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BARCELONA, DIUMENGE, 88 DE JUNY DE 1924

DESPRES DE L'ASSASSIHT DE MITTEOTTI

LA BANM DEL VIMINALE

El nou Govern de Toquio s'ha
que la persistencia de
Les actuals circumstàncies han destorbat que la comme - adonat
l'agitació antiamericana en el
oració del centenari de Francesc Pi i Margall tingUes l'esclat poble japonès fa córner el risc
Mussolini es relacionava amb Txeca de la banda del Vimila importancia que pertoquen a aquest glorias català. Cal de- greu d'un conflicto violent amb la politice italiana a través de nale.
Al davant d'aquesta txeaa ti
plora r - ho profundanient. No trobem a mancar les festes exter- els Estafo Units. I s'esforça, per quatre persones, a les guata
tots els mitjans al seu abast, a rebi a indefeetiblement cada havia gent que no donaven la
j les pobres moixigangues que tal o tal comité o casinet procara. El primer de tots era
jecta v a . Trobem a mancar, això si, la publicada d'estudis sobre calmar les passions . sobreexei- matt a conferència. Aquestes
aquest famas "comendatore"
asada i l'obra d'En Pi, l'organització de conferencies sobre els tades. Una cosa da el descab- quatre persones eren el senyor FillipeNi, avui a la presa, diAcerbo, el senyor Aldo Finzi,
afercnts caires de la seva rica personalitat, la reedició d'al- dellament futur del p4et de la sots-secretari de l'Interior i co- rector del "Corriere Italiano",
i una altra cosa AS
gunes obres i sobre tot d'alguns articles del qui fou, amb jus- immigració,
el sobreeiximent tumultuös de missari de l'Aeronàutica; el ge- aquest extraordinari periòdic
ticia. anomenat Mestre.
la irritada japonesa. Els actos neral De Dono, c.ap de la policia Roma que permetia, tenint un
celebració d'un centenari dura tot l'any. I durant aquest d'hostilitat contra ella nordame- de la seguretat i generalfssim tiratge de tercer ordre, que el
&ny de 1924, sovint dedicarem els nostres editorials al comentara ricans, i sobretot els excessos de les camises negrea; el sensor seu director Litigues cinc Ilargs
de les idees d'En Pi. corn a tribut a la seva memòria. Els nos- de la multitud, podrien abocar Cesare Rossi, cap del servei de automòbils. Fillipelli, ame ha
tres artic/es no secan sempre incondicionals elogis, ni declara- el Japó a una guerra que en premsa de la Presidencia del estat abans eondemnat per estafa, un dels bornes més britices de plena conformitat. S'avé més amb l'esperit pimargalliä aquests moments no podria d a - Consell. Aquestes quatre per- llants dels ambients feixistes
sense consultar-los. I bé: noteu
a revisió i la discussió de les seves doctrines, que Ilur accep- ser-li favorable.
executiu els veritables romans, ha estat detingut daLa Premsa japonesa, assetaci ó com a dogmes de fe.
nyaladament aquella que estä amos. Mussolini no feia res vant de Genova, en alta mar,
Avui mateix comentarem un passatge de "Les Naciona- més o menys litigada amb les sense consultar-los. 1 tod noteu quan es disposava a travessar
Nats " . no pas per declarar-nos-hi conformes, ans be per re- esteres oficials, ha canviat de que després de l'assassinat
Marcur que els fets contemporanis demostren que Pi i Margall, to en els darrers dies, obeiint, Matteotti, Finzi i el general De el Golf amb un canot. Un altre
n el punt alludit, s'equivocava. Ens referim a aoven passatge
probablement, a altes indica- Bono han hagut de deixar els borne que no ha donat la cara
cimis. El "Hootehr. de Toquio, seus càrrecs perque es troben és el Naldi, avui també a la
n pregunta si és millor que els bornes visquin separats per raUnpresa. Aquest Naldi da el que
ta i llengües, o que horneo de reces i llengües diverses visquin ha publicat recentment un ar- enfangats fine al coll. No
ha empastifat el "Resto del Canbiela editorial titulat "L'actitud cirla res d'estrany, seria absojunts sobre un mateix territori i dins un mateix Estat, per tal
lògic que acabessin a lino", de Bolbnia. convertint-4o
que Ilur convivencia afavoreixi la fraternitat humana. Ell, tot digna d'una gran nació", en el lutament
qual es declara lamentable que la galera. Cesare Rossi ha fugit, de fulla Iliberal i civilitzada que
respectant la voluntat deis hornos i deis pobles, veu avantatges
el moviment antiamerieä que i la policia el cerca com si fos fou abans d'ara. en una de les
en la barreja.
falles més carregades de retbs'ha eseampal per tot el pals un Retire de rarteres.
Pera eis fets, i particularment els feto més recents, ens hagi caigut en inútils extravarica i de fullaraca que hi ha
Aquests bornes formaven
diuen que les barreges ètniques. allí on són molt pronunciades, gäncies. Io solament censura que ras diario italians sensata avui a Italia. El Naldi és un
feixista de la primera hora, és
la
banda
del
Vimiben Iluny d'afavorir la fraternitat humana, agreugen i en- el diari alludit els eXCeSSOS ex- en diuen ja
erinen IM diferències. Per comprovar-ho, n'hi ha prou amb travagants, sin(' que preconitza nale, o sigui del ministeri de a dir. fou un dels primera
agente de l'ambaixador (ran ;iguir la histeria deIs conflictes ètnics al centre i a Pest d'Eu- Padopció d'una actitud seriosa l'Interior.
De la banda. el senyor Acerbo ets Barriare a Itàlia. En temps
ropa, i també a Poceident d'Asia. Les dificultats del problema i moderada com el millor proceera Púnica persona decent. El dell unces Caillaux, el senyor
de les minories nacionals, que els tractats de pau han volgut Unen( per obtenir que ala Es- seenyor Finzi era no sols el gran
Naldi jugä, naturalrnent, un
tafo Units modifiquIn Ilur actiresoldre i en el qual intervé la Societat de les Nacions, mostren tud.
partidari de posar morrió a la gran papen contra l'ex-primer
ètniques
greus,
que
les
mixtures
inconvenients,
de
vegades
eis
"Han, d'esser prudents—diu premsa (vegas el seu famas dis- ministre radica!.
I 'abano hi havia la Txeca
presenten.
l'articulista — i observar una curs de Neneriae. sind que era
No defensarem pas l'absoluta separació de reces i llenactitud de justicia susceptible l'aferista màxim. Era. amb Ros- d'acció. El feixista Dumini, sede tornar al noble nordarnerieh si i De Bono, l'encobridor de gons ha declarat el) mateix, as
gües, ni la formació de compartiments-estancs de caràcter
Però la veritat és que en els territoris on conviuen geo- els seus minora sentiments tots els crims dits patriótica. autor de dotas homicidis. Era
De Bono, generalfssim de les funcionari de l'oficina de la
graficament hornea cretnicitat diversa, els odio de mea i els d'alares apoques."
Per la seva banda. el Govern camisas negres, era, segons premsa de la Presidanda del
conflictes de llengua es multipliquen i s'intensifiquen. La conde Washington, en la nota de diuen tots als diaris. un ele- Consell, davant de la qua( hi
repoid d'En Pi i alargan, segons la qual els horneo dissemblants contesta a la protesta del Jama ment de la eräpula nocturna de havia el Cesare Rosal. Era rees respectarien i s'estimarien mas vivint junts damunt uns ve a donar la (Insistió per diosa, Roma. Rossi. el que expulsava dactor de plantilla del "Corriere
mateixos camps i en unes matcixes ciutats, és excessivament després d'exposar els motius periodistes honrats, els perio- italiano", on cobrava un sou de
com algunes altres de les concepcions pimargallianes. juridies que ta per sostenir de- distes que no es venen, tràns- 1.500 tires. A Roma tenia enL'establiment d'algunes desenes de milers de pagesos nipons a finitivament les disposicions de fuga del socialisme, es una de trada a tot erren, es feia veure
Califòrnia no ha portat la germanor entre els japonesos i els la Illei d'immigració que afecten les personalitats mds tèrboles amb els peixos grossos, s'aladel feixisme.
haya de les innombrables aleta
els japoneses.
nora-americans...
rna recentfssima polémica mes que havia fet. El Dumini
Es probable, dones, que el
Ln percentatge moderat de caces allegenes en un deterconflicte entra en un período de entre el " Corriere Italiano" é•S un deis autora materials de
inat territori, no és cap mal. Però quan el percentatge és elesilenci aparent. S4-01-411~? ete- - ffehrie+e -de- Roma) i el "Nuevo Paesassinat de Matteotti. El feiat, i sobre tot quan la massa dels habitante té un caràcter Toquio As roben, cessaran les Paese" ttambe feixista de Ro- xista Mato, altre autor del dit
.xt, els inconvenients són molt majors que els avantatges. manifestacions antiamericanes, ma sobre rarer dele petrolis. assassinat. ha pres part en ina convivencia de gents diverses que no estan lligades per una especialment aquellles que tenen illustra amb elaredat el fosas nombrables devastacions, incoalida comunitat espiritual, fomenta les divisions i les rivali- un caràcter poc recomanable. aferistic de la banda Viminale. dis, expedicions punitives i asó. Moltes rega- Pero. ärihue en aquest nas, no El grup financiar que fa cap al sassinats. Darrerament, havia
ats. El contacte no produeix sempre l'atracci
es podrim considerar que el Go- "Nuovo Paese" &manaste la devastat, amb la seva banda, les
les produeix la repulsió, tant en el món físic com en el món
vern i el noble del Japó renun- nacionalització del negoci del cooperatives obreres que el
moral.
ciïn a una replica ulterior. ade- petroli, la italianitzacid del ne- Partit Popular té 2 la Brianza,
queda a les circumstäneies i a gori, diriem per entendre'ns. devastada que (baria produit
estils: des de l'antediluvià mes o les poesibilitats q ue es presen_ Era el punt de %isla Piale per a un magnífic gest del Papa per
menys gaudinista fins al rcnaixetin. L'ineident difflomatie pot cnn perit ultranaciona/ista. El la reconstrucció de la devastal
quedar &os. El confllete atnie grup financier del "Corriere da salvatge. Ell feixista 'Volpi
ment espanyol. passant pel Lluís
Italiano", devane del qua!! hi es, per començar. un desertor.
L.-1 SANFAIXA I L'ARQUI- XVI i pel muniquès; des de l'estil resta obert.
havia Finzi, defensava per altra Corn ha anat?—diran vostès. Es
xinès antic fins a la darrera invenció
A. Revira 1 VIrgIll
TECTURA
part la cessió del petroli italiä aixf. Si el Volpi, desertor, haneoyorquina...
cases a Barcelona que hom
a una Companyia estrangera, la gués fingut la debilitat de queL'arquitecte—ho suposo, Ii faig
que siguin tetes per la
Sinclair. la convenció dels pe- dar-se en el partit socialista,
el favor de suposar-ho—malda per
d'un arquitecte eixit
avui seria o a l'altre barri o a
trolis. Està a la consciència
convèncer el seu client de la ned'una escolt, d'arquitectura, on, per
tothom que el negoci fou possi- l'exili. Cona que tingui el talent
fora. li han hagut d'ensenyar algu- cessitat de tractar seriosament l'arble des p rés d'un liare reparti- de fer-se feixista, tot li fou perquitectura, a fi d'evitar que es conna cosa en vuit anys d'estudis.
ment d'accions liberades. Per donat, i lii digueren moltes vefongui amb la pastisseria. S'esenrMés d'un top, davant una d'aL'ALOMAR VIATJA
altra pare Final era l'autor de gades que havia, ell, salvat
rassa a fer-li veure que un edifici
uestes sanfaines arquitectòniques
la Itälia. El Volpi és l'autor
En el zapar "Lamartine" degué la reglamentació del joc que el
ha d'ésser una cosa harmònica; que
que converteircen en un infern cerro
Parlament havia d'aprovar, i material de l'assassinat d'un
embarcar ahir per pe sus viatge per
els
estils
sols
a
minlmes
dosis
i
amb.
indrets de la nostra ciutat estimasobre la qual Matteotti havia socialista milanés de seixanta
precaucions extraordinäries poden lu Mediterrània ¡'ex-diputas a Corts i
dissirna, Mhe entretingut a reconsdemanat la paraula ei dia que cinc anys, l'Inversetti. Aquest
conviure en una mateixa t'acula; que etninent literat En Gabriel Alomar.
truir un diäleg, que si no ha estat
fou segrestat. Finzi havia pa- crim ds una do les coses mas
una catedral mig romànica i mig gò- L'acempatrya En Daniel Martines
ternas, nodia ésser-ho.
rat la mä. A Itàlia ningú ho repugnants dels última cinc
-Scnyor arquitecte.—diria el pro- tica pot resultar bella, peral, que mai Ferrando.
i el que he dubta menys, anys de la politice europea. El
TINENT D'ALCALDE QUE dubta,
una casa de veinat podrà aventurarPieta7i d'un solar—hauríeu de fer
ara, as Mussolini. Per altra quart criminal que ha pres part
se a imitar les catedrals...
ua g asa de lloguer amb deu piDIMITEIX.
part, Finzi era l'admintsTraclor en l'assassinat de Matteotti ha
Penh el propietari és tossut fins a
tos. co costes més enllä de nodels fons secrets de premsa. pogut, sembla, guanyar la fronEl tinont d'alcalde de l'Ajuntament
l'heroisrne. Aleshores l'arquitecte de Figueras, senyor Joan Áf. payó,
nma HI duros...
amb ello quals s'alimentava la Lra suissa, i sembla que es troIt té. La farem. aixà rail- experimenta el pes adaparador de
ba a Lugano.
ha presentat amb caràcter irrevocable
les necessitats qüotidianes i
5 spo7i , : ria l'arquitecte, amb ur,a jota
Amb motiu de l'assassinat de
la clintissid del cdrrec.
—Bé: al capdavall qui paga malegiti
"LA DICTADURA" lega El Correo Catalän, ha de sus- Ittaitentti. la poilieia italiana
na.
Tindreu
les
baranes
aixi,
el
reiporte fetes la mas de setenta
-1. rëi—afegiria cl propietariAmé aquest tito!, hom anuncia la pets,.. re la secan publicació duran' vuit detencions. Tetes aquestes perxat aixás, la coronisa d'aquella maa cm perdonareu... sek una mica
setmanari.
d'un
mil: la multa
publicació
satirfer
a
més
a
dios
i
nera,
els
balcons
d'aquesta
;Atta,
sones san feixistes de la prinpric y sot...."Jo és que hi entenEls seca fundador: diuen que valen de soo ¡'asueles.
mera hora. la flor i nata del
gni. •. Perb em fa illusió, compre- l'escaa imitan ä la de can Dallonses;
contribuir "a que no se malogre en
La susgeniió no és deguda a no
moviment. La setmana paseada
tindreu mansardes; tot, tot... com
neu?...
Espafia cl propósito aún no reo/izado haver-se dut les galerades a la celaste tots aquest cintadans tenien
us plaurà...
gaire—faria l'arquitecte. amb
un
nuevo
regimen
polícom
ha
dit
algun
collega
de
la
de
implantar
ro, tal
una considerada universal, pasHa estat una casa en construcp rincipi d'alarma.
tico que la adecente". Afegeiren que trit, :ny; a la publicació de l'adiete
saven com a modelo de patrioci, visible, massa visible! des de
-Si. tome, vull dir—insinuaría el
mis
amplias
limomento",
inserit
a
l'esan
defensor:
dc
"las
tilulat
"Del
heme i ile virtut i d'austeritat;
les Rambles, la que nata suggerit
ropieLei amb un somrís persuasbertades
públicas"
i
que
creucta
que,
dició
de
dijous.
eren, Déu meu, als que havien
aquesta piadosa explicad& que si
u-v . :Il dir que la part de l'estil,
"los Gobiernos con autoridad han de
evitat la caiguda d'Europa—
deixa malarnent el propietari no deiben? desitjaria dirigir-la jo.
INTERESS ANT -SE P Ei? cese aquell que no diu res—en
nacer de /a propia ciudadanía".
xa tan malament l'arquitecte.
-Ah, malviatge! Aleshores diel beIxevisme. Avui, pronunciar
Carlea Soldevila
UNS DETINGUTS.
u que son arquitecte vós també.
en qualsevol ciutat d'Europa el
A111.1111n•••
-No, no—faria el propician —ja
Han visitat el general Barrera al. nom d'una d'aquest es feres prohe dit que no hi entenc un borprosas comiSsions interessant-se per
dueix un fästic infinit.
11. SOIS que un borne mira, ven
l'alliberament de l'advorat En loan
a Europa
S'ha hngut d'arribar a aquest
La
es, s'enamora de certs detalls...
Casanovas i del publicista N'Eduard
agombolament tràgic de vfetier e xemple, Magradaria que la reiSanjuan, que com saben els nostres
mes i a (Elle una d'elles hagruis
M. Herrlot ha arribat Ja a
de l'entrada fos setnblant a una
lectors estan processats i detinguts a estat el pobre Matteotti, perquè
Londres. Des de Paria a Balata
n'he vist al passeig de Gràcia
/a Presa Model.
el cranc feixista hagi esrlatat.
l'acompan yà el general Nollet,
Sonada a la Diagonal...
TOn servei molt ben organitzat
amb el qual traoth de les qilesTORNADA DEL GENERAL
em penso quina voleu dir...
de propaganda, el manteniment
tiene que exposaria a faaodo..e shores valen una casa moderna,
BARRERA.
a Itälia d'una atrnosfera d'intiuna
?que aquell reixat és d'un estil nald. Encara que es guarda
reserva absoluta, es oreu que
Ahir al rnatl va tornar de Madrid midaei6 i de por cerval ha reden.
tractarä principalment deis preel capita general, senyor Emili Barre- tardat l'arihada del deseens
--No sé... Les baranes dels talparatius l armaments d'Alomara, a qui esperaren a restaciti les au - aetual. El desama, però, As ascom les que he vist al número
nya I de la gilestI6 del traspàs
toritats i representacions de l'exereit. segurat. Ara ha vist tothom
del carnee de Llúria...
del control a la 8. de N.
Poc des)res conferencia amb el ge- qué hi baria darrera de les perAq uí porto un croquis, veieu?
No s'ha trobat encara el caneral Lossada, el qual eassa en el cdr- sonalitals que es consideraven
indiscutibles del feixisme. El
-Lluis XVI... Perú amic meu- dàver del senyor Illatteottl.
rec de capita general interi.
rarq uitecte—aquestes bacanes no %mida que el general Pone esta
feixisme ha esclatat del canta
L'ESTRANGER
CAP
A
més sensible, del cantó superan gens ni mica amb la reixa...
A BERGA ESTAN DE
complicas en l'assumpte, Ja que
-Taa r-se-vall La (l ijes"
rior.
Si avui a Itälia hi baguée
Es
jame
Seus, ex-alcalde del Pral
FESTA.
és que els paasaporte que portava
ti bonic.
unes eleceions IIIUTPS, el reFIllipelll eren revisats per la de Llobrega*. lud fea la Uva real.
Per tal d'arsitir a una ¡esta de caL'a rq uitecte fa una ganyota; però DIreoció General de Giguritat, dhicia a Frorga, ger una. temporada,
sultat seria totalment invers de
‚'lieber patriòtic marraren ahir a la
tunda. La conversa segueix i re- I as dlu que el rr.ateix general
fa do e Illesos. La («ME ese can"EL CORREO CATALA,N"
tarda cap a Berga lotes
autoritats sada de tant, bluff, de tanta tuq ue el bon !tome del propieta- Wintereseava per Plocit de la fuMULTAT
I
SUSPBS.
lilaracal de tanta sang 'nihil.
41 Combinar un edifici on cada co- nido. «e dlu que »re rellevat
•
Tornarme «mi el sees. •
Pllaea. (PM conaleica Itoostre coi.
Me, Pla
del este «armo,
P el sçu çantó ¡ji ha tota ela
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POESIA FEMENINA
Les dones que escriuen versos acostumen a produir-se en
les literatures una mica carregades de sensibilitat. La poesia heroica, la poesia popular
i primitiva, canta sentiments
primaris, contrastos violents,
coses dites amb paraules essencials, extraordinàriament suggestives i sanee gaires complicacions.
Ara en els pobles on s'ha
analitzat molt, on s'ha viscut
molt i l'ocf de mil experiències
proporciona mit caires de sensibilitat, el tipus del poeta es
Na dividint i subdividint; dintre les formes de la poesia van
entrant totes les possibilitats
psieolagiques, tots els punts de
vista del món i de raltre món.
En aquest moment és quan solen aparéixer les poetesses.
Elles acostumen a jugar amb
els mateixos elements verbals
que juguen eta poetas.
La manera de dir i fins la
manera de sentir i veure les
coses es ernmatIlevada de fa
poesia viril. Perú els nirvis de
les dones més susceptibles, més
afinats, Mur vida fisiológica i
psicológica tan distinta i tan
misteriosa, duu a la poesia un
color especialissim, que quan
la poesia ho es de deba, china
a les diverses poesies na&onals el so delicat d'una nova
conde.
Hi ha literatura on la poesia
femenina té tanta d'importancia com la poesia masculina.
La literatura xinesa es una de
les poques que es pot citar com
exemple. 1 aquesta importancia i aquesta copiosa produccid poética femenina en la literatura extremo-oriental, és, a
la meya manera de veure, deguda a aquell excés, a aquella
saturació de sensibilitat que
parlàvem abans.
Per mitjà .de les traduccions
de xinblegs illustres, ens hem
pogut ademar, fins a quina finor de retina i de nirvi haurien arribat els poetes xinesos,
quan aquí a Europa estàvem
en pie moment barbar. Les
pintures dels artistes de l'Imperi celestial ens demostren
ben clarament que la sensibilitat as Mil una cosa que 'de
tan aguda arriba a ésser exal-lada i morbosa. El poeta i Parlista un/ms arriben a l'adoraeta i a l'entusiasme silencias
per totes les manifestacions
de la natura, fina als detalls
més secreta, fina a les formes
mis minúsculos i delicades. A
més a més, la literatura xinesa
estä tota ella amarada d'una
fonda malenconia, d'un seré
pessimisme, d'una tendresa
inefable i desinteressada. L'artista ales, que de vegades resulta ésser un home de Iluita
i d'acci6, en el sen art sembla
que doni alió mes pur de la
seva änima, la part del seu esser no contaminada amb l'anècdota i la passió de cada dia.
En un ambient aixf, la poetessa arriba a florir amb tota
la seva majestat i tot el seu
perfum. Les poetesses de Eépoca dels Tang, per exemple, tenen tanta o més d'importäncia
que els poetes; la figura de la
poetessa, ajaguda a terra, amb
els cabells deixats anar i eserivint en silenci els seus poemes,
és un motiu venerat i prodigat
per una särie de pintora de repoca.
A França, quan arribem a un
segle saturat d'humanisme i de
delicadeses i vicis de tota mena, agafa un relleu importantfssim el papen literari de la
dona. I no són solament "les
precioses ridicules", perquè les
"precioses ridícules" eón el
llautó de la eomfraria. No es
per vanitat ni per moda que
es produeix un moviment literari femenf, és que l'esperit
de l'època s'ho porta fatalment.
Hi ha obres admirables, que a
mes a mes d'admirables, nomes poden ésser escrites per
una dona, i per una dona essencialment femenina; recordeu, er exemple, "La Prinrasse
de Claves", de Madame de Lafayette, la gran amiga de Madame Sevignee.
En el período romäntio. de
grans capgiraments, d'äcids escepticismos i passions descordades, un es troba amb el ras
tan interessant de Madame Ackerman i amb el ras arao i eflicadissim de Madama Mareefine Desbordes-Valmore. La
poesia de Madame Manceba°,
una mica oblidada i deseoneguda, és sena dubte un dels
ments mas pura dol segle XIX.
Els qui no hagin sabut veure
Iota la valor de la seva obra
els recomano unes paraules de
Baudelaire en rArt Romantique" endreçades a l'adolorida
poetessa.
En els nabos del Nord d'Europa, on les dones viuen una
vida universitària i intellectual.
Ja no .is estrany la profusid
d'escriptors 1 'mateases de reno%
Avui dia a Franea encara pot
citar-se com un deis valors
pohtlos rn*Sa de 'clebh la figura
de la constases de Asedies. I
la litwatuti elepanyela, 1.4 Ro,

bra i migrada en rimes viventg,
té a América, al costat de poeo
tes de suene candi. dones com
la Gabriela Mistral, i sobretot
com Isabel Iruburu, que per al
meu gust és el poeta de ¡lengua
espanvola més fort i mas altea
ressaat de tots els que viuen.
Aquí a la nostra terra s'han
produit casos esporadics, alguns d'un cert valor, durant eta
primera esgarips del nostre rea
naixement. Ara les figures femenines \ an agafant cada dia
mes importancia dintre la nostra literatura. No dubta ningti
que un deis poquíssims elemento essencials amb que Comp
ta la nostra jove poesia, as ciementirla Arderiu, l'original i nobilissima peetessa.
Pera on la florida de do-,
nes-poetes sembla que va crea-.
xent, és a Mallorca. Ara acabo
de rebre un !libre d'una poea
tessa sens dubte joveníssinoa,
que es diu Maria Verger. Jo
no tinc el gust de conèixer
aquesta senyoreta ni tan sols
de vista, efod do que tota la
suggestió per a mi estä en el
sen nona i en els versos que
he llegit d'ella.
Les poesies d'aquesta nene
admirable van prolongades per
la Maria Antònia Salvó. Aqueofa • Maria Antaftia, que treballa
corn les abolles i que ret'lla corn
els àngels, i que tants i tanta
favors Ii devem tole els que estimen) la nostra Mengua i la
nostra literatura.
Una sola regada he tingut el
gust de conversar amb Maria
Antònia, ja fa potscr mds ,te
deu anys, i era a /a seva casa
de Patina. Maria intenta duia
un gipó de color de =grana,
i parlera amb una conversa
ràpida i picada tota plena de
musiques. D'aquelles incompaa
rabies musiques de Mallorca
que quan sein ensopegades sent-i
bien de l'altre raón.
Uns anys després em demana
si volia posar-li quatre ratIles
davant d'una traducció que ella
baria fet de les "Geórgiques"
de Francis Jammers, 1 són les
ratIles que he escrit anoto mes
gust i amb mes afecte. Perquä
el nom de Francas Jammes i et
nom de María Antania san cono
"oreneta i el piñata que una cançí del poble els ajunta.
Ara és Maria Antònia la que
presenta aquesta novella Mana Verger, amb unes paraules
discretes, plenes d'humilitat i
senzillesa. 1 Maria Verger en
els seus Nersos ens diu coses
inefables del seu paisatge, deis
seus ocells, de les seres 01 e-1
lanconies i les senas tendres
passions. Es un !libre extrae
ordinäriament sensible, extra-,
ordinàriament femeni; en mig
de certs punts morts d'inexperta retórica un hi trota la transparencia i la frescor dam doll
d'aigua que raja nzituralment.
Jo desitjo que Del/ doni romas
anys de vida a Maria Verger,
perquè pugui anar refilant
aquestes coses tan pures de t
paisatge de la sena terra i del
paisatge del seu cor.
Josep Marta de 8agarrn
senermasamee

"Amics de la Poesia"
En la (esta final de curs que els
Amics de la Poesia celebraran dintre
aquest mes als jardins de la senyora Parchada de Ferrer-Vidal hi pren.4

dra part, tal COIR haviem anunciat,
la companyia del Teatre Intim que representarla la iinissima comedia de
Marivaux "La mare confident". Tambe els millors elemento de l'Institut
Catalä de Rítmica i Plästica interpretaran alguna de les seres dansea.
Es Ilegiran, finalment, diversos poemes incidits de Clementina Arderiu.
Tots els socis poeran assistir a la
magnifica 'testa del, Amics de la
Poesia. Els que vulguin insctiure's
a les !listes de l'entitat organitzadora
no han de fer sine, passar per la Joieria . Sunyer (carrer de les Corts Catalanes, 643), o pels Establiments Maragall (passeig de Gràcia). on, mitjanqant el pagament de l'actual semestre, el set-1 lliurada una Contrasenya per assistir a la iesta.

ELS AVIADORS PORTUGUE.
OSS ACABEN EL RAID EN
CANONEll
Hong-Kong, 21 . — Els avale
doro portugueses han tingut
de realilzar a bord d'un canoa
ner la darrera etapa del seu
raid Lisboa-Macao.
Aixa ha estat degut que a
l'aterrar prop de Hong-Kong
se'ls averiä greument l'apara,
resultant de tot punt impossilile poder prosseguir el viatge
amb ell.—Ilivas.
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DEL DIA 21 DE JUNY DE 924

COTITZACIONS
Obra

Obra Ante.

Mar. Zita Tene

Bata

Tase

bord.
Aisegol. . .
.

andalOa

dinamiten. .

CrédIt 1 DOelts

semen

Interior, . • .

EßraIel

y

Ann etitzable a %
Amortlizable 5%
Exterior 4%. •

'11 ort
Portugal
SuSels.

Nova

nene ('Espanya

>liara O

BORSA TARDA
Nova York
França

nora. .
A ,0 nnt.

andes .

• •
. .

Atriles . . .

neigira
Itälia
Su; s Sa

sneante. . .

92tis

10056
2111
32275
151
11555
23 cs
320;5

Eqtansa

Portugal
lioianda

Dinamarca
Noruega

:olmo?
En el fi de mes registrem una setmana decaigudissima. No cerquem
excuses ni formulem protestes.
Aquesta és la realitat.
Unes vendes al principi absorbides
amb poca baixa de canvis, determinen finalment una liquidació 1 una espantada de rotile.
Manca l'element client, que is el que
sabia resistir o retirava titols. Sera
tot l'inconcebible que es vulgui el
desempar d'accions que. com les del
Nord. pot i deu calcular-se que donen un interés de 7.75 P er
Per;,

100,

així.

¡cese la fosca de la citentela, absenta llastimosament. els elements especuladors del rotlle no poder. fer res.
Comprar i vendre. vendre i comprar.
guanyant i perdent. perdent i guanyant misèries i perdent sempre esperances.
Es cona si els redactors d'un diari
s'escrivissin per a ello mateixos.
Qui ha vist i qui ven la Borsa. si
no hagués assistit dia per dia, sessió
per sessid. a ia sera progressiva atrofia. no la coneixeria.
La setmana passada es tancava de
Nords a 64.50 i d'Alacants a 67.55
La baixa a qué ces refer:m va arribar a 61.60 de Nords i a 64.70 d'.Alacants.
La reacció iniciada ahir mateix i
que aquest mati aconsegueix 62.00 i
66, de Nords i Alacants, respectivament. potser vol dir alguna cosa de
canvi de to per a la setmana entrant.
pela', fa avorrir les argumentacions i
treu valor a les esperances. per repetides i gastades.
Empobrit el mercat al comptat. De
les rendes d'Estas com creirm, alguna miura dintre les poques operacions.
Pugen alguna cosa els Municipis i
baixen vora un enter les Mancomunitats.
Deis carrils, els del 3 per 100. com
no podia deixar de succeir. han reprès canvis favorables, especialment
Pamplones i Prioritat Nord. Tres

14675
- iton
4275
4000
4093

Ale

Ductil:1s Airea

4030

alparalso

tinulhallli

.

. . .
s. T. Barcelona
C. E. Colonlizaele 6% • .

Unte 'salinera d'Enid».

Es poso a coneixernent dele
senyors tenedors d'Obligacions

Veneent 11 de julio) vinent
ele enpons números SO. de
oírte D: 45. do la sèrie E. i 36
de la serie F, de los Obliga( ion,
d'aquesta Societ al. es posa a
(onoixement dels senyors ten . .
dore (le les diles Obligaciona

CAFES

.

2

•

10

BORSA;iii
AGENT
Carrer de Fontanella,
Complimentacia d'ordre.,d
de Borsa en valora al comptat 1 en monedes estrangemi res. Intervenció de contrae- 2
tes ecsmercials i préstecs
11 sobre mercaderies o va- (lll
lors; subscripciona a emprestits, etc., etc.
DireccI6 telegräftea
1

•.

"MARGENTE"

111! Telefone: 445 A. I 499 a.

Dinumalanti en

CAPACITAT

quede«.

•
O
•

Amolarla

rondarla

12

20

56

14,762

18

20

56

21,800

Mirla

10

41

56

TEEMINIS

44,173

Ir imestre
semestre
any
trimestre
semestre
all)'
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre

56

74'051

40

56

96,183

semestre
any
trimestre

50

56

139,272

semestre

31

41

any
trimestre

•

any

10
14
22
15
22
36
20
32
30
50
36
56
90
50
70
120

24
43
81
36
61
120
226
104
198
371
132
248
474
189
348

877

BANCARNUS

cl

Portugucsos, o'17 pesstes.
Bolandesos, 2'62 pesstes.
Suecia, t'8o pessetes.
Noruega, 000 pessetes.
1 12 pessetes.
Romania, 3'50 per 100.
Turquia. 3 50 eessetea
7.4o pessetes.
Estato

II

ASTILLERO
i t

Espeeial ta en peixos a la ma-

rl

rinesca.

la

Gran Terrassa sobre la mar

.

E

o'bo pessetes.
Brasilers, o'65 pessetee.
Boliviana, 2 pessetes. •
Peruana, as pessetes.
Paraguais, n'to pessetee.
japonesas, 2'25 pessetes.
Algerins, 40 per ton.
Egipte, 32'30 pessetes.
Filipines, 305 pessetes.

OR
Alfons, 141 per too.
4 i 2 duros, 141 per 100.
1 duro, 141 per 100.
Isabel, 141 per loes

s

TOT (MAS! NOU
Donarà ra6 Lluis Mar.
ti Prat. cerrar 3115 i
2.'
Fontanals, 36,
Barcelona (G.)

9.1113111(331531131M1311131115111115131111113113•313B11•111115%

•ti
E

N

Avis im2ortant

1

Estant terminanlm n prohibit por R. D. de 22 de desembre de 1908 i per disposieid governativa al "Blasti Oficial" de 21 del corrent, Pús d'envasas usats, als
tabriennts de "Sidral" i similars, per 6sser cansa
i garantint Las Ma .
s'i
tioulagi ti infittitdi d e nstantes
llorquines, S. A., la m ds absoluta puresa (Id set] Graen
nulat Efervescent, te establort per ra6 d'higiene 1
eomplim nl ti,' la Ley. no admetre la devoluebi d'envasos, ja que el seu acreditat producte serä servit seniles
os, absolutainetd gratuits.
amb etivae its nn

e t

e
l
"!

El

su

r);,11:irs, 7'25 pessetes.
Cuba. 720 pessetes.
Mexicä non, 143 per loe
Venesuela. 14o per 100.
Marco, 173 per

E

E
E

n

In
el
iää

GERMANS )

n
E
3

•

e

PFtODUCTES QUINSCS "LAS MALLORQUINAS",
Barcelona
Diagonal, 367.

Cl
a
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Canaelit, 730 pessetes.
Argentins, 225 pessetes.
UrligliaiS, 5'45 pessetcs,

i

Im talla ia completa
de 5 màquines " See«
%Nilliams" model B., amb
els utcnehs do prepara-

(Baremorieta)

rl

o

16

mes i

ció i acabat.

3

VALOSS : CUPONS

Fürica

Café Restaurant

E

.

Ganum

POMA

II

Hiures, 35 5 1 pessetse.

Francesos, 4 1) 5o per 100.
Anglesos, 3225 pessetes.
Italians, .32'20 per loo.
11eignes, 3 4 7 1 per 100.
Suetsos, 131'75 per Ion.

Unces, 141 per 100.

Direcció telegràfica i telefònica:

e
Li

V EE
E ti
N

EE S

L'única que substduenc avaatatjasament la Ilet fresca en
l'ús dornestic i en l'alimentació
dels infanta. Fascieles frans
a gui en demant a la SOCIETAT
.NESTLE A. E. P. A., Granviu
Layetana, 41. - BAIICELONA

Franca, 141 per 106.

.

17
28
51
25
43
79
42
76
138
67
124
223
84
152
282
119
209
398

¡Ja.

o
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TrruLAItS
Un
Bus
Tres
Pessetes

21

a

CASEA DE LA SELVA: Bosch i Codolä, Jubert i Presas.
GRANOLLERS: Banc de Granollers.
REUS: Bano de Reus de Descomptes I Próstees.
RIPOLL: P. Sufier i Ferrer.
SABADELL: Banc de Sabadell.
TARRAGONA: Banc Comercial de Tarragona.
TERR9.SSA: Banc de Terrassa.
TORTOSA: Banc de Tortosa.
VALL5: Banc de Valls.
V1LANOVA I GELTRU: Banc de Vitanova.

! Per no poder-la alee

00m0u, A Al Sto PE.
CO. SENYORA . SE t. 1
PO3ARA GRASSu COM

SI

Fine de Magí Valls
Sane de Préstecs i Descomptes
Rebote de Parasols i Companyla
Nona Germans
Rosés i Companyia
Banca Mir, S. A.

BASQUEES
BITLLETS

TRESOR)

04'1%14'14W«

deelmotree
Modele

DL(.

LECHERA
E
N
E

Banca Marsans, S. A.
Illzbot,s, S. en C.
F,Ils de F. filas Sardä

Soler i Torra germans

LLOGUER

DE

FORMOS!
cnen
mrants
prenen Ir et Cansan

•eul es

34. marc•

Jover i Companyia
Soler i Torra Germans
Sano Urquijo Català

E

l

MIREU QUE ES

qua

94 per 100

Súcletat Anbalma Arnes-Gari
Scac da Catalunya
Banca Tusquets, S. A.

CASA CENTRAL
Plaga Catalunya
Telèfons: A. 831, 4820 I 4821

DELS COMPARTIMENTS

E
e

l'engris

Conserves, embotits. forma;
ges a preus /non económics
Fährica Sobressada a Sité/7
.Mallorca). Demanar nota de
pretts a Miguel Agui l6. Fond de
s3ant. Miguel, 6. Barrera C3A
la Vila:. Barcelona.

E

Llocs de subscripció

d'Evarist Arnús
FUNDADA EN 1846
ARNUS Successora

CAMBRA CUIRASSADA

egememnme
Quemes a

• pag-ar integrament. a l'acte de la subscripeiú, coittra
remesa ilelS tiluIS de finitius.
Barcelona, juny de 1921.

.

DELS QUALS ENS SIGUI CONEGUT

vigazimmezzmand

o sia 470 pessetes per Obligació

.

p

E

E

d..I eorren1 mr:

1 1 de juliol vinent, resprelivamenl. el cure.. núm e ro 4
de les s.; ries A i B. i ntltnero 21,
de la :. n• rie C. de 10‘.. Obligarions
d'aquesta Sorietat. es posa a
conoixement dols sert-ors lene dore (1 11(111,4 0s. que a partir
(le r smenadrc daten. ettedarä
obert el pagament dola dits
pons 'Mitres d'linpaalos. a n In
casa (le Banca dota senyors SO_
lar i Torra nermans 'Rambla
dele Estudia. m'un. 13. !ata e!,
dice feiners.
Barcelona, 21 de juny
1924.

2

▪ Tota de fusta roure natural
das de Pessetes 155.
Ei
E GEL-ADORES de totes marE
ques.
E
V. SOCIATS
rA Rambla deis Estudie, 8
13.112GELONA

de l'actual

al tes de

a

•3

públi

dia 23

MODELS NOUS
la Les mes pràctiques sea
nómiques

a

S. g.

lloc a tito 1 irreductible

• Neveres ALAR!,

:

Telefon 8 10 A.
11 sida de Sant Pa 32.

SI

La subscripció pública tindrá

SOCIETAT ANOMMA ELECTRICA DEL CISCA

•

A. ANTICI-I

emeses per la

el

Veneent el

de tatas Glasees
VENDA A L'E7!GROS 1 Al.
DETALL

alargada davant del Notari don
Antoni Gallardo i 3Iaf linee 81 24 de maig darrer.

Bareelona. 21 de juny de
1921.

r211(1.:

ANISATS

E
21

E
3
E

feiners.

rm
S.

e

de 500 pesseles nominals cada una. all 6 per 100 dinleí'- anual, pagador per I rimrstres vençuts el 15 d'agost.
el 15 de novembre, 15 de febrer i 15 de maig de
cada :my. ven( •nt el primer eupO el 15 d'egos! vinent.
1 titiorlitsables a la par en (-S fortnini mitsim de 60
anys a partir (le 1927, en el anal mes (le lebrel- tilldrä iloe el primer sorteig,,

seg.ons

0

R. Surinyach Senties

(COMPRES 1..IMPOST

0111111•3111.5131 11111111 1111 1115811%

ALCOHOLS PURS
E

2309

2805

951351

rectificats de 96/aS . Especial,
per a Oiniques, laboratoris, lar.
mames, perfil:nenes

SI

E

Negociem els cupons vericiment 1 de Al próxim

TARIFA

1

20000. Obligaciodens Ilipotecbries

•r

quedarä r,bert e! pagamenl del,
dita cupons: d'impostos.
a 111 Banca Arnns (Placa de
Calaldnyd, 22 , tots els dies

.Barcelona. dissabte, 21 juny de 1024.

LIQUID IMPORT

i
i l ' /,',',

lli OÅilllJll DE KIELONA, S.

([11111311)13 aun' 32 f31111Ill.

CI
•

que a partir de l'esnientada dala

SuArsals a Balaguer, Berga, Cervera, Figueres; Igualada,
Lleyd g , Manresa, Pnitcerdà, So1sona, Túrrega i Vich

EL

g

UBSCR -11:-"CIC7PUBLICA •

CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, S. A.

•
Francs francesos. 40.20.
ld. belgues. 35.
Id. suissos. 132.20.
Ditlars. 7.45.
esterlines. 32.34
Lires italianes, 3t.e0.

APARTAT DE
CORREUS
Número ‘725

LIVERPOOL

E

al 5 per 100 aescisul. de la Junta
d'Obres del Pert ,11‘ Gipin-Muset, que a partir del 30 del
Cc rren! quollarit oberl id pagan"! I tel clipi que veto' en l'esmentada (lata, a les Ofieines
d'aquesta Banca.
Barcelona. 21 dr . inny (le
192 i.-La Direcció.

2493 33to
2454i

l'anea anterior. ,
Obertura
Se on telegrama . .

s. Å. ilfiN11S-GAIII11AN:i MilNal, S. I.

Successora d'Evariut Arnús .

( xid;

2516
2509

Tensa

5cto
351
329

Tanca 21 l inY NOVA ORLEANS
Nova York
atenontbie•
Tema anterior. ... .
i
,
.
Jullot
obertura
•
se,r1IIDTO .
. •
2r4 segun tele g rama
• .
orinen,
1319 1 Tanea
NOVeMbre
10,515 i
1 r.rnibtO
12701
591.2
mete . • .
• • 1240

Galicia Eieeteleltat OSA, .
Muutairent Sevilla 6%. .
Hotel BItz 7%. • . . • •

ItllICÅÏ

BANCA ARNUS

Aquest mati:

CASA MATRIU
Passatge del Rellotge
Telèfon: A. 1912 I 1913

beber. Dasbre Gener
28671 2583
2865, 2580

2963

Tinca enterter. . .
Obertura
Segon telegrama . .
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BANCA

Cotitzacions del dia 29 de juny de 1924

Temes

Contt

Anuncis Oficials

CWIVIS dc ///,,neda

1, j 103111191,DE CARVI

21 jung

York

Mate.

Cenit.

Treetten 7% 191t.
Trael/on preferente . .
eletrop. 6%. . • •

pelltele
Trances.
Mur«.

Juliol
Solean'.
00mq:ibis
Mere

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA

3(17500

Yeattevideo

quarts per loo les primeres i mig les
segones.
Els de major signe d'interés, en can
vi. pesats.
Les industrials, amb negoci gairebé
nul. si bé continuen en llur reaccití
le del 6 per loo, Série G. de la Catalana del Gas.
Surt avui de trascantit anunciada
per a dilluns una subscripció a 20.000
obligacions al 6 per 100 i a 04 dels
ferrocarrils Catalans.
Inútil . interesar - s'hi.
L'anunci precipitat és perquè no es
digui. Te tot l'aspecte d'una combinada operació bancaria.
Apar una provisió de cartera per
anar passant l'istiu.
.ixi ho creiem i aioti hü diem.
incondicitmal és propi dels
esperits servils.
El dir el ne es pensa, co elogi o
censura, és el primer honor que SISO
de fer als al-Mes.

1A1 lloro, nimio loe?

5Z305
18052

seria
Alernanya
Austria
Praga
Argentina

43318
8027o

colare.

NOVO

Pra g a .

railes
Lliures.

BORSA DE LONDRES

•

MERCAT DE COTONS

140'50
tit'10
149'50
148'50
14950
37'50
7'71

SUCRES

Dir.antere
tuerlln
' iena

Nord
larant.

Oase.

NOVA YORK

sets'
Argentina
Brach l
Grecia
noruega

p

baile Ilisp tenerle.%
Tabaco.
sucres P

•

•
"
•

Itotanda

Bine

Liane Esp. de Crädit
Ra e Esp. ItIo Plata

Polio Uruguay

tionzaee er sucios

Londres

1.0111.

Frenar
Suertes
Detalles
tires.
(Mires
DOlara
Peso argent1
Rete .

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

Divises estrangeres BORSA DE MADRID

BORSA NIT

BORSA MATI

I

LA TEXTIL( CATALANA

Nom registrat )
•o Els nostres Magatzems han estat els primers a proporcionar al públic les millors rlasses
la millor demos.
• de Panyeria per a Senyors i Senyores, i el gran Kit assolit fins avui és
selceles
• tració que continuem esscnt els únics que venem el millor en qualitat i les més
novetats a preus limitadissims i per ningú igualats

e
•_

RECLAM 4655 ptes . corte de 3, meres

¡ Vestit estam, fil de dos caps, gran fantasia,
íd. íd. íd. id. Australia extra
Id.
•E
id. fresc, rentable, fil de dos caps
d.
íd. de tres caps
íd.
íd. íd.
Id.
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ÄS ETA BARCELONI
was d'avui: Pault de Hola, Joan
Sieees, bisbes i confessors; Acaci;
Constárcia, verge.

de les tr adicionals coques, aixi com
un esplendid servei dc restaurant.

NOTA NECROLOGICA

per l'acreditada orquestrina-jazrband "Spanish Dance".
Esperem que la concurrencia cor-

TERRAMENTS PER AVUI
Rosa Ma rt ínez, de 18 mesos, Eva-

:amas, 1, al cemcntiri de Les
as. A les deu.
5slustiä Rull, de 35 anys, HospiChina.. al cementiri de Les Corts.
'es &u.
josep Abad, Hospital Clínic, al ceari Nou. A les deu.
Candida Brisca, Hospital Clinic,
cene::tiri Nou. A les vuit.
poinincc Esputo!, de 65 anys, Hos,1 (1:nic, al cementiri Nou. A les

Els intermedis seran amenitzats

reepondrä justament als afanys dels
organitzadors.

Sangra

COMPREU
per a la vostra tala

ESTO VALLES DE
HULE BLANC

mars Ruano Lobo, de 34 anys,
p tal Clinic, al cementiri Nou. A
jeep Trill Barberi, de 15 anys,
„,pna Clinic, al cementiri Ncu. A
den
Eduard Martínez, de 57 anys Arc
Sant Sever. 17. al cementiri de
A:: lren. A les vuit.
Joaquima Ferran, dii mesos, Maleado, 7. a! cernentiri de Les Corts.
les vuit.
!Urce Martin, de co meros, Pro. 0 . 21 7, al cementiri de Les
.\ lee deu.
Jacques Cohen Elyon, de 42 anys,
,laIcanat, 86, al cementiri Nou. A
vuit.
Elisa Musté Mayo!, de 49 anys,
arnació. 17 (torre), al emitenVel:. A les onze.
Araceli Nieto, de 40 anys, Comdel Asalto, 61, al cementiri Nou ,
les deu.
loan Font Villalonga, de 6o
Boiarull. 315. at cementiri de
Andreu. A les once.
Francesc Muntané Tejera , de 55
Parlament, 53. A les deu.
Isidre Borren Batet, de 71 anys.
reell de Cent, 418, al can
A les onze.
Francisca Valles Valles, de 74
Cense!! de Cent. 37, al remen::r: Non A les nou.
Anna Martínez CaillD, ¿e 7 meros,
Rceafort. 204. al cernertiri Non.
Alpaques seda de gran no,. ....al. Metre. pessetes 550.
Magatzems Belén. Carme, 8
Xucli. 3
DE FRANC, una petaca de
extra, us ser à bliurada
c:Itjançant el canvi de 100
tapes del paper de fumar
NIKOLA o de 150 de CLAMO. El canvi tindrà iloc
a Barcelona en el mesos
Juny i juliol, a les ofie:nes de la C. A. F. (V:a
Layetana, 56, 1.er), tots
e.s dies feiners, d'Il a 1.
El que no vulgui petaca,
piC seguir guardan! les lap'- i opurtunament s'avisarà el canvi per altres
clequis (rellotges,
ncc estilogràfiques, Ilttpis
-. 7nätics, etc.), indi-

ta

-se

el nombre de tapes

1.• ••,.,ari per al canvi de
cada objeete.
En l'exprAs d'ahir va tornar
Madrid -enyor Francesc L.
Ulm. i,rs'ctcjr i delegat gene' p e r a Espanya de L'ENION.
ompamia d'assegurances sore in V la, fundada a Paris
én y !6•.23.
•,bar de la Cort all mati

visitar la Sucursal

C . mpanyia te establerta
. Consell de Cent.
f(3licitar el diree'" • -, (iirectors, inspectors i
pr,---i.tants de Catalunya i
per la brillant produer•
E! --nyor Huelin asequia.
• nt)
1 esmorzar intim, a
ti. ale seus nombroens
-:olors, expresant-los
ih que ii proporcionaba
t'Aris felicitar amables' ror l'ineremPnt que ha
aquesta rezió tia Cornrv , n irgt eli dirigeix. derrut
la lc uaç laboriositat dels res -

LIS,

-

• Grinja P oyal Pelai, 58.

R EVETLLA DE 8T. JOAN
Gran assortit de les tradili arais coques pròpies de
la diada.
PARAIGÜES CARDU8
Portaterrlsea, 10
1.. .V1() ATLETICA D'HORTA
Aq ueeta entitat es complau a
: Mar a tots els que vulguin pas, e i honestament la nit de Sant
n a la revetlla extraordinäria que
• Prés de molts esfareos ha acon'1 ',rganitzar arnb la cooperade lotes les entit-ats de la barda
A les des de la nit del dia 23 es
a raran morterets per iniciar la
despeé§ la cobla-orquestra
Pr neipal de Bordas" executar
eiv atnent cardanes i halls.
ti ca ma estaH, illuminat
hi haurà llocs de venda

Boyaras

Grandärla no x140 metro
8 PESSETES

especlalltat de

Cm

HM

Rufa t13 SI Pere,
Plaça de Santa Anna, 9
Tapinena, 33

ilill gs limado
•111411444+.

11922 3. E

DE L'ESLLAVISSAMENT
TERRES D'ABANS D'AHIR
Ahir a la eca) de "Gaeta barcelonina", equivocadament &ion que
l'esllavissada de terres que produi la
mort d'un obrer i causit ferides a al-tres dos havia esdevingut a les obres
del Metropolità Transversal. L'accicient ocorregue a les obres que la
Companyia de Ferrocarrils Catalans
está realitzant pels volts de l'estació
de la riera de Magäria.

-

Genes
coit vs c

layetanss

%TALANES (an ;.

MOBLES, JCAES, TAPISSOS
LAMPARES decoració, proh. jectes per eminents artistes

1

Dr. MONTAÑA. Malaltios de la p. II I unen. Corta Catalanes, 539, acceuori.

CAMISERIA
SANS
hucha; 32
(Jan

ESSUflii

en

wat);

El mariner Feliu Fernändez San
chez, al mol! de Barcelona, Migué un
atoe. En estat greu passi a l'Hospita
de la Santa Creu.
Un cavall donó una guitaa a la galta
de Ramon Monté Gonns. da e:mi:tanta
anys.
---- • --ROCA I MALLO!-,
Carnet: rt:tnta .U]list. 39. Lapoasienta' en encarrecs. Camisa
ai•iir angles, inida. amb coll i
panys, 14 pes. sele. "Pijanies"
percata. 20 pts.; zèfir, 24 pta.

FOIK

GEL TNE

peial, 35. Tclefon 2975 A.
lt,vellla de Sao! Joan. Les
conegudes u tip:ques coques
d'aqueala casa sún les miiiurs.
A l'estació de Vilanova, Francesa
Palacios. de 45 anys, caigué des d'un
vagó i es produí una ferida contusa
amb matzegament general al pols

en el diagnòstic topogràfic i petegic de les esmentades regions.
La perfecció i la claredat extraordinàries de les proves obtingudes

pel dissertant, primeres publicarles al
nostre país sobre l'assumpte en qüestió, mereixeren la mis entusiasta felicitacié dels concurrents, en especial
per part dels doctors Caralt, Danés (B.) i Vidal Fraxanet en intervenir en la discussió de tan interessant treball.

Julia Bollan Munné
LA

DE CAPUZ

!NOTEL'LESt
1

morí ' el die 15 del mes que som

tares obres de lectura í
amena. Assortit immens.

Llibreria Subirana

HAVENT REBUT ELS AUXILIS ESPIRITUALS

Portaferrissa, 14.

(A. C. S.)

Josep Pomés Maten, de setze anys,
treballant caigué d'una aleäria de dos
metres, produint-se fortes contusions al
tórax.

El seu esp6s, pares, germans, pares i germans politics, oncles, cosins i parenta
tots, en recordar als amics aquesta dolorosa pèrdua, els conviden als funerals que tindran lloc
demà, dilluns, a dos quarts d'onze del mati, a l'església de Santa Anna, pregant-los alhora la recordin en Hurs oracions.

DR. SALA CARRIC, de tornada de Paris, s'ha enearregal
novament del seu despatx. Viladornat, 104, 1.er 1.•

EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

Benzina a 0457

Garatge Comercial Manymbert,
8. A. Passatge de la Pau (tocant
a la playa del Teatre).
-JOCS FLORALS DEL
IX DISTRICTE
Totes les composicions per als Jocs
Florals del IX districte han de dirigir-se al secretari, N'Emili Grulla
Castells, Santa Entalla de Vilapiscina, per tot el dia 25 del mes vinent.
La Comissió ha rebut valuosos premis de conegudes personalitats. Actualment hi ha mes de cent composicions rebudes.
:So n'til ha (le mes be: cate LA GARZA.

JOISS, VERITABLE OCAS(O
(Asientes usats de totes olas.
808. Preu fix. Tallers, núm. 41.
Treballant a les obres del Metropolità, a la Placa de Catalunya, Francesc
Simarro Valero. de vint-i-quatre anys,
es produí una ferida contusa a la regió frontal.

AIG A

IMPERI. 1CHY

EL LEGITIM MALTE KNEIP
ES RECONEIX FACILMENT entre els seus similars perque
cada paunet porta EL RETRAT
DE L'ABAT KNEIP, que és la
seva marca registrada. Producto fabricat a Espanya. De venda
als Colmados, etc., en paquets
de 100, 250. 500 grams, i I qui_
lo, al preu de pessetes 5 el quilo.

P y m nr icit Raro
METGE

ha traslladat el son dornicili a
la Granvia Layetana, 55, pral.
Telefon 2831 A.
PER INSOLENTAR-SE
Foren denunciats i detinguts Erancese Lladi Lltieh per haver-se insolentat amb un agent i Juli Maños Rovira
per vexacions a un urbà.

Liquidació
de Mobles
per eassar en el nagnei la casa

rm ri t, r 61"WRT
CANUDA,S5 Ató us equivoquen)
Oportunitat per comprar bons
mobles a prime rechifle
( Es traspassen Pis locals
CAIGUDA

Al carrer d'At'antida la nena Silve•ara Enrique Anta:. de quatre arase,
Caigué des del balcó del segon pis al
carrer, produint-se ferides contuses al
frontal, commoció m.rebral i fractura
del fémur es querre, de pronòstic greu.
Passä a l'Hospital Clínic,

tre concurrents hi havia tots els
regidors, diversos diputats, els alts
funcionario de YAjuntament, militars,
representants d'autoritats, etc.
El seguid va anar a l'església mortuòria i d'alta al cementiri.
Repetim el nostre condol.

:1,3 ?er '3 e

lo quin:

Passelg de Gräcla, 011.
REVETLLA DE ST. JOAN
Gran assortit de lee tradlcionals coques pis:mies de
la diada.

.

telefuma. Nota installació
gues completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Archs, 10.
'Telefon 5149 A.
Supressió del 10 per 100 so-

bre factures.
El ríen de quatre anys Josep Cata.
tayud Fuerte caigué casualment i es
produi tuna ferida contusa al front
atn') hentatrdna i ciammoció celebra!.

El Ori 3113 RAU riTild;
l'asilada cii seu domieili i consultor' al varear de Muntaner,
número 309, xa!et, on pensil
visitar des del primae r del vinent
juliol.—Telefon: 6205 G.

L'INSTITUT
MF.DICO-FARMACEUTIC
En l'Ultima sessió que celebrä l'Institut Miclico-Farmacen t ic el doctor
Sufiel i Medm va presentar una colJarció de radiografíes originals de l'aparell auditiu, sinus de la cara i base
del crani, demostratives totes deis
grans beneficis que els raigs X donen

-MOBLES

VA N OS

TRES FERITS
Comuniquen de Manresa que a la
carretera de Sa llent va ocórrer un accident de greus conseqüències. L'automähil 4154 de la matricula de Barcelona va topar contra un vona-via a
conseqüència de la qual topada bola, resultant ferits Pere Juan Rojolplez. mecánic francés, amb commoció
visceral; Joan Prat Felix amb fractura de diverses costelles; Montserrat
Latierra Pomiol amb ferides a fa parpella esquerra; altres tres dones que,
com l'anterior, resideixen a Manresa.
Tots els ferits foren portats a Man-

tesa.

LA Cn llE SEVILLA

Rbla, Catalunya, 13 - T. 3812 A
Rep constantrnent les darreres
creacions en Vaixelles, Cristalleries, Jocs café i te, Orfebreria i iantasies premies per a
presents

;d'a, dr D a 11.
ENTERRAMENT DE LA SENYO-

RA AGUSTINA ALVAREZ DE

LA CAMPA
A les onze d'ahir al matí s'efectua
l'enrerrament de la germana i sogra
ale l'alcalde, senyora Agustina Alvarez de la Campa. L'enterrament fou
molt luxós i hi assistf molta gent.
Duien el dol la' fam ha, presidida
per l'alcalde b toles les autoritats, Ilevat del capitä general i el bisbe, els
quals hi enviaren represe:llanta. Eu

d'instaIktol6 interior
I exterior

EI m's

5027 A.

Camisas a mida
Rebudee les novetate per a
la present temporada

LA REVETLLA DE SANT JOAN
AL TURO-PARK
La Direcció d'aquests esplálndids
jardins ha combinat un veritable programa de revetlla per a demà,
al vespre. Ultra el funcionament extraordinari de totes les atraccions installarles en aquest pare, en els mes
bells indrets d'aquest es lluirä una
alumjnacj6 a la veneciana magnificament insta/lada; en algunes de les
placetes clii organitzaran balls; la
cobla de cardanes interpretarä les mes
populars de les nostres dioses; la banda militar installada
temple de la

Fonògrafs des de 00 cometes.

Uran assortit en discos, Je»,
Soler, AVINYO, 1. (Entre Formo
I Call).
Sense necessitat que visqueu
nomas per menjar, haveu de
procurar que el que ingeriu sigui bo; la carn, l'aliment mes
directe, la trobareu escollicla
a l'Econornal de. Barcelona,
Rambla de Catalunya, 80.

Mett de huelen
• o.

Camil Cória
Eng. Indust.

6 cilindros
mONCUNG

S.R.C.

MARES
Undrelli
prenent

Rob-Vida Miret
ea mes que una cuata del Rae de
plantee 'Iteres que pastaren Instintiva.
nunt els multen quin Unen neceultat
d'alletar.
Durent l'imberbe: !lob-Vida nato. 1
comba' dolora 1 molestles
propio de restat, desenroma I fortlOca
el nou Coser, tonifica ta mare u predi,
posa per a un part (ello 1 Stet abundan'.
In la lactancia: Rob . % ala num. u ademen! a ti quanittat de 1101, l'enrIquell co
ces:mina 1 mantees, reta ta mere de
debnutrict0 causada Der
En tannicles. Autor, doctor MIre t.
plaga Comercial. 11. Barcelona.

Dimecres vinent, dia 35, a les deu
de la nit, es projectarà a la Sala Mozart (carrer de la Carnuda, 31) la interessant peHicula de les investigacions
i treballa del doctor Steinach sobre
rejoveniment.
Tots els senyors metges que desitgin assistir a aquesta projecció poden
recollir les invitacions a la secretaria
del Qilegi (carrer de Santa Anna, 28)

Espreme-Ilimones, indispen_

FRANCOLI, gran xampany de cava
L'Associiaci6 Catalana de Turistes,
organitzadora del viatge collectiu a
Paris i a Londres, ens prega de fer
públic que ha estas prorrogada fins
al dia 25 de/ que som la inscripció
per a l'esmentada excurs16 conectiva,
que promet esdevenir un gros èxit en
tots sentits. L'augment notable d'inscriptions d'aquests dies fa
preveure que quedaran mnIt aviat cobertes les /saques places que resten per
cubrir. Eta turistes, a mes a mis de

Valencia.

293

JAUME SAURET
PELAYO. 7
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No tossiu mes, u h R
It
Pretteu Destines
TRES RAU, CAMA

sable per a Ilimonades i taronjades, a prsomtrs 110, alomes
a les tristalleries Ulule INglada.
Rambla de les Flors, A, i Ronda
de Sant Antoni, 5.

04 MAYOR aartsmaccids

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

MOLTA LLET

Demaneu
çat d'esport "BOSNOR"

Telbfon

Proveu la famosa Magnésia
efervescent del Doctor TRIGO,
preparada en forma GRANULAR, i us convencereu que no
te absoilutament res que envejar
a les estrangeres tot i essent
molt mes econbmica.

Expoeloló
CLARIS, 110.— Barcelona

patistes estampaba i formosos clibuixos per a bates. Metro, p esetas 0'70.
Magatzems Belén, Carme, 8 i
Xuelb, 3

MIZA, 16-31

FARINGOL

Mulors Marins

En la sessió que ha de celebrar el
Consell superior de Cambras el proper dia 23 es tramará de l'estudi d'un
projecte de decret sobre el funcionament i inspecció de societats aneanmes que té extraordinaria transcendencia per a la vida de l'economia del
país, assistint a aquesta junta els presidents de la Cambra de Comerç i
Navegació i el de la Cambra Oficial
d'Indústria de Barcelona.

Cridern l'ateneid dels propio-

CA MIS ERS

RESTAURANT ROYAL
8916 de Te
ade din te dansant de 5 gs dOt
inerte de 8, 1 dinar a l'ameri

u TENIU

DE COLL 1.1MAL
8Eu

taris de bars, caries. tavernes,
droguories ¡ ultramarins sobre
el que ha disposat el governadur rivil al -Butlletí
respecte als pols de Ilauna
usats que serveixen per envasar refrescos efervescente, car
si admeten deis fabricants els
dits (mvasos podria portar_los
porjudicis considerables.

Tallers REIG

ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'ahir als Escorxadors:
666; moltons,
Bou m r7; vedelles.
517; crestats, lo; cabrits. 320; anyella,
2o39', °t'elles . 949; cabres, 14; porcs,
388.

gran confort.

UN AUTOMOB/L QUE BOLCA

frillMGOEZ 1 EHR

DE31011'S EL CA7 ALEG

Versalles i finalment Fontainebleau,
que tants de records conserva de l'Irnperi de Napote6 E A l'estatge social
de l'entitat organitzadora (carrer del
Duc de la Victòria, 14, pral) es donaran totes les dades que siguin necessiries sobre els dits viatges collectius, que són extremadament económica malgrat d'ésser fets amb

CLApEs

A SON 1.1121,11
E. Granados, 21 - Telefon 2086 A

El restaurant del Urea servirá., de
nao a onze de la nit i de dues a guatee de la matinada, sopars especials
de revetlla. Les companyies dels terrocarrits de Catalunya i la de tramvies
establiran servei especial i exte,o- di nari al Turó.

les 'ciutats esmentades, visitaran el
famós Santuari de Lourdes, la capital
del Llenguadoc, Tolosa, ittistemic

0 m 3HEL L Es Ferran, 14. Gasa

querría

php. pat
g ti i al.ri de l'Asma i
Bronquitis. Glima sec'.
Whill Xalets
nous. Radio-

gran placa tocan les obres tnei a/egres i airoses del seu repertori, i a la
una de la nit, a la p'aea de testes, es
cremará un superb castell de focs d'artifici, culminant a les dues de la matinada amb una fenomenal traca va-

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

3

BANC DE CATALUNYA
BARCELONA

▪ folda

Eatudis, 10 : teklon L 561 i 562 ker111 de gorrees 53;

: Direcció telegrafica i telefónica:

CATALON/ABANK

:Negociem
tots els cupons
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••
—
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TEATRES
niteme.r. .SESSIO DEL TEA=Unid A LA . SALA MIRIA
Li darrera de les sessions del Teatre Intim de l'Adriä Gual resultà
tiés . brillant que les altres dues. I és
que, eertament, el programa complex de la sessió de divendres despertava un gros interés, pel fet de
reestrenar-se una obra, "Silcnci",
d'En Gual, que porta trata l'evocació
S'aquella gloriosa primera época del
re Intim—llavors que el ressoriiiiMent de les nostres Iletres assolia
una magnifica maduresa, Ilavors que
triomfaven els ¡ores "modernistes"
—per reaparèixer a l'escena un excellent actor, En Caries Capdevila,
i per estrenar-se tul ade d'un dels
cOmediergrafs catalans nies estimats.
:Completava la sessió el dialeg "La
nit . d'octubre - , d'Alfred de Musset,
traduit en bons versos catalans per
Alfols Maseras. L'obrera. que no
creiem gaire pròpia per- a una Acssió
dé teatre fOu molt ben dita pels
alumnes de TEscola Catalana d'Art
Dramàtic Na Rosalia Rovira i En
Joan Cristófol.
El drama de män en dos actes
d'Adrià Gual "Silenci" fou representat amb una justesa len poc freqüent a casa nostra. Una decoració
simpatica donava una impressiii de
realitat a l'obra, la qual impressió
confirmaren els actors. "Silenci" és
una targédia anímica amb unes situacions ben trobades. Sien planejades i ben reeixides. Es la història
d'un mestre de poble al qual se li
asor la mullen estimada, i aleshores
es clima compte que aquella dona
amorosa, respectuosa, altruista, que
ha sofert per ell i l'ha seguís en tots
els contratemps de la vida, ho feia
només per compasió, car el sea cor
era d'un altre, d'un inconegut; i tot
això ho explica a un ande, a m.-.en
Oriol, que ha anat al seu costat a
rhora de la pèrdua dc l'esposa. 1
aqui és el veritable drama: mentre
una seva parenta estima en silenci
el mestre, ell viu la tortura del gros
cteSengany i es demana qui pot esser rinconegut, i mossèn Oriol. passant .1a tragedia de vier amagar la
veritat horrible que ell era aquel
borne estimas de la seca muiler,
denla el silenci com a remei. El segon acte de "Silenci" es enlodonant i dut amb la intriga teatral
precisa; és en aquest ante on es desenrotlla sota racció i el que coloca
l'obra en un bon lloc, car el primer,
també molt ben portas i amb dialeg
escaient, podria suprimir-se totalment, sense que el drama hi cosegués res ni fes gens imprecisa 1 confosa l'arrió.
Aquesta representació de "Silenei" ha estas, cont si diguéssim. les
noces d'argent de l'obra. Fou estrenada Pany 1898 pel Teatre Intim,
fent el paper de mestre l'arquitecte Pujol i Brull i el de mossén Oriol
el mateix Gual; el 1903 "Silenci"
s'estrena per al públic en una serie
de representacions del Teatre Intim
al teatre de les Arts, encarregantse d'interpretar el mestre En Carles
Capdevila. L'obra havia obtingut un
gran èxit, i ranunci de la seva reestrena desperta un gros interés, majorment recordant que en l'estrena
intima recit à el pròleg—que divendres digué N'Ende Giménez—En
Joan Maragall, i que representava
el paper de mestre en l'estrena pública En Cardes Capdevila.
En Carles Capdevila representä el
mestre amb una naturalitat sorprenedora, posant a les paraulcs el vel
d'emoció i aclaparament que calia;
tot el seu talent d'actor sortí en la
representació de divendres, després
de set anys, des de l'estrena de
'L'auca del senyor Esteve", que
s'havia retiras de l'escena Per als mes
joves fou una veritable revelació. EI
secundaren molt bé En Cumellas,
en el paper de mossin Oriol, i tots
els altres. Horn diu que Vean assolit ahir—nosaltres no ho podem recordar, perquè si ja irem al tirón
érein tan petits que ens hi hauria
hagut de dur la tnainadera, i sempre
ens han desplagut, ielhuc en aquella
tendra edat, els plors de les criatures als teatres—no desdigué per res
(le l'èxit de vint-i-cinc anys en-

rera.
L'estrena de la farsa sentimental
en un ade del nostre Josep Maria
de Sagarra "La careta" fou un altre
¿sal.
Un ve! l doctor es retroba en un

ball de disfresses amb una dama
amb la qual havia tingut una aventureta temps enrera. I rhorite, que
el reviure esbojarradament la seva
ilùnyana joventut, en fer-li treure
ella la careta es presenta amb tota
la ridiculesa de vell verd, fins que
arrenca la careta a la dama i la reconeix. Després d'un diàleg sentimental es tornen a posar la careta
i es reintegren al ball.
Un argument senzill—si és que en
podem dir argument—, frivol, ja
conegut. Es per això precisament
que "La careta" té mis mèrit.
Creiem que és una de les millors
obres de teatre d'En Sagarra, i alhora la mis teatral.
"La careta" es gairebé un dialeg,
la conversa mig esbojarrada i mig

sentimental entra el doctor Prudenci i la dama Rosalia; les altres figures són per donar animació a la
Siria. "La careta" és una cosa fina,
»bel, agradosa, que s'escolta amb
más i interés i fa aguantar sempet la rialleta a l'espectador. El diäalat, tense cap paraula que se
Mirt
HI • del to divertit i delicat de ropes. , ygged6 ea desenrotlla d'una
111011/1 Pfrea P*Nrel,. inatmegatant

per moment l'interés, pel sentirnenILlisme deis protagonistes. El hpus
del doctor Prudenci és molt just i

ben estudiat; qualsevol senyor reposat, amb la careta posada ea mostrarla amb la jovialitat i àdhuc amb
el cinisme del doctor Prudenci per
acabar sentimental tot just li toquessin les condes senzilles del seu cor.
Dama Rosalia no és tan real, per.)
hem (le tenir en compte que es traeta d'una farsa. El vers de l'obra té
tot el mestratge i vigoria de l'autor.
"La careta" assenyala un avene
notalste en la producció drantatica

d'En Sagarra, no solament per haver guanyat en técnica teatral respecte a les anteriors abres del, sitió perquè ha assolit tot el que es
propesava: fer un passatemps veritablement literari. 1 és que En Sagarra km poemes eseenics, per ésser massa poeta, li sesulten obres
mes poematiques que eseeniques
(recordern "Dijous Saut", "L'estudiant i la patilla"), encara que en els
darrers Itagi guanyat en teatralitat,
cont en "Les vens (le la terra". En
les obres com "El jardines de lamor" i "Matrimoni secret", en canvi, que malgrat ésser superior i molt
distint "La careta" es amb el que
ho poden/ comparar. lt i veiern cl veritable temperament teatral d'En
Sanada; en la intenció ens }dallen
mes les seves comedias i farses que
les produccions dramàtiques. El jet
d'ésser "La careta" una bona farsa sentimental ens fa creare més que
és aquest el cansí que li donara el
triond.
Emic Gintenez i Mercó Nicolau
interpretaren de bella manera els
protagonistes de "La careta". Cal
esmentar també el treball deis alunines de l'Escota Catalana d'.Art Dramitie senyoretes Meras, Rovira,
Castellvi i Estarch i senyors ('unte
las, Cristäior, Poblet i Contra
Els decorats de Morales, //sol notables, especialment el de "La careta". que tenia un cert aire de decora; de ballet , que ajustava tnolt
amb la farsa.

R.

Crònica dels
Jutjats
DEL CRIM DEL CARRER DE
LES CABRES
Demà el jutjat es personara a la
presó .Model per tal d'ampliar la
inilajlatria al "Portugués", aixecant-li la incomunicaciú.
Han estat alliberades la mestressa
del pis on dormia el processat i una
amiga d'aquest anomenada Manuela
Tornil, per no resultar càrrecs contra elles.
El "Portugués" segueix negant
resoltament que sigui l'assassi de
Josepa Palou ni l'autor del robaInri.

UN "CIIARIOT" QUE FILMA
PEL SEU COMPTE
El senyor Hermenegild Oliveras
té un establiment al carrer d'En Roca, xamfrà al del Cardenal Cassanves, d'on ahir Ii desaparegueren
tn- eu escala i una caixa amb material
valorat en t5o pessetes. El senyor
Oliveras féu detenir a correcuita
subjecte auomenat Felip Salsoyo
(a) "Charlot", al qual s'ocuparen
els objectes robats. En ésser detingut manifesta una gran estranyesa,
dient a la policia que aquells objectes els hacia agafat amb la bonissima intenci6 de guardar-los pugne no els prenguessin.
Pera', la policía no es va convencer
i el "Chulos'', que ja !savia impressionat diversos flirts d'aquesta mena, rcaparegue ahir zu la tarda a la
pantalla del carrer d'Entenea.
NO ES POT NI GIRAR EL CAP!
Aluir. al carrer (le l'Arc dcl Teatre,
Francesc Sanchez menava un carnet
ple de canastres ami, robes d'artistes. El pobre Siinchez. ;Mili aquesta
calor que fa, graciet a Deu, tenia
una sed que l'arborava i aquí
que decidí fer-se-la passar en una
font que generosament li oferia una
aigua coto una rosa.
Fou en un monient. Temps de
beure un trago al rajoli i guau torna
a agafar el carro ja l'havien
del pes d'una canastra que conSenil del
tenía robes i joies per valor de 9oo
pessetes.

UN AMIC DE LA FRUITA...
DELS ALTRES

Josep N'arquea, sentint una gran
debilitat per la imita, decid; donar
un volt pel mercat de la Boqueria
per tal (l'atrapar alguna venedora
distreta. Tingué d'agafar una
caixa plena de fruita excelent i ho
feu tranquillament.
Els guärdies, peró, tingueren ocaaid d'agafar-lo i, tan/be tranquillament, se l'emportaren a la Delegació.
QUATRE TURCS PER UNA

TURCA
A la matinada dahin, cap allä
dos quarts de quatre, al Portal
de Santa Madrona hi hagué una
sessió de boxa Iliure, de nacionalitat estrangera.
El match era snob desigual; tres
sures contra un altre turc 1111011/enat
Golpopelas que, ka dar, en va sortir• com nou.
S'armà

la gran xirinola i al cap

d'avall tots els boxadors foren de-

SERVIA METEOHOWGIC DE CÁTALUN Ï A
•
DI. 21 de* JLiny des-1924
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
• %,+-411TUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LIS 8 DEL MATL (Observacions de la /Canea meLES 7 DEL MATI. (Obstruirlo= d'Europa, Nord
teorológica catalana, comunicada, per reinen):
i l'AtMntic, rebudes per telegrafia serme fila)
Domina a Catalunya el regim de bon temps. obA les regions occidentals d'Europa :Tipa ;égira
servant-se núvols a la costa de llevant i alguna pluja
anticiclemic, amb bon temps general i sents fluixos
a la Maresma. — La temperatura máxima Ira estat
i variables. — Les baixes pressions constitueiaca dos
nuclis de pertorbació, situats a l'Europa central, i
de 29 graus a Roquetes i la mínima de 4 gratis al
s'observen pluges al nord d'Alemanya, a Suissa i a
llac Estangento, i 5 graus a Puigcerdà.
Italia.
'ata, TE
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La

Musica

111111001A010 IVAINICE DE LA
MANCA
Alfred Romea, guitarrista
• Aquest notabilfSsim concertista s'encarrega divendres passat de /a 16.* sessió dels Amics
de la Musica.
El programa d'aquesta sessid ens provi que la musica
original per a guitarra no és
tan escassa com podria fer-ho
pensar el gran nombre tradaplacions que solerl figurar ordinitriantent en els recitals. rar
En Romea ornpli el seu anit)
composicions de mestres guitarristes i postua donar-li
ricial i interes.
Figuraven en aquest programa els noms de Robert. ele
Visco tsigle NVII. e !; Josep leo-Jet', guitarrista catalit del vuit
cents; Coste, Sor. Romea, Aguado i 'färre ty a, ordenals atol encert i triados les obres amb bon
gust.

TARR6CONA
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liairs6.) eiur liBlUxo, A BARCELONA. (Sondees*s oc taminia& Watts. a »7 del wad):
Altitud, metres:
250, 500
Direcció:
NE. S.
Velocitat, tuestes per segon:
1,
2.
Piafó de ntivols: Stratocúmuls.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT e-E*13ARCELONA
llores d'observad 0: 7, 13 1 1b noria
Baròmetre a zero i al nivel de la mar: 7643, 7 629, 7619. — Terrrtórnetre sec: 210, 212, 208. —
Tcrniónietre humit: rß'.3. 1.80. 182. — Numirat (c entéssimes de saturació): 75. 72. 76. — Direcció del
vent: N., S., SSW,. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, 5. 4. — Estat del cel: quasi tapat. —
Classe de núvols: eúnitils-nimbus; cemuls-nimbus; fr acto-cúmuls, cirrus-strats.

Temperaturas extremes a l'ombrat
Maxima: 22'3. — Mínima. 18'1. — Mínima arra n de terra; 16'8. — Oscillació termometrica:

42. —

Temperatura mitja: 20'2. — Precipitació aiguosa, d es de les 7 hoces del dia anterior a les 7 hoces del
dia de la data: no milinietres.
Recorregut del y ent en igual temps: 90 quilòmetres.

tinguts. perque se sospiti que el
Golpopelos, tot i anant sol, duia una
turca dan una casa.
VISITANTS A UNA TORRETA
Ahir fou robada una torreta de
Sarria mentre la senyora, a tla n te
niada Hila Hume, era a lora.
Els visitants fracturaren la porta,
havent escalat primerament ha tapia
ach jardí, i nun cop diutre ho feren
anar tot de revolta. regirant calaixos
i emportant-sen efectes valoras; en
900 pessetes.
CADAVER IDENTIFICAT
Ha estas identificas el cadáver de
la noia que- aixafa el tren de Sarria
al Baixador de la Bonanova dijous
passat.
Es deia Candida Buxens i tenia
25 anys.
QUERELLA
El senyor Jordi Pundsack Lawrence ha presentas una querella criminal contra Caries Courtet Jacques
per difarnació i injúria arob rnotiu de
falses imputacions contra el quereIlant i el seu agent de vendes, el senyor Lluis Baró i Huguet.
EL JUTJAT DE GUARDIA
Avni rellevara en el torn de guardia al jutjat. de la Bareeloneta el del
districte de l'Oest.

CRONICA JUDICIARIA
LES VISTES D'AHIR
Secciú primera.—flan cornparegut
Ginimea procu Sat s per :ir delicte
Llitis Garcia Rius i Antoni 'aloltna
de furt comes a una fabrica sie cog stionant
lerilats de Bada:,
venda del que portaven per mtervenció (le Eral/cese Richarte.
El fiscal, tenint en compte la en-el/instancia agraeant (rabies dt. confian ça, Ita sollicitat per als dos primers It menos i 1 l i s do pres .' carteecional, i per al Richarte, co sa ea •
cobridor, la multa de 125 pessetes.
SecciO segona.—Slan vist unes
causen per injitries, essent Suspeses
totes les altres v istes assen ya lzsdes.
ASSENYALAMENTS PER A
DEMA
AUDIENCIA TENNITORIAL.
sz ..ln primera —laterdieta. j,ser
reist contra Adoli
Ineident. Federacii ., de la conca de
Da rbitra contra el Sindicat Agric,ila
i Vitícola de Sarreal.
Sala segona.—Competiincia. \Valter Laurisson contra _losen M. .Montafia, S. en
Menor I ola ntia. D. Renal contra
J. Klug,

AUDIENCIA PROVINCIAL
SecciO primera.—Dos orals, per
lesions i estafa, contra Josep Estrada i Enric Giménez, respectivament.
Secció segona. — Un oral, per
atemptat, contra Joaquim Transchae, un altre per falsedat contra
Josep Balfayo, i 1111 tercer per furt
contra Joaquim Pons.
Secció tercera. — Dos orals, per
falsetat i furt, contra S. Pérez i

Agusti Cabero, respectivament.
Secció quarta. — Tres orals, per
estafa, contra Oliveira González, i
un altre per lesions contra !garniel
Toscano.

CO MU NICAT
Alimenta per a ni_L,
Sorribes

u allUlICS
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Cambra Mercantil
EL TIMBRE MOBIL EN ELS OBJEC.TES ENVASATS O ETIQUETATS
La "Gaceta" de Madrid del dia t7
del que som publica un reja: decret mo
dificant el ninnero 2 de l'article 198
de la Llei del Timbre retatiu als objectes que es venen envasats o etiquetats.
La Cambra Mercantil havia fet repetirles gestions per obtenir la derogacid o la modificad() en diversos extrems de rexpressada disposició i encara que les aspracions per ella tilaniiestades no sOn integrament recollides en el nou reial decret, es creu en
el deure d'informar els associats i el
COnierg en general del seu contingut,
sense perjudici de les gestions que ha
de continuar fent rentitat per tal d'aconseguir el que creu de justicia.
El reial decret alludit, en la part
dispositiva. diu:
Tots els prouluctes naturals o industrials destinats a la venda a la menuda que vagin encapeats, envasats, empaquerats etc., i que sels distingeixi
per initja d'etiquetes rétols, in s cripcions o altres procediments. estan sub jedes a l'impost del timbre co la seguent forma:
a) Et; arrídes alimenticis de primera necessitat, medicaments i elements que intervenen en les cures quirúrgiques, portaran un segell mòbil
a e itIst divas en la següent proporci6: quan cl seu valor excedeixi d'una
pesseta i tris pasó de ducs. 5 cèntims
quan passi de dues. 10 centirns.
Els articles no compresos en el
paraeraf anterior i les aigiies minerals
aniriun rentegrats unitäriament amb segens 'Manis segons la segilent escala:
de més d'i a 3 pessetes de preu. n'Io
pessetes: de més de 3 a 5. 0. 15: de
mes de 5 a lo. 020: de mes de ro a
II, o'30; de més de 15 a 25, 050; i
de 50 pessetes endavant. 1 pesseta.
En el cas deis productes embolicats
o envasats individualment, si a la vegruta van aquests tancats O compresos
fins a un cert nombre en un altre
els vetierlors prendran com a base
per al ret integre o exempcie, els produeles menors. sense perjudici que si
realitzen alguna venda en conjura de
tots cxemp1, continguts a l'envàs
superiu g . reintegrin l'impost pel total
si aquest excedeix del !hit d'exempciA.
Fl cçrnmtals articles seran sotmesos
impost des ilel sen ingrés en les tendes destinarles a la seva venda. a /a
menuda, excepte els estrangers, que ho
seran en ésser importats al territort
inri: nial, qualsevulga que sigui cl set,

Ful ministre d'Ilisenda es dictaran
le,

I

miplemcntiiries qUe

cregui pertinvnts.
El públic i els inspectors de l'impost poriran adquirir ele prrelMICS o
articles indeguiliment reintegrats per
al maximum a nue correspongui e/
reintegre que tinguin i pe! preu
miiat d'exempció ( u pta.) en el cas ;le
rio ésser-ho.
Els productes que s'exportin i elm
que s'inutilitzin per la venda que es
tinguin reitttegrats, podran els seas
propietaris reclamar la quantitat
portant de l'impost, amh les garanties que fixarà el ministre d'Hisenda,

Els venedors detallistes reintegraran els productes o anides que tulguin i els que adquireixin en la forma
esmentada, quedant exempts de responsabilitat si ho 1 an dintre el termini de 30 dies. yeti) incorreran en la
penalitat de la hei si durant rl mateix
els venus sense el deguLreintegre.

A mis a més es condonen les penyores imposades en virtut de l'anterior disposició del timbre en la part

corresponent al Tresor , i diu que previa solicitud es tornaran les quantitats ingressades per aquest concepte
si són reclamailes dins el termini de
tres MC505.

Les santanes
Avui cliuntenge, a la tarda, al
reí poble de Cornellä de 1.10bregat, amb motiu de la seva
festa major, 10111 tat Patronal,
Obrer, hi ha organitzat dintre
el seu envelat una gran testa
de danses a eilITPO de la cobla
La Farnense i l'Esbart Bell
dansar, (Pagues' poble.
Ultra una andicid de sardanes i una altra de ballets, es
dansarit el Ball (le les gitanes
del Valles per 1 r3 parelles.
— Dimarts, a la tarda. a
l'envelat de la barriada Font
d'En Fargues (Borla), se celebrara una audieiö de ballets
catalans a carrec de l'Esbart
Sant Jordi, del Casino de Sans.
• ••
Avut a la tarda, a dos quarts
de sis, al carrer de Tatuara,
cantonada al d'Urgen, dävant
el Bar Aullad, organitzada per
un esto, de sardanistes, d'acord
antb l'amo del dit Bar, es donana una audició sardanes, a
c.nrree ole la prestigiosa cobla
"Barcelona". sota el següent
programa:
"Les e ulleretes de Sant Miguel", 11P .11111C0; "La donzella
de la costa", • le Garreta; "Francisca". de Carhonell; "La illa
roja" (estrena'', de Pi; "La pubilla empordatiesa", de Serra, i
"La festa major", le Muurera.

LA NOVA
MAN COMUNITAT

La tasca excel . lent que desenrol lla En Romea en aquest rone cht, és ineveixedora de t oto els
elogis. Artista sineer i de gran
sensibilitat, sap trametre a la
guitarra — que estreny amb
perssid o abraça anib tenersa — totes les vibracions del
seu esperit, fent-la cantar arnb
etis accents més insinuats i for
eant-la a linear els seus íntims
i delicats oeerels.

Tota la a-Mirarla es manifesra el concertista admirablernent
equil ibrat i just d'expressió,
peri.) cal assenyalar. entre tots
els setis encerts. les interpretacions que enS féu escoltar de
les "Variarions" sobre un tenia de Mozart". de Sors, i d'un
estudi del mateix autor — el
togoit que executh — dit amb

siclicadesa exquisida. Tarnb( ç en
les obre4 . de Tarrega assoli la
seva m'Almete', un gran relleu,
ben aprecia( per raudif ori.
Dures obres originals d'En

Romea, "Bocet" i "Capseta
musica" s'aplaudiren unanimement, ropetint-se la segona, una
()lujosa imilació, entre grans
aplandiments.
- El públic ovaciona repetides
vegades l'artista, el qual es Vei6
obligat a bisar algunes de les
composirions del programa i
afegir després de !les parts sezona i tercera un "Minuet". de
Sors, i una "Masurea", de Nogués. que digné. admirablement.
SANT JOAN, AL GRACIENC
Heu's aci l'ordre pel qual es
regiris la t'esta que denla dilluns, revetila de Sant Joan,
celebrara l'Orfeó Graciene al
sen propi estatge
Primera part. — Ballets eafalaris, per l'Esbart de Dansaires de l'Atener' Dernocrätie Regionalista del Poble Nou
erehla Barcino. Programa: "La
bolang,era". de la Ribera; "L'hereu Riera", del Valles; "La
dansa de Castelltersol", i "El
ball de gitanes".

Segona part. — Audició de
sardanes, organitzada pel Grup
Sardanista di l'arfe() Gracienc
i a cirros- també de l'acreditada robla Barcino. Programa:
"Aires de ma terca", Vicens;
"Infantivola", Serra; "Totes
voten Iteren". Pep Ventura, i
"Rondalla". Morera.
A/ pati del Casal de l'Orfeó.
cm 55 celebrara tota la resta,
lii hattra un esmerat servei
les tradicionals coques de Sant
Joan ,

CRONICA DE CULTDP
UnlversItat d Barcelonl
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Disposiolons.— Per reial ordre s'aseendeix el catedratic de
la Fasultat Dret d'aquesta
Universitat. senyor Jaume Algarra i Post bis. a da seccid sexta de l'escalaf)S sie catedratie
dTniversit al.
— Per reial decret es coneedeix validesa autentica als
estudis que atub earneter ron-

Del

Mútiitipi

ALCALDE ACCIDENTAL
Tal com s'anuncia, ahir al
mati es
va pcssesionar
de l'elcaldia, amb
ricen accidental, el primer tinest
d'alcalde seyor Josep Ponsi,
CONDOL DEL REI
.;... A L'ALCALDE
Entre el molts telegrames de can_
crol que amb motiu dc la def unció de
la seca senyora mare política e
re
bent l'alcalde senyor Alvarez de la
C,Anua. figura un molt expr essiu
de
.
ra.

S. M el reí, el qual diu:
"La reina i ja Ii trametem,
com a la seva multer, el nostre aid
sentit condol per la desgracia que el,
ons, rei."

DELEGACIO
L'Akaldia ha delegat la sera re.
presentació en el regidor senyor Se
sarro Perearnau per a arte de
inauguració del Dispensari medica
quimil-a je de la Unió Professional
Dependents del Comere; i en e/ ne
gidor senyor Tnrt per als solees%
cultas que dedica al seu patró Sau
Joan Baptista la Creu Roja Espanya
la, a resglésia de Nostra Ssnyora
Pompeia, els quals actes se celebre
ran denla.
MINMI1M111...e.

bah de
Iggitii
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En la darrera sessió celebrada isu
la Cambra de Comerç i Navega96
d'aquesta ciutat, sota la presidencia
d'En Josep .Armenteras, aquest dona
compte de les gestions practicadts a
l'Ajuntament amb relució als arbitris consignats en el pressupost
gressos i que graven el produce ne
de les societats anón;snes i comanditaries per accions de capital (uperior a cinc centes mil pessetes i
productes bruts de les Companyia
explotadores de serveis palies late.
gf que resultat de les gestions de le
corporacions econòmiques fou la trio.
dificació de l'ordenança per al co.
brament del primer dels esmentau >
arbitris mitjançant disposicions en.
sitóries aprovades per l'Ajuntamte
eue diuen així; "Restara suspesa lit/
el dia primer de gener de 1925 la ti.
quidaci6 de l'arbitri en la part
qtA la base no consisteix en le5
litats obtingudes per les societat
allí:mimes i liquidades per l'AM/ski:tració de la Hisenda pública. Duran
aquest periode, una representació

l'Ajuntament, unida a una represo.
tació dels contribuents constituida
per delegats de les Cambres
d'Indústria i Comerç i de l'Associa.
ció de Banquers de Barcelona gisMontara dels poders públics la reforma de l'arbitri en forma que ne doni lloc a perilloses repercussions
relació amb l'economía de les enpreses els beneficis de les goal/
&in nuls i molt petits i en relaró
amb la normalitat del mercas bona
hl harceloni. Queda autoritzada h
Comissió municipal permanent ce
implantar rarbitri reformas en ras
nits de les anteriors gestions.
aquestes no hati donat resulta; a
procedirà a liquidar les quetes
parts sle quotes suspeses."
Fou aprovada ractuació de fa Ilesa quant a la cooperació de la Cara
bra a la festa marítima en bono: eell
reis d'Itàlia, abrí coro la del sesrt
president en la Junta del Comri
Espanyol d'Ultramar i altres entices
I centres durant Ilur darrera estada
a Madrid i en els acres celebras
amb motiu de la inauguracio de la
Fira de Mostres.
Aprova així mateix la Cambra
forme emes a penda de la de San
gossa sobre el funeionament i
sultats del retir obrer obligaten.
altre evacuat a petició de la de lbdrid sobre interpretació de la dan,*
Ist "Fob" i un altre sollicitat per:
de Mälaga reterent a l'expedició 3
certificats d'origen.
De conformitat arnb dictar/tea s ä
les Comissions permanents. la ces
poració prengué els següents acord
abstenir-se d'acudir , per coniarreit
tat, a les informacions obertes
la modificad() solic i tada per la
Contpanyia Transmediterrania
als serveis de comunicado/1s rnati•
mes entre la Península i
lag casad i sobre la modificad a pro'
posada en els seus itineraris per
Companyia dels vapors interisse

dieional ha cursat a la Facultat
de Medicina d'aquesta Universitat el stibdit del Perú. FredeLA REOIWANITZACIO DELS
ric de Rosa-Toro.
SERVEIS DE CULTURA
— FA direittor de ',t'Escota
Coincidint anth els propäsits d'Alts Estudis Mercantils delna
repetidament anuneials pels dicompte dc Sa tleinneió del proreetors de Itt ,Maneomunitat nofessor es p ecial de Taquigrafia,
va de ceory,anilzur els serveis Joan Pigran i Sirvent.
de Ctillnra, desde fa uns quants
— La S p eciO administrativa
dios hom ha observat que erl de FEnseriyarnent comunica a
doelor Huís Segalit visita amb aquest Reetorat el cessament
assiduitat el despatx del bar() deis segilents nae sb res:
l'iver a la Comissió mixta.
Angel López, de l'escota de
aquestes entre.vtsIi mot
Sant Joan Vilassar; Antoni lars canaris: prendre nota deis
1 es Senibla que esta nebst- iu usa t
Pujol, de la de Torre de Claraexpressats pel eónsol d'Espata,
atea) la Direeció d'Instrucció munt; Artur Charques, de la de asigo
El Salvador i la colina cspanYe
piibl ira, t 01 a vegada que, seSant Sadurni de Noia; Antoni de la capital de la dita
rumor que recollint Parramon. de la l'Alpens, i Iggun:
ce) que fa referencia a festablitsee
a tttol de simple in forntaeM, el nasi Ferrer, de la de Montrna- d'una
nova bina de vaporo que faris
que tles ald it tisis i la personaliJor-Sarpalla.
escala en diferents porta de Centre*
que les aptituds i la personaliLa mateixa Seto iti comunica America, amb l'objecte d'interesa,'
tat del doetor Segala serien una la presa de possessid ticl mesen qual
salida garantia (runa endilgada
t re de l'escota de nois da mant _ la creacití de la dita línia
gestió en aquel' importar« citrmajor-Gargalla, i sIn Ir' ni- s'ofereixi oportunitat per
ren.
mo rid Eseudero. 11P la de Vila- practicar diferents gestions encane*
nades a minorar la installacie
A L'ESCOLA INDUSTRIAL
Ice, a.
tet
La Elbiloteoa-illuseu Bala- actualrnent utilitza el guaita dei
Han visitat l'Edcola Indush, i01.
trial tretze alferes de fragata guer.—En No/test:trió a la ro- lègraf rnaritim de Muntiuic
municacid ndreeada al sotserre. dir a la informadui oberta P erpelR.°
del ereller ritpid "Victoria Etie
Kenia "_ acortinanyalt: del terfati del Patronal (lo la Biblio- de ro de maig proppassat
cer vontatulant i t.tli tinent
teca - Musou Itala g ner, tic Vila- fa referencia a la tributació dels
interne
Els ;te ompanyaren el nova i Geltr15. Mannel Creus.
1111Vili.
tres i, finalment, expedir un
sonyor Antoni Robert j /caes_ donant cumple de la brillant soliicitat judicialment sobre els
SOCS.
exposiriA bibliografica codis i costunis de la piada relacionitt
Foren obsequiats amb un
ineunables i bittliograamb el comerç maritim.
vermut a la cantina de l'Escs.-ila. miniats
tia nuniismätien existents en
aquest centre, realitzada amb
motiu de la visita dels reis
el cap de la Biblioteca. personal, felicitant -h0 élter'19
IP'
senyor Ignasi Rubio, ha rebut per ésser continuadors de
inioiatives
del
glorids
fundado;
de la superioritat un efusiu telegrama d'enhorabona per la fraqUelia institució. Foliar»
gestió realitzada, extensiva al publicista 'Víctor Balaguer.
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ACTES ESPORTIUS PER A
AVUI

1LTIIFRAÇA
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Cinc mil cinc cents quilòmetres en bicicleta
183 insJaume Janer i Victori Otero són de la colla
Els "asos" deis anys anteriors Premis i penalitzacions
Z1 "maillot jaune"
La primera etapa
crits

Aquesta rnatinada deu haver estat
donada, al Lluna Parc. de París, la
surtida d'aquesta formidable prova
ciclista, que és, potser, la mes gran
competició esportiva que hom celebra durant
El "tour de France" va ésser creat
fany 1903 per "L'Auto, o millor,
per U. Desgrange. el seu director;
des d'aleshores s'ha celebrat cada
any, excepte els anys de la guerra.
.1 la primeria el circuit era mes reduit que actualment. i el "tour" comportava només que sis etapes. L'any
spoi el circuit va començar d'eixampiar-se i successivament slan anat
introduint diverses reformes. quedant
fatablert l'actual recorregut. que és
t ;uns cinc mil cinc cents quilòmetres a fer. en quinze etapes.
El públic esportiu francés i adhue
el de fora de França segueix cada
any arnb interés creixent les incitkncies d'aquesta magna prova. El
diari "L'Auto", que continua essentne l'organitzador. durant la celebracié, del "tour de France - ven augmentat el seu tiratge de tres cents
mil exemplars. que és el normal. a
un minó cEexemplars; Ealtra premsa
esportiva francesa experimenta tamamb motiu de la volta ciclista a
França. considerables augtnents. Tot
aixb clima idea del gran interés i
curiositat que desvetlla a la nació
reina aquesta superba competició.
A Catalunya el "tour de France"
te aixf mateix moltissims seguidors;
n' é s una prova el j et. sovint controlat per nosaltres. que els dies cretapa" s'esgota moltes vegades a Barcelona la premsa francesa que dedica
mes espai a comentar-lo. Enguany
aquest interés augmentari considerablement porqué entre els inscrits a
la cursa hi ha e nostre compatriota
Jaume Janer. campió peninsular de
carretera. i el santanderi Victori Otero. que be podem considerar com de
casa ja que ha pres part a gairebé
totes les proves ciclistes celebrades
des de fa uns quants anys a Catalunva.
Figuren, a rnés a mes, inscrits en
la volta a França rEenguan y els millors /'asos" ciclistes francesos, italians. belgues i suissos, entre els
quals, sobre un total de 183 inscrits,
destaquen Henri Pelissier, francés,
guanyador de la volta l'any 1923;
Botecchia, italià. que fou la gran revelació de l'any passat i que arribà
segon: Jean Alavoine. francés, dues
vegades campió de França; Félix
Sellicr, belga dues vegades guanyador de la cursa París BrusseHes;
Philipe Thvs, francés, tres vegades
guanyador de la volta a Franca.
1913. 1914 i 1920; Lambot, guanyador dels "Tours de France" de 1919
i 1922; Enrici, italià, guanyador de
la volta a Italia, d'enguany: Brunero. italià, el rival de Girardegno,
guanvador de la volta a Italia, etc.
Resultaria massa llarg enumerar
els particants en la prova amb prou
mèrits pe 7 poder aconseguir els primers llocs; n'hi ha moltissims i únicament ens hem limitat a designar
aquells les performances dels quals
semblen designar-los com a possib/es guanvadors, encara que, com ha
succeir algunes vegades, és probable
que dels darrers rengles surti algun
jove que aconsegueixi classificar-se
en els primers Roes.
Quant a Janer i a Otero, si arriben a la darrera etapa ja faran prou,
pugne cap dels dos no ha pres mai
ezrt en proves d'aquesta magnitud,
, nn coneixedors del terreny, i
,--er forasters els creará, seguramcnt, un cúmul de dificultats de tot
medre que dificilment podran vencer: per aixb creiem sincerament que
si arriben al final ja juran prou.
EIs reglaments que regeixen en el
"T
de France" són bastant
i un xic complicats , teneint
•Tipalment a tallar abusos de tota
riy 7a; hi ha un jurar que segueix la
r . :7-a, i és l'encarregat de decidir en
e: casos imprevistos. El, premis suin . st too.000 francs, havent-hi tamdiverses primes ofertes per
i esportius. Els corredors són
dividits en tres categories, tenint cada una d'aquestes categories els pre'
leo corresponents. Figuren en la primera categoria els "asos" indiscutibles Pelissier. Botecchia,
Thys, etc.; Otero i Janer figuren en
tercera categoria.
Les dificultats que presenta aquesta
gran prova ciclista són enormes i
tota classe: la pluja, el vent, la pils,
el sol d'istiu, els rumies, les pujarles,
els colls cdevadissims, les pendent, rápides, la fam, la sed, el cansament
altres molésties fisiques derivades d'un
exerriei dificil i prolongat, són abres
tants obstacles que posen a prova el
tt emp dels bornes inscrits a aquesta
Prova. l'esforç dels quals a través de
les quince etapes té mis de treball
forçat que no pas d'exercici esportiu.
Pot dic -se que el "Tour de France"
C5 mis una prova creada per aquilatar
resisthcia humana.
El guanyador de la cursa és el que
recorregut el circuit en menys
%MUR.

El ciclista que a la termina..

ció de cada etapa té al sea actiu el
knuts taxat mes redult. entra CII possessió del "jersei groc", que Huirá
durant l'etapa segilent. Si en acabar
l'etapa algun company suma menys
quantitat de temps que ell mateix, el
"jersei groc" passa immediatainent al
collega. El canvi de posseidor del
"jersci groc" Ana a la cursa un nou
interés: sovint cs (lima el cas de qué
el que el porta, malgrat haver acahat
l'etapa en lloc secundad, no el perd,
perquè la suma dels temps totals dels
prirners arribats és mis grossa que la
seca.
Els vencedors de cada etapa tenen
premi a part. Generalment els ciclistes
oriunds de la contrada on es corre
l'etapa solen obtenir els llocs d'honor
l'acabament d'aquestes proves parcials: la presencia del país natal
dora coratge per sobresortir de la
resta; potser tumbé dcu influir-hi el
major coneixement del terreny.
La primera etapa, la sortida de la
qual deu hacer estat donada aquesta
matinada a les dues. te 381
tres i va de Paris a l'Havre, passant
per Clermont, Montdidier, Amiens,
Dieppe i Fécamp.
LA PUBLICITAT procurara tenir
al corrent els lectors de les incidències d'aquesta cursa.

Grans Regates

Internacionals de
CANOES
--AUTOMOBILS--

3

Entrada general
Timbres Melosos
Poden adquirir-se des de
demà a la taquilla del teatre Novetats.

MOTORISME
PROVA DE REGULARITAT
BARCELONA-MADRID
Aliir a la tarda, a les dues, es contenga a donar la sortida dels 45 inscrits per a aquesta cursa, deixant-se
de presentar els seguents:
Categoria velo-motors, 15o c. c.:
Alfred de Castro.
Motos, 3 00 c. c., Van Dyke: Gastó
Chistiu.
Autocicles superiors a 750 C. c.:
Joan Pallares i Anselm Egui.
L'ordre de sortida fou el següent:
Velomotors, 150 c. c.: a les dues
en punt.

Del F. C. Barcelona
.n partir del ilia 25 dels corronts. de 10 ;a I i de 4 a 9,
p udran esser retiratS tic les ofieines del Club els .rehuts eurrespononts al torro' . !rimes/
re
d'enguany.

— FORMIDABLE GESTA
DE PAAVO NeRMI
DOS RECORDS BATUTS
Duran; una reunió atlética que
tingué lloc dijous passat a Delsingfords, el prestigiós pedestrista fin latirles Paavo Nurmi va batee el record del niOn dels 1,5 1111 mores, deixant-lo en 3 no. 52 s. h- lo, i el dels
0 0 metres en 14 ni. 28 s. 6-lo.
5,0
Aquestes dues performances són
tant mes extraordinaries ruin que foren realitzades amb 45 tninuts d'int er val.
Els records batuts havien cstat establerts pel mateix Nurnid en 1923
i 1922 respectivameni, n d primer en
3 in. 53 s. i el segon en t n. 35 segons 3-10.
HIPISIVIh
AS, POLO JOCKEY CLUB
Ahir a la tarda se celebra, attth torea concurrencia, l'anunciat partit de
polo.
Per al mentí Omnium es classificaren els cavalls núm. 4, "Zapatille.
ro ", muntat per N. Martínez, i el
número 15, "Gallopari II", muntat
per M. Serrallo.
Hi prenguereu part vint cavalls,
essent retirats els divuit restante.

g
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el

G011fdiel Sil

de Na Rosari Saavedra

Mori el dia 9

del

A. C. S.)

(

Els que el ploren: germanes, germà polític, nebots, nebot polític doctor En Joan Matas i Carreras,
parents tots i els seus afillats N'Alfons i Na Mercè Carrence. i Tarradellas i la senyoreta Carme Mestres i
Mcdons, en recordar als seus mies i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que el tinguin present en
Ilurs oracions i se serveixin assistir als funer al n que, per l'etern descans de la seva ànima se ceebraran demà,
dilluns, dia 23 del present, a dos quarts d'orae,a l'església de la Casa Provincial de Caritat, per qual favor els
quedaran sumament agraïts.
LES MISSES DESPEES DE L'OFICI I TOT SEGUlT LA DEL PERDO
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

-- Aseo a l'estranger Der

NOVES RELIGIOSES

apeare no Idioma!
-- I cem? No pool
Anant a l'Acatan'

PARROQUIA DELS SANTS
JUST I PASTOR
L'Associació del Via-Crucis Perpetu i Vivent practicará solemnement l'exercici del Via-Crucis el dia
22, quart diumenge de mes, a tres
emarts de set de la tarda, despees de
resar el Sant Rosari,
Finirà lacte ami, una plática i l'adoració de les iiagues de Jesús Crucificat.

BERL1TZ

Noves classes
ANGLES I FRANCES

25 pessetes trimestre
Juliol - Agost - Setembre
a les 7, 8 i g de la nit
Hores de matrícula:
8 del matí i ro de la nit
Matriculeu-vos tan aviat com
us sigui possible, per ésser
limitat el nombre d'alumnes
Pelayo, 58. Tel. 3303 A.
Oficines: 8 matí a ro nit
TRADUCCIONS

BUOKS FOR GIRLS
Pies.
5.5 O
5'5
5'S l)

ídem...

5'5í)
5'50

de. Ladies (4
Worcester, idein
The llistress of Shenstone idem...
The Upas Tree..
Dorita Ea irlie, Dirnsie
1%tirNes klil Auain... ...
Brettfa Gil ViII, Kathleen's Adventurc.. ...
II. Strang, The Big Book.
for Girls
...
Haverfield. An impossi-

5'50

ladVS and

11••••••••••••••••••
•

Tito WII

•
•

6
5'50

•

5,30

12
2
C'50

•

SOLARS :

EDITORIAL POLIGLOTA
PETRITXOL, 8 ••••••

a

.•.

~reir Alvarez, 4

Bar Niu
F. VEHILS VIDAL
2, Portal de l'Angel, 2
Mocadors batista, dotzena
Mecedora fil, la
dotzena

Mitjons ferro a

1

MASNOU
Carrer de Funtanills. a 5
minuts dol hirixarlor

la

P7S.

llabitacions amb mobles
Menjars r: Pensions

10 ptes.

(torvo' acurat 1 segun
l'reus espeoials por abs es-

25 ptes.

titmjants

1 ptes.

Mitjons fil, a

2 ptes.

Immens assortit en camises
per a Camp i Platja a
preus redults

•

•

• BANCA MARSANS

II

E
II
III
II

II
•
:
•

!

Fábrica de Productes Ceràmics

Bajeles de Velincia I ate.
eles de construcció

Casimir Vicens
ueepatx: Tallero,

72

Talaron A. 5090

Fabrica: Cerrar Benavent
prop de la Traveseen! de
Sane)

BARCLLONA

"

7

LOT GE

TION
HOR
1 ELE
ES

EXACTA

Garatge: Teléfon, 253 B.

u
U
.

Barce:ona-Rambla

la Societat

"Nestlé"
Contra remesa de 25 etiquetes blanques de les que
van enganiades en el pot
de la Farina La ateada Nos'
lié", es regalarà una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les °ricinos de
la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.
Aquest obsequi anirä
acompanyat d'un 13utlleti
del nostre Cuneurs per a
l'adjudicació d'una nina de
gran tamany.
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Canaletes,

a

2 i 4 .ei

IZIMnWB.,m,,,,s........M11

litel de C110113, illiiilbil 1 i
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DIRECCIÓ TELEGRÁFICA

/ 4530 A.

MARSANSBANK 'leidos

almez a( 453; A.

•

21

..`...,,..,

rerred
t' armes.
cameros
deIs bronault
pu
erönlcs
! rebels
que stsum. es rus.
leixens adlcannent ainb

GUAYA.
II COLAS CALAN. venda,l'ELIXIR
al preu de 41110 .
R pasteles, als Centres d'Especlnes
t s-

•

•
•
s

aparen de telefonia sense
fils, marca "Godi", de tres
lämpares, amb quatre auri"
eulars, NOU DE TRINCA.
Bad: Barbará, II i 13, impremta

a
3
•

u
E
le

•

•

Assabentem eh nostres clients 1 anics d'Inver 3
E
s
Inaugural, als soterranis d'aguasta Banca, una
ta

•
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•
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l'antlga
ACIA RODO
astil ae
Ii. GALAN
(successor )
PASSE/I; ve: UnACIA. 130
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cuirassada
•
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amb compartIments de lloguer la TARIFA DE PREUS
de la gual, hicieses els impostos de l'Estat, sera
la segOent:
Dimensions en cm. V.,. In_

•
•
•
Z

TITULARS

terior de- TERMINIS
luïtetpny
Al/a. Amp. Fond. en d. cm.

1110d. —

•

Un

•
•

preus molt limitats,

Dos Tres

•
•

confieu la confecció
dels vostres vestits a la
sastreria

A.

12 20 58

B.

18 20 56

13.748

•
•

10

semestre
an y

14
2:2

171 24
28
43
51
to

32
•
el

trimestre
semestre

15
22
30

25
43
79

•

21i
32
50

42
76
138

12:

56

84
2712

132
248
474

trimestre

1111,

36
68

123

•

it

a

c.

•

Si voleu vestir bé i a

12

PES›ETES

e

/8

41

56

41.227

El
•

trimestre
semestre

any

64

II
14 '

II
40

44 66

89.806

trimestre

1

semestre

any

so

12

E
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rcoommumnimmuniezti me ezemizatr.

444.144.4444444444444+~.

Obsequi de

'
'

ES VEN

lil
N
el

Valors - Cupons - Girs - Can y i - Cotons - Valgas :

D.

entrar en relacions amb botiga
céntrica que disposi de bons
aparadors i si és possible tan, bé de maniquins de cera per a
l'exposició d'articles nous d'alta novetat, fent-li molt bones
proposicions. Escriure a R. S.
C., redacció de LA PUBLICITAT. — Carrer de Barbaca.
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Per a ssa he n tar-se'n, ad re ar-se a: Sant Jatunc, 12,
Pral de la Itiba, 10, estarle

•
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CAMISE,RIA
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S'ADMETEN ENCIIRREGS SANT PERE
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amb un paquet de 800 U'
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grams de galetes classe extra

.

556

_ _ __

Telitfon 1438 5. P. •

U

devenidor, façana a Auzies March i All-Bey

o
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caL m our
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e
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C rrer Poro IV,

__

••
REVETLLA DE SANT JOAN
lä Tots els clients compraders per valor de 5 pessetes seis obsequiare

superficie ti x 18 metres,
al peu tramvia, gran es-

et
•

1.
"LA MONTSERRAT"
z

B.

Poden visitar-se els dies
de festa, de ro a na i de
Sa7
ti
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FABRICA DE BILLETES
II

PER VEN IRE

PREUS REDUITS

1O

10
Leslie. Pi ,, " ‘-'s Romanoi r10
Dwyer. The . Kayles Dushv Lodge,.
10
Marshall, Daplane's 1)e10
Ilavedield, A oil r ey's
.Awak .m ing .......... 10

corrent als 86 anys d'edat

havent rebut els AuxElis Espirituals

Avui, dia 22 de juny

Returned Eniply. by Floren Vis 1. Barelay...
'ute Itosary ídem
•Sholer Works film» ...
Follnwing uf tite

Os

ex-alcalde de Barcelona
Vidu

a les sis de la tarda, els
priniers equipo complots del
R. C. D. ESPANYOL
i del
C. D. EUROPA
es disputaran les
COPES VEA

ES DESITJA
ATLETISME

En

e

Cii MP EUROPA

Cate ídem—
Tito \Vall of Partitisin

Llotja sense coPto. O
frades

41,

Societat Esport Base, aquest mati.
Hipiques
A la tarda, al Polo Jockey Club ,

'('he Brokers llalo ídem.
Though 'l'ho Pi lv rrl

PREUS DIARIS

El molt illustre senyor

Pilota basca

Star

28 129 Juny

Cadires numerados
sense entrada. . Entrada proferimcia
"

Natacid
Magyar Athletic Club-C. N. Barcelona, aquesta tarda a la piscina del
Barcelona.
Atletisme
Proves atlètiques al camp del Barcelona, a les cinc de la tarda.
Futbol
Europa-Espanyol, Copes Vea, al
camp del primer.
Atlétic de Sabadell-Reus Deportiu, partit de promoció, al camp de
l'Espanyol.
Gräcia-Júpiter, camp del Grácia.
Avene-C. E. de Sabadell, a Sant
Andreu.
Ciclisme
Copa Latorre. Sortida a les sis del
mati, davant de l'Esport Ciclista Catala. Cursa 73 quilOmetres.

Rofastes
1 Comas
Fontanella, 9 -pral.
Bons

gèneres i dibuixos selectes

4.4+.44.64+44
43 ‘Claris,
i PIANOS AUTOPIANOS,
t HARMONIUMS. ROTLLOS
I PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
FRERES
CHASS A IGNE
.

1

Vendes a terminis. Pianos estrangers
..."
14., 0.1.64.844-..A-N-9.11.41*
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Sexi'. t

Torrens Id
ti
•
•
g
Aviti, diuntenge, inimillorable trogt ama. Matinal d'II •
a a a. Tarda. de dos quart s de quatre a vilit.
u
e
Amb el corrosal te:esq ui:MIS. por Crispa n' pe s o ; la co- li
•
zuhlia Enteneu-vos amb el meu advooat (exclusiva). por •
U
•
ri Grata, Darmond, i Visos la proseó. Nit, migasen( de pr ogra. il

s,

Orouestrina Sullé

•

a,

a
ma, amb la pellivillit La manicura s'Imposa.
Deniä, dilluns, 3 estrenes: Amor de m a ro, assumpte dra- •
111 mälic de la vida real. Creaeid de Kataiyn INIIllama; La a
•
•
a
prineesa DemIdoff (exclusiva), per Lya liara; La manl- a
III cura s'Imposs, 1 esta la presa (cómica).
•
•

N

• • •• 1.111.11••••••111•••
•••
•••••••

g
•• •••••1
•1111

Siempre bec afmo adema.
Muda aloe ice *elidida
Sduldes. que mana *d d
retuitatisiade, ass fee . ftudir
gana Dad» Iba is ~pm

teessiv.
m
eottv.e.dveser
pe e U NY« n

Reselhaemes
MI SS Ra fe Mal
S as
%Mal. t. 3 ened.96

anua

ßem

_
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ECTACLES
TEA TRES
Teatre Catan' Romea
Telèfon 3500 A
Oran companyia ~lea del
Teatre Lara. de Madrid
RICARD SIMO RASO
arda, a dos quarts de cinc.
it, a les deu. El gran exit dels

TEATRE POLIORAMA

Grandiosa oompanyla d'o.
parees I revistes de Joeep
Joan Cadenas, proced ent
del Teatro Reina Viotór la,
de Madrid

Companyia oficial de comä.
dia del teatro Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artística i d'escena,
ARTUR SERRANO

I Avui, diurnerage, tarda, a
dos quarts de quatre,
2 obres, 2; actos,

Quintero.

MI HERMANO Y YO
Trionif n le la interpretaci6,
. ACACIA Y ME TON
Inagistral interpretació de Ctinepció Catalä i Sinu i Raso.—
mà, dilluns, Verbena de Sant
Joan. Nit.. a dos quarts de -deu.
Eis dos graos èxits d'aquesta
companym,
CURRITO DE LA - CRUZ i
MI HERMANO Y YO
Dimarts, festivitat de Sant Joan
Tarda i nit, la diverlidissima
comedia Mi compañero el ladrón, Es despatxa a comptaduria.
0~11444441414144444~

TEATRE TIVOLI

Roma se divierte
i La Bayadera
Nit, l'exitäs

La Bayadera
L'èxit mes gran en el gnere d'opereta.—Dilluns, tarda, estrena de

TEODORO Y COMPAAIA

La Revetlla de Sant Joan al
Temporada d'istiu
Companyia cómico-dramática dirigida per

Restaurant del Ture-Park
serà, sena dubte, la millor
revetlla
Servei a coberts de 9 a 11,
i a la carta fins a les 4 de
la maitinada.
Encarregueu la taula amb
anticipació

Gregori Martínez Sierra

prooedent del teatro Eslava,
de Madrid; primera
actriu:

Catarina Bárcena
Avni, tarda, a dos quarts
.de cinc, i nit, a les deu:
LA MUERTE DEL DRAGON
Dilluns, hit, a les deu:
Extraordinària funció de reventa. 5 actes. 5. Programa
rnonstre: Sacies. 5: La comedia en dos artes. Angela
María. El mur i brillara PSpeetacle. El cabaret de los
pájaros. Imitació d'una estrella per Catarina Barcena. Dansa espanyola per
Maria Esparza. Tangos argentins per Espaventa. El
quadro de costums de Salamanca, Salmantina. El sainet de costums argentina.
Don Juan en la pampa.
Tangos argentins , Espaventa. Pericón nacional,
ballat per tota la companyia Avis: La fundí, d'abonament corresponent al dia 23,
reventa de Sant Joan , es
trasllada al 24. Dimarts,
tarda. Angela Maria, Don
Juan en la pampa i Pericón
nacionaL—Nit, a les den:
8 d'abonemont moda: La
muerte del dragón.—Di.:••us,
nit. Gran festival en homo.
natge a la República Argentina, patrocinat per les autoritats, Es despatxa a
comptadUria.
14 1*

1
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ELDORADO

Consol Hidalg o !
.44•44444466444144444444+4

-u-,

Teatre Espanyol
SAWTPRE - BERGES

4
AvuI, (Ilumenge, tarda, a les quatre, 1 ni!. a 1,s deu.
,.
EXIT 114,1 VIST
Ile II tragtromedia en duatre artes, un prMeg i eptleg. original
trAmlebatts I Mantua,
LA CAMPANA DE GRACIA
natc.IG de ta larda comenzara
la comedia en un °ele
SENSE CONTRACTA

tarda:
LA MALA VIDA
IIEVETLI.A. IlE :// VXT JOAN,
a dos quart› de den. furielA monstre a benellcI del public.
IDUE/v/ OBRE/1
DAIXANT DE LA FONT DEL QAT
rUMm.s,

1

LA CAMPANA DE GRACIA
1 Ile la primera actrlu
Deus, benetlr —
ASSUMPCIO CASALS

*444.4444.4444+1+11+1144~
,,a4rweirelreee44144.~

"TEATRE COMIC

TEATRE NOU

ramp an y i.

blspano-rrlolla
NARCIIIIN

Marmenge. tarda, a /es quatre, I nit, a 100 quarts de &u:
I. El Oivertit entremos Amor paralelo; U. El s'atoe! criollo en Un alte
Rapeciño, triornf 1r/4/nal Nar.Crsin, III. La jOguiria en CO /irle.
he u-ran broma, Acúsome pairo o
Aval.

y

.
Yo me arrimé a un pino arda, jr
Noralsin principals parts/ IV.
Grandlós SIlt de la revsita el, Im
arte 1 Mur (madi-os, La ilusión de
un canillita, ereaeld enial de Narcisin —fulluns, tarda, gran /1/421née popular: I. Manees, "la Pegue"; II. El pibe del Corralón; Ifl.
El príncipe Calionu5n. :\ :I do,

s

g

,

frlart, de den, ;.,, o p 1 ind.p'n d. ce-

z.

v 11/o, 1. La reja do l• DoWea;
El orincipe Callan/en; Hl. Yo me
arrimé a un pino verde; :V. Lb
ilusión de un caninita..--14mal t s,
darrer (La he la temporada

ete•444.4144~~,z-e•-n•
Si Sei ) Cliii
ELDORADO

Consol Hirla!gol
,4444444444414444444~

Companyia de sarsuela. Primer actor i director. Pero Segura. Temporada popular a base de prens econOmics. Bula.
ques. tardes clics feiners, 0'50;
butaques, a les nits, 2 pessetes.
—Diumenge. 22, tarda, a les
auatre. Quatre artes. 1. El
Sexo débil, per les senyores Va.
loe, Sanz .onyors Sep.ura i Vidal. .2. El puilao de rosas,
senymes Severini, Valor,
Rodríguez i senve! . s Cid, Díaz,
Barbera, Vidal, • Esteva, Valor,
Aragonés Marti. .1. San Juan
de Luz, p r les seiivor e - Valor,
Rcdriguez, Sanz, lbafiez 1
11 ,.
Segura, Di z, Vidal, Valer, Estevo, araçoies i Martí.
Les guapcl, 12. 2 2 12 . 2.22 seit n.2212,
Viladome, Vaior Sanz i sent-ors
Segura, Liaz, Iliret, Vidal, Este.
ve, Valor. Nil. a les
t r a VS San
;irle:, de broma,
111
Juan de Luz, La mala sombra
El curia-) do rosas. ---hi ha fundó; lid, Re.
vetlla de Sant Joan, grandi223
eart e ll; Manolita la Peque, La
mala sombra, Los cadetes de la
reina 1 La alegría de la huerta.

31•111•111BIZZZIEBullinuallunalalull

e

e

o

11441.444.94,444**-...4.,...ree

MIRIA
alegan{ elimina de la IntImItat
Garrar de Prevenga, VIO
(entre Rambla Catalunya I

Bien)

Per tal de donar ¡loe a les Obres
d'ampliarló del local, el qua! Undra una cablida minima de 3,000
persones, quedan! alxl convertIt
aqueo( saló en un dels primera de
la PenInsula, ueda tahtit

q

Obertura II 15 do •'Umbrío
NOVA EM
NOVA INRECCIO

144444441,114444.1141•4+04444

°444404444441.0444444444.

Diana - Argentina
Eacelsior

Teatre Barcelona
Companyia de comèdies
DIAZ.ARTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel Díaz de la Haza

Avui, diumenge. 5 La filia de
l'hosploi, EI subterfugl, Els germana Catitollsme. Tarda, La
Java.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cinc. El
celebrat drama en quatre
artes, de Lluis Fernandez
Ardavfn,
LA DAMA DEL ARMIÑO
Nit, a un quart d'onze, la
formosa comedia en tres
actes, d'Eduard Marquina.
CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES •

Avui, diumenge. Neus d'AMoa, El padrl de boda, La filia de
Thosplol, 4; Una promesa per
a des, Gratitud de Liampeo,
vlatge dele reis d'Itälla a Barcelona.

06414+114444444.1144

Dernä , dillnns, tarda, Cuando florezcan los rosales.
revellla

COLISEUM

Sanl

Telèfon 3535 A.

1 -2 ell exttaordinari: El
timbre de alarma i Lecciones de buen amor.
Es ceben etwarrees per a
!OS dues funcions de gran
gala que se celebraran els
Mes 25 de juny i 1 de juliol.
:a14.11-04.44.411444.1144444444,11

^+11444411.4444•4444+114444,4P

ELDORADO

o

anda

Orlo; Murmurno16;

444*****.erodoo..444••••••

Collseu de varletate

EL FILL DE LA RABIETA

t

Avul, Momeare, aitilló Matinal d'II
a ti Oamiettn. IV «Dile El %Vra.
trbniel; ?M'ultra» «roa via. Tarda, darier die de Lee pina osen.
rae a l'Atrio* Oriental. PM:
Hit», V capitel; le cota del mlet'el. nema, Muna: El sacien Me.

diumenge, tarda, a
dos quarts de cinc, secció
especial, i nit, a un quart
d'onze, gran moda: L'exit
creixent
EL DINERO DEL DUQUE
Avis: La funció de la tarda
.comencará, amb l'entre-mes
Casualidad. — Dilluns, nit,
reventa de Sant Joan. Es4 trena a Barcelona de la co- 2
I m edia en tres artes, de
J. Fernändez del Villar,
EL PRIMO

44**444elreer41~,44~~-et•

TEA TRE NOVETATS

Miimmitsi Nao§

4411+11444-944+4+11.0444+0044
Un ambient saturat de flora
tis el millor ambient
Aneu a sopar, la Revetlla
de Sant Joan, al

Restaurant

Turó-Park

1 no oblideu de ter-vos re.
servar la taula

Cinema Princesa
Via Layrlana. número ti
leldfcn 1371 A.
lo-al fresc i c6 010 de, Esplen
dula projecció. Aviti, .1nm/elige.
progiatua extraordinari. Tarda,
estrena de 1:1 sezi-dia i ilarrera
jornada de El presoner de Zenda, tx11 2 2t222 2 21iltari tilin de gran
presentein 1 al grunent. ereiteiö
ttels celebres artistes .:tliee Ter..
ry. Barbara la 3Iarr. liamon
Navarro i d'antes: El terror,

::

1

dratnittie
gran 2 • 222.2eiö. Interpretat por la
divinn artista 1'2 2 21a Blanca: To.

maset en la seva dolça llar, iluiis
Costm-ris cata.
-,1 n • icor
Ir.nes, revisla. Nil, aturtnent,
mil La darrera expdicitfi del
capita Shackleton cap al Pol
Sud, imninitie N'un. en el qual

,

o

e. Ial;' C l' 1 211 111111 , 1221 lux do delaUs pesca de la
balena. la Caçll de l'elefluit ma-

ri pesca de ninrz, es i follaos i
toles les ruriositats que hi ha

CONCERTS

Amnistió intime de Cine
SALA MOZART, canuda, SI
Avui, diumenge, dia 22, a dos
girarte de fila de la tarda. Re.
eitel per la gentil pianista Marparida Chala. Inscripció: Sala
Mozart.

REST URANTS
.4444444.44.4444444.~«
PATI BLAU
La casa &lbs gelate i refrescos
Atent sernpre als costuras de casa riostra, us
convida a les tradicionals
revetlles de Sant Joan i Sant
Pere. Esplèndida ifluminació a la veneciano. Escollits
concrts per Porquestrina
"Pa ti Blau". Magnifiques
coques, especials de la Casa.
Aviat, concerts cada dia,
tarda i nit, per una nova i
celebrada orquestrina

T 1E3 IDA 13. 0«
Iteutila Ô Sad Jon

Igual que tata ele suya se-oe.
labrara aquesta testa espländi.
dament. L'alçaria d'aquesta
muntanya permet de veure el

tiple espectacle de les fogueres
de gairebé tota la provincia de
Barcelona.
La illuminació sera general
funcionaran tota la nit la
'Talaia, Ferrocarril aeri, %ami

de guerra, ele.,

aixi com totes les llares atraecMns, amenitzant la festa l'a-

creditada banda

!lambido& bar.

oeionina.
A dos quarts d'una es disparara un magnitic

Gasten de foca artificial.

Servei continu de tramvies i
funicular. Ràpid am :4 al Tibidabo facilitat pele tramvies
del Passeig de Gräcia i del carrer de Muntaner.
En cas de pluja o mal temps,
s'obriran les portes del Gran
Saló del Casino, profusament
itluminat.

i

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 82 i Si,
Tigre, 27

Revetila de fiset Jota
Servid extraordinari. dee
les deu de la nit fine a la me _
nada, ale banya de &mg k.
Mata I Tromeonos, segulitt
després el servei ordinari.

Reial Club Maritim de
Barcelona

Revetlla de Sant Joan
Dia 23 de juny de 1924

Oran ball de revetlla
Fasta
marítima
Feos aquäties
Avis: .A la Secretaria de l'entitat organitzadora i a la Laquilla del teatre de Novetats es

facilitaran les corresponents
invitacions per a la festa.

El Paro d'Atraoolone mis
bonic del món 6s el Tur6

Park, 1 el restaurant mis
Indicat per gaudir de la Re.
vetila de Sant Joan 61 tam.
bi e/ der Turó.
Aneu de revetlla I a sopar al

Restaurant Turó-Park
Servei a coberts de 9 a it.
i a la carta !iris a les I de
la matinada
Es reserven taules

Avui, diumenge, tarda i nit.
hall de societat per la banda
Venus Esport, dirigida pel sonvor Ponsä. Estrenes: Vals
"Sella Bohemia"; Marxa "Revisen"; Fox "The Gong". Nit,
una pesseta entrada.

M14481444,0•8144444444&•4441

ummumumissr

L'Ellric Borräs

NATACIO

PARC

estrenà la tragèdia en

Piscina del Club Nataoló Barcelona
Escullera de Llevant
Avui, diumenge, a les cinc de
la tarda
Competició internacional entre
MAGYAR ATLETIC CLUB
D'HONGRIA í
CLUB NATACIO BARCELONA
Curses, rellens, salte i partits
WATER - POLO

PISTA de GEL
Tres sessions
de pattnalge

tres actes

- -

ESPORTS - -

FUTBOL
Avui. diumenge . 22 a les cine

ele la

larda,

paitit

protstoetá

ATLETIO DE SABADELL
contra
REUS DEPORTIU
cap ,le l'Espanyol. carretera de
Sarria
Per ent railes i localitats al camp
Puma: Entiatla. 150
de
pessetes: cadira. 2 pessetes;
banc, 1 pesseta

Gran concurs hípic internacional
als pares del Reial Polo Jockey
Club (carretera de Sama)
Avui, segon dia
Copa de S. M. el h e i i Nacional 0.000 pessetes en premis
dos. %ames)
Despatx d'abonaments, entrarles i localitats u la • taquilla
ud teatre
Novetals. d'onze
a una. i des de les tres en avant
11 les taquillea del Retal p,,k,
Jo okey Club.
--

DIVERSOS —

TURO- PARK
Magnifics jardins. Oberts tarda i nit. Avui. diurnenge,

a les set de la tarda

Els dos intrépida aeronauta,
Cap:Pans Vicenti i Puig
,pant
11-1 sera
ASCENSIO EN EL MONTGOL.
FIER
de 1.000 I tue I I CC milites

extraortlinitri

Gran Cinema Bohèmia

Qum• tamlb•i; estr,na de rndela,sord riimilrania El subterfugi,
per la r( lebr.- Viida Itintr. estrena
II,' la V jornada ile 14 eeics s al sei 1.• Ile gran Cm( La 011a de l'hospiel. A la stm,Vn do • lo 1111 e.dr,no
del forinús Illie, El tresor lo la
caravana. Plpels. la gl ondle,a
penirtila La mascara le ferro
nies

y

Aviat, MAE 'NIVRRAY.

Gran Teatre Com tal

g

.

NO el mateix programa.
—. - --

N E E 3--

Ama, diumenge, sessiia matiial da I
a 1. Tarda t ‚‚lt. montituental prorama. la ro/ni/iba La dono ; es•
ii,114 de 14 II/reí/11(1n pi/lile/31a

y

1

Avui, diumenge, tarda
tptarts de cine: Hit
les deu,
Colossals programes
Notables pellicules
Els famosos ciclistas
TRIO HASSAN
La gentil artista
MAGDA DE BRIES
Els Mares
ELVIRA ANO SILAN
balls russos
Suco* del fainós artista
CHESTER
el xines plegable
Comiat del magie del vestit
EDMOND DE BRIES
Grandiós repertori, Mera.
vellosa I fastuosa presenta.
Deuda
',ve! 11a de Sant Juan
CONSOL HIDALGO
- ,
"

C

Avui, diumenge. a dos
quarts de cine de la tarda,
una sola sessni sense 1111lile l'a r. grandiOs èxit de la
i • oltiilia del PROGRAMA
.1.11'111.1 per Douglas Me.
s Mil... EL RE. Lean i itori
PATRIAT; AXii di LA ILLA
DEL TRESOR, ri'vaei.; -la,
IR pet ¡la Shir le Mason: EL
PODER DE L'ANUNCI, per
Tirvant Washietrii; NOVE.
TATS UNIVERSAL Willlen) 6
1 12 5 2 FES.NIE LiN PETO, '.•
..• CAROLINA, i'011liell, por ,?,
I Hobb Vernon.

al Pol Sud. — Demä, grane sobonas. entre 01161 II talokriaN6,
mol, per Lon Cbaney; Un mara
modoL per Brian Wasburn; Ele
tres calina«, Vida . ponoaa, cía.
ta. cómica de gran .broma.

VILLE DE LYON
L'asconsiei sera dirigida per
l'intelligent capita. Darde.
Tarda i hit funcionaran toles
atraceions: Wittching-Wanes. Muntanves russes. Plataforma de In broma. Auto Round,
Can oussel parisene. Putxinellis IV nrits . Cobla do sardanas
Barcino. El gran Cliarlot. Banda militar a la gran plaça. Can restaurant Carbó. Passeigs
pel llac

,

(liarles
Astil. tarda I nit,
sienten per la Banda de Yergan., i a
les dotze de la nit,
penuitims //xhIblcM deis
CAMPIONS DE L'AIRE
requiltbri en Ilurs
reis

de

Merovrn p s3 5 Ireballs 110munt el cable

erna granas' programa per celebrai la REVE rilA fiE ST. JO.AN
(mor( tota la tut. Illimunació se.
canalla als passeigs 1 atracclons.
Pansa tIptques Ile revetlIa. per 14
Banda de Verraco. A les dotze, ro[wat a bareelona dels
CAMPIONS DE L'AIRE

CAP DE NE
que aquesta setmana
publica
LA COMEDIA
CATALANA

A les duo.. de/par d'una
TRACA VALENCIANA QUILONIETRICA
que recorrera eta la plaça de la Cascata
1 par% de les atraer/lobs

t

Val dos rala

ENTRADA DE PASSEIG: 50 CENTRAS

e441441.4.114~41~4.1•4411

TURO- PARK

1461144.44144414.11~0414.446

Revetlla de Sant
Juan
La clàssica i alistocrätica
REVETLLA DEL TURO
Sardattes. Obert 10111 kt nit„ funmonant. amb caràcter extraor-

GranJa Colo m i l

Dernit. hlillhlll.

dinari. totes les atraccions:
Wittelting-Wawes, Auto Notan

El destellePlataforma de la broma. El
labeinite. L a . rasa encisada,

Gran assortit de co>

Muntanyes ruscos,

ques de totes menes per

parisene, etc.

Banda militar a la gran plaga
Sardanas per la Cobla Barcino
Restaurant Carbi ri, Servei especial de Hevellla, de nou a once

i
(Irles a (pudre de la matinada, a la gran sala de testes.
'l'antes reservades
IHuminaol6 a la veneciana deis
Jardins del Turó. Balls a la madrilenya. Pianos de manubrl.
Xurros, Pitos, etc.
A la una de la niatinada. extra..
ordinari
CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS
confeccionat e;pecialment per
ésser disparat en aquests jardins per la casa Estape i MaMas. gerrnans, una de les que
foren enearregades dels tacs
artifii'ia lt. en la receta resta flor
turna lila rd itila en honor dels
reis
A les diles de la platinada

GRAN TRACA VALENCIANA

reeorrent els . jarditis. construida expresainent per 111121 casa
oue en te especialitat.
Entrad alsj ardins , 1 pesseta
Entrada
WZOIMMII•nnnn

PARC

a la Revetlla de Sant

Joan i de Sant Pere

Passeig de Gràcia, 47, i
Avinyó, 28
14.44444-3

M444,

Font iiel Bullidor
R ti B I
BAR RESTAURANT

Reuellla de Sani Joan
Gran ball d'orquestra

:::

econämics : : :

Demä. grandiosa

Revetlla de Sant Joan

TOTA LA NIT :

Servei s . a la carta i eoborte
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A la construcció dels automöbils WILLYS
s'hi han incorporat tots els perfeccionaments, tant mecànics c0111
artistics, recomanats per 'experiencia.
Is dlerents models de carrosseries es distingeixen per la comodflat absolu t a que ofereixen i per l'elegància de llurs lineas
Els automòbils WILLYS KNYGHT són els mes

POTENTS, SILENCIOSOS
DURADORS 1 ECONOMICS
twommazasmrnmet

IENIE 11141111AS
,Mimili•iemiusimmossimum•
,

AGENCIA
98

OVERLAND

s.: CLAR/S t.: 98
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y perfecto restablecimiento de todo el aparato g.. ,
nitcenrinario, curando,,' el paciente por ni solo. hm
inrecciones ni lavados en que haya de Intervenir el
medico, y.oadie se entera de su enfermedad. Basta
tomar on• caja para convencerse de ello.
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Los sintomas precursores de estas enfermedadeS: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumIndos de °idos, falta de lacto. hormigueos, cabidas (desmayos), moderna, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
cardcter, congestrones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare.
ceta con rapidez usando Bao'. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises, suprime
el peligro de ser Actinia de una muerte repentina,
no perjudica nunca por. prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el
total restablecimientery lOgrindose con el mismo
una calstencia larga con una iaiud envdiable.
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COOPERATIVA

DE FISCHS HE SABADELL
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LA CASA MES IMPORTANT D'ESPANYA
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Per liquidació d'una de les més
importants fàbriques de Sabadell,
realitzem totes les existencies
a qualsevol preu
CORTE de 3 metres Ilaneta estam 9 n min°
(fil de dos caps) ... . . . . . JU ptua.
CORTE de 3 metres estam Austrälia K n „mim,
piGa.
(el millor que es fabrica a Sabadell)
f
CORTE de 3 metres Gab ardilla Chester
Austràlia (especial de la Cooperativa) JU

pies.
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ESTALVIAREU UN 70 PER 100
visitant els nostres grans magatzems avans
d'encarregar el vestit al vostre sastre
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