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L'erudició apassionada

COMENTARES

Coses de Xina

"freda erudició". Però, qui que fas
Dies enrera llegiem en els diauna mica observador, no descobria
ria francesos aquesta noticia:
"En preséncia del president de la en la seva mirada i en el rictus de
Els esdeveniments tumultuoses de NanqUin van donar lloe a ta
"POESIES", DE PERE RIERA República, el general Gourand, go- les seves gates una accentuada violela inconvenients dels projeetes de desartnament, millor
nota
de les potències que publicàrem en una de les nostres Ultimes
N'ejem
el
de
snés
lencia de caràcter?
L'Orfeó de Sans, que, a més a mes vernador militar de París, represen;imitació o reduceió. dels armamenta, és que, ei fracassen,
És una *protesta enérgica ; els seus termes, pera, de la més
tant M. Pandea e, ha lliurat a rEco- eullä. (Deu li do moto anys de
de
cantar,
edita,
acaba
de
donar-nos
de
polèmiques
i
rässee
un
regust
amarg
i
vanseguits
d'unt
amb
la
deisen
fiteil que commoguin el govern a
Conferència a conèixer un poeta discretí ssim i ti: le des Chartes" la creu de guerra, vida), amb el seu aspecte bondadós pura tradieió diplomàtica, no da
reriwinaeions. Es el que ara ha sueeei
Ir. cii parsimoniós, amb el seu someiure qui van dirigits. La Xina, armada i en diseèrdia, apareix com una
Pece
Riera.
El
primer
recull
de
verque
li
ita
estat
Concedida
amb
non
Ginebra.
Davant
el
ea:
trória
del
desarmament
celebrada
a
F
tranquil, que els homes de la t'ostra massa enorme, dinämiea i insensible. Kla interessos de les gratis
proposició sos d'aquest autor, incursió "ea el tació següent:
FSSMI , t,s de la Gran Bretanya, secundada p er Itälia, a la
bell paiS de l'Allegoria", té prous méaleada hem de mirar de baix estant,
potències, el 'altsa banda contradictoria, dirieu que es belluguen,
des
Charles",
encara
"L'"Ecole
iedies
franeesos,
italians,
frare• a sobre els armaments navals, els per
rits perquè el saludem amb joia. Una regada d ensenyar i d'estudiar la escoltem les seves paraules brollant minúscula), -damunt un cos que ni tan sois s'atura a considerar-los.
belgues i àdhuc suïssos van plena, aquests dies, de trentena de breus composicious — en- història nacional, ha ajuntat resten:- amb una certa premiositat, com si Adbue la influèneia russa, que tan visible ha_ estat en el eaätie
.ris poc amables.
tre les quals hi ha una coHecció va- 13:e als preceptes i ha formas ciu- els reques de deixondir-se. "Es trae- deixondiment de l'antie imperi, ara trontolla i sembla condemnada
guardarem proa de fer cor als qui, amb aquest motiu, riada de sonets—coincideixen a mos- tadans prestos a sacrificar llur sida ta d'una obra de freda erudició", co- a esvair-se. L'ala dreta del Kuo-Min-Tang repudia els Soviets. El
Anglaterra com un monstre d 'egeisme. Que l'actitud trar-nos el temperament exquisit de Per defensar la terra, les tradicions mençarà el crític vulgar en parlar govern de Pequín els ataca.
Riera.
i el geni de la França, i les quali- de cadascuna de les seves sovintejabritiu..e a a Ginebra ha estat egoista, no ho pot negar ningú. Però Pece
Aquesta agressivitat, que es palesis en la violació de l'ambaixa
Es tracta d'un . poeta que treballa tats dels quals s'han afirmat alta- des monografies. Tanniateix aquest
seria xeessiu de suposar que aquest egoisme és exc'epeionalment fort
da ru.s.sa a Pequín, ha donat lloc, per cert, a una singular paradoxa.
la
forma
amb
amor.
No
sempre
reix,
home,
en
aparena
tan
pie
de
bonen
l'afer.
rient en el curs de la gran guerra."
eeniparanea amb el de les altres potènei es interessadea
nacionalistes xinesos no s'ha estat
es cert. Però horn endevina en ell una.
"Ha estas recordat en aquesta hernia casolana, ha estat u/1 dels pocs, Moscou, que des dels rengles
remacia marítima és, per a Anglate rra, una qüestiö vital. I unció d'artífex digna d'elogi. La cores
queixa
ara de la complicitat que elles hagin
combatre
les
potències,
l'època
d'apotser
l'únic,
que
en
fer cap estranyesa que els ang lesos no es resignin a da amorosa és la que amb mes fre- ocasió—prosseguien les ressenyes— bundor va tenir el coratge cívic d'en- tingut amb els assaltants de l'ambaixada. Rikof, president del
tio
que els deixebles i antics deixebles
n
els
darrers
vint-i-eine
De
fet,
e
d'aquesta
supremacia.
.ició
recull.
La
muqüència
vibra
en
aquest
'ab.
carar-se gmb un dels nostres pro- Consell de Comissaris del Poble, loa dit, per exemple: "La responsades Chantes",
oy.. la força relativa de les flotes britilniques ha minvat, i la sa de Pete Riera és uata espiritua- zatsl'"Ecole
homs més 'encimbellats i de fer-li bilitat de tots els ultratges als representants soviètics a la Xina
en nombre de 307, havien obtieLa
litzaela
per
l'art;
els
sonets
canten
la
d'ésser
arreeonada.
fans- teoria dels dos pavellons ha hagut
una crítica justiciera de la sena ac- recau no tan sols damunt el govern pequinés, ans taibbé sobre les
vuitanta cinc citacions a
gut
cent
Reminiscencies
clàspassió
amb
ordre.
en
el
-segle
tuació. Qui ho hauria cregut? Potser potèneies anomenades protocoliiries". I fonamenta -aquesta greta
puix2..9za naval de la Gran Bretanya, in contrastada
Vordre del dia, vint-i-tres creus
siques
marquen
el
vers.
Ronsard
i
els
pas,s-. no és ja absoluta en els nostres dies, sobretot per la ereixenea renaixentistes italians semblen els seus la Legió d'Honor, i dinou medalles ningú, ni tan sois entre els que el acusasen) en el silenei d'algun govern, que no s'ha apressat, com
storthe de les flotes del ,Tapó i dels Estats Units. L'esplèndid imperi modele mes nobles. De vegades, 170 militars. De cada sis "chartistes" coneixiem.
els altres, a fer protestes d'innocèneia.
S'arrisca molt a tenle sorpreses
n
d'abans, i el volten obstant, la tonada popular arrossega mobilitzats, n hi ha hagut un de
britbnie no brilla avui amb mateixa intesitat
Els desordres de Nanquín i l'incident amb els Soviets no
cono
aquesta
el
qui
vulgui
jutjar
els
que
tenen
I
els
anglesos,
ntort,
proporció
que,
Gegons
sesnbla,
ntment
els
perilla
interiors
i
exteriors.
insin
la ven del poeta. Apressem-nos a dir
tindran, però, de segur, altra virtualitat que la d'haver originat unes
erudits
segons
els
prejudicis
estano
d'una.
ieis
no
loa
estat
ultrapassada
enlloc."
out mica la sensació de trobar-se en els in
que aquests moments no són els més
blerts. Jo confesso que n'he tingut notes diplomàtiques. Són, en definitiva, fets secundaria. Tant les
gaire ben disposats per a fer sac rificio, voluntaris que els sortosos de Pece Riera.
Yes aquí unes dades molt signifitrn
i haver-los tractat grano potències com la República masa reculen a Xina, hi perden
poemes
"Passeig
Algun sonet, i els
catives. Les genio teilen, en general, més d'una, tot
parda a posar sordina a llur vella caneó imp erial : "Britenia governa
posicions.
mica de prop, i que no'he hauna
per
Les
Franqueses"
i
"Visió
d'un
una idea completament equivocada
sobre les ones."
d'admirar de trobar, per exern
gut
jorn
d'eatiu",
ens
semblen
punta
culmi3Ientre els armaments —navals, terres tres o aeris —sigatin un nants del llibre. els que revelen el mi- respecte a la naturalesa de Verudit, ple, capacitats combatives en honres
fosa de la Ilei italiana. Ja río fones
"La freda erudició" és una ex presEl procés Zaniboni
incapaços de tota
persegnits solament els periòdics i les
iostrument de poder, no ja sols en la 'guerra, ans encara en la pau, Ilor de la personalitat del seu autor.
que
havia
cregut
sió feta i, a judici de molts,
organitzacions antifeixistes, binó que,
d problema de la limitació o reducció dels armaments ha de
—5—
T. GARCÉS dora i definitiva. L'erudit apareix acció enfora dels llibres i els vells
ädhuc, la Prernsat independent i les
papers. En aguest sentit, però, la
tout , nir fallitcies i paranys. És difícil de defugir el 'dilema: o els
als ulls del vulgus com un ésser glamanifestacions de tota mena de la
màxima sorpresa ens és donada per
Desases
de
diverpaez ,. › internacionals sobre els armaments a Iteren la proporció de la
en
un món a aquests arxivers esdevinguts soldats
cial, meticulós, vivint
vida pública 'oren controlados per la
ses
suspensions,
ha
fon:a de les potències, o no l'alteren. Si l 'alteren, hi ha potències
d'interessar-se
en les de la gran guerra. Arrencats a Ilurs
part, incapaç
dictadura.
començat, a Roma,
que guanyen i potències que hi perden, i en aquest cas es comprèn
lluites populars si no han passat tasques recloses, en el carnp de la
Fon atlavors guata Zaniboni es féu
la
vista
del
procés
Si
no
l'alteren,
ell.
que
cadascú
mira
per
desacord,
puix
incapaç,
en
fi,
d'es.
mol*. 12j el
ja a la història,
culpable del melkte que loa dut davant
investigació, duts a ple aire, als
contra Zaniboni.
-favorable
a
naturalment
que
resulta
re a establir-se un statu quo,
Cada dia són mis els actes que calt i de passió.
campo de batalla, els erudits s'han
acusat d'intent d'a- els tribunals de la Itàlia feixista un
Aquesta opinió que el poble té de convertit en guerrers i &han comes potèneies més fortes en el moment de fer-se un pacte.
de's més serens, parlamentaris de l'ose celebren, arreo de la nostra tersa.
contra
temptat
El problema deis armaments no é s susceptible de enlució a profit del monument a Juli Garreta. l'erudit és exacta, per ventura? Po- portat com els més braus entre els
Junt amb posició. que és tainbé un dels antics
sati›factitria mentre no hi hagi la segu retat de l'aplicació dels
Els nostres artistes no podien restar dem dir que, almenys a casa nostra, més braus.
t'ande diputat socia- combatents que mes es distingiren en
prorediments jurídies als eonflietes interna cionals. Alguna cosa s'ha indiferents. D'acord amb el propietari és completament equivocada. I tanVol die això que tots els erudits,
lista unitari. com- la guerra del 1914-1918 Iluitent per
la grandesa i la llibertat d'Itälia.
avaneat per aquest camí. Però l'edifiei de la Societtat de Nacions dels Establiments Maragall, qui ha mateix ens fa refecte que és pre- ni tan sols els tres evocats abano,
ZANIBON1 pareix davant el
ofert tot seguit el seu local, tindrà cisament el nostre un dels paisos siguin horneo apassionats? No, natu- "Tribimal especial per a la seguretat
sin k prou sòlid per a resistir el cop d'un gran conflicte eventual.
ca aquesta opinió és mes arrelada ralment. Però vol dir que l'erudició
de l'Estat" el general Capello, altdigii ha nacions que volen tenir, ultra la raó, la foro. I n'hi ha 11c>c durant la segona quinzena del vi- i estesa.
no es troba, cono creu el vulgus, di- natari de la francmaçoneria italiana.
d'abres que més s'estimen la fora que la raó. En aquestes condicions, nent mes de juny una interessant exFrança i Alemanya
posició
de
dibuixos
(apunte,
esbossos,
Hem
conegut
tota
una
serie
d'evorciada
de
la
passió,
i
que
més
aviat
Aquest es el primer atemptat conarmaments,
ele projeetes i els debats sobre la limitació o reducció
cedits
generosarudits.
Ara,
de
llurry
estala,
tus
siluetes,
etc.,
etc.)
,
té
una
tendencia
a
aliar-s'hi.
tra el dictador italiä que calda juto té slan de eireumseriure a objectins n iodestos. o van a risa de ment per llurs autors. Aquests dibui- plan de fer-los desfilar en el nostre
Sön interessants doitscrvar ha, reI com no seria així, si l'erudició jar. La pena de mort que les Ibis
sofrir un fracàs que empitjori la situació internacional.
xos hauran d'adquirir-se en lliure record. Veiern l'un (en pau descansi) és sovint, ella mateixa, una passió, i "feixistíssimee grevenS per a aques- accione favorables a Franca que es
produeixen a Alemanya, de la inateiAquesta és la feeent llieó de Ginebra, que no és molt diferent subhasta, i, 'un cop tancat el termini amb. la seva elevada estatura, el sen si, sen g e daler més alt que es
;non de duració fixat per a la dita expo- aire senyorivol, la seva .retallada guiés els erudits . sentiriee, més d'en ta tuerta de delictes no es aplicable, en- xa manera que luan nota les manianteriors llit:ons sobre la mateixa . qüestió. Tothora
de
cara, a -arinest cas, puix que 'la • l'isd--isagyadalles, Ha comenperò ningú no vol deixar l'arma carregada que porte al sició, l'import reunit amb les obres. ..bar b a d'argent: le leves o'bres'erett cott);''dttreIs la ' rasca de les fimos, tmos:II; procés Zanitenni "¿s'ante- festacions
at a Berlín una setmana francesa.
que s'hartran adjurlicat. riAsdra a en: J'en I* les...obres d a'la "(redoren:* tudolteti trebarts set tr ;Mtes ärids rior a la constituciú del Tribunal es- e,A l'Admira! Palas! s'hi representa en
danurnt.
gatilxir li'subscripció 66-rkiae..
dició", pese), qui no Sabia ¿pie la i exasperats?
pecial.
primer terme la revista francesa del
pro-monument Garreta.
passió viatgera i la foguera d'amor
L'erudició no is renyida amb la
Horn volgué convertir aquest afer
Palace; al teatre del Renaixeme,rt
Ultra els inspiradors d'aquesta be- hav i e ll e m Pe s aquella existencia i passió. Com tampoc, en un can/fi en el procés de la francmaçoneria ita- Esa estas installat uti cabaret francés...
Cròniques_ de París
lla iniciativa, són bastants ja els ar- l'empenyien potser encara? Veiern més vast, ho és e/ seny, malgrat tue, liana. En els primers moments fou El "Berliner Herald" publica un artistes que han ofert llar desinteressat faltar (descansi també en pau), asid) pel que veig, hi ha avui a Catalunya acusas també el Gran Mostee Domi- ticle de benvinguda en el qual hom
concurs. D'ací a pocs dies donarem el seu pas desigual, el seu nas cor- una forta tendencia a considerar-los zio Torrigiani, però posteriorment. Ilegeix les següents transes: "Tots
compte dels donatius rebuts i c1 pú- bat, els sens bigotis lacis: la seva antagónico.
fou exclòs `del procés. Ja hem vist els joves d'esprit i tots els homes eulblic podrà fer-se una mica càrrec de producció élra també mes aviat de
PERR.AN SOLDEVILA
que, segons comuniquen les agencies. tivats han considerat sempre París
e
que
jr
existeix,
alleugeduiram
deute
oferirà
la veritable importäncia que
,fessor de Finances Públiques
Zaniboni s'ha declarar únic responsa- com Ilur segona pàtria. El gust, Tesauversitat de Paris, senyor Gas- rint, en comptes d'augmentar-la, la l'esmentada exposició.
ble del fet. Solament l'ex-periodista prit i l'espiritualitat deis francesos han
d'aI
mostrant-se
Tresor.
carrega
del
poden
transmetre's
a
Els
donatius
ton Jeze, ha publicas un acide senInforma:4ms de (La Publicitat,
popular catedic Quaglia, que fou de- estat sempre la joia d'Europa. Els
cord
a/7lb
alguns
tractadistes
de
dret
Establiments
Maragall,
Petritsrol.
5,
des
Einances"
. a al al "Jourual
tingut amb ell. l'havia ajudat en la milers de snob; francesos que seran
Donde,
el
professor
Jéze
conclou
que
sota
la
signatura
"Pro-monument
Garsolm la qüestiú dels deutes de Eranpreparació de l'atemptat. Perú Zani- pronunciats a Berlín durant aquesta
"elO
tractats
que
disminueixen
un
erereta",
o
passar
la
corresponent
nota
a
Estats
Units.
ta o l'Anglaterra i als
boni havia triar malament el seta col- setmana, seran considerats per nosaldit
de
l'Estat
no
són
sonnesos
a
Vala
secretaria
de
la
Comissió
Monument
La t si sostinguda pel professor Jéze
Laborador. Quaglia fou, precisament, tres com Vexpressiti d'un esdevenidor
siguen
Fra
larticle alludit, és la següent: que provació parlamentària perque encara Garreta (Delegació de Barcelona), cm-erin1nceso,
a ufeliç.
m5
qui el delatä a la policia.
rer del Pi, ir. principal, i seran reque, interessen les finances públiques
cl ,ern es Ilture de ratificar els
bemovingotta
de
l'assassinat
de
MatFou
després
collits immediatament
Si" Com un exemsignats per Caillaux i Beren- lOOIes comproeten.
acor
Continuem avui l'exposició primämercial d'aquest ram. I, naturalment, teotti. secretad del grup parlamentari
ger ase necessitat de l'autorització ple•recent en la història política. cita
ria dels resultats de la nostra en- a desgrat de la gran crisi que hi ha socialista unitari, pels feixistes de Vor- 111111111 11 11 1 111 11 1 1 111 1 111111111 1 i11 1111111111 11111 1 1 1 1 1 111 i11111111111
les
Convencions
d:
Londres
signades
de
les
Cambres.
L'articulista
Sint
en tots els ordres, és entre aquests ganització "Viminale" — candemnats
questa.
basa
seta argumentació amb defen- Per Briand i Herriot (192i i 1924),
DETALL.— És en aquest ram on dependents escassissim el nombre de pel fet a unes penes que equivalen a
les
quals
es
limiten
a
clismiearir
el3
zridiques després d'establir
la crisi es fa sentir amb mis violen- parats. Arriscant una xifra, diriem una absolució — que Zaniboni comenAQUEST NÚMERO HA
i ins favorables a la seva tesi, crédits de França per les reparacions
cia. Són, tanmateix, els dependents de que potser a tot Barcelona no arri- çà a pensar en apellar a la violencia
i
que
no
foren
sotmeses
a
l'autorttl'actitud del Govern i critica
ben
avui
dia
a
un
centenar
els
que
per
a
suprimir
la
violencia.
Els
debotiga
els
Inés
perjudicats
de
l'escas"Gaceta de Vilafranca", en el seu
PASSAT PER LA CENzachls de les Cambres.
del Parlament.
número 26, a més a mes de l'editorial sedat de feina. Es innegable que el cerquen feina. El bon dependent, si crets que seguiren la. retirada dels par41, conclusió del professor jeze,
a l'hora actual—diu M.
en cerca, és segur que en trabada El
lamentaris a l'"Aventi", i, sobretot,
com•ce
pròpiament
dit
passa
a
hores
titulada
"Les
obres
de
la
Seu",
puSURA GOVERNATIVA
parnt de tal premissa, és perfectahavia admis, com una veblica treballs de J. Valero, Ribes. Fi- d'ara un moment greu. I la tendencia percentatge que podriem establir és els que seguiren la retirada par/amenlimelft lògica: Si en la pràctica hom
r •r! ion/ática, la necessitat • de
minina D'un a un i mig per cent, täria dels filo-felxistes de Giolitti, poDalmau. Romä de Saano
és
pas
a
millorar,
per
ara.
Diríeu
del
S.
Riu
i
internretat d'aquesta manera lar- vedra, Salvador Soler i Forment, i que empitjora mis i mis cada dia.
tritz
previa del Parlament. Un
saren tots els adversaris del regint IIIII mm IN I IITIII I IHINg1111111 11 111M I N 1111111133
ben segur.
tic 8 . de la llei del 75. pel que fa
t u:, de la qiiesti& pe/tú, m'ha porunes notes de l'Associació de 3.fúsic0
Així COITI en els altres sectors hi ha
ELS
SOUS.—Si
be
els
organismos
ait;
actats
que
disminueixen
un
eretat
que
cal
rebutjar
nvenciment
UNES ESTAD1STIQUES APROi de la conferencia del doctor Pla un moment que hom té la sensació oficials corresponents han maldat amb tes, si el treball no arriba a ¿asen uni
Franca, no caldea adoptar, amb
;que ,
opinió general." Naturalment dit
XIMADES. — -"ahuesen la classii _Armengol sobre "La valor de la q ue el nonlbre de parats ha arribat ja totes les seves forces per a assenyalat: divertiment, és tannoateix un mitja,
encara,
la
mateixa
saludé)
In
ae,
de
Ilegir
una
afirmació
dades P,
ficaciú oficial de la dependencia, i
ciencia ".
al mäximuni possible, en aquest ram no un mínimum de sous, cal dir que en fugir de la llar. Aconhortem-nos, pelt. tractats que disminueixen un
Tue
Ne o ¡libre constitucional, una gran
prenent com a base els censos —im— Ha sortit el segon número de hi ha mai mesura. No és gens rar de la generalitat de les cases sólo supe- ni, de pensar que aquest fet passa
den
e?
s'ha
emocionat
i
ha
San
rt
la revista "Arts i Lletres", correspotrobar una botiga en la qual un mes riors als que assenyalaven les Comis- casa nansa coas a tot armen. I aqueo-, perfectes és clar,—confeccionats per
Al nostre entendre és un defecte nent als mesos de fehrer i marc.
estudiar el delicat assumpte
'as,
hi ha quatre o cinc dependents i dos sions Mixtes. Llevat d'alguns casos ta docilitas de la dona a ter igual les Comissions Mixtes, podemos donar
lamentable
l'entossudir-se
a
bastir
teo-lustre
professor
de
la
t iaie
Fil
per
El sumari conté treballs dels senyors
treball cobrant menor sott, no con- cono a resum les següents dades:
aprenents, i al mes següent dos deries
damunt
una
base
tan
frágil
corn
de
Dret.
Molts
diputats
del
bc n
Valldeperes, Ignasi Iglésies, M. pendents, un aprenent i encara. 1, si rarissims, no s'lla produit encara la
tribueix també a augnIentar cada dia
reducció
de
sous.
A
que
atribuiu
aqueoun
mot
per
la
interpretaciä
d'una
Bei
bona
part
de
resmir tris i una
Folch i Torres, Joan Draper, M. Vi- un mes després féu la rnateixa prova, ta actitud? — podríeu demanar-nos—. el nombre de parats?
j
d'una elasticitat reconeguda. Deixant
aber- aan creaut convenient desennya i altres.
PARATS
trobareu la dependencia composta tota Suposem que, mes que per altea cosa,
CENS
CLASSES O BRANQUES
de banda el loas veritable de la qüeslente le la biblioteca rarticular els
d'aprenents. I l'amo actuarà, potser, és per temor a la organització d'aque l Dret Constitucional que es- lió deis denles. en la qual donern la
a.000
5 % = uns Z,O
ole dependent únic. Aix ò és freqüent,
Banca
qitriis organismes oficials. No exrau als socialistes francesos és ineist, a les aules de la 'placa del
150
1.500
lo % aa "
sobretot en el contere de robes. Cada cloint és clan la possihilitat que sigui
Informes 1 Assegurances
Paes . 1 per a donar una ullada a la dubtable que els acords Caillaux i
to % = " 3,50
fi de mes el dependent pot temer que la consciencia la qui els serva. El fet
Transports i Duanes
3.400
,
"Berenger i les seves conseqüencies
R7 r;. Precisament la clan del
serà el darrer. Segons les estarlisti- és que el patronat comercial ha res29.000 25 % = " 7 .000
Engrbs
conmromett o de bo de bo les finances
lee!. n radica en l'article 8 de Vesmies que tenitn a mans, el percentatge
39, % = '' 4 . 500
Detall
15.000
LES ALTES 1 BAIXES
pectat en la quasi totalitat els sous
mov, Bei constitucional. Din alai: de l'Estar. El senyor jeze demana als
i so
10.000 1/2 70' = "
de parats arriba a hores d'ara a un
,
Alimentació
de la dependencia. Subratllem-ho ' joioDELS AJUNTAMENTS
refractario a les sestea teories que s'e*Fa aresident de la República ne30 per cent ben bé. Aquesta xifra
Al poble de Madremanya Iti ha dos —no cal dir-ho--en un país que no sament.
gocia ratifica els tractats posant-los
xamini la qüestió jurídica per tots
Con ,. .ment de les Cambres en quant costats. I bé, la qüestió jurídica de ve- regidors nous: En Salvador Vidal i ha conegut les horrors de la guerra,
LES DEPENDENTES.— No poLES CARAMELLES
dem oblidar, en informar de la situai la seguretat de l'Estat ho garles da la que menys interessa, so- En Josep Massó.
:11'
és, tanmateix, esfereidora.
Pero, a. Els tractats de pau, els de bretot quan s'lla pogut constatar que
da de la dependencia. el factor fetat
ALIMENTACIÓ. — El fenomen mení, més nombrós cada dia. Encara
LA "ACC1ON NACIONAL"
tornep els tractats que comprometen la realitat del contracte estipula que
96
que
horn
pot
observar
en
aquest
ram,
La "Acción Nacional" anuncia per
fearata . tl les finances de l'Estat,
l'Estas trances anirä pagant el seu
els nostres dependents guaiten amb reés beta divers del que podreu notar cel els liras nue van emplenant les
definitius fins que hagin estat deute als Estats Units amb venciments a aquests dos dies els segiients fes- en
tots
els
altres.
Pot
afirmar-se
gaitejas
al
seu
local
del
carrer
de
Tres
ISt
periòdics que duraran 62 anys. Si el
Ps motivada
per toteli. dues Cambres."
cebé que no Iii ha parats. Això és de- noies en els despatxos.
aquesta actitud de recel? En efecte.
q üestió capital. dones esta a cornpromis signat cretk el senyor Jéze Llits:
a
causes
ben
especials.
Fa
un
gut
ball
de
societat:
a
la
tarda,
Avui,
- si els acords Caillaux-Cherchill nue no "compromet" les finances
les dependentes. sobretot en el ram
la Mt, bali extraordinari denominat temas que hont ve observant que mimo- d'oficiiies. assegurances, informes i
1 r' err n g er-Mellon sitio de's une Iti- l'Estat francès, aleshores, indubtable- a
nombre
d'aprenents
d'adroguer.
sa
el
de
"La
Mona",
I
demä,
dilluns,
un
inteaten o comprometen les finances ment, el senyor Jeze té teta la rili 1
comptahilitat guanyen sous nlitriOrS
de l' Etat L'articulista a qué fern re- els acords Caillaux i Berenger poden altre hall amb la denominació de Motius? No eón dificils d'endevinar. als que han de cobrar segons les tasalari. possiblernent.
del
La
curtedat
"Violeta".
ferencia es confessa convençut que els ésser ratificats sense l'aprovaciö prerifes fixades per la Comissió Mixta.
O també l'internat amb tots els inatixds esmentats no són pas d'armes- via del Parlament.
ELS SOPARS LERROUX1Sconvenients que implica. No cal °Mi- La corregida fórmula: "A treball
ta mena. l seva argumentació gira
Posar-se a glossar liricainent
sou igual" no es ve complint
dan tampoc el motiu mis important,
TES SUSPESOS
Ventosa de la interpretació del mol
aquestes altures si els acords en qüesexactament per a elles. A part d'això
ue
no
sigui
el
més
próxinr:
per
be
q
si
encara
el
Dijous
Sant
los
Cont
mgager". car el professor jize tren tiö creen un deute o el disminueixen,
l'esdevenidor dels dependents.rixen- hem de • declarar noblement — i lio
dia de persa els lerrouxistes volien ter
aloe un tractat només hipoteca les nés agafar la iloterpretació pels cabells.
-diem nosaltres. que creiem en l'eman
pro.
.
cionals
supars
de
vos que un dependent - d'adroguer
t
i/anees de l'Estat osan crea- tai deute
enguany
els
trad
FI que ragú na posa en dubte-és que
cipació social de la dona — que pota passar en ttu establiment
acostutua
misctraciö,
per
be
que
resültin
tradi.
els acords en qüestió "obligaran Frana cärrec del Tresor. Els acords Cal. ser encara bona part de les nostres
'deis
trenta
non
anys.
No
dubtem
que
•
cionalment
"
magres
".
Ha" i P—ren ger — afegeix 1 artien- ca a pagar unes quantitats als Estas
L'autoritat governatit a els va SUB- Sön aquestos, entre altres cines, les ,dependentes no senten l'esperit del
ihta — Iluny de crear un deute a cär- Units durant 62 anys".
Bola vuicentiota d'En Noguera, que innata-a un "rornanso" de Caramelles
treball amb prou altesa. Per a molque han allunyat el nave jovent
pendre.
C del Tresor,. tenen Pe r Obje.Cte re- Tota la resta són divagacions.
,
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Diputació (le Barcelona atril) droinazió a carreteres.
Els Municipis de Baecelona, pesats:
semnre petate, riere) ainh'tipo4 tot
reculats.
Les obligacions de carrits toral la
seva palpitació prónla, eense de:e:Ir-se
suggestionar per cap Puja desmesurada i circumstancial, com . tampoc es
deixen influir apenes, mai per Inixes
generals.
D'aquestes obligacions, pe e ó, les
.del 3 per zoo, mea joves cola cntitzaci6 . barcelonina i niés ajo.gasszees,
s'havien perales 11115 dies una mi>
fora de to de la puja lenta i segura
que venen tenint fa .anys, pera emn
'enfades patèrnalment per les abres;
hen abandonat l'aventura atab g n la
setmana and) un xic de depressi&
sent r re dintre l'excellent categoria i
preferència de que gaudim.
I.es obligacions deis Ferrocarrils
Catalrn s , que tan inc han donat i tanta passió han mogut, catan com parades de cotització.
Ar,ar que efi la iat'ga reposin.
Les (lela Ferrocarrils ir Catalunya
-que són tota una altra cosa -de cada dia veuen mes operades. Avui,
les del 6 per roo es veien solicitades

Es a migala de &meces que ens
pdsem 'a escriure aluest article, en
vitela (e Diades Santes i de les Imputare i alegro ; es' testes dc Pasqlet,
spte tindrrn totee les sessions de Bocsi i de Borsa --clases fins (limaras
%inerte
A Borsa, després de la trepidació
que soste. fa un parell de mesos.
arn convenients aquests dice de treva
que la conviden tant al repela com ä
la ' necessäria meditació (1, ,Is nous aspeetet que .stiara se fi obren.
ci sia quo dissabte passat. en
ile <testare només .värem parrar de tes h'nZ g esis que ens stemeala
In "5orr-esa" mte ens donava. l'Alacant, eo que en diem "La 11^T5a, Set,
mana per senta la". abrrearä taquee
cap des de dissabte, dia 2, fina ovni.
' En el fi de mes, durant aatiests elen
d'es, el ruiximum de puja aconscguit la
e .dat
Nords re7 (exactament 107.10)
fr." ^,21P , 5 106 i dc Ch 592.
Alguna retrncesos s'llan presentar
però ha tornat fe seguida a mesenter-se l'esperit de ruja.
La puja mes estrepitosa ha corresTo e com déietr. en l'artiele a ell dedicat exclusivarernt, a l'Alacant.
En el cornptat-cl'F.stat havem tineut
Ç •' resum, Un oe desraai en lS
i
entitracions
i Exterior
troltes realitzacions de carpetes ("e
l'Amortitzable de Censolidació 5 per
roca sense impostos.
Malgrat 'es nlite realitzacinns. ere
tete b an anat millorant, fluiseiant

r

e

s

*

'

a

h

fades a dies, o sla per a qua:, re. .lispre.i de les careces. laitre Amortitzable 5 per loo, amb impactos.
11 desnivel que es portaren el: dos
--e-, , itzables en la ripita i nota;ne
creció dels tines a què varen ésser
per canti de Trei,ars--diguentne tipos
re,tat recluit,
ço que 4s mes rannaltle.

e

reaceionat. tomate a recolzar-se cn
tipos de la par.
Rege/anr.ert °per:eles. peró aqueltes ser - rolen aconseguir la per a
cana el la de:eetriosa sultscripciA amerieatte r e tee e la Companyia Telefónica Nacional.
Fa die: r 711 • N01/ molt operades
riccions onlittaaies Sanson (Auxiliar
Tramvies de Barcelona.
1. fa dies qve no ho són gens les
re-r-'itiZtries Sanson (Auxiliar
de la C o nstrucció), les quals varen
perd, e ' es t-nts enters abans de la
l ' • ‘O s han tingut reacció, peJ n
n••,‘ra, 'o/15, han restat parar e, cse,r..
s-ol4icitació a 65 i una
ofe s ta a PS.
Durant cl dies de ressenya que

,

Ile narpetes l'Arnortitzable amh imposMs.

.

eapital representatiu
lile p 4
rdar alguna pertor)iteiii
mé, d'un tenedor.
Es deplorable (ele no li s ia tributada altra consideraci,; ni al capital, ni
al client.
.Les Cedules
Banc de Criedit
i.ncal, no_ gens pujarles del tipos que

'

varen acomeguir a seguit de la • SW,S-

" pública.
A 97.75 i oe.85, pera') tu.* altund
sament nperades.
Apar que aquest tr i entrat ja
f-ancamene popularment en la diària
cetització.
llan pujat
gnanyant- el t u lcr Ceduies de la ( Sisa d'Eraiscripc: n ,

t

-

tarda

s'han tractat

u ta

S. A-)

irticles de tcmporala
Ccli:do:e3
Itures
Batir •Ilipm,
Pf, que si,-

Termos Elaterio de
cuna - Pisa i F'crccllano. - Articles par a
tocador i perfumcria

la er,,, mea
irer
Sri. er

amh

orle trai 11.
que es Vell
((Sie porta
emissi4 d'e,U

cin

'
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Ditneeres. 13 d'abril de 1927.
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I fugteri3
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Ct,, r1trts parleras. diem q

Les Prra"
feusant

ahmea aquest hi ha hagut
e su b sc r iPcions públiques, abundant
les d'accions.
La de tres inilions de pessetes en
accitms - preferents al 7 per roo, de
i acreditarla casa Subirsna
(Unió Ubrera d'Editors).
La de 4.000 accions preferente al 7
per 100 de la Companyia Insular Colonial d'Electricitat 1 . Regaments (eaneguda per Cicer, paraula que diu le3
inicials de la Companyia).
La de 7.5000 acebos, aixi mateix
preierents.i aixr mateix del 7 per loO,
de la Companyia de les Maresmes del
Guadalquivir.
La (le 4.ono obligacions al 6 per
ano, lliure d'impostos presents i fliturs de la 'Unió Naval de Llevant.
Tipus d'emissió 96 per zoo (480 pessetesl.
I la de 6.000 Bons de Construceió
d'Obres Públiques de, Con.strucciors
i Paviments al 6 per mo d'interès i al
tizas de 98 5 0 (49 2 '5 0 pessetes).
Aquesta subscripció. última de les
C'ne. ofereix la particularitat, ultra
l'interes, d'una participació en els beneficis. No manquen pas a Borsa aSpectes nous.
Aquesta tarda, al Mercat Lliure
ha llama a fi de mes una nova ettrehada de puja en les accions dels Autimmibus. El dia o aquestes accions
cotitzaven a 65.
De Nords i Alacants hi ha haeut
en la darrera sessió a què ens refe-im
tala minora dels tipos de la tinla a
Borsa.
S'han vist aló que se'n diu en lenguatee de rotlin "Compres de irla
i aixó inai deixa de ter impressió a Batea.
A les cinc es tancava aixi:
Nords, to6.15.
Alacants, 104.85.
.Aut .entiiibus, 71.15.

eam en bons.
Les rci ir Hullera Fenaryoia han

Diem. de pas ada. que cont'Inam
aense cap irnpree s i,', del (ria ¿a retoco

a

99.

De les industrials, heu aixecades
canvi les del grup elèctric. amb les
(le la Catalana al cap de la cntització.
D'altres, per no esser tan esteses.
se'n Ç an tantes. i d'aleunes, com les de
la Gall e rta d'Electricitat, bon goig
se'n (roben.
Segueieen nment i real les de la
Coe nerativa de Fluid Elèctric.
Molt demanades teta mena d'oldigacions de la Trasatläntica.
De les Mines de Potassa de Súria,
abunde r ile 7incr, aixi en obligacions

sinnzltimiament en operaciOns contrn,

FINANCES

Pool Imod

La Borsa, setrnana per setrnarú

Renda de R1. Pero, 74 i D'Algar, 61
Teläfon 750 S. P.

NONELL GERMAN3
CARVI :

I

VALORS : CUPONS

Rambla del Centre, 18

La Borsa,
entre set mana
Dimecres Sant värern tancar la Borsa i redactärtan un article que no va
trobar loe en l'edició de dijous i s'haurà anat a recollir en l'espai de costunt
del número de ditunenge.
Avui, Dissabte de Glòria, sense cap
sessió bursätil entre els Dies Sants i
la Pasqua liaren) tingut un mati bancari del (mal. cont a informaaió, nomès poden interessar les cotitzacions
no oficial; de moneda estrangera.
Les harem recollides ca l'activitat
quelcom desorientada del mati i a darrera hora del migdia les concretem i
finaliterm aixi:
Eraties francesos, 22'20.
Frand's belgues. 78'50.
Frenes suissos, 109.10.
Dó'ars, 5'66.
Lliures eaterlints. 27.32.
Lires. 27'90.
R, SURINYACH SENTIES
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roo de ir

Re g is ti' e
mercantit
Servei facilitat per la casa
"ARXIU FINANCIER"
CONSTITUCIONS
RAÓ SOCIAL: "FERRES I DE
MIQU EL".
Dorniciii social: Raurich, 6.
Objecte: Exploeació d'una grua
autuntöbil destinada .a la carrega i
descarrega de inaterials.
Socis i el seu caràcter: Pau Ferres i Abril i )(asen Maria de Miguel
socis collectitts.
Capitai social: 45,000 pessetes,
aportantdie 22.500 cada soci.
Gerencia i firma: Indistinta/neta.
Termini de .a sozietat: Indefinit.
Notari i data: 17 de març de 1927.
Francesc Espriu.

***
-LLAGOSTERA8
RA, PAMIES, RIFA I COMPANYIA".
Dornicili social: Còrsega. 614.
Objecte: Confeccions i venda de
Socia i el seu caräcter: Esteve
Llagostera i Ros, Tomas Pàmies i
Domingo, Estere Rifa i Llagostera
i Artur Mestres i Almora, socis polhect ins,
Capital social: 200,000 pessetes,
aportades per tots dos socis.
Geren:ia i firma: Indistintament.
Termini de la societat: 19 anys.
Notan i data: lo (le nutre de 1927.
Francesc Espriu.

* *
RAO SCCIAL: "GIRONELLA
I OLIVERO", Societat 'irritada.
Domic:Ii social: Via Laietana, 21.
Objecti: Representacions i comissions.
Socia i el seu caràcter: Enric Gironella i Canals, EOCi collectiu industrial i Rupert O'iverú Ayxemis,
son collectitt rapitalista.
Cap:tal social: Limitat too,000 pes id ea, aportades pel senyor Rupert
Gerencia i firma: Indistintament.
Termini de la societat: ' Indefinit.
Notad i data: Sir (le mare de 1927.
Erancesc Espriu.
• si

•

NAO SOCIAL: "SOCIETAT
IBERICA DE PRIMES COMERCIALS", S. A.
Domicili social: Pelai, 62.
Objecte: Edició i venda de segells
per a la publicitat comercial.
Socis i el seu caràcter: Accionistes.
Capital social: 100,000 pessetes,
representat per 200 accions de 500
pessetes cada una.
Gerència i firma: El president.
Termini de la societat: Indefinit.
Notari i data: 22 de febrer de 1927.
Eladi Crelittet.

Socis fundadora: Lluís Sould i B6des (Metabian de Tolosa, França)
i d'altres.

• •

RAO SOCIAL: "ART ANTIC",

Societat Anònima,
Damicili social: Corta Catalanes,
número 591.
Objecte: Compra i venda d'antigüetats.
Socis i el seu caràcter: Accionistes.
Capital social: 150,000 pessetes, representat per 300 accions de 5oo pessetes cada una.
Gerencia i firma: El president.

Termini de la societat: Indefinit
Notari i data: S de mare de 1927.
Manuel Borràs.
Socia fundadors: Francesc Vida!
i Sala (Corts Catalanes, 59 1 ) i altres.

MODIFICACIONS
RAO SOCIAL: "VIVES I CASALS" (Diputació, 365).
Notari i data: 25 de fehrer ele
1927. Josep Pares.
Aquesta societat rol e . tiva
transformen en anónima amb ei tito)
de "Metallúrgica Vives i ("e als,",
Societat Anónima.
:

¿Poden dir
inateix deis

vostres tills?
'zzressmwinirrym...,
En dues

settnanes ha tornar

-Com

a
no ha d'estar gras

-Prou es coneix
que Fillimenten bd!
guanyar 350 grams.
i sanitás si el crio amb

condensada "La Lechera".
Es la millor Het per a nens i persaes grans perque es
la mes puta, bona i sanitosa de les Ilets sense desnatar
Hei

Demaneu mostres

i follemos a la

Societat Nestle
(Anónima Evanyola de Productes Alimenticia)
Vic Laictana, 41 - Barcelona
A

%•-•-err` . s"-A°•":"
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RAO SOCIAL: "COOPERATIVA DE FLUID ELE:: TRIC". Societat Anónima.
Notan i dats:
gener de t927
Antoti Gallardo.
Mitjati.tant 1 acord tires per la
junta general, sin, eineses 30,000
obligt.c.ons d'aquesta societat.
DISSOLUCIONS
RAO SOCIAL: "ROCH I CABU'?!", S. co C.
Notari i data: i j de ichror de 1927.
Ferran Escrita.
losen Roda i Carbi i Moisés Cabuti i Clarabuch, Josep janer Oliveres i Francesc Martorell i Carreres, assabenten que la Socictat que
constituircn el dia lo d'abril de t92i,
segons escriptura autoritzada pel notad Josep M. Aguirre, la declaren
dissolta i nomenen liquidador a Manuel Marta Crespo.
555
RAO SOCIAL: "PLATGES DE
CATALUNYA", S. A.
Notari i data: 7 de febrer de 1927.
Leopold Rodés.
Mitjançant l'acord pres per la Junta general, la societat que constituiren el dia 24 de f,',CT de 1919, segous escriptura ae . tritzada pel no-

me

COM ERC

por/ mal

tari Leopold Rodes, la declaren dissolta i nomenen liquidadora a Frederic Cases i Jaume Comes.
• ••
RAO SOCIAL: "MARTINEZ
ALEIXANDRE I Cia".
Notari i data: 5 de febrcr de 1927.
Elacli (-rehace
Alfred Martínez i Aleixandre i
Ernili Choler Esteller, assabenten
que la Societat que constituireu el
dia 15 d'octubre de 1920, segons escriptura auteritzada pel noteti Eladi
Crehuet, la declaren dissolta i nomenen liquidador a Alfrel Martitiez
i Aleixandre.

•

de

•

RAÓ SOCIAL: "LLACOSTERA 1 DURAN".
Notari i data: 27 de gener (le 1927.
Miguel Martí.
Joan Llagostera i Dot i Joan Doran, assabenten que la soneta: que
constituiren el dia 9 de desembre
de 1925, segons escriptura amoritzada pel notari Miguel Marzi, la declaren dissolta i són to t s socis
els liquidadors.

*•
RAC) SOCIAL: "CONSTRUCCIONS I SERVEIS GENERALS"
Societat Anónima.
Notari i data: 29 de gcner de :927.

Uruguais, 5.50 pessetes.

SOLER TORRA G"'
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 2235 per 100
Auglesos, 2760 pesscto
Italiana, 28 - 20 per 100.
Belgues, 7625 per roo.
Suissos, 109'40 per roo.
Portuguesos, 625 pessetes.
Alemanya (Reichsmark), 135 pes-

Boliviana, 1'20 pessetes.

Colombians, 4'75 pessetes.
Peruana, 1775 oessetes.
Para7uais, 0'10 pessetes.

Austria (sx'illing), 074 pessetes.
Txecoslovàquia, 1653 per loci
Holandeses, 2'23 pessetes
Grecia, 650 per roo.
Suècia, 147 pessetes.
Noruega, l'40 pessetes.
Dinamarca, I'45 pessetes.
F nlandia, 13'95 per too.
Romania, 275 per 100.
Bulgaria, 2'80 per roo.
Turquia, 2 50 pessetcs.
Estala Units, 567 pessetes.
Canadà, 5'57 pessetes.
Argentins. 242 pessetes.

i

erl
niel
tue

Venezuela, 0. 90 pessetes

Japonesos, 2 .45 pessetes.
Algerins, 2210 per Ion.
Egipte, 27.e 3 pessetes.
Filipines, 2'5o pessetes.

setes.

OR
Alfons, 112 per ton.
Unces, 112 per ton.
4 1 2 duros. 112 per 100.
t duro, 112 per roo.
Isabel, 113 per ton.
Francs, 111 per too.
Lliures. 28 pessetes.
Dòlars, 575 pessetes.
Cubä. 570 pessetes.
Mexciä nou. 115 per Ion.
Venezu&a. 112 per mo.
Marc,, 135 per ton.

•••1+,••n••n•0

Per a aquestes festes, tenim un
extens assortit de

Guillem Alcover.
Mitjançant l'acord pres per la junta general; la Societat que constituiren el dia 10 d'abril de 1 n 1-12, segons escriptura autoriteada pel natani ',luís Rujas:a, la declaren dissolta
1,nomenen liquidador a Josep Pons.

bis:s

*•*
RAO SOCIAL: "RIGALT BUL.
BENA I Cia......
Notad i data: r de mar,: de 1507.

Francesc Esprit:.
Lluís Rigalt i Corbel: a Ranton
Bu/bena i Mas i Ricar! Hustd. i
Ferres, assobenten que I:. suc i etat
que constituiren el dia 31 d'agost de
1924, segons escriptura auteritzada
pel notad Francesc Deidu, la declaren dissolta i nomenen liquidador
a Lluis Rigalt i Corbella.
***
R AÓ SOCIAL: "MORANT,
MARINÉ I LEÓN" (Comte del
Asalto, 106).
Notari i data: Lluis Rufasta.
Mitjançant l'acord pres per tots
dos socia, declaren dissolta aquesta
Societat i nomenen liquidador a Sebastiä León i Marco.
• ••
RAO SOCIAL: "PAGÉS I PO-

Xilens, o'i5o pessetes.
Brasilers«, o.6o

{crliiPs

1411 Li PUBLICITAT, propago 1

Un bon costurn
avalorat per l'experüncia de mig
segle en tots els
paisos, és començar
la diada bevent
"SAL DE FRUITA"

CAFORT" (Ferran, 14).
Notad i data: 22 de febrer de
1927. Manuel Borras.
Per la mort del soci Josep Pagés
i Isern es declara dissolta aquesta
societat.
. .
RAO SOCIAL: "PADROL I

COMPANYIA" (Alcolea, /17).
Notari i data: a de fehrer de
1927. Senyor Foro).
Ilitjaneant l'acord pres per tots
els socis, declaren dissolta l'esmenlada societat i són rIls mateixos els
liquidadors.
• *•
RA8 SOCIAL: "FERNANDEZ,
OLIETE I Cia." (Salrnerón, 35),
S en C.
Notari i data: 9 de febrer (le 1927.
Ferran Escrit 3.
Mitjançant l'acord ¡tres per tetes
els onis, es decara dissolta l'esmentada sbcietat i notnenen liquidador
a Enric Ibarra i Saragossa. .

LAXANT
REFRESCANT .0
EN

p
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'MERE S

FARMKCIES 1 DROGUERIES

Flascó: Ptes.
3'5o

3

INFORMACIONS
FOMENT DEL TREBALL
NACIONAL.-Solli citat per la Secció de Comerç i Navegació d'aquesta corporació, l'ex - ministre de Gra'
cia i justicia, En Josep Roig i Ber'gadit, donara dimecres, dia 20, a les
den de la nit, al saló ti actes dei
Fornent una conferencia que versara
schre "El nou règim de les suspensions de. pagaments a Espanya",
-- La Camina Oficia/ d'Indústria
d'aquesta eintat (Via Laietana, 20,
primer), ha reino de la Direcció General de Ferrocarrils i Tramvies del
Ministeri de Foment els projectes
de tarifa capecia/ de p. v. número 29
i ro i 11 de les Companyies 'de Camins de Ferro del Nord i Explotació de Ferrocarrils per l'Estat,
d'Avila a Salamanca, per a la uttlització de la premsa existent a Irún
per al decalatge de cotxes furgons
i vagons i transport de materials de
censtrucció respectivament, quedats l
aquestes a disposició des electees
durant els quince dies següents
en qué acabi el termini d'exposici0
a1 públic per a les reclamacions i
observacious dels interessats en la
set-a aplicació.
Dirnecres vinent, dia 20, se
celebrarä una reunió a Tortosa,
l'objecte de tractar del IV Congreó
NaCional de Rees i Exposició
anexa, que s'inauguraran h
. Barrel,na el dia 25 de maig a inent.

PURIFICADORA
Flascó doble:
Ptes.

6

Concelisionari: FREDER.IC BONET
Aparta t. 888.-Nrce1ona

e•I

em IIol mainsairimoiniammumwmairizam mazolt

• Heus -aquí -un /libre que per als
•
•
•

a

•
•

•

barcelonins serà sernpre actualitat

"la Pl3H de C313111113"
de Josep Puig i Cadafalch

Preu: 6 Ptes.

•
••

Teleon

Administ rac (tí t

4789 ß

LLIBRERIA CATALONIA

Plaga do Cataiunya - 17
4.
17
ut air omuwe a rimar omar f n aueswini anizze uma

•
si

LA NEOTAFIA1
FUNDADA L'ANY 1886

Tel(fcn 2480 ). - CENTRAL: Placa 2aula

Ann a, 24, pral. - le‘efor 3916A

•
I 11 27

d'ahril

LA PUBLICITAT

TICIARI

N. O

xell per a reparte entre els passatgers lascicies (Mostees de Barcelona,
impresos en Ilurs idiomes respectius.

PUBL1C1TAT I
I5REUS J Sa1lISCRIPZ.S4

CfiM1011ETil FORD

pies
rf

tr=setreu
cica.
• •

Ea comprarla cle matrieula
16.000 al 21.000. Informaran:
Garree de Mallorca, núm. 261.

'
14'

23,—

MONT-CALVARI

..:rEOROLOGIC
-- Situad.") general
• v a, a les set d'a-

Arenys de

Mar
En plena mar
PASQUA
Pensió, Carta, Coberts, Banquets
especialitat en Magosta Americana
Telèfon 5o8 Vivcrs de Llagostes

con,:itueixen un
el centre de ma' . .:11 a les coa-

Durant la darrera setruana la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ha cobrnt per imposicions a.e3talvi 4.377.752 pessetes i ha P.a.vat Per
reintegres d'estalvi 3.936,535 pesantes,
resultant una diferencik de 39.5.597
pessetes a favor , de les imposicions.
En la mateixa setmana s'obriren 5.03 6
llibretes notes.

,..2steren des
iftlia ate, un
a les proximitats
Noruega i cl
-a t al Pia-a de la
major

YO l Fu estalviar
rs girar

diners? Feu.--

:el goal

a a les

A.

Faixes.
Un ; c nab;net orto. 't p e r fazulatlu.
C c talunya, 8
erran. 8
del Mig, 27.

or-v- zerrry. 1-

1

Epicene Française
Hospi t al, 32, i Morera, 1
Sucursal: Salmeron, núm. 133, I
Rambla del Prat, 1
Casa (;specialitzada en articles
fins de l'estranger
Mantega fina de Jaula "Queserias 'Ch. Gervais", a Torretavega; es rep dihriarnent. Llonganissa superior -de la nostra
fàbrica de Vich.
Foja gras truffe "Mari e ".
Champagne Ruinart Sillery, La
Marechale, Vin Brut, Caves
MONT - FERRANT, Vin Brut,
Crearning Vine, Extra Dry,
Demi-sec, Extra-deux.
Cognac "Courvoisier" Napoleon
-Licors de la Grande Chartreuse.

b44~.~-erseeele44014e..~
"
On són es Esmalts tan

somicitats
LAQUE EME)
L'iJOILE DE

MER

A la SOCIETAT ESPANYOLA DE VERNISSOS, ESNJILTG, PinITURES 1 DROGUES. 5. A.
CORTS, 533. Tel. 3082-A.

Ca;x1clIa.

3

Propaganda. — Els dies 19 i 20, dc
les crin a • la- tina del molí í de sis a
dos quarta de non del vespre, tes
associacts inscrites al romiatge hau"
ron de satisier el darrer pagament,
deapres del qual els seran
les contrasenyes i les rnedalles co.nmernoratives.

1 L'HIPPOP,AMPE?

' Rae Estan-

El dimarts, dia 19 del corrent, a la
Societat Esperantista "Nova Sento",
carter Wad-Ras, núm. 193, Cooperativa La Flor de, Maig, tinclra lloc
l'obertura d'un curs de l'idioma intelnaca-anal Esperanto, a can-tic del pro.
feasor N'Artur Domenech Mas.
classes secan de vuit a nou de
la nit, tots els dies feiners, llevat de

E

de ralin sanse
- 1102tdiaiil.i la digestid.

2

I s. N'a j es de l'esta..

El curs anir à precedit d'una con feel tema "El Cpoperatisme
l'Eperanto".

----)w--11-.0- AT DE

rancia sola

'e a zero
7. 760.1,
1014.5

Malalts dci cor: NEUROKARDIN
Per humanitat feu córrer el prospecte.

Fn an-

lt

va . raratz'oes,
(1-3a- “a"

I3u s î,ede,'a

•‘,271',:

Bastaos:

La Unió de .Companyies Mercanha transierit el ;sea estatge social
'a Ranha dels Estudis, 12, prin7al.
Ila arribal el vapor "Mae,-;-. proceilent de. Gijon. amb
',mes de Granza de Gas i
1.; Menut de vapor, per
i Aznar, S. A.
. 28.
• •litt de les diades de Setjama, el governador ha fet
vil- 49 hornea i 28 dOlICS, que
Utinguts governativament.

ep

MO STELLE
211e de ilairn sense
fermentar. - Per a es_
Unimos delicats.
LIGULIÄ..
CAIGUDA
A desgrat de les indicacions que
fa ten1p3 hi ha exposades en els tramrea, accnsellant tal corn sito de baixr.r, ahir Wenceslaua Pintora ' 'AgeMea, de anys, va cante dav:o,!drl carrer de Tamaria, a la Ronda lic Sant Antoni.
so prnriuir erosions a l'espatlla
i ulze esnuerres. Va ésser curada al
d',!,,ns.di del carrer de Sepúlveda.

S. A.

5

Pa de Viena? Si... pa
de Viena, però...

P4 DE VIENA

ESTEVE RIERA
• A Llorens
: Valencia, 213
i carteres, oto.

A. BORDAS
l aça

Sed. Anna, 7.

port el magnific
el .qual viatanglesos en
viatge
que realitzen
er la Mediterrania.
!iciona •lls a pro f ita ren el
, recOrrer la ',ostra elote,
ri-mhrosos cotxes i
visitar els Set/S principals
lesents.
SC'Cietat d'Atracció de Focas•aprofitä 'l'arribada del dit valcli

Rbrics iuestits

)91,;i.r„e,

,r a a
queden nous a LA REFORMADORA, Trafalgar, 9, primer.
ACCIDENT DEL TREBALL

Francesc Macan García, de 26
anys, treballant ahir en un taller de
la Societat "Unió Quirúrgica", situat al carrer de Nàpols, es produl
una ferida greu al dit pólzer de la
mà dreta.
Fou assistit al dispensari de Sant
Andreu.
PARAIGOES CARDUS
Portaferrlssa, 10

INSTITUT DE gULTURA I
BIBLIOTECA P,,OPI,LAR ' I5E LA
1,K)NA. — Secció Permanent de Rebajá i Cutre. — Asad, diumen ge, a les
vuit: Missa cantada amb Hornilla.
Desares de la mista es rifará la mona
entre les que hi hagin assistit. Els
dies 23, 24 i 23 del corrent, per sao
de celel-,rar-se el romiatge a Montscrrd, no lii haurà missa a la capella de
l'Institut.
Secció Permanent d'Educació i
Instrucció. — El dimarts, dia 19, es
reprendran les classes.
Secció Permanent ir Economia i
Proveirnents. — Llista de la Setrnana.:
dimarts, filete de Iluc a la "CocalaiSe"; dimecres: Torncdos a .1a Bella
Elena; dijons: Ensiam a la Infanta;
divcridres: "Bocadillos a la Diva";
dissabte; Pastis a la Royal. — Classe, de la tarda; dimecres, lluç a la
Princesa i gelat de crocant; clissahte,
espàrrecs a la Polonesa i fruites amb'
curam.
Secció Permanent d'Organització i

•
nnn expolie/6 de dormitoria des de Dfess .32,0500:
' milis/dora des de ru
Z MA OS SiNSI f!AUVR Exposició
":
.re
da de competents tècnics, donaren
satisfactori resultat. L'autogasificador Lacinna -significa un considerable-avene en materia d'aparells cremadors d'olis pcsats,_La se‘a particularitat mes sobresortint es que
funciona sene ventilador ni compressor, i que en un termini relativament breu eaconsegutix elevar a
altes pressions.
En les proves practicades a l'Escola d'Enginyers se lacobla a una
maquina Voli de ;o cavalls i als tres
quarts de funcionar assalf una pressió de dotze atmosferes.
Amb la invenció d'aquest aparen
se cerca l'aprofitament integre :de
les onze mil calories que assoleix
la cremació dels olis pesats en lloc
de les quatre o cinc mil, con/ a niàximum, que poden aprofitar-se del
carbó.
La disposició de l'aparell i el seo
funcionament són molt senzills. Un
dipòsit que conté el IJas-Oil rollo.
cat a una altura de 7 ó 8 metres
ruante, per la seva mateixa altura,.
amb una pressió moderada, alitnentant-lo raparen gasificador. Aquest,
per les seves reduides dimensions ä
fàcil i còmoda adaptació a la caldera o forn en qué ha de funcionar,
perniet d'ésser collocat on es vulgui,
sense cap modificació al fogar, i per
la seva condició de no fer futn i
neteja fa innecessari l'ús de la xemeneia de mamposteria.
L'autogasiiicador Lacoma simplifica molt el servei de fogainers i de
magatzernarge, donat el poc voluta
dels olis pesats.
—
LLET PURA de VACA, SENSE
D ESNATA R, GARANTIDA,
neenés la trobareu a Gracia, a la
Granja del carrer de Verdi, 56.
SERVEI A DOMICILI, SENSE
AUGMENT DE PREU.

No toesiti més

PEROYETES MERCK
d'oxigen superconcentrat, combaten eficament tots eis g
Plena i protégeixen l'organisme
huniä de tota malaltia.
Les pastes dentifriques corroeixen i destrueixen paulatinament
l'estima. Les

PERCUTES MERCK
blanquegen i fortifiquen la dentadura, i conserven l'estnalt
indefinidament.
De vende a les farmàcies, drogueries i perfunieries al preu
5 pessetes el flascó de roo i 3
pessetes el (lascó de so.

Varices
Almorranas
'alcores

ldne

Tres rals capsa a totes les farmàcies i a casa l'autor: Farmacia Vallverdú, Reus. A l'enAntoni Cavaller, Reus
Ha estat detingut 'Ramon liada
Carici, acusat d'haver dirigit insults
a un agent de vigilancia i a dos
l'exèrcit.
oficials

sense conipetncia.
LLORENS GERMANS
Rambla de les Flors, 30
-----— El notable publicista En
Josep M.' C,-tpdevila descarto. el
proprillent divendres, dia 22, a
la Sala Parés, una notable conferència, de les organitzades
pels Pares Caputxins, sobre el
tema "Afirmació franciscana".
L'acte serh, se rmns costum,
a un quart de vuit 'de la vetlla.

Tenim plena certesa, distingida lectog a, que convindreu amb nosaltres en que el bon gust no es demostra
solament vestint amb elegància.
Per exemple, en el calçat.
A y& us agradara que les vostres amistats i coneguts, i àdhuc els badocs, portin una excellent.impressi6
vostra, prer la perfecta harmonia que guarda el vestit amb
les mitges i el calcat.
I no solament per als estranys; vös gaudiu
ment contemplant tan bell conjunt.
Es possible que vós projecteu comprar-vos un calcat
que harmonitzi amb el vestit que esteu confeccionant. Si
es així, podríem comptar amb la vostra grata visita?
Tenim molts models per oferir-vos, en una infinitat
de pella precioses de tots els colors, tot obra fina, cosides de les mill.ors qualitats.
I sobretot molt on escollir en qualitats que responguin al preu, ja que nosaltres rebutgem tot article que
per la seva confecció no respongui a les necessitats actuals
en qu.e les sabates es veuen per baix i per dalt.
Us heu fixat, lectora, com desentone> unes sabates
torçades o clavades?
D'aquestes angúnfis estan Iliures les rostres ctients‘
El nostre calcat desafia totes les mirades, per incluisitorials que siguin.

Tora malaltia entra per ha boca
Les

pena de metall. Ele-.
Gä unía igants
modela. Preus

PR B NEU

P ASTILLES KLANI

Guarimul ndical
garafililzat

RGSELL-Mit
ó, 298, afta. Bruch., de
Diputaci
1 3 a 6. Diumenges, d'II a 12
EMBL-331116635.7=5~1a=100.1'
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Cia.: do 1'itiln sense termentar. Alimenta més •
que la llet 1 s assmula •
mes fäcilment.

JOIES. i/ENITABLE OGASIO.

objectes usats do totes olas-

ses.

Proa

fix Tunees, nú.n. 41.

El vinent dimecres, dia 20, a dos
tpiarts de set de la tarda, celebrara
Junta general ordinaria la Unió de
Companyies Mercantils, al seu nou estatge social, Rambla deis Estudis,
principal.

12,

Recordeu que per evitar O Curar
la FERIDURA, la millo,. cosa ea usar
ANTIAP/IPLETIC BERDAGUER
CE

33,

,

FORTUNY, S. A.

A.X4+944444A44.11e0444+41Se

i LLL

MI/

riLcleo.-t

l'inreVes 'al tall‘eo
12, 3, oreo Pl. Reial.

bais.at

tose

Onze Portes"
RONDA DC SAN7 PAU, 56 : PFlEU 151.56:

Bi.E.

VENDA A LES

LAIIMALUES

I Lenes Layetanes

CATALANES, 613
MOBLES, JOIE3, TAPISSOS
ó, proLAMPARES decoraci
Jactes per eminents artistas

UNA EXPLOSIO DE GAS
Ahir, a primera hora de la tarda,
al Passeig de Gracia, entre Aragó
i Valencia, va haver-hi una gran alarma a conseqüència d'una explosió de
gas.
L'explosió va aixecar molt enlaire
una gran quantitat de terra i de fusta. L'estrèpit amb que va produir-se
fou extraordinari,
Sortosament no ha calgut lamentar accidents personals.
GRAN SASTRERIA de

COKETJEll 1 11113-1Vayo, 26
Els propietaria d'aquesta acreditada sastreria posen a coneixement de la seva distingidd 1
nombrosa clientela. i del públic
en general, que han . rebut un
extens i varint assorlit en teles
de la nade alta novetat, proseedenla de les rul'ors fitbriques
angleses i del país, les quals
• posaran t5 la disposicid de Ilurs
constants afavoridors, of c rint--se a servir Ilurs encàrrecs amb
tota perfecció i economia. Gran
assorli farnericanes i pan, talons d'esport, a pretts ,stiniament econòmics.

AIGUA IMPERIAL VICHY
A la sala de maquines de l'Escota
d'Enginyers es practicaren, fa dos
dies, al mati, proves oficials d'un
aparell de gasificació de Gas-Oil,
inventat pele industrials barcelonins
seityol-s ',acorna.
I es proveo, efectuades en pre;e11-

g

Invita Dura dienta i amics a visidr les seves aoves culleccions
per a Primavera i Istitt, a prens
molt reduïts.
Ferran, 34
Tancat de 2/4 (le 2 a 2/4 de 4
Demaneu a tot arreo

de porcellana; durant el mes

d'abril liquidem 590. vaixellcs de primcra qualitat,
a preus baratissims, 1 a más
fern un descompte del 15 c7a

PTES.
MODEL 4673
en xarol caoba
Tenim el mateix model en xarol fusta-rosa

•••.111.0

MOST ARNAUTEU

rallallomminennumummilim

6T501:

f61112111113 53 55 E
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10 50

La venda no esta limitada;
aquesta ocasió la pot aprontar tothom

Pelayo, 11 , Via Laietana, 30 , Salmeron, 71
Rambla Estudis, 4, i Coiomb, 2 (ellraii 337 h hui 13131)

1

Ferran, 36

BARCELONA

Pro-I\ lonument Garreta
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EXPOSICIONS
"Reuma"

filITS

trtitisme i gota
1 1 iSTOM1 1 VE.LE

Per a enfortir l'organisme i
el sistema thgestin, empreu ei
Brou Vegetal FALP, nie en
vitamines, finte elaborat al vapor, procediment patentat que
conserva les matèries salines,
bromätiques, etc., i el qua
exereeix mra acoló benbfica i
reconstituent, que noten rápidamtint, en particular els delicats
l'estdmac i del Ventre.
lcgitim del Centre Diett)etic
FALP s'expien al carrer de VaUmeia, 270, prop del Passeig de
Gräcia.

CAMISERIA

SUS
huella, 32
Gral a ssortit en 00 h 31 3;

P. CASALS
J. CONINCO
Ft. ESTRP.NY
F. ILOP
J. ClUAR515LA
NINON I C. COLLET

s

Pintura
P3

Carien/ce
aplicat
l'in s al 29 artuat
Art

eh-MUEVA L'S LAYIETiNES
CORTS CATALANES, GIS
Pintura
MAMA LLAVANERA
R. samveons
A. CANOL'ES
R. SALA
5. SANCHO
Il Idees earn altate
EGILL
FIns al 22 actual
A.. RIE Y IE, S
I5ST tti DICr.TALANES,
570
CORTS

J. COLOM

tributaras

Fina a/ 22 actual

LA IP1 1,t tC 0-1F IE CA,
Pintura
R. LLIMONA
Fina al 22 actual

&PA- S AM ICADES
DE.CORATIVES
AnTs
Mobles-Pintura ,:Ntorativa-ProJectell
LAVFTANA.

46

EXPOS1C10 CE P1:11CRES
DE P11E5710102E a- FIRMES
Plus al 25 actual

Cl en CIA
C ( 0) ( . 11
PASSEIG DF GRACIA, 2
Espo4c i ó permanent d'obres d'art 5
antiguitata. Oblectra propia per •
presenta

VId111 M. GA iRiUrA

2;

Campabaddl i C. Chavarria, de; de
Larraix, lo; Federació de rellotgers
de Catalunya, wo. Total, 6,0:3 93
pessetes.
La subseripciá popular esta olerta a la Comissió Monument (arrela (Delegació de Barcelona) carrer
del Pi, II, principal. Per a dartat'.us,
tots els vespres feiners, de set a uou.
ingall...B.1111.1.111.11111111

AQUEST NÚMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
IIMEMIE11111111111CIBBZW11111111

DEPURATIU

21

PIETA'S'. 10 (darrera 1,, Catedr•lt
ANTIGUITA1'8 u OBJECTES D,ART
kapostet0 permanent

SANG
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Anglas de pecho. "ajes preamtsr• y
dernäs enfermedades finadas per la Arte-

rioesclerosis e Hipertensión
be miran de un modo eferiemo y radical y ee
evitan por Ilion/aleto tomando

RUOL -e—

Los sintamos precursores de eas entermedabufos de oidos, falta de tacto horeaigueos, va/sidos (desmagh
os modorra, ganas frecuentes de
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, eurn-

dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, earroes.
dolores en la espalda. debilidad. etc desaparecen con rapidez usando innol. Es recemendadn
por eminencias medicas de varios paises, suprime
el peligro de ser victbna de una muerte repentina.
no periudica nunca por prolongado que sea su

ul; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, contii.tuando la mejorra hasta el
total restablecimiento y logrindose cos el mismo

una existencia larga con una salud ensidiable

selecta
CAPES torrats diàriament

*teme, 3. — Barcelona

De la Insta anterior, 5,72045 Pessetes. Sindicat Musical de Catalunya (primera llista): Sindicas Musical de Catalunya, 30; Jantne Terrente, 5; Antoni Seguro, 2; _fosco
Enric
Doncel, 5; Josep Balcells.
Solsona, 3; Joan Montaba. 1; Conrat Giralt, 1; Joan Ventura, o',5o;
Lluís Trescases, 1; Joan Rodríguez,
11 Francesc Fernändez, 1; Francesa
Casals, 1; Francesc Aznar, 1: Erancese Figueres, 5; Josep 111. Navarro,
Miguel Ter1. Jaurne Torrente,
renta, 1; Miguel Bellera, 2.
Delegació de Barcelona (VII Ilisra): Recapta ballada de sardanes PI
Crup Escolar, de Manresa, el dia 3
del corrent, 75 pessetes; un subscriptor de LA PUBLICITAf, 25;
Lluís Figueres i Dotti, lo; ;can
2;

n.

ti'
S A L PETRITXOL,

BOMRONERIA

NOCILATES

a

VENIA* •ega1a, Rambla Flores. 14. Barcelona,
y principales larmaClaS de España, Portugal
Americas.
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LA TELE

PROGRAMES PER A A\7111

„

VISIO ES UIn1-,FET

Han/ constate, altres aegades, en
aquestes mateixes cialunmes, el fet da
la supressióe 'progressiva de les distancies amb els avenços simultanis
i de la tele fonia sense f ils.
..ht han estat salverles, d'un sol vol directa, les distancies de París a Sibè
o de raras a Persia i -De-ria
qualques jorns ençá, hom pot parlar
per tele fonia sense f ils entre Londres
1 l'Havana o entre Londres i .Nma
York.
Ara ens arriben novas molt interessants de les meravelles de la telar:sha que progressa també rápidament.
Disco els telegramas deis Estats
Units que la televisió acaba d'ésser
victoriosament demostrada per l'American Telephone ami Telegraph Company, davant d'un grup .representatiu
dels periodistas de Nova York. als
seus laboratoris Bell. Els periodistas
veieren Mr. Honer, el secretari de
ermerç. en , atahsar-se a l'aparell telefónica a Washington, dues cantes millas lluny, i quan parlava amb Mr. Giffarra president -de la Companyia• Tea'
lefónica, a Nova York, contemplaran
en una mampara la saya irnatge que
ti/aria les celles, avancava el mentó
per a donar émfasi a la paraula, i giraya lentament els fulls del san manuscrit.

Alguns dells barlaren amb altres
periodistas de Washington. i nogueral/ veure l'expressió de llurs rastras.
Vejaren també la cara de la telefonista que a l'altne. extrem de la línia,
a Washington, cridava les persones
amb les quals ella olien parlar. Es
distingia perfectarnent fins l'ondulació del seo cabell. Immediatament
després apareixia la cara de la persiana cridada a parlar. Dins la cabina on parlaven. les imatges movibles
de les persones per les quals demanaven anareixien en un mirallet de
sis centímetres quadrats, perla per a
comoditat del restant de l'auditori,
aquestes figures animadas aren projectades i ampliades damunt d'una
mampara.
Després els period istas presenciaren
altres fets similars de televiaió realitzats per la telefonia sense fils. mitjançant l'estació emissora de Whipnansa a la Nava Jersey. Sentiren cantar un actor negra. al nual veieren ensems, i sentiren i veieren albura altres números de varietés. Al miran de
la cablna. les imatges resultaven remarcablement netes i les persones aren
de t'ad recagnició. A la mampara
mis min: la identiecseT6 resultara
mis dificil. paró en el seu coniunt,
la prova dona un resultat admirable.

Els telegramas dels Estats Units
a fegeixen eta, detallad seMients :
La peesnet,. relee de la qual es
trames, scu davant duna Cabina que
conté tres grans cambres foto -elèctriques, cada une d'elles de 45 cernímetres de Hargada. Per damunt de les
faccions d'aquesta persiste/ corre un
raig de Ilum dirigit a punts successius per una roda que giravolta sobre
till pern. amb 2.50 0 foradeta en el seu
cantell , de faisó que dirigeL el raig
de llum-a cada 'una de les parts de la
figura que hom desitja de trametre.
Quan el raig de Ilum topa amb la figura és reflectit a una cambra fotoelectrica. en forma Iluent o fosca,
prono:Tienen-kilt taaclaror o a l'opacitat iiecions de la persona.
La cambia engega un corrent e'actric
que aleshores és amplificat cinc mil
milions de voltes per a la seva transa
missió, mitjançant una onda de teleionia sense fils, a l'estació receptora.
Els aparells d'aquesta darrera estació
rabeo cls punts de llum successivament
damunt d'una mampara que pot estar
gran o patita. segons convingui. Són
tra.nsmesos en conjunt SS reflexos com
plata per segon de les faccions de la
persona, i cada una d'aquestes figures
és composta pels 2.500 raigs de llum
reflectits. Tan clara resulta la transmissió a la mampara, gran de
6 centímetres per 7 i mig, que és possible de distingir les dents de la persona i la cendra a la punta duna cigarreta.
La televisió aviat sera practicable
entre continents i a través de l'oceä.
Tots els paisM hi trehallen activament.
Mentre a Nord -Amèrica s'obtenen
aquests brillants resultats, a l'Austria
s'assajen metadieament els sistemas
Thorne-Backar i Telefunken, per tal
d'obtenir que els aparells que avui resultarien a preus molt cars, pugnin
fabricar-se a un preu que periet i a
tothom de tenir-ne carel avui e, tenen
receptors per a les audicione
A Anglaterra els angla, e-s radiatacril cs estadien mataix amli activitat la televisió i tren/ esnera traesmetre anuest 'natal , aria les sessions
del Parlament en les unals es discutir à ei pressunost britan ícri les altres
de gran interès necirmal per tal eme
de tota la Gran Bretanya hom pugui
des de casa _presenciar i sentir els
,
debata
Aquesta supressió practica de les
distancies exercirà segurament una influencia enorme sobre rena cultura i l'economia de tests els pobles, la solidaritat superior dels quals trobarä novas
formes de rnanifestació i expandiment.

n-•*-41-0-4/

_Una emissora de

cotit-

zacions de Borsa
falses
Ifeatre totes les revistes de radió dei món van donant compte
dels avenços que aquesta aova ciencia va fent per tal de fornir nema
eiements dexpansió a la cultura,
ja ms comencen d'arribar tanibé les
.primerea novas deis ciernents que
la radia facilita al delate. No ',odia
• succeir altrament. - Yates lea coses
terten el seta pro i el seu ccntra,
i el que serveix per al be pot servir per al mal igualment, segons
quines mes se'n valgui n .
ti fet s'ha esdevingut a França,
i • ha servit ' parqué uns erpeculadors
es pogueSsin dedicar a neatafa.
Es serveis de control de la Secció de T. S. F. del sots-secretariat
deis P. T. T. estaven intrigats temps
ha datant deis nombrosos missat' ges transmesos diàriament per una
estacha clandestina de radiotelefonia..
La guerra ha permes, pera, de
turbar amb una relativa facilitat
missores clandestinas. Després
.
ele -laboriosas. investigacions
•kiéir clandestina ton descoberta en
•un xalet del carrer de l'Assumpció,
a París, en el número 63.
Les diligències polícíaques han
permas de posar en alar que di' versos banquers no francesos hasven facilitat els diners necessaris
pee a la installació de l'estació i
que aquests banquers transmeteren

lš

1
No hi ha
en Ràdio
res
millor

AUTO-ELECTR1C1T
10031, 1101103 i

Eutil1, 1.43.

Mutante, 231

RADIO BARCELONA
Retransnussuí del concert que
donara la banda municipal que dingelx
el inestre J . Lamote.de lauguon, a la
pina del Rei.
1200 : Campanadas horarias.- de la
Catedral. — Pan del Servei Meteorolisie de Catalunya. Estat del temps a
Europa i la Peninsula. Estat del temps
a Catalunya i a mar.
Cotitzacions dels mercats agrícolas i ramaders. Conferencia sobre
"Les ze. plicacions domastiques ale la
radioelectricitat".
18'io: El Quintet Radio interpretarä; "Nola", fox, Artes; "El ' Mangas", A. Fernanvert.
1830: Id bariton Joan de las Heras interpretará' : "Manixa", romanaa,
Vives; "Los cadetes de la reina", romansa, Luna; "La novelera", romansa, Alonso; "La canción del olvido"
romansa, Serrano.
19'co: El senyor Toresky recitará
"En la mort d'En Guimerä l", F. Vilá;
"Qué es caridad?", M. J.; "La mona de Pasqua", Pepet del Carril.
.19'3o: La sopran Rositta Tasso interpretara: "Nocturno", Maurege;
"Ai, Margarida!", Morera; "Vittoria, Vittoria!", Carissini; "En esta
huella", cançó criolla, Maurege.
20' 00 : El Quintet Radio interpretara: "Eva", selecció, F. Lehar; "El
cavaller de la rosa", Strauss; "Dansa macabra", Saint-Saens; "El alma
de dios", Serrano.
20'40: Crónica deportiva.
21 : Tancament. de l'estacha.
2200: Retransmissió d'Union Radio
E A J 7 :Madrid.
RADIO CATALANA
Sants del dia. — Crónica d'ara esports i modas.
Acte de concert.
"Marcha de ballet". °unte uta:
"Serenata de amor", orquestra; "Palomita", senyoreta Delgado; "Cyrano
de Bergerac", fragment, seayor Espanyol; "Marcha de Arcos", per la
rondalla Tívoli; "E/ señor Je;aquin",
alborada, per la Rondalla Tívoli;
"Jugando". senyureta Delgado; "Moorquestra "A maros 7
res y amn-ins", senvnr Espanyol
"Ei unir(' da la careli pa", sardana,
per la Rendana Tívoli; "Virgencita",
senyoreta Delgado; "El asombro de
Damasco". fantasia, orquestra; "Cancó". pocsia. senyor Espanyol: "Ura
castiza", xotis, per la Rondalla ivoli : "Me quieres verdad?", senyoreta Delgado; "Martixa", orquestrar
"Te diré lo que es amor", senior
Espanyol; "Retreta austríaca", fan11'15

a Berlin, a Amsterdam i àdhuc a
Rússia en llenguatge xifrat, informacions bürsatils i sobre el cura
dels canvis.
A Berna, en primer tenue, aquest
grup de banquers havia aconseguit
que una estació oficial donas diverses vegades al dia les cotitzacions
que li transnietien, setnpre per
T. S. E., uns cómplices propietaria d'una ultra emissora installada
a Riga.
Aquests especuladors sembla que
han fet en); quants milions de benefici només que operare amb el ruble tetó.
De nernissorn del carrer de l'Assunipció c li sortien diàriament
tanta radio g rames. Aquestes emissions, recollides pel Servei (N'irastigaciú dels P. T. T., han estat /horades a tècnics especialitzats percate
les desxifrin.
Mentrestant, el senyor Prouharana procurador ele la República
francesa, Ira encarregat al senyor
jutge dinstrucció que obri
una informacia, per infracciä al /nonopoli da les transmissions telegràfiques, dacord amb el que disposa l'anide primer del decret de
27 ele desembre ele z851 i la Hei ele
finances de 30 de juny de 1923, soIne • el funcionament clandesti d'estacions e/Mesares de T. S.' E.
Els banquers que estan embolicats en aqaest afer selM Miguel
011ian i Nicolau Freudenstein, russos; Samuel Dubrovicz i Leopold
Lowenstein, letona; Alfred Goldwaner, austríac nacionalitzat francas, i Marcial Pitavinn,,italiä. Tots
ella vivían a París i sembla que de
moment secan expulsats de Franca.
Els dos operadora .de l'estació,
Jacques Parenta i Mane! Lagrue,
SÚJI francesos, i aquests dies han
prestat diversas declaracions davant
el jutge instructor.
Actualment la investigació judicial es limita a perseguir el delicte
dinfraccier al monopoli de l'Estat
i a /a llei de Finances sobre les estacions etnissores, paró un cap hagin estat deaxifrats els comunicats
que eren emesos per radio, la qualificació del delicte podrá canviar.
El decret de 1851 assenya/a per
de prompte, una pena d'un mes a
un any de presó pels defines que
de monierst es persegueixen.
Els quatre primera esmentats són
els que facilitaren -els diners necessaris per a convertir sil xalet del
carrer de l'Assumpció en estacha
emissora de T. S. F.
Tot,` ella traman de respondre
des petiudicia ocasionats a l'Estat
per la transmissió de flo radiograma% diaris durara una pila de nietos, que és el temps que feia que
funcionava l'esmetutada estacha.
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Els Campionats peninsulars
de

pilota basca amateur

DE

FIJ PE

EL

Lii
EN EL DE MA, CATALUNYA,
L'únic fixapel
labrar
VA OBTENIR UN ESCLATANT
:ara
gde bril anta i conseiva
TRIOMF DAMUNT L'EQU I P DE
dicats
GUIPUSCOA
dia
el
tot
pentinat
el
Frs
Ami) gran animació, ahir va coViole
menear el Campionat peninsular • de
setas,
REBUTG v 11 'bIlTrIONS!
pilota basca amateur.
de y
El partit d'ahir era a mi entre Vetafia,
quip de Catalunya i el de Guipúscoa,
reas
al frontó del carrer d'Al/teja. Aquets
partit es considerava perdut per a/
inca,
riostra elidir, paró rl resultat no fati
!saja
aquest.
roo
Els guipuscoans presentaren Gurterce
ruchag-a i Garmendia. La parella Renquar
conda-Azque, amb la qual tenen mes
fuer
confiança, la reservaven per al segun
al O
partit, o sigui el de dilluns, car conde 1
fiaven que la victòria era segura, tot
aten'
i presentant la parella esmentada, que,
PERFUMERIA
amb gran sorpresa de tots, fou baOL)
PARERA
tuda.
Els seus calces fallaren Per complet en topar amb l'equip VizquezIA1M
Guerrero, el qual va saber-se entea
Rambla Sant Isidre. La Pi
Llançaments: pes, sise i javelina.
cara
Desplazará SI peilllUe equipo, reforclre perfectament.
de
Palafrugell.
n
Sets: alçària, llargäria i perxa.
Comuna la partida molt anivellada, zado con varios excelentes jugadores
Teianenca.
La
Unió
NIT:
Tea.
ti
PROVES AUTORITZADES. —
, com ho demostra el que es produissin de otros clubs. La expedición madriPrincipal
del
Valles.
sigui
mie
la
Federació
ha
proCom
dista
emprenderá
el
viaje
a
fines
de
empats a t i 2 punts, pera després del
Luna Park. Agrupació Sardatu
sagon empat els blaus (Catalunya) co- mayo próximo y visitará los Estados hibit la celebració de carreras ami)
Igualada. Club Excursionista
ac,,t
000
meun
recorregut
superior
a
3.
Unidos,
Canadá,
Méjico
y
Cuba."
mençaren Ilur magnífica actuació, que
Principal de Palafrugell.
bred
tres
j
abans
el
Camita
Provincial
haSuri fins al final (Id tnatch.
crcLtsmr via autoritzat algunas carretes, el CrinEsparraguera. Ateneu. La Pri
les
L'equip guipuscoà no actuà com
LES REUNIONS AL VELOde
Terrassa.
rala
Federal
han
accedit
a
l'autoritseit
s'esperava; el davanter va fallar con- DROM DE LA U. E. DE SANS. —
•L
zació de les proves "Volta a Barce- - Centre Moral del Poble Nou,
tínuament, produint-se la pèrdua de
Avui, a dos quarts de cinc de la tarda,
jades, 118. Cobla Emporium.
bao
punts uns al final, que Catalunya 'camcnaara la primera reunió de cae- lona", que rA. E. Tagamancnt dura
ami
DEMA A1. MATI: Teja. La
s'adjudica la victòria per 22 a 13 nenes al Velerdrom de Sans, amb al a cap el primer de maig, i la "V VolTeianenae, La Principal del "Va
ta a Manresa" que organitza cl Cenpunts.
següent ordre:
tre Excursionista de la comarca del Esparraguera. Ateneo. La Principal
*5*
De •dos quarts de cinc a les cinc: Valles.
Terrassa.
del
Campionat
a
mi,
no
st
Avui,
carrera de So saltes per a princiTARDA Esparraguera. Ateneu.
AUTOMOBILISME
celebrara partir, car hi havia asse>pl
piants.
Principal sie Terrassa.
EXPOSICIO INTERNACIONAL
nyalat Centre-Navarra, i aquest darR ce
De les cinc a tres quarts de sis: priLuna Park. Principal Barc,elanial
DE
L'AUTOMOBIL
per
a
la
final,
que
es
classifica
rer
di
rnera máneg-a match darrera moto:
Teiá. La Unió Teíanenca. La Pria
El Camita organitzador ens prega
Mida lloe denla, dilluns, al mateix Boyar, Alegre, Hachero.
F
cipal del Valles.
q-ue
fern
pribfic,
per
a
coneixernent
de
Frontó del carrer d'Ainalia, per no
De les sis a un quart de set: carrera
Sant Boi, Grup Sardanista.
tots els senyors expositors, que ha
haver-se presentar l'equip del Centre. de persecució Regalen-Fas gues,
AVUI, AL FRONT9 PRINCIPAL F. C. 'Barcelona contra Josep Cebrian quedat acabas d'una manera absoluta BarcIT
N I'r naTeil. le Unió Teianenca. Jj
PAI.ACE, A PALA I A "CESTA" Ferrer-C. Tresserres, de la U. E. de el termini d'admissió de sonicituds
del Vallas.
ds teleions i fluid elèctric en Os PrincipalPark.
Els partits de campionat que se cePrincMal Rayarla:1h
Taina
dimarts,
dia
la,
des
de
stands,
i
que
lebraran en aquest Franca són els se- Sans.
D'unn calan de set a les set: Segona
Gracienc. Cobla Barcelana
podran
començar
les
operacions
de
güents:
!navega de 30 quilòmetres, del match
SEGON CONCURS PREallt
l'enramen de tots els stands.
Avisi, al matí:
Aleare, Hachero.
SANT JORDI. — El Foment de
A les deu, a pala Centre contra
EXCURSIONISME
Per a la rumia del dilluns, regiais
Sardana de Barcelona en complao
Guipúscoa.
aquest altre horari:
SINDICAT D'INICIATIVA DE
fer pfiterEc que. mitjançant la meses
A les onze, a pala : Navarra contra
Dc dos quarts de cinc a dos gens
LES VALLS D'ANDORRA
tació dele comprovants corresponerra
Catalunya.
de set: La canse ra de dues horas a
El Sindicas d' Iniciativa de les han resultat mranvadors de les caro
A les dotze, a "cesta": Guipúscoa l'americana, per a la qual consten insValls d'Andorra assabenta a les so- posicions nremi-des en el Suma C,
contra Catalunya.
crits 16 equips, formats per corredors cietats excursionistas i al públic an curs Premis Sant Jordi. J. Bland
Dama. al matí :
de segona i tercera categoría.
Revnalt, en el tema IV de 4
general, que a fi que puguin trobar
A le, deu: Primer partit a "remonDe les 640 a les 7'15: Carrera inte" ((mil: partir): Guiperscoa contra dividual ele roo' solfas par sprints tota mena de facilitats els que desit: pessetes, Mossa ner a cobla dan/ caz
prnwilar catalana atnh aa campear
gin fer excursions i visitar Andorra,
A
wAT rini, F3cm,A1 TIFNTIT,(1,
Navarra.
"Gran Premi Lluís Piara", per a la
7, Ftor•d,
7
A les onze (final ‚le pala): Vence- qual consten inscrits: Bover, Espa- poden dirigir-se al Sindicat d'Ini- ció "Gracieta", i Joaquim Serra.
RADIOTELEFONIA
ciativa i a/5 seus delegats, a tots els el tema sise de afro pessetes. cornme
do rs del dia anterior.
nyol, Saura, Regnier, Fargues, Josap
A les dotze, a "cesta": Vencedor Cebrian Ferrer. F. Tresserres, C. pobles mis importants d'Andorra, ció ner a cobla de tema Ilitirea amb
trehall "Imnreasinns earrinerees".
on trabaran tota merra d'indicacions
Tresseres, Borras.
tasia militar, par la Rondalla Tivo- del dia anterior contra Centre.
En la fasta resum de les del si
que els puguin ésser necessäries.
li; "Tango rojo", senyoreta Delgado;
BOXA
Poden dirigir-se directament al.se- aniversari de la fimdació
FUTBOL
"Danza espanola", orquestra; "AlvaLA REUNIO D'AVUI, AL
nyor presideni del Sindicat dlai- de la Sardana. ente se celebrara aral
CAMPIONAT PENINSULAR
radito", pas-asoble per la Rondalla
ciativa de les Valls d'Andorra, An- tat a m'en/l uid al mimar de maje
"MUNDIAL SPORT'
Tívoli; "La corte de Faraón", or- ELS PARTITS DE QUART DE
Pasan de la Música Catalana, ,era
FINAL D'.AVUI
Heus aquí el programa de la re- dorra.
quastra; "Oh! la mujer", orquestra.
estrenadas les esmentades Ce,e,v4
El delegat ele Barcelona. Eduati
Com ja és sabut, ' aquesta tarda, al unió que se celebrara aquesta tarda
cines. Els socis eme ferien encarrera
Bonell.
al
Mundial
Sport,
de
la
Diagonal.
cama
de
Les
Corts.
es
jugara
el
priPROGRAMES PER A DEMÀ
lireat'ts ta ner 15 l'arte pu den nassar
a Picare contra Buhigas (plomes).
mer partit de miaus de final entre cl
recollir-les a l'estat ac: P. narn
1 1n...L «•n.,,•••••1•••••gnn•••IIIS••nn•••••
2. López contra Martínez (galls).
Barcelona
i
el
Batís
de
Sevilla.
tots els dies, de set a
RADIO BARCELONA
3. Alberni contra Roca (welters).
L'equip
qua
en
definitiva
presentara
del iesnaa.
12'00: Campanadas horàries de la
LES SARDANES
Comelles contra Aracil lt (ploel
Barcelona,
no
se
sap
encara
ben
Catedral. — Part del Servei Meteo— Anuest matí tindrà tina al I!
rològic de Catalunya. Estat del temps be, car oficialment se'ns comunica que
dial Sport. de la via Diarranal
Cabane contra Ferrares (itea5.
no
es
decidirä
fins
a
l'hura
de
comenCARNET
D'AUDICIONS.—PER
a Europa. Estat del ternps a Catalua u-an malició de sardanas, destins.arçar. Per noticies partielars i que gens).
A AQUEST MATI: Esparraguera. els cabals que es recullin a la su
nya i a mar.
Bru contra Aragones (alomas)e
6.
recollini
a
Mol
d'-informació,
Atener/. La Principal de Terrassa.
/8'oo: El Quinte Radio interprecrinció Pro Monument Garreta.
7. Falcó contra Gómez (welters),
Fuigreig. La Principal de Manresa.
El festival promet ésser
tará: .Pango, pango, maid", fox, J. que avui no jugaran ni Samitier, ni
8. \Vahar contra Senycr (Ileugers).
Piara,
i
en
aquest
cas
actuará
de
dade
la
sarsuela
"Las
esBibe; ga yola
Mundial Sport (Diagonal, davant el pula hi prendran part les cobles
9. Aracil I contra Jim Terry (plocopetas", Valverde i Estallar; "La yantar centre En Sastre, i en el lloa
talónia
i Popular, juntament as*
carnea d'Urgen. Cobla Cathalania.
mes).
d'interior. l'Arnau i n.Alcantara.
viejecita", Caballero.
Rambla Sant Isidre. La Principal l'Eshart de Dansaires afontserra e sa
lo.
Mompó
(campió
Catalunya
Repetim, paró, que res- d'aixO pot
/8'3o: El tenor Pasqual Pastor. inta la direca íó del seu mestre Es
de Palafrugell..
del pes mosca) contra Campos.
terpretara: "Marina", Arriata; a La considerar-se com a cosa segura.
Agrupacia Esportiva Sagrerenca. Leandra Peracaula, interpretant
Tots
aquests
combats
sanan
a
quagenerala", romansa de Pacte primer,
ballet: "Ball pla", Balenguera"
Cal Gaig. Cobla Emporium.
tre rounds de tres minuts.
Vives; :'El casera)", Guridi; "TosTeiä. La Unió Teianenca. La Prin- "Dansa". Colo a final de fesrs
A
HONOR
DE
TOMAS
COLA
ca", Puccini.
dansarà el gran i típic "Ball de G
Divenclres vinent se celebrara un cipal del Valles.
to'cro: El scnyor Toresky recitairá
Castellvell 1- Vilar. La Principal de tartas del Valles".
banquet
a
tronar
de
Tomas
Cola,
pel
"Los estragos de la moda", Manuel eamaionat dTsnanya
Les cables interpretaran les eve
seu recent triornf damunt l'argenti Terrassa.
Ribes; "Avamatges del matrimoni",
millors sardanes.
Lluís
Rayo.
TARDA:
La
Unió
Teianenca.
La
Pepet del Carril; "Pasarla florida".
avui, iurnenge, a les 5 larda
Horn pot inscriu-re's per a assistir- Principal del t'altas.
•
-«••••n•••••n•
J. M.; "Los gatos", cuplet original
Rambla Sant lsidre. La Principal
Real
Belis, de Seuilla, hi, al Palace Sporting Club.
d'A. Ortiz.
de Pala f rugen.
A les 59'30: La sopran Maria Tecontra
El Consell de gue-ri
Manresa. Placea deis Infants. La
resa Gonzalez interpeetara: "El que
LA REUNIO PREPARATORIA
T
et diria", Morera; "Lohengrin", somrlub Trarcelona D'AQUEST MATI. — A les den Principal de Manresa.
d'ahir Castellvell i Vilar. La Principal de
d'Elsa, Wagner; "Pcnsant en tu",
Camp de Les Corts
d'aquest matí, i al camp de l'Europa,
Terrassa
Londs; "D'olor de amar", Longas.
se celebrara la reunió preparatória
20'oo: El Quintet Radio interpreEsparraguera. Ateneu. La Princi- PER TINENÇA D'ENPLO.organitzada per la Federació Catala•
Alúr, a la caserna del regiment
tara: "Addiol", manea, BarbirolliL'encontre l'arbitrara En Miguel
pal de Terrassa.
na sota cl següent ordre de proves:
fanteria de Badajoz, es reunió ei Coa
Mouton ; La futbolista", Pérez Vi- Arrate, de Guipúscoa.
Luna Park. La Principal BarceloCarreras: 6o metres; 300 metres;
seil de guerra ordinari de plae
llar ; "Studcntentust", vals, J. Strauss;
Ignorem quina será la formaci6 de I 000 Me( re S, i 3.0o 1) metres llisos.
nina.
a veure i fallar la causa ins----fi8
"Flor-da tango", JTorcal "Oxiord", l'equip sevillà.
contra els paisans Enrie 'orne
one-step, I. Malas i A.
• ••
22'00 : Tairearnent ele l'u:tacita
• Dolors Planes Malet, per t
A Madrid, pertnea jugar l'Europa
RADIO CATALANA
d'exalasius.
are, el R. Madrid. Per be qua als
-arao: Buttleti Meteorològic de Ca- madrilenys es mostren rima opthrasEl fiscal retira l'acusacid cont a
talunya. — Pronòstic del temps. -- tes sobre el resultat final, cal creare
doqa i elemaná per al Jornet la
de
Barcelona.
de quatre anys i un dia de presa
Cotitzacions de la Borsa
que els nostres jugadors sabran deSants del dia. — Crónica d'art, es- fensar dignament cl prestigi del futreccional, el pagament de les 1,
ports i Incides.
saldes legals i una multa.
bol catalä.
Acte de comen.
Els defensors. que eran els ad
El match l'arbitrara Menchaca,
'Cosas de Espaiia", orquestra; d'Astúries.
senyors Abel Valilla i Lluís
"Freiarchutz", obertura, orquestra ; "La
en Hurs informes, sollkitaren la 1 1.
• e •
ele Ics ojos astiles", senyor Oriol;
re absolució deis seus patrocinara
XAMPANY QUE SIMPOSA PER LA SEVA QUALITAT
A Bilbao correspon de fer-se Are"Angelus du soir", orquestra; "El nes-Celta, de Vigo, arbitrant En LloLa sentencia no sera ferrar
médieracazador", senyor Martí; "Dos vera, i a Gijón l'Sporting i R. d'Irún.
que l'hagi aprovada el capità pon
FERRER
MESTRES
Concessionari:
Exclusives
almas", senyoreta Martínez; "Moros
PARTITS D'ENTREN AM EN T,
Passeig de Gracia, 3.— Telefon 2744 G.
y cristianos", fantasía, orquestra;
PER A AVUI
"Mi viejo amor", senyor Oriol; "Cant
Terrassa-Júpiter.
de la sirena", senyor Martí; "PoeGracia-Sabadell (al mati). 1 ma mystique", orquestra; "Flores,
NOTA: El "XAMPANY FRANCOLI", per
Martinenc-Sant
Andreu
flores", senyoreta Martínez; "La rodisposar de graos caves naturals, que ha fet
A
BADALONA
sella", sardana ; "La copa del olviBadalona-U. E. de Sana
innecess.-äria la construcció de caves artificials,
do", tango,. senyor Oriol; "Le petit
TERRASSA-SANS. — Dema, al
Duc", orquestan; "Flores y espinas",
força costoses, és el més econòmic dels
camp de la U. E. de Sans, se celar
senyor Martí; "Sams6 i Dalila", fanxampanys de cava.
el qual es esperat
brara
aquest
partit,
tasia, orquestra; "Justicia baturra",
amb
molt
d'interès.
senyoreta 'Martínez; "Radhiya", dansa
LES EXCURSIONS
oriental, oaquestra; "Amapola"; sa,EI "Xampany Francolí" es ven ja a tots els principals
DELS EQUIPS PENINSULARS
nare Oriol; "Clair matin", orquestra
colmados de Barcelona
ALS
ESTATS
UNITS
"Meus amores", caneó gallega, seConfirmant la informació que vinyoreta Martínez; "Chanson noire",
orquestra; "Martoca" preludi del se- rem donar temps cnrera, diu un diari
Demaneu-lo tot
gon acte, orquestra; "No te Olvido", de Madrid:
"Se cemprueba que el Real Maznataico, senyoreta Martínez; "Gigan—...81,
Os per fer queda!
IExigusempranyFRANCOLÍ blau el rneSnot,
tes y cabezudos", fantasia, orquestra; drid hará una larga excursión por
s piantat. D'ençà
América
central
y
nortefla
durante
americain",
orquestra.
PUBLICITAT
anuncio
a
LA
" 1-1,-011 You
los meses de junio, julio y agosto.
guanyat vInt Quilos.
24'oo: Tancament de l'estació.
u

FUTBOL

id)

FRANC LI

a

arrea!!!

DiuMenge, 17 d'abril de 1927

LA PUBLICITAT
goyen It demostrà que quan s'escau
sap aprofitar les seres excelleuts fa-

Darrera hora

cultara.

DE BARCELONA
CONCURS DE CARAMELLES
Est cl concurs de Caramelles cekbrat ate a la nit a la placa de
sant Jaume, els presas fosen adju-

Arnedillo II va fer tot el que va
poder per atenuar la desfeta, - perb
els seus esforços no pogueren contrarestar el aria ruort de la seva parella. El . públic aplaudi els vencedors
i dtmostrà d'una manera prou evident
a Goitia la decepció que havia produit.

ibais en .1a forma segiiratt:
Primer, de goo pessetes, al cor "La
Violet a de Clavé"; segou, dc 00 pes40 . a/ cor "La Floresta"; tercer,
yv pessetes, al cor Unid d'Ibasaíran , bs, i quart, de zoo, al cor "El
pitusa:neta de Clavé".
Els accèssits s'adjudicaren:: el priaer, de roo pessetes, al cor "Cooperativa de Pescadors"; el segon, de
/00 ,.‘setes, al cor "La Conxa.";
ase; de 5o, al cor "La Unid"; el
sotar • de so, al cor "La Perla Agur el cinquè, da so pessetes,
r..
4 0.- "La flor revinguda", i el sisé,
• s., peasetes, al cor "Angel Gui#4.

1 4Ly mPIA. — Inamenc-aeió de la tras.
porac'a de Circ.

grama d'inauguració farcit de
nter ,: D5, Si l'un atractitol l'altre enara mes. Per bé que sembli mentida,
eire sempre hi ha coses noves
- sempre té motius per sortiraisfet El prograrria que anit
a ens oferi l'Olyrnpia es per
::tar el més exigent; els nomaplaudiments que gairebé tosen
.raccions s'en:portaren .en toa
:ova.
• Louise Leers, una dona molt
que fa un seguir de treballa
:dissinas sobre el trapezi a una
.:. eable altura i sense xarxa proas: . ra. ctinstimi un dels números
..als. També "Els gauchos" amevan fer-se aplaudir en la seva
:litat de tirar el llaç; "King

un excintric bo de veres es
.plaudir molt,
indiscutiblernent el plat fort
-.grama el eonatitueix "Nema",
estro, a qui ens guardariem
de convidar a dinar a casa.
--" té la facultar de poder masi pahir les coses més estras'empassä una quanta mistas entasa placa de gramnfon; 5crra.
cansí ences, esmicola i osenaella; V1 o-5 petroli, va patres boa • s eléctriques; sis
•
.1 . 1- • ne'•

n.1,2

que té la pista de
•

a pis, =ente la qual. no seria ros• :te a rarcetnna pognessin donar::ests espectacles. — 1C.
FRONTO PALACE
talillo II-Goitia, blaus.
a-an II-Vega, verniells.
munci d'aque st parti t ha aspar. :olla expectació. L'atmosfera de
.1sta era la dels grans partits.
.itedra va sortir amb gran corbn
• a en els blaus, que jugaven del
.) 9; els contraria sortien del ro.
• , prés dc les animes exhibicions
. 514. que juga am i) una segu: una brillarnesa admirable, tosssperava veure un parta blau
r! començament. Però la decep• u abrumadora. Des del princi• i tia jugà amb tanta displicencia,
-..iegur, que els vermells es Iraei partit guanyat des de la
.a. El marcador blau queda a 26.
Vega estigué formidable i

Les

CAMISERS

16 - Fontanella - 16
24 - Portaferrissa - 26
Telefon 1574

CAMISES A MIDA

:

NOVETATS EN CORBA

LA VIDA RELIGIOSA
Santa d'avui.—Pasqua de Resurrecció. Sant Anicet, papa i mártir;
Sant Robert, confessor.
Santa de detrá.—Sant Perfecte,
presere i mártir; el Beat Andreu
Hivernon; Sant Eleuteri, birle, i
la seva mare, Santa Antia, märtirs.
S'obren les Velacions.
Quaranta hores.—Confraria de la
Guarda i Oració a la parròquia de
Sant Jaume.
Hores d'exposiciò.— Des de dos
quarts de ruit del matí a les vuit
del cesare.
Denté: a la mareisca església i a
les mateixes hores.
Comunió reparadora.—Avui: església de Santa Anna.
Deml: església parroquia] de Sant
.Tcan de Gracia.
ort de Maria. — Avui: Nostra
India deis Desemparats, a la basílica del Pi.
Dcmä: Nostra Dona de Itereranea a la seva església o al Bon
Succes.
Adoraciú Nocturna.— Avui: torn

de La Sagrada Familia.
Dia sp. —Toro de Sant Tomas.
A l'església parroquia] del Clot.
Veilles en sufragi de les animes
del Purgatori.—Avui: torn de Nostra Dona del Sagrat Sor.
Demä: toril de Santa Gertrudis i
Santa Bergita.
SANT PAU DEL CAMP
Avui, a les set del 'flash visita
la Sagrada Familia; a les deu, missa solemne; a les onze. visfta espiritual a la Veme de Montserrat;
a les dotze, purd doctrinal pel reverend scnyor rector.
A un quart de quatre de la tarda,
catecisme per als nene i nenes; a
dos guarra de cinc, exposició del

Santissim, rosari i exercicis al Sagrat Cor de Jesús, sermó, benedicció i reserva.

ciències

oints sobre els orígens i evolució de la química"
a aquest tema el doctor portaven als admirables resultat s que les exhumacions arGua/U) ha do-:m
queològiques posen de mani, l'Academia de Farmacia
fest, si be) 614 pogut deduir
':es de la Congregacid de
inted meló d'olis i resines
•icutada i Saut Lluis
un cielo de eonferen- d'origen vegetal, alguns d'ells
preparats secreta/wat en els
-1 . 1es eta ches ti, 16 i 25
laboratoris -dels temples. Afedarrer.
gon la tintura de teles, l'esmalt
äria de la quimica

er
da

tal
ça

. .1a com la de la hurnamateixa. Galdrizt remunles mes Ilunyanes
ue es factible la
fets històrics per
asistenta, i no po-,
ara fixar-ne l'inici. •
des cal considerar:
el filosbfie,
modern j l'actual.
eudode enitolegic, dues
lons—Findia i l'egip.isputen el primer llore
e specialment; posseeii profunds coneisobre les propietats
gu
S o metzinoses de les
lepe :idee espacies vegetals;
de los plantes olis, beolerle i fabriquen tam• i sabó. Egipto vincula
eva histerria notables
aquest ordre de co3t. '
ets. El conreo de les
nee
Citt
hl es practicat per la
-acerdotal. Ultra extele dielxemente sobre /es
Pleee -• cal atribluir a Egipto
l'eta beració del pa 1 una präctica ja ben definide en metalMilita; les mines d'aram i ferro
erlIn j a exnlotadem 4.000 a. J. C.
La fabricada> de la porcellana,
(te %idees colorits, esmalts i pe(Ir" erecioses artifiriale hi
ass eleixen una importància
re mare/11Am L'embalsumarnent
Pr acticat pele egipcia no ha
etitat mineral, i ene Pótt descon erides les prectIques que

del, vidres, l'ús de les balances,

que indica ja exactitud en les
eperacions, i serem portats a
atribuir a l'Egipte una preponderància tal en el domini de
les ciències, que no es estrany
que la seva fama irradil als
nitres pobles d'aquella epoca 1
mantingui una justa hegemonia
que solitment melle anys mes
tard bague do reinpartir amb

Greein.
El periede witolegic compren
lambe eivilitzacione deis pobles xines, meda, persa, ternelita, fenici, asiri i babiloni;
perb poca cosa d'especial ferien
a remarcar. Llevat de l'hermètica civilitzacie xlnese, del tot
independent, les nitres- no eón
mes que reflexos dc les ante-

Mora que les Influencien torta-

ment.

Clon el periodo mitolegie. que
va dele 4000 anys als 700 nnys
a. J. C., l'estudi de Grecia.
Aquest poble participa Intensament en totes les branques del
saber i desenrotlla de manera
que posa de relleu la seva Intoldó 1 el seu enginy els conetxemenIs adquirits deis fentels
dels egipeiss. Eis estudies cienMies eomencen nef a 'medre
/l'ir carecter intuitiu 1 sobrenatural. Es el moment en que
s'inicia el període filnebtic, que
compren dele 600 anys a. .T. C.
fine al segle segon de la nnetra
Era. Es a Grecia, a partir d'a-

Denla no is dia de precepte, però
les misses es cifran a la mateixa ho-

ra dels diumenges.
Dimarts, a les set, exercicis del
dia sp, dedicats a Sant Josep.
Dissabte, a les set, rosari a l'altar de Carme, en sufragi de les
Animes del Purgatori.
PARROQULe DE ST, AGUSTI

Tan ase uible por su precio
enibargo
-

se\

Avui, diumenge, Pasqua de Resurrecció, se celebraran les mieses
a les horca de costum. A les vuit,
mesa de comunió general amb plás
preparatòria reglamentaria per-tica
als Confrares del Sant Crist en la
seva agonia i de la Verse de la Soledat. A les deu, ofici solemne cantar per la capella de música de la
parròquia, amb assistència de la

Junta d'Obra.
Tarda, a lea sis, rosari i visita al
SantIssim, i meditació. pròpia del
cha.
dilluns de Pasqtta, se celebraran les misses com els diumenges, des de les sis fins a dos uarts
d'una. A les den, o fici.
A les sis de la tarda, rosari i visita al Santissim.
Dimarts, durant la missa de les
set, es practicará el devot exercici
dels tretze dimarts dedicats- a Sant
Antoni; es cantaran els parenostres
i els goigs per l'escolania parroquial.
— Església de Nostra Dona del
Roser (Pares Dominics, :Ausias
March, 54).
Avui la Confraria Missionera i

el V. T. O. dominica celebraran
llurs cultes mensuals amb el següent ordre: al mati, a les vuit,
nussa de comunió; a la tarda, solemne capltol per als germana Terciaris, durant el qual es fatal /a cerimònia de vestició i professió dels
nous jaostulats i novicia, Seguidament exposició de Nostramo, rosari,
exercicis de Santa Catarina de Sena, sermó pel reverend pare fra Albert Collell, O. P., processó clame.
trae reserva i goigs a Sant Domèn ec,

Es fa avinent a tots els insperegrinació de terciaris
que ha estas organitzada pela Pares
Franciscans de la provincia de Catalunya que per tot el pròxim dimarts, dia 19, podran passar a recollir la insignia, el títol de pelegrí.
la gula, l'himne de la peregrinachí
i el llibre "Els Santuaris Franciscaos", amb qué s'obsequiar à els pelegrins, tot a la residéncia dels esmentats Pares a la nostra ciutat,
carrer de Calaf, número 16.
El tren especial de la peregrinació
sortirà, tal com está, anunciar, el vinent dimecres, dia 20, a un quart
de dues de la tarda, de l'estaciò de
Barcelona-Terme, més coneguda
per estació de França. El Comité
de Peregrinació recomana a tots els
pelegrins que aiguin a l'estació una.
mica abans de la sortida del tren.
— Deme se celebrará l'Aplec de
la Mare de Data de l'Alegria, de
Tiana, amb el programa de festes
següent:
A dos quarts de deu del mati
sortirà la comitiva ae la plaça de
l'Església del noble cap a l'església
amiga; será enlairada per la Gomiesi6 la bandera de ezeplec, i aniran acompanyats de la Banda de
Música Bonet. de Barce:ona.
Arribats a l'Església de l'Alegria
—

crits a la

corneneara tot seguit l'ofici, cantat
pel cor parroquial amb acompanyament d'orquestra i sentid a càrrec
del reverend doctor Roman Freixa,
prevere, beneficiat de la Concepció,

de Barcelona,

decante y'

• ••,

a
de
(—
las conversaciones; pero hoy.
vaya usted donde vaya, un coche especialmente domina la discusiOn- : el
.nevo CHEVROLET
Aunque ha sido lanzado al mercado'
hace sólo unas semanas, el nuevo
CHEVROLET se ha hecho ya cele-,
bre; célebre. por su aspecto elegante'
y sus piezas de notable calidad, que,
han puesto en revolución a los tipos
de coches de bajo precio.
Una pequeña maravilla con la que
los compradores de coches están entuiiasmados; pues el CHE.VROLET,
siendo un coche barato, tiene el aspec
to de los modelos de lujo. La carrocería moderno, elegante y poco vista,
de lineas sencillas y que hasta ahora
ha sido la nota característica solamente de los coches costosos, ha sido
construida por Fisher, el famoso car-rocero
El amplio interior. para cinco pasa-.
jeros, tapizado con gusto y con cómodas y mullidos asientos, y el exterior.
acabado en Duco-brillante hacen del
CHEVROLET un coche que conduce
upo con placer y orgullo
Figuran entre las características

perfecto que -en—todas Mi-tés
se compara, al nuew Chetiritei
con coches costosos cie tujo.

1\

Póngalo noten mismo
a prueba.

'del tlIEVROLET los faros de tipo

proyectil, depósito de gasolina situado
en lugar conveniente, aletas bombeadas de una sola pieza, tablero de instrumentos con cerradura combinada
de contacto y dirección, señal de
spare' , parabrisas de una sola pieza,
cómodas manijas y muchos otros mecanismos, de los cuales hasta ahora
solamente podian hacer alarde los
coches de alto precio.
Los motores CHEVROLET van
ahora protegidos con río depurador
de aire y filtro de aceite. que evitan
se.introduzcan materias extrañas y el
polvo a las piezas vivas; lo que produce mayor suavidad. mayor duración
y reduce los gastos
^
Para 7:importe Loref,Hei,o

NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS

(Su'attos a variación s; n pir.4o avise;
7.900 Pus
6 590 Pta. COUPf.
9.000
ROADS1ER. .... 6 590 » LANO&U SED«.
C9W1
7 9.311 a CaIR104.111:0101.. 1 800
8 700 • Clisso ~reo.. . 5.125
SEDAN.
CHAOS cunea al una famosa.... 6 0011 P55/
Precios en nuestros depósitos de
BARCELONA. MALAGA o BILBAO t.
TZ•C• les csesss csarsetsae s ts es,saseatscaoas ei 5." neo-.

Neceo.

~ro. La ~limeta de una tattlaM atue M'In da res
nadie« nadara ina 5. • ~seco.

GENERAL MOTOR PENINSULAR, S A.
.
Plan de Canosas. 4.-Madrid
.• -

EVROLET
7CONCE5}ONAR/OS EN TODAS PARTES

Concessionari a Barcelona; AUTO AMER/CAN SALON,

Bai/èn, 188.

IIIIIIi•—•.--Després de Vofiei la banda donara
una audició de sardanes a la plaça

de l'Alegria.
A la tarda, a les tres, funció re-

ligiosa; alai cantara el rosari alternaos el ces arnb el poble.
— Amb motiu de Pasqua de Resurrecció les oficires de la Caria
Diocesana taran lenta fina dimecres

que ve,

— Avui, Pasqua de Resurrecció, tindrä lloc a la Casa d'Eítercicis
dc Sarr i à la solemne conclusió de la

tarda extraordinaria d'Exercicis parroquials que durant aquests dies s'in
estan donant.
A la Casa d'Exercicis de Nostra Senyora del Sufragi, de Tàrrega, amb
motiu de la conclusió de la tanda que
s'hi está donara, se cefebrz.ra amb extraordinäria solemnitat i amb assisténcia de nodrides representacions de les
Lligues de Perseverança de la comarca, l'entronització del Sagrat Cor de

Jesús.

el període filo- la materia i els química conceteeniques que culminen amb
sòfic de les ciencies 1 l'etapa ben genials
aportacions de Lales
de la química primitiva.
Es a l'enfonsada de l'Imperl voisier en verificar experimende la invariabiRonde Aquesta Ida de la bis- talment la idea
teuries se succeeixen i van pree
litat de les masses en les reactöria que ea.pgire totalment el
neut cos les mes originals concione químiques.
cepcions propugnadas per les curs del món, influí també poEn aquesta canalitzac16 de les
derosament en el de les ciencies.
diverses escolee. Ana:rigores,
dees abans de Lavoisier, dues
de l'eeeola jónica, insinua, 450 El periodo de Iluites turbulentes iteorice
sea) notades.
que seguí a aquesta convulsió
anys a J. G., el principi atörnic;
La yatroquimica, segle XVI,
no era pas propici al desenEmpedoele porta a qualre el
que Paracels condensa en la
rotllament d'aquelles; d'aci que
nombre d'elements constitutius
definició, segons la qual
de les substäncies materials: la Ilurs conreadors, tandas en col- seva
objecte de la quíterra, l'aigua, l'aire i el foc. les d'estudi, ben sovint en la el veritable
és altre que la prepaAquesta teoría es mantingué an quietud de la vida monacal, no mica no medicaments.
Precurde
valor fine al període modem, i deixessin Filtre rastre que el !le- ració
sor de la moderna biologia, veu
solament anib Lavoisier la veu- gat dels ecrets ale filie o delen el funcionalismo dele éssers
rein caure d'una manera Iotal xeblee. No es estrany que aquest
organitzats no altra cosa qui
estat de coses dones lloc al sori definitiva. Amb les escotes
reaccione químiques.
alehtiques la concepció de) sis- giment de les més extraordinePrieterierment, Stahl cerca
tema alomIstic es concreta; es lees quintares, come denomina- d'explicar la cerril-metió per mitl'alfou
les
(vals
totes
de
modar
de
dotat
considera ['Motu
celebre teoria del
qufmia, la quimica de l'Edat je, de la seva
viment interior i s'accepta l'ela combustió produeix
xistencia d'espais buits o pors Mitjana, que tingué cnnreadors flogist:
descomposicló
de gran -àltmn Fott Geber. alarb, la destrucció oamb
en la materia.
desprendide la materia
Anys mes tard, el pensament el mes caracterltzet alquimista
de "quelcom" que s'eselentific es desplaça i delza de i que oriente en els principie les ment
capa sota forma de flama;
recerques . Devent la remete deis
tenir a Grecia la seva seu.
"quelcom" de el eflogist,
el naixement de l'Escota d'Ale- quatre elements aliene la seva aquest
cos que
segons la miel tnts els metalls o principl cornil de tottot conxandria, en la qual se succeeies
encina".
Idees
del
subetee_
dijes
contenen
sempre
el
célebre
geóxen Euelldee,
a les actuals contritmeimetra; Erastoten, el matemà- cies: sofre l mereure La verla- träries
xen, malgrat tot, nie aveneos
d'aauests
en
les
proporcione
Hipare.
Inventor
de
l'astrocie
tic;
en una concomponente de l'origen de les cragnesta ciencia. Ide
nomia matemätica, i Arquirnerecerques
tinuada succeseie
transfoemnrions. Ele alquimledes. itrio eminent.
1 neme descobrImen ts . arribem
tee an saberen mai rornprendre
Perb aquesta nova prepondefinale siel segle XVIII, en que
r à n ci a d'Egipte es lambe pas- que l'or que de verrades obte- als
la formidable figura de Lavoisalgera. Roma estén les aoves nlen en llore meninutacione nitan prnínrel
Wats era previnment contingut sier marca un isolc
legions per tot ej món llavors
en les idees de
CTS els estudia
conegut i amb el vassallatge en els materials que trantaven.
quinilea, que el ved metaffsie
d'Egipte vdem transplantar-se A alee es den que eerqueesin la
embolcalla encara metes
que
maleixa
trrinsinutadeebtenir
la
planempirica,
l'Escota
a Ithlia
d'nqueeta ciencia ja
eó en la brenca medica de l'Aca- ció parlint deis metalle más problemessnedenidor.
Verifleada
tes inveett- no es enes
demia d'Alexandria. Roma. el baixne. Al TPCPT de
gnetons alquimie t est. la química experintentalment per Levoisier
prineipi bermetica a la Ilum de
fine a arri- la Idea de la copeterveeió de la .
lee intellie4t netese que la seva enntimilt aveneenten
matèria. l'admIssie deis 'guatee
mie l'enbar ril megle XVI
puixança atrele dels pulsos conja no seek mes posei(verde, neceeptri. CO sense mal- ferula al perfrel e modem aras- dementa
d'un bla 1 lee teories flogistiques re Ganga, els sevis, filósofo, met- avala el remeneament
deseo prin. ben sin enp tan seriós. que malges 1 "oracles; tupidas. però, ternne feennelfettim,
grat l'nferrissailn defenen d'elclpalment 0 la detectó de les
s'imposen 1 contribueixen fermins de llurs partidari s , e'ellfuial
primerea
Universitats
i
de
l'engrandiment
rearnent a
fonsen per a deleite lino a la
¡cree-ene
al
recanvi
Intellectual.
finalment.
enreda.
I
l'Impere
ll eva qufmica. In veritablement
Imprernta.
de
la
deeenbriment
de
la
segle
segon
del
milIans
a
En el verterle modern prenen cient (rica .
nnstra Era la fi gura de Gai.
A pedir de tavdisier. el proque deseas d'llipherates, es ces les mere arrisend e e domen- gres
de la qufralca segueix una
eions sobre la eonatitticiö de
conelderat com el erimer melga
d'aquella epoca. I. amb aquest

quella data, on veiem sorgir
1 esfor9 orientat a portar l'extrema complicació del neón a un
petit nombre de principie; le8

Conduzca el CHEVROLET...
experimente usted mismo la como. didad que ofrecen sus detalles. cómo
nunca falla su dirección, el fäcil manejo de la caja de cambia. el funcionamiento suave del embrague y su velocidad.
Su más próximo concesionario le
facilitará una prueba y le explicará
las condiciones que ofrece la General
Motors para pagos a plazos.
Piezas de recambio y . estación da
servicio en todas partes.

savi es tanca

L'Ilospilalitat, de Nostra Senyora de Lourdes adverteix a
tots els que desitgin presentar
sollieituds per a l'hospitalitzacie t conducció a Lourdes en
la peregrinació de juny, que es
tancarii 1a inscripció probable;
ment després de la pròxima
Pesque, per la qual cosa han
d'apressar-se a presentar Ilurs
documents.
Les oficines d'inscripció, tant
de malalts com de pelegrins, ro-

~tiran tancades fins dem,
dilluns de Pasqua.
Degut al gran nombre d'inscripcions que es van rebent per
a la peregrinació de juny, la
Junta de l'Hospitalitat s'ha vist
obligada a sot-licitar de les Contpanyies de ferrocarrils dos
trens especials mes, 1, per tant,
seran divuit els trens que sor-

cursa vertiginosa. Acceptades
les modernes doctrines i seguint
en les investigacions els cenlins
que elles suggereixen, s'acusen
netament en materia química

Becquerel que l'urani eroetla
una radiació invisible que impressionava la placa fotogreflea, fou l'inici d'una llama serie d'investigacions entre les
qua/e exceneix la que ments
/Unte. Curie al descobriment del
rädium i nitres substäneies re-

particularitats creadores da no-

y es disciplines, cada una de les
guate, en seguir una técnica especialitzetia, ve a constituir cap1 101 a patt de l'estudi general.
La teoria atòmica —ja esbosnada pe/s filbsofe de l'antiguitat—pren consistencia 'erectos
als treballs de Dalton, qui explica les Ileis fonamentals de la
combinació qufmlea. Cal ad remarcar la hipòtesi emesa per
Prout l'any 1815, segons la qual
els pesos etbenics dels element
gasosos eón multIpIes del de
l'hidrogen, ço que, en altres termes, equival.a dir que els d i f erents eloins (Jets elements quiMies stin resultante de condensacions de l'etom dleldrogen.
Aquest punt de vista, que les
deduccions 1 treballs de roputate observadora feren insosts_
nible, ha reconquerit última-

ment poeitin relleu de certitud
grecies a les teories ecträntmies modernes. Esmentem. encara, entre nitres, l'eleetroquimica, Peritudi de l'estructura
interna deis grups moleculars
o estereoquimica; el coneepte
de Valencia, i, finalment, la
eInteei quin-Oca 1 la química
dele crempueto s arotnitties.
La darrera divisió feta pel
deetor Vallve en les seves confereneies Ce refereix :I I segle XX. Durant aquests darrers
anys l'her è ncia que ens delxaren de investigadora untenora ha proporcionat pron te-

mer' ale hornee de le/mentor%

dele tu-istres dies peralte degudament deeenratIlate begim
ribet al fanittet le asorde actual
que ultrapassa els limite de les
.fneultats limitarme. La característica • de l'ev,ilueltS aufmlea
aelnal é l'aplieneld Industrial
l'esforç deis savis per nenetrar el misten l de la eenstitneee

de /a materia. L'observaold

tiran cap a Londres en el mes
de juny.

dio-actives.

Aquests fets exigiren una re.:
visite de les teories atetmiques:
el concepte d'etom fou medir!:
cta. i contra l'opinió antiga de
Petem initisisible. s'admet que
aquest esta constitult per sistemes complexos desintegrables: l'electron o àtom electrie
negatiu i el finen positiu que
es coneeptua torrara per nadita
d'hidrogen o protons e m.
dents. novament a la hipetest
de Pront esmentecia abans, segons la (piel un htem qualsevol
no fera nitre tosa que nna condenerteld (IV nrus d'hldrngee. e
peentone, ennstituent unive”al
de la materia. Abestie unitat
en la constitudid deis elements
eorta reme a ennsettilencia natural l'adraisslA remeta ds
possibilitat de la transmutact4.
la qual idea Rutherford demos
trk experimentalment que no es
errada. El perfede elenitmle en
la hIstbrla de la ciencia no •e.

dones. dos.
M'Inicies del emitir+ actual adri.
taintiit. la crearle) sie la quimba
bteliN g ica, la couoide - aufmies.
la catelist qufmtea. la fermentació...

En el eso:ciclo publicat rol
doctor Vallvit. I ene al princlpl
hein esmanlat. f ig ura un tapendix dedle&t es.pecialment a Re!non LluU. En ell el ~Ite renclant oontrilmaix e demostrar
la no partteloaold aotiva del
nostre compatriota en ele estudia 1 nrhetlques alnuirnioss,
aquest un asneete particular
que, malgrat el molt que ene
interesa a nnealtres. ena
tem rs consignar tot delsant

el tema ale mil leven euterilat
Tier a partar-ne.
Mi- P.

a

,

Diumenge, 17 d'abril de 1927

LA PUBLICt.,,,_

BARCELONA

/NE./M.0MM»

EL MUNICIPI
LA JUNTA DE MUSEUS. — En
la altauna setmana exerctra el carece de torn de la Junta de Museus,
el sea vocal, Francesc Galoire anier.
OBRES D'URBANITZACIO. —
Al Negociar Municipal d'Obres pabu ques de la Seccio d'Eixampla de
l'Ammament es troba exposat al public el plec de condicions, pressupost
i plans relatius a les obres d'explanada, i .coHocació de voreres al carrer de l'Arquaisbe P. Claret, Avingoda de Martillee Anido, plaça del
general Magaz i careces que hi aflueix en i enllaç amb la Travessera.
LA VENDA DE LLET. — Prohibida pel Reglan-wat de Policia
nitäria en matarla de 1/2, la venda
d'aquest article pels carrers, escales, portals, patis •i locals semblants,
l'Alcaldía ha ordenat rexacte compliment d'aquella disposicie, al qual
efecte sha publicas el corresponent
anulad al a Butlleti Oficial" de la
Provincia del dia 15 de l'actual i
s'han circulas ordres severes per tal
que els agents de rautoritat iacin
compite aquesta disposicia a partir
del dia /8 del que som.
LA GALLEDA UNICA. — D'acord
amb el ban de l'Alcaldia relatas a la
modificació de l'horari de la recoIlida d'escombraries, aquest servei
s'ampliarà des del vinent dia 10. de
van a deu de la nit, a: Ronda de
Sant Pere, de ri al 17 i del 2 al zo;
placa dlarquinaona; Ausias Match,
de la al 15 i del 2 al lo; Ronda de
Sant Pere. del 21 al 53 i del 24 al
74: Paaseig de Gracia, de r al 23
1 del 2 al 32: Corts Catalanes, del
60 5 al 609 i del 628 al 634; Aragó,
del 227 al 265 i del 238 al 278; Rambla de Catalunya, del 45 al 75 i del
44 al 70: Passeig de Gracia, del 35
al 57 i del 44 a/ 64; Consell de Cent,
del 337 al 353 i del 300 al 308; Rambla de Catalunya, del 2 al 28 i de lat
al ze: Diputació, del 250 al 256 i
del 257 al 265; Mallorca. del 3o1 al
329 1 del 302 al 334; Valancia. del
339 al 353 i del 352 al 366: Bailen,
dei 109 al 129 i del 112 al 132; Girona. del 112 al 123 i del 126 al 134;
Còrsega, de! 325 al 312 a/ Passeig
de Sant Joan; Rosselló, de la Diagonal al Passeig de Sant Joan; Provenza. de la Diagonal al Passeig
Sant Joan: Diagonal. del 327 al 383
1 del 378 al 444; Passeig de Sant
Joan. del 119 al 149 i del 110 al
finalment els carrers de Bailan. Girona, Bruch. Lliiria i Claris, entre
Diagonal i Carsega.

LA CULTURA
La campees contra l'analfabetisme. l'Ateneu Enciclopeuio
l'ha enfocada pels camins més
präetics i eficaços, com sen
Pestabliment de cursos de primeres Iletres per a adults de
tots dos sexes.
Cada dia, de set a deu del
vespre, funcionen classes graduades, on s'ensenyen els coneixements fonamentals que
sön la base de tota cultura.
La Secció Alfabetista prega
de fer arribar a coneixement de
tetes les persones d'eseassa
instrucciö elemental la facilitat
que seis ofereix per a instruir-se.
Per a inscripcions, a l'Ateneu
Enciclopèdic Popular (Carme,
núm. 30 pral.).
— A l'Ateneu Enciclopèdic
Popular se celebraran la setmana vinent les següents conferencies públiques, que formen

part dels cursets d'Humanitats
I de divulgació cultural:
Dimarts. a dos quarts de vuit.
—"La fisiografia l'estructura
geològica". Conferencia a carroe del professor doctor Jaume Merced..

Dimarts, ä les deu.—Primera

tes la Banda del regiment d'infanteria d'Albuera.
A Sant Sublima de Noia se celebrarà la festa de l'Ateneu Agrícola;
es lliuraran llibretes d'estalvi concedides per la Caixa de Pensions per
Quatrecases.
.
a le. Vellesa i d'Estalvis a deu veDijous, a dea nalarts de vuit. llets de Sant Sadurni i la seva co"Poesia popular". Primera marca, fent ús de la paraula el conconferencia a càrrec del poeta
setter delegas de l'Institut Nacional
Josep Valldeperes.
de Previsió, En Josep Maluquer i
Dijous, a les deu.—"Higiene Salvador i el conseller de la Caixa
mental". Primera conferencia
de Pensions En Josep M. Gich Pi.
pel doctor Tombs Busquet.
A Badalona l'Homenatge tindrä el
- L'herència neuropätiea i psicocarácter d'un tribut popular de venelógica: mitjans de preservarració de la infancia ais vells; s'efecse'n i de combatre -la" Zorrilla,
Divendres, a les deu.—"Qui- tuara una sessió al teatre
amb la cooperada: de totes les escomica". Vuitena conferencia a
càrrec del proiessor N'Enrio les de la ciutat, rebent els vellets homenatjats, que són Inés de cent, 'fiChinchilla.
lm-eses d'estalvi amb imposicions ob— Diumenge vinent, dia 24,
tingudes per ma j e. de subscripció
es realitzarà l'excursió geolópopular i diversos donatius, figurant
gica en autocar, que, organitzaentre ells un de mil dues centes
da pel Centre Excursionista de
Catalunya, serà complement del pessetes de la Caixa de Pensions
curset de Fisiografia, donat pel que atorga aisci mateix una pensió
doctor Jaume Marcet i Riba.
vitalicia a un reitet badaloni.
Se sortirä de la plaça de CaA Camarassa i a Balaguer se cetalunya a les 8 del metí, i es di- lebrara l'Homenatge amb carácter
rigirà a la Bonanova per tal eminentment popular; aquesta insd'estudiar la fisiografia del Tibi-, titució concedirà dues pensions vitadabo i les formacions eruptives,
d'estalvi,
metamòrfiques primärtes que lides i nombroses IlibretesGeneral
el
representant la Direcció
la formen:
Delegat de Balaguer, senyor
La fisiografia de la depressió
vallesana i els dipòsits tercia- uns
A Sant Feliu de Codines, per priris que l'omplen serä observada
mera regada, tindrä lloc la solemde Sant Cugat a Papisü, on
s'emprendrà l'estudi fisiogräfic nitat de l'Homenatge, al qual han
estat inclosos vells septuagenaris
de la Vall del Llobregat, i s'estudiaran les formacions prirnäd'aquella poblada', dels quals en seserraMes i secundàries de la
ran pensionats den, mereixent elogis
el
travessa
lada litoral, que
la intensa tasca desenrotllada pel Pade
l'endipòsits
Llobregat i els
tronat Local de la Vellesa, que ha
¡les
torrasiga
badia
terciària
h
assolit la iniciació d'un patrimoni sases quaternäries del Llobregat. lid que asseguri la continuitat de
A Molins de Rei es començarà
l'obra de protecció als vells. En rel'estudi de la fisiografia de la presentació de la Caixa de Pensions
depressió mediterränia 1 de les
secció senyor Maformacions terciàries i quater- parlarà el cap de
nàries que la integren, arribant- lagelada.
A Calella es concediran guatee
se a Montjuic, 1 tornant a Barpensions vitalicies; ostentara. la recelona a la una de la tarda.
Pel nombre d'inscripcions re- presentació de la institució fundadora i mantenidora deis Homenatges a
budes a la secretaria del Cenla Vellesa el secretari jurídic senyor
tre, l'excursió marearä una lita
Vila. La festa promet resultar un
en l'estudi fislogräfic del nostre
país.
èxit memorable.
A Terrassa l'acte se celebrará organitzat pel Patronat local, arista la
cooperació activa de la Caixa d'EsLA VIDA SOCIAL
talvis local i cooperant a la lenta
amb un donatiu de mil pessetes la
Caixa de Pensions per a la Vellesa
HOMENATGE A LA VELLE- i crEstalvis, en nom de la qual parSA.—Continuant l'obra benemerita lará, l'inspector de sucursals senyor
iniciada l'any 1915 per la Caixa de Mercader.
Pensions per a la Vellesa i d'EstalA Arenys de Munt la festa tindrà
vis en fundar la festa anual dels lloc. amb la cooperada de la Caixa
Homenatges a la Vellesa en la fes- d'Estalvis de Mataró; l'Ajuntament
tivitat simbòlica del Dilluns de Pes- ha realitzat una constant tasca de
que de Resurrecció, se celebrará
difusió de robra durant aquestes dardilluns, la XIII Festa dels Ho- reres setmanes; és de preveure una
menatges a la Vellesa de Catalunya festa espléndida. Falt à as de la pai Balears.
raula, representant la Calza de PenLacte principal tindrà lloc a Albi sions, el cap de secció senyer Jau(Lleida), al qual tenen anunciada me Lleial.
A Serinyà, seguint la tradició esla seva assistència les autoritats de
la provincia i diverses representa- tablerta des de 1916, es commemorar à la feta de l'Homenatge ama:
cions de Barcelona.
Al mata a l'ermita dels Sants Cos- diversos actes popular!, en els quals
me i Damià, hi haura missa amb prendrà part el delegas de la Caixa
de Pensions de Banyoles, senyor
rassiatencia dels homenatjats, obsequiant-los, a migdia, amb un dinar, Vidal.
ofert pel Patronat local de la VelleFinalment, a Les Planes, sota la
sa; al final del dinar es descobeira iniciativa del Patronat Local i el
el
non'
de
una placa que donar à
valuós i entusiasta ajut del patrici
Plana de l'Homenatge a la Velle- senyor Sacrest, es realitzarb amb dilocatiea a la plaga principal de la
verses solemnitats típiques a la lotat, tenint lloc tot seguit lacte de calitat, la ¡esta en honor dels vells
qual
concorreran
al
l'Homenatge,
— Amb robjecte de divulgar el
els nens de les escotes oficials i els
Cooperatismc, la comissió de Cultura
de
la
comarca;
pronunAjuntaments
de la Cooperativa La Flor de Maig,
ciaran discursos l'alcalde, En Ra- ha organitzat per a avui, a les nou del
Alba
i
Boix,
els
senyors
mon Miró;
matí, al seu local social, Wad-Ras,
vice-president i sots-director de la
195, i demà, a la mateixa hora al loles
autoritats
de
Pensiona,
i
Caixa
cal de la Sucursal núm. 3, situada al
à
la
proclamada>
Lleida.
Llenit
de
carrer de Galilea, núm. 40, uns exadels vells el director de la Caixa
mens entre' els fill d'ambdós sexes
de Pensions, senyor Moragues, Iliu- dels seus associats, del 'libre titulat
rant-se tot seguit les pensions ita- "Doctrina Cooperatista".
lícies i les Ilibretes d'estalvi a sois
Formaran el tribunal a mis del preels s ella, davant dels quals i coto a sident de la Federació Regional de
final de lenta, tindrà lloc una des- Cooperatives, significats elements de
Salada popular. Amenazara els ac- l'organització cooperatista catalana.

conferencia del doctor Josep
NI.' Batista 1 Roca sobre "-Histeria de ¡'Excursionismo".
Dimecres, a les deu. — Els
grans grups bolänies". Primera
conferencia pel doctor Josep
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La músz'ca

—

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE
LA MUSICA. - Blanca Selva
Als Amics de la Música acaba el
tercer dels cidra beethovenians organitzats aquest curs per l'entitat. Ila
constas aquest de cinc sessions, en la
primera de les quals dona Blanca Selva la conferencia que ressenyarem, i
en les restants la mateixa artista interpreta les sonases mes importants de
Beethoven ben triades entre les trenta dues que escriví per al piano el
gran músic. Tretze tala executat la
eminent pianista en el curs d'aquestes
vetliaeles, que podem dir que hauran
deixat a l'auditori dels Amics impressions inoblidables. Particularment en
les dues darreres sessions aconseguí
de crear en la sala un ambient que
rares vegades hem pogut constatar
amb característiques tan vives. Tots
els oients seguíren amb veritable fervor les versions de /es gratis sonates
i arribaren a moments de la mes gran
emoeie. Cal remarcar especialment el
triomf de la eminent interpret d'aques-

tes obres en executar la sonata en si
bemol! "per a piano de martells",
que figurava en el programa del penúltim contera i les tres que constituiren el de la darrera vetllada: op.
109, en mi major; op. /so, en la bemoll, 1 op. 111, en do.
La interpretació perfecta d'aquests
grandiosos poemes ha dieser per a un
artista noble i conscient de la seva
missió—per a un attista veritable—un
ideal altíssim. Beethoven Es potser la
prova decisiva per a rinterpret. Basta dones, per a fer ara el millor elogi de la nostra pianista, constatar que
ha reeixit plenament i en tots sentits
en executar aquestes tretze sonates.
La Selva ens ha fet estimar mes
Beethoven i Beethoven també ens ha
fet estimar mis la Selva.
Les ovacions calorosissimes que ressonaren Ilargament (oren un ben sincer homenatge a la ilustre artista. El
dia de la darrera sessió, acabada la
tasca. bague de sortir a l'estrada in-

nombrables vegades.

PENLNSULA

ELS TRIBUNALS
VISTA DUNA CAUSA CONTRA UN EX-ALCALDE.—Ama
deu Biosca, ex-alcalde d'Igualada, quan esteva en exercici
del càrrec va dipositar a la Caixa d'Estalvis d'aquella població
460.000 pessetes, producte d'un
emprèstit per a obres públiques,
per tal de poder atendre-les
sempre que necessitessin ca-

bals.

Això va ésser causa que el
fiscal l'acuses de temptativa de
mitIversaciet de cabal ' , i domanés per a l'acusat, ja que l'Estatut no permet disposar de cabale en una entitat bancària,
guatee anys d'inhabilitacid.
El defensor, senyor Armiseu,
s'hi va oposar, demanant l'absolució del seu defensat, per creure que no hi hagué delicte.
AUTE DE PROCESSAMENT.
—EI Jntjat especial nomenat
per a la instes/ceta, de les causes
per venda de substàncies estupefaents, ha dititat aute dq proeessament i presa contra Rafel
Garcia Serra i atarais Guallart,
detinguts a) carrer del 'Migdia

Una nota oficiosa facilitada ahir a la tarda diu que les columnes Mola i Solanes
estan en contacte, i que en general les noticies del Ma rroc són satisfactòries
màxima eficàcia a favor deis
definitiu no s'endarrereixin,
Una nota sobre les últimes jacte
8t118 associots.
s
obres, Id ha consignats tres milon

operacions a Marroc

S'emplaçarà l'escola, prop
de Quatre Vents entre aquest i
Alcorcón.

La superficie que es necessita és
d'uns 6cso metres de llarg per 200
d'ample.
Es crearan especialitats de rädiote/egrafistes i d'arme rs per a l'armament de l'aviació.
A més a mes, es formaran a l'Escola els ametralladora, bombardees, pilots oficials i pilots de tropa.
Un altre dels edificis projectats, es
dedica al Museu d'Aviació, en el qual
s'exposaran casas curiosos d'avarics,
aparells d'histaria brillant, i tot el re-

lumna.

mentre venien alguns flascons

de cocaina.
VISITA DE PRESONS.—Ahir
al matt, el president de l'Audi è ncia, el fiscal i una comissió
de jutges, relators i secretaris,
van complir el manament de visitar les presons.
No va pasear res d'anormal.
CAUSA PER DOBLE HOMICIDI.—Per al dia 21 del corrent
esta assenyalada, a la Secció
segona ele l'Audiència. una causa per dobie homieidi contra
Joaquim Manero Lorenzo, obrar
de la Companyia d'Aigües
Dos Rius. el qua], el dia 26 de
julio! de l'any passat, en ésser
acomiadat . per l'encarre g at Angel Jover Terradell. Ii donà tina
ganivetada, que li produf la

mort.
Intervingué a les harenes Josep Marrazi, qui també fou fedit
pel processat. el qual mor( a
conseqüència de les ferides.
El fiscal demana pel Manero
cines penes de 14 anys. 8 MeSOS
1 21 dies de reclusió. i 25.000
pessotos dandemnitzaria.
Assenyalaments peh a demà
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Oest.—In t erdicte. Salvador Punset contra
Frederic Nugué.
Vendrell.—Ineident: Assurnpció Calbet contra Leonor Calbot.
Sala segona.— Drassanes.—
Pobresa: Rosa Matas contra
l'advocat de l'Estat.
Igualada.—incident : 3'. Guerra i Companyia contra Sabana
Tomàs 1 Companyia.
AUDIENCIA PROVINCIAL

No té assenyalaments.

Han desembarcas a Torres d'Alcalä
forces' trameses des de la regió occidental.
Tots els combois circulen sense novelas; segueix amb sota activitat la
recenstitució dels proveiments.
Les noticies que es echen del camp
acusen grans pèrdues en l'enernic durant els passats dies. Hi ha dissensioas
entre els recalcitrants de la rebellha
i els que arrossegats per aquesta
fan culpables del castic que el Magthem els imposi.
Entre les pèrdues sofertes per l'enemic ligaren algunes de significa ció,
entre aquestes el cap del duar de Sutil
i un dels germans del caid del poblat
de Tafurnut i el cunyat i nebot del
xerif de Ben Amen
ELS CONTRACTES I
CONCESSIONS AMB

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Monte Toro", amb
carrega general, de Malló.
Vapor francès "Jarlot", amb losfat, de Casablanca. Consignatari, ViIlavecchia.
Vapor italià "Franca Fasio", amb
carrega general, de Genova.
Vapor francés "Cordoba", amb
carrega general, de Marsella.
Vapor italiä "Piare", amb carrega
general, de Cristóbal. Consignatari,
Condemines.
Vapor espanyol "Miguel", ami, einrega general, de Newcastle. Consignatari, Argimon.
Vapor espanyol "Cabo Tortosa",
amb arrega general, de Buenos Aires. Consignatari, Ibarra.
Vapor espanyol "Maria R", amb
carrega general, d'Almeria.
- Vapor italiä "Alfied", amb carre
ga general, de Genova. Consignatari,

Ramos.
Vapor italià "Principessa Majalda", amb càrrega general, de Genova.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor frances "Cordoba", amb
carrega general, cap a Alacant.

PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA. - Emili Sauer
Aquest eminent artista, tan estimat
TEATRE TIVOLI. - Banda
a la nostra ciutat, dona un recital que
unicipal. - Francesc Costa
reuni un públic nombrosíssim a la
La Banda Municipal celebra, amb
Sala del Palau.
1 la valuosa cooperactó del violinista
El programa, extens i ben divers,
Francesc Costa, un Festival Beethuven
ii oferi avinentesa de manifestar am- al teatre Tívoli. La festa, organitzada
plament totes aquelles qualitats del
per rassaciacia nacional de Radiodiseu art que li hem admiras cada vefusió Radio Barcelona, tingué un éxit
gada que ens ha visitas durant la seva
ressonant, que ja era d'esperar, donat
ja ben llarga i gloriosa carrera.
el prestigi dels elements que hi prenPer a En Sauer aembla tenle el gueren part i la seva finalitat benètemps complaences especials: Els anys
fica.
passen i no li prenen res del seu treL'excellent agrupació que dirigeix
sor. Esperadeu, durant l'execució d'un
programa de gran empenta veure in- el mestre Lamote de Grignon executà
clinar-se fatigada la seva testa vene- dues simfonies, de Beethoven la Cinrable, i ell es redreça i us sorprèn quena i la Setena. La versió de la
aria) la foro poderosa q ue desplega primera d'aquestes dues obres ens era
ja coneguda, pera la de la Setena
davant les més temibles partitures.
f00 estrenada en aquest concert. Com
Pensareu que el carácter de certes
les altres transcripcions amb que el
composicions no pugui ésser ben teadula per les seves mans. que suponen mestre Lamote de Grignon ha enriquit
el repertori de la Banda, és aquesta
cansades , ell respon amb entusiasadmirablement reeixida i d'una fidelimes i vehemendes d'adolescent.
Entre les interpretacions que li es- tat, diguem-ho així, rigorosa quant a
les sonoritats i traduccia de timbres
coltarern en aquest recital, destacaren,
sobretot, les de dos Estudis de Cho- orquestrals. L'equilibri sonor dels diversos grups és mantingut amb art
Pils, que digué ami) una admirable elerefinat que aconsegueix els més brigäneia d'estil, i la de la Rapsòdia XII
de Liszt, ~dada arda gran vigor llants efectes de plenitud i els matisats més afinats. L'"Allegretto" quei brillantor ami) afortunats contrasto!
de sonoritats exquisides i fines deli- da, sobretot. molt ben encaixat i produeix excellent efeete.
eadeses de detall.
El Concert en re, op. 61, tarnhé de
El púlale encima amb afecte l'arBeethoven, la part de violi del qual
tista, que bague d'afegir al programa
diverses obres per a acallar els aplaudiments.

Almeria, t6.—Diuen de Nijae
que a la platja de la barriada
de les Negros, l'onatge l'anea
tres eadävers, víctimes dels
darrers temporals.
Nernbrioses Comissions deis
pobles propers a Almeria,
visitat el governador per a esposar-tí els greus donys caesets pel cicló als tarongers, cereals i arbres de les finques
enelavalles a desembocadura de
la Rambla de les Tavernes.

l'Escola de mecánica d'aviació.
Aviat se sotmetrà a l'aprovació el
projecte definitiu.
Més que d'una ampliad& es tracta
de la creació de l'Escota d'especialistes, en la qual es cursaran diverses
carreres d'enginyers d'aeronàutica, que
encara no existeixen a Espanya,
toses les especialitats mecaniques.
Perque una regada aprovat el pro-

Vapor italià "Franca Fassio", amb
carrega general, cap a Génoca.
Vapor espanyol "Vasco", amb caerega general, cap a Burriana.
Vapor italià "Volturno", amb drrega general, de transa cap a Génova.
Vapor espanyol "Menorquín", amb
carrega general, cap a Gandía.
Vapor espanyol "Cabo Tortosa",
amb carrega general, cap a Palamós.
Vapor noruec "Tarfinn Jan", amb
carrega general, cap a Lóndres.
Vapor italià "Piare", amb càrrega

1

tingué al seu cärree el nostre eminent
violinista Francesc Costa, foil executat, com la Setena simfonia. per pri-

mera regada per la Banda Municipal
i és una altea versiú feliçment realitzada.
Aquestes tres obres foren interpretades amb la dignitat que podem admirar sempre en les tasques de la institució. Els resultats que obté el mestre Lamote de Grignon del conjunt de
notabilissims professors que la conatitueixen, palesa un treball obstinat i
minuciós de preparació que explica les
per feccions assolides.
Francesc Costa ens °feral per la seva
banda una execució mestrivola de la
seva' part en el Concert en re. Just
d'expressió i en ple domini de les seves belles facultats, ii donä magnifie
relleu i sabé comunicar-ne tot el sentit intim.
L'auditori, ben agradas de la tasca
de tota, la celebra amb ovacions unanimes i repetides.
de

Barcelona

L'organització dels "Cnncerts Blaus"

dedica també aquests dies les seves
activitats a la commemnraci6 beethoveniana i prepara algunes sessions. la
primera de les quals ha estat confiada
al Trio de Barcelona.
Aquesta ben coneguda i notable entitat que formen els artistes senyors
Ricard Vives Marian Pere/ló i J. Pese llares, dona a la Sala Mozart una

LA QÜESTIÓ DE LES
SUBSTANCIES TOXIQUES
Durant els dies 23 al 27 se celebrara a . Madrid l'Assemblea
cíe Sots-dele g ats de Farmacia; ea
aquesta sessió es tractara principalment i amb tota cura de l'assumpte
relatin a les substancies tòxiques
estupefaents.
L'Assemblea tindrà import a ncia,
pels temes que Shi han de tractar.
Fins a la data han promis assistirhi mes de So sots-delegats i ()fan
rebut unes 200 adhesions.

ROBATORI SACR1LEG
Castell&—Avui, a nsigdia, les can:breres de la Confraria de la Verge
de Lid& patrona de la ciutat, que
te la seva ermita a 2 quilometres de
la capital, quan es disposaveu a canviar el mantell de la imatge, notaren la falta de 21 brillants de la corona, de dos collars, una cadena d'or,
diveravs joies d'or i pedrea, un reliquiari d'incalculable valor i altres

joies.

Es desconeixen els autors del robatori. La policía i el jutjat treballen
per trobar-los.
Se suposa que el robatori fou comas durant els passats dies de la
Setmana Santa, que ningú va a l'ermita, i menys ara, que s'estan reapaisos.
obres al Cambril de la Verge.
Manant l'expedició ve el comandant litzant
NOTA DEL CONSELL DEL
SI:encero Aquesta está formada d'exCOMBUSTIBLE
ploradors de terna i de mar.
A l'estació han estat rebuts per paEl Consell del Combustible isa tatrulles d'exploradors madrilenys, que ' cilitat la següent nota:
els han acompanyat al pinar del Tir
''Ha tornat de França la Conüssio
de Colomb, on acampen en tenles de del Consell Nacional de Combustimanades a la Intendencia Militar.
bles, que anä a estudiar la reglamenEn rexpedició figuren catorze ex- tació i as del carburant nacional en
•
pleradors, que tenen cura dels explo- aquell país.
radors menors de dotze anys.
Les autoritats francesea han ates
Densa visitaran l'Ajuntament i el afectstosatnent els comissionats esPardo on faran la prometença a la panyols, sobretot els senyors Pinbandera, per la sera part, els explo- neau, director de l'Office National
radors madrilenys.
des Combustibles liquides, que deDijous tornaran a Komet (Angla- p m del Ministeri de Comerç i Interm).
dústria; More!, cap administras:u
REUNIÓ DE L'ASSOCIACIÖ
d'alcohols per al servei de pólvora;
NACIONAL DEL MAGISTERI
el ministre de la Guerra i el pest e n sor Bordas , director dels LaborsMadrid, 16. — L'Associació
tons iiscals del Miniateri
Nacional del Magisteri primari
ha celebrat avui, al mata i a la
els quals facilitaren interessants datarda, les dues primeres de les
des.
sessions artuals que prevé e( reA aquesta Comissió s'hi han una
glament pesque els associats particularment valuoaos elements Ce
coneguin els treballs portats a la producció alcoholera espanyola,
cap per la Directiva.
e:3 quals han cooperas amb els eaL'acte Ola celebral. a l'Escoia rnissionats oficials en l'estudi di
Normal de Mestres, i s'ha llega
probletna i possibles solucions per a
la Memòria anual, la qual ha
Espanya, d'on tot fa esperar que
est at aprovade.
es podrá resoldre l'espinós proba Després tractat dele so- ma dels alcohols a base de dedis.corsos concedits i denegats, i
rexcedent en condicions d'econon:
s'ha discutit detingudament.
a la producció de carburaos.
En dies successius es discutiran els comptes i es tracitare
lambe (le les noves orientacions
que es donarà a l'actuació d'aAquest número ha passt
questa Associació Nacional, porper la censura governati%
que els seus treballs tinguin la

VISITA D'EXPLORADORS
ANGLESOS
Madrid, 16. — .1 un quart de deu,
han arribat els exploradors anglesos
que realitzen visita anual a diversos

D'AVIACIÓ

general, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Freixas III", amb
carrega general, cap a Cette.
Vapor angles "Olvigore", amb caerega general, cap a Gibraltar.
Vapor anglès "Ilidaspes -, en Basa.,
cap a Génova.

pèrdues selectos poli

o
elements treballadors.

rebre pel 'aetembre els metges espanyols, per als quals han preparas un
atractiu programa.
Els 1 excursionistes desitgen doneixer les belleses artistiques d'Espana a.
Aquesta tarda, a les sis, visitaren
l'Ajuntament. Han estas rebuts per
l'alcafdé latera acompanyat del goremador i de diversos regidors. El
doctor Chicote ha fet les presentacions
i despees han visitat les dependencies
de l'Ajuntiment Eh aquest moment
ha arribat el Ministre d'Instrucció pública, senyor Callejo, que ha conversas amb ells extensament sobre el seu
viatge i de les impressions recollides
durant llur estada a Espanya.
Despees de recórrer els salons, al
Fati de Cristalls han estat obsequiats
amb un concert per la Banda Munieipaa i durant aquest se'ls ha servit
un äpat.

L'ADMINISTRACIÓ•
"La Gaceta" publica una Reial ordre de la Presidencia que disposa:
"Primero.—En todas las concesiones de obras públicas que se otorguen
y en los contratos que ce celebren
para la ejecución de las obras por
administración los distintos ministerios, las Diputaciones provinciales y
los Ayuntamientos, deben exigir la
consignación de las estipulaciones a
que se refiere el articulo 2; del Código
del Trabajo.
Segundo.—En todas las concesiones
y contratos de obras por administración que se hallen pendientes en la
actualidad y no se hubiese cumplida
aquel requisito, se exigirá de los concesionarios y contratantes, por los
ministerios otorgantes, para que queden unidos a las concesiones o contratos como explicación de aquéllos,
los contratos en que se estipulen, conforme a las disposiciones vigentes sobre reglamentación del trabajo, las
jornadas y salarios de los obreros y
el procedimiento de avenencia entre
éstos y los concesionarios o contratantes.
L'ESCOLA DE MECANICS

SALA MOZART. - Teta

enormes

ELS METGES BELGUES
Madrid, 16. — A les nou del mati
d'avui. han arribat, presidits pel doc0 , un
tor Bordes, Premi Nobel de I92
grup de metges, els més notables de
Bélgica, acompanyats molts crells
de Ilurs senyores.
Aquesta delegació de metges és portadora d'una invitació del Cos i dels
alutruses de la Universitat de Brusselles, que han format el Comise de
cooperació hispano-belga, que desitja

Madrid, 16: — Ja está' gairebé habilitat el projecte pel qual s'amplia
EL MOVIMENT MARITIM

ELS DANYS CAUSATS j'EL
TEMPORAL A ALMERIA
TRES CADAVERS
Madrid, 16.—El presiden/ del
Circo! Mercantil d'Almeria ha
trames un extens telegrama al
Govern i als periòdics de Madrid, expressant les proporeiens
dels danys causats pels &Irreal
temporals, i sollicitant urgentmera auxilis per alleujar

ile pessetes.
Les obres costaran cinc milions,
tense comptar terrenys, matevials d'ensenyarnent, etc., etc.

Madrid, 16. — Aquesta tarda s'ha
facilitat la següent nota:
A les (ave del matí s'ha comunicat
amb l'Alt Comissari que segueix t r ametent noticies satisfactbries.
La columna Mota, en constant enIlaearnent amb la del tinent coronel
Solana, i cobrint les comunicaciona,
ha sortit aquest mati per a protegir
un important comboi que se li trarnet
i esacuar malalts i baixes de la co-

audició dels Trios de Beethoven op.
70. núm. 1; up. 1, núm. 3, i op. 97.
La tasca deis tres artistes, que sempre ha merescut els nostres elogia, fou
tulle aquesta vetllada notabilíssima i
plena d'interès. A traves :runa interpretació seriosa i ponderada l'auditori pogué fruir plenansent de tot e/
ric contingut de les composicions
ovaciona calorosament els concertistes.
X.
— L'Associació Obrera de Concerts
inaugurara el curset reglamentad avui,
diada de Pasqua. amb un concert a

carree de l'Orquestra rau Casals, dirigida pel . seu eminent fundador.
Pau Casals ha ofert les primícies
de la seva represa de la vida musical
de la present temporada, que tant proniet, a l'Associació per ell creada i
la qual es manté viva i puixant per
l'ideari que ell la inspira.
En 'aquest concert no pot mancarhi una simfonia del músic de Bonn.
las cinquena nimfomsia reasonara de
nou per a gattcli dels socis de l'Obrera de Concerts, i sera acompanyada
d'altres obres de Wagner i Debussy,
totes hen selectes i dignes companyes

d'aquella.
Aquest comed tindrà !loc. com ea
de ennutetud en l'Obrera, al l'atan de
la Música Catalana. a les onze del
mati.
— A s-ta. a les eine en punt rragusta tarda, comencara a "L'Alian-

ea", del Poble Nou, el prirner di 5
concerts que hi ha organitzat "Ca, certs Blaus", el qual ha estas tituaa
"Festa de la Canea", i atará a ca rec del famós Orfeó de Sans, di: gis pel sets mestre, A. PirezaMos
i dels eminents artistes Merce Pla toda, cantatriu, i Frederic Long.-.
El programa d'aquesta festa l'a
estat combinas de manera que danés en compendias resurn una visai
total de les diverses modalitats
la caneó, i per aixà constarà de
verses aessions: cançons popular,
entre les quals hi ha "Muntanyes
regalarles". "E/ rnaridet", "El noi
la mate". Sota de l'oiría", etc.; ca e: Sons estrangeres dels autors següents: Martini, Schubert, Cheira
Debuaay, Grieg, Wolf, RünskyXorsakov i aluasorgsky; cançons
invocatives, entre elles "El cant de
la senyera", - La balenguera", -El
cant dels joven"; sardanes: "L'Ernpordá" i "La caneó 'nostra", 1 altres obres diverses.
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El Govern ha aprovat el pla d'operacions a la zona de
Ceuta, proposat pel general Sanjurjo
En els últims combats, la columna Solanes diu que fén
inés de dues centes baixes als rifenys, que ja va ces-

sant d'hostilitzar

Les operacions
EL CAP DEL GOVERN HA
ARRIBAT A CEUTA
zarnunicat de Ceuta dóna compte eue a dos guarra de tres de la tarda a bord del "Princesa de Asturias".
ha a •rthat el general Primo de Rivera
eis seus ajudants i els periodisK5.
la -aras, en automòbil, sha trasllasat"'erizan, on s probable clec, tonu
ta al a les set de la tarda.
EL GOVERN HA APROVAT EL
pu\ MILITAR DEL GENERAL
SANJURJO
sap q ue el Govern,
idea .at amb el general Sanjurjo,
ha •at el seu pla militar sobre la
ror .e Ceuta.
.. han desembarcat a Cala del
algunes unaats d'infanteria,
municions.
p10: • e sti ar
r: ministeri de Marina ha anuncias
la •-arnesa de barcasses, bots i altres
elegents que reemplazaran els destrua- pel temporal.
temps ha millorat molt.
TRAMESA DE MATERIAL
MILITAR
a' adiad, iS. - S'ha disposat
sse í cap a Africa vuit aparells da‚ja: que substituiran els que han sofer avaries.
Entre el material que sha aemanat
al ministeri i que es trameträ el més
triat possible, figura un gran nombre
de :nuls, puix el temporal ha causal
inc'es bajaes en el bestiar.
També es trametran tendes castigue,
LA SITUACIO DE LES
COLUMNES D'AVANTGUARDA
Melilla, sa.-La situació de les
telumnes que operen en la linia d'aeantguarda va millorant.
A causa de la neu fa molt fred.
La columna del tinent coronel Solaran, cap de la mehalla de Tafersit,
malgrat de trobar-se voltada de neu,
¡conseguí batre l'enemic i l'obligá
a iagir; li causa baixes nombrases.
que segons referències oficiáis passea de 200. L'enemic, en fugir tan
de pressa, no pogué retirar la major part del motas i deixà abandona. en el cansp moltissims ferits.
Després el tinent coronel Solans
pegué establir comunicació amb la
columna Mola, i deturà les escomese- de grups . petits de rebels que
raen apropar-s'hi.
Solana es dedicì a apanar els
daeys que produí el temporal a les
peaicions que ocupa quan hom creía
rre- perillosa la situació de la coaana.
EL CORONEL SOLANES DIU
QUE ESTA DISPOSAT A
.MANTENIR-SE EN LA POSICIÓ. PASSI EL QUE PASSI
!!elitla, 16.- Han desembarcas
es d'infantería, bestiar i
a
:." ministre de Marina ha anunc... :a tramesa d'altres elements per
- 5stituir ela .lestrusts.
es columnes de Mola i Pozas
.an tornat a ésser hostilitzacka
travessar eis rus; Necaor
i as, augmentats pel desglaç, s'aprecaucions.
t:c
' nombre de morts a conseriiiénc, lels temporals a Cala Quemado
is a 23, i tl de ferits a 56.
general Sanjurjo ha rebut un
a • arge de Sedan; dient:
.:e mantenga firme en la posa
y estoy dispuesto a mantenertodo trance. El enemigo ha
*,
la izado hoy meno: debido Eill
du s a las bajas que ha sufrido en
ei ..timo combate. Viva Espalial .70MUNICAT OFICIAL
regia Occidental no hi ha nonoticies que es reben de l'Occia detallen les baixes experimenta' a conseqüència del temporal en
la
irnos del coronel Pozas, que pur- Uo de tropa i 108 de bestiar.
I (alumna del coronel Mola apro-

visioná la del tinent coronel Solana i
evacué les baixes d'aquest.
A LA L1NIA AVANÇADA
Melilla. - 'Diuen de Cala del Quemado que en tota la tinta avançada,
no obstant el temporal, només s'abandona un lloc a Arman, a dos mil =tres d'altura.
Aquest fou recuperat en el moment
que els rebels tractaven d'ocupar-lo.
Seas van fer quatre baixes.

El temporal
MORTS I GRANS DANYS
Melilla, 16.-Els perjudicis causats pel temporal a Torres d'Alcalà,
són sensibles.
Resultaren alguns ofegats, entre
ells un oficial de cavalleria.
L'estació telegráfica civil fou envaida per les aigües. Els telegrafistes se salvaren miraculosament.
També han queda t destrogades
nombroses embarcacions i l'embarcador de Torres d'Alcalà.
Comuniquen de Torres d'Alcalà
que asombrosos barrancs que desemboquen en aquell poble tingueren
una enorme crescuda; en alguns indrets les aigües arribaren a tres metres d'alçada.
Les aigües penetraren al barracó
destinar a estadía telegräfica i s'endugueren els aparells.
El poble ha quedat destruit.
Algunes hores després el torrent
començà a minvar.
INUNDACIONS :-: UN TABOR
INCOMUNICAT PER LA NEU
Tetuan, 16.-La vega del Río
Martin està completament inundada, sobretot els terrenys on
hi ha els g rana dipbsits de pa-

Orient i Occident

Al poblat, el vent i l'aigua
s'emportaren el sOstre de multes rases i d'altres La perdua
fou inevitable.
Ningú no gosava a sortir de
llurs estatges per por d'ésser
arrossegat a mar.
Algunes persones, sorpreses,
hart estat vietimes del temporal,
encara que es desconeix el nom-

bre.
Les collites, que presentaven
aspecte satisfactori, s'han perdut totalment, i han quedat en
el més gran desempar les famihes de pagesos, que són les que
constitueixen la pnblació de Cabo de Agua.
També les noticies de Xafarifles diuen que el temporal
catisä grana perjudieis.
S'han perdut els llaguts "Joven Domingo" i "Tres Hermanos".
De Hura tripulante, nou bornes han desaparegut; quatre
cadàvers han estat llançats per
1;1 mar a la costa; una de les

víctimes é germat del mariner
Vieents Martínez, salvador dels
tripulants del "Collingdale".
A les posicions avançades. la
gran nevada interceptà les coumnicacions.
EL TEMPORAL MINVA
Tetuan, s6. - Ha minvat notablement el temporal.
Els vaixells poden travessar l'Estret.
Ha sortit per tal de recarrer la via
farda de Ceuta, l'enginyer cap de
Foment, en previsió d'un esfondrament de terres, i reparar els desperfectes causats.
A Rincon del Medik, el temporal
ha destroçat dues barraques ì cantines.

La vega de Rio Martín, esté completament inundada.
LES V1CTIMES DEL

TEMPORAL
Les victimes causades pel temporal,

lla, que allí te la Intendencia,

561123 morts i 59 feraz.
Diuen de Villa Sanjurjo, que cl
temporal ha causas destroces als hangars de l'Aeròdrom d'Herraiz, i alguns aparells han resultat amb importants avaries.
Avui, el temporal .ha perdut gairebe tota la seca violéncia, i han antrat
ja a la rada. alguno vaixells de salvament que intentaren posar a flot
vapor; "Salto" i "Nicolau".

A Punta Pescadores la base
de pruveiment de queviures ha

LA QÜESTIÓ DE TÁNGER

i es tem que es perdi si continua la pluja.
Ben Hassan ha nevat i h a
crescut el caudal dels rius,
tota la zona, que impedeix la
tramesa de queviures.
sofert grans danys, i s'ha vist

el cap del sector, per la
inutilització dels forns de cam
a 'nitrar a les cabiles-pany,
clemente d'elaboració.
Ertabor de regulars que surtí
de Imijen per a efectuar un
reconeixement, fou sorpres per
una gran nevada, i bague d'oobligat

brir-se pas amb picots i pales.
PER ALS MARINERS DEL
ENTER "COLLINGDALE"
RAMENT D'UN MARINER
Melilla, 10.-En la junta municipal ha tingut lloc el reparltiment de donatius als tripulants de l'embareació que salvà
els marinera del "Collingdale".
A un illot prop de Cala Quemado es refugiaren, abans d'ahir, els tripulants de la barcassa "K.", impulsada per les

orles.
Allí es troben incomunlcats,
sense que hagi estat possible
anar-los a socórrer.
El vapor "Alerta" continua
embarraneat a la platja de Har-.
reell.

A Cala Quemado s'ha efectuar
l'enterrament del mariner de la
Campanyia de Mar. Eugeni
Blanco. que mori durant els treballs de salvament realitzats a
conseqüència del temporal.
No s'ha trobat el eadaver del
marine,' de la Companyia
Mar, Francesc Benoteran, que
també morf en anàlogues circumstitt,ries,
ELS EFECTES DEL

TEMPORAL
Melilla, 16.-En cedir un ric
la fúria dels elements, es van
rebent detalla dels efectes cansala pel temporal.
A Cabo de Agua comunica el
cap d'aquella posició que el Llevant castigà la zona d'una manera espantos a .

Premsa estrangera
Sata aquest titol el "Corriere
qe. Ua Sera" publica un editorial
Cl: qual es tracta de l'amistat
entre Itälfa i Hongria i e la
• ituarió de la "delicada i senbible zona d'Europa" que coastitueix el pròxim Orient danubla i balear/te; i per conseq üència adriätic, per tal com
gran part .d'aquell gtavita cap a
l 'Adriätica; també de gran inferes ner a Itälia amb motiu de la
Prdíitra 3AI-tafias.
"El tractat d'amistat entre Italia i
H ongria--diu el "Corriere" -hada
de tenir, com substancialment ha tinta, el favor de tosa la Premsa d'Eura9a. Si ve després d'una amenaça de
tirantez arnh Iugoslàvia. amenaça proaalencialment tallada amb la denúntia del Govern italià, no pot ésser inter pretat com un acte hostil a Belgrad,
Duiz que contemperaniament el comte
Bethlen, home d'Estat realista, no s'ha
"e llas a conversar amb Iugostävia
Der a definir amb aquesta eelarions
Practiques de brin veinatge. I el ma 'incident amb lugoslivia pot por-
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tar a aclarir les "log res relaciona amb
aquest país, com deixà entendre el
mateix Mussolini en el Consell do ministres.
El sistema italiä de relacions amb
els diversos paisos del primirn Orient
-ansistat amb Romania, cordialitat de
fet amb Bulgaria - es manifesta,
dones, carn un sistema dieces i chastic pera q ue serveix be la seca finantat • fer sentir a tots la importancia i
la utilitat de la presencia italiana la
més lògica i natural per asser Itàlia,
entre les grans potencies victorioses,
la mis veina, geográficament i històricament, a aquesta zona de l'Orient
europeu. El caracter pacífic i pacificador de la política italiana entre l'Adritica, Danubi i Balcans estä Ilumi•
nosament provat pel fet que l'amistat
nastra pot anar junta 1 cordialment
de parella amb altres parases que pertanyen al grup dels vencedora com als
de grup. Si una Locarno danubiana i balcanica fos possible. Itidte
esta mili« que cap altra potencia per
a donar-li auspicis i garanties."
Segueix l'adiete dient que
després de la guerra s'ha fet

CANVI D'IMPRESSIONS .
Les delegacions espanyola i francesa encarregades d'examinar les
qüestions de l'Estatut de 'ringen, han
procedit cl dia 16 d'abril, ansh l'esperit mas amistós, a un nou canvi darnprcssions.
Próximament se celebrara una nova reunió.

L'IMPOST DE SOLTERIA
-Com! Vostè vol pagar deu anys
dtimpost per endavant?
--Sí. ts una precaució contra
qualsevulga temptació de casar-me
en aquest temps.
• (Del G ,1e,in ..11, •schin,, de Milä)
ANNIPAIS-.11n 11••

ADVERTIMENT
Preguem a tots ola nostras
comunicants que, en tra.
metrens solts par a ésser
publIcats acreditIn Ilur
personalitat mitjançant un
segell o signatura 1 el dode l'entltat o particular Interessats
D'ara endavant
ens veurem privats de publicar les notes preades
Que manquin deis requIsits
seritir en aquella mateixa zona
la influbncit de Franca, la qual
s'hi manté tot declarant-se desitjosa mantenir solament la
pau i l'"statu quo". Perth alli
el sistema trances notada ajuda
els vencedora contra els vençuts.
Els acords conclosos per
França en aquells pelaos són
també de caràcter militar. Amistats com aquesta eón un encoratjament dels més i armats a
passar damunt els inermes o els

mes febles.
Un dels resultats de la política francesa ha estat, en efes:te, de suscitar 1 mantenir en la

Itignslävia la illusió perillosa

de la pròpia hegemonia damunt
tots els paises baleänies.

que s'esdevingué Mía vegada,
allí) que hauria pogut esdevénir-se ara a Alhänia. ve de la
presumpció, tan torta a Belgrad, de poder templar sempre
amb la condescenenria francesa.
Afeara"( l'arlicle que recentment Londres i París han donat
ronsells rJs moderació i de calma. Però sempre ss mbe Mea
aliar el foc que sufocar-lo. f
desprAs aistb. ben ciar:
"D'ençà que Iugoslàvia existeix, l'a-

ESTRANGER

Kessler, amb la sera fugida,
Isa emportat tots.-Havas.
IUGOSLAVId.

St

Eis representants de les potències consideren insuficient la nota de . 7100 propoDiu que la policia francesa ha
sen a Ilurs Governs una rèplica Inés enèrgica
descobert un altre complot comunista ;
arribat a bord d'un vaixell francea
Papa bit rnanat rlatHzar a la
XINA amb
el propòsit de realitzar una pro- hisendalei
-

Les potencies no accepten la nota
de Xen
Pequin, tsi. - Els ministres de les
grans potències han examinas la contesta del comissari cantonas de Negocis Estrangers, senyor Eugeni 'raen,
Finta que jutgen insuficient i inacceptable i que equival a una maniabra
dilatada amb l'objecte de retardar res
reparacions dernanades i de debilitar
la protesta de les potancies. Estan
convéneuts que cl Govern nacionalista es proposa desunir les potancies. La
nota cantonesa invoca desmano deis
súbdits estrangers i s'esforça en establir la confusió entre l'atemptat de
Nanquín i altres esdeveniments estranvs a l'assumpte.
En conclusia..els representants de
les potències han decidit propasar
als seus Governs que sigui tramesa
una nova nota mas enargics , conforme
a les indicacions assenyalades. - Fabra.
Els Soviets no tan preparatbas a la
frontera manxii
Moscou, 16.-L'Agencia Tass nega rodonament els rumors de preparatius militars per part del Governdels Soviets a la frontera manatí. i afegeix que totes les informadosis publicades en aquest sentit per
la bremsa britànica són pura fantasia.-Fabra.
Comunistes empresonats
Nang-Hai, 16.- Segons un despata de T. S. F. rebut ile Canton,
a conseqüència de les ordres que
dona. el Govern cantonas, ahir els
soldats fan fer presoners diversos
grups de comunistes armats de Canten, no sense que hi hagués un fort
tiroteig per totes dues parts. Horn
calcula en alguna centenars les baixes dels vertnells.
Posteriorment les tropes es trasnadaren a la caserna general dels
vaguistes de Hong Kong i foren
detinguts tots els que es trobaven
al local. A mas s'incautaren d'un
gran nombre de fusells.
La situada, a Txamen, concesaló
cstrangera de Canton . Es de tranquillitat absoluta, encara que els
destacaments anglesos i antericans,
aixi corn els voluntaris, no han
abandonat cap de les seves mesures
de precaució.-Fabra.
Vaixells americana i anglesos
intervenen a Xang - Hai
Washington, 16.-Comuniquen de
Stang-Hai que els destruyera arnericans i anglesos, amb Ilurs canons,
feren callar el foc que feien les troces nordistes contra un vaixell americé, els s-olts de Pu-Kem-Fabra.
Violences de bolxevisme
Londres, 16.-Un L'espata d'Hancau a l'Agència Reuter, dóna compte que el; sindicats de camperols
de la provincia d'Honan sha apropiat per la força de les meres i ha
expropiat daquestes a Burs propietaris, molts deis quals han catas assassinats per la multitud.
A tot l'Honan s'assenyalen actes
de gran brufalitat i regna el boIxevisme en forma violentissinsa.-Fabra.
La situació a Xang - Hai
Nang-Hai, 16.-De rens iat especial de l'Agència Hacas.
La policía francesa ha detingut
dos individus que havien intentas
assassinar un cap xinès anti-cornucneisstaa, domicilias a la concessió frass-

paganda comunista, han estat detingura. a petició de les autoritats nacionalistes.
La situació, per ara, segueix man•
tenint-se estacionaria.
La ciutat - estä en estat de setge
recorreguda constantment per trapes.
En molts carrers hi ha filats de filferro espinós i sacs plens de terra.
A mas, durant la Sit es prohibeix
la circulació.
Totes aquestes mesures garantisen
la scguretat peras destorben molt la
vida económica i l'activitat comercial.
Ideitta-reglament preval en la població "xiriesa, on les tropes regulars
collaboreri - amb les autoritats per al
manteniment de l'ordre.
Si, tal em es creo, Xiang Kai Sek
se separa' del comunisme, és probable
que la situació s'estabilitzi.
Sembla dificil, no obstant, admetre
que les condicions actuals puguin perllongarase molt de temps, i ja que
els naelonaliStes locals reaccionen contra el . cornuniane, es creu en els centres europeus que s'arribarä aviat a
normalitzar la situació. - Fahra.

-'
La'-heentItZ :tebeFal . serä adminialrada per un 'Comite

9o1lT9 .1 donatats que es
raieWlie2.,fee errión formhffl itilt f6tiiii 0e seré admiutif
etament pel Pupa.
les administracions
queda intrditulda la comptabilitat . p'.eli ' 'Xne.todes mes moderna.'1
siia'ret encara el balanç
defjnitju, , però se sa p . que les
despees seWle del Vaticà pugen
a lid tOL litifidH de lires.--11ädip:
Reiank:1,-; e Gran Conselt Peixista
Rontac .1(1.7--El Gran Censell
Feiiista,es isunirä el dia 21 del

correal..

Celebrarà uha sola sessió, la
qual estarà destinada a l'aprovacie det,la Carta de TreballRitirligt•ses...
.
cela

A LE M AN YA

Protehia deis , agregats militars
:ea:aranera
Berlín, l6.-Els-aregats militars
Les despeses de la danolició de les a Beital htivi. ísioTestata a la Conferancia'arAiubltiisatalWaTcóritra l'acfortificacions alemanyes
titud 'deffutettifats .4iillitars aleParas; 14.-El periadie "Le Temps"
publica el...mielen telegrama de Ber- manyes: Le'S'éifies 'ilitáriiats han
prohibiCala agregits . d'anar a les
El Govern del Reich es proposa de- places fOrtes de .Xsienisberg, Cusmanar que les despeses de demolició Irin - i •Glegan_per'a'segítir els prodels tt'eb.ágs 'de destrucció
de les fortificacións que havien estat gresgos
dels . fert's cslitAnteiitairis,: la su
edificades a- la fröntera oriental, sipressió deis -91.t,4s '14"-.1 tet exigida
guin descomptades dels pagaments que pels allats.
ha de fer Alemanya, en virtut del Pla
El Mi:Matra de la Defensa NacioDaeves.-Fabra.
nal ha declarat als agregats militars
Espionatge soviatic
que leal daeracions de control ja han
SaMt Nasaire, 16. - Els escorcolls acabat i s.que seri.ila",o5cial de la
efectuats per la policia en els domici- ReichslvárT , (1 ,11 .21. 44i 0;mnprovar
lis de diversos comunistes, confirmen si les re---Conferincia
l'existència duna organització d'es- d'Ambaixadors han estat complides.
pionatge a provit dels Soviets. - Fa- Aquest oficial redactara ell mateix
bra.
l'informe en elqual 'Alemánya noMort de Gaston Leroux
tificará als aliats que.ha-donat comNiea, 16. - Víctima d'un atac d'u- pliment les . darreres prescripcions
rèmia, ha mort el novellista Gaston del desarmaments-Radio.
Leroux.-Fabra.
Els mandats colonials alemanys a
La personalitat de l'escriptor fran/a Societat de Nacions
cas Gasten Leroux és prou coneguda
Berlín, 16. -En alguns círcols
i àdhuc popular entre nosaltres. En parlamentaris hom declara que el
l'apoca qua Conou Dogle posava de Govern alemany -vol plantejar, damoda les: novelles i els drames detea- vant la propera -sessió del Consell
tivescos, ell va crear el famós tipos- de . la Societat de Nadons, a celedArseiti Lupin. En la revista "Le; brariet mes de juay, la qüestió dels
Sois Tout" publica gran nombre de mandats colonials a Alemanya.
Stresemann, en una conversa que
novelles que publica amb profusi6 la
celebré amb Robert Lindsay, declacasa Larousse.
Ultra les obres esmentades on és ra a l'ambaixador anglas que degut
personatge principal Arseni Lupin, ha a la insistència tenge dels partits
publicat Gasten Lerous les següents: polítics es veuri.oalattat e portar a
Miestió
"Les aventures extraordinäries de Jo- la Societat
seph Rouletabille", "Le fantorne de
l'òpera", "Le fateuil Nanté". "Sur
mon claman", "La doublé de TheóphSUÏSSA
raste Longues", "Les Héros de Chenenlpo" "L'epouse du soleil". "L'homDesfalc
me qui a vu le diable" i les obres •
teatrals "La maison de piges", en
Zurich, 16. - tascar- Kessler, calconaboració amb Pere \Vota i "Al- xer del Banc Nacional, aortí el dijous
sace", en cal-laborada amb Liuda Ca- darrer a realitzar una excursió en camille. noa automòbil, pel llac de Zurich.
El vol de Saint-Romain
Ahir alanati. mas riberetys trobaren
Marsella, 16. - L'aviador SaMt- la canoa abandonada, pe] qual motiu
Romain ha sortit aquest mata a is es va creure que'Kessler hacia estat
víctima d'un accident: pecó aguda
a'ao. cii hidroavió, cap a/ Brasil.
Intentara la travessia de l'Atlàntic mata en ter-se, un arqueig en la caixa
de la qual estava encarregat el desades de Podo Praia-Fobia.
paregut, s'ha advertís un important
Una església enfonsada
desfalc i sha 1-atusas, per tant, la
Paris. 16. - Als diaris els comu- idea de Ficciaent. : . aas
niquen de Lisboa. estant, que la volta
El mas psabable A om no es tracti
de l'església de Lauriga s'enfonsä, i
sima d'un; aaaidasaassamailaa pel caixer
sepulta
els
lidels
que
estaven
a
l'inteSegons diversos documenes, de
infidel, pe5,tahade . aanar-li a la seca
gran importäncia, que han estas des- dar del temple.
¡unida una: sentida-lea, e desgracia i
Van
reeollits
dos
morts
i
trenta
fecoberts en un registre relacionat amb
facilitar ' la ses2a desaparició.
rits.-Fabra.
aquesta detenció, els Soviets havien
Kessler eslava encarregat del dipaIliurat 140 mil dòlars per a una
sit de ballets dejlanc destinats a
propaganda entre els militars esITALIA ésser retirats de la. circulació pe: tetrangers, a fi de provocar desercions.
nir deinerleeitsta' ö éstia • ' in atuses
El tila dels autors d'aquesta manio,condiairlimarts
del
de
la
hasenda
L'administi.a26
vinent havien d'ésser tramesos al Baile
bra era el de trametre a aquests de- Vaticä
Central, defierna, tots els ballets que
sertors a Rússia, i allí con.stintir amb
ta caías, la glanells una kg:ni estrangera soviética.
Roma,' •16.-11a queda l ulti- es trolattvéii en amits
Vuit agents cantoneaos, que }suden mada la transformació que el i titat dels quals era mult impartant.
mistas de França i del seu Estat Major ha estat sempre interpretada com
una aliança plena i absoluta per a ter
valer en tots els casos, contra tots,
pero especialment contra Italia. La
protecció a lugoslavia en l'Adriàtica
és, per a Belgrad, una ¡unció própia
de la política francesa.
Moltes coses que han estas difícils de resoldre en aquella mar, que
fea la mar de Venecia i que les naus
franceses no solquen, han començat
d'ença que Franaa, accidental, ha espf inclinada a interessar-se per l' Adriàtica, en la qual abano de la guerra no !savia pensat mar "
Segons el -Corriere", cl (ranes mil». de g entil cornil, no es
recorda per res de l'Adriätlea.
Es rosa d'un grup d'especialistes de la politice francesa. Tot
plegat recela contra Itàlia.
Briand prost es mostea conef_
liador, paró crian PS tracia
ell i tot estrenv les
dents
"Potser perqua la Tedia g (daista i el ,feixisme éa l'incubtas de l'esguerra francesa? L'animositat francesa per Italia adrititica dita mnstrat,
i Bici) de retratire'n les preves,
abans que el feiaisme afirmas una política estrangera italiana consciencia-

FRANCA

sa d'ella t.:lateada' a totes les parts del
món.
Deixem a part les pote:sigiles periodistiques que ens donarien molt que
dir; deixem de banda la gran part
de la Prensas francesa que es mostra
hostil a Franca. Fora d'això roman
aquest fet illógic i anormal: que Frauça s'assumeix a Europa una (unció
oriental, tot mostrant d'ignorar que
existeix una Italia, més oriental que
ella i pensada per la seva naturalesa
i posició adriätica a cultivar una política d'amistat amb tots els Estats
entre l'Adriàtica i l'Egea."
Segons el "Corriere", en l'atens-ió que molts franeesos posen e les Ibinyanes coses
adriätiques en l'Albània i els
Balcans, hl ha queleorn d'artificiós. de volgul: artifiel i
b ulle Otte no arriben a amagar
l'escassa simpatia per

Comntaris nl tractat
lta10-hongarZ7s
Hom ha volgut ermire que cl
fractal itato-hongarks -escriu
l'"fintependanee Bei g e" - ten ia
solament un carbeter ecnnbmic.
fternhla (pta.-no-As atith
"La Cal:libra hongaresa-diu el diari brusselles-sla ocupat incidental-

Dimissió rota/ del Govern
Belgrado, 16. - El president del
Consell, senyor Uzunovitch, ha presentat aquesta tarda al Rei la dimissió colectiva del Gabinet.
Aquesta dimissió permetra arelpliar la co,alicia, governamental.Fabra.
Acord turc-iugoslau
París, 16.-Comuniquen de Sofia
al "Daily Telegraph". que una alta
personalitat de la politita serbia eraprendrä aviat un viatge a Constantinoble i Angora, per a tractar de a
possibilitat d'arribar a un acord entre Turquia i lugoslävia.- Fabra. s
Presidiari inventor
Belgrad, 16.-Un individu anomes
nat Ivan Novalc, condemnat a Ire.
balls forçats per assassinat, ha inventas un sistema automätic pee a
la protecció dels passos a nivela'
Els enginyers del Ministeri de Ce:
municacions han examimat rin;.etit
de Novak i han demanat al ministre
de soraciti autorització del Cerera
pergua Novak pugui dirigir la coestrueca:, del seu aparell.- Fabra.

NICARAGUA
Zis èxits deis conservadora
Washington, 16. - La Lepciá de
Nicaragua anuncia que les ferCe5
servadcres del general Ditz s'ami"
apoderat de la totalitat de les nmnicions de l'exèrcit liberal de Nicaragua
i que el general Moncada a fugit a
le: muntanyes.-Rädio.

EE. UU.
•n•••-•••n•k,

Les existències d'or
Nova York, 16. - L'existència Ter
als Estats Units arriba en l'actualitat,
segons la darrera estadística publicada, a la fabulosa suma de 4598.783 000
dòlars. -Rädio.
Terratramols a Los Angeles
Lon Angeles, 16. - Anit passada,
Sant en aquesta ciutat com en els voltants es va sentir una sotragada sísmica que duré vint segons.-Fabra.

BÉLGICA
Explosió de grisú a Mons
Mona 16. - A conseqüencia duna
exp/osió de grisú que es produi a unes
mines d'aquesta localitat, han resultas
morts vuit minaires i dutze de ferits.
-Fabra.
Mons, 16. - La catástrofe 'minera .
sha produit a .2metres de profunditat.
Fins ara s'han registrat tes seguents
victimes: deu morts, tretze ferits i
dotze desapareguts.
n Entre els ferits hi ha dos de molt
greus.-Fabra.
La pròxima Conferencia Naval
París, 19.-El periòdic "Le
Temps" publica el següent des- •
patx de Washington:
"Als centres oficials es lleguen a donar explicacions sobre
les noticies rebudes de Londres
i Paris dient que en la próxima

Conferència Naval entre Gran

Bretanya. Jatib i els Estats
Units, que s'ha de celebrar el
dia 2 de juny a Ginebra; la•de•L
legad() anglesa farà propostcions ras completes i terminants. encara, que les dels Estats Units."
Es diu que Anglaterra proposädi
linsitar el tonatge dels creuers a 5.300
tones i fins i tot a siglo, la (mal cosa.
a judici de la Gran Bretanva, constituir un principi-base per a la
proporcional reducció del tohasgc
dels submarina si bé quedarien ex.
crptnats (Yac-tuesta reducció els submarino destinats a la vigilanc :a de les costes a les colónies situades en
traes llunyans.-Fabra.
111••••11111111111•1•1111111112111111111

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

GOVERNATIVA
sommummisimunaszu
SURA

meta del tractat. Encara no té el text
El diari diu que si record'
que llama de rasecar. Perú Isa volgut no tingsal s un serids abast
saludar la con'Assia del tractat amb late, Roma ni Budapest no el
uiva manifestació entusiasta. El Par- celehrarien amb tata
Lunetit veu en la signatura d'aquest 1 a fegeix:
instruisteis diplamatic un gran esde"Aja.; és perillós. Hom pot creare,
veniment. f aedt tio ha dit.
hom vol creure que Mussolini, amb tol,
Ei ponenailet pressupost ha consta- i els seus discursos encesos es un potat que Italia . Es- Una bona amiga per litic realista, capae de mesurar la se»
a Hongria; una prenegida. Llavors han va arri,), de no cedir als impulsos.
començat isbitär'erits de "Visca Mus- Hom, perú, no pm dir sisa mateix
solini". Altaes vires han dit que "les dels horneo potajes hongaresos i del
injustícies del traetat del Trienal' han poble honraras, que ha estat sempre
d'éssere IfepaVattba!
beklics i que a » es resigna a
L'Indépepdanee Belge" s'a- beració, assegurada pel tractat del Tria/arma 'erNixb:'Plin que el minis- •nras, dsI pshtes dels quals Ion ame
tre lio41t.Ad 'd'4.feitS estrangPrs
tant de temps.
ha declarat -lisie lfengrie vol
Tot quant pugui sobreexcitar aquest
marttente ehiiltos e`e/aefoil's amb
Ale liongares tot quant pum: s'iels seU g ~AA ." 2
anudar en di esaerances de restauhts , veti-ziNgelx' el dihri- rada del passat, representa un pisen
COIS Helen a poi
relacions per a la patt ¿'Europa
bones amb'elk .i.rmems perseSonihla, acaba dient el diari.
guir cu rase ella en dio reparaciO de que els hongaresos Velion en
les injusttaies- de/ trame del Trianon.
el (racial toma Inés del que ha
..lynestes in justicies, ..setsillawond
declarat a Belgrad el Clavera
alliberat eIs telas dri jou thmear:s.
ltaliä.
L'alegris. l'alegria frenética puntocada a Budapest per l'acpril italmhongaras no confirma Ice larMances do••nn••
nades a 8dgraa pel ministre d'Italia.
Tampoc no les confirmara un recent
discurs de alussolini."
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31.11e. Lenglen

Estelle Taylor, la muller de Jack Dempsey, que ha tornat a la pantalla interpretant Lucrècia Bbrgia
en "Don Juan", una altra pellicula de John Barrymore.

La mala sort a la pantalla
Els ternps dificils es poden presentar a qualsevol moment

per

múltiples causes
Priseilla Bonner. Araeu de Hollywood, quan s'entaula una eonversa sobre el "per que" de les
coses, surt el cas de Priseilla
Bonner.
Una cara agradable, expressiva, plena de sentiment; una
actriu intelligent i un treball
constant per a pujar. Ha trebaHat constantment bé en d'altres
han fracassat. Quan al principi
no aeonseguia dc treballar, prova y a i provava. Quan trob à treball, el féu amb una gran cura
i diligencia i salvé moltes pellíenles pobres per la fprça de la
seva actuació
Per?) la pega començà de perseguir-la, i fins desaparegueren
de la pantalla les heroïnes ingenues que ella enearnava.
Hi ha el ces, després, d'Ethel
Shanon, que hauria pogut ocupar el lloc de Clara Bow si s'ingués sabut explotar sufieientment. Pera Ethel no era vinguda de Suecia, ni tenia un aceent exetie, ni s'enduia els direc-

tors deis escenaris, ni prenia
banys de tlet. Tampoc feia una
vida per damunt dels seus mitjans a BeVérly Halls ni era partieularment amable amb la gent
poderosa, si aquesta no li era
simpàtica. Ethel Shannon deia
un dia "No m'agrada de fer
comedia i n'hauria de fan.
ha molts directora que jo no
considero cota a genis i DO st.: per
qua no haig de poder dir-los el
que peuso d'ells. periodistes, hornee i dones, en aquesta
ciutat, que no signifiquen res per
a mi ; n o sé. done s , per que luiig
de rebre amb grans rialles Hurs
aeudits resealfats". Naturatment,
amb un caràcter aixi és dificil
tis trobar massa ajut.
L'amor ha desballestat ' també
un parell de carreres, i el matrimoni un altre parell. Marguerite
Je la Motte és una d'elles. Hi
hagué un moment de la sa y a carrera en el qual tothom peusa que
seria un veritable astre i una
fant d'ingressos per als produe-

UNA BONA ADQUISICIO
L'änirna del client. Realment no m'han enganyat quan m'han dit
que undria cotxe per tota la vida i hi aniria com al cel!
(Per Siau )

Mutare
fitt2

(Per "Prat.)

ei

Saltar la corda, la nova recepta
per a aprimar-se :-: Els sueters de

La desgràcia és, florees, de
dues menes: doleuta i pitjor.
També és de dues eonseqüencies:
O be és un obstacle temporal, que
amb el temps porta a l'èxit, tant
Inés apreciat quant més dificil
ha estat d'aconseguir, o bé
una inexplicable ombra que sense cap raó ens persegueix constantment. La darrera varietat és
coneguda generalment amb el
nom de "pega" i a Hollywood
amb el de "girx", i la eiutat en
va plena; és un terme usat per
tothom.
Hl ha a Hollywood un gran
nombre de carreres interrompudes per la pega, i no pas entre
aquellos persones que no han arriLat mai ir cap primer Hoc; as
preeisament inAs abundant entre
aquelles altres persones amb qualitats físiques i talent, que sense saber .com, s'aturen sobtadament.
Una de les carreres en les
quals la pega al a . aearnissat.
mes despediadamemt és la de

,' —Venia perque m'ensenyes de dibuix al noi, perque ja veurä, com
-;teje no wer y ebr per a res, ni per es ttidiar rti per a la botiga, "ell" i jo
laerp decidit de ter-:o tirar per alija ta.

ta

La Moda en Blanc i Negre

La literatura oficiosa
En el magatzem de la litera- en canvi, el menys bo - necessitaYa que els hi prodiguessin.
tura mederna hi tia dos sacs, el
eonangut deis guata as inapre- Pera ben be no es pes abre, ja
dable. No caldria que estessin que aei, amb un esperit Inés just
de la igualtat, són lgualmeut
aquests generes separata. Dios
elogiados les bonet1 i les doun maten .sac hi cabrien ben
abe, I fins seria mes t'ad' per a lentes—ja beta dit que tic dolentes no n'hi ha—amb els ma._tirar-los a l'aigua, ami) una ta'a
teixoe termes i sense que el púde tauleta de nit-nicapedr
blic pugui distingir en quä es
Masada perquè fes mes el pes.
diferencien. Els empresaria ei,
San aquests dos saca el de la
literatura oficiosa teatral i el que ho distingeixem en el públic
de la literatura oficiosa cine- que va a veure-les. Pera aleshoces ja as una mica tard, cosa
matogràfica. (1 per que hi heu
que, en definitiva, es el (atieses
'posat el qualificatiu d'oficiosa?
Es ene la que no tio es deixa tractava de demostrar per part
-d'asser- ho?) El sor de la litera- de les cases productores e llurs
representants.
tura teatral no l'obrirem pas,
Seria curias de publicar tata
no As a nosaltrAs a qui correspon fer-bo; però, en cany i, és aquesta poesia cense expurgar
i seria curias de dir el que-lo.
del noatre negocial la literatura
amb tanta d'ingenuïtat posen
rIel segon sao. L'obrirem?
, 011( Si res en boca dels redacl'obrirem? Si l'obrim vessaran
tors, com, per exemple: "hem
darnunt la taula un devessall de
botes que encara que no vol- sist la pellfeula tal. i, despeas
atiem baurem de llegir i ro- de la ereacia del mon, i encara,
és una obra única", per veure
mefflar. Aigans. nomas, quedasi, (Manea el redactor ho fa dir
e an Seti3fels: els abres es creudiari.
ran postergats. No l'obrirem,
Cert és que aquesta labor es
-.Iones; no parlaron de tal cosa
nieritbria, ja que estalaia una
ni de tal altra: no voldrfem
ma de quartilles al redactor ei7 -;oblirlor-ne cap ni citar-les to-. tes. El mara As massa general nemalogräfie, i fina proporciona a la premsa un aspectre uniperqub. aognem partienlaritzar.
Parlem. ) denes. en general; no forme de bon to i d'unanimitat
- volt:ríen-) incórrer en lamenta- que d'altra manera no tindria.
No as d'aixb que ene queixem.
-bits omiesions. No obrirem.
Omplir els buits és una nova
doncs. el cae; nomas. donant-hi
le 4an1 An lard coarta. escot- _obra dc misericbrdia aplicable
als diaria. perb els buits es DO-a eern l'agradable set de buit,
den omplir de moltes maneres,
arrera que t an niel Quin és el
que ben mirat es poden reduir a
contin gut? San uns papera
dues: be o malament. Omplir un
-1ns. de. cenia de maquina. es-eras amb una linfa morada o ball, be vol dir omplir-lo diseretament. -amb alguna elp ea que
eiegra i barrosa. de tan t raparno provoqui exelamations de
Mar una paperets. petits. pera)
sorpresa. com sol succeir ara
atneeIts de text. en el anal els
amb aquestes secciona; ompliradleet t li g ms fantästfeament
lo malament es fer-ho com geenremiasics desafien tota vaneralmeni ja es fa.
ra. / et.
la
quanta_
Per que. aleshorea, publicar
La reennteria ea
aquestes notes? Perquè no hi
ratf6 es manifeste. A forca
•ter -ho tot sapernrednerions I ha temps de fer-ne de noves,
perquè just es que cada Cosa
aerera Zenisle. dpeapareta tat
es faci la propaganda de les
punt de cemnernci a i arob ell
pròpies pellfeules. El que sf es
aeters genials i superproducpot demanar As que aquestes
aleas.
En nu e ereleiK tina pel- notes siguin discretes. curtes i
si pot esser variades per a cada
'Acta, bona d'una de mas bebe
diari.
na? En el e eementats pariereis
No pedem que eigain intetrnno3911-de de distin g ir. a
menys que el dietingit redactor reseant a. percuta en?, dc qilestió
de l'habilitat del propagandista.
no haga eran n'Id ha, deaeohert
una !en d'adiectius en algun nora; sf demanarfem que fossin
aiera naeet averiar.
discretament eserites, ja que
De ad-líenles detentes ja sap
no modele literaris. i que no
tothom que no n'hi ha: tot el
fein narlar al diari de coces
que el dinri no en rail-tarta. quan
:alfa eón pelliculee de les quals
no ara n rimen, o no se platuja oc ven obligat a callar-ne lentes
de parlar, car de fet sueceeix d'altres.
com aquell vi que de tan bo que
A. F.
era ja es portava ell 'els elog n s.

P,

En aquest ditxós poble ad es pot anar al Cinema. No fan mis que pellicules atrassades. Mireu si
n'era, de villa, la que feien l'altradia, que ele que hi treballaven encara anaven de cabe curta i mirinyac.
(Per Castanys)

Havia semblat — durant uns
dies —queies formes femenines
agafaven una tendencia a l'arrodoniment. Muela tralisitbria;
el que eueeekt era no que canviés la moda de les formes, silla,
la moda de conservar-les. Fins
fa poe les restriccions havien
estat a l'ordre del din. Arreu
llegfeu que -no es podia menjar
tal cosa", que tal altra era convenient; no es parlava mas que
de règim i de dieta. Per que ara
que estem en plena Quaresma
s'esta/deja un regim de Ilibertat? N6 sera mes aviat per a
preparar la Pasqua? Fans fa poc
es citava a totes les revistes el
regim alimentiel de les principals estrelles. Hl havia mil havia descobert que el eme de taronja era d'un alt poder nutrit u begut per tot ben r e... 1 menjar. 1 que això conservava naturalment, esvelta de Ifnies.
D'altres prenlen determinada
nigua feta a casa i menaven
nomas pa torrat; el ragim de la
pinya americana 1 les oostelletes d'anyell havia tingut gran
èxit, i en tindria segurament aef
sf no fos tan car. Pero), qué ha
/mesa( que tots aquests sietemes hagin estat abandonats?
Evidenment, la salut en prolestan-a. Pera. as que la salut és
aria cosa prou imporlant per a
decidir una dona a deixar-se enrrreixar? No bo as proa, perb Un vell vestit portat per Betty Bly.
ho As mota Aleshores calla cer- the, en crespó iiis, arab una tira d:
rarme nitre, sistema, i s'ha tro- brodat de colors que va ciedalt a baix
bat: l'exerelei ((sie. Es vell el
i altres brodats als Purtre
métode. lloré és non. peroné es
basa en l'entrenament dels bo
xadors. Boxa? Pulehing-ball?
tareu de pes, ni prendreu aquel l
Bes de tot anta: saltar la
aspeete demacrat i moribundcorda, encara que sigui sense
en estala en diem de mort de
corda.
gana.
Sembla que nattest sistema
Un altre furor d'Hollywood es
fa ara furor a Holl ywood. Totla Lenglen; perb no per les sesalt,
hora salta la corda. El
ves fioriture en el jota del tenevidentment. és un exereici molt
nis, sind quant a modes. Totes
complot, i la seva vivor fa que
sabem que es la inventora de
les grasses si guin cremedes
la pesca ni front, perb ara va
amb gran rapidrsa. La primor més enllä. Traduim:
de la major part de lea col"La Lenglen ha influenriat
legiales Untriburixen molas al mis que no pas el nostre joc
salt a la cerda que tant predi- .„,de tennis. ja que ningú no es
quen. i cera que la rollegiala pita resistir a copiar els seus
és ideal per a la xiectla dels vestits d'esport. No un sueter.
vint als trenta cinc anys ()Psima capes I capes de sueters
elarais. d'a& que el saltar sigui
porta la senyoreta. Quan entra
un deis elements que, per ara,
en el camp, es tren como si res
es creguin indispensables per
el primer stieber—una luxosa
a aconseguir, si no conservar,
peça de seda fucsia—. Seta d'al'aspeete. No ca!, evidentment,
quest el) porta Im n altre una
pasear-se el dia saltead. No
mica inds pitHid de lo. He perdut
s e ria correcte. Els especielistes
el comple dele que gradualment
daten que n'hi ha prou ineb deu
sita anal tratent, perz, Pefeete
mimas cada dia al matf despeas
general ós el d'un ara de Sant
Tel bany, i no meta de presea,
Martí que es va de -plegant graans pausadament.
dualment. e d'una densa deis
Dolores Costello és una de les
set vels. Damunt dama dona
més grans entusiastes de saltar
menys prima que la Lenglen.
la cerda. Es veu que havia esta!
fnria l'eferte d'un barril: per?,
castigada per les dales. Amb ella apareix bellament elerant
toa considera que as bo d'eli- per més sueters que m' - ti."
p rosperare la moda? Es posminar del menú les petates i el
pa blanc; però, diu. l'alimenible. permita as tina manera de
tada pot asser tan substanciase demostrar al pablie ates coses:
coral es vulgui, per bé que l'ela primor de/ coc i bt do
xercici sigui proporcional, i prrit
nor, SI NCLAIR
d'aquesta manera ni augmentors. Nomas cal recordar-la en
algunes de les pa/leales que va
ter arel) Douglas, "El signe del
Zorro", per exemple. A mas, era
fologanica d'una manera extraordivaria. Pera s'enamora i descuida el treball.
El matrimoni de Mildred Da.
vis amb lIarold Lloyd produí el
inateix afeete en aquesta acida,
exactament cola -almea amb alelen Fergusson.
El mal temperament don:i
mala son. a Greta. Nissen, i el
servir per a masses coses perjudicà a Dorothy Devore. Sembla estrany, no? Però es comprendA
aviat. Quan els productora eleseahriren que Dorothy. servia el
mateix per a la comedia que per
••••••nn

al drama. conienearen .le fer-li
alternar eta ganeres entre les aieotes turbulentes i les mullere
abandonades, però aixt féu
»O Ii donrssin meshú de llnir->9
( . 11 cap dels dos generes.
Publieitat liehersa. i massa
blicital. fou la tausti tli • la I fax-nada de Mildred
Mac Bush as una ultra per
la qual el seu art as massa gran
per a ella. Podio, i • pot. fer toi'
els gimeres. 1 1.s per aixa que en
fa iltlaannelmhew.'S. weet ha patit dri
mas terrible deis (actora de p,
ga, la manes de salut. Dura. 1
anys, la Sera carrera, eom la seN
vida. es trobaren en la halanc.,.
Durant el mis important perik-

4"

zEt tornes mol groller, Manch i Han passat els senyors Paitovi i ni
tnenys t'has pea la molestia de llevar-te el barretl
Per PassarcIL

.e
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La persistència de Zasu sem- FZIIIIIIIZI111111111111111111113111111111111111111111111111181111111111111111111111111111111111111111111111111111118
fle del sen desenvolupament ha- nyora Dempsey". natugué d'estar allunyada de la pan- ralment, refusà. Pare, durant blà més tard haver vertut la
talla l'ere, amb tot i les novas llarg temps això la mantingué , seva pega, rar aleshores fou guata
cares que havien pujat i els nona en l'obscuritat. La mala dort descobriren els productors les Li
acomplerts, quan tornà al
treball conquistà novament un
fets

boa lloe.

Dr. F.

Monlatiá

>talan:es de la pell I caben. Extirpaclo
rad1e 11 de lea arrugues de ia Cata
CORTS CATALANES. NUM. sse

A Estelle Taylor la perjudicà
en gran manera la Hura de la

glèria reflectida. Durant molt de
temps. per ésser la muller de
Jack Dempsey, es trobà impossibllitada de treballar. No pernuii no li oferissin treball, inri)
era perquè l'oferien "a la se-

fi

acabà amb la pellícula "Don
Juan", i ara sembla que cometaren de venir-li els eontfactes.
El fet d'ésser germana de Do- »EN
lors Costeno, mantingué en Segon
terma Helena Costello. Comenca la cosa com si només hagués
de representar papers de ger- coses que es poden expressar
mana i d'amiga. Però "Wet amb un geit de la mà o un moPaint" (Pintat de nou) ami) viment de parpelles. Només cal
Raymond Griffith en féu una veure-la ara.
Les pellícules de l'oest quasi
actriu a part (a part almenys
de la seva germana), i sembla submergiren Renée Adoré° fins
que tot anirà bé ara.
que arribà "La gran parada".
La manca de bellesa atractiva
Tot això no prova altra cosa
mantingué durant molt de temps sin() que són /imites les causes de
Zasu Pitts fora de la pantalla. la mala sort, pare) que aquesta
Rodà d'estudi en estudi sense no passa pas ajassant-s'bi, sinó
obtenir una paraula d'encorat- lluitant tenaçment i esperant
seuse defallir.
jament.
IICIZIR1113111111111BRIIIIIMMII•111•11M
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AVUI, PROGRAMA INSUPERABLE
El film Paramomit especial,
de tema interessantissim i
magistral interpretació
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ELS Aill3TOCUTIC3 SAIVS 1011iM 1 CITALUTA
acaben d'adquirir l'exclusiva dc la deliciosa coinèdia
Mi
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per jack Holt, Ernest Torrence, Ester Ralston i Louise Dresser
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La rnés original i intelligent artista de la

cançó espanyola
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N OI O NOIA?
— Edició de la «Société des Cineromans» —
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Notes

Adaptació cinematogràfica per August Genina de la cèlebre obira 3
teatral de Hugo Falena, EL DARRER LORD, que es representa amb
èxit grandiós a tots els U:aires d'Europa
mins•• n •2e2nlinnnne 22ennnin2222222g2222208122222221722111131113...7.
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La Publicitat propaguen-la
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Winter i les cares maquillades i somLluisa Fernanda Sala, Llaloncioses
21
la seta Gargallo, Angela Guart o el ceu
lebre boxador Tomas Cola, exclamen
PEL.LICULES A BARCELONA
en una sensació de timpatia i
Al Baixador del carrer de Claris gria :
es roden unes de les primeres esce—Ah, és que estan filrnant "La tia
nes de "La tia Ramona", la pellícula
Ramona"!
que producix actualment la casa GauAquesta convivencia continua amb
•
mont.
la pellícula, permet al públic barccMontserrat. l'heroína, arriba de Sitloni de seguir el seu curs i cooperar
ges amb la seca germaneta Lluisa per
espontitniament en l'obra que li dediFI
tal de reunir-se a Barcelona amb la ca una productora intelligent i proseva tia Ramona. .AI voltant del grup
fundament coneixedora de la seva idiodc les protagonistes, atentes a les inssincräsia i de la seca personalitat.
truccions de Nick Winter, el director, s'agoinbola un cercle abarrotat
i compacte de multitud sorpresa i curiosa, a penes continguda per l'autoa
ELS TEATRES
ritaria porra dels urbana. La finaa.
de
un
carrer
en
ció d'una pcblicula
La company ia ayui cotan trànsit com el d'Aragó a les dotmençarè una noca tournée per Cataze del migdia, aquí és un fet
lunya, en la qual donara a conèixer
gairebé meravellós. I el públic quela popular obra "La Puntaire", .de la
da com encisat.
qual te contractades un centenar
LA TIA RAMONA
de representacions. Acabada aquesta
Qui no ha vist pels carrers de Barexcursió actuará en un entre de Barcelona la simpática "troupe" de la
II
celona, en estrenará obres de FontGaumont t,ne roda "La tia Ramodevila, Mantua, Rotare i Campmany.
na"?
Fa peca dies, les Rambles, les nosMentre duri l'hora d'istiu, el
tres Rambles, tan populars i típiques,
Govern ha acordat autoritzar la
foren l'escenari de la primera facecia durada dels espeetacles fins a
de Montserrat, la daurada heroína de
de dues de la matila comedia de Francesc Gargallo. Des- dos quarts
aixi les denianlanda,
satisfent
prés bou el Baixador del carrer d'AdeS de les empreses.
ragó. Darrerament, a la histbrica PlaOLYMPIA. — En l'anunci oficial
11111:15111111211110ZESINEIELIG125215131311111111111111 ca Reial, la cambra de Nick Winter
d'aquest
teatre hom pot velare tot el
una
de
les
més
interessatits
prenia
grandiós programa d'atraccions que
escenes d'aquesta original gafada
completen l'espectacle predilecte del
barcelonina.
palie. Programa per a iota els gusAra, quan el palie veu pel carrer
tos, acróbates, jonglcurs, barristes.
el trípode enorme de prendre vistes,
caricaturistes pallasl'enèrgica figura del "metteur" Nick jockeis, pintors,
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Tívoli la primera matinée a preusy g
sos, augustos, etc. No falta . res en
all progra--ramentpoulis,b
l'espectacle del debut.
ma excepcional.
No obstant mereixen especial esCOMIC.—La direcció artística d'ament : Les fonts Iluminoses el intequest teatre ha decidit ajornar per a
rnen gastronòmic "NC1110" i la gimacta, diumenge, a la nit, l'estrena -de
nasta perfecta "Leers", que fa la seca
"Leve - me - . Antb això santifica dos
primera sortida després de Faccident
picos indubtables, però la sera den:
que va tez/ir a Valencia, on va catidida voluntat d'oferir la noca revista
re del trapezi. Els germans Díaz,
motos clowns que fa cinc anys que colppkta en tots els seus detalls,
no han actuat a Barcelona, i una ve- «obliga a aquest jornament. motivat
dcsig d'ajustar la maquinaria ulritable troupe d'augustos per a gautimar els conjunts i tenir el vestuari
diment dels petits i dels grans.
en les de gucles condicions de llaiment.
— Els programes que el teat.re
Els últints •assaigs es fan
Tivoli ofereix per a aquests dies de
tur nt sota la direcció de Manuel SuPasqua. són els següents:
grányes. Max Weldy. el célebre moAval, diumenge. a la tarda. es dodista parisenc. ha confeccionat un v a- anar?' la sarsuela del mestre Guerrero,
toar que el fa digne de la sera fama
"El huésped del Snillano - cantada
i ha vingut a la nostra ciutat per tal
per Merceneta Cases'. Aritenna Fuentes,
d'at endre la seva bona presentació.
Enrinueta Conti, Ricard Fuentes.
En aquesta revista es presenta uy/a
Miret i Pep Acuaviva. i el granori ginal artista francesa. Flo.relle. esdiás espectacle "El sobre verde" (que
trella del Folies Bergere de Paro,
no té res de verell -A la rdt i denla.
També * debutara cl professor tic hl
clilluns. tarda i nit. els dot graos esErnest Chiabrando, que ha actuat anal,
niuitre,"de Lacuesta"
pectacl es
gran exit als principals teatres d'Eui "El sobre verde", Totes les obres
ropa. La genial •"vedette" ‚Id
seran preSentades amla magnificencia
i propietat, i. cooperaran en tots eis Roseta Rodrigo, aixl natal teta la resta de la rompanvia sere,e oblidar les
programes els famosos artistes reis
la famo‘es senyoretes del con n unt. radel charleston, Bubbv W. Curry i la
sen a contribuci tic "Leve-me" tot
seva "partenaire" Margot: Lydia
el sett entusiasme cal /a re, isla, en la
Johnson, la deliciosa artista trelegan(mal han collaborat amb Manuel
tissinia frivoliiat: la famosa "vedetaranves. 'Marín& Acuitar Fraile,:
te" Conxita GarzAn i Harry Wills,
Madrid Antoni Grac í ani, Brauli
el danttri le naxima comiritat.
t. t i el. mestre Clara.
Dimatis a la tarda, t.-, ,Ionari
e.' .;
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CoUfeccions de 12 a 15 duros
Vastas a -nida, d'estatal, des de 20 a 35 dures,
amb boas folres

Carrer de Ferrar, 57, Pral.
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,CATALUNY
JUIRCOSA DB LES CIARPIGUES
Noces : • La
fasta major
colina de cereals Antes noves
(.en que cnguany hi ha hagat
ung.::Isena collita d'olives, es :amera
ecn;-ja a ter els preparatits z`e la
lesU major, que se celebra A .11a 15
dc Miaja, la qual sembla que será
de les malora que slaura fea car
totsia dues societats recreativas estan
conieccionant uns bells programes de
festis.
--e Es troben ja molt avanaadcs
les ale construcció del cami veinal de
Juntosa a Albages, a carrec deis
contractistes senyors La Roca i Capar:.

Ha estat demanada la tila de

la gaita senyoreta Maria Benavent,

de . !Mollerusa, pel Postre particular
ame En Tontas Pinyol, iill de l'exdintat provincial i entusiasta català
N'atlfons.
11Z matrimoni se celebrara aviat.
El dia 5 del vinent maig se
celararan les noces de la bella senycecta »salina Triquell amb el jove En Josep Pinyol.
Tots els pagaseis estan rnolt
conents. perquè, si no s'espatIla. hi
hastia una bona collita de cereals.
GIRONA
Per
Una conferència de Gatees
al Cinquantenari de "L'Arlantida".
De-ßanitat Vetllada d'homenatge.
Accident
La Comissió permanent de la
Dialltació ha concedit una subvenció
de éent pessetes al "Casal Catará", de
Maarid, per a l'homenatge a mossin
JacInt Verdaguer, organitzat amb motiu lel cinquantenari de "L'Atlänsida*.

— Havent-se presentat alguna casca de verola en pobles de França
fronterers amb aquesta provincia, el
govarnador recomana als alcaldes,
entsaalelegats de medicina i inspectars
municipal; de Sanitat dels respectius
districtes, que exerceixin la Més C3treta vigilancia per tal d'evitar la importacal. de casos d'aquella malaltia.
— La Junta de l'Ateneu de. Gircna,
ha acordat organitzar una sessió d'homenatge al venerable mestre i publicista senyor Josep Dalmau Carlee.
— El passat diumenge, prop de Viladsunat. va ésser atropellat per una
motticicleta el vef Pere Riera Boixaa
de fin anys, el qual mori a canseqüencia e les ferides rebudes. El conductora Pera Portal] (a) "Jeret". d e 30
anye, sei de L'Escala, resulta arruman ferit.
La Biblioteca de l'Ateneu ()acalla restaurada :: AdJudlcaoló
d'una subhasta :: La conferéncia de Carees :: El Dispensan l
antituberculós
Inauguració.
Secretarios municipals vacante.
La Biblioteca de l'Ateneu de
Girona acaba d'ésser enriquida
amb la coldecció d'Anuaris de
l'Institut d'Estudis Catalans
corresponents a 1907, 1908,
1909-1910, 1911-1912 l 19131911. que, corn tothom aap, de
una obra monumental i de consulta indispensable per a tots
els qui es dediquen a les investigacions històriques i arqueològiques.

-
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Comuniquen de Cadaquea

que. gràcies al concurs d'alg u nes persones piadosas, ha estat
restaurada la capella de Sant
Banbri, salvant-se d'una imminent ruina els seas at tars i les
notables pinturas del segle XIV
que s'hi conserven.
— Ha estat adjudicada al
sanara' Joan Prat Brugatla, per
18.009 pessetes, la .subhasta
dalo edifieis nameros 2 i 4 del
aterrar de Clave, que han d'esser
enderrocats 1 reconstruIts seg/-m/s el pla d'urbanitzacia de la
plaça de la Indepandancia.
— La Junta provincial antittiberoulosa ha acordat arnpremie() la immediela crenrió

Madrid, amb motiu de ilionseasatge a
mossèn Cinto.
— A l'espaiosa plaça de les Casernas ha tingut lloc la revista dele
automòbils —susceptibles J •asser requisats — en presència don
d'artilleria.
— L'Escota Professional anuncia
una excursió coRectiva a Fax irr
un dia de la primera quinzena del
mes entrant.
OLOT
Accident :-: Festes
religiosas :-: Ataca novas
El dia ao al mone g li- de Montserrat, tinas à lloc Feralaa matrimonial de la distingida sanyoreta i)olors Corbaton i Vida!, del comerciant local N'Isidor, amb el jove
enginyer denuesta capital N'Antoni
Casanova. Després del vit g n de noces pasearan a viure a Madrid.
— Despeas de les passades pluges el temps torna a ésser esplendid,
si bi no tan calorós caen dies entera.
— Les festes religioses prapirs
deis dies Sants s'han reaebrat amb
tot esplendor. Les visites als Sagraris i la processó de la Putissmia
Sang de l'esglasia del Cama estigucren molt concorregudes.
— Al Centre Catòlic es prepara
un concurs fotogrific, arnb valuos es
premis.
— El mercat seto-anal estigué
tnolt animal
Enllaç

CORNELLA DE LLOBREGAT
Sardanas
La Fasta de l'Arbre
Altres novas
Dies entera se celebra la festa oficial de l'Arbre pels nens i nenes de
les escoles. La plantacio es féu a la
plaça de N'Angel Guimerà, de la noca
barriada del Padró. A la dita fasta
hi assistiren representacions de toro
les entnats, els delegats governatals
i del districte, la brigada de la Creu
Roj a amb banda i bandera i les autoritats locals. Es pronunciaren disCuraos i obsequiareis a la 'masada
amb un berenar. L'acta fou amenitzat
per l'orquestra Artística Llobregatai ta

— Avui, diumenge, diada de Pasqua, el Fornent dala Sardana del Patronat Obrer de Cornellä, celebrara
l'audició de cardanes núm. 22, i el
-programa arar à a càrrec de la cobla

Emporium.
L'audició comencará a dos quarts
de sis de la tarda.

— Fou grandiosa, coas poques salavien vist en aquest poble la mandestacia de dol que es tributa amb mofan de l'acte d'enterrarnent del fill del
nostre estimat amie i ex-tincan d'alcalde de Cornellà, En Joan Vallhonrat. En et seguici hi teten acta de preséncia totes les entitats del poble com
també les autoritats tocata, Crea Roja
i Unió Patriòtica, encara que no oficialerient, prova palesa del molt sentida que ha estat la dissort de la familia Vallhonrat i de les grane simpaties que compta en el p ostre poble.
— La Unió Coral de Camella celebrara els dies de Pasqua amb balls
amenitzats per l'orquestrina Kiss-MeCarbo.
La companyia catalana Vila-Davi,
que esta fent una tournée arti,tica
per • la comarca del Llobregat, representara a Camella el dia 23 del Corre/1f l'obra d'En Ramón Campmany
"La Puntaire", al local de la Unió
Coral.

A

Seran adjudicats a les colles que s'hi
iluctigu ila difamas premie en metallic.
— El Casino de Manresa organitza
per a la diada de Pasqua, un ball de
gala a carnee del quintet de la Granja
Royal, de Barcelona.
— El C S. Manresa organitza dos
partits amistosos amb el primer eqquip
dcl Huesca F. C. Aquests partits tindran Roe al camp del Pujolet, el diumanga i dilluns de Pasqua.
— Organitzada per la secció
Cultura Física del Centre Excursionista de Bages, tindrà lloc el dia 24
d'aquest mes, la V Volta a Manresa.
Seran adjudicats als corredors que ha
prenguin part, valuosos premie.
— El Centre de Dependents orgatraza per a la diada de Pasqua, Iluits
balls de societat.
La Cooperativa Obrera i l'Ateneu
Obres- organitzen així mateix, diversas festes.
BADALONA

Aniversari

Nou servel d'autbmnIburs
El dia 5 del corrent complí el
primer aniversari do la mort del
qui en vida ion gran actor badaloni En Josep Terrades Tena.
En escriure aquestes rallles
ho fent per dues coses: el
motiu de la primera as testimoniar ntvament el dolor que
ens causa la mort del malaurat
Terrades, i dedicar-li un piadas
record; la segona, fer constar
l'imperdonable oblit de la premian badalonina en aquest aniversarl.
Demanem a aquellas persones que per llur influancia dintre la vida badalonina poden
aconseguir-ho, que es doni el
nom de Josep Terrades Tena
un dala nostres carrera, per a
perpetuar com cal la memöria
del plorat ciutadà.
— Un d'aquests pasats dies
s'inaugura el nou sarvei d'autbmnibus de Badalona a litnreeloes, la qual cosa ens sembla
molt bé, puix representa una
nova facilitat de transport per
als badalonins. Però el que no
trobem gaire edificant es que
per a la conveniancia de la
Companyia s'haguessin de mutilar llastimosament els arares de la carretera en el tres
compras des del carrer de Sant
Pau al carrer d'En Prim. Nosnitres, en donar-nos compte del
deplorable estat en qua s'ita delata els das arbres, creiem ente
hauria estat millor arrancarlos de soca i arrel. Les coses
o ben fetes o no fer-les.

SANT FELIU

DE GU1XOLS
Sardanas :: Obres d'embelllment :: Un article de Víctor
Catalb.
Altres novas

Diumenge, tal com eslava
anunciat. tingué Boa al Passeig
la bailada organitzada pels
Andas de la Sardana.
Va estrenar-se "La sardana
dels sembrats", lletra de mossan Camil Gei g . música de Toser) 31.- \ala. Es una peca senzilla que no ha de treure n1
afa g ir cap llorar al seu autor.
\ala pot fer coses de mes volada.
— Joventut Expansiva" per
a aquests dies de Pasqua ha
organitzat diles audicions da
sardanas elavant el san
a /a Rambla Pi 1 Mar-

No cal pas dubtar que durant
la vinent temporada estauenea
sera molt visitada l'ermita, l'extensa miranda de la qual es una
de les mas agradables, sin6 la
Millo!' de la Mediterrània.
— El notabilissim defensa
Conrnt Portes, ha estat, com ja
és sabut, seleccionat com a jugador Internacional.
Ara que l'esport local ha vingut tan a menys, sempre ésa un
consol saber que de les fileres
guixolenques ha sortit un jugador amis els tres entorxats,
grau que ha merescut per les
say as condicions rellevants l'antic equipier de l'Atenett Depor-

tiu.
Ell, Floraren, Lluhf, Tosen 1
algun altre, han ben acreditat
el pavelló de l'un dia glorias
futbol guixolenc.
— Francesa Balet i Nidal ha
demanat 'Dermis. i ha presentat
cls plans -corresponents. per a
edificar al Passeig de Guncols,
en terrenys de la seva propiatat.
— El setmanari local "L'Avi
Muna" reprodueix al "Full
diatari" de Carlea Soldevila. publicat dimarts a LA PUBLICITAT. i en el quid l'illustre
aserintor parlava del monument
a Juli Clarreta.
Aixf mateix l'esmentat pariódie p ublica un article original
del'eximi novellieta "Víctor
Catala". en el qual s'ocupa extensament del Matra "Exaltai Paissatges", d'Enric Bosch I
Viola.

ELS ESPECTACLES
Teatre Nou

TEATRES
Gran

Empresa americana

Teatre del Liceu

• d'espeotaolos
Companyia dc gas-suela catalana-castellana do primer orore, dirigida pel primer actor i
director FERRAN VALLEJO i
ele mestacs . directora i concertadors

Temporada oticial de Primavera. Companyia de Balls Rasaos. El famas Tito Sehlpa, la
celebre sopran al. GorItch i el
notable concertista de piano
F. Longas. Queda . obert l'abo-

Lluís Badosa-Pasqual Godäs

nament.

Teatre Català Romea
Aval, diumenge, tarda, a dos
quarts de cinc. ala, a les deu:
/O NUMEROS, 11:0

DERKAS

Per primara vegada a Espanya:

000KE8 VONDER

VICH

viatax.
La procesad dal Ditunen—
ge de Rama ya estar tan severa
i majestuosa com sentare; passaran de quatre centro les atare.
LlastiMa que comerlas tan tard
a sortir!
— Al Teatre Vigatä, la
companyia Davf-Vila va donar
tina representada de "La Pontaira a . amb un exit formidable
de patilla; la tasca molt acurada
dala actors els valga d ovacions
sinceres.
— La vingurla d'En San
portant (daza plafons destinats
a les parets laterals de la nosra Sett ha causat isatraordlnari
entusiasme; Si elogie varan me_
l'alzar els ja collocats. aquests
encara en marelaman mes, perqua san d'una originalitat senzillament genial.
Totham frisa per vendals ja
eallocats; es-eiern cine ele Iraballs preparatoris !tan començat ja.
En Camba, i altres
parsonalitats ele Barcelona singules- en rs veure'ls el mateix dia
que folien dasernhalats de les
caixes; nn eal dir que las pintares ala causaran una impressió favorable a tot ésser-110.

AUREA CRUZ, estrella
PILAR BELLO, bailarina
Les siluetas en color de madama JOANNY8. CHARLES GOLVAS i altres números de vire.

PREUS popti.LARs
Demit dilluns, comiat le la
troupe de varietés. GRANDIOSOS PROGRAMES, tarda i nit.
I

TEATRE NOVETATS

444.4444444
Aquest número ha passat
per la censura envernativa

gall.
Des g ranar à el programa la
ARBÖS
cobla Unta Guixolanea.
El nou mercat
— Han contret matrimani
Tal cota hom preveía, el primer
l'esglasia del Carme, de GiroA PASTA PER
dia del mercar seto-anal d'aquesta vi- na, el conagut joy a m'acolan()
A AFAITAR
la que Migué lloc dimarts, dia
Tasan Un( Llinha i la gentil
d'abril, es veié molt concorregut
senyoreta Rosa Malicia Lanaz.
La noca parella ha marxat
en el ram d'aviram i d'ous, va obtenir una animada extraordinaria, en- cap a La Ha y an, on fixarà la
vaint els venedors tota la Plaça i llocs seva residencia.
ha estat elaborada pensant no
— Aixi mal eix sitas-1 unit en
destinats per a les transaccions. Fou
sols en que ha de suavitzar
tanta ta importancia i la manifesta- matrimonial anllaa, al Santuari
del Dispensad antituberculas 1
1
da, en tfs dits galleras que, malgrat de Nostra Dona dels Angela
el pel per a fer-fo talla/3k
~mentar la g secciona teeniea
(Madremanya), Dfdac Roura i
les fortes compres efectuadas pele po1 administrativa.
sense gran esforç, sinó penMasmitjä, gerent de la Compa— S'ha obert un concurs
Ilataires i comerciants de Barcelona,
' sant també en què curi l'episena es veieren esgotades les existan- nyia local d'Eleetricitat, i la Tusper a proveir les secretarias vanyoreta Coneepel6 Ribes i
dermis de tota irritaci
ó.
ranta dels Ajuntaments de BoaCita. S'espera que en els successius
ron.
grans, rojors, etc.
dalla. Casavells, Castell d'Aro,
mercats
rail/rancia
de
venedors
i
comDesitgem
a
les
noves
parelles
Ilur
Garritzfis. Palau %iota Rupia,
pradors sera més grossa, tenint en inacabables felicitat.
Madreman ya. Sant Llorenç
compte les facilitats que hi ha per a
NIX
La
— A Sant Pol, i en al animal
la Muga. Sant Feliu de Palleacudir-ne i la gran producela que es da L'Agara. es basteixen alguns
és, doncs, un factor preciéis
roba Sitaanada, Rarinva, Santa
fa en tota la comarca d'aviram i d'ous,
xalets dintre la zona. urbanitPata Vilabertran i Viladonja,
per a l'operació d'afanar-se I
en classes superiora i de més estima. cable deis tert'enys sancor
n l'aquesta provincia.
al mateix temps un producte
— Continuen amb gran activitat els Encesa.
treballa de perforada d'un post, per
d'higiene per a la pel).
La construeeka confiada
VALLS
tal de surtir aquesta vila d'un non cau- tina casa harealonina, avenen
Subvenciona
La Casa de Caritat
dal d'aigua. Pels resultats fins ara visrapidarnant en termes que
NIX
Usant la
Novas diversas
Excursions
tos pot quasi assegurar-se q ue s'ob- aquast mataix ¡afila segons hrun
s'eviten tots els perills de conAmb motiu de publicar testat
ans assahanta. aman ja Iliurats
tindrà el rendiment que horn
tagi, no sols per la naturalesa
mostratiu del movimant econòmic
per tal que quedi ben dotada la po- .al sets prapiatari.
fine a fi de rally pasan, la Junta blació durant tatas les apagues de
Es de &sitiar orle amical pa<le la Pasta en si, sitió tambe
raiga tan ball de Sant Pol s'etrde la Casa de Caritat Ita fet una
l'any.
per que s'eliminen sabons,
hanitzi el mas de pressa possicrida a la generositat aras val/enes
brotxes, vasos i tota mena
ble. puix no cintilara que de farpresents i absents.
MANRESA
d'objectes porta-microbis.
sa segnint el pla anaomanat a
El tienen que assenyala el talane
La festa de Sant Jordi :: Fastas de
l'argto l aeta Rafe!' Masa i Vapuja a més de 7,5oo pessetes i sha Paaqua :: La V Volta a Manresa
tanta L'Agaró dIntre rmcs anys
NIX
produit principalmem a conseqüAnUsant la
Altres novas
es convertira en un eje) s indrets
tia de les reformes realieza,les idosimplificará l'operació d'afeaHa estat publicat el programa
agradables
de
Cataltinya.
més
mainent berlina establiment. Val les festes que se celebraran en aquesta
— Apralatant el liattre d'atar-se, hu empleara tres o
a er, peda que aren iaajciatablcs.
ciutat per la diada de Sant Jordi, paquesta Setmana Santa. san molquatre minuts, no sentirà desesperem que els compatraas se'n ta; de Catalunya.
tea lea pa s- sanea que han punta,
cap irritada ni molestia
prés
taran Garrea i que no els doldrà una
festes
Signen el programa de les
a l'ermita de Sant Talm, per a
patita ilumina per ajudar la narmal
a la pell i, si la tenia abans
els joves administradors Anfós Be- ter - se càrrec fiD les obras d'emcorAinuació de la gran obra de (ad- ren g uee. Fanal Snlernou, Enric Bru- balliment i tirbnnitzaeió que es
d'afanar-se. lt desapareixerà,
. tatique, d'un cap de i'any a t' a b re.
zara Josep Comes, Enric Guixi I
fan als selle enenntorns i a la
perquè, cal no oblidar-ho,
s'eaectua a rex-convent dele Capte- Martí Piquer.
muntanya tata d'igual nona
LA -.PASTA NIX' ES,
xinlie •
A nart deis molla vamins que
— El dimarts viruta, de pas per a
PRODUCABANS DE TOT,
L'Ajuman:tela ba vota: t se seratllen i serpentegen els vesaouesta ciutat, donará una autlieió pús'atenta subvencione: 5 0 pesstacs pel
•E,' PER A L'EPIDERMIS.
blica de cardanes, la famosa cobla em- santa da l'hiathria muntanyal,
Comité organitzador de !e atirsa ci- porenesa Principal de La Bisbal.
va, ara, fins al cim tina holgada
clista -aTrofett Ministre de !a Go— La vigilia de Pasqua tindrä Ilse carretera, practicable en auto- DIS MANI•H0 EN DRODUERIES, PERFUM E.
vorejada d'arbres í em- ILIES, ETC, AL (n'al DE 250 PESSEIES TUS
vernacid"; 2$ per al del "Trofeu a la plaça Major un concurs de cara.
"
Vivert", i 25 pel "Casal Cauta", de melles or g anitzat stet' l'Aiuntament. bellida d'eseaients "parterres
12

NIX

Pasta

Pasta

Pasta

labre artista

EMMA GRAMÁTICA
Primer actor: M. BENASSI
Aquesta tarda a les cinc: EMMA GRAMATICA interpretara la
interessant obra

La g ignora delle camelie
un dels seas minores trionifs.
Nit, a les deu:

Ma non è una cosa seria

de Pirandello. En aquesta moderna comädia culmina l'art

d'EMMA GRAMATICA.—Dema,
tarda, a les 5. Matinee de Gala.

Primera set riu :
Assumpció Casals

Avui, diurna/1ga, tarda, a
les tlitatre, i ;lit, a les deu:
La crònica en quatre actas
i 8 capitola, de la vida i
miracles .dels mies sause s
llar,

ELS F1LLS DEL CARRER
(Lee animes nuca)

.

Rodríguez, Greditlit, Mitallea i
Narita i senyors. Vallejo (F.) i
11. Cosin, Bordea, Ilervaa i Cases, i alttes parta de la companyia. L'ara , dels balts

bu

de la temporada LA PUNTAIRE.
Ddlii79. 10, tarda: Sanad y alegrfa, Encarna la tnIsterlo i . LA

PUNTAIRE. Nit: Titó i

aal••••••n•n•=wiam/

Princpai Palace

A le s dan L'obra da. \VitalicenMENZOGNE. Protagonista,
Emma Gramática. — Es despatxa a comptaduria.

Franeene Oliva

/44444.1144444.44444444.4+e

T IVOL I

i atracció

FI DE FESTA
.
pel duetto eirmieu-eantant

GRANDIOS EXIT
Nit: Estrena exclusiva d'aepiesla empresa

tl, Jalan" Mis-el. 55lar,l Visual- I

.I/Srp ArquasIva

et 1,1
grantloSo
EL SOBRE VERDE
(que no Ise verd)
La cavalcada de lea Mes, la qua/
cleottlat t ä pel pati A, butanueo
Cooperaran a Fespertarle,

EI

LYDIA JOHNSON

la dona c/vle ler „,in.s:.ti,d,t'inur,,,a navoltiat
dansarí mazan arti,ta de la eo•

fortno-es 1 •Itioo t . -

La dona de !es cartas
L'últim combas.
Metzines de la benaurança

Mumenge, tarda,

EL NUESPED DEI. SEVILLANO

4

uneitat, 1

CONCEPCIO GARZON
tormo , , "vede 51.•"

nit: Els nus dfl carrer.

ra4'a-aa4- oesae-ilaha+sseaaea5 es***4-

MELIÁ-CIBRIA/,del Tetare Er-LAVA, de Madre
Avui, diunienga, tarda, a 1.
cine: L • entrernas original e
Lucio i Casado

EL GUANTAZO
i la comadia en quatre actea.
d'Enric Suarez da Deza,

LA DAMA SALVAJE

Nit, a un quart darnie
gaita representacia de la
ordinaria i aplaudida jr._
dAbati i Lucio,

esconocido
Dama, dilluns, DIADA DI.

PASQL'A, dues g' ans funcian,
tarda i nit, aria) l'axit rota!) t
•
d'aquesta companyia

nb desconetio

COMI C
Di r torció art
MANUEL SUGRANYI.

dIllmense, 17 (1'al."•,.,

na, a les

ESTRENA
dal super -oea
quadros
col tinas, etc.,

REVUE

cante Hostia

pellicula d'intens aesunipte
d ra st 1 a 1 ic
Datnä, dilluns de Pastilla: Nou
, :cama de riellizaia's i debut
. • la bellíss jura cariaanafista

MIMOSA

LAS MUJERES
:5'1;0E LACUESTA

av.îi E

Quiéreme — Estir-a'm — Aimemoi

Ye

MUR RODRIGO

EL SOBRE VERDE
Dema, Mnuno flo Pat,Otta.
larda I nItt

1 El sobro verde. amb ISarrt WAD
Sta Johnson I Coneepela C;arzoi,
ES neopatca a Complarturia
1%lolt avtat, ttehnt tic
EVA STACHINO

; „ I, E

1_, O :isZ

Las mulera• da LA/cuesta

*4444414+4n1144+0444144440+>.

.MINMM.,M1.0...tAM1.7.11 n0n...1nnnn.M.......WM11.041MhN

TEATRE GOYA
COIPANS/A DE: DI11)!CO
I COMEDIES PE

MARGARIDA XIRGU
AM I, DIUMENOE, TARDA / NIT
L'obra en qualr, artes, de Jaetot
nena VP//1:`,

LA PRINCESA BEBE

Segueixen oberts elo Armamento
vult tatventlr•s (restr,n• i • elnl-

ze /11Jous 1 tlIssables art-

1,

O L PA Pi1
AVUL DIt'al'aNGv ja; paaa_
QUA, tavria, st ttaa 1kt11A.b d ur
cinc, i ni!. a las de;I:

GRANDIOS EXIT
tla la Companyia ile

rne

e.t-r9 in et

CIRC-EQÜESTRE
BERNASCHI TROUPra

bales saltadons
LES .MONTFORTS

sartaaainnesl .
RING FEE P : jon!.. ,e.,.tritt
TOM-TOM FAIVI ILLE
LOUISE LEERS
por/arta).
WILL ET HARD (art:stes
OFS,

exaanfi•ica).

C.ET • DEU ARTiSrES
:res
esranpics i est
•

MISS OLGA (bella stitt.ant

COLISEU POMPEIA
Travessera, 8 1 10. Teléf. 272 G.
EMPRESA DE LA COMPANYIA
CLARAMUNT-ADRIA
Avui, diumenge, Pasqua
Resurrecció, tarda, a dos quarts
de cinc, i nit, a dos quarts de
den: A CAL ANTIQUARI (t acta), de Santiago Itussinyol, i

UN MANRESA DE L'ANY VUIT
Vd actea . ,l'Anloni Ferrer i

Codina.
Dama, dilluns, segon dia
Pasqua. larda,. a dos quarts de
cinc, i
a dos quarts de den:
LO$ VALIENTES (I acta). de
?lactar de Burgos, i LA GRAN
DUQUESA y EL CAMARERO'
(tres aetes). trzulueeid dc a/-

vador Vilaregut.

Teatre Català - NOVETATS
Gran Companyia Catalana
Primer actor,

ENRIC BORRAS
Direcció, Joaquun montero. Es-

aviat la ecimadia
en tres artes, del mestre
JOSEP POUS I PAGE S

trenara molt

PUPUT

JOC DE L'AMOR
I L'INTERES

• o EL

HI p rendrà part l'Enrin Borras

MAX. WLLD'.

ELS GAUCHOS Ale7 7.1,1 1C.1:11 3
aiiIl

N E hl

sal.

et

El fenomcn atrita estarnac

d'estruç
HI SENSAC I ONAL!!!
L'AIGUA QUE BALLA

FONTS U a03ES

(6.000 litres d'aigua D41' minul)
Fanlastica atracaba premiada a l'Exposició d'Art's D a coratives de París. de 1025. sagins
els plana de l'enginyar VEDOVELII.

ELS GERMANS DIAZ
(fambsoa'cion)as parodistes)
Augustos: Abelardini, Bonilla, Silva, Antonin, Slaka (nous
a Barcelona).
- Denla, dilluns de %sama.
Tarda, a dos quarts de cine. Nit,
a lea den. -Dimarts i dies sue-

cessius nit, a las /hale

GRANEL., FUNCIONS
per la Companyia de Circ

Eqüest r•e
' Queden nulles les targes
favor de temporadas anteriors.

1

ELDOR AD(
Compar.yia da coaaana

EI

ROAM- SEFI

per MereS Cases, A. Fuentes. Con-

- Dama, dilluns, tarda i

Programa de cinema
Los

i

orig.uat d'"Ataichatia".

hB PUNTHIRE E
Elegant clnema
dintaengr, tarda:

en la seva creació
PIANELLA DI VETRO

HARRY VVILLS

PlINTBIRE

sarsuela en tres actos, 'libre de
Josep Maria Bello, música del
rnestre Ltuis Badosa, pels eelebrats artistas senyores Bita
gatto, Molins, Valor i Bagués i
senyors Arma, Bordes, C.osin
Massands, secundats pels altres
elements de la companyia. Cor
general i "Esbart de Dansaires"
Nit, a les deu: L'entr e m è s de
Ferran Vallejo Salud y alegida, i
tercera represeniaric, ¡Ir robra

EMMA GRAMATICA

el

Companyia

SANTPERE - BERGES

per les senyores Valor, Baguas,

(1 ós i 2 cavalls)

VII I.

4444444444.1n41444444+414+114
Gran TeatreEspanyol •

Encarna' 13 mister o
-

Companyia italiana de la era

El mercat del ram :: La proEspectacles
V é rIes.
cesa()
Aquest any el famas mercal
dcl ram ha assolit més solemnitat que mai; malgrat.la phija
que va deslorbar el final, al
matf fins al migdia l'animació
va ésser extraordinària. De
tots els recons de Catalunya
s'hi vela representació, 1 fina
da fora.
La Unió Mercantil va tenir
rencert d'anunciar-lo per maja
de l'estada emissora de Radia!
Barcelona.
També hi l'agua un tren especial que facilita molt el

Programa per a avui, diumanga, 17 d'abrilaTarda, a les
qualre: DEBUT del primer actor FERRAR VALLEJO amb
sarsueia en dos actea, dels senyors Luquel Calonge, música
deis mestres Soutullo i Vert,

t

ria. 1
ala)

parras
dista

. MAX WELDY
Es ti p a/safari. n 001111,'
per 5 tea 10 primaras rala
tara-ano.
Rcict (anadea nuttas tate, 1 , largas de favor de la temporada ant artor.
larTACII - ES. 5 ptas.
SINE:N .1S NUMERATS, 2
- . Danta. dilluns de Pasaa.r.
tarda i nit.

LOYn-MT
TEATRE NOVETATS
Praxamament

AUREA

Esneetaele d'ara

g

Agg
• ••

Diujnenge,

t7 d'abrt/ de 1927 n_____

LA PUBLICITAT

eme.

>611.1.044.1•44444••444e

ARISTO,CRATICS KURSAAL I SALÓ CATALUNYA

TEATRE ELDORADO

Els predilectos de familias distingides
Orquestres: JOVER i TOIIREN'FS
.4vu1, diumenge. Matinal d'II a 1; durant aquestes horas es
despatxaran,butaques numerados per a la sessió especial.
Tarda, f.' a 2/4 de 4; 2. • especial a les 6. Ultim dia d'aquest
programa: El nou administrador, còmica; la Seillifluoltal
mMia El rei dels clown3, i la superproduccbS Els set pacata
sessions ?hall, tarda i nit: El cavaIler d'Arizona; Alicia, futura estrella, Joguina de l'amor.
•Nit. estrena de l'actualitat Mach do boxa de Hansen-Uzcudun

Meliä-Cibrián

El vapor CRISTÓBAL COLON sorda de
Bilbao i Santander el dia 6 de raaig, de Gijéin el 7
i de Corunya cl 8, cap a lliavana, Veracruz i
Tampico. •
El vapor ALFONSO XIII sortirà dc Bilbao i
Santander el dia 28 de rnaig, dc Gijón el oa i
Corunya cl 30, ciap a l'Havana, Veracruz i Tampico.

Cal que el públic simia que aquesta companyia
solament cultiva el genere alegre i distingit. Res
de drames.

pel trio CORTOT-THIBAUDCASALS; direcció,, EUGeNE
YSAYE. "TERCERA SIMFONIA"
(HEROICA), direcció EUGENE

de 10 a 1/4 TI. La magnill cncia dels exits! LA FI DE

44+4.4:44+.44444.4444444-e444444444+4444444

Monumental :-: Pedró
Walkyria
Excelsior

HENRI CHEON
T , S úniques sessions de
TEATRE CATOLIC al
7ector:

Aval, diumenge, sessle Matinal
d'onze a una. ExIt grandtós de la
prodnrció naelmtal El noi da I«
monos, presentada ami) la 3 Va
famosa Seintana Santa de 'orI lla,
- saetas - aanteMes u banda de
trompetes 1 ~bale: Ele esos de
la ria l le, rAmira, Actualitats.—Tarda: A murel, mere' I mig.—Nit:
Un bon poliCia, ptd ,ro3 "Mente..
nema ttilluns de Put-qua. sessiö
matinal (Lona a una. tarda 1 nit,
Es , (ii.1./Ts I'lloGRAMES

TEATRE CATALA ROMEA
19, 20 i 21 d'abril. Progra • ' S a l'Administració del
e•

444-'4e4444+eóel>011+0144+0+4

TEATRE BARCELONA
Companyia de comedias

11+4+64•00,4444,44+41/44-6.0+++,

col teatro Infanta Isabel,

de Madrid

diumenge, tarda, a
quart de sis, i.nit. a dos

avui,

ui. diumenge: La dama

misteriosa (primera), Esposes,

alerta!, Notician l Fox nnin.
Granger amb pantalons..Nit: La

:-Irts d'onza: La comedia
tr e s art e s. de Caries Ar-

casa de les set claus.

hes,

AVUI, TARDA,
FESTA DE LA CANÇÓ
"La Alianza" (Poble Nou)
61,1(VIIS potnitIrs (ah:dan:S
Curte-ons originan estrangercs

COLISEUMt
Telefon 3535 A.

co-

. ricarä amb l'entrames

C'fIQUESTRA COLISEUM
L MES'rRE
BLAI NET
Avui, diumenge:

GANAS DE REÑIR

DIRIGIDA P E

ililluns, tarda

¡Mecachis, qué guapo
soy!

PRIMERA SESSIO

0.4.444.44.4.64~4.044-644.1

Novetats Universal i
Actualitats Gaurnont 330
El scu espòs ideal

mteemln...2:"ffl
,-• CINEMES
~444444

444~4444444

vuitena dona de
Barba Blava, film
Parantount
SESSIO ESPECIAL

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohèmia
diurnemee. sessiA niaiinal

Pa t • amoun
Obertura de

ORFEO DE SANS
Director: Mestre Perez-Moya

dilluns.

7reisohutz, iiP %V rbPr,

per Y* d/que s ! i"1 . . .
LA GOTA, la ilids orig inal i inte'ligest

Alasover amb pantalone; ml
Notleiari Fon, I primera
-,13 de is eran siete La dama
misterio«
hirn ile Pa.(dua,
,

artista d e

urja 1 Tm. Lorena de la
(--, 31 Vida esportiva,
..1.1* ii l.a dama misteriosa

4.4e+01144444.,

1Pathé - Palace

i
artista

J EI noi
les

Patronat

de l'Orquestra Pau Casals
ACIO, ulilIlIiulig

cantades
i
tromp2te,
eaa-ea-e4441.44-pe•eeareeis-4+04
'
"Saetas"

niam Fairbanks. Nit: La orine% deis casaos, per Zoe Karab an9va. -- Demà, *rarvi rom Plet ci, programa: El soldat des! eonegut, per Margiterite de la
li Otte; Va goleta del oorreu,
P r imera
rA nima;jornada. per Bel ty
Llulta a mort,
William Fairbanks; Un ¡d'.
.lt
amb soPt, cómica.

AV111. /1/11111(211ge. tarda i nit, i

demà, dilluns, tarda i nit.

celebraran en aquest elegant

Mestre Leopold Burgues
tots els halls i a obsequi

En

dr les senyoretes, el sense procedents i clàssic
BALL D'OR

Aquest Saló serä curosament
perfumat a cada sossió de ball.
EL. BALL D'AVUI, DIUMENGE,
A LA NIT SERA EXTRAORDINARI I ALS PREUS DE COSTUM
Tardm 1'50 ptes.: nit: 1 pta.
Nit.: Els dies 29 1 30 d'abril 11
de maig, Campionat d'Espanya de les 40 hoces se-

loS (1,(11

TRIOS DE BEETHOVEN
p..1 , (anillen' srrt i-10,

ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD
1

PAU CASALS

Audició- Intima. únicament
per als incrits al Patronat.
Nota: Estaran 1: Asen:mima per
als patrons ob llotja les mateizas loealifats: per als de localitat numerada. les butaques de
pati. circulars i graderies, i
per ate altrc . Famliteatre.
amn•••n

PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS

Dimarts vinent. 19 d'abril, a
tres quarts de den del vespre:
1.er FESTIVAL BEETHOVEN
arraz' la eoopet;IMO deis eminents adietes

EUGENE YSAYE, mestre direct.tr.

ALFRED CORTOT, pianista.
JACQUES THIBAUD, violinista
PAU CASALES, masiva director

i violoncellista.

Programa: "PRIMERA • SIMFONIA", direceiö, PAU CASALS.
TRIPLE CONCERT, per a pia-

no, violt, violoncel i orquestra.

Itluntancr)

LINIA DE LA MEDITERRANIA A
BRASIL-PLATA

El vapor REINA VICTORIA EUGENIA
sertirit de Barcelona el dia la de maig, d'Alnaeria

LliliMellge, larda:
GRAN BALL D'ORQUESTRA

t

in tii. diumenge. i demä,
velebrarrin els tes de

1.1 lt 2/1 (le O, nmh obsequie a

1;1 distingida clientela. •Lioe
icieni per a briumiets.
, Magne Festival Sardanístic
QUE 'TIara

A LE-

GARRETA

MUNDIAL SPORT

,I.•a•• nn eal, (lavan/ ILgell)

tu
L'Eabart de Dsnsameo
DIONTSEPRAT 1 Ire «brea CATALONIA
I POPULAR, els (malo Interpretarm el
pro g rama segbenti
s suba:NE, PER .1 1/AX>AR: "Gentil
denzel i a", Catalt(nta; "Lluisa", Popular;
e Recordant". Calalimla" I u ntare can-

toma, gamitar
sARDANESz RE CONCERT: "Cantil pirenina"„ , I. PertNada" 1 • 9oventut", por
,
1 "La asui :Pastora"
la Colila .a0atenia,
"EI oaverlor en•morat", 11 r Popular.
L'Esbart de Dentswro• Menta rrrrr hanala: Ball pie, La

LINIA PE LA MEDITERRANIA A
CUBA - MEXIC 1 EE. UU.

Et vapor ANTONIO LÓPEZ sortirä de Barcelona el dia 7 de niaig, dc Valencia el 8, de MSlaga el ro i de Cädiz el 12, cap a Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma
(faca-Batista), Santiago de Cuba (facultativa),
1-livana, Progreso (tacultativa) i Veracruz.
Pròxima expedició: cl dia z de juny.
LIMA D'ES'YANYA A NOVA YORK

Servei ràpid directa: El vapor MANUEL

de Sevilla el 30 i de Cádiz el dia I de juny, cap
a Nora York.
Servei comercial: A primers de maig sortir& de
Barcelona cap a Kova York i escales el vapor

ANGELA.
LDI/A A FERNANDO POO

PANAY Sortirà de Barreta-.
na el dia 15 dc maig, cap a Valencia, Alacant i Cädiz, d'on sortirà el ao cap a Las Palmas; Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, altres
escales i•termidies i Fernando P6o.
.prOxima expedició: el dia 15 de juny.
El vapor ISLA DE

k VizErle3S. COMERCIALE. — I.t Secci6 que per aguce. acracia té entablerta la Companyia
-.1S1.3Egal
exhibició a ultrama daln, Mostruaris que li siguin tramesos al d i t obs'encar rega del transport
ierte i de la collocació deis articles la venda dels cuals, coin assa i g, desitgia fer els expertatlire

vul. RIUMENGE,

11u

lo501: 1,EL 51111, AL

Pròxima expedició: el dia 4 de Pillo).

s en odlits d'exportacid. — La Companyia fa rebaixes de 3o ;,..er roo en els sólite de
ixeYia.
ebl'aan
la Cl2 En
dcterminats articics, d'acord amb les vigents disp.sicions del Servei de Comunicacioas maritimes.
SIZRVEIS COMB1NATS. — Aquesta Companyia té establerta una xarxa de servem comtunats
per als perta. servits per /Mies regulara, que 11 permeten dadmetre cirrega- i pa-reatigenk
cam a :
Zanzibar, Mocarobic i Capetowa.
Liverpool i porta ce la Mar Ba7tica i llar del Nord.
Ports dt l'Asia Menor, Gol( P.rsic, India. Suma tra, java i Coxinxiaa, Australia i 4ova ZelAndia. —
11 0 110, CG.)(1, Port-Arthur i Wtadivoztock. — N ova Orleans, Sav:.nnah, Charleston, Georgetawn,
BaltMcre, Filadélfia, Boston, Quebec. i Montreal — Parts d'America Central i Nord ArnéciCa al
Punta Arenas, Coronel i Vallptradis per l'Estret
_-acin ic, de Panami, San Francisco de

AL SALÓ ORIENT

per

Aires.

AilSOS IMPORTANTS. • Rebalses a tansilien i en passatges d'anada i tornada. — Pret.,
Els vapors remen instakada la elegraiia cense fila i aparells
convencio nals per cambrots especial .
per a senyals submarina, estas uotatz dels mea moderas avençcs, tant pes a la seauretat deis pasTots el s vapore tenen metgc i capeliä.
satgers com per al 'su confort i gust
Les .. orn....daats i tracto, que gaudeix el paz satge de tercera 23 mantenen a l'altura tradicional de

I

1

1j11$

t'gTs

Classilicau

DEMANDES DE TREBILL
COMPTABLE
Antorn.

lies

alet•eerta.

r ZIlia a p..er

CODORNIU

Dolangera, La danea

I el tiple asa de 102^ 12. del VallAs
A l ana l. roa,.,
eumes interpretaran
A NitliTj,i.. 1,, n'indocta/
la sardana. .JU

VENDES
CAIXES

ai-e'nrere's a,learçor?:.'
mero 125. ItttP,102.

MARCEL
VILA
mONTURES APARADOR

BASCULES

cavall
"P1BERNAT''
PAIILAMENT, número 0

d'Ortißtd pt-r a carro i

o

La `..a" m"
dEspaura.
TAPISSOS unpor M/c
rellgiOsos. Sapo.

Lapeclailtat en tapiase,
'Ocie peonanent ue (n'acacia • ron, ara
tata, campanea. etc taorieseto de mares
I Molido es.—No compreu belio visitar
aquesta rase 1. MoldraleOn. Botera, 4

guidas de ball.

gnus' Portaturrissa).

intelligent

PALAU MUSICA CATALANA

Banda de

Fee ; Un negool rodó, Ctimiea;
En tre dos amors, extra cinta.
.' r Hoot Gibson; Els diners de1, 140
, r d, preciosa cinta, per Wi-

Monumental Saló do Ball .
Marques del Duero, 50

dr la ratie6 . I 1'55

CONCERTS

espanyola

Telef-ms 1371 A

bi
VI T

b«...444444-0+.4-3444444444.

dr , la formosa producció

•iimenge. tarda: Noticiar'

NUEVO muNDo

T U R. (-)
PARK

NOTA: L'Empresa es reserva el dret d'alterar Pordre d r't. programa.

1i Succés malles

Cinema Princesa
Vil. Laietana. número 14

O

179 (entre Anbau

Pro-Monument

LA GOTA, la n'As

Saló Reina Victoria

dirrmun'r'.
Esposes,
Merla, La dama misteriosa
.a . La princesa Tru4aEin d'a galop, Aotualitats
Gaumont.

DIVERSOS

-:

BANDA C1RCOL DE SANB

Actualitats Gaumont. 930
Una missió perillosa 940
La dzessa ccga, flInc
1035
Psi anu,,uni
Obertura de FreicWelter,
chutz,
11.15
per rorqueslra

.11.1444.4.12444444.24.+C-404-..

t
CONCERTS BLAUS
rf lIS 1 Plp I/ I a P3.

amenitzats por la

6.20

El vapor C. LÓPEZ Y LÓPEZ sortirà de
Bilbao el dia 2 de juny, Gijón el 5, de Co'
-runya (.1 6, de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa)
el 8, de Ciidiz el lo, de Cartagena (facultativa) i
de València el 12, de Tarragona (facultativa) el
13 i de Barcelona el 15, cap a Port-Said, Suar,
Colombo, Singapere i Manila.

IRIS PARK
valencia,

i Màlaga el 13 i de Cädiz cl r5, cap a Santa Cruz
de 'Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo i Buenos
Aires.
El vapor INFANTA ISABEL DE BORRÓN
sortirà de Barcelona el dia 7' de juny, d'Almeria
Málaga el 8 i de Carlit el 10 , cap a Santa Cruz
de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo i Buenos

ARNÚS sortirà de Barcelona el dia ab de maig,

LIMA A FILIPINES

habitacions amb calefacció i
bany. Exquisits menjars. No
oblideu que ele tramvies del
passeig de Gräcia del carrer
da Muntaner condueixen a totes
hores a l'Avinguda del Tibidabo

cant de la Senyera, Millet;
El noi de la more, Nivolau; El
oent dbls jo y as, Perez-Moya;
L'Empordà i La cançó nostra,
Morera; La bololguera, Vives:
Intelpretades pels eminente
artistes
MERCE PLANTADA, 9opran

, Saló ‚electes halls famillars

Actualitats Gaumont 610
La deessa cega, film

• a una. tarda I nit erans
• • -. I e s tortuo s as rornedieo
L_ casa d• lea set diles, Manta
dInt. I Esposes, alerI al, 1.11v,,latruer; /a peine/11a crdni-

Cinemes Marina i Nou

3'40

La

044> 1

Gran Teatre Triomf

llores

Tibidabol

Emorionants atraccions;
GEGANTINA TALAIA
FERROCARRIL AERI
MUSEU DE GUERRA
Tren de muntanya, etc.

Cançons int•ocarracs
Sordanes per a cor mf.rt
Entro nitres:

FREDERIC LONGAS, piano

¡MECACHIS,
QUE GUAPO SOY!

Al

El vapor BUENOS AIRES sortirä de Barcelona el dia 5 de maig, de Valencia el 6, de Mälaga
el 8 i de Cádiz el ro, cap a Santa Cruz de Terierge;
San. Juan de Puerto Rico, La Guayri,"Seitb
Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, Cci.6n, Gtiayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique i Antofagasta.
Preixima expedició: el dia 7 de juny.

Al fornida HOTEL FLORIDA,

ea

DIANA-ROYAL-ARGENTINA

LIMA DE LA MED1TERRANIA A
COSTAFIRME I PACIFIC

enew

YSAYE.
AVUI I DEMA, PASQUA
Es obert el despatx de loca- •
l'hora oficial d'estiu, el
litats a la IZni6 Musical Espa- amb
turista 14 una tarda Ilarga per
nyola (Portal de l'Ar.gel, 1 i 3). a gaudir d'aquells salutifers
Demä. dilluns de Pasqua, el aires. Sorprenents panorames.

despatx sora do 9 a 1.

LES COMPAGNONS
DE NOTRE-DAME

'

LIMA CANT iBRICA A CUBA I MEXIC

EL NIÑO DESCONOCIDO

la 8essiö matinal es ..lrepatxoran butaques numerados
l'especial de les 6 tarda i per a demà, - dilluns de Pasqua

16

SERVEIS DIRECTES

LA DAMA SALVAJE

SIONTECARLO, mi la qual fa la Aeva reaparieiö la famosa
-lia Francesea Berlin!: La ilei deis punys, per Charles
El gat Feliu a la granja; Revista PattuL—Nota: du-

_

Teatre ESLAVA, de Madrid

Nit: El grandiós èxit

Telèfon A. 38
ORQUESTRINA SURE
Avui, diumenge. Sessió matinal d'II a 1. Tarda, de 2/4
de 4 a les 6; especial numerada, de 6 a 8. Nit, de 2/4

CAPITOL
CINEMA

La fundió de la tarda

del

Avui, diumenge, DIADA DE PASQUA, tarda:

Zerseeeee4444,4444

T- ,

CRIN TRASATLÁNTICA

Gran Companyia de Comedia

procedent

4eree941144•44~11•1••1•••••441.er=

Obert cada dia fino a entrada de
Tose. Novas 1 varlades atraeeions.
Reformen en en gene enelsadors
&Min g : arustle 1 deliciós rnserar. esmilors
pl.ndorAs rom mal , alapelt
roo,. Numenee 1 dilluns (le M'agua, extraordinario programe ., DEBUT (le la
g ran al Ji'!!

GEO 1 VOLÓ

Extranrdinaris barrisies, «antro-serioseo, els Untes del ruda que van d'una
barra a l'altra anib una tort .0,4. GranellAs time (lo erario rialle g 1 tuunitta que
presenten a q U e Slis am arce gtxtraordllin
En el Parrar (le PGTXINEL.LOS IV-ris.
GATS tindra 'loe la part/dia del paraebutlote osscco. Prosent, per sort ig
(ie Mies Joinfinrs mag nifiques als nens
que vallan acompanyato de llurs pares.
Poro Japonesos. Eocaients 1 auggestlus
PASSEIGS SAUAR/AN". FunClonanirnt de
rot o les atracCIonS. Sardanes per la CORLA POPULAR. coneert per la Banda
Caeadors. nfirn. 1. cA1.11 BARBO.—
Anta ( servelten les larges de faxare de
la temporada aliterior.— runa altra nota:
Molt anal atracrions grans I S.dliact0-

EXPOSICIÓ PERMANENT
CORTS CATALANES.570 Trarbe.53615

LLOGO BAIXOS

easal rolrortable. a 24 quIlOmetres de elulat. La rran ulule rl colla 2.
ri.uutanyoncs, amb plins 1 vinyes aprop,
a locar. 11130: Cürsega, 21'1, pmer., mura.
pRiricipm. ban as .olPlat, 20 du-

e

dun

FIGURINS
WIRIZN252222"1133311111131331131

Llibreria Americana
Rambla de

les

Flors, núm. 3;

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
SALO PER A BANQUETS
ESPARTERR, 52VIDRIERIA, 12
Telefon 1 378 A.

11111r.

salo I

ros: (luatra
inenJader, liSt u alli mateo.

Aneo, 355, porteria.

NOU ras 1 mlien'belu:ir.tr. lavabo,
wat r. Prop del mercal t tranivies. na-

da!, 121 (Sang)
neDir a 1 bora - de barcetona, amb
1"•/... arena l eieerrtetrar, es %tog a ba r ata. 11/0: Casa Selvas. Cancel
ididaketa.

To

DIVERSOS
Malalties dels bronquis

g rei g e especialista, D.:menee ROURA.
(erra ro•ler.es, Teltrern el 4.
MALALTIES DE LA PELL
Loes /minarles. Perertes •exuala. FUME
PIJOAN. Meter. expedensia. Rambla cs•

Venus Sport - Palace Ball

Ronda de

LLOGUERS

Sant Autoni, 62 i 64
Tigre. 27

Avui, diumenge, ball de sociatal tarda i nit per la banda Venus Sport, dirigida pel senyor
Ponsä. — ESTRENES
Tango . . . ."Parejas negras"
Foxtrot . .. "Negrita linda"
Pas doble - Los niños de Laca'
billuns, ball tarda i nit.

ulbPrCP ralmero 1,

Electrloltat de l'Automòbil
Itreanvis de toles marques

MALALTIES DELS ULLS

TRLLERS AGA

meren.
CALAT S da"."'""m
se.
SATO Pan.
A, per„1".

Els mós económica
423
Bruch, 96 Telefon.
. P.

(tocant a Aragó)

Mrtire eepeelaligia
NADAL VILALLONGA
BRUCII. mimen/ 44, principal

EM CONVÉ
raVtr-ine 111'110 tal eArli Ilen mann amb
dona en 55 a 35 ano. ientilia 1 mar".-

I cmp a, Sute setter, ¡keniana, propittari
torra nprrriet

mere d'afina* a Sabadell,

dilluns, d'ades
TRAMVIES. — Avui, diumerge, i
Pasqua, sortides de Craywinckel CADA 20 MINUTS a partir
de les 7 del mati. Ballets d'anada i tornada a 1 pta. fins a
les 8; després i durant tot el dia a 1'50 ptes. DES DE LA
LIMA DE LA RABASSADA S'ALBIRA UN INSUPERABLE PANORAMA.

HOTEL-RESTAURANT-PARC.— Inauguració del moj ador d'estiu. Exquisita coberts a 10 ptes. Música. Represa deis
,rrans TES DANSANTS.—Teldon 6;204 G.

1 saMeent. alti g e Que noma ., exondrA
rart 5 1“v rIn g tv en advb tolo deta113. F.3frblre, alma du II de Mea. a n. M. p., 1011mbla de lea Flore, 13, primer, primera.

•••••••44.•••••••••n54.01.••••54444444 444

IBERIA

ReLu les les novetats per a
- t am i ses a mida 1 tetes RONDA DE SANT PIRA, CO
RONDA 01 SANT JUIT010,1D2

Clieslasporisesen
tota mena.
19 - Portaferrissa - 19
Cirreos público :-: Tel. A 1725
Documente de

RECOMANEM ESPECIALMENT ALS NOSTRES
LECTORS LES CASES QUE ANUNCIEN A

LA PU BL1 CITAT

▪

trienge, 11 "d'AM1 de

-111111911111111111132111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111131811115113111111111111111111111111111111111011111111111118

el me

MOBLES

IIECONCIO

TAPISSERIA CONFORTABLE 1 CGRINATGES
IMPORTANTS TALLERS DE SUCCESSORS DE

a
1111

0114EINGO I S

111

ATE

Megalla d'honor a PExposició del Moble, celebrada a Barcelona l'any 1923
PREU FIX VENDES A L'ENGROS I

IMPORTANT:

111

tres i dotant-los de nous elements moderns de maquinària, i quedant així el dit taller al
nivell dels més importants, tant nacionals com estrangers.
Comptant amb elements tan poderosos, com són un taller que compta amb dues clienteles nombroses al detall i una altra no menys nombrosa per a la venda a l'engròs,
s'aconsegueix una xifra de producció tan alta que les DESPESES GENERALS, PREOCUPACIO CONSTANT DE TOTS ELS COMERCIANTS, que els obliguen a vendre car,
queden en aquesta casa reduïdes d'una forma tal que els nostres preus no poden ésser
competits.
Sentiríem el més alt honor de poder rebre la vostra visita, per a demostrar-vos que
no es tracta d'una propaganda més.

Després de 35 anys de vida comercial, assortint els principals comerços d'Espanya
principalment de Barcelona, desitjosos que el comprador pugui assortir-se directament
del fabricant, que és on suprimint intermediaris pot aconseguir avantatge en preus i qualitat, com també per a poder atendre millo r la nostra clientela dins el Ram Artístic,
Decoració, Tapisseria i Lämpares, necessità vem un lloc cèntric on posar un estudi artistic i Exposició sense que això ocasionés un cost superior que motivés elevar els preus;
per fi ho aconseguirem, fusionant-nos amb En Domènec Serra, director artístic i successor de l'antiga i acreditada casa d'En J. Pons, acoblant els seus tallers amb els nos-

.21

311

11

in

DETALL

ESTUD1 ARTISTIC 1 EXPOSICIO, Passeig de Gràcia, 77 - Tel, 62990
TALLERS I SALONS
II

Carrer de Sans, 112 i 114 - Teiäfon II 475 Cocad l'estaciú del tramvia Metro)

DE VENDA,

u

1:1 CICIE10

111111111111111111111111Z11111111111•ZZI
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J. ESTEVA i

.. ROCALLA

:
7 1)(2.

V \I

•
Planxa ondulada
mil 120 z 75 centímetres
a 185 z 114
• 250 z 114
• PLAGUES de 40 x 40 CM.
Pissarra artificial per a teulades

4:

e

AVIA1320i)

GIEOLA40 l'AGUAN°

"ORTOPEDIA MODERNA"

Be

L/QU/7POL V0,95 / CACHI7j

B.

1811er i i!espair. ESCIIDELLIA3 ilLiNCS, 8
TELEFON NUMERO 3328

per a la retenció absoluta de la
trencadura - Faixes de totes menea
Faixa - cotilla abdominal
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQU ES
per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Is101;veii
SISZISes
1f-

BONIBES EENTRÍRMES - DE PISTÚ- DEVAPOR - A Mil.

El depuratiu i purgant
detectes räpids i. segurs.
Purifica la sang i cura les enfermetats de l'estörnac, fetge, budells, etz.
Exigeixi sempre la marca "Gtrolamo".
Es ven per tot arreu.

Ezposició i7enda:

PASSEIG 1513i[11 NUM3

I ENRIC
ah

Bruch. 49-8suCELONa

ah

de

CORTADA!

i Argenteria

Templaris,

UU UU MMMM

laltres aparells sanitaris
visiten la casa

LICOM1 GEN AN
Passeig de Sant han, 44
1~33111911IIIMIZOISIZOLIIIMMI

LA MODA BLANCA
Jaume I, número 8
La C - sa qm len rrins ball ele orales de cooleccions de roba blanca i color
Combinacions opal color, calades . a Ptes. 3'—
Jocs camisa, pantalon i combinació . " " 9'—
91
Camises elasse superior
"
1'75
ff
Jocs camisa i pantalon, brodats. . .
" 4'50
NOÉ de les acredititle3 milite de seda "AIDA" a %e 611 parel

,a SOCIETE GENERALE
te

a

til

til
li
a
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leu
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Banque pour l'Etranger et les Colons

•
e
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Tela mena d'aperacions da Din d9 bro
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ADOPTEU

111111~~-nMnalffleffluzi:rosr

Tubos i Hierros Industriales,

S. A.

:I

1

més gran rendiment de les voetres gesmes gran control del votante negoci
Demaneu demostració präctiet, sense compromís.

•

per a tenir el
&gis,

r

a lumia de 6 pules selciallals
ii es narat qui -1 cimptat

1 84 -- CAIIIIE -- 84

listi===rseRMIZISEEDI

•n•=4›-,
MetTity

ti

111 BARCELONA

- 41:2-

EICIE a

r

ti

QUE

38 - tatat > au - 33

efrak,--4-0,2»esiens>er— reel.44-INHee.

1

Antic local de "Metalúrgica Richardson, S. A."

Ronda Sant Pau, 69

Te'Ofon 2032 A

CASES A MADRID I A BILBAO
Ortanittada la nostra sucursal de Barcelona ami,
la romprt de les eziattneles de Pantiga Casa
IlletiarAgon, etus e!.1 Irrst d'orerlr a rota nI5
ellents, a prona !non avantat.10S05. /In 00Mj'Ir' stork de Saberla de ferro, negra galeanit,Lada; tutinerl• d'anal. per a Lote els uses; salvole•, Meras, aines, etc. — Els nubes eoneessinuarls
(I I reluolonat ae00e , sorl sinS de forieria
ble marca +01141~~1~1.1111111.11~~

MITJONS

"ALLEGI10", patentat a solia palsos
Pclerd per a Eapanya 1 Coltinlesi
E. O. LEYXUNI, Apartat 118
CRATIOFONS 1 DISCOS
de lotes classes 1 preu s . J. SOLER
aVIN133, 5 (entv, Fetrau 1 Cali)

SAN SEBASTIAN (GUIPUSCOA)

S, 202

amiga 11111

r

CAFSES HE LUXE/

pEr a. casameats 1 batelis i
,
3 trell.S1
z
BARGUES

t

Parí

EN

644-9<-44e844•34,4444-4.44449

,

N

el

Dormitoris des de 365 Pt.
Menjadors " 370
Rebedors
" 160

lit

o,
l
l cíeB arcetun
Sucursa
..,

III

...els negocls van malament

riä

122
'E l C. il! il ff

a
e
e
e
e

klesça de Cataluraya. 20

5, principal

ISCIDAMIMP

(hin lb. lb

a
e

4
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Cada día se sent
121

a

I

ta

Jojerja

e'en

31111N11111121111
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jnsd-

Fährjca

Lavabos, Bidets

Mes de 50 anys de practica són la millor garantía

Joan iateo

Agents a Espitas,.
J. UPIACH i C', S A

PER A CANES DE MY

A

BRAGUERS REGULADORS

Materials armat3 amb amiant exclusivament

ES PHAT NiCo7onir

I

Fill de Carcasona

El material mes econòmic per a construir tota mena de
teulades

-

ii 113311111311311331 • 3311 111 3111•1113111nammilmemwmasunesurlosumaziamaineme g ramani-

/7ro/à/la

1

C.a

Callada, 2, principal (Tocan' a la Rambla)
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Us AFAITEI !

qt.n:Aellseigurn°1; leaasliferijanb>a rert1 12in•ni te IlePa
s
Iles d'afanar -Gillette", "Austostroi
etretera. Feu la prova: present u 1
r olla rebutJada al ven. Sor
1 - .111er
I ('t1 poca tnoments, datant vostre.
del icti-3 mes be que el tos nosa, I •,
fo g ueara matelza tulla. si la tracteu
F " Alle Aro". na M'alteren duran( „u a
cada Ola, 1 mes be qm: amb una I.
¡ro ya sense estrenar
DIE VENDA A CATALIAVYA:
Barcelona: Schilling, Ferrar/. 13: Lid
na Ferran, 11"; "El siglo", Rambla ,1•Is
EsiudIs. 3, 5 I
Rerlstaln. Rambla 0
loa Flora, te: Jos. p Roca. Pina
PI. 3; -1,a Florida", Passattre do )3
/ira de Sant Josep, p. le
Itrnricm 4,1 Rld. Rambla, P1 --PateroleN Jaelnl Masrorl. Eafflers,
rasen.: Camll Lamas,
L'Allanes. Monterols. 1—Teetoes: ii.osador lee Domine). Roas, 19 —Lieid.:
Balaach plaga de It Sal. 3

id,gzacr

