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Havent atit gustosament el Consell

Es bo que de tant En tant ele diferents oficis de l'home,
eis manuals i els intellectuals, siguin sotmesos a una prova.
no és recomanable l'adormir-se sobre /a rutina còmoda
de les
professions. Un fuster com un metge, un pagès com un enginyer,
un manya com un advocat, hi guanyen, si són sotmesos a provee
professionals i espirituals.
Tot ofici tendeix mecànicament a una vida igual. i monótona. Si no hi hagués reaccione individuals i moviments collectius, l'aigua tranquilla d'aquests Estanys podria corrompre's.
Belles són les aignes que reflecteixen fidelment en Ilur superficie les arbredes de la vora i el cel alt. Però les aigües mortes no
són un bon mirall per a la natura ni per als homes.
Quan els fets interns o externs posen a prova els oficie,
sabem del cert llur vàlua. De vegadEs no se cap prou bé quina
és la valua dels palctes o dels pintors, de's banquers o dele apotecaris. Convé provar-los. Convé tatxar-los, com lee sindries i
els melons. Per fora, sovint enganyen. Ni el color, ni l'oloreta,
eón senyals segurs de la interna qualitat. Un tatx de prova és
el millor procediment revelador.
Per endavant, (. s arriscat de dir si és gustós i madur el
meló o la sindria. Hi ha especialistes per endevinar-ho. Perb
aquesta mena de tècnics s'equivoquen massa. Tampoc nosaltres
no gosaríem a dir per endavant si un ofici està en situació de
progrés o de reculada, si es florit de virtuts professionals i
ques, o si está mancat d'estimuls i d'exceiléncies.
Quin orgull per a un poble, quan té bons hornea d'ofici, que
saben llur obligació, que posen en llur treball els cinc sentits i
l'amor a les coses humanes! Quin orgull per a un poble. quan té
pagesos ben amics de la terra, mestres de cases que senten l'alegria de les parets que pugen, ferrers que senten la voluptat del
ferro roent i tou torçant - se sota els cops de martell! Quin orgull
per a un poble, quan té metges Entesos que aturen el pas de les
ma%Ities amb heroisme quotidià, arquitectes i enginyers que
omplen de belles construccions sólidEs els campe i els poblats.
bornes de lleis que saben veure en aquestes, per sota de la Iletra
freda, el sentit càlid de la justicia:
Si nosaltres fóssim a fer, establiríem exàmens d'oficis, i no
tan sols d'aprenents, sinó també de fadrins i de mestres. No els
establiríem periòdicament, En temps fix, perquè això podria servir per a ur.a preparació fins a cert punt fraudulosa. Faríem els
exàmens el die més impensat. D'aquesta manera es quan
Cenen 1)e valor les proves. Aquell qui és examinat en un dia
preesteblert, en Una hora precisa, no pot demostrar el nivell
permanent del seu saber o de la seva destresa. I allò que interessa als oficio, a les ciències i a les arte, no es pas l'exercici
Ce ilutment d'uns exàmens, d'un concurs o d'unes oposicions,
sitió el nivell normal i ordinari del treball de la intelligencia o
de les mans.

Una prova d'aquestes, sobtada, inesperada, és com una sorpresa, davant la qual els hornee d'ofici o de professió es mostren
;al com són verament. Aleshores el públic es com un tribunal
qualificador que guaita i escolta atentament els exercicis espontanis d'anuells a qui per un atzar ha tocat El torn de l'examen.
la superfícla de les aigües ens diu llur extensió. Però poques veens diu llur fondària. Cal el cop de sonda que ens faci
dades ene
veure allò que s'amaga als nostres ulls.

l'un de dietari La Política
¿A

ROTACIO

Ea e
t.alan examinar. Les noies
han a a la cerimònia del repare
timen . , pierna. La calor es consolida. El pis, amb els balcons oberts
de bat a bat i els /nobles coberts de
fundes, agsia un aspecte trist i inhospitalaria. Qua esperem per marxar a
forat—demana una veu maternal.
Resulta que no esperen res o que,
amb la resahició de qualsevol minúscul
problema, tot sera a punt per a l'escode esaval.
Alesharts, tornem-hil
Aquesta és la paraula: tornem - hi,
pereee pesques coses hi ha dins la farailes burgesa que assenyalin tan fortament com l'estiueig la retació de les
estad Gels. El comiat del pis, el salut
a la casa camperola, fan recordar totes:,".7 altres vegades que un horra
empa per la calor i pel cost um, ha
llega-. una casa a fora o ha aprofitat la que va comprar en un moment
Isleta
Lexistencia en aquell instant apare•x mes que mai com una enginyosa
ca a a :nació de cinia i de carrousreL
atareases estones de calla en les quals
monotonia dels giravolts esdevé fea
asga, fatigant, potser insuportable;
surtes estnnes de rarroussei en les
esas un cavallet de fusta, mogut per
sea maquinaria g rinyolant i invisible,
tes duu correets. a dos pares sobre
aria, al comíais d'una música idiota,
sare una gatzara de festa majar—
Si; CS abra. Ara el mul que mou
la etnia burgesa passa a l indret de
S aaa a de aforacarla. de Sant Joan
Lasai. de Sant Cugat del Vallas. de
Caldeas o de Sant Boa Com l'any
lassat per aquest temps, corn ara fa
des anys, corn sempre. Es Una mica
eé, y eti el mul; no tenia cap cabell
tn arie i ara en té uns guante
sobre els
Ds1c6s. Pera as mis resistent, mas
afert. mes entrenat. Es un mul que
ha compres el sentit intim de taxistasia.

*arias
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AQUEST NUMERO

11,4 PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

EL SENYOR BASTARDAS
Retallem de El Día Gráfico d'ahir:

"Ayer se reintegró a las atenciones
de su bufete el ex alcalde de Barcelona y distinguido abogado don Alberto Bastardas."
Amb la majar satisfacció reproduint
la noticia.
"LA

PUBLICITAT" A SAN-

TANDER

Els nostres amics que znatgin :robaran, a Santander, "La Publicitat" al
rafe del Boulevard.
AL VOLTANT DE LES RESPONSABILITATS
La Premsa sita oro pat, naturalment,
de la nista celebrada aqueo:: dies del
procés anomenat Recen yace.
Es reproduïm aquests dos fragments:
Drl "Diario de Barcelona":

"Es evidente la importancia de la
retirada de la acusación contra el general Navarro; ella sirve para concretar ya, respecto de la sentencia, presunciones que apuntaron al comenzar
la vista y aun antes todas-la; estamos
a muy corta distancia del suspirado final."

d'Administració del nostre diari les

indicacions fetes en aquest sentit pela
nostres amics de la "Revista de Cataiunya", han quedat installades la Redacció i Administrada d'aquesta en el
nostre mateas estatge, Passeig de Gràcia, 34, entresol, primera, tot restant
independent, les dues empreses.
Segueix essent satisfactòria l'acollida que dispensa el públic cauta a la
nova publicació a punt de sortee. Actualment el nombre d'abonats puja a
boo i les quotes per al capital inicial
passen de q.000 pessetes.
Els resultats obtinguts fins avui eón
completament espontanis, puix que no
sha fet encara cap peopaganda. La
setmana entrant seran escampas mes
fusament per tot Catalunya MI; prospectes explicara l'objecte i les condiciona de la revista.
• ••
Des de dilluns vinent quedarà obert
a les oficines de la "Revista de Catalunya" el cobrament de les <motes
ofertes per al capital inicial. A pactir del dia tu de juliol es colmara a
domicili sei quotes que hi ls.sgi pendents, els ofertors de les quals no hagin donat a sis centrara
Estan ja molt avançats ele trebaile
d'impressió del primer isómero, on
aparejas- aa les firmes dels senyors
Ferran Soldevila, Mes) Pla, Caries
Rahola, Ferran Vails i Tabesuer, Joan
Crexells, Caries Soldevila, Agutí Duran i Sanpere, Antoni Rovira i Virgili, Caries Capdevila, J. Ferran i Mas
nyoral. Feliu Elies, Tomas Gatees i
d'alees.
Per al número segon hi ha en preparada treballs d'Eugeni Xansinae Tomas Garcés. Cesar Martinell, Víctor
Oliva, Josep Pla, Rasara i
Josep M. Tallada, Carles Pi i Sunyer
i altres. Alguns deis tretnfls allud.ts
portaran diustracions.

"Amics de la Poesia"
LA FESTA DEL DIA 3
La sessió de fi de curs dels Anales
de la Poesia tindrà 'loe, definitiva.
mees, dijous vinent, dia 3, als jarding
de la senyora Patinada de FerrerVidal.
El programa sera el segiient: representad() de "Eridon i Amina", de
Goethe, per la companyia del Teatre
Intim; lectura de poemes inèdits
Clementina Arderiu, i interpretacions
de plástica animada a t'arree de les
alumnes de (Institut de Rítmica i
Plástica que dirigeix el mestre Lima
gueres. Aquesta última part la compondran obres de Rameau, Couperin,
Mozart, af Tes i Schubert.
Hom recorda novament que només
t'a socis podran assistir a la (esta.
Per inscriure's als Amics de la Poesia
cal dirigir - se a la Joieria Sunyer Worts

Catalanes. 643), o als Establiment

Maragall (Passeig de Gracia).

En he 1 Cadafalch, pro.
fessor a la Corbona
—aaa-El Cònsol general de Franea ha trames al senyor Puig i Cadafalch una
comunicació per la qual el rector de
la Universitat de París li comunica
que en la sessió del 30 de maig passat
el Consell de la Universitat ha acordat invitar el senyor Puig i Cadafakh
a donar a la Sorbona, durant l'any
escolar 1924-25, com a professor agregas a la Facultas ele Lletres, una serie de conferencies sobre la Histdria
de

l'Arquitectura a Catalunya.

De "Las Noticias":

"s Fui acaso—preguntan--el discurso del sefior Rodríguez Viguri el que
lo hizo reformar las conclusiones?
Muchos se encogen de hombros ante
esta pregunta insidiosa.
En realidad, la defensa del general
Navarro no aportó argumento de notoria importancia; entonces, squién pudo alterar o reformar el pensamiento
del senor fiscal?
Es una hermosa duda para recreo
y entretenimiento de caminantes."
UN MUSIC APROPITAT

mestre loan B. Lamber:,
guanyador d'innombrables prentis t
guasardons en to g a mena de concurses i avión:mis de :titirita catalana,
ex-director dele remate eepertarles
audicions Graner, es-director del haie
careta i autor dama copiosa colleccid
El fresnal

d'harmonitsarions de canse:ni del
i de montes Jardanes bes ardimos,
ho escrit un inspirar "Himno a le Under.o", sobre el temo de lo Mario
Renal, oods ;letra del mayor Sltsesio
Delgado, tosido collaborador d'A B C.
1.111 coas posleid dele ¡cayo,: Lambed
i Delgado lux mat retomo eS ¡Ayer
Sato, otob leen cobertee .11011141111~114
pe tol que 1m reste'. S. U., ofes.

El oran raid transpolar

d'imacdsen abandonat
Fa alguna dios, a prophsit del
vol transnolar d'Arnundsen, alguns teciien i gent ben informada deien rpie eh voil era dificil que s'efectués, 1 que el
soldat misteri que tot-ei' tina
slavis irst al valtant del raid,
salta interpretar-lo com la resultant d'un (feble sorgit en els
mateixos organitzadors sobre la
poseibelitat dcmarcndra l'ataba
empresa, sigui per una dIfirtil_
de director teenic no manita,
sigui per difirulfats de carheter
fi nnnc.ier,

L'opinió mes estesa, i sembla

la roes ben informes, aa que la

sold:ala determinaéid d'ehrindonar el raid famils, 1 la sortida
deis pilota i dele meebnies norueca de Marina di Pisa, de degut a dificultats financieres,
eruto lo setas modo a Norrelomo :Yermad isivaosuu per remolido
doce osusicoA

•

D'ESCULTURA 1 ESCULTORS CAULMIS INTICS

HERRIOT A L'OBRA Mal ZIS
(DEL 110ST111 REDACTOR CORRESPONSAL)

Paria, Juny.
Herriot s'ha posat a treba
llar en mig de la contienen ge
neral. Berrio!, és astil, no gola
ment la gran esperanea del s
Iliberals francesos 1 de tot el
món, sima la possibilitat de re
soldre el problema de la pau •
Es per alee que hi ha a l'entona
d'aquest horne la coincidencia
dels interess,os democratics i
dels interessos maleriels. La
declaració ministerial d'Herriot
exposant el programa que el
g en gabinet pensa portär a cap
ha estat un exit. Cal subratllar,
pel que fa referentia a nosaltres, la següent frase de la declareció: "EnenratJarem i ajudarein fine alilh on poguem a
tots els pobles l'esperit domocriatic, que frs el nostre espe
rit". Aquesta declaració no
s'harla fet mai a França en un
programa governamental. Es
refereix principalment a Alemanya, perb us pue assegurar
que ha estad. dita pensant en
altres 1-eine. -Le Temps" ha fet
un comentara (l'aire oficies a la
declaració dita: "Tots els homes de bona voluntat — ha escrit el gran diari — han de
desitjar que la pacificad() europea es faci aquest any. I tothom, cadascú en el seu illoc
per modesta que sigui elur posició, té el deure de contribuirhi amb tota la torea dele seus
mitjans". Si la censura, que cada dia es torna mes intelligent,
deixés parlar ciar us exposaria
en detall l'activitat desplegada
ja a hores d'ara pel Senyor
Herriot en aquest sentit. Ho
deixarem per a mes endavant.
La confiara% que s'ha posat
en el senyor Herriot e'ha augmentat després del seu viatge
a Londres i a Brusselles. Sobre la conversa Herriot-Macdonald han circulat i circulen a
París comentaris absolutament
optimistes. E3 considera avui
que estem davant (lee primer
esforç series de sistematItxaeld
general europea. Dales importante d'aqueeta elstematitzaeid

seran la conferencia

Interalia-

da de Londres, que S'obrirà el
16 del vinent julio) i l'assernblea de la Societat de les Nacions que se celebrarà a Ginebra el mee de setembre, en la
qual us pue gairebe assegurar
que algun Estat sera exclòs, si
Déu vol, del Consell. Aquestes
dues dates formen part de la
mateixa rorba. Els metodee de
treball d'aquesta fase seran el
raport Dawes i la Socletat de
les Xacions, pub aquests dos
mètodes s'han de considerar
com dos eeforeos complementaris i abso lutament lligats. Hi
ha la tendencia, cada dia mes
forta, de considerar la Sacietat de les Nacions rom l'instrument an g lo-trances; de treball
per resoldre el p r o blema que
deixa en peu el raport Dall'eg,
això As, et problema de la seguretat de França.
.
El lector c omprendria sense
mes explleacions que l'esdeveniment diplonalttle que s'acosta
e s l'entrada d'Alemanya a la
Societat de Ginebra. A les converses del castell de Chequers,
Macdonald ha i nsietit, sobretot,
en la necessitat das l'entrada
d'Alemanya a la Societai de les
Nacions. Fa pite assegurar, p o rqué ho se d'òptima font, que
l'argument de Madi/mate] a favor la seva tes', ha estat
aquest:
--- (tom possible negar lenliada d'Alemanya a la Societat
fo rmanl-ne nart erina en formen
(i del Consell precisament)
Boa eom Itàlia i Espanya, que
estan governate per un espera
absolutament contrari a l'es¡senil do Mimbre?
Si de les ronverses del casteil de Chequees n'ha sortit un
"pacte mere) de collabortiefd
en ntimiadn",
pos:tele que
Herriot ens e re ira dneienmiaaci
o'harti adherir a
donald tus trobem, dones, en
c ondiciona de p oder ap roximadament assenyalar Ala futurs
Cstj ('r pnlm pnt q fu, la erinfereneta de Lnndree, a la qual
tiran

Mardonnid, Iferrlot i

l'Inmune i p robnblement un obnervador americe, en eortiran
dispordeions per posar int e g ralment en pon el
raport
!May os. En aquesta c onforAncia interaliada Alemanya hi
tin(Ira representadil, si no oficial.
o ficiosa, Al se tie mbre. a
Ginebra. on aniren raer l'a g sembien Herrlot I Macdonald, es
podria acabar de
completar
:quinta obra donant a la Sorintat el Control del desarma-

rntent d'Alemanya i creant el
gran pacte mutual da garantia
— que es podria sliargar a Moltes naelons d'Europa—ci qua
resoldria al problema de In ce-l
guretat francesa, Aquest pacte
de garantia seria el renyel de
l'eseureament del sirve) militar obligatori a tot errata, 1, per
tant, el deminflament ch Me desposea de guerra amb el «eres.

ponent alleugeriment dels pres..
supostos de toles les nacions,
alleugeriment que es absolutament nereesari Si es vol plantejer en termes serlosos i amb
ganes de resoldre'l el problema
de Feco»ornia europea.
Hi ha, perb. de Iota manera,
encara, una ebrio de qüestions
en suspens. Si Alemanya i Revista estan lligades per un tractat que obliga a aquests paises a no poder militar separadament, l'entrada d'Alernanya a
la Socielat implica l'arribada
autometien do Rússia a Ginebra? Es aqueet un problema
important gl/e seria. pene, considerablement !TM! si Pla estudio que fa Herriot sobre la
represa de les relacione de
França arnb Rnesia cc resolen
d'una manera optimista. Es una
ingenuitat enorme d'euro que
el bolxevisme trontolla. Per altra part, si flüssia es rumie-

A LI

Catalunya, amb tot i no aparèixer
de falsa ostensiva com a poble capea.
tador d'art, ha tingut en tot temps artistes per casa i per fora. El veinatge
amb la Ifediterránia, etern inductor
de belksa, l'ha fornida a bastament;
no tan sois per constellar el :lastre
solar, sinó samba per subsistir al través d'influències adverses amb que
l'ha sotraquejada la història, i fine per
pagar generosament els necessaris intercanvis artistics, donant fills que enremiren l'art d'alces pobles.
Cartas Salas es un d'aquest g artistes prixligs. que quan estigui mes fet
l'estudi de la riostra escultura satura
de destacar amb esplendorosa personalitat. La part mis importara de la
seva obra esta escampada per Espa-

I

nya, i aqui a Catalunya en tenim tamne una bella representació a la Capella

de Santa Tecla de la Sea tarragonina.
Será bonie, un altre dia, de seguir
mes de proa la vida d'aquest escultor,
t'asees a Barcelona l'en) , 1728, i que
guita per Franea, els rttssos des dels seus primers anys donä protindran al men tina tarja de va de la seva gran aptitud en el canvisita cona la de qualsevol altre reir de l'escultura. La vida tingué per
eintadä i no hi ha cap rae) perèxits i contrarietats; i si aques qua amb apesta tarja no es pu- Salas
gui arribar a Ginebra. Hi ha en- tes no haguessin servit ile fre, ben
cara la política interior france- segur qua aquella l'haurien conduit a
sa—coneretainent ha p(ssició del un major enlairament. encara, del que
Senat davant d'Herriot — i la assolf.
qüestió del sien es interaliate
Als 28 mal hacia acabat els estudis
En notes posteriors haurem brillantment. A proposta del seas par
d'exposar la situació actual fessors, el rei Ii havia conceda una
d'aquests problemes.
pensió per mur a estudiar a Roma,
Josep Pla pera l'estat indigent dels seus pares,
aellets, que vicien a Saragossa. l'obliga a renunciar la pensió reial í anarse'n a viure amb ells per ajudar-los
La dictadura itaiian
amb el fruit del seu treball. Es en
aquesta ciutat de l'Ebre que marca • 1
jutjada per "A B C" seo camí amb rastre d'ideal artístic
eco avui encara perdura, formant-se
amb el seu esforç personal, per tal de
El diari madrileny "A B C"— substituir avantatjosament les enseedició 26 juny—fa precedir la nyances que balaba vo"gut rebre dels
informad() relativa al cas Mat- bons models i mestres italians.
teotti del següent eoneentari soCarles Sslas a Saragossa fou un
bra la dictadura italiana:
d'aquells benemèrits artistes que amb
"La dictadura italiana surgió de un el sen entusiasme i sacrifici individual
poderoso movimiento popular, pura- crearen i mantingueren l'Escota dt.
mente civil y de auténtica liberación
Belles Arts, que mis tard havia de
contra el desorden demagógico y conconvertir-se en l'Academia de Sant
tra el fracaso de la política. No ha Lluis.
querido ser usurpadora; supo leer :tiLa vida artística, aleshores Hotelmarse rápidamente compareciendo ante xent a la capital d'Aragó, atarea a
un Parlamento enemigo para confir- Salas el Une que per les seves conmar su poder y dejar así a salvo la dicions es mereixia. Quan es féu la
responsabilidad de la Corona, sin ha- sumptuosa Capella de la Verge del
ber tampoco mutilado, ni desfigurado,
Pilar, hom colgué enriqui a la amb el
ni suspendido ninguna facultad de la
ba i millor que artaticament es proMonarquía. Ha guardado todas las dula. i fou en Salas, junt amb
formas constitucionales. Ha conca eininents escultors Manuel Alvarez
codo elecciones en su fecha, y está ea
Josep Ramírez, que s'encarregaren de
el Parlamento afrontando recia lucha. totes les escala/res. confiant a l'esculSe ha empleado en extraordinarias
tor catalla. entre altres obres , unes de
empresas de gobierno, brillantes gesles més importaras i la de major mtiones de política exterior y fecundas
aroma al tras-altar de la Camela.
reformas administrativas. No ha sido
La fama de (escultor s'espandi fOta
desleal, no ha interrumpido un momen- de Saragossa. fent-se-li el degut hoto el régimen de publicidad y discunor a Catalunya. La Seu primada
sión. Los pecados de violencia que
colgué aleshores construir la Capella
comprometen la actual situación polída Santa Tecla, que los digna de la
tica de Italia, ajenos a la acción ofimagnificencia de tot el temple i de la
cial de la dictadura, son de cuenta de devoció que els tarragonins senten per
sus partidarios y propios del ambiente
la seca Patrona. i en Salas fou l'esde pasión en que allí se vive.
cultor al qual s'encarregaren les prin"Sin embargo, la dictadura fascista,
cipals escultures que havien d'ornaque se ha sostenido dignamente—sin
mentar aquesta magnífica Camita,
usurpación y sin deslealtad—y que
l'execució de la qual, per concurs,
ha respetado la dignidad ciudadana,
s'havia encarregat a l'arquitecte Joestá hoy en peligro ante la fuerte reacción del pueblo italiano, y, sobre sePEnPrl aet.s escultures que en Salas ens
todo, ante la repulsa de la opinión in- deis:a en aquesta Seu, amh tot i asscr
ternacional. Esto es lo que más duele
poques per jutjar integrament la seva
y preocupa a Mussolini, y a eso resobra. s'Id destaca prou be la seva perponde la nota mas aguda de sus últisonalitat i l'ambient artistic de limos discursos.
poca.
"Con razón se vuelven los ojos de
Com tots els artistes del seis temps,
Europa a la interesante crisis de un
flactua entre el barroquismo i el norégimen, del que se ha pretendido havoclassicisme. Ço que impulsivament
cer escuela contra las normas clasicas
hauria estat barrar, la reflexió ha
ele gobierno. La agitación política en
colla tornar novoclassic, sense que
Italia es enorme; se discute allí apas'arribes a assolir del tot aquest prosionadamente; pero por eso mismo,
pasa. No obstant, amb cii Salas hi
porque se puede luchar y discutir, no
notem una major alliberació de la
es grave la crisis de aquel pueblo
forma externa barroca, que la que
donde además conservan todo su presbatirla pogut coureuar altres artigio y toda su eficacia la Isfonarquia
tistes conreuaren —pels anys mt qué
y el Ejercito."
es produi la seva formada artística.
L'alt relleu central que fa de retaule
es l'escultura mis completa de totes
les de la Capella. La seva composició
La
es inspirada i fina. La Santa, en «Unid extática davant de l'Anyell Diva
rodejada d'angels núvols, Higa be
Ha estat permesa la tornada
do • 0.000 alemanys •xpuicata otitis l'urna que a la part balsa guarda
do la Ruhr del tomas de ta re la rcliqia, i el 'lea i el lleopard que
alstinola Passiva. Amb actuad I a Tots ea elements tendelmotiu el Govern del Reich ha = a la serenitat i al realisme elesexpresad el seu gran atare- sics; peret de la concepci6 total en
m•nt a Herriok
Amb tot, partir, so van confir- brolla armen optimisme que tenien les
mant las euposlolons sobre l'e- obres das sis i set cents, que eis corxletinola d'un •dre alemany rents 110113 presenten endebades subsolandeetf, I el eeneeller Marx tituir a torea de proporciona i normes

siivació a Europi

mistela ha con/cesat que un palde oom Alemanya no en podio
tenlr prou amb 100.4)00 soldaste
1 quo en neowitava almenys
1110.040 diatriba* par l'adenlntigraatd pee dleelmulap.
— D•ha eelelorat, a tot lib.
lia loa aren honnsnata• a MatMoltl. Duran' d'u minuta soltoem ha Mimo% SI traban, otee•ortillant-ee ~Mal &llamea'
peAMIquft.

ex rIsd
ne sos
. medallons dele costats, que
representen Sant Basfli i Sant Joara
Crisastoin, apologistea de la protomártir, estan tractats d'una guisa Inés
asnamental que decorativa. L'esmeril
de modernitat és sol, epiderale, I en-

cara no en tosa els seus detallo. 1_iåsima que l'airosa eotepastel4 d'aqueoa
medano% i Asedada qualltet dels
soplete quo Id loa as bouluk miat

El DE Talla
completada per l'estudi mis atabas di
les figures dele Sanes, que, particu.
larment el de la part de l'Eva:radia
queden en actitud convencional, i una
duresa de facciosas impròpia de qul
len les abres escalaseis d'a q u esta Can
pella i les del Pilar de Saragossa.
Aquests dos relleus sbn una mas=
del retret que s'ha fet a l'obra d'aquest
escultor. Era inspirat li ha dit
genial—. pera poc meticulós en lastudi aacabat de les seves obres quo nra
Ii despertaven especial interés,
Una Ileu digressió biogràfica, partem del taranni de l'artista, ens pisara
orientar respecte aquestes desigualtaaa
de la teca obra.
Ja quan l'any teeo presenta a l'A-1
cadémia de Sant Ferran la medalla
per obtenir ei títol d'acadèmic,
declara apte, retardat-li, pera, La concessió del tftol i prerrogatives fins que
presentés cuita la medalla, que era de
fang cru, per tal'que no es fes malbi.
com havia passat amb abres carea
d'ell mateix.
Un tal desentendre as de tot as que
no im la pura producció artísticas
deis:ara de banda detalls d'acaba:me

i conservaci6, corrobora la modestia

que sembla caracteritzava els actea
d'aquest escultor. Una prova domad
mental d'aquesta modestia i a Perneas
la consideració en cale se'l tenia és el
molt que se rhagué de pregar, tripa
bant-se a Barcelona l'atiza de MIS
perque dones el fall en sai concurs
convocas per l'Escola de Nobles Arts,
que revestia especial compromis, ja que
per tres premis s'havien presentat
esa sollicisante.
Tornant a les obres que ens delates
en aquesta Capella, calda que ene
fixem en els dos quadros laterals en
relleu, que representen la conversió de
la Santa per Sant Pau, l'un, i l'alija
berament del martiri de les Lames,
l'al tr e.
Aquestes dues obres san les d'aire
más clissic de sota la Capella. Les
composielens san correctera—azadenticament correctes, pera sense l'optimia+
me remarcas al retaule i als mateixos
medallons, amb tot i les salettata
tes. Els angels i les actituds de lee
figures principals revelen, pera, una
delicada inspiració en aartista que -la
produa
Ultra aquestes cir.c eseultures que
assenyalen en cena manera la mobilitat productiva de l'artista, a la miau
teixa Capella n'hi ha d'altres —qua-4
Ire matroncs, nornbrosos querubins
garlandes de fruita —molt estimables
i finament treballades. No aneen bese
segur; de fins a quin punt podem am.
buir-les a l'escultor Salas. Espetera
que no ens fa:tara ocasió, exhumada
la documentació inédita, d'insistir 10.4
bre el conjunt d'aquesta Capella tan
interessant i tan representativa del
nostre art del set cents.

Casar Allarsinedl

Lonverses

filo-

. leiques

ALS CORRECTORS DE PROVES
En el Diccionari ortografic de Flagritut, per un oblit inexplicable, no fia
gura el mat pertot. Aixa ha fet creure
a molto que l'adverbi de floc correr
ponent al francés partaut havia des.
croares en dos mots (per tot); i Feacriptas que vol que el dit adverbi
surti escrit perlas, en un mol, ha sos
vint de sostenir una forts disseseib
amb el corrector de la imprenta, el
qual. amb el Diccionari ortogreic a
la mi, toste que el tal mot riss existeix i que cal per tant escriure per tote
es dos mots. Que consultin el correr-s
tors la Grarisitica de l'Institut i veus
ran que, entre els adverbis de 'loe,.
hi ha l'adverbi pronominal Perla.
Seria, dones, bo que en prenguessin
nota i que, per no recaure en Ilur
error,

lburatessin en llur exemplar del

Diccionari ortogràfic.
Peden és un mot mis del crup de
:ha). Pelea; ealloe, Mora, etc., que
cal no coniondre amb si no, per qui,
en llar, a l'Aovo, etc. Quan per i tot
se succeeixen, cal escriurels,,gesserals
mret separata (Per tos el que nehas
dit, comprene.., rd per tot ajes, el
pe ti presta se. ene): erró liaai
valen per l'adverbi de lloc corresponent al trance toread o a l'angla

everytehere, ea ¿e gime signifiquen

en totes baldes. Ilavoes cal esmerareis
formant un sol asa He busco potra
1 no rae troto*.
Cp,: Si so sr. so fin podre» de
Ner, però No arma, slue bis. a
graP »re, però Me oliere be jeme
Irse perla? ~He III Me hm,. Si".
Le en !kv gitibar, pub go
caso. *pea roleo se a*
pub l'AH 1 der. miga

l

Dissabte, 28 de juiivr
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Montevideo
Itte

Vell. A les deu.
Antöda Milà Insante, de 23 anys,
internacional, 40 , al cementiri Nota
A les vuit. .Josep Clos Torra, de 6o anys,
Portal Nou, 61, al cementiri de Les
Corts. A les deu.
V cens L'ir& de 57 anys, Hospital Chille. al cementiri de Sans. A
les dcu.
Antoni ¡bar!, de 78 anys, Pare
Galliia, 99, al cementiri de Les
Cotas. A les deu.
Teresa Bord, de 36 anys, passatge Prunera, 4, al cementiri Nou.
A les s'ud.
Manuel Suarez, de 75 anys, Casa
de Caritat, al cementiri Non. A les

vuit.
Joan Blanchart, de anys . València. 276. al cementiri Nou. A les
deu.
Manuela Garcia, de 75 anys, Hospital de la Santa Creu, al cementiri Nou. A les deu.
l'amista Cargue, de 29 anys, Hospital de la Santa Creu, al cementiri

Non. A les vuit.
TARDA
Roger Rabot Picas, de zo anys,
Clot, .9o. al cementiri de Sant Andreu. A les tres.
Miguel Font Porta, d'Ir mesos,
Marqués del Duero, S. al cementiri Nota A les tres.
Teresa Borren Urgen, de 36 anys,
Passatge Prunera, 4, al cementiri Nou. A les vuit.

Fräulia Monarriz Civiza, de 67
'anys. Sant Gervasi, 43, al cementiri
, Nou. A les guatee.
' Icen Carpi Tics, de 46 anys, Jaunne 3 bis, al cementiri de

Les Corts. A les cinc.

Rosa Gabardds Earuell, de 20 mesos, Nou de Dulce, lo, al cementiri
,dc Les Corts. A les tres.
Teresa Alzina Mesó, de 8o anys,
,Bonavista, 21, al cementiri de Sant
• Gervasi. A dos quarts de quatre.

Francisca Montserrat Compte, de
• 4 8 ares. Tantarantana, 4, al cementiri Vell. A les quatre.
Un non-nat baró, Peu de la Creu,
32. al cementiri Nota A les cinc.
Gaspar Bardera Ramos, de 8
dies, lateó, z8, al cementiri Nou.
josep Pons Casals, tIc

38 anys,

Coeli°, 321, al cernettitri de Les

Corts. A les tres.
Les nostres lectores !robaran
.-.3o mes nou per adornar-so ele
•:»eus vestits a la Casa PANAMES i CARRO, Carme, 16.
L'ALIANÇA
Ea la darrera sessió celebrada per

la Villa de SaJunta de govern
. lita "L'Aliança", s'acordà l'admissid
je l eo entitats: Cambra de Majordoms

*'Auxiliars de la lndústria Fabril i
tí' 31Inail, de Sabadell; Germandats *La
.1Irraterni1at", de Sabadell; Nostra Se. • de la Candelaria, de Barcelona;
• Nova Blandense", de !Manes; Co'La Constancia Sanjoanina",
Joma de les Abadesses, i Godo" de Salloa.
lee des él dia a de je13-'
. -80
. , 401118ale
.

Denla dumenge, a la fut. tindrä
Roe al local del Teatre Escola, Consell de Cent, 264, una es-collida vetlada organitzada per la Penya "Or i
Flanes".
En aquzsta vetllada. reine que dirigeix N'Eduard Fouces posará en
escena el drama "Maria Rosa". original d'Angel Guimerà, el qual ha
promès assistir-hi.

6

IELECTIO N!
PXACTA

LA PINACOTECA

SEU(

ria i fantasies pr;mies peT
presenta
-

El Censol general de Bélgica té rhoera d'avisar al palle que des del primer de jubol fi t is al 3 1) de setembre
las oficines consulars funcionaran de
8 a 13. teta els dies feiners.

ti fi l itA

MIO
T

ACABA DE sor

rin

EL MAL, JUGAIER
d A. Blanche
Traducció de Ventura 12423E01

PRO: 50 c e ntims

INSTITUT DE CULTURA

El millor annnei (4 la blandai del produete. No s'hauria
fet la mestressa del morral espanyol la Marmi• sia eferveseent
del DIL Ta p io, noup , 3 per In millei s: no Iltagui. e acto-upanyal tina prrnararid que ren I inPni mereis In preferimeia entr e toles per les SHVPS qlt;tlii fa S011 pro ') Es
Drenara també co forma GRANULAR al mateix preu.

I BIBLIOTECA POPULAR DE
LA DONA
Demà, diumenge, se celebrara la
clausura del curs 1923-24 amb els uses següents
A Ics yuit dcl mati, missa cantada
de Comunió; a les mur, unió de
clausura. Es ilegirä la Mota/tia del
aro 4 • lar& remesa de lis Mi-

INAUGURACIO
Avui, a dos quarts d'onze de la nit,
tindrá lloc la inauguració del Concurs-exposicid de fotografies de l'Emponla, aitd com de l'Exposició de dibuixos i pintures del conegut dibui•
liare de Palamds senyor Francesc Vidal, que prettnct assolir' un exnt sor-

RESTAURANT ROYAL5.16 de Te
(ada die te dansant de 5 a do3
quarts de 8, i dinar a l'aineriana, de 9 a II.
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NOTA.-Ele san,. mensa.
Ice •inti un ..... .4a el
eco canas ni/oriol%

trkules i Diplomes d'honor a les

alunmes que se nbagin fet guanyadures.
Secrici Permanent d'Educada i Instrucció. - Denla. diumengc. a les
once dcl mati. SeSsió de clausura del
curs 1523-24. Lectura de la Mentir:a
de la Secció Permanent d'Eclucaciä
Instrucció, i repartirnent de Matricules i diplomes d'honor. Totes les aluntve; sin pregades d'assistir-hi. A dos
rtgrprz peus de metal!. quarts de cinc, exàmens
InLa zi Elegants MOde4 des per al cinquè Curset de dactilograprous per a presento.. Llorens iia. El ília 3o finirà derinitivament
Germans. Rambla de les Flore,
el termini per ésser tornats els dipónúmero 30.
sits de Ilibres i d'exàmens. El dia 3
de julio] començaren les classes tnstiu.
RELLOTGE
Secei(5 Permammt de RiIigió i
-DiUnrnge. a les vuit del n'así, amb
motiu de la clausura de enes, se celebrara missa cantada de Conminó geES HORA
itera'. Divendres, dia 4, a dos quarts
de vnit, missa de Comunió, amb pl..
tica. Exercicis propis del primer divendres.
S.-c,-ió Per-km:neo
i TreCorta Catalanes. 644
- Durant els mesas de julio!,
del 20 de j'un- al 25 de juliol,
agost i mig setembre lii batirá tela
EXPOSICiDE
0 '
CERAMICA
dasse de prcliques de taquigraiia,
TCRO PARK
a la qual podran assistir-hi mitjançant
Per única vegada. o sigui amb ve- la matricula de 250 ptes., que es fatal
ritable caräcter extraordinari, diumen- electiva a les oficines de classes Mange a la tarda es repetirà al Turó la ta haixa).
sensacional ascensió dels dos capitans
Secció Permanent de Cerimonial i
senyors Vicenti i Puig, en el montgolPestes. - Diumenge. a les cinc, audifier de mil metres cúbica "Vila de
ció de jordanes per la colla La PrinLid".
cipal del Vallés. Exclusivament per
Sota la direcció de rintelligent aero- a les sòcies,
nauta capita. Darder, els dos joves caSecció Permanent de Biblioteca Cirpitans, a les set de la tarda de demä, culant i - "Les males llendiumenge, faran novament l'aseensib gues", Sheridan; "Historia de la Lique tanta emoció produí diumenge pasteratura d, Grecia y Roma", Andreu
sal.
Bella; "Atlas de la Ilistoria de Espaila
Artero; "Compendio ciernenMIES, VERITABLE CCASIO
tic Pedagogia", Rodriguez-Gar1 objectes innata de toten clascia; "Vies d'Alexandre i de César",
n'.m.
sea. Proa fix.
Plutarc (2 volums); "Ausu•ahl Denseher Gedichte", Echtersnever; "La
educación de las pasiones", E. D. Noble; "Oeuvres Rilclais" (2 vol.s1;
"Les maximes de La Rochefoucauld";
CUIPJ g E
"Eahr:eación de conservas alimentoRbla. Catalunya, - T. 38.1a A
j ai", L. E. Andén.
Rep constantment les darreres
creacions en Vaixelles, Criata-

lleries, Jocs cate " te, Orfebre-
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OFICIAL DE BARCELONA

GRANJA
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PELAO 58

Sebaatia Xicart Capdevila, de dos
anys i mig, Llästies, 7, al cementiri
Ven. A les vuit.
Felip Rodríguez Ferruz, de 21
anys, • Rosselló, 274. al cementiri

uPertunt. . . . .
. •

2 44 \

11 1: 4 1 141114i14
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14031
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169 13
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7-75
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L
2665
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1900
cmp. 9 009 501
6• oon,nno
"
ts.000.soi 13 1 74'75'
Sants d'avui: El Purissim Cor de gressln com a federades bastean d'abo- ACCIO FEMENINA I EL VOT
• 13 000.031 e 0n011 •
DE LES DONES
aria; Sann Linea i Benigne, bis- nar 6 pessetes d'entrada per cada so115i1114Tare tics
Acció Femenina ha dirigit al Direc0£ BARCELONA
Mis i mirtirs; Paulus I, papa i con- ci i 0 .50 de quota mensual.
tori
militar
una
sollic'aud
demanant
lambe
convocar
per
al
tha.
S'acordà
stO
luna ,
•
Santa
MarEtal
fessor; Plutarc, màrtir, i
811'25
1604
que sigui ampliada la concessió del
20 de juliol la IV Conferencia dels
cela, märtir.
. e n'25
1 • 05
1166 s.
Comitès locas, al pa2au de la Mutua- vot a totes les dones casades orase
scroo
11150 1.
litat.
distinciO.
1905 C. • 1'
NOTA NECROLOGICA
1007 U.
7‘.
sute n.
79'15
ZNTERRAMENTS PER AVUI
tela k. .
:2'25
y.
151,
•
MATI
.,•
1113 if.
70'71
ISIS II.
%Nada Longares Ondinela, de 29
,
.
7975
1813
g.
15'15
usos H.
anys, Hospital Clinic, al ecmentiri
70'05
tul a B.
de Les Corta.
110'00
B.
1990
stteati
Josepa Batiera Nicoläs, de 81
leof
Gran assortit de les riquíssimes i tradicionals COQUES
1955 Elp 01350
anys, Blai. 40, al cementiri Nou. A
97'25
Itlaan.pla
•
.
liso
DE
SANT
PERE,
de
tots
els
preus
i
grandàries.
•
dos quarts d'onze.
1411. . 82'7:
SANT PERE.-S2leete i variat assortit en DOLÇOS i
1907.
9075
Nicolau Otvera Figueroa, de 4
Bona Perorata .
b371
CENTRES
de
Nata,
Cr:_ma
i
Mantesa,
i
les
e&ebradEs
al
ce38.
Pontevedra,
anys i mig,
PORTO
ENSAIMADES MALLORQUINES de Nata i Confitura.
Fan Av Barcelona 87'50
mentiri de Les Corts. A les deu.
•
• Mell7la.
• • •

anys, Urgen, no, al cementiri Vell.
A les onze.
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• L'HAN' .
s p51012,
" flautas.
112.155.
• 062111 .
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14875
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116114 .
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24305
32235
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11507
26095
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DIA 27

prenent ja per la quantitat i per la
quahtal corn per l'entusiasme despeo'
tat entre els empordanesos, don han
oreares assistir-hi alguna representac:6.
L'entrada será !Hure, i les hores de
visita de Cine a vuit de la tarda i
deo a dotze de la nit.

• lapionues

i

t'uris

FIGUERA8
sdn e's millors del mea'

Avui dissabte i en celebració de la
tipca revetlla de Sant tindrä
lloc al pati del Casal de l'Orfeó Gracienc una extraordlnüria audic i.6 de
sardanes, organitzada pel Grup Sardanístic de eatitat i a arree de la cobla "Barcino", la n inal executarà aquest
bell programa: "Esplai", Jover; "Tossenca", Soler; "Avalot a la placa",
Serrat ; "La 'esta major", Morera;
"Jovenívoles", Estela. i "Mariona",

fue al Palen de la Etra. Parc d., la
Ciutadella, i que comeneatiit a dos
miarts de cinc de la tarda de dem.i.
d.umengc.
Ha estat contrac;ada per a aquesta
l'esta la banda "Barcelona", que dil gelx el senyor Angel Ilernändcz.

: La Per13 M 11041113:
e 1.11al Pero

fu ga i dia

Passeig de °Mota, 438 I
Charle, 48
Riquissimes COQUES típiques
de la Diada i les cada dia més
celebrades Ensiamades Mallorquines de tob els preus i tamanys,
de NATA, CONFITU RA o SOBR ES SA DA.
Gran assortit co DOLÇOS i
CENTRES de NATA, CREMA
o MANTECA.

AVIS DE TELF.GRAFS
Conformement al que es prevé en rar
Dele 48 del Reglament per al reglm
d'Estaciens raditelegrMi q ues particulars publicat a la "Gaceta" del 14 del
que soto, s'avisa al públic que tots
els posseidors d'estacions receptores o
transmisore s han de proveir - se de les
corresponent s llicencies abano del 14
de jultol vldent, data en que acabará
cl termini de la legalitzac a5, passat el
se'
qual es estacRuis sense
rata considerade s com a clanbstines,
apilcant-se les sancions que determina
l'anide 43 del mateix Reglameut.
Aques:'es P:eincies seran sollicitades
dels caps de Telegrafs de los
tats respect:ves, i a les poldac:ons on
hi bagi estacó telegräfica se sollicitaran del de la provincia.

Si voleu vestir bé i a
prcus molt limitats,
confieu la confecció

dels vostres vestits a la
sastreria

Ref n stes

Corts
Fordanel I a, 9 - pral.
Bons

gèneres i dibuixos selectes

OIERIA,
ARGENTE :TIA
1

RELLOTDERIA

Antoni liorias
1 Placa Sa • 1r. !Inri, núm. 7
Els gorros (le cristal' per refrescar l'aigua, priicties de debò, sin els que venen les crisIiilleries 'Anís; iN t tlada. Bandada
de Ics Flors, 8, i Ronda de Sant
Atiloni, 5.

1
BANQUERS
EITLLETS

r! rs,

Nous models. La casa
barata.

Inés

ISIDRE FONT

Sii.H1

13....7.5.1 ce; Gran leaLro

a..

S. -,.

iu nza-Vacrs- Canvi-Cur ou

1 Negociem els cu.

ortugneaos,
a.e.,setes.
Pulandesos, 2;0 pe ssetes,
l'00
o'92 pessetes.
Dinamarca, 1 . 12 pessetes.
Romania, 3'5o per 1.10 .
Turquia. 350 pessetes.
Estats Units, 7 .38 pessetes.
Canadá, 7'25 pesset 5s.
Argentins, 235 pessetes.
Uruguais, 5. 50 pessetes.
Xileno, o'6o pessetes.
brasilers, Ob5 pessetes.
Bolivians, 5 pessetes.
Peruans. 25 pessetes.
Faraguais, o lo pessetes.
Japoneaaa, 225 pessetes.
A/gerins, 38'50 per roo.
Egipte, 322o pessetes.
Eilipines, 325 pessetes.

I pons N'encinient 1

OR
Mons. 141 per loo.
Unces, 141 per 100.
4 i 2 duros. taz per zoo.
1 duro, 141 per 100.
Isabel, 141 per loo.
Frailes, 141 per roo.
35. 5 1) pessetse.
Didlars, 725 pe55ete3.
Cubä, 720 pessetes.
Mexicà non, 143 per toa
Venesucla, 140 per 100.
Mares, 173 per 100.

Informa -A de la Casa
J. ksu(nas

1

de julio!

98/too per loo, el sec de 40 eed10%
a 15.
Sufre precipitat (gris). el sac de
40 quilo';. a 9.
Sofre sublimat (flerl, el sac de
za emites, a 20.
Sofre trerós. ele loo quilos. a 29
Seire cand, els ano quilos, a 42.
Els preus esmentats són sols a
titol dinformació i sense comino.
mi s.

DOBLES
?rema de dobles que ha pacat
cista durant el present mes:
Interior. 027; Exterior. u*Yir•
Nord, 0.36, o'35; Alacant, 037 , 0'3;
Andalits. 033: (Prenses, o'io. 0.12;
G. Metro!), 0 95; E. C. Morop.
o'8o; Autóinnius, 050: FUpines
i'20; Colottia1. o'5; Piales dt
franc ); Crèdit i Docks, 0.12:
0.60 ; Sucres P., 655; Acciens a-

cerco, 6: Obligacions Càceres. 617,
032:
1.'467 Gas M. 045: Felguerr,
C. Madrilenya Tramvics, 0.<'0;
Citado, 275.

Al)(1BS

àcid fosfilwie soluble, a 12'50.
litem 16/18 per roo àcid fosiöTic soluble, a

11.50.

I dem 13/15 per Ion icid fosfbric soluble. a 9'75.

Suliat damoniac 20 /21 per 100
nilrogcn, a 52.
Nitrat de sosa 15/16 per roo nifr.gün, a 4750.
Sulfat de potassa 90/92 per ton,
equivalent a 49/50 potassa pura.
39.
Clorur de potassa 80/85 per too,
equivalent a 5( 1 /51 potassa pura,

Nitrogina "Sant Jordi" 8/to per

nitrogen, a 30.
"Nitrogina", aliment per al bestial. , a 150.
Prcus per pessctes eis zoo quilos.
SOFRES
Sofre "Sant Jordi" 98/100 per
loo, ei saC de 40 quiloe, a 1350.
. Solee ."Sant Jordi", "Extra fino'',
too

34, Ronda, de Sant Pare,
(daell nt, del correr °Imana)

1

Et,Ig '.19s, 3. , pt-r 1 oo.
SUISSOS, 132 per ton.

a 32.
Mat e ria orgánica cdrnea natural
10/11 nitrogen 1 2/3 per iota acid
fosfdric, a 40.

--

•

BANQUERS
; 58 . -^.61% p m. rENTRF. N71 •0 1

I

Superfosfat dc calç 18/20 per zoo

limy, lavaeatine fs
etc.
tes, Vi'atre, rd

[PI [[

Anglesos, 32't5 pessetes.
i talians, 32'10 per 100.

Superiosiat d'os 18/20 àcid fosfóric i 1/2 nitrogen, a 16.

rateneiö dels pcopieCri cl
laris bars, catees, tavernes,
drogueries i ultramarins sobre
e') que ha disposat et governador civil al "ButIlett Oficial",
respecte als aots de Ilauna
usats que servecon per et/vag ar refrescos eferveseents, car
si admeteu dels fahricants els
dits envasas podria portar-los
perjudicis considerables.
BALL DE LA FIRA CLUB
Es recorda als senyors posseidars
d'invitacions per al ball en honor tle
les senyoretes empleades en els stands
de la -Tira, que • aquest ball tindrà

r=gir:ZAWIUM111

EranCes0S, 3930 pe; loo.

L l eameie ada marció començarà puntualment a les den de la nit.

1

Turra gerinans

Obsequi (le

Tea
la Societat

geuti-e
queetoenstrbalatiTgriuleessadderle2s5

van enganxades en el pol
de la Farina Lacteado N os

Ud", es regalará una P reciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les ofielnes da
4/S,
IEaTyeAtTana,11E
Gccriaonn7i.a.CL
la

Aquest obsequi antrik
tiletai
n 'tienursBuper
mnpetaastmit i%::atc:dn
ri
l'adjudicació d'una nini da

tu4

1)...Stv
D'ITALIA

Ha tingut l!ou a tot
el país l'atur 43 den
minuts col a protesta p3r l'assassitial de Nlatteolti

celebrat imponente mandestacions.
Hem viet—din resmentat
lee dones i la mainada agenollat s
a
les
voreres, plorant tothom i en mig

siknci.
Als magatzerns importante ele eml'Acata i dependenta forestaren grups
i també restaren callats durant una
bona tetona, associant-se d'aquesta
manera a les pia doses manifeataciona
q ue pels carrers i per les places el
poble rumis ha retut a la memòria
de Matseetti.-11avas.
LA VIDUA DE MATTEOTTI NOMENA ADVOCAT
Roma, 27..—"11 Mondo' anuncia
que la videta de Matteotti lea nemenat ja advccat prr mostrar-se part
en le cansa per l'assassinat tld seu espss, dzsignant el senyor Ferrari.—
d'un gran

LES REPARACIONS

60.000 alemanys expulsats de la
Ruhr tornen a llurs cases
Les mesures de clemüncia d Herriot sÓ altament agralles
pei Gevern : EI cancerer Marx, pera, confessa que
hi ha 150.000 homas organitzats Inés
dels que zutoritzi el Tractat

ontereeis Infarmjjad al1e se
eeleb arb el id de j uifol es
trseisr4 nIajsarnt d'sesurnfr
tes roneerniente el pila Devres
i que no te per:1MM' la' (f isgue.
8i0 de le qiitäJiti el» duiil2.i j oientifate,lievas,

EE. UU.

r

ubr4 coNFLKENcm Jti DIIET
, MARITIM DE GlIENIZA

Brussellee, 2 7 . La QualerinCia
parlamentäria fispgraucional de Comere, a proposta del senyor Deveze, e - miawre belga (1,2 la Defensa
Nacional, ha adoptad. m r unanimitat una ~ció dernananr al Govern
que convoquí aviat tina Conferiacia int er na cional P er elaborar un
dret positiu intarnacionsl en la une»,
ra ma r íti m a , inspirar en el rzerdscur
degut a la propietat privada, al dret
deis neutrale 1 als interessos sie la
Humanitat
La Ccefedncia ea reankia u Re.
ma.—Havas.
LES INVITACIONS DE LA

Ei trust del
portal as Treiäti$
50 campasy es ir
tío:iteres persenk
I83 judicial sunit

Roma, 27.—De la majoria de les
ciutats i nobles italians s'han rebut
27. — El Goveru 213$1rica Ita dut a)* Tribonals ciaron:5a
despatxos dient que a tot arreo sha
eoenvanyies att.rolheres arserioanee
suspes aquest coatí, durant deu migne bao çi nuratzeib a la 1k, Pentbi•nuts, el treball, amb l'objeute de rebine la i0:711aCh.n dan trust. —
tre homenatge a la neem6ra del se- EL SENAT vrrrA LA
CONFIANvas.
nyor Matteotti.
CA EN MUSSOLINI
En els serveis ptiblics l'atar pomes
Cohlaura, 27. —A prnpostn de vul g ata de la zona d'oeupacid qüeations de Renania i Prdxim
LES ELECCIONS PRESIDENRoma, 27,-5e55 el d'ahir al Senat,
rmt Comissati flartehi. l'Ana Indgrr .—Havits.
ha durat dos miauts.
CIAL I LA KU-KLUX-NLAN'.
Orient, i de cap manera dele asEl serrador Melodia presenta la se- ttnlssrni interalinda ha rudo.
S. DE N.
leo/lín.
tiovern
atoA Roma, a les den del mau i estasumptea derivats de la ConferenDurant una re:Nova York, 27.
ritzal
gient
ordre
manv
la
tornada
iris
territoris
del
el:a:
notinein
que
Int
Ginebra,
27.
—
rebut
la
president
l
del
ven reunides uns eentenara de precia de Chequees.
unió del partit demócrata celebrada ce
"Despees deje les deelaracious de oemputs d'unes trenta mil per. conenniatectO Gocern
Consell
de
la
Nacions
SoeittaS
de
Mal rnateix desment que el senota davant de la erra amb que ha
aquesta Ciii t0. 1 per W5C.Util b caadifranci. s antinentot que S'Im (tu'Me:salan i a provar els Fin13 premió- sonnte que forep eXpulsalles•
CulUt assenvalat el llor un ion asnal nyor Macdonald hagi dielgit cap ob- lea dirigir als ~brea de la efr- datura a 3irese4ta: per a is pes:deGrildes a aquestes Mesures rnst pordre
foasin reP111,111-s
cleat
una
Mvitació
si/s destliallt Pr ece di r AMI) tota ener- lo bS/leVOlelli ,11 i altres adopta- lt ltunaniaquo
oficial
per
a
e posat a l'automábil el senyor
jeceió
al
senyor
Herriot
a
propiai a la ltultr urda
cís deis Esrats Uails, ca prudid tse
g is a restale;ir intearament Ituiperi de
des nquests dies, sumen unos
nao dais súbdits elenianya que sit de le sevcs declarador], als l'Assemblea griu,21, que ha de •enir escándol morase, th-ant per terne les
Matteotti.
Is Per, realitsar les dlearacions ne- eeixtanta mil persones Irs autoRoc a Ginebra el dig primer de set'oran espolsals,
diaris.
gadiree. Aqueet avalot ¡pu griailn't
At vottant tu aquesta crea to cavia
ceasaries aeoeseguir la paciiicació rit7attles per torna a Rhontertia.
1:Notica:in-ni, comuniquen do
Per elija: diu q ue Eaiorname nt de ternbre.—Havae.
per tina ,srotot4ció de eandtdatera
feches flors, que havien estat posa- del mis. la Cambra expressa la sera
Doinds, evite( semen anuttades Dus b etet t s i f que sorgeixen need.
la
conferencia
aliada
de
que
5'ha
Lene difieultals per allotjar ala
des alli per gent de bota mella, coniianea ccc ei ticcern, fent-leo cons- medies ordres d'eximiste.).
contrària als des:gs del Kiu-Klug
L'AVfACJO
raerla
tilo
té
cap
ionameat
•
Tanda
de
yero;
de
P,rdl'Alt
Comissari
edificis
particulars
els
seixanta
-iüan.lvs
veient-se adhue persones elegantissi- tar en l'ordre del dia."
LA VOLTA AL MON DELS
duo
s'adoptin
4,—Ilavits.
foil
tamal
vial
l
ha
P
r01108Il
grer
mes que feien deturar ramonead per
LA BOXA
Per tuerce selbeitat ;ebrias que la
AVIADORS AMERICANS
igual mesures a favor deis exBerlín,
hehl cal un
collocar
Noca
York,
ranas de flors al voltant de proviic:6 del seleyor Meledia o dier. — HarrY er"
Rengeon,
L'aviador Mac
sota la Manega
voltizo/ ion( oficial antinciant el El túnel 27,
evets.
~Alti de pes inieit 4 reydin set dues part g tuca que termina
re) 1)1 lea aoves liara a
Lar«, TIS ofeusa
ye* al roba, eamplö
çut,
per
puses,
Ted lettoore,
Entre molts altres cassos típies, en la pateula "país'. aixi es fa, i es
uhnia de 611.000 sübdils aleMacdonald convoca el Con- ha sortit se dirces444 a 13aacksk...- match a quinze "rounds".—Havea.
contra Mussolini per no haver manys que Inicien esta t expulii,,nenta el d'un capellà vellet que
rrocedeia a dues colaciona
isern,a en un cotxe i despres de baiprimera Part s'aProva Per 549 prestat atencid als que reitera- sats per les autoritats.
sell de Defensa Nacional
LA CONFERENCIA WAEROremememffeefreemerremermeffleememererreld•
mete 1 ii dirigiren adverténEl comunicat acaba donant
xar. amb moltes dificultats, degut als vo:s co:
sra 4, essent 233 els votats. da
NAUTICA
ries relatives als maneigs de griacies al president 'del Conmolts ame, s'agenollat davant la En la votació de la segona hi inter- determinades
Londres,
27.—El primer minisperb onatituis ine- sel do ministre franeea somyor
Paria, ri.— La Conferknoia de la
DE FRANÇA
crea i &ha posat a resar, arob
tre, senyor Macdonald, ha manifesv e n ta 2:7,1 votanti, anth el segaren retallades a! ...entre del poder.
llerriot i deelarant que aquest
Confederació d'arennintina interna.
LA SESSI.0 .A L4 .L4t4.13R4
alls plens de Ilagrimes.
Diette1 landa ; que el mala- ha realitzat en gran part els tat als passadissos de ;4 Cambra que cenasllue &rabea ele sesee treballs.
sultar: a../5 vots en pro. al en ConParle.
V.7.--lessiO
41.44111
guanyat 'Maltee-AH fou suprimit ines fervonts eteleenls lii Go- per rad de leg condicione de la lle
En determinats moments s'airea tra i 6 abstenelote.—Havas.
Aprewle un* moció deenanant al la Cambra:
por.p),\ eilt el nffis apassionat vorn 1 del poblet alemany,—itaEl
crits de "visca Matteotti" i "morin
j de la nneessitat de-vaestrgi
sguyQf
Herriot , feb.atja
Goyeern francea que con yogur una
i el niets doetimentat (lolu ad_ vais.
desenrotllar les Relacions amisto- Conferiaicia internacional encaram- propu.s.igió del ,coenunis.ta eaels aSsassins", però en adonar-se'n El comte Sforza fa al Senat versares
Dusseldorf, 27.—Les amples
del feixisme.—Havas.
chip,
ses
amb
Erario,
«nominada
a oo.nyertie
havia
resolt
un diputat socialista ha exclamar:
conmesures
de
demencia
adoptaa...da d'eettidiar raineguranSa Per
violentes critiques
en interpeltaçie les re_,Runtell
'En Roe de cridar, agenolleu-vos".
des per França faciliten el re- vocar per a la setmana entrant una als transporta agria
formulados
pel
diputat
imotz,- •
reunió especial del Consell de Dedel feixisme
toril simultant a la nona franEn oir aquestes paraule g tots els
CREE ARGENTINA
Acord que la pròxima ConfeLa Gasobra rebutja igualinent
cesa d'oeuptedió. amb eonsptccfensa Nacional, a fi d'estudiar la
presents s'han agenollat immetliatarigrig
4e
!a
C•
ofedwasiO,astria
kr-- aquesta proposteiti pee 1 vskta
Buenos Aires, 27. — El ministre d'O- cIes
clii tots els súb- qüestió del túnel sota la Manega.— ternacional se
Ment i resaren duran*, me.; de den
Roma, 27, — En la sesaid bres eúld:ques. senyor
celebri l'any vinent coutit4
Loza, ha p re- dito alemanys itue lingueron
HaVae.
enrn:g tute gilenci prpiaad. d'ahir al tienta, Sforsa dirigí sentat la dimissió.—Ilavas.
a Praga,
UIS4 SESSIO I)E PER4 FORI
del
cap
ele
d'ésser
expulents
UNA CONVERSA ENTRE
DeFfpnes ea procedí* ele gir la Ilie
A la tarda, al mig de les galeries violentee eritiquea contra el
1/ELA
pont do Dusseldorf.
feixisMe,
recordant
ets
nomIIERRIOT I VON IdOESCH
de la placa de la Colonna es veieren broces criros qüe
Les mesures que han deixat
Farts, 27.—La C4mlnta 440 1
de la dita Confederació eeria-sa
lean queda t
pernee
tlichnles
1141
en
stespens
los
Dipui.a.ta
ae,lebrat upa ses. •
parís, — El phriOdig "Le internacional, easent elegit president
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REORGANITZAC10
espeses de reprasentaciú o ba
per palesar que es treballa de
Prossegnint la tasca de reorganitlana
zació de la Universitat Industrial, tan
Ahir, per exemple. va asear bellament empresa pal senyor Segaba
sagfiant,
la
tliurada a la premsa
director del 'Colegio de Gatainfia".
baclual, donat el rarartar delira - secundant les iniciativas del censor
contingut,
anava
-esta' dal seta
bord de Vivar, ha estat designat canavalada amb l saga!, de la a r a _ didat per donar les cmenyances que
aidancia de la Diputada:
tinguin caire juridic el distingtt
"Per celebrar latcabarnanr deis vocal de l'Estat d'aquesta Delega:1)S
Intensos treballa realitzats du- d'Hisenda, senyor baró da Montclar,
rant proa de tres meses per la
fins fa poc Josep al. Despujol.
Comissió mixta de Raclutarnaot,
L'obra cnItural d'aquest senyor é3
d'aqüesta provincia, i organisde naturalesa que fa augurar un èxit
Ates complementaris i auxiliara. esclatant en la nona organització, si
1 tenint en compte que per mi- hi ha per als futurs nomenaments el
nisteri de la hei cunean'.'
aquest.
l'Ulltim que intervé Vesmantada mateix cncert que per aVERANO"
L'ESCOLA -DE
Comissió en aquests troballs,
dijous passat es reuniran en un
S'esta treballant amb tata pressa
banquet intim. al restaurant organitzar una escala "de verano"
Fonls
"Can Falguera", de Les
que millar l'escala dista, que amb tata
de Terrassa. els senvors eomta profit organitzava la Mancomunita
Dipiade
la
presidant
'de Figtals,
tu anys antenors.
Martínez Vivas, De fintaras que per a la nora Itlan
baló; Antoni
idpnt de la
„
pr
_
xice
coronel
commMat té la "Escuela de verano"
'dita Comissia; eis Intente coroprova palees el jet de qua. malnels Eduard Lagunilla i Linie grat cl criteri d'economies que l'ha
López Llinas; comandante Fa- obligat a cla-asurar tants altres orgaifa Baldrich. Ahelard de Vera
aquest té consignació propia
Josep Montero; elle diputats
Josep Creu I J'osen M. Liabet; amb aqueat epigraf en el pressupost
tais metges militara Francrac aprovat a l'altima Assemblea.
Pifiar°, Modest Cartina. Dalf
Bernal-idea i Juli Villaranbina;
ele metges civils Antoni Solduga. Francesa López Ferreira.
CRONICA SOCIAL
Josep Pon i Manuel Dracet; als
ßenyors Baldoinar Val). sacretari particular de la Presidan. REUNIO
ala; Enric Sabaetiän. cap da la
La Federad() Leal de SindiSecció dIntaressas gan,rals
la Diputada; Tosen Vila. cap cale. Mimes de Barcelona conal company Anselm lloig
J 'inferí de Naaariat; Joan Guata vida
al ula de la reunia que corlare''iJose paficials primera va
al Coma'', Itea M'ad per a (lede l'asmentada Sarria.
ma, diumange.- a dos guatas
Durant Vado. que transitar- d'onza dal mala al oral social
, regué en la mas gran anima- del (mitrar te ifia, 27. pral,
eia, es posà una vogada maa de
ASSEalBLEA COMARCAL
relleu l'esnrrit de coninanvonin
Organitzatia 1101' la semita ile
donat
qua
ha
dels assistents. i
Sabadell tirl Sindiaat ProfessioIlac a nua an les drliberarinna i nal do dependen; s í . 1 ihre de
7-asalariara de la dita Carnissia. la Catalana de Gas i d'Electriharta ragnat sempre la unitat de ritat, se celebrara denla. a les
eriferi. mie tant facilita ea dee- onza, una importan( assamblea
pa t a - fiel , assum p tes, sohretot comarcal, a la . m1,11 assialaran
Si m'in nomhrosns i enmplaxos, les s p erions da Sabadell, Terrassa. Mar r ,e a i Barcelona,
i l'enrmatada rasoluria."
eir de traelar d'asRECTIFICACIO, NO PREGADA, ami) 01/p-y
sumidos: de gran importancia.
()FE FEM AMB MOLT DE OUT
L'aüle findra 'Mor a Sahadall,
ltam de rellevar una errada al local ile l'Aasnaiaraa5 da deapareguda a tots els diaris de pendents muntripals. liaron(
anuncial llur aaaistaneia rrproBarcelona. inclòs el nostre.
senyor Ballarä Andreu, Josep, santaeians dalt res empreses de
designat regidor del nostre serveis padiraa la Junta dol
Ajuntament. no és el senyor Sindical en ple, la qual rasidrix
Baroelnna. i una roproaonfa- Rallara Andreu, Joan, industrial
'iii ila lii lannfmlararia Ragiometal-lista ben coneguf i més nal
Sindirats Ultras da Caconegut encara a la Mancomunitat nova, per da seva °hall- laluaya.
- nada permanancia al despatx i
a Vavant-despatx del senyor
Sala.
El senyor Ballara Andreu.
Joan. és ben bé. pera. el nou i
popular regidor harcelnni. Bar
el senyor Bailara Andrer. Jo- ET, SENYOR ALVAREZ DE LA
sep. no le silla un "quidam" CAMPA ES PnSSPSSIONA DE
inexistent que ha &mal lloc
L'ALCALDIA
una confusió lamentabila, o, en
Ahir toma ii prendre possessió de
altre cas. un 7 ... sunlantador.
Ahir el senvor Tiailarä An- l'Alcaldia l'alcalde ca propiciar senyor
dreu, Joan tdireació talaarafira Alvarez de la Campa, cessant en l'eBallandran. segons "L'Aura"), xiircici accidental del earrac el prirnalarat d'haver estat traslla- mer tinent d'alcalde sanyor Josap
dat .1'm-1ml-desnata, enntinnava Ponsa.
fent servei al Palau de la GeEl senyor Pensä sortí atta (711 a
neralitat.
aladril per assistir a la nimia tina,
celebrara avui a la. Cort la JUM1Irex
IAMORTITZACIO

Del Municini

D'OBLIGACIONS
En ele sorteigs celebrats al

dia 23 de/ eorrent, de rees Ohligacions deis Emprastits provincials que en l'actual semestre
corresponen amortitzar, han rea:nortilzades les sesultat
güents;
Del do 9.000.000
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Oil do LONA»
882. 895. 1382, 1394.
2198. 2413, 2417,
Id. 348, 3545,
4887, 4130,

2.-SITUACTO ATMOSPERgCA GENERAL A -.:
Las 7 DEL MATI. (Observado= d'Europa, Nord
d'afries i rAtläntie, rebudes per telegrafia neme fila)
A tot Catalunya ragua boa temps, amb cel scre.
Persisteix sense cap variació cl regim ale pressions
altes a l'Europa central i a la Peninsula Marica, es:mes amb boires matinals a Barcelona, plana de
Nich i pla d'Urgell. - La manca de pingas as nosent el temas bo a tot arreu, amb cel serè i vents
table a tot Catalunya, mes la regid més afectada és
fluixos. - Al nord d'Europa es troba el centre d'una ''
la provincia de Tarragona i sud de la de Lleyda.
important borrasca, la zona de pluges i vents forts
de la qual són generals a Escòcia, mar del Nord i .
Escandinavia.

UN IC ESTOIG

QUO per (»diese tes eres copetes II pet•
»Cenit por orertr at 'Orate, senas delenertixer la sera clase.

100 -FULLES
'1 oca arOartea retratos Al 17531. per

PO CENTIMS

..Sailwow415tarraefflu.44•4«4»

GOYA.-:La dichosa honradez",

tres actas, d'Arniehes i Estremera.
A mesura que anem vcient les darreces produccions del teatre espanyol
que ens ofereixen les companyies madrilenyes que ara tenim a Barcelona,
ens arista= del nivell baixfssim, del
nivel! de crisi i daixorquia que esta
travessant el teatre castellà.
Potser cap temporada havia arribat
tan avall com aquesta. A Espanya hi
homes, com els Quintero, que estan en el bu de l'edat; aquests senyors
han produit obres planes de gracia. 1
que fan aquests scnyors? La darrera
obra Mi hermano y yo és potser la
menys afortunada que ha sortit de la
sena ploma. Horn recorda Las flores,

STro. tsDieriesetqor:
ue

a,

4.14 uuttäj:

»AuCLL‘stso. tbonnatar.
3000.
2000,
250. 500, 1000,
Altitud, matraz:
W IV. 1VNIV. IVNtV. 4VN1V.
Direcció:
8.
2,
yelocitat, metrea per segun:
5,
5.
3,

OBSERVATORI METEOROLOGIE DE LA UNIVERSTTAT DE BARCELONA
Horca d'observaci 6: 7. t? i Je note-.
Bayal-nace a cero i ah nivell ilz la mar: 06 4 a9, 76 4'a. 763 9. - Termametre 239, 24. 1, 259. Tm-maniaca humit: 200, 21 0 , 193. - Humitat (e entassimes de saturada): 68, 74, a°. - Direcció del
ama: E., SE., SW. - Velocitat del vent en aleares per segon: 2, 6, 5. - Estat del cal: seré. quasi sera, sera. -- Classe de núvols: cirrus.
Temperatures extremes a l'ombra:
m
8'8.
- Minima: 18'4.
M ininia an rail de tern:
Maximat
a 1 7'8. - Oscillació terrnoatrica:
aiguosa, des de ins 7 bares del dia anterior a les 7 hores del
- Temperatura mitja: 228. dia de la data: o'n milfinetres.
Oltsarvarinus par ti a ulars , calitja.
liar el segiient personal de tnestres i
mestrrsses:
Senyores Francisca Doménec, Palmira Vila, Antania -Catire. Elena Marta', Anna Ganaras, Teresa Ig:esias,
Cancapció Puig, Loreto Torrubia, Pilar Caitiz, Montserrat Superas, Aneala Giranena, Datare Arijo, Como)
Torrubia. Dolors Boada, aosepa Embadea, Isabel Serrallo, Enramen Car&neta Joaquirna alart'nez, Carme Rico. Joma 13ragalat, Entilia Caldero)).
Concepció Gil, Maria alnitoz, Elädia
Cofia°. ,j0 , epa Verp,e, l'ietat Pou,
l'atilda Laguia, Teresa Collado, Antanta Francas, Merca Fuster. Angela
Baque Dolors Beso, Matilde' Zamora, Maria Ferrer. jcana Fatna. Da'
loes Aigé. Maria Pardas. Catarina
Moreno. Trinitat Lapsa, Dolors Rayona, Enriqueta Avelli, Francisca Saludas, Pilar Rosamés, Soledat Hernandaz. Maria Comas, Neus Gines,
Júlia Medre, Trinitat Pou, Josepa
Lleobart, Do lors imanar. alerce Decla. Maria Lacres, Rasa Hernandcz,
Carme Pipa. Carne Garavetti. Cescavia) Sanehez, Angela Ordeix, Marea Farré i Elvira Castarienas, i els
Senyors Benvingut Codera. Francesa Vinyas, Enric Planas. Ramoa
Mora. Xavier Escoda. Lins Alma
Narcis Piafa Manuel Tubart, Jeta') al.
Sala. Francesc Prat. Constanti Cas tartanas. Epifani Sagrado. Ramal/ Escuder r), Mantel Escudero. irise') Parramon, Jostm al. Subils. Josep
Josep Coll. Jean Suras, Rimo
Monrós, Josep lancarols. Jatime
rara, Salvador clantdevila. Carlee Canata, Joan Salvador, Josep
Lluís Sagú, FV7.11Ce5C Prat. Josep Delcas, Antani Joaquim SIINTStre,
jr1,11) Puirev:dal. Filtran Serra. Jaan
Salvi E:gama Frederic Vinyes, Florenci Serraiho. Josep Cok,nUnas Pece Alemany, Mimad Fornaguara. F.stanis'au Lafarea. Josep Ferrer i Heribert Rutilan.
-

lean

La inscripció al
Cens Electoral
Va exhaurint-se el termini assenyalat per a la confecció del Cena
electoral neu. Cal timar nue un
ncrnbre considerable de datad:vas
no seatä a temrs d'inscriure's. No
vulgueu érser d'aqucsts.
Tots cls vejas que a horas d'ara
no hag in rebut el butlleti d'inscripció han de reclamar-lo al "sereno"
del seu carral- i lliurar- l'hi tot seguit
d'haver-lo omplert, sense esperar
que cl ;mal a recollir a domicila
Si cl "sereno" es nega, per q ualsay al rnotiu, a facilitar els butlktins
d'inscripció, cal reclamar-los a les
oficinea del Cena (Braca, 112, s:antfra a Valancia).
Eh; butlletins d'inscripc:ó eón in
div:duale. Eta caps de casa han d'pmplir i signar els dala absents temporalsnent.
Ea omplir el butlleti, cal tenir ben
present que ea tracta d'un document
oficial de l'Estat Es elemartal que
de la rectacció d'un butlletí no ha de
poder dedu'r-se Vcrinia política del
datada que l'ha omplert.
Han d'ampLr el butllet1 d'inscripció:
Zis barons que durant l'any 194
facin 53 anys o mis;
Les dones soltares o %Moca que
dursut fany toso facin 13 tuve o

I les done; casado wat per lltu s1tuac14. legal no cotizada auldectel •
I:aqWitat del suite

AULTIENLIA PROVINCIAL

Jutjats
MIL DUROS... I TARTANETA
Una senyora anomenada frene Nix, que viu al carrrr )1e
Boters. ha denuncia!, tutti deseansolada, que d'un armari miran que tel a casa sena, li han
estat roba le mil (Piras.
La eins rel Irem . ha manitastia que nan g o:a y a a quin cos perlanyla la Inie misteriosa que se
Int emportat els nitl duros de
l'armari do llena.
Il • una mala Huna. certament.
DALI)ES, PANYS 1
• FORRELLITS

Eraneesc Quilos. que vil] al
passeig de Sant .loan, i Joaapit
Ilota qun viu al carrer Cifra,
litt it denunciat, respeclivament.
que els &isatis de la rampinya
ets havion pros i1 p l eolio 1)1 505,
al pr:intor dues ()antes pessetes,
i a la Roca uittOãl .l o i joies per
valar de 500 pessetes.
Dita TRETS... I Dos pAnDALs
alar dos suba-alas :Imane_
liii Is JuSt,r)
R a fi l
Pardo, es presto-liaren a una
fia- ' t ia del Clot, praaielat eta
Jasaa Lucas i &manar o n prrasupost t lt divarsos moldes, expressant tlesig de fer ro:tiraos importante i dPmanant
una tarlata eta l'esiablimant al
senyor Lucas. 'Manita. el fuste:Vana a rercar iI satisfei, la
rad sacial Carntrill, , l'arelo s'apolens dal jec del fuster. prensanaron la cartera anula t25 aresetrs i inz. , ren secta' r,arrar
‘In l a r jeta tira sonyor J'osera
Ann»als ande l'axil Ild1 90/)
r,hat,,I.¡ i hm° . sr.
.9. :S1P1113
n aaar,n a una allra Nsleria
Sant lcirI i. propietat de 30repetiren. arob
ts t l Fahr e a
ruil s perfereleS, naluralment. la

ernallaVa d'abans.

pessoles Pl/

robant

Casals contra Carles Car-

tea S. en C.

Crònica dels

23

FI srnyor Fa b r a pera. hi fati
a lamas. En sortir i VPIJI'PAS:
f/iZ j /i 1 Pone a lis ¡ti
denlan:e :madi i a Fallan foren ca-

çats.

I l'apara fas curals. En assor anta a la Ilelagació de Poi! i (t 'a taren ra y an rgu t a , a in b
¡Igua na a lag raa p el sanyor Josrp nrimcr ata- hacia tina/ esvaria a leiiriet'iar
fria,
EIre ny:Flyrs.
Edil!) wo ren ha prasantat
110.`t dPf11 .1111 44 - m1r:1 ipt silh_
.i e ele el. V e Ii havia proposat un
evcoll o nt nr geri de rampravanda de 'avalle itI attal havia tamal. ml' ile bana fe,
17.000 P P3SPP53 i ara ha das_
aratragnt amb un xar ile 50.000
dala ra.
rellevar?1 en el toro de

guardia al itillat del districte
ii, e' ll o s e, i fal el del dfstriete de
Autl jata) ii.

Sooeiti primera. - DrassaIle, DOS ()rala por furt contra
Joatt Josep Mor i Joan Cortinas.
acedó segona. - universita t . Un ntal per furt contra
Jarint

Blasalobre.

alattresa. 1:1) oral per hornieitli contra Sebastià Galobart.
Seccia tercera. - Llotja. Un
oral per temptativa d'estafa i
un allro per flirt contra Juli
Diaz i Fausti Genaro.
Ilaspital. Un oral per robatari eontra Juliä Lactaste..
Granollers, Un oral per injúries contra Agusli Garubra.
Secció guaina. - No tat assenyalainents.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta horca: Església parroquial
dele Sann Just i Pastor. llores d'exposició: De dos quarts de deu del
mati a dos guatas de vuit del vespre.
- Cort de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona de la alisericbrdia. a la seva església o a la Catedral.
- Comunió reparadora: Parróquia
de la Concepcia.
- Vetlles en auiragi de les animes
del Purgatort: Torn de la Corona

surten un seguit de publietteteenc-f,
que, val a dir-ho, n'hi ha per tau '1
eispa,
gustos.
stos.
•
d'aquest fet, (loable fina,.
a cert punt, crac necessària una er'stica que inspirant-se en un santit
patriatic i cultural enrobusteixi
bones i desautoritzi aquellas que
cercant un moment propici voten
aprofitar-se dels nostres sentiments.
J. C. IL

ptadirant reverand mossan

Manuel Rovira; Panda, . orgaMazan( -se t eet sagita la /tracasea de reserva. qua engunny aoole jardins 1nlarnant

leriors

Te:melle,

prega qtie es donin
per convidades lotes les associacions eatóliques de la eintat.
PAIIROQUIA DE SANT JOAN
BAPTIaTA, DE G11.1e1A
Dama, diumenge, l'Associaria
de l'Ami:ardid VOraeia obsequiara el Sagrat Cor de Jesús
anal els següent e dines:
A les set. del matí, niissa du'
Cnmuniii general, ami) platica
pel reaerend sestear director.
A les fleta exposada S. I). al..
Otiei solemne, executant-se una
gran missa del mestre En Pare
i serme, que predicara el
reverend Pare Francesa Se,
E. M.
La Junta

°1101TICA JUDICIARIA
ASSENYALAMENTS PER A
IMMENC'A TERNITORiAl.
Sala primara. - Audiència.
Major (patilla. The Distributing Corporation, contra Sociatal Morera Riart,

Drassanes. Incident. Bartomeu Trias, contra Josep Sans.

Sala sazona.
Bareeloneta.
31ajed• quitaba. Fila
Tayä
contra Villy Batel.
BarJeloneta. Menor auanha.

alió era un teatre primet, peral ple de
color i de caräcter ; a moments hi havia una carta vida una carta emoció.
Horn recoda La mala sombra, que encara és una peea de primera, i veo
que ara aquests senyors fan comedias
per sortir del pas, sense dir res de
nou, ensopint el públic de més bona fe.
En Benavente ha arribat al caramelteatral més empalagós amb Lecciones
de buen amor, i no partem d'En Islu,
Coz Seca, parqué aixta ja són qualitats
infra-literarias. Nosaltres hem tingut
tenim una gran admiració per En
Caries Arniches; altres vegades hem
afirmat la seva força per damunt de
tots els que fan teatre. Pera l'Amiches data la sensació que vol jeure a
la palla i tirar de la rendeta. Amb
l'estrena de Angela María tus va fea
Catire l'anima als peus. Ara amb l'estrena de La dichosa honradez fins ens
arribaria a fer indignar, sinó que nosaltres som molt tranquils i no ens
indignara per molt poca cosa.
'ahorne que ha escrit El pobre Valbuena i El amigo Melguiades i La
señorita de Trevélez i Las lagrimas
de la Trini, no ha de firmar amb el
seu nom una cosa com La dichosa honradez. No ha de firmar-ho, parque
estem segurs que en aquesta abra el
senyor Arniches només hi ha posat
la firma. Fora d'alguna escena del primer acte que te gràcia i duu la marca de fábrica, tot el restant és del
tras descolorit i cense gracia que corre.
La dichosa honradez té tot l'aire
d'ésser una adaptació d'una comedia
estrangera. adaptació en la qual hi ha
intervingut molt més el senyor Escamara que el senyor Arniches; ja hem
dit que. segons el nostre entendre, el
senyor Arniches nomas hi ha posat la
firma.
L'argument és un de tants arguments ami) trucs i situacionetes camiques, una de tantas empescades teatrals
que nosaltres estem tips dz acure aquí
i fora d'aquí.
Pena el color que hi hauria pogut
donar l'Arniches, la construcció pintoresca i viva dels personatges, tot
això no hi és; anem de la poca-solta
a la falsetat i de la falsetat a la pocasilla.
El públic de teatre castella és un
públic sense nirvis. un públic masell i
impermeable. i això ho saben els autors
castellaas i d'aixa es valen. Perquè
encara que un sigui Don Carlos Arniches " i s'hagi ficat els éxits a la butxaca, tio té cap dret a fer alta de
"cobra fama i calas a ¡cure".
S.

PARROQUIA DE SANT PAU
Diumenge, die 29 de juny, a les vuit:
Dominical; a les deu. Missa
cantada: a les once, Visita Espiritual
a Nostra Senyora tic Montserrat. A
les dotze: Exalta:te ja d'un punt doctrinal.
Tarda. a tun quart de guaca: Catecisma lacra:quia!: a dos qttarts de cinc.
res del Sant Rosari, ami) exposició t tel
SantaSsim. mes del Sagrat Cor de Jesús. serma. benadiccia i reserva. Tot
seguit assaig de cams litúrg'cs per a la
fasta principal del Sagrat Cae.
FESTA EN ENP1ACIO DE LA.
BLASFEMIA
Dernä, diumenge, fasta dala
aphstols Saut Pare i Sant Pala
timarla Roe. vont de costum, al
Truipae Expiatori tle. la Sagrada
Familia, la solonma festa en
captar: ia) de la hico I aflija.
A les vuit del mati es cantara
pel poble la missa "Fons Bonitat is" distribuint-se la Sagrada
Coniunia ;111s fidele. Acabada la
Comuna') s'exposarit el Sentíssial Sagrament. (Me estara de
manifost tot el din fins a la
tuarta de la tarda.
• Aquesta coindirarit a les sis,

TIVOLI

Per a liana dissabte, a la nit.
revatila de Sant Pare , l'ernarren
dal teatre Tívoli ha canteado.nat un atraiont programa qua,
eran el de la revetlla de Sant
Joan, ronstituirä. de segur, el
"clon" da la nit.
Es posaran en escena dues
o p eretas. toles best aplaudidas,
"Seis personajes an /misiva del
divorcio" ("Ta boliche"). del
mestre Ivain, i "La Bayadera".
dal mestra ¡( a l -mann, valttosa
produccia lírica qua. a jutjar
por la nodrida conourrancia que
rada dia va a admirar-la, ronHulla essent. indiseutihlement.
l'obaa del dia.

Aquest suggestiu i interas-

san? programa es repatirä drnta, diumenge, a la tarda, i a la
ni? saguira rearreant-se. roin
tole ele dies. "La Bayadera",
exquisida opereta. els inf araretes de la qual estan a gran altura. Primipalmen t les encisadores tit.alos Eraneisquela Torras y Laura Pinillf s, . el POPUlar
actar earnie Pep Monca yo i el
notable hartton sanyor Parara.
LA COMPANYIA CLARAMUNT -

ADRIA

Dama. diumenge, 29 del mes
en

enrs, la calebralla eompanala

catalana d'art drarnatir talaramm11-Árida. la qual. ditratit dos
anvs ha salud ronreuar
al tealra rabia. l'elPhrlish
la darrera funda ¿Jaque -la
tarnaorada acomiadant-se del
seu nombras i adda9a püblic
ami) un asalandid programa.
Ser representada la famosa
coniadia d'Ett Russinvol, "La lepra". i. a 11It'S a mas: filiara Boa
l'estrena tia I drama en tras
:g eles "L'enehriiixada". original
rifa jove i anlandit drarnaturg
Víctor Mora Alean-ala.
Es de ereure que donada la
significació de la companyia

Claramunt-Adriä, i tenint pre-.
sent el treball realitzat pele entusiastes artlates qUt lit forman, el pablic i loas els amants
del teatre entallt, sabran retrele

llamen:Ose dii simoatia a quä

s'han fot mereixedors.

PUBLICACI

ene i nteressem pet;
!e: cnooisutresd,uc toiseqsuan
h avt emtePo
regus t enveit4

EI patio, Los galeotes, La zagala...

CARRERS
L'Alcaldia ha dat les mes talargiques ordres a la guardia urbana,
agente de rolicia sanitaria i
i aires dependents del alunicipi al;
qmds correspongui, percata, a partir
del 1 3 del mes vinent. prieto 1i,
circulacia de- les cabras pele carrera
de la ciutat, danuniunt a mas a mas
els infractars. /t er tal de poder-los
imposar el maximam de la penalitat
autoritzada per la bei.
AVIS ALS MESTRES
Els seas almas quarritats que ceIren mansualmnit ale l'Ajuntarnant els
mascas els seran pagats a la Dipositari t Municipal avui, dissalte, i allaus
vinant, de dos quarts le den a 'a una.

bis Teatres EL LECTOR)

s. IISTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL 31ATI. (Observacions de ta Xaras me«ecológica catalana. comunicad« per telefon):

POsiciras.

493. 701, 1016. 1124, 1260,
1292, 1531, 1693, 1805, 2787,
e879, 2918, 2988, 3016, 3200,
3383, 3491, 3512, 3611, 3876,
3945, 4191, 4310, 4331, 4531,
4617, 4732, 3060, 5089, 5416,
5840, 6147, 6277, 6317, 6497,
8828, 6870, 7100, 7194, 7214,
7809, 8304, 8321, 8577. 8771.
9016. 9030, 9430. 9708, 9860,
10110, 10194, 10207, 10111, ELS PROFESSORS I Pi:OFES(0437, 10497, 10668, 10753,
SOBES DE LES COLON1ES ES44573. 11596, 11616, 11939,
COLA RS.
4 2071. 12076. 12132. 12186,
Pr caoperar a la (arrecia i cura
12216, 12637. 12765, 12794,
12941 , 13068. 13494, 13580, cla les Colar-tics Esco'ars d'aquest any,
,43654, 13699, • 13913, 13953. la Comissió corresponent en fallar
13984, 14039, 14142. 14319, concurs celebra a refute, va desag14178, 11508. 14603 , 14679,
815, 14736, 14803, 14818,
1086,
15680. 15712, 15789,
V
•
T'ETS f(381 E
'5957, 15983, 18006 16110,
88302, 16610, 16732, 16765,
82003, 17078. 17106, 17125,
145, 17404, 17411, 17636, par ä seva quattst t pe«, «san •
prtnär 1
17820. 17060.

aLRVEL...METECit-tOLOGIC lik.: CATALUN YA
Die 27 cle:Juny de 1924

LOHENGRIN EN CcITALA:

Sr. Director:
Aqussts durare dies ha circulat
el rumor que bona part de la Premsa barcelonina ha recollit, que a la
tardor vinent hom representara en
catalä i al teatre Tívoli, aquesta
¿pera del mestre Wagner que ni.
brica aquest petit comentari nos.
ten.
Nosaltres experimentem Jamare
una gran satisfacció i alegria sempre que es tracta d'honorar la nostra llengua i no cal air corn aquest
rumor suara assenyalat ens ha emocionat. Paró (sempre aquest pera
tan catalä) no fiara preferible, ja
q ue es tracta d'enaltir la nostra paria, de representar una ópera escrita
i musicada en català? Modestament
ho exposem als iniciadors de tan
bella idea, segurs que sabran veure-hi el bon intent que ens ha guiat

en fer aquesta observació i si la
nostra veu arriba a llurs oídas taz
donarem per ben satisfets.
No volem apuntar cap 'Opera catalana determinada, car hom podria
creure'ns partidistas i de cansegüent egoistes; mentre el llibre i la
música que fossin elegits haguessin estat pensats en catará i poguessin honorar la nostra terra ens
donaríem per satisfets.
Enric Roig i Querol

L'esquadra
espanyola
L'esquadra espanyola, que vingui
a Barcelona amb motiu del viatge dels
Reis ¿'Italia, sortirä dama cap a Cartagena i Melilla, per prestar servei a
aquellas costes.
Per tal de protegir els hidroavions
que evolucionen a la zona del Marroe és probable que també surttn aviat
del nostre pon els torpediners "Número 4" i "Ntim. 13", quedant únicament a Barcelona el creuer "Rio de
la Plata" t les gasolineras H. a",
"14 . 3" t " H. 4".

MOYIMENT MARITIM
Vaixells entrate
Vapor italiä "Tridente", de Tarragona, amb cärrega general. Amarrat nioll de Sant Bertran. Consignatari. Ligure.
Vapor espanyol "Mahón", de
Mahó, amb carrega general i to
passatgers. Amarras moll de Muralla. Consignatari, Companyia
Taansmediterrania.
Vapor espanyol "Cullera", :, de
Gandia, ands carrega general t 63
passatgers. Amarrat tîrol1 d'Espanva
NE. Consignatari, C o rn panyia
Transmediterränia.
Vapor suec "Italia". de Stokoluta, arnb fusta. Amarrat moll de Ponent Nord. Consignatari, Talavera.
Vapor india "alirone", de Filme,
ami) arrea:a general. Amarrat rnall
de Sam Bertran Consignatari, Lo-

verdos.

Vapor e s panyol "Balear".
amb cirrgea general. Amarras inoll de les Drassanes. Cansigs
enlata Compansaa Transrmaliterrik
uta
\a mor espanaal "Sac III", de \'aleier., amb lbs!. Amatrat inoll ic
Consignata ri. Pascual.
Vapor aleinany "Rapallo a, ¿liara
burg, amb cärrega gneeral i pas .
satgers. Amarrar mol/ de Barcel o
-naS.CosigtrRcdTabaaella.
Vapor espanyol "Alhambra", de
Vinagarcia, arnb carrega general.
Amarras nicht d'Espanya NE. Consignatari. Companlia Transmedi ter
-rani.
Llagut espanyol "Gorgonio", de
ami) quitra.
Vairells 'tortita
Vapor italiä "Vittorio Benneto-e
amb carrega general i transa cap
a Marsella i Génova.
Vapor espanyol -Motu Seny",
amb ciment, cap a Larraix i Arca
la.
Vapor italiä "Giorgia", amb
raga general i trànsit cap a Akr
xandria i escales.
Vapor noruec "Torfinn jan",
amb carrega general i transa, caP
a Londres i Anvers.
Vapor espanyol "Rey Jaime ra
amb carrega general, cap a Pelma,'
Va-Por espanyol "Balear",
càrrega general, cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Cabo Na0;..
amb cierna general, cap a Bilbac't
escales.
Pailebot espanyol "Joven Par*,
tu", amb «trepa general. ce
Palamós.

Goleta italiana "Garibaldino
amb Base, eap a Ajaecio.

- truceid Belice 1 ,Treball
• leoPresidineta,

ffolaUnsayelade la
Madrid, i el vieea ralltaliteppOsiderst I Po:mil d'Econo-.

•. etilikviciosa.
HAltadr/d,
27.— Una carta do
.
1_,,_

illbei, publicada aquest mate
Alíe A A cometre pn la;
portant robatori al Palatt Rail'
ße Villaviciosa, sittiat all'Alenlen, pian de la frontera - espa.'
17,471L. ' , --, •
pelan da de propietat
r‘• • 1•413801,
particular de l'ex-rei don Ma*del , i s'hi guardaven ve•ritables preciositats artistiques
d'un valor incalculable, que la
' Casa de Dragonea anà reunint
. 4111i durant molts anys.
Cobrien les parets dels vastos
»Motu nombroses teles, tapienos, velluts brodats en or. i tes
vaixelles. cristalileria, porcellanes 1 altres objectes d'argent
que adornaven el monumental
palau. recordaven l'esplendor
d'aquella regia mansió. que duran( el regnat de la dinastía de
la Casa Braganea tingue una
• epoca de xeritable puixanea.
El rei Carles sentía predilecció especial pel palau, i
bi passava harenes lemporedes, dedicat a iles seres aficions pictriques i caceres històriques.
• - Man desapareeut importants
+ 'documents 1 objectes de gran
` valor.
EL PARE D'UNA DE LES
'
NENES DESAPAREGUDES
Madrid, 27. — El ettrander
d'Almeria, pare d'Angeleta Cuevas, de qui se suposava que po _
dia haver-se emportat la seva
r filia. i les nitres dues nenes
desaparegudes. ha escrit una
i'
carta a la seva dona des de Parle.
En ella li diu que ha tingut
noticies del sucres perque la
pacta es presentà a fer un registre al sé-ii domicili. situat a
la me de Mondariz. número 25.
`
Posteriorment, per un diari
ma.drileny va assabentar - se de
tot quant es dele del!.
En la carta fa protestes de
/a seva innocència. i dentella a
la seva dona que a volta de
correo rassabent i detalladnrnent de ta cleseparicid do la

,

g eva filfa, prometent lenint‘lreli diners de seguida que pu-

gui.
Demana igualment q ue s'acla •
reisti que ell no ha linead cap
intervencie en el sueeda, i que
110 s e nt profundamont per la
seva filia, a la qual vol amb tota
la seva anima.
La carta ha este/ {remesa al
jutge que interve e'n el sur.ces.

La Comissió crEixampla de
l'Ajuntament de Barcelona
........

Madrid, 27. — També publica la
I 'Gaceta" la següent Reíal ordrc
circular del ministeri de la Governació:
Vista la instäncia elevada a aquest
elrninisteri per l'alcalde president (le
l'Ajuntament de Barcelona, sollici'
tant que es manifesti si s'ha de res
novar, des del primer de juliol propvinent, la Cotnissió d'Eixampla. pel
1
que es refereix als vocals propieta.
ris, o si pel contrari, equests han
.
de continuar en el càrrec fina que
1
efectuado les primero eleccions
1
municipals es renovi l'Ajuntanient
i
i quedi aqueas constituit de conior1
mitas amb els preceptes del vigent
r‘
Í
satalut municipal,
El Rei s'ha eervit disposar:
Primer. — Manifestar a l'Ajuma.
inent de Barcelona que els vocal'
propietaris de la Comissió munidpal d'Eixampla, constituida en 1922,
han de continuar actual/e com a
tala fins que una vemida renlitzades
les primeres elercions municipals
e
es constitteeixi l'Ajuntantent de
'conformitat als preceptest del signo
.i
estatut municipal.
I segon. — Que donada l'indole
I
:, d'aquest assumpte, es doni caràcter
.
general a aquesta resolució, per tal
(
que els Ajumar:renta que es troben en igual cas en ¡edil milis:tejí,.
r
. LES TARI FES DE LA CO 11k
I '
PANYIA TRANSMEDIT ERRAN IA
Madrid, 27. — Reial ordre apeovara les tarifes máxime.; de passatgera i mercaderies, presentades per
la Compuerta Tre.nrinediterránia,
per a rang actual.
SUBVENCIONS
'
En la relació concedint subven.
cions per a l'arranjament (le Camins

•
neta, Nacional.
A la tarda ha rebut a Pat.
bateador de Franea i a
<salde de Ronda.
EL GENERAL RIQUELME AL

PALAU •

Madrid, 27.—Aquest mal( es-

ligue al Palau, i fou rebut per
don Alfons, el general Riqueime, cap de la brigada de reserva d'Ailaeant.

«me • Andaba.

,

violenta per contramatar l'ambiat de
Idedrid. Attrament eit honor a la ve-

ritat, tal dir que no hi ha moltes diticultata i que toles es vencen.
I el general, de broma. ha aferre:
—Es massa g ii governar, i arribarà
dia que per fa astricta manca de dilicultats alee resultar ä una mica pe•
eat.
CONFERENCIA DE FERRAN DE

LOS 11105
Ferran de los Rios ha donat
una eonfere,ncia a la Casa del
Madrid, 27. — Al Centre Re- Poble.
Comeneä referint-se a la
publieä del districte de ,l'Hospital, dona una eonfereneia unid del perfil siteialista i la
Unid
General de Treballadors,
senyor Barriobero.
Recova que •cmpre sostin- Afirma que. roas :Aires corregu la leona contingut en el ligionaris es parlidari de la
tosió. Vol fer-ho constar aixf.
Lenta de la seva dissertacid,
afirma que, a causa d'un llarg però creu que hi ha rice en
aquest fusid, i d'aquest sise
de
la
guerdespres
vialge fel,
a ocupar - se.
ra, el porta al convenciment vaFa
eonsiderneions
que a Europa no pot existir cap sobre algunes
morilla:ni sindiettl del
regia: arte v;stes a la llibertat, segle el
passat,
i
pregunta: — De
fóra del renublicit.
s'ha alimentat idealinent, el
Presenta l'exemple de Fran- que
segle XIX? Contra qui liuda?
cia. Suissa. Alemanya i Rússia. Contra
l'absolutismo de l'Estat
Assenyalä com 1 FxeroslovaEl segle divuit Tols
quia s'havia vist obligada a ad- els drets per a l'Estat. El so.
metre la República despres del gle dinou afirniä: TIIIS 41IS drels
fraelts do les idees militaristes per a Eindividtt. Els Mimes del
i imperialisles, que protengue segle vint poders els
im1sosar-11.
drets per al sindical? La ineva
EvatIa la jovenlut a Iluitar afirmarió sineeen ds que no.
spyhäo drsmaiar en l'obra de
Explica el que StleoAlt l'individu en rol:trió a l'Estat u diti
propaganda de la República.
que
el segle dinou es el segle
EN LERROUX, SATISFET
dret egoista, o sigui el seMadrid. 27. — Ha tornat de ilol
gle capitalista. Anon: a subsFranca el cap dels republicans, tituir el segle capitalista pel
senyor Alexandre Lerronx.
segle del sindical.? A qué/ TMVe moll satisft • t de la seva drfem dret rorporatisla en de.
excursió a París.
tecle del dret individualista.
LA CREACIO DEL COL.LEGI
Diu que l'examen l'aquests
DE
SEVILLA
MAJOR
fets posarla de relleu el lise que
existeix
en le fusid do la Unid
Madrid, 27. — Al ministeri d'InsGeneral de Trebaadors amb
trucció ha celebrat reunió la Junta
di partit socialista, donat el cas
creadora del Collegi Major hispanoque la primera es una organitamericà de Sevilla, sota la presiden- zació potent i el partit senticia del sots-secretari d'Instrucció Púnia, en moments determinats,
la pressió d'aquest tot ea, perblica.
que
es mes feble,
després
de
Leanis,
El senyor García
Estudia el coneepte de Prodonar per constituida la Junta, pro.
pielat
a travers del segle XIX, i
posà que el primer acord que prengués diu quo durant aquest segle, .hi
rei,
la
seva
gratitud
al
fos manifestar
bague nornes una preocupació.
la
el qual ha signat el projecte-clecret de
produir riquesa. El Dacio.
nalisme, duelecreació del Collegi Major Hispanore, no són mes quo la rima de
Americä.
la cobejança adquisitiva i l'itisAixí s'acorda.
exaltat al mas:121\tegoista
J
m
A continuad() féu is de la patenta
l'alcalde de Sevilla , per donar les gräs
Davant d'una coneepeiet d'a.
cies al Govern.
questa rlasse, en:romea do desF.xpesä els antecedents del projecte tacar-se'n una ultra: l'organitza
Es referí al cost de l'edifici en pro- ció de la justicia social.
Diu que el dret no es una flor
jecte i a les proporciona de la dita
que es posa al trau per !Unirobra.
la; es per aprofitar-la en henoS'han invertit ja 4,800,000 pessetes
Dei de la humanitat.
i han d'invertir-se'n encara uns tres
L'error del segle XIX es el de
criar un dret sense el deure,
milions i mig.
per
tant, un dret sense responMostrà als reunits el projecte d'esabilitat.
dif ici.
Si els sindicals, per una desEs /costra partidari de que II sub- vierid o per una rnala intellivenció que ha de donar-se per l'Es- geneia no veden compro Ita et ostat en deu. pugui obtenir-se integra
ta i orfir al camp obert de la
en un moment donas, mitjançant una
justicia social, sueeeirä una
d'aquestea dues coses: o 01
operació de crèclit,
Despees (le la qiiestió de redifici,
la mes important es Is del Patronat,
faltent rt la signifieaci ó que lt,,
en la qual, per di.mosici6 del Govern,
o es disoldrä seas.. barer co rts .
figuren les RepUbliques americanes
¡ er t la seva 1111SSI1A.
Creo que d'aqueslit
que rolen subscriure's.
glsnt'ia 4 111, pot, surtir unit arCree que ha de ferse un viatge a
ctó fecunda Si e $ le una rigió
América i rec6rrer els paisos
interpretant roin a ViNord. Centre i Sud, en viatge de prosió política aquella q ue es fe pagande de la idea i apropament est'ende a eollaborar en ele P ro
vida ei.-blemsgnrad
S'abertlä la nfiesti6 d'invitar o no vil.

Cerní de Santeu a la carretera de
a Sant Corles (Bakars), 4,997 26 ()casetes.
AVIADoR FRANGES, A
MADRID
Sant Miguel

:es7-••

al Nord d'Araerica,
FI sots-seer-etari digué que la Petra
del decret no estableix aquesta inviJactó, pera, en canv:, resperit he exigrix.
El come de Colornhí seguí referintse al projecte.
El Collegi ha de responder a les
necessitats de l'altra banda de l'AtCal pensar en una residencia feta
sobre bases medernes, I rensenvament
Ini de tenle tot l'ambient de cultura de
què avul ens donen excmple abres
palsos.
Es precis crear la biblioteca de VIdiema e:t .:Sella, en la qual es troten
tras ell llibre s Inc s'Inn raerle en
Iii,eanmatnerica.
El recter de la L'iliversitat Central,
Enser R edriguez n'enredo. parlä
(le la ta s ca cultural i eninercial del
non centre.
Es mosträ partidsri tic que seli
dani una economia (Merme a le dels
ereanismes aniveuitari% ami) ebsole
la aut emania.
Seguidament perlaren ele senyora
Castillejos, Menéndez Pilul i Torres
Qevedo , el (M al e•1 manift. ÄtÄ coairaní n la invitació dels Estats Units,
per estimar que es tracia de portar a
ca n una obra (Ir la ene.
Finalnunt, el sots-seeretari exangi
el sen rriteri ,01,re la junta de pro paganda. II cual será fornida pels
setlyora due d' Alba, cernir de ("clon.
id. Meléndez Pidsl. Carraeedo, BilDoininiech.
bao,
i sa
InIssi6
propasseieda es re4 r marts 11 Pnlati d. I (fue d'Alba.
LA REUNIC) DEL DIRECTOR/
A les set ele la tarda ha arribat
la Presidencia el general Primo da
Rivera, després di valí:reales 4mb
alguna extensiCs ami) el general Nou-

vilar, h reunit a leo vuit el Censen
del Directori, acabara a tres guaro de
deu.
A la sortida et general VallespInosa ha donat compte d'haver - ee ultimas
eiS pressupoetos de Foment 1 Caernació,
S'ha donat compte--afegl--del vist.
ge a Andatusia, wat ha tingut un tes
lie rectitud, de la quid cosa n'unto
tate molt satisfets.
El president ha Id. datase, 10,1ise
sitense manifestaelone .
—Poda madre la mesa sosa ea:,
quinta tarda en la forma que trepes

LES PETICIONS DANTICIPS
DE ti:te/AMEN,'

Ei "Diario Oficial” publica
lasegtient circular;
Es rusolt que no es retrate a
aquest ministori mes instän,
eies en petieid (Van' ieip
quatre migues que lee eonside.
vadee duo cas o s mol( tirgeMs
i serapee que el reetternitl
trohi compres en les disposicama reglamentaries, devent

aciinumnyor.se railaseuna, puto
e . 14 Iraeli tttt mataltia. un verti fi cat eYstl n d i t tiel 110.1go.
lilar, txpressant el lemps
balde de ruraeit't i tumida conraptes es ereguin perlinettls.

OROUESTRINA
OJ1T1Z-HAARA. Contracta
Reynda.—Tsspinerla, 35, primer.
1:9111nelleMneell•IMMIRMI•1111~~111111

'

Ubres Nous
Junoy, "Eis dre:$
J(4101)
els delires de lit joyel:tul",
peseelee 0'75.
R. Rural:r(lo. "La lo tollst'
la fan flia", pesseles irän.
J. 0. Pascual, 1) y r:t., -1,a san.

la Misen. Cursi se

S1P111 111010V 1

ami, t'Os ale:arta", 1'311).
Frederic
PelPuttes 8.

uts altas •Ar4lItteat..«0&

pels calcan, pagadora o litte
habllitats per len perciben ela
semi havers als interesaafs, es
tarà constar si el recorrent ea
troba o no subjecte a descompte i quant ha esta% lelltim reata:3k
Les dila insläncies aeran
informada pela caps de cos o
dependencia, els quals, sola
Itur responsabilitat s'asessoraran de la veritable necessitat
de Pantieln, i, finamente dis
caps d'Estat Mejor de les Capitanies i Comandäncles generals i cape de secei0 d'amad
ministeri, informaran en darrera instància si procedele o no
aquest.
Quan la neeessilat fos d'un
nitre ordre qualsevetga, els

dli

Äquestes «cuestas era fortaleinne
espiritualment, f a ma a mis stin con-.

Conferència d'En Barriobero
al Centre Republicà

vejad, que publica avui la "Gace•
ta" figurael següant:
Correspon a la provincia de Tan.
cagona. — Cand de Goda!' a la carretera de Castell a Turras/Lea, se
li . assigna la quantitat de rs,144.83
pessetes.

Madrid, 27.—L'avindor frentes Risser. qU9 con) a nihil lia
portat a Madrid un dele aviour
per a l'exigen espanyol, ha reslitsa t el v ialg e en sis llores i
45 minuts, eobrint en vol efertiu i en tan curt periodo ele
tempe, la distància u una velo„MOL mitja de 200 quilemetree
liber hora.
- flore, it Ville Coublay a /es
•
te retes escalla per pro_
.4e 'essència a Tours, CeBurgos. i arriba a Ma.
Ab lea 10'30. .
IDDIPBTX I VISITES
' tec--701 preaddent ha
ten de la (Neri. de %serme

iié elie...atera. del multa e:

Mistral, "Mireia",

C. Farree die Climent, "Lea
Pretiles de Llene, posseles 4.
Ignasi Domenech, "La 'foca,
penates 3.
Ivon L'Eseop, "La paraula
viva", pessetes 4 150.
Bula, S. J., "Es peeat toar
al eine"?, misales O 25.
"Gacela ti' les Arte. Núm. 2",
peeeetee 1'25.
Ribera Revira, "Moraga, Es-

tudi".

"Benedicció 1 Imposició de la
primera pedra d'una Església",
peeselei 075.
"Cleera, Bruta", rdst. 7'80.
Gula Catalana. doFerrocarriles, juny, pessetes f.

De venda;

EDITORIAL POLIGLOTA
pionetrzot,•

.;

ie•

Notes esp-ort
Assemblea
de la Federació de Futbol

dürrer èanipionat
lesament ante no elta en la

equips perqué .es vagin .entrenant
per , selecciona.
•

En . votació sólo rebutjades les

¡arma;
c.nta
ia
el neu tus°iasstret
h ineePner'
l!'sera

negació i, sobretot„en 1,. CtenC4
de la lluita greco -romana posiox.
Ben aviat, però, sortirem de .
tes respecte a l'actuació, bona o
lenta, dels nostres homes a París.
Els ,dies 6, 7, 8 i p de juliol.propei
es decidirá, al Ciegue de P arís, supremacia dels Iluitadors mundiak que representaran vint-i-cinc
de les més esportives de la (ecta:.
Allá hauran d'heure-se-les els nostres "defenders" Contra bornes bee
preriarats, forts, àgils i molt destres
ell esgrimir tota mena de presas,
moltes de les guata san desconegti:
des encara Ile nosaltres, i en °posar
arcontrincant llur tota mena d'opta.:
tutu
tens a i seolilacac oe s a c esra isiaadteis..
.. er per la

dues primeres parta de la proposició, i ajornada la discussiu de la
tercera.
Amb una hora de retard ha
Es prorroga la sessió i el delegas
comenent la sessió d'aquest
asturiä sollicita que es torni a la semati, de la Federació de Futra
Federació 'de l'arbitralbol.
Immediatament el president ge del partit eliminatori AstralesCantàbria, acordant-se per vosee%
dona comide dot document reel soHicitat.
dactat per acord dc l'assemblea,
Per últim, el mateix delegas dediesagraviant el Comité respecte la forma en que proposave ntaria que es faci un únic model de
la medalla del Merit futbolistic,
crups alludits predicaran ave- se'l roles. dornment que s'apro- acordant-se
per unammitat.
riguarions que taran constar va per unanimitat.
A les vuit de la nit ala suspés
Se suspen la sessió per protils seus respeclius inforvolad?,
del
la sessió, per continuar-la • denta a
oedir despres a Lt
mes.
Comité federatin. que ton elegit les deu.
següent
foren
la
SESSIO NOCTURNA
per set vols,
ma:
Despees de les once Ita tornee a victòria deis Iluitadors peninsular.'
President, Juliä Olave.
reunir-se, aquesta nit, l'Assemblea de en competencia amh els estrangers:
Tresorer, Josep Rosich.
r
Futbol, sota la presidencia de; senyor la manca d'elements técnica, Yeroriegues com a tala, i que säpiguen
Secrrtari, Lluis
C.abot.
El Bisraia anuncia abans de
Aquest ha donas compte d'haver vi- la seva musió encoratjadora,
la volació duo ho feria en blanc, sitat el nou president del Coirete Na- niel entusiasta
entusiasta i segur vera els seas
DE BARCELONA
i no precise In cona a descon- cional, senyor 0/avo, el (mal ha ac- "poulains": un borne, en fi, que tinles
persones
progin plena nocia del que és fa Iluita
s11era:1A a
ceptat el cärrec.
INCEND1 SF.NSE CONposados,
S'adoptas l'acord que els delegats greco-romana i el qué representa raSEQUENCIES
el
Centre
feren
maAsitlr:es i
de les Federacions entrin en posses- companyar i anidar els atieses que
A dos (parte d'una (le la matina- nifostarions i el 131.11- sió dels nous careces a (me han estat (tina d'aquest esport defensen uns co.
s'abstingue.
a
n'YO
l
rala
lors nacionals que conve conservar
da s'inicia un incendi a una casa
elegits.
A provista del bi centris e . ttdel carnee trEntettea stitieda daTot seguir s'ha refusat part
reglala
redarrió
provä
tescertesa,
sa,a
taceunib
M
Sb
vant de la mesó Model. El foc, que
que- el C. O.
de la proposició de la FederaciO del imna
ha descuidat llastimosament aquest
produí molta alarma 141 velar, fou s-ni-oil per a una Germandat NaCentre,
en
la
qual
es
dea
que
el
Coimportant
detall
en
la
participaci6
dominat de seguida. de manera que cional de jugadors, ja sigui cota
mité (le selecci6 pogués entrenar, per
ti organisme independent o be
VIS bembos que hi acudiren no tinseparas i per secciona de tres en els dels nostres lluitadors • a l'actual
gueren ocasió de prestar els seus a base d'una Companyia d'Asse- partits annstosos, els jugadors de l'e- Olimpíada de París. Sabem, positigurances.
vanient. que els atletes Iluitadors, en
serveis
S'acordä que per als partits de quip nacional.
S'ha acordat, per unanirnitat, come- aquest sentit, no sena aseaos deguda.
campionat, els clubs es posin d'acord
i com correspon al carácter ps.
per designar l'àrbitre, i que tots i nar seleccionador de l'equip nacional ment
rammt esportiu de la seva missia.
cadascun dels clubs pugui reconeixen c.11 senyor Beta-unido, assessorant-lo No podrà, dones, el negligent C. 0,
per nomenar la selecció, totes - les
un arbitre de la regid.
ni l'opinió peninsular acusar els esEs convingué en la necessitat de Federacions que juguin el campionat mentats atletes d'una derrota que ió.
tanto
vegades com el Comité Naciorealitrar una gestió amb les diverses
na altament sensible per a nosalentibies deportives per tal de soll- nal demani repintó d'aquelles sobre tres, si és que arriba aquest cas; so-.
°FIERO SARMANENC
ci tar del Directori que les societats els jugadora que al scu judici han de lament al Comitè, que té l'obligada
Aquesta emitiera ha organitzat per d'aquesta mena siguin declarades d'uformar requip nacional.
a avui a la nit u»a interessant ha- taitas pública, i, per tant. Iliures
Anda el vos en contra de la Cede- de regir amb egnanimitat el nostre
liada a carece de la cobla "La Silredí) biscaina ala acordat també que m'es esportiu, i a la seva poca had'impostos.
tain els partits de Campionat corn la bilitas en escollir els elements dele.
v e ta rl a
També s'acorda que qualsevol augats i representatius del nostre país,
final, siguin arbitrats exclusivament
LANTIGA PRINCIPAL,
toridad aliena a la deportiva quedi per espanyols.
en tirata greco-romana particularautomàticament exclosa de l'organitDE LA BISBAL
S'autoritza jugar amb els nacionals nieto, caldea culpar si les coses no
zaciés
Ens <traen (le Tarragona que l'Ansurten ceta tothom espera i com
La Medalla de Mèrit, creada l'any a rhongares Plattko, de l'equip del reflejó i el desinterés dels nostres
tiga Principal (le la Bisbal, degut al
Barcelona, per jugar el Campionat
gran exit obtingut en la seca visita passat, sita atorgat, per a rang 1924, d'Espanya de prMiers eqtdps.
lluitadors es mereixen.
a aquella cintas, ha citas contractada al jugador Pere Vallana de 'Marín,
I•a sessió s'e j erce a les Primeres UEmili PELLICER JEREMIE
olimpic d'Anvers i de París, interuna altea regada per al dia de Sant
rea de la matinada.
nacional diverses vegades i capitä de
Pere. Felieitem els entuaiastes múXVIII
l'equip nacional.
sica bisbalencs.
La
Hulla
greco-romana
de rlonar tota
'acordi
igualment
SANT CUCIAT DEL VALLES
mena de facilitats per a la constitu1 l'Olimpiada
Avui, dissabte, a les deu de
Crerrera etapa, 405 luns-)
la TUL tindrä llor, una extraor- ció de ha Federació de Múrcia.
I s'aixecà la sessió.
dinaria audirló de sardanes al
Perr Munielpal d'id/tiesta vila,
Es ja un fct la inscripció d'Es- ELS DOS PELISS1ER 1 VILLE
A la tarda es reprengué la sessió,
ti ('Si reo de la notable eobla "La
acordant-se gravar el preu de les lopanya a la VIII Olimpíada per par- ABANDONEN :: 13EEKNIRN
Principal de Cassa de la Selva", calitats en deu céntima, que seran ticipar en la lluitz greco-romana. No R:2A PRIMER A L'ESPRINT.
organilzada per l'Agrupar:id destinats a la Federaciti Atlética. A
ERIPAT AZ1B BOTTECCHIA
podem &tea: passar aquesta única
Sartlani.sta de Sant Cugat del
les regions on no n'hi hagi seran ocasió per fer Ontent dc falta ira,
JANER, 89, I OTERO,•102•,.
trameses lea recaptacions a la R. F.
La tercera etapa de la Volta a
portáncia que per a la futura sida
NOU CASAL DE L'ATENEU
¡Sud
a
E. F. pesqué aquesta es
esportiva peniitsular té la participaFrança va de Cherbourg a Brest,
ti,INTJUSTENC
passant per Bicquebec, Coutances,
da dels Costees atletes lluitadors
1' Ajhètica.
A vul, Revellle tte Sant Po ni-:
Catalunya proposa, i són aprovats, aquesta prova, de la qual, sois dubs
Avrauchez, Dicen, Lam"Serra aniunt". Muriera; "Rete, poden eortir-ne victoriosos, amb
baile, Suingamp, Morlaix Londicord: de la meses ter ra", Sor- els segnents pinos:
jugar
podrà
ra; "El :Itvaller (memoria", MaUn jugador federas no
moltes retes probabilitats que en tes eisiau, i té, en total, aces quilennetrea
ndtt; "llontliilln de pastor" (es- antb cap club que no ho sigui, com altres manifestacions del certamen de recorregut.
trena), Moles; "Juny", Garrida; lampee cap jugador no federas po- mundial.
La tercera etapa he estat enguang
"Can( do lardor". Obiols, per drit jugar en un club federal.
Espanga ha g onunieat a "rebee" ja bastant ~Mona. Sembla que els
le robla llareelona".
club
El
jugador
que
no
cativii
de
inscrits a la cursa no tenen ganes de
la serie de destetes que li sera reLa Servid Coral d'aquesla en_
t din exore/tara, acompanyada ni formi part de la renovada quedarä servadee, amb l desieta del sets cansar-se i que !muja aduptet la tac-del
club
que
de la C:dda Barrel.ma, ratera obligat • la disciplina
eqttip
tira d'esperar els darrere quilSonetres
l'insole. A aquesta
esmentinia, les sognents rom- el federà darrerament.
upes vergougosa, seguí- per posar-se a la ieina.manteeint
posirions;
apenredactat
un
mentrestant un tren de processä icrCada any fiera
ran, sens dubte, les de l'atletisme,
"Els traginers", Motes; "Als
ttansaires entalens",, "La nit de dix que s'afegira al reglament atril) curses, sales. Haneaments, etc.; no ça ensopit, enllantaras les rthe n
incideats-tecladnumi;se
les
innovacions
que
siguin
aprovades
deixara de sucede:se, camelé, la desl'amor", Morera.
NOTES: La :sardana per a, a rAssemblea.
feta innuediata dels nostres equipa sense importancia les notes sortints
coble anomemitla -Rondalla do
Catalunya i Sud proposen que side la cursa.
de rem, com a continuad() de les
pastor", Ita es1 at escrita por- gul tornada a Santander la multa que malaurades acinacions preterites d'aAquesta vegada, peres resana ha
qué sigai estrenada a lAteneo
Ii fou imposada per no compareixer questa especialitat, en temes provea estat interessant des del començaSanflustene precisament.
Pollea 4'. 9• Sf 1 1* 4/111 . sliagi de fer Cía jugadora, ja que queda palesada com han coneorregut els nostres re- ment, encara que aquest Mimes re
alumna pelitz t veetlfleauki en la seva bona intencin i la impossibi- mers dl representació del rent pen- Itagi cstat desvetllat per les naturals
aqitest prouratna.
lime de trasliadar-se eh: jugadora per insertar: Amsterdam, Barcelona, Bél- incidéncies de la lluita esportiva.
EL.,
prOttä que toEl succeit és que als poca (ludagica, 1 t.ilua, etc.
diverses causes. Foil aprovat.
nel: parada el Bar Le
La delegació asturiana proposa que
Només l'esport (le la Huna greco- metres de la sortida de Brest els cor004 . 11 1110 111 • 11/ 1 01 1 1 ¡hm d el lit
les demandes (le
romana presenta raires irreintables, redora Henri i Francia Pelliseier 1
festa.
t hato g smi esplendid sigui obliga tori que
llicencia vagin arompanvatles d'un d'una solides.a meravellosa. La lluita Maurici Vine, o Sig111 tres de les
sertel clp t'oferte a la violar
certificat de more feo constar que greco-romana, a casa nostra, es tro- principals valors inscrites a la cursa.
• ••
nema, ti les °nao del watt, el sollieitant es troba en condicions ba gaireled a la macetea altura que a mandestaren que desistien de contigran eintirió do sarditnns al cal.- físiques bolles per practicar el [mima l'estranger. Els nostres Iluitadors, nuar allegant motius
La nova produi la natural emoria
Tumbe es proposa una fiscalitzaciä
encara que ansli cota negligencia en
ver de Ilativis Nona, per Itt Chde seguida els nombrosos permita1,lui Cal haltotin.
Ilurs entrenaments, poden molt. ben
medica, per que a les escotes en que
es dediqui a jugar al futbol compara s -se amb les mes importants tes que segueixen la volta es posaren
cl $ nens
,11,;DICIONS
en acciú per tal d'aelninar-ne les ca n
figures (le la l'idea internacional.
SSS probilie i xi que practiquin aquest
Dissabte. e le Mi: Platia
Sentida que ele germana Pelits--se.
Hem sentir nomenar, com a prola Ciulal. de Badalona. eidda P. esport els nens que no reuneixin les
sien es deixen portar soviet per cepa
1:arreloninit; Sant Just Des- qualitats necessaries.
bables representaras d'Espanya a
5 i ' u ' " t• " Ida BarCelinta;
S'aprova l'estiren previst i es dei- l'Olimpiada actual, els atletes Soler, de geni, i a propasIt d'aix6 bona
', ami. roble Barcino; •ribidalni.
en suspens per al sets eettuli l'aVida!, Huertas, catupions de Cata- recordara el plet que soatingueren
eolde Catlittleittia; Café. S:mutis Na
proveen, definitiva de la vineata asranya, Vallmajá, ex-campin català, no fa gaire ainli la casa de &les
tal, Ageopueld Hardanist a (le
Navarro. Sänchez i algun altre de que els tenia al seo servel.-L'estiany
Hareelonti. cobla Aehtlellened.
semblea.
regiO Sud denuncia concreta - tnenys categoria, perO d'una t'abra és que aconseguissin ara que Ville
Dittnintitte, a/ tutti!: Curve:. do
els secundes. Segens lea noticies que
Rosal, coblit P. Harrolonina; nora (Cl settyor Ilevanti con! 110Canvis Notts .Cuthelenity. ttir eanxo i
pertorbador naRespecte a les probabilitats d'èxit teniut en escriure aquestes notes, an
mzrupac;d Suir(jtlfl isla do e414 dämtests•Iluitadors e ens sentim tren- dels comissaris de la cursa vagué
cioaat
Cotona, r o bla Ar l 11 10 1111 041.
J n1
actual- canient optimistes. Confiem en ab- comproVar abans de'eentienear retaffialtät senyor realitzat
A la
n• A ri igel, robla Las P. de emita Colonia (le ment una eximesia acompanyat d'un solut en les victòries de bis ella, i pa si Henri Yellissier pórtasa dos
Faenes; 'Unid Pa k, colde Bar_ equip mosaic en el quel figura C0171 particularment, tenim posades les jerseia, ja que el reglitrient cldiga
elle): enerv e idelovin P11143, C11,
tenedor i»terpacional, i que ampa- ¡Ristres rouPances en Os atletes So- a no deixar pel raunt res tlel
bln P. Itorrolimina;
ras sola el nom del club (le fletarle ler, i Huertas (11.). Vallmaj6 els inscrita se n'empoeten en eos
la Sardana. ilit 311ns, pepe) de
menear.
p t raga actualment atrila u:3 tendió es un gran element, però el
d'Alaca
Callintititiu: la.
club licitador no federat.
Fairlidor (Pottle late). Agrupa-f.( seguit el delegat bilbai solli- .21111111461111127,71171E2CEWP,PEE112Er2DEIE41115111iFell/E111111111:
cid Murilanist ti de finreetina,
enfila Arbitrienen.
ci explicaciet p a del L'omite Nacio- •
A la nit: Gane!» de Sans, i la - nal d'Arbitro, pel deeplaearneet del
vant 0 1Moidelt, robla Illtereino; seny p r Cont rer as en el partit getni- •
At ra y a 1)enle-m:11 ic BegitonalisIts tiPI Pt,hlr NOtt, 4, 0h la 1' . 141,- final del Catalunra-Hiseaia,
II
El senyor VOl ini explica el ras i
Monina: Hostil fa Irt, Centre
els motius del (lit desplaçament
Autonomista. robla P. de >hiele
Colonia de Patines! Centre Ide.
rio eatisfet amb aistn el delegat
cursionisle /UFO Caballee/e,
diman a la, desqradificacia perEstant terminanlment prohibit per 11. D. de 22 de de
Pananiss de Sant Jonn, 70, cmpetras do %tuyos Contreras.
sembre de 11108 i per disposioiú goNernativa al ''BUIlice-se
bla Callutleniti; Cate Copita!,
v Qiiida agnesta proposicid, es
Agruperid iiertlattiala ¿Ir liar.
ti Oficial" de gt del corrent, Púa crenvaeog usate, 'ele
descetinWla per majoria de vota, ▪
As celone, eobla debut:tenla.
!Orle-ante de "titilear' i eimilars, per ésser causa de
048 finalP- acordara-se solnustreda tan sois al ▪
Dimarta. a la
Las
i
garantint
de
malalties
d'infinitatcOnlussi
¡al, 14110p:soló Sneelanials. elts resaltat de l it inforMació Mierra per ▪
Barcelona, robla Boreino 1 Ca- gualitirar l'ásbltre de resmentat ▪ Ilorquinns, 5, A., la mes- absoluta percsa del seu OPIO
thalania.
▪ nutat Cfcrveacent, té establert per maó d'higiene i en
!as,
p, Palote
Dirneeres, a In
Centre proposa que
rlo
complineini de CM Ley,' no edmetre Itt devalticid . d'AMLa
Federa
oobla P. BOT g c l Otti nii ,
spe, je qi:e el g en acreditat prodode sera tiara aarnPro
DUctill , a la nit: Cela Coro. es lineui fet pernementment -qtle
tel, ABrupacid sardaniata do naciente/ amb ele o rne euplee t t;
;ml' atIVa OS /Wad, absululemeat gral.-at te. p0
un
entrenador
qpe
Baraeltn a , cobla Hereden"; g e nomeni
11,
PIWOUOVEB QUI8910$
parrer da Sine, davant d'Ateo. podri Saacr estrançcr 1 que rl Coles, cobla Barcino; entre Da• ma dc g imió Inieul disposar en
igoon.
R
aur elonhala nato Gaitaneva,
perl i ta amist o sos AYO C6 soPanes da bant Jeans 70,0obta 44
brando ten jugadora d'aque ll,
1111311111111U11111111901111,1111111HIMMIlleflaii«111111

Madrid, 27,

Darre a hora

Les sardanes

La

Volta
Ciclista a França

iirtant

1

thatbolOB111.

"uo

•
tb,

'tei•

Sembla que PeRissier aostingui

gee tenia el dret d'abandonar un

del, seas jerseis en el moment que
• pi temperatura esdevé mis alta. La
discussió va tornar-se agre i, final-

ment, Henri Pellissier manifesta al
que dintre de poe abancomiss
donar a. fent-ho després junt amb el
seu gerlflì i Ville.
De totes maneres cal convenir que
per dolorosa que sigui la separac:er
dels tres esmen-tats corredors, hi ha
encara entre els que queden bornes

ari

rno lt capaços de donar un grandíssim
interés a la cursa. El que manca és
que vulguin...
ja hem
CO

dit, la tercera etapa
M
pe tau pròdiga, en començar, en esdeveniments esportius.
A Giiiingamp (289 qm.)

els corredors van en dos grups, no havent-se
assenyalat cap fet notable, apart de
diverses rebentades de neumAtics.
Abans d'arribar a aquesta població
Botecchia trena una roda, que canvia de seguda, encaleant al cap de
por l'escamot davanter, que marxava a pas de processó.
A .Morlaix 25 homes formen rescam t davanter. Cinc minuts mes
tard segueixen dos nombrosos esca510t s TréS, capitanejats per Buyssi i
Bardielemy.
L'arribada a Brest fou disputada a
j'sprint, classi fi cant-se primers do
segnents:
1.—Beckman (belga).

o

2. — Thys.

3.—Englehert.

seguit aeribar a de acoed amb aquesta entitat. en virtut del qual els seus
socia tindran 13:ure ebtrada al recinte

de preferencia, mitjançant una
Oció que es podri recollir a les atines de la Penya. placa de Catalunya, Q. departament ay, d'o a t del
mati i de 6 a 9 de la tarda, presentant
el carnet o retan de soci del mes
actual.
•
LA PROVA DE REGULARITAT
BARCELONA-MADRID
Heu's aci la classificació ofic:al
questa importaat prova que, \irgan Izada pel Mote, Club de Catalunya se
celebrà dissabte i diumenge passats:
MEDALLES VOR
relamaloss

Francesc Pujades, -Franeis 13 " 92
punts.
M:quel Simó. D. K. W. , 96.
Fermi Rexach, Francis B., 95.
Matorieletes fino a 3 00 cc.
Joaquim Barnola, 13. S. A., icio
punto.

s

Joan Perpinyi ., S. S. A. 94.
31,tes suprriors a 300 cc.
Ricard Fscaler, Darles-, mito punts.
Isnasi Faura, B. S. A.,. tos,
>.arian Bigtera. Harley. 11)0.
lgnasi Macaca, ludian, 100.
Antoni Alà, Douglas. 08.
Pisep Buxaclé. 13. S.. A., roo.

Vieens Carrinns. Ilarlcy, 97.
Francesc Torres. Harley. 9t.

5.—Atancourt.
6.—Boterehia.
7.—Frantz.
tot e en 15 liares 44 minuta
Pel fet de la seva arribada en primer lloc. Beckman beneficia dels tres
minuto que concedeix l'actual reglament al que es classifica primer arribant a l'etapa. Aixi. dones. Beckmar, en la classificaciO general. iguala el remos de Botteechia. amb el
qual queda empatat. Es de creure
que malgrat rempat Eitalia conservara el " jersei groc" per haver-se'l
adiudicat primer.
En aquesta tercera etapa lauer
obtingué el f 9 une de la classificació
final. i Otero el 102.

k

MOTORT9M11
REGATES INTERNACIONALS
DE CANOTS AUTOMOBILS
Aquesta tarda se celebraran les
Mmeres proveo d aquestes graos regates que amb tant d encert i entusiasme ha organitzat la Federació
Catalana de Motorisme Maritim.
De la !mimbrosa inscripció que dauern a continuació pot considerar-se
el que seran emocionants aquestes
:urses, les quals superen a moltes de
zelebrades darrerament a l'estranger:
r.—De Coninck-Vanop (Franea),
de Cartiers de Conick and Co.
2.—Estevet (local), Jesiis Baffle,.
3.--Baglietto (Italia), Astillers Ba ghetto.
4.—Skitx (local). X. X.
5—Patufet (local), .Antònia Fa-

•

•

Joaquim Palazon. Senechal. 95.
Hans Herberg. Senechal • 97.
Lluis Baixeras.; Citroen. 98.
Joscp krebs. Saltn:on„
R card BatIlebn. Derhy, roo.
C. Lekwik, Citroen. 99.
Galera Alegre. Citreca. ten.
Ilermenegild Paren,. Salmoon. 08.

Francesc Ard^r:u. Senechal, 98.
l ..coc Val Citroen. 97.
Magi Matheu. Renauit.. roo.
Josep Valkileperez. C troen. 95.
Conrat Cadirat• Salmson. 9n.
MEDALLES D'ARGENT
l'efroant,
Enric López. D. E. W., 78 punts.

•

superiors O 56,1 cc.
An oni Serra. Piltra. 7 5 punts.
Manuel Arcos. Reading. 81.

•

oCarrilero. Harley, 74_

Autrre'rles.f suprriors a 730 cc.
Antoni Leal. Soneclial, 82.

i

•
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Hilluns, tarda, dlarrorit malo-1(m

1 1Companyta. Voneul

1/1 . 11$ loopula
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N11,

lin_

de la

i

tista

die l'erndneril ar-

l t ICA fi E) SI All 5 II AS()
;inda les in•NI`S. dties pans
raeCamino adelanto, 1.1.
mil es 111vas La escondida sanda, i
4..M iliti ro. Es despalxii
a (m'opta/birla.

Gregori Martínez Sierra
2 Procedent «hei leal reEs
pniea
rll avia.

4

AVIA I, tarda, a un finad de
4 sis: itr.atinée popular. 1,a eo;*; 111 datl O il I
,11.111, El amor
no SO
t i : oi panym. i Tangos argen.,„.
• tins inir Spa ve n la — N 11, a .5
q,:art
Extraordl.
?
5 näria t'unció do Finvellla...,1

.

Prcorarna monstre: El pavo

real. In..ti nA..;.; Una vida %.•
cla Mulor, por 1:alai - lila liar- si:
cenit. danses iiiir Murta Es- •;?,
71"..i19,0S per tipa Stall '?
III. Estrena del sainet t tt mi
pip. Triana. --- Inutticrige.
*
.•gn (ha>,
lt. da i reres
• tostiti. Tarda a tres quarts
XI I, vine: El pavo real. Nd:
idear coticen i La linterna
, mantea, r o g ed trl a 2- n • I
n

-«444-eat~o...«,-.~.~44iM
:

iAvni, dissable,, tarda, a un
(ruar t de sis. La formosa co.
mitdia en lees antes, d'Andreu Picara, arreglada a
e l'eseena
espanyola
per
!Anís d'Oliva
EL SUENO DE NIKI
Nit., Reveilla de Sant Pere.
A is &d i, cartem extraorditlari. La formosa cornialia
en tres artes. d'Eduard Mar_
quina,
CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES
La corninlia nordarriericana
en tres ocies, adaptada a
l'escena espanyola per Huís
d'Oliva i ',luís Pascual Frutos,
LOS MILLONES DE MONTY

die

brada orquestrina, de dos

de set a dos quarts
1 quarts
de nou. .Nit, de deu a dotze,

¡

per un notable Jazz-Band.
' La casa mes fresca i mis

1 nova. La casa deis gelats i

els refrescos, i per això la
casa més concorreguda de
Barcelona

14.11144.04•11411+0444441141144.111

¡Can CULLERETES
CASANIANTS

EATEIGA

' °tollo. -- Dirtiecres, benefici l'apela Diaz de Arligas.
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1 C :t1 IV l' DE LA COMP.Vt TIA

y
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PER VENDRE

. .. •, ,

.I.

Conistanyia de sarsuela del primor autor Pere Segura

trzmvia, trajecte
céntima, molt bez. situats

,\nuli dissable, 2 lit Ii juev, tar-

.

Preu: des le pies. / 3o el
pam emadrat

da. grandiosa n'atine ,. dt preus
baratissims. Iliiimpies do primera a 1 Y80. 'Votes les all nos
localitals a O'Zin. General. tran.
A les Hno. Caso de conciencia,
La casita blanca, El barquilla.
ro. N il, a li S nutro., do Ile_
55 111 a. 4 :roles, 4. I, La reja de
la Dolores, La casita blanca, El
duo de la Africana, La marcha
Itionionga, tanda,
de Cädiz.
i 211 A: El turquillero, El
duo do la Africana, La manta
de Chdiz, La casita blanca.

Poden visitar-se els dies
de festa, de 12 a t
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Nicet Heraiz. Citroen. 88.
Ramon Pu•gearbd. Citroen, Se.
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COPA PALAU DE LA MODA
Els diferonts artes quo din.
man g o vinent s o tatabraran al
camp la La Corlo arnb
do ranear la seva temperada el
F. C. Psi ree Iona.' prometen a ssoI r Eran interi\s.
El dos quarts equips del
mateix Bareelona es disputaran
la ropa Gran Metro.
En acabar-se aquest partit la
srcoM atretira durà a cap tina
¡trova do mitja hora de relleus
• Carnorieana. i en el descaro
bregat.
le) parla Barcelona-Sabadell,
6.—Skerp (local). Josep Llaudet.
una al ra nrova de 2.000 metros
7.—Sadi (Argentina), Dr. E. Et- marxa atlefica.
En Cercontre deri iu per a
chegoin.
la ropa Palau do la Moda entre
8.—Aco 52 (local), Tallers Aco.
).—G. 4 (local), Carles Salvadores. el Barcelona el Centre d'EsEsperem. dones, el desenrotIlament porto de Sabadell, essent imhi.
d'aquestes proves. que no dubtem possiNe fa participaeid de Sancho. tia estat dr ignat per ocu_
que seran el primer pas i el decisiu
par el seu llot en Carnita.
per a la consagració internacional de
S'asprnia arel euriositat FiarImport maritim a casa nostra.
lila riA tron Ver. centre davaninr
Els nrganitzadors ens preguen fern
antic juzador dol Darerlorri. ¡
presert que a la porta de la Pau, als tino
art un lronnt ha reingressat.
Unes de les "Golondrines" i "Gaviodespré d'haver :ultra duran/ un
tes", així com a l'entrada de l'Escuany amb el Mataró.
llera. s'installaran taquilles per a la
venda d'entra d es i localitats.
CIOLISSIE

PENYA RHIN
Aquesta entitat, que sempre ha
aportat el seu apoi incondicional a
la gran manifestació que organitza
la Federació Catalana de Motorisme
Maritim per a avui i demà, ha acon-
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aquesta important cunea nne organii
cada per la secelú eklist5 da la Unió
Esportiva de S.111S, se celcbrarà dem à a hilad.
Els que Ora/ inserir rles non són els
que finnein a cfntinuaci4:
24. Antoni Cal-et, Barcelona,
nenfit; 2.5, Gabriel Co!!, de Sint Boj.
nefifit; 26. Kired Liarte de Barerboa tercera categoria: 27, Manuel
Vendrell, Parcelima. neOfit: 28,
Antoiii Gil, de Villarreal, tercera categoria; 29, _km Gil, de Bir eelfma.
neòfit; 3o, pum SalutiM, de MalarA.
neMit: la Gabriel P
de Ma
rO. rienfit; 32. Auffiai Mareé. de Vi !atranca del Pences. ,13. Eran.
ceseCruz, M Salodell, tercera categoría& 34, Insep Lnprz, i le Barcelona. tienfit 2 35, Marc Jimi ner, de id..
tercera ca egoria: ti. Ramon Ilarenys,
de '4, nenfit; 37, Roca Radia. id.. id.:
38. Salvador S iba!, id, id.; 30, Antoni Dur-na, '.1 : lo. ' Limé de,. hl, id.: 4t, Jan Me Sinul, id., id.:
4r, Juan Cadena. ht..• id.
La sortirla es cifa
nträ a les .vuit del
I na f i a Fe...ta l ge social (carrer
de tiaanant els corredors centrolats tins a Collbl.ine, nn pastar el fiedonara la stirtida !lime després
d liavvr passm 'lista i quedará instal-

ettittif74riomf àht
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halt, havent augmentat la quantitat
fina avui recaptada a 852 pessetes.
Entre cls donants de la darrera arista
figur a ttn grub • ciclista- de • Port -Pou,
anda la quantitat sie inn•pessetes.
COPA TRESFERAS •
Con, ¡a era de preveure, una formidable imeopcin existeix ¡a per a

t

Serle--rars sup,-riars a 560 ce.
Ramon Riba,
punts.
Pere Pi, lucran. 99.
Antoni Renorm-Harley, mesa
Wesceslau García. Ilarley, on.

4. — Bellenger.

sa. l'Uniö, EiportNa de Saiis conti•
ttua preocupase - se per recaptar Ca-

u
• Denr;'i, diutnenge, matinal (Ponte a una; tarda,
.
de dos quarts
y! do quallo a vul; nat, ti dos ut,aris de deu. Darrer dia de les
Fi pellicules de gran exit. vinent, estrena do 4
fi emovionant pentettla trinteressatils aventures A teta osaba
(exclusiva, pelo eminente, artistas Charles Mulos i zoom
•II Peroy.
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AVIA
DE SANT PERE
stelotraNtloa Mi de
DEL TIMO
ins oberts Lotes la nit. funnt amb earAeter extraerri totes lee atraccions.
ittching-Wawes. Auto-round,

ntanyes russes, El destructor, Plataforma de la broma, El
laberinto, La casa encienda.
Carroussel parisenc. Passeigs
pel gran llar, ate.

BANDA MILITAR A LA GRAN
PLACA
SARDANES PER LA CORLA
BARCINO
Restaurant Carel Servei especial de revettia, de nou a once
i de dues a quatre de la 'tuttinada, al gran saló de festes .
Taules reservades.
Illtnninititió a !a veneciana
dele jattlins del Turó. Balls a
la madrilenya. amb piano
manubri. Xurros. pitos, ele.
A la una de la matinada
esplèndid castell de foes artifieials
A lea dues de la matinada:
gran traca valenciana. rerrent tots els jardins. Els Cites
són confeccionats per la Casa
Estape i Maci, gettnans. una
de les que toree enearregades
Ale la l'esta maritima en honor
.dels Reis d'Italia. Entrada als
jardins, una pesseta.
10,000 persones paseare n dell.
0iotament la nit de Sant Joan
als Jardlne del Turó

TIBIDABO
Estraordinäria solemnitat
portiva per a avio. I ii:+sahte
Amenazada anal el fornnis espectacle a punt d'alba de l'aviada de 5.000 eolorns portats
de Ebtlgica
Illuminaeiú general. adhue
gegantina *telele, que conte
mes de 1.000 Hume lActries i
funcionaran lt5 les atraeeions de eosturn
A les deu començara FaudiciA
de sardanes per la renomAnada
cobl a Cathalon la

' &Sin; Sitiarla d'una s'aviar* un
magnIfic
eitentu. oa reos
ACTrEvIDIALI
La . banda : "L'Ilarnbnica Barcelonesa' colnençarä el enneert a
la una de la ~nada fins a
deapnls tic la colla dele coloran,
que tindrà fine en fer-se de dia.
Hi haurà missa resada, ano.
menada d'alba, a un quart de
cine (salida del sol).
Servei al ferrocarril funicular tole la nit.
Aquesta tarda esteran exposades a una sala del Casino
del Tibidabo les 200 gäbies amb
vis entorne missaigers que han
(l'emprendre el vol a trena d'alba de diumenge.
Demà. diumenge, funcionaran
lotes tea atraeoions. com de
eostuni. i hi batut a lambe conei' rt pei la banda "L'Ilarnimira Barcelonesa",

Federació Catalana de
11Inforlsme

Grans Regates
Internac:onafs de
t

CANDES

Vapore "Golondrinas*
Servei extraordinaei als banys
dc Sant Sebastiä 1 Treaca-ones,
des do lea deu do la nit, fino a
la matinadn. Seguirà després el
servei ordinari.

Dissabte, a dos quanti de deu
de la nit:

Exterminacles en un minut amb

L'insecticida PÄRADELL
FARMACIA PA RAcut.Comte Assalt28 BARCELONA

UNA PESSETA-Ptc coca ru.130 pessetes

ques de totes menee per

PREUS DIARIG

a la Revetlla de Sant

is

CASA

MONA Dighlli
1 TRONAREN QUE ES
EL MILLON REFRENO

d'ODA DE

I M. GARRIGA
C. del carne, 3

-- Sambas j

•

se

centre. 30. acule. atommala.

LLOGUERS

carnes cona Caldlanst 545 (MI ere Pene.' 1 Liarte). Tel. 711 O. P.

Rem
cedel"
HABITACIOt ermal.
Carrer de

,

Passeig de Gràcia, 47, i
Avinyó, 28

%J'arree], 10, tercer, primera.

IlleamennwaNwermusee

SOLARS •
PER

a

PREUS REDUITS

II

Els rostres vestits confeccionats i a la mida,
eón còpia dels mis distingits models de París
Londres, i els oferlm a preus Inversemblants
de tan reduïts, i no obstant rivalltzen amb els
deis sastres més cars i de més fama

ra
a

•

Correr Pero IV, 556

le

taaaaaaanensunanuaC

com nigua disol la salt
El polvo depllatorl d'Hornee es.

atrofia, assolint alai'

Tres minuts d'aplicació son suficlenrs per a obtindre la

DIYERSES

calguda del Importu pel rnoili.

ainlfic

Preparas per quirnIcs segarle el menta dtecotirl•
mente de la ciencia moderna 5 recomanat per el cos medie
per la seva eccid suarltiant I conservacid ilimitada.

PREPARACIO

PMR

r,la

;iodos F. 31.mtalla, dele flospnais de Fila. Corto CtIalatlea. 419. weemori.

e

CASA RERE

SI

0'50 pessetes
CINTURONS, des de
1'95 pessetes
IMPERMEABLES, des de

Seseare bec afana mineralihada amb leo delirase,
Salten= que m'isba free el
reurnattente, cm fan .venir
parta 1 preñe fino tes pedrea
Caer ~No& ti ~de la ~MI

(molt adherente): 2 50. -CREMA (evita les arrugues): 250,
AIGUA OENTIFRICA (en comprimas efervescents): 6. BATHOL MONTRY (sale minerals per a banys de peus):
itANIBEL (comprbelte per a regenerar el cabell): 3.ao.
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CAMISES, des de
4'95 pesaste s le
E
•

0'95 penetra

SECCIO DE CAMISERIA A LA MIDA

anglesos, percales del •
i estrangeres, des de 10 pomelos

Popelin seda, Mara

in oletees merla. ese Me Memo mmet de
sent•coionar sis musa mime mema I areb ensebe! amen. •
11
•eranlint. vee que el p ebres loen be al 511150 gueL

•

Del nostre afany de competkncla n'obtenlm
cada dia un més gran número de venda 1 a
l'ensems podem abaratir m6a el. preus,
12
operant aixl a l'onada de balita que ha de mi- it
llorar la situaci6 económica del pala.
•
NOTL—lhe meteos emes rehaelselm Ibe me mime
seememier si. emtesendees, sellad la ismemelinela Ea te in
_
aampree arnb Atleta abssav les, mea Miel ~alma Wat*. l•
44a. pertinne, 1/IUMWM, autores, ele., 414141 pm
el
Amo 12112a
IR
IIIIPONTANT —Attjamtafti la trames da 0110 poseMes, •
romatem ~va, *mitotees, Matonee I os drama
dopedell per Frondre'e la mida un mal" ando tal
odas rada maul. •
. prado», Que tete ele
IllelobINNAament•aemos.

•

onurrese eu.
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Afaiti's de pressa
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(ibblne cerrar Dormitorl Sane Primero ) .

ala ea IR II

Mol d'Estudia), 1 preparara as,gnaill;
res del bale/Piral. Interim de 3 a a 1
‚jr 7 a 9. Urgen. 55, primer, ›epcna.

r

• Correr ANSELM CLAVE, 9 (Fiel' di In Fil awho

•

iiien4;ofeiJr
oe..1.'eM1 0.11
°
Mont • 810, 2, principal.
Classes de cauta

Alaiti ' s be

• Timas de luxe 1 preu. barntteelme. Espardenyes ama se.
111 Ir de goma. das de VEA pesaste. paren.

im VENDES

SENYORETA

PROFESSOR. ortuerena

calf, tall anglds, doble plantilla de culto

50

ales blont410. la. T•11/2011 11645 A.
p eU 5111110
V1ES UR1NARIES. tat. eneas.
ta. impotencia. Anallsi de sing. orlas
pus. Sonda MOV0211111t. E. Policiales

C

SALUTINAS

MPIITEKCIA

(DEBILIDAD-SEXUAL)
poluciones maelara ps, espermatorrea (perdl.
dasteminales), cansancio mentol, perdida de
memoria, dolor de cabeza, redigas, raiga
copera, histerismo y trastornos nerviosos
de lea noujeres.y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónica, y rebeldes que sean, se curan pronto y

radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. &Uva
Indicadas especialmente a.les agotados en la
juventud por toda clase de olamos (viejos ala
atan), y pare conservar basta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
veas" 1 pm.. Reses, lesali, llame 1. las
Meres. 04; tema& isla" Mecen. 7 y principales
fannsclas te aspada, Perteisal y aleerices.

rC0111?
PS;r-1"t

Srs.

Copire • maquina. circular'.
130 duCeh,die del trances 1 a&

Nla lD .11walwe

1 1)I II1•

higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box-

Mi

per • 11 gleet n Ps no
airare pa.,
MI IN Mes gnu U gasa

Dlent general • farsanyen
isitebilments DALMAU OLIVERES, S. A.
PASSEID Dß L'INDUSTRIA la -DARCELONA

•

per es-

PELL, CABER I SIFILIS

1 TOTES Aquest d pilatori (ranas es control a Sistema

AIGUA trilORLINE (tintura progresslva per als cabello
blanca): 6. . DEPILATORI factle l Inolenstult 6. • POLVOS

du Palla, des th 2'95 plus.

e x arn ens

Macla.

del món. prcierit per les actrius, instituts de bellesa mea
larnotos, 5 ele cirurgians per a Gentes operacions dclicsdes.

immuus stock 1:6 Barrgls

trances
setembre

ali dnne Estoles Franealses I 311trirull
llonor d'aquest Institut. Tallers, 54. fas-

PRODUCTES HORLINE:

0'50 pessetes

rati

alud l'Orla terna«).

l

ectedat. suprimint els dessuadors. Dona a la part depilada
una blancor 5 suavitat Incomparables.

LLIGACAMES, des de

construccI6 franceses. Produeeld

moiliures.--rio compres/ ISIMI Tette
aqueas/5 esta. P. liontralcoa. notara 4

penetra lIns les artels, les
acno Destruslz el pel mole!,
una ripida depilacid permanent.

ta

MITJONS, des de

5

Manen detalle al representan:: FIJI a.
mili Bruguera. Menta, 28. Barcelona.

Especialltat en tapiaseis religiosos. tus.
eictO permanent de glibelfOI • f oil . Ira,
15, oleograiles, etc. Fabricarle de mates

'DUDABLE No fa mala olor, dona senzacid de funestas

10'00 pessetes

len t

me: ene soncoo marina per hora. 0:•

TAPISSOSPunaw
important d'Eapassa.

contrae' de malle productes que son corrosius I provoquen
la sortida de eruplona, poden ler-ne es les persones de pell
molt delicada, san, necesitar crema despees do l'apticacti".

ira

GORRES, des de
5dpe easetes •
a
CORBATES de4s
0'95 pessetes
PIJAMES, des de

quelserm oree.
1...) Mallorca. 125, interior.
parallels, d'ocasid, de diste.
ToRtdc
II., sei rindes, es renco. Me;
Pill d'Emill Bruguera. Riereis. 2a. Sercelen'
tiroces16, es vea
FRESADORA Ras:
FUI 2121012
muguete. Riereis. ad . Barcelona.
BomBre per a tata mena de liquidi,
ronstruCcid trences* Bes.
Soli. Representruit excluslui Fill alma Bruguera. Riereta..4s._ Barcelona.
a treballa'. taus.
MAQuDiEc perd'ocasid.
Red:
d'Otean% Bruguera. Mofeta, fa. iareeleme.
per a lar macros a al
MAQUINES
l'Otea MOMO. Pi.

La eme

ppreasto No perjudica, no produeli Innots nt telera. Al

estit confeccionat, fil. Des de 15'— a 30 Ptes.
ri
a 50 "
"
•
" Barda
" a mida, en fil
" 25'— a 50 "
llaneta
" 50'— a 100
"
" 5'95 a 15 "
re
Pantalons,Ln gran stock

Ohms en gran partida,
•• a
••
preus baressims

a

1

VENDES
ARQu re Liquido

Poden visitar-se eis dies
de testa, de je a za 1 de
a7

'EL DEPILATORI
d'ilOaLINE
resol el pa moixí

ie per hogar, de 25 duros el ings,
P IV primer pi, lloc centrie, Detlühl
condicionPortare
e, erture a LA PUBLICITAT
numero 33 8.

VENDRE

superficie Ce it 18 marrea,
al peu M'am i/in, gran eedevenidor, lema a Au.
stet March I Alt - Bey

id

GRAN BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA NORDAMERICA

país

COMPRA-VENDA. "N.
res. 13.N.
mima

tecume.11.1e däte tilLOMOn

FI

•

COMPRES

I

°reme de 101E3 eliWNI ed ma
valls I fuetes. RapIdesl «a eta en-

18, PASSEIG DE GRACIA, 18

u

de trenta an y s, de Sana fuel.
Ile.energic, de Done
dents, desitiari• embarrar-se per atases'.
a pe.
tae ene; per carece d'administrador. cape
.
la
buen • tarl o carrec seniblant. Es
re a LA Pl. LLICITAT um. 5,10g.

FABRICA DE XOCOLATA

Pere

a

ic

DEMANDESDETREBALL
JOVE

Gran assortit de co-

1

INIZINMEINNEINZIE1

0

a 50 pessetes tes den pi.
meres paraules i a 0'10 po
cada una d'emes

GASOSA

NIMIMMIMISIMMIMEMMOIMMCIIIMMILCEIMMOMMMMMEIMMMEIEMMIMEIMMIIMMISMOMMEK!
lid

tJ

fu(iis illilICIS tlassiiist

QUAN TINGUEU SED
dEVEU

-i-e4res,444~~044441-•1•

281 2O Juny

(CABRES

LADILLA

MUNDIAL SPORT
Diagonal enfaenado Travessera
Oran ball continu. estil Bomb,
per la renomenada orquestra
Harmònica Earcelonina. Piano
de manubri i Jazz-Band. El
Iloe mes friese. i agradable. Tot
Bnreelona n1 Mundial Sport.
Entrada ole passeig, 10 antims.
Pi e a denla, diumenge. tenia.
a dos quarts de mis. aran ball
prr la renomeneold orquestra
flarmönloa Bareolonlr.a. Nit. a
dos quarls de deu. Esplendid
ball por la inaleixa orquestra.
Entrada de pasiteig, 0'10 pessetes.

--AUTOMOBILS-helanl

Llotja cense enPta. 30
trades
Cadires numerades
2
sense entmida. .
Entrada preferén3
eia
1
Entrada general "
Timbres Melosos
Poden adquirir -so des do
avui a la taquilla del teatre Novetats.

No deanes ' dt donar ele ratees Hile (brial el paipaicid la veritable . Deetleins %%hm de C. Pm Pees
Ane aquest meravellós preparat ele nene treuen la definiere tinage
rill ni molestia. Quin observen el s nene tristes , amb la pan
i la boqueta • seca, ¿enea-los itnmediatament la Dettlidaa,i ratea'
ele veureu completameat &f. — La Dentina& corregeix la disertii
e la bah . : t• s'acumuli a l'estiemac, causant amb ene) un
immens ala nens. Es ven a lea fartnär i es i drh imeri.m. — A
DOCTOR GONZALEZ. — CAR RICHES (TOLEDO).

Itevetlla de Sant Pere

N H11 [ 818 112

DE ILEYANT

Id»

DO

Reveas de Baut 'Pero

la PASTA

NIX

S, atattarä rapidamerit, agradable) 1nent, perfectarneni.

No li quedará la

cara

irritada, no VI

sentirá creme* o irritaci6 després
difaitar-se.
Eliminará el sa1s6,1a brotxa, eis po' teto i tots els altres objectes tan ex posara • cultivar microlis.
Demani•lio en perfueneries. &opine.'
!etc.. el Free Je e'Se ~eles Je.

