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Cultura artística

CO MENTARIS

Els noms deis carrers

Després de la bella i fructuosa g ran, de relligats, de vidrieres,
.
la porcellana,
del Mbelot, de joieria,
•
pro
campanya del Cercle Artístic en
d'argenteria,
de
l'estany
i
del
ploin,
de
Poblet,
després
de
la
perfecta
de
calcular el temps que hom perd a batejar i
curiós
Seria
En una revista, anglesa per a adocampanya que el Centre Excursio- de la imatgeria religiosa, del tapís,
de París que ens tramet Domènec de
rebatéjar carrers.
lescents—un amable garbuix d'idees
ER la correspondència
nista de Catalunya organitzà a favor de la noslra cartograria, de biblioLa febre dels canvis és, tannaateix, perillosa. Deixant de banda
mant i que avui publiquem en-aquesta mateixa plana, es parla pacifistes, de consells vegetariana,
on l'illustre d'insinuacions higièniques i d'històrics de la drassana gótica, avui ens tro- filia moderna o antiga, del brodat, re
s raons patriòtiques en qué una bona part de la nova nomenclatura
pro,1a dat viatge d'En Lluís Dilos a Barcelona,
seva tesi de moralitzadores—he trobat un article bem en l'ocasió d'aplaudir dues na- de la nostra pintura o escultura del rcolza, •,, ,.. t;. i‘ l'oportuniitD!•-r rema donaria una cunferèneia sobre la
de medalles, d'esperuà
vingui a on es preconitzada una guerra contra ves rnanifestacion s de cultura artís- Renaixement,
savi
tat i la conveniència dels nonas introduïts, ens caldrà assenyalar
que
el
desig
dels
catalans
és
ni • :la. 1 el
la guerra en el terreny dels llibres.
tica barcelonina . La primera d'a- malts, la del vidre català, la de la
Fa
encara
Inés
intercala injustícia comesa amb algun deis noma esborrats. L'afany
seva
tesi.
de
la
cerámica catalana, la del moble casi
o, 2 paraula, les raons
questes
recents
manifestacions,
ene
L'autor
d'aquest
artide
voldria
que
fet que el senyor Ulloa es en els !libres de text, en els d'histófia que no sigui fonarnentalment artís- talé, la de ferros, la de joguines, la innovador no tú límit.s. Ni la tradició no l'atura, s així cona
la realització d'aquesta iniciativa el
acaba d'ésser decretada la substitució del nora, vell i bell. de Placas
,haposat a discutir públicament el problema de la nissaga i literatura, especialment, es practi- tira, ho esdev é . accessòriament; la d'indumentària, la del cristall,
tesi de Colom qués una esporgada violenta de l'ar- segona ja és, preconcebudament, una dels transporta artística, etc., e,c.; de l'Angel pel de Placa de Joan Massana. El lector, en assabentarde
la
aciengata
defensors
mes
dels
dos
amb
Colear
se'n, no podrä reprimir un gest d'estranyesa. Es tracto, eb efeete,
i, si podia ésser, simplificara encara
manifestad() d'art. Ens referim a
bre ufanós de les batalles. No parès de Colom gallee, respectivament.
més
el
monografisme,
organitzant,
o
en
sentit
que
acata
d'una cosa absurda.
en
un
promlnciar-se,
lar-ne
tant;
llevar-los
l'aureola
que
per
a
l'exposició
d'Heràldica
és
aviat
- .ubla que
que
d'obrir el benemèrit Foment de les per exemple, exposicions del moble
el fabricant de manuals els atorga
sltr- tiavant la tesi d'En Ulula Ulloa. Val a dir també
o
Lluís
XVI,
etc.;
de
què ell fonamenta la seva tesi, gairebé d'esma; evitar aquella sensa- Arts Decoratives, i a una serie d'ex- cataba gòtic,
:as -1s fets i dels documents en
la ceràmica catalana de reflexos
posicions i conferencies que ha orció que tots hem rebut en la nostra
des d'ara ha d'acollir-se
revelats.
Tanmateix,
encara
cstat
tan
El dia de Sant Jordi, data en què la Diputació inaugurà el
aixb trobem joventut que la història de la hurna- ganitzat la acedó folklórica del Club metällics, de la cerámica valenciana,
iaterès i amb respecte la tesi del senYor Ulloa. Per
o pseudo-lleidatana, o blanca i blaEsportiu Catalunya, domiciliat en el
sentimental "cae-ilion" i les pintures patriätico-instructives. ben a
nitat és un seguit de topades bellieollaborador
madrileny
l'actitud
d'un
recomanable
gens
particularment
digna i
Cata:unya,
ques, entre les quals, aprofitant un
pis principal del número 7 del carla vora del Palau de la Generalitat, en una reconada del carrer del
diar't.arceloni Las Noticias, que traeta despectivament el senyor minut escaducer, un alemany ha in- rer del Pi; exposicions i conferencies qualsevulga materia catalana in- Paradla, hom obria una exposició suggeridora. Ens referim a
d'historiador.
Contra
seva
qualitat
la
dubte
i Ihuc posa en
explorada.
ventat la imprenta, un francés ha
referents a la imatgeria popular.
l'Exposició del Cinquantenari del Centre Excursionista.
*••
senyor Astrana, hi ha els creat la cirurgia, un ancles ha deseo•
L'exposició d'heràldica és una
lace hesconsiderats i rampelluts del
Ha passat, realment, ruig segle d'ençà que uns quants hornea
En
espanyol,
historiador
bert la vacuna, un pintor espanyol s'ha
bella empresa; reeixida a punt, addi- reta i justiciera d'un prestigiós
Les exposicions que obrirá sucresgenerosos constituïren el primer nueli del nostre excursionisme.
1:11oa
Unís
dit Velázquez, i un filbsoi grec ano- mirablement installada i ordenada.
1 aitamira, el qual ha e.121arat recentment: ''Don
sivament el Club Esportiu CataluEl eerele alta anat engrandint i la seva obra fecunda ha suseitat,
durant molts d'anys ha dirigit a la menat Sócrates, ha begut la cicuta En tornb per aquell seguit de sales say a són d'un gran interés en aquest per
en.:uent historiador que
tot Catalunya, associacions semblants. Arab raó , dones, pedem
que ha
que,
änprecisa
d'Història
i
per
una
causa
vaga
i
del
Foment
de
les
Arts
Decoratives
revista
important
eo
que
hom
comprovara
co
Ha,
el
Perú,
una
5
p:. qualificar l'excursionisme, cronològicament i espiritualment, de
no
val
la
pena
de
recordar.
és,
un
entluernament,
i,
per
als
exespanyols.
arxius
altres
en
el
següent
programa
catres
del
nue
i
de
les
Indica
Farxiti
en
•
"primer esport
La idea és enginyosa i, en el toas,
un,: nmplia informació de les qüestions americanes. Es una no te res de pueril. Per que no alta perts, un alliçonament, o un seguit aquesta entitat ha publicat amb
d'allieonaments.
a
Barcelona
desacostu
investigad()
una
gust
i
realilzar
luxe
u. - ,erfeetament capacitada per a
d'escriure la história amb menas emDient que és tina exposició reeixi- mata. Del 26 d'abril a lt de maig, Els sous de la dependència
seriosa."
fasi i amb mis exactitud? Perquè els
exposició d'auques i papers "de renda
a
punt
i
encara
ens
quedena
curto
de
En nes paraules recollides pel nostre company Dornènee
mercantil
Estats, en Iloc de centenar per fer
en retoca perque el que caldria dir
", amb parlament sobre genera• el aenyor Ulloa sembla una mica decebut pel silenei que tantes conferencies de desarmament t es: insuperable. Una exposició d he- gle
litats de la imatgeria popular, per
seva
tesi.
catalana
sobre
la
intellectualitat
la
,a manting.ut
tantes moinigangues pacifistes, no coräldica organitzadu en una capi.al
Josep Colomines, i conversa de Pau
A propòsit de les nostres informa--gurar al senyor 'Toa que en aquest silenei no hi ha cap meneen per "desarmar" els manuals d'Estat podria ésser una mes com- Vila sobre la materia cUaquesta ex- cions sobre l'estat actual de la depenels
poca
lloc,
són
ben
a Veis dels escotara?
ni cap deseonsideració. En primer
pleta exposició d'heràldica q u e
posició. Des del 3 fina al 8 de maig,
dencia a Barcelona, un comunicant,
Ja comprenc que és demanar molt.
historiadora i erudita nostres que s'hagin especialitzat
aquesta que ara ens fa parlar; pecó
exposició de goigs catalana, i condependent de comerç, ens diu en una
idees
creurà
professar
ad a Barcelona, on la ciencia heversa sobre aquesta materia per
.zuclis colombiana. En segon lloo, alguns dels que haurien El politic que
!letra, que sí lié està d'acord absoluta•
Prosseguint el gradual minorames
radicals
i
humanitàries,
que
viurà
ráldica ha estat negligida fins a Josep M. Camps. Del so al 15 del
ment amb les dades de la informada
una opinió, han eregut preferible d'esperar la publicament del nostre Mari, des del
persuadit
de
posseir
una
anima
mes
totalitat
dels
l'abandó,
quan
no
bou
menyspreael
mateix
respecte
la
mateix
mes,
exposició
de
comanon
hi
haurà
dir
Unce,
d'ahir,
no
pot
senyor
libre del
dia primer de maig vineat inauinclinada a la fraternitat universal,
actual
del
Foment
en
una
edici6
ansos,
amb
conferencia
sobre
aquesEn
l'exposició
seva
tesi.
consignàvem
da,
da
base
a
la
serveixen
el
que
que
gurarem diver ges reformes, que
u- tits i dels documents
trernolarl davant la idea de decretar
ta materia per Joan Amades, recid'A. D. representa un èxit consideterior del nostre diari, respecte s is
vindran a augmentar i consolila reserva de la intellectualitat catalana s'explica per la
la supressió dels clarín> tiples en els
rable, exigeix un esforç molt supetació de textos per Aureli Campsous.
dar les que comenzirem el dia
1. aci/5 d e . no aparèixer guiada en aquest afer per un afanallibres de text.
rior al que dernanaria l'organitració niany i cançons de romana° cantaAfirma el nostre comunicant que hi
de Cap d'Any. Entre .aquestes
Fer empallidir la glòria dels gratis
, arista,
d'una mes completa exposició d'hedes per R. Crespo. Del 17 al zz de
ha encara una bona part de deenreformes, esmentarem avui les
per
senyor
Ulloa,
del
antecedents
personals
i
professionals
sorges?
p
dents que cobra només un 75 per roo
ratclica a Madrid, a Roma o be a maig, exposició d'iznargeria popusegüents:
Empresa nefanda! Pretensió sacríla documentad(' que de bon principi ha demostrat en
Blusseales, posem per cas.
lar de carácter novellesc i teatral,
dels Sous assenyalats per la Comissió
l'intcrès
histbrie
i
humà
lega!
i
per
La majar part dels dies
7 .le la nissaga de Colom,
Mixta, i adhuc nodrien1 trobat-ne
Aquestes exposicions znonografi- antb conferencia pertinent a agitesCARLES SOLDEVILA
L A PUBLICITAT,
problema, la tesi de Colom català ha despertat un interès
—dita--que arriben al 6 0 per roo noques tenen, entre altres encisos i ta materia per Joan Givanel. Del 24
es
compondrá
de dotze o mis
més. Es degut això a l'actual crisi
• p arí a Catalunya. Si. com esperen], l'eminent historiador
avantatges, el de sostreure de l'ano- al 29 de rnaig, exposició d'imatgepagines, en les quals hi }aura
de treball—cuntinua—, que una part
na representadora de monumenis
Barcelona, trobarà entre nosaltres . el respecte i l'amistat
•
nimat, el de desenterrar de l'amauna abundant illustració gráfica
de la classe patronal aprofita per a
costums barcelonins, amb coniereacatan dels colleccionistes peces ramereixedor. ,
escatimar els sous reglamentaris.
cía apropiada que donará A. Duran
A. ROVIRA 1 VIRGILI
res i sorprenents, sovint obres de
Els servets d'inforrnaci6 aerays%
Diu en acabar el nostre amable cogran importancia artística i arqueo- i Sanpere. Del 31 de maig al 5 de
cocuiderableiateat ampliats, bar:.
Amb una mica de precipitació,
municant, que ha volgut jet constar
jüny,
una
altra
exposició
de
romanreveurà
no
quals
horn
les
logica,
ticularment els de Brreelona i
cuna diaria han comentat les eleccions
L'origen ' eatah de CristiVor Colom
el
fet
per
provar
que
la
dependencia
sos,
amb
conferencia
de
Ilzlcior
que
en
va
cerca
potser
mai
més
i
Catahmaa. Donarem, a mis , un
austriaques com si haguessin estat
mercantil no es banya en aigua de
Fant sobre "La Literatura de Canett en el llibres ni en els Museus.
servei gacheta d'ampliacl6 dala
una vietória conservadora. Eta que
roses.
Aquestes valora d art i d'arqueolo- t'Ya i Cordill". Per fi, del 7 al 12 de
telegrames estrangers, servei
han vist un èxit dretista en el lleuger
El 7-,Cnyor
De bon grat recollim aquestes
juny, exposició d'imatgeria popular
que será exclusiu de
gia sen, però, majors i mes eficients
avenç que han efectuat els partits
des. Ens cal afegir encara que en la
estrangera, amb conferencia sobre
quan fart no hi is accidental, sinó
conservadora en Velecció del Consell
informació
que
publivern
ahir
el
LA
aquesta materia per Joan Vila.
essencial. Una exposició d'heràldica,
municipal vienes tenen oblidat que els
de lloc de la coma decimal co
una exposició iconogràfica de la
representants socialistes doblen gaiCom es veu, aqueas dele sobre canvi
(Del nostre corresponsal particular)
Començarem tot seguit la publipernitres,
decuplicä
diversos
algunes
Verse del Roser, són empreses potrebé els dels altres partits. En el
imatgeria popular és, a més de dicacle, de fulletons
rès davant la recerca de la veritat Consell renovat ara eren 78 contra 42, ser massa especials, àdhuc essent dactic, d'una magnifica unitat. Si centatge. Estem seguro que el ton
en la nostra
iá a
Als qui presentin
sentit deis nostres Ilegidors ho llegf
històrica és un fet que no arribo a exrespectivainent. Les ciacurnstäncies
iniciades artísticament, per a ésser
el Club Esportiu Catalunya tenia
- Lluis Ulloa ha donat una
Adrninistració el rebut de subscom calia.
plicar-me. No súc jo pas qui nego
especials en que es troba la bella ciu•
gustades i aprofitades pels artistes,
,encia sobre .l'origen català
ara prou pit per a editar acuestes
importó' aria de robra del descobriment; tat centro-europea, un temps metrópo- perque totes les particularitata ar- conferencies ;junt amb una n'ostra
r Colom. Aquesta con feperò com pot justificar-se d'una ma- li d'un gran imperi i avui capital
LA PUBLICITAT
porcions s'alteraren en contra del ciutistiques que integren aquestes expo.nä dissabte passat, cedint
de cada un dels tipus de gravats
nera lógica aquesta resisténcia a crea- enorme d'un petit estat agrícola, fan sicions no hi poden ésser nomas exhibits, la seva admirable tasca se- tadà i del bon gust. A favor de lavan de la comissió cultural
i
els fulletons completa d'una
re que posar en ciar el veritable origen dificil un canvi notable en la reprer eja:
que insinuades, sense coordinació
ria encara més fruitosa perque perEspañol", de Paris.
obra, els secan ofertes unes eleTants per cent
de Col -em tamhé és una obra no menys sentad() administrativa de Viena. Que ni eficacia artístiques: és, per cas, duraria, i el !libre en qüestió seria
'rae el distingit historiador
gants tapes per al relligament.
Espai edificat
34
iniportant?
cls elements conservadors tinguin
la Verge del Roser o be l'heràldica unllibrc útil i bell que sernpre tin--asIladara a Barcelona, inLa primera obra publicada en
47
vial
"Potser hauria estat mima — ens
representant més no vol dir, ni de
el que verament té un interés en dria un valor. L'empresa no seriä Espai
:la de les primeres er.titats
el nostre fulletó será una de les
2
Espai lliure públic
molt, que hagin guanyat les eleccions,
aquesta mena d'exposicions. Está
probablement difícil, actinia repro-, tal de donar-hi una abrí- 1 din encara el senyor Ulloa—que aquesminora i la rnés famosa de les
17
Jardins interiors
ta qüestió no hagués passat a la Prem- ni que avancin pel carni de conquerir
molt be que horn les organitzi, soduint els gravats a centenars, si
',e la tesi que ve defensant
noventa de TOLSTOI,
sa diaria. En el fons és un assumpte
el govern de la ciutat.
bretot quan hont hi posa tant de
hom la inicies per subscripció d'un
fe i entusiasme.
100
tres indicat per a una revista savia o
Força més notable ha estas rayana
de gust i d'intelligeneia com arosmínimum d'exemplars al preu que
GUERRA I PAU
uns moments amb el seJa shavia obtingut que tot fea lleig.
academica. • Jo desitjava només dur-lo dels socialistes en les eleccions. per al
turnen , a posar-hi els gerents del
dones l'escandall, per eles at que tos.
i li hem demanat uns coBarcelona
pocha
enorgullir-se
de
la
seen la qual Es evocada la camCome]] nacional, lea quals s'han c
Foment dA. D.; però millor que les
Al costat d'aquesta bella activitat
-aspecte a l'actitud de la a la intellectualitat catalana confiat en
sa administració, tan savia que fria
panya napoleònica a Rüssia.
tust sitnultäniament. En les eleceasais
que aquesta Mhauria ajudat en la inorganitzi una entitat dedicada a d'alartística de les associacions catalanes
Barcelona i Madrid, acta
angúnia. Perú no n'hi havia prou.
una novena plena d'interés hisgenerals, el partit cristià-social ha
vestigació 1 en l'estudi. I. en veritat,
tres activitats no artistiques. El Fode Barcelona i de fora—perque
la en artielea i enquestes
Després d'haver consumit Vespai restetòric, desasocié dramàtica, de
perdut vuit Moca, guatee dels qua's
fina al moment present no he tingut
ment d'A. D. ens faria una gran
les de fora treballen de valent —no
a l'entorn de la tesi "Coal
ben
semblar,
calla
menjar-se
el
rat
belleses literiries, de penetració
han estat guanyats pela agraria inla aatisfacció de constatar que els inservei donant-nos exposicions modeixa de fer contrast la inercia mor"
marge concedit al ben estar. L'avaricia
psicológica
dependents, tres pela social-demaaratellectuals catalana demostrin intenterografiques essencialment artístital del, nostres Municipis i Diputaillustre amic senyor Raes dirigí aquest cop contra la vida i
tes i un pels alemanys-nacionals. Els
se per aquesta qiiestió tan important
ques, con, per exernple, aquella de
cieno, un ternos tan fèrtilment actila salut del Mutada i l'alegria de la
i ra — ens diu el senyor
Publicarem secciona de valgasocialistes han tingut un augment de
per a Catalunya."
ventalls, o la de randes que orgaseca llar i dels seus infanta. To.lient
ves en materia d'art. Qui sap, perdí,
fet a l'"Heraldo de Marització científica i técnica, amb
veas.
Resten,
peina,
en
mina200.000
—És cert que va a Barcelona a donit n à. anys enrera; les de l'arquitecva donar raó a l'avaricia. Governava
si encara es preferible aquesta
manifestacions en lee quals,
illustracions. Entre aquestes secrla. El próxim Consell nacional cotn.
nar una canferencia, invitat per l'Aen aquell endemig gent de pes. Gent
tara civil catalana, de miniatures,
inercia...
• ata el seu dubte pel que fa
ciona, n'hi haurà una de carácprendrà
probablement
74
cristians-sod'una seriositat ridicula; no vull sateriett?—preclintem.
dels objectes de llautó, o dels dater medie
JOAN SACS
Colom genovès, tampoc es
cials, u 5 alemanysa nacionals, 7 5 ao—No Id ha res final, encara. De
ber qui era. Tant me fa si tren blancs
vençut davant les meres
cial-demOcrates
i
9
agraria
indepenL'adquisició pròxima de nou
totes !nacieres, si realitzo aqueas viatge,
com ' legres com de color de xocelata.
Savis i erudita com els
dents.
Informa -.ions de c La ublicitat,
material d'impremta ens permeAleshores les proporcions van som'agrarlaria que aqueas itnportant cen• aalaguirre i d'altres (les
Mentrc el Govern de la capital contrà d'introduir en la presentació
frir una forra alterada), corn els memtre d'intellectuals catalana invites,
(lela guata no han areltinua en mana dels socialistes d'una
bres d'un esguerrat, en la següent fordel nostre diari una progresiva
mateix temps que a mi, el senyor Al--nt a les meres mansa
manera indiscutible, el del país resperfecció
ma vergonyosa, que és l'actual:
tolaguirre un ‚lela millors defensora
fugir l'eix central de la
tara, dones, en mana dels partits hurTanta per cent
de la tesi genovi ta i incrèdul davant
tots. estan d'acord en
en
compte, d'una mart.
Tenint
Espais d'habitació
34
la meva tesi 1 el senyor Beltran i gesos, mercès a una feble majoria.
que no resulta,
les despeses q u e reportaran
17
Nimia) no ha trionifat plenament, i els
Espai comercial
ROzpide,
sostenirlor
de
la
tesi
calleencoratjadora: "Que
aquestes millores, i, d'altra part,
Un dels llocs comuna usats 1atnb
(Adéu, jardins 1)
Ce S SO r S q ue gaudeixen del benifet de
tenista. En un debat contradictori es conflictes entre la municipalitat viea.m vingués d'Itàlia, o
la diferencia que hi ha actualmes freqüencia quan parlen d'urba.nesa i el Govern de la nació contil'anantim havien de fer malbé del tot.
47
Espai vial
de
la
vefaria
definitivament
la
111/m
a de Galicia? L'imparment entre els preus de la subsnisme barceloni, es l'execració del pronuaran com sempre.
Car el paimitiu projecte, en establir
Espai Bistre públic
-abre
aquesta
qiiestió
i,
per
la
se
ritat
- ara del descobriment la
cripció a Barcelona i a fora de
jecie de l'Eixampla que va engipunar
O
Jardins privats obligatoria
Trista situada/ la d'Austria! Ella
les quadricules de les massanes, nomera part.' confesso que en sentiría
En Cerda darnunt la ciutat de BarBarcelona, hem decidit de fixar'
mas preveía l'edificació de dos cosha estat la gran víctima de la guerra.
Ara som aquí. Només resta conun
gran
place.
per a la primera, des del mes de
,feceix el Senvor
celona. Nosaltres, per be que decitlits
cedir permis d'aixecar cases a l'inLa seva capital bellísaima no li sertats d'elles: correnttnent dos costats
non fiNEC DE BELLMUNT
adversaria del san ensonit sistema de
• aanya cnnslana de &simamata. el preu de 5 o pessetes
terior dels patis i ja serent allá on
paratlels. de vegades en ancle reate.
veix sima per a fer ressaltar més
el.01111n011.1,--.."
quadrícula, que fa semblar una de les
mensuals. Els preus de la subsLa resta es compondria de jardins prianem; es a dir, a ésser ben lletjos
sera pobreta actual. Viena resta, amb
cripció a Catalunya, a la Penmes floreixents barriades de la costra
vats. De tant en tant, tota una (l'elles
i aprofitats.
les seves construccions luxoses i les
. •
'31
hem
ciutat un vast i grisenc hospici,
llena ad la histäria verídica del
faria un jardí públic petit. I, escamínsula i a l'Estranger, no senats
grana vies i els edificis pública imde
reconeixer,
amb
tot,
que
posteriorprojecte Cerda. El gran culpable no
modificats; tampoc ho serà el
pats, dues ii tres rai:ensions mes grana
ponents, corn per a perpetuar l'afront
fa dl fj tots els ciutadans, elS seus
ment a la seva elaboració la incúria
en farien un de gros.
preu de venda dels exemplars.
de la caigada d'un imperi fonamentradicional de moka elements de la
regidora que no vetllaren per la ciuEI tant per cent dedillo-rió i larD'altres diaria barcelonins, a
tat en l'opressió d'una quants ponostra ciutat envers tot alió que rediurna, segons dades que extreien de
tat, els altres, cinta/tara, que no mipartir de la maciza data, faran
ales. Alliberats, aquests, han trobat
presentes embelliment 1 benestar ha
daren contra Eenllettstment de la pròaquesta mateixa modificació. Cal
l'obra escrita per Nicolatt M. Rubió
aviat, politicament i econòmicament,
es.
perinés OLle no tinguessin afecte les
pia vida seva, contra el sets empreamb motiu de 1'XI Ganarás Nacional
tenir en compte que el preu de
el ~I de llar esrevenidor. L'Austria,
úniques mesures ettcertade3 que orded'Arquitectes, primer d'Urbai p sme, estsonament.
sulzacripció de la Prensas mavençuda i empobrida, no ha pogut ni
nava el projecte.
Aval en dia—Deu hie facif—exiateix
ció de l'Ajuntament de Barcelena, el
drilenya, dins Madrid, es de
tan solament crear un partit politic
Penaré una de les lletiors mes soun corrent contrari, pera?—Sembla.
lasst per cena deiem, era cani argucia:
2'50 i 3' 00 pessetes al ttleill
amb un veritable ideari nacional. Com
bressortints de la seva realització, tal
As de creme que seria lapidat el
Els nostres subscriptor; de Barfa remarcar William Martin en el
Tanta per cent
com la veiem ara, es aquesta espessa
regidor que formules una proposició
celona ea faran arree. sena dub"atoar:tal de Geneve", els cristianaEEpai edificable
cominuitat d'habitació que encercla caencaminada a obtenir el que hacia este, de les raons d'aquest petit
socials miren cap a' Roma; els pan47
Espai vial (places i carrer)
da tija o massana sense gracia ni ametat considerat un ideal a darreries del
augment, que no ha de servir
germanistes, cap a Berlín; els socialisEspai lliure (jardins pública) 7
nitat. Així com rúnica bellesa seva
segle passat. L'edificació del Parc de
per a cap guany industrial, sind
tes de la Segona Internacional, cap a
sin] aquests grana patia interior' tan Jardins privats
la Ciutadella. També Montjuich es va
per al milloraanerrt i la creixea—
Amsterdam, i els comunistes de la
esbarjosos, de vegades coberts de verd
cobrint de flora i Collcerola (Tibidaça dels nostre diari
roo
Tercera cap a Moscou.
i d'ombra i se/npre inundats de clahe, que daten vostes) no perdra tots
La
higiene
i
l'estetica
tenien
el
seu
juga
en
plena
llihertat.
ror, on
els sein piba. A la ti soin
CATALA: neseis cada dia
lloc. Per.") no l'avidesa de guany desDonco be: la veritat és que els grans
Mitra:deis.
UNA CARICATURA FEIXISTA
LA PUBLIC 1 TAT
ordenat anticivic.
patis (me ara veient no són mes que
Per aix6 é3 hora de defensar un
Les provocacions i les insolències
AQUEST NÚMERO HA
Aleshores va permetre's, a honor
idea
que
havia
la
perillós
una
petint
part
de
En
Cerda,
stnse
que
sigui
Premsa
estrangera
xic
de la
PASSAT PER LA CENd'aquest darrer factor, de construir-se
cancebut l'arquitecte avui en día -e x LLATES
La camisa negra.—Estic ben armas de paciencia;
tot el vo/tant de la massana. Les processivament bescantat; idea que
batiré:
d'armar-me
d'altra
SURA
GOVERNATIVA
pecó si això coutMua
manera.
(De "II Travaso", de Roma)

La nissaga de .Colom

UNA INICIATIVA

Cinquanta anys d'excursionisme

"LA PUBLICITAT"
als seus lectors

La tragédia austríaca

Ulloa vindrà, probablement. a Barcelona

PUBLICITAT

El projecte Cera no era tan
dolent com l'han fet ésser
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INFORMACIONS
de la nostra política comercial", d'a-

ALS FABRICANTS DE 'GENERES DE . PUNT.-Constituida "Ageapació de Fabricants de Generes
de .Punt" als efectes d'organitzar
l ' entitat ' 4 -ue pugui entendre's ami)

el Comité Regulador de la Indf:stria Cotonera per a la presentació
de soNicituds de compensacions ner
l'exportació dels articles de generes de punt, pertanyin o no a la
FederaCió de Fabricants de Gèneres
Pu j t - pesque puguin incorporarse a aquesta agrupació i subscrigilin l'acta de conformitat 'amb els
Estatuts aprovats en la reunió celebrada el dia 25 d'abril actual, al
atta] fiomdran acudir al local de la
Federada de Fabricants de Filats i
Teixits de Catalunya, Salmes. 19,
principal. tots els dies feiners,
de quaire a set de la tarda. El reglament del Comité Regulador de
la Inthistria Cotonera disposa que
les sollicituds de compensació que
icinnulin els industrials s'han de fer
per muja dc les respectives agrupaciOns q ue es constitueixin amb
a4ueat fi.
FOMENT DEL TREBALL NA
-El Foment del Traban-COXAL.
Nacional adveriebt als seus asso.
que ha tingut noticia que un indivitlu estrany per complet a la roel as ea c ió es presenta als domicilis de
Ist persones que creu afectes i Mies
vegades a tItol d'una subscripció
per a un soci necessitat, altres presentant rebuts falsos, obté algures
qtantitats: arriba fins a exhibir ins
Insta en la qual ha aconseguit que
p 'osessin /a se ga firma comercial
alkunes de les cases (Pie caigueren
cri l'engany.
El Foment sols trames per a ,a
recaptació persones autoritzades i
conegudes i prega als associats que
no es deixin sorprendre pels desaprensius i denunciin a la policia
tothorh qui es presenti a fer efectiva
a:guna quantitat o quota de au b srtipció, sense poder acreditar cc,dprlidament que está autoritzat per
a fer-ho.
CONFERENCIA DEI. FNYOR GUA LVILLALBI. - La
rrerencia que per encàrrec de la
Secció de Comerç i Navegació del
Foment del Treball Nacional donasil En Pece Gual Villalld demá,
20. a les deu de la nit, al saló d'actes
d'aquesta entitat, versara sobre "La
próxima conferencia internacional
económica i els problemes actuals

4

FINANCES
COMERC
Societat Itinünima
Arn üs-G ari
parid piad

--

següent:
cord arnb
* Comentad general sobre l'aplioació de les solucions internacionals
als prob:emes de la vida económica;
L'esperit de la Conferencia económica internacional del 4 de maig;
La tasca del Comité preparatori:
documentació; el programa;
Examen de les principals pronostes formulades; el lliure-canvi universal; la 'Unió eccutatnica d'Europa;
/a Iluita contra les -entraves au
coinmerce"; cartells internacionals;
tractats collectitts:
Breu comentad sobre els "Memorandunis - de mes relleu que s'han
presentat;
Posició de 1:grottornia espanyola
davant els problemea plantejats en
la Connferencia. en relació: a) a
l'actual depreasió económica; b) a
les qüestions especials de política
aranzelária;
Conclusions".
Aquesta conferäncia que és la
cinquena i darrera del dele que
aquesta Secció ha organitaat ha despertat gran interès entre els associats del Foment i persones que es
dediquen als estudis econátnico-internacionals, pel fet d'haver estat el
aenyor Gual un dels concurrents al
Comité preparatori de la Conferencia Internacional Eoortómica ave
s'ha de celebrar a partir del dia del
einent mes de maig a Ginebra.
ASSOCIACICI DE FA BR 1CANTS D E CARTONATGES
DE BARCELONA.-Ai Foment
del Treball Nacional tingué 'loe l'anunciarla conferencia del professor
Rafel Bori, sobre el tema "L'actual
crisi en les manufactures del cactonatge i els znitjans possibles per a
combatre-la”.
Comença el senyo, t'ori estudian;
el- diversos aspectes de les crisis en
general i la forma en cana cas
slian resolt.
Proposà, com a solució, que es

'Barce'ona ¡radian- Lght and
Pula Company, Lim,ted

constituís una oficina per a Cosatres collectives i una altra oficina
!ecnica d'eatudi de preus.
Ha iinalitzat el senyor Bori re
comanant la máxima unió i confianea mntu a dels fabricants, aix; com
estudi dels melada.. de treball.
FOMENT DEI, TREEALL NACIONAL.-Instáncia amb motiu de
la reforma dele Aranzels judicials
Protesta per les lim i tbcions imposades a una tarifa redukla de FC.
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Degut, seguraMettl, a :a re
cipitació anth qué algun agen
s'han apressat a circular
presos, faseieles, ele., s »brt
tègim aranzelari resuitm.t j
recent Conveni amb Angl2e
i havent-se el Collegi
d'Agents i Comissionistes
Duaries de Barcelona ach,nat
les copiosos equivocacts
deficialcies contingudp,
dits faseieles. impresos. ..te
ra, sita eregut en el deuse,
sant la impossibilitat nrte
retiressin de la eircula,v,
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cridar l'atenció. en evitar
d'errors perjudicials al comete
a ti que, estant sobre avis,
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poreadors en demanda «Me.
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respecta!.
Barcelona. 26 d'abril do 19';
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duro, 111 per wo.
Isabel, 1112 per 100.
Francs, 110 per loa.
Lliures, 2 7 75 pessetes.
Dòlars, 570 pessetes.
Cuba, 5'65 pessetes.
Mexicà nou, 1 54 per ton.
Venezuela, 111 per 1000.
Mares, 534 per roe.
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Roca Cases.
Es recomana als votants que no retardin l'emissió del seu vot per tat de
no retardar l'escrutini, que podrá ésser presencias per tots els senyors collegiats que ho desitgin i tinguin caboda al local.

aFZCAT DE tLOTJA

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

Colombians, 4 . 90 pessetes.
Peruans, 17'75 pessetes.
Paraguais, o'w pessetes.
Venezuela, 095 pessetes.
Japonesas, 430 pessetes.
A/gerins, 2205 per len
Egipte, 27 7,0 peasetes.
Filipines, 2'55 pessetes

president senyor Agustí Giralt Baiacres, caín a vocals els senyors Ramon Taxonera Juanich i Lluís G. Ohvena .Arenes i corn a interventors
candidat designa; pel Collegi, els senyors Alfred Deu i Feliu i Marian

ClrAENTS I CARBONS
Aeluni 6 9,
.
93'00*
"
99'75*
7%. ,
E.s.pan. 6 % l 115.51-)

ii

Brasilers, 0'62 pessetett.

Boliviano, 1'30 pessetes.

per tal d'elegir la Junta central efectiva.
El Collegi de Barcelona haurà de
votar la candidatura per a la Comissió Permanent o sigui: president, secretad, comptador i caixer; a mes, el
vocal delegat propietari que ha de representar tots els Collegis de Catalunya, com aixi malea el vocal suplent
• que correspon al Collegi de Tortosa.
La mesa es contituirá a les tres en
punt de la tarda, i estará en funcions
fins a las sis, hora fixada per a l'escrutini, i será presidida pel vice-
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objecte, una animada discussió sobre
els efectes de la regulada aplicada
per les disposicions oficials en vigor
a l'actuació del Comité encarregat
d executar-les.
- Demä dissabte, a l'estatge del
Collegi Oficial d'Astuta Comercials,
tindran lloc les eleccions disposades
lid R. D. del dia 11 d'aquest mes,

n-n•••nn•••nn
eMere«.nn•n•n••n•nnn•nnnn•n••nn1•nn MIMM/MRPAIMM-WMINX/1. n••n•n1
1.11.P-1
Els drets aranzelaris cobre els acere
Edició d'homenatge de :es obres l
d'En Guillem Graell
Adhesió de
noves entitats
El IV Congrés
Nacional de Regs La crisi dé /a
indústria metallürgica.- Cread i luir
R. 1). del mes de desembre anterior
la ponencia que ha d entendre en la
reforma 'Jets Aranzels judicials, el
yament del Treball Nacional, a proposta de la seva Secció de Comerç
i Navegació, ha prosentat un radar
en el qual es formulen divers:s observacions, de gran iaterés per a
indastrials i comerciants. Despees
d unes indicacions de carácter general sobre els Aranzels judicials, les
principals observacions es concreten als extrems següents: el ;Mas
al qual es pot elevar la quantia dels
aasumptes sotrnesos a la justicia municipal; brevetat en el procediment;
que en els judicis de fallida el tipos
La SOCIETAT ANONIMA ARde percepció es fixi segons la liquidada de rectiu i no per l'impon
NUS GARI té l'honor d'anunciar als
del passiu, com passa actualment;
substitució del tipus fix per no altre
de proporcional al valor de la mersenyors tenedors d'aquestes Obligacaderia en els casos de dipòsits; sobre les preus consegíténcies que recions que, d'acord amb la Companyia,
portaria al comerç l'intent d'elevar
la quantia de les lletres de canvi
es concedeix una pròrroga fins al
la competència del judici verbal, al-1lb
lu qual cosa perdrien el privilegi que
16 de maig propvinent inclusiu, del
asan gaudeixen, sollicitant-se, en !
conseqiiérecia, que segueixin tenint
termini fixat per a la referida conforça executiva .si el seu valor és
superior a 500 pessetes.
versió.
La Junta sdia ocupat de les instigacions rebudes de diversos socis
i entitats perque es protestes de les
Barcelona. 29 d'abril 1927.
restriccions posades per les Cornpanyies ferroviäries a l'aplicació de
la tarifa reduida X 2, arnb la qual
ez, perjudica molt la tramesa de pamanera d'aiavorir-la tant com sigui
teixa partida i sotmeses a igual dret
quets de petit volum, donant-se el
entraran qualitats de valor rnolt di- possible, per a donar aquest testicas, davant aqucsta dificultat, que ferent, que faran atigmentar en almoni de nicrescuda consideració i
les expedicions en paquets postals guns casos el valor de l'article en afecte a la rellevant perstinalitat que
procedents de l'estranger poden tradurant tants ! anys i ate!, taut d'enproporció elevadissiena. l'er a convesar tota la Península anote poca ciliar la necessària protecció a la cert ocupá la secretaria general de
dcspesa i en canvi la tramesa d'exla corporació.
fabricació nacional d'acers amb !a
pedido/1:s semblants d'articles nacio- conveniencia de no perjudicar les
S'ha aprovat la sollicitadet incorponals s ha encarit, per virtut d'aque.s- inthistries de transformació que els !ale j ó al Fontent, com entitats adhetes restriccions, en gran proporció. utilitzen com a materia prima, sa- ridea de l'Agrupact,:, Nacional de
E/ Fornent ha elevat sobre l'asc ordà que el senyor secretad general, Fala i canta de Curtits i Foment de la
sumpte la petició consegüent pesqué
en unió d'elernents tècnics d'altres Producció nacional del cautxú, i
e.; deixin les coses com estaver en entitats interesaadoet, esludii Vas- lambe acorilat Vadriesió al IV
l' elidid de la indústria i del comere
Consirs Narlatal de Regs, que
sumpte per a sollicitar la in.)dUicaEls vocals que al si de la Tanta ci.; que procedeixi.
ha de ce!ebrar-se a Barcelona.
representen la indnstria metallúrgiPer Oltim, s'ocupa la Junta de !a
La Junta. recollint la iniciativa de
ca plantejaren la qüestió dels resulla Societas d'Estadis Económica visita que al senyor president feu
tats eue per a aquesta indústria not de ter una edició si homenatge
una Citanissió d'industrials consta uctenir el Decretilei del dia 5 d'aquee totes les obres i treballs publicats
tors de maquinària textil per a parloes, que estableix una nava clas s i- pcl que ion fundador d'aquesta so- lar-li t le la crisi que afecta la seva
ficació aranzelaria d e 1 s acero, cietat, excellentissim senyor Guillem
indústria i s'acordà la manera rn tie
a conseqüència de la qual es dona- Graell, acordà obrir una subscripció. ei Foment podia recolzar les pretens i, la circumstància que en una nia- encaminada a aque,t fi i estudiar la sions dáquells, entaulant-se, a aquest
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des del dia 6 de rnaig vinent.
Aquests nous presas assenyalen
una rebaixa de 5Q a 75 eantims
per quilo per al públic, segons
el cantó de la bestia.
La Junta va assabentar-se del
favorable resultat de les gestions realitzades per la Comlssiö permanent perquä no es ressentís el proveiment de patata.
La competència produida.per la
importació de Motril i Atinarla,
determina una rebaixa, que segueix accentuant-se. Els preus
aetuals de venda al patilla. són:
Valla de Festrangen, a . 35 canUms; primerenca del Litoral,
de 35 a 40 cantinas; d'Almrria
i Motril. a 45 cantiMs.
El servei d'inspecció organitzat port i a les estacions per
a rebutjar la taronja gelada,
Jamba' ha donat resultats favorables, havent-se'n deeorniaat a
l'arribada uns 40 vagons.
—

4 al 10 de juny-vinent, sols fa
avinent que el clia'5 del mes que
ve es tancar a la inscripció.
Horas de despatx: tots eta
dies feiners, de sis a dotze de
la ¡lit, a l'estatge de l'Ateneu,
Gatuna, 30, pral. •
—
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Aquesta t35 la pregunta que
a l'administrales
a
Es
corre de boca en boca, davant
Casanova,
l'original Concurs ideat per la
ció
casa •le 1;1 LLET CONDENSADA
MARCA "EL NIÑO", i a fallor
dura, ea lmecetnat
dol nuntbr~ consuntidor=i
tan insuperable producto.
FmEBs° NtoErrRa tisA
IN
I la cosa no és per a menys,
Vidua M. Garriga
puix que 30.000 pessetes de prer ebut, lectora, per a complement da vostre vesHem
VII
Carme, 3. — Barcetzna
senta, cona a mínimum, és quelde primavera, un calçat que constitueix la mes peretit
—
com molt serias que val la pena
Josep Martí, rapsoda; Eugrina concepció.
UNA NOI.N AMB CItEMADES çonetista;
de méditar-se.
geni Badia, pianista ; Orquestra Raa
la
tarda,
»sis
Són d'una pell nona anomenada "abbo-calf".
GREU.S.—Ähir
Endevinar una data determiGarví i Pujol es renté el Cap dio Catalana.
Els seus colore: caoba, maduixa, beige i rosat,
nada entre les 365 qua té Pany,
rädio-tecnic
Consultori
radiat
pel
amb benzina, i en atansar-se
Els seus preus: 25, 30, 40, 50 i 60 pessetes, segons
no és tampoc un problema molt
Robert
(Jr.)
Antoni
al foc se Ii encengué la cabequalitats.
dificil de resoldre, ja que sols
• TROBALLA DUNA BOMBA.—
Programa
d'Isabel
Delgado:
"Enllera.
del-san del consum de pots
En unes obres que es fan al carVindreu examinar-los?
tra no mäs" (tango), Bastarli; "Paso
El seu gema Manuel, de vint
LLET CONDENSADA MARCA
res: de Badia, de Sane. fou trode
la
al
amor",
Dotras
Vila;
"Tan
pebetixiscles
VEGEU ELS NOSTRES APARADORS. Allí poanys, en sentir els
"EL. NIÑO", quo cadascú fazi
bada una bomba marranada_ la
seva germana. hi acudí, i amb ta era", Quirós; "Valencia es así",
dreu contemplar cent models de sabates, l'elegància insu(Inc a! 15 de setembre vinent.
qual estava enterrada a 70 cenQuirós; "Plata por plata", Albelda.
grans esforços aconsegui apaUn procediment molt engiperable de les quals As garantida.
tímetros de profunditat.
Programa del rapsoda senyor Margar-li el foc.
nyós es el que es posara en
Ahir al mati el carro blindat
vaina
que
hi
acudiren
els
tí:
"Cervantes",
B.
López
Carda;
Els
practica per a fixar la data del
arda a recollir-la per a portar-la
Gra"A una pageseta", Piquet; "L'enanaixement del nen que figura portaren al Dispensari de
al Camp de la Bota.
cia, on tonen auxiliats, ella, de morada", J. Asmarats.
en els pots de la Ilet d'aquesta
cremadas greus a la cara, can 1
L'Agrupació d'Alumnes i Ex- marca.
rnans, i ell als braços i a les
alumnas de l'Escota Abat Oliva
Per a determinar el naixeMUTIS.
efectuara diumenge vinent una
ment, tots els pares dels nens.i
31
Ingressare n a l'Hospital Clfvisita a l'Aeronäutica Naval.
llenes que compleixin 3 anys en
nie.
Lloc de reunió: Rambla de
el present 1927, són invitats
El succés ha mista una gran
Santa Mónica (parada del trama que trametin les fotografies
Programa de l'orquestra Rätlio Casensació a tota la barriada, an talana: "Fortuna", Siete; "Les noces
via de Can Tunis), a les nou del
d'aquests nens per a sotmetre- la
qual
són
molt
coneguts
tots
mata
les al fal del Jurat, una %n'asía
de Figaro", Mozart; "Liegende".
dos germana.
acabat el Concurs, as a dir, que
Wieniawski; "El vaixell fantasma"
Fotográfien
de
l'ALa Secció
la data del naixement és total(fantasia), Wagner; "Caneó de pritot
el
grupadas
d'Alumnas
1
Ex-alumment desconeguda durant
mavera ", Mendelsshonn; " Danses
mperatura mfnima d'a- nos de l'Escota Abat Oliva efectemps
que
duri
el
Concurs.
hongareses núm. 5", Brahms ; "Polomatinada ha estat d 3
MODEL 4776
tuara el propvinent diumenge
T. S. F.
En acabar aquest, el Jurat
nasa" (en la major), Chopin; "La deaa re s'ere, al Ilac Estanuna visita fotogràfica a l'esgléPESSETES 25.
elegirà d'entre aqueixes fotoluge" (fantasia), Saint - Saens; ,ehAisrmea.
sia de Sant Pau del Camp.
grafies aquella que corresponEn xarol "abbo-calf" amb adornaments d'ante fusta
xa militar", Schubert.
RADIO BARCELO NA, 344S rn.
Aquesta visita és exclusivagui al nen o nena que resulti
Programa
del
pianista
senyor
BaA
les
dotze
del
mati
Campanades
IISTVATORI alETE.OROLOment per als socis de la dita
mas formas.
horäries de la Catedral. Nota del Ser- dia : "Preludi". Chopin; "Preludi",
- DE LA UNIVERSITA T DE Secci6.
Fet això, se sol-licitara ilavors
vei Meteorològic de la Diputació ProRachmaninoff ; "Vals", Chopin.
BARCELONA
Lloc de reunió: Ronda de Sant
dels pares del nen elegit que vincial de Barcelona. Estat del temps
12.0o: Tancament de l'estactó.
28 d'abril de 1927
Pau (davant del Teatre Olymtrametin
la
partida
de
naixea
Europa
i
Espanya.
Previste,
del
d'observació : 7. 13. 18. pia), a les dotze del migdia.
per
ala(/'
es
tini
mesa del nen,
temps al NE. d'Espan y a i a la mar.
3a7 l rn e tre a zero i al nivell
dris coneixement de la data
Ii mar: 765.a. 764.7. 763.8
ocAite
A les sis de la tarda :Cotitzaciona
JOIES.
VERITABLE
d'aquest.
Seguidament
es
proLaietana, 39 - Salmeron,71
AQUEST NÚMERO HA
. Pelayo, I l ,
1019.9. 10195. 1018.3
dele mercats internaciona is i canvis
de totes °balI
obJeotes
usats
cedirä
al
lliurament
del
premi
— Ternsametre a
Pigi R!3.1)
ces, Preu Çiï T'anees, nú.n. 41, extraordinari de les 2.000 pas- de valors.
[1 Rambla Estudis, 4, i Coiontb, 2 (p eral pu la
PASSAT PER LA CEN• ser, 17.0, 22.0. 19.8;
6.10: Rädiotelefonia femenina. "Mosetas.
! 2.8. 11.4. 14.3.—Humi 1
A l'església deis Sants Just
Dones lié. aqueixa data del das", per la senyoreta Pompadour;
saturació: 59.
SURA GOVERNATIVA
- 4simes
contragueren matridel nen "veritat", es "Temes atas", per la sanyoreta GeorPastor
i
t
naixemen
direcria. SaaV,
gette (ambdues de l'Institut de Cul
mani II jl passat el jove di- la que quedarà fixada al nen de
w saV; velocitat. 2. 4. 2.—
ra a t aa daadasa r ae s elèctriques la Ilet condensada.
tura de la Dona). Aguases treballs ses
i
eel: nuasi sera.—Clas"a
Dus id " i la gentil
crida Valencia d'a- ran llegits per la senyoreta Balaguer.
El
que
núvols: Ci-St.Ci, Gu.
scnyor,.:, Teresa Sorradalles i
nuest Concurs, és que aquestes
6.30: El Quintet Ràdio interpretara:
"One step de las mimosas" (one-step),
30.000 pessetes aniran a parar,
Giménez.
aaratures extremes a
Padrins del nuvi ho foren el
en tots els casos, a poder del E. Clarä; "Tannhauser" (fantasia),
maxinia. 22.5: mínisenyor Joan Aixelä i el 'joya • pablie, sigui a una persona. st Wagner-Alder; "Madrid" (tango),
i; mlnia arran de termestre Ricard Lanuate de Gris
és una persona sola fa que ho Marc António; "Nos Catherinettes"
termomagnon, i de la alivia, el nostre
endevini. sigui repartida per (marxa), Ch. Salqmez.
, 9 1.—Temperatura mitamic En, Lluís Guarro Casas i
paras proporcionals al nombre
8.30; Ciaste setmanal del curs de
t7.9.—Preeipitació aguoel senyor Josep Espinal.
de resguards que cadascun Ca- Taquigrafia, a càrrec de l'Academia
- de les sat del molí del
de
la
benedicció
nuprita
si
eón
diveraes
les
que.
ho
Després
de Taquigrafia de Barcelona, pel prorior a les sot del mati
Mal se celebra un banquet en el
endevinin. I en el cas, ame professor Esa Josep Vila Illa.
de la dala; millímetres
aletropolitan Hotel, en obsecra:
bable, que ningú bo endevinés.
A les nou de /a nit; Cotitzacions
^- x. o sigui tares per m2,
•
perdri, percusa
es
no
deis
invitats.
present
cl
dels mercats internacionals i canvis de
Rareirramil del vent en
Ele nuvis han amares el viats'anlicaria a la persona que més
valors.
•:riocle; 85 km.
s'hi Imanas acostat. o es reparre de nocas cap a diversas po9.05: El Quintet Ràdio interpretablacions de Catalunya i l'estrantirla per parts proporcionals al
resguarda que cadas- rä: "Miguelito" (pos doble), C. Bas;
de
gen
numero
"La vidua alegre" (selecció), Lehar;
Tapio q ues i Purés
cú tingui, entre a qu ellos Perso
"Amor fatal" (tango), Zorlig; "MarFUMARAS
-nesquhagesinacot
Durant la darrera setmana, la
che primtani&e" (marxa), Isiouton.
san els millors del món
Caixa de Pensions per a la Veper un igual.
aaa
so.aa: Campanades horàries de la
llaca i d'Estalvis ha cobrat per
El públic ha rebut arnh l'aledel Servei meteorolò742
Catedral.
Nota
1.035.
gria
que
és
de
suposar
l'inteimposicions
d
estalvi
7',DS DE LA JUNTA DE
o reinteressant Coneurs de qua es trac- gic de la Diputació Provincial de Bars S eles. i ha parat pr
JMENTS . — En la sera lol
gres d'estalvi 3.233.629 passela. i l'important con s urn que ja celona. Estat del temps a Europa i
r reunió la Junta de ProEspanya. Previsió del temps al NE.
tasa resultant una (liferancia de
venia fetal de tan e.xcellent prova prendre els se802.113 pessetes a favor de les
t at un no- d'Espanya i a la mar.
tilinte
ha
experimen
aeordst
Tronsmissió a Unión Rddio E A I
imposicions.
table augment. ja que aixa que
mar desfavorablement
En la matebra salmana s o rs7, Madrid.
un pot de Ilet rondansada contancia de "Industrias
Comen per l'Orquestra d'instrufribileixi al mateix temps a la
Tan 773 llibretes novas.
el
253, S. A.", sollicitanl
mente de pila i piano. Director, Felix
salut i al benestar d'una ,fa;era total de les carne
interessats per a l'exaurrnflia, as cosa que no es yeti de Santos i Sebastian. Sots-director
an de llana i de cabra, cióAls
col•lectiva a Italia i Costa Cada din.
solista de mandolina, N'Etisi Martí.—
tss al cansara de la poSoeció
"Curiosa història", Schumann; "Ple111 ovo. arganitzada per la
Per Mach hi ha qui està obsao
d'Exeursions de l'Atecen Enei_
per siria sola idea: En--siant
garia", Alsina; "Adagio", (de la "Socar una circular reguclopadie Popular, per als dies devinar la data exacta del nal¡aun; .ntitnuniu
nata PatStica"), Beethoven ; "Au
preus de la carn de be
xPrnienl del Pen, i no fa res mas
marché hindou", youton; "Minuetto"
que preguntar-se:
Bolzoni; "La Dolores" (jota), Bretón; "Rosamunde" (ballet), SchuQuina edat té? Quina edat
bert; "A la plaça" (sardana), More•
ra. — Mandolinistes: senyoretes MaUN JOVE MORE PER UN
ria Luisa Aletas, Berta Gaillard, PiCAa110.—Ahir, a primera hora
lar de Broto, Beatriu Xanxo, Magdadel
Marques
carrer
del mata al
lena Saura, Isabel Jover i Mercè Dodal Duero, un comió atropella
menech; senyors Josep Mora, Marel joy a de 19 anys Miguel Carcial Zaragoza, Ernest Gimeno, Carvajal i Cecilia.
ies Montó i Ernest Domènech.—LauLes rodes Ii passaren per dadistes; senyoretes Beatriu de Santos,
muna Ii aixafaren el tórax i
Paquita Saura i Magdalena de Sancausaren ferides de tal gravetos; senyors Joan Bosch, Rabel de
tat, que en entrar al Dispensari
Broto i Joan Rubirola.--Pianista:
del carrer del Roser ja ora
Felix de Santos Ferran.
mort.
10.55: EI priiner actor i director de
El xofar abandona al camia i
la companyia Borräs, del teatre de
fisga
Novetats, En Joaquim Montero i la
es ....,
seva esposa la primera antelo Na It.faINFANT ATROPELLA.T.—EI
-,-.
tilde Xatart, recitaran alguns diälegs,
ene reetradel
Marce
A
nen de no(' anys Amadeu Sarda
24Dieffol
—,
..-Ç
- ^e
originals del senyor Montero.
i Grau, al carrer de Jaume I fou
de
Regiment
mi();
La
Banda
del
atropellat per un auto.
Badajoz núm. 73, dirigida pel músic
Al Dispensara de la Casa ConLE
R gel
,.: . CitDAD
1
sistorial fou curat de ferides major En Juliä Palanca, interpretarà:
-ter.
Usan"Mendi
Mendiyan"
(selecció),
ar,
"rrelaVega (Santanu
dizaga "Nocturn del Quartet", 13oFOC A CASA DEL MARQUES
rodin-Palanea ; "Dama macabra",
D'ALELLA.—Ahr al mata es cala
Saint-Saens; "Peña Pastor" (pas dofoc( al domicili del marques
CONDENSADA MARCA "EL NIÑO", amb tota la sena crema i elaborada
ble), Antoni Palanca.
LA LLET
Muntaner,
procediments, reuneix tota mena do garanties.
d'Alalha, carear de.
. MAIZENA
12.00: Tancament de l'estació.
d'acord amb els mes moderas
número 280.
llet fresca en tots ele 08505 en els quals acinesia
Reemplaea avantaajosame nt
RADIO CATALANA, 462 m.
Es cremaran dos armarle amb
producte de
s'empri.
A les nou de la nit: Butlleti metenvestita I roba dele criats. Quan
NIÑO", per la sena gran potancla nutritiva.
LA LLET CONDENSADA MARCA "ELdele
pur, sense
els bombera' bi arribaren, la rológic de Catalunya. Pronòstic del
netas.
alimentació
perfea
la
la
mes
no
té
rival
per
a
temps. Cotitzacions de Borsa de Bardependäncia de la casa a havia
llot de la llar 1. per tan!. no ha de manear a la vostra.
per
excellencia,
Es,
i quedareu plenament
celona. Santa del din. Crónica d'ara
apagat el foc.
Tasteu avui mateix la LLET CONDENSADA MARCA "EL NIÑO",
esports i modas.
insuperable qualitat.
alta,
i
SnVa
estbmacs
a
de
la
Convé
convençut
—Eldigereix
rápidament.
per
la
Orquestrina
Es
Acte dc concert
• UN ALTRE ATROPFr r
vira Caes 1 Sant ioan, de 23 anyx, "The Cathalonia Jazz", formada pele
d elicats, convalescents, ancians i nens.
ctirrer
de
al
a
fou arreplegad
professora Salvador Santa, piano;
ehera Montafiesa A. E.", placa
que pasSollic1teu ntostres i faseicles gratas de la"Sociedad Le
Muntaner
per
un
auto
Runen Samarä, %dolí trombó de vales
sopes,
salsas
y
fa
mes
Enriqueix
a
gran
velocitat.
Catalunya,
17.
—.Ijarcelona.
res; Pelayo Quer, saxofon, flauta,
de
nava
concurs tia qué ja s'ha donat
agradables i nutritius tots els guiaste.
Guardeu les etiquetes per a participar en l'interessana
Ingresah a rlfrispital Mato contrabaix ; ¡casi Virgili, trompeta;
setenibre del corcomiste 1 que comisas:ara el 15 de miss vinent per a termita ar el • 5 deconsumidora
)asaras
d'auxiliada
al
DispenAn(
i
violí
banjo
tenor
de la
Pare Pujol,
32 (100peesetea en pros ente als
•
eras: 0,40 • 0.75 • 1,35 Ptas.
es distr lbas i tan
en
el
qua)
any,
rent
del correr de Se púlveda, de feun
prograniste carcatter, drunts, smb
7i11b0".
EL
A»
Sant
a
DA
"
raías de
LLET C O NDENSADA » PI
c....dos•rs FREDERIC SONET Aparta, 8.18
ma de ballables; Isabel Delgado, candiverse s parte del cos.
diCradh:e Aik ea I h.
„der
METEOROLOGIC DE
GATALUISYA
atuacia general atmosfarica
t op . a les set del ['latí del
28 ¡Dril de 1927:
baxes pressions queden
ides a Escandinavia i mar
t aa. erdent intensitat.
us a . a preasiona s • han sit al'...ure p a Central estenent
5 eia asflueacia per França,
. Austria.
i Austria.
Plau Dinamarca
sfee i dent de la nostra Penaa . , ntinua el descens del
inv 7 e indicant la formaci0
a .cpressió a l'Atlàntic,
Li seva influaneia nomás
ta formació de núvols
yer,. . a Galicia i a les prorie . Jet nord de Portugal.
Esta del temps a Catalunya
del matt:
en general, As bo,
•st a Tortosa. on exisbundanta núvols.
ents san fluixos 1 de
er • variable.
eura.:t les darreres 24 hores
:t a la vall de Ribes. al
a diversos llocs del
1117
axima quanti t at d'aigua
ra . - 1 fou d' lt millfmetres,

.

venen totes 1/ihrer/es i
crl ustració Catarana",

g 11 E loo k
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Llet conc en
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E CONDE

RcA

EL
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la Naturalesa
cap barreja, acondicionat a l'estomac huma.

Ñ O". Es la millor
Llet condensada marca "EL N IN
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pronbRuc reservat.
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Divendres, 29

'LA PUTILICITAT

ELS ESPORTS
•
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PILOTA, BASCA

Exposiciú

Un festival a profit del vell
jugador Janme Ramon

Y
de l'In-

Diumenge que ve, a la tarda, el
Club Base anuncia al Front6 del carrer d'Amälia, 14, un festival de pilota basca a profit del veterä jugador Jaume Ramon que, com ja saben
els nostres lectora, va ésser víctima
d'un accident als nostres lallers d'impremta, havent hagut de sofrir l'amputacie de la mä dreta.
L'ordre del programa confeccionat
és el següent:
1. Partit a 30 punta, a un quart de

tomühil

No deixeu de

cinc:

visitar els
Stands

V Expeló de l'hindi'

núms. 63 - 64
Sala B

blegIHI
Visiteu els nostres
Stands Sala A — 172 - 173

re4411-11+4+04.••••••••44114.14•4444404114Krillais44444-11441 -

Stands Sala V — 17 - 53

lona, la Comissió Esportiva d'aquest
Club presentarä el seu equip actual
campió de Catalunya de segons, inte-

Autolocomoció,

S. A.

Rambla de Catalunya, 90
Vermells: Obregon-Quiles.
Blaus: Clemares-Bernabeu.
2. Parit a 30 punta:
Vermella: Foix 11-Mario.
13Iaus: Simón-Säez.
3. Partit a 30 punta:
Vermells: Marcelo -Guerrero, cam-

grat amb tots els seus elements, tota
vegada que el Martinenc anuncia la
presentació de tots els seus titulars del
primer equip .
Entre els jugadora del Barcelona és
possible que s'arrengleri l'Agustí Sancho, que fins ara ha estat a la Clínica del doctor Puig Sureda i actual-

pions d'Es p anya (R. SI
Blaus: VáZQUeZ, Isidoro i Rocamora (C. B.).
No dubtem que els moka aficionatt
a la pilota basca voldran testimoniar

V Expositiú [le l'Autombbil

41n•nn

FUTBOL
Diumenge, 1 de maig, tarda,
a tres quarts de cinc:
RESERVA BARCELONA
— contra
F. C. MARTINENO
quatre di . la tarda, i
AI
aban, d'aqu.est partit jugaran
Carnpir.nat
•
VILAFRANCA F. C.
ORANOLLERS S. C.
Camp de Les Corts
.rs simpaties al prou conegut jugador T
Ramon. assistint a aquest festival, en !
el qual, a mes d'afavorir resmentat i
jugador, podrá'. admirar-se una serie I
d'exceHents partits.
FUTBOL

L'ESPANYOL NO VA A PARIS
Contràriament al que slavia dit,
l'Espanyol no jugarä diumenge a
París per considerar els organitzadors
parisencs, que les pretensions d'aquest
Club eren excessives.

TENNIS
LA COPA DAVIS

MATCII ESPANYA-INDIA
Els elements als quals la Directiva
del Tennis Club del Taró ha cucarregat els treballa d'organització, imprimeixen gran activitat en tot all)
relatiu a resperat match Espanya -lit.
día.
LA. L. T. E. espera rebre, d'un
moment a l'abre, la comprisició de
retrri o indi que haurà de lit/Lar contra ei que opottunament es nomenarà
entre les raquetes locals.
El no baver-ho fet encara pot tenir
relació amb els campionats d'F.,panya

Visiteu els nostres

Stands Sala II - 138 139 - 143
Palau de l'Ai t Modern

Autolocomocio, S. 4,
Rambla de Catalunya, 90

que se celebren actualment a Madrid.
ja que en ells es podrà veure la forma dels jugadora que més tard hauran
de cornposar la selecció.
Tan al-1C con; es rebin els noms
de les raque:es representatives de la
India el donarem a conèixer als nostres llegidors.

mcnt es truba completament guarit
de Jea seres lesions.
Abans dauest partit, i a les quatre de la tarda, es presentaran els
primers onzes del Granollers Esport
Club i F. C. Vilairanca, per tal de
jugar rencontre corresponent Caospionat de Catalunya eliminatòries de

grupa.
BARCELONA (RESERVA)
l No jugant-se fins al dilluns l'ericenF. C. MARTINENC I tre Barcelona-Betis, a Madrid, es proEn el Partit que diumengc jugaran 1 curará. donar noves del que a Saal camp de Les Corta el wimer equip ! ragos -sa efectuaran els equipa Mad1iddel Martinenc i el reserva del Barce- ¡ Europa, tambe de Campionat.

Expütid (1¢
Ärt —
_ ÄVATO
VisIteu els nostres
Stands Sala B — 56
Palau de l'Art Modern

5 cv.

Torpede, 4 places, serie ... .. . Ptes. 4.400

•

Conducció interior, 4 places, luxe

Cabriolet, 2 places •

5.500
4.900

Rambla de Catalunya, 90 •

Abans d'alar, a París, Paul Fritch
via
3unlitranti rse, peelr bp rn atador angles Fred
Diuen de Nora York que catan molt avançades les negociacions
ner a la celebració d'un match Sammy Mandell-Sid Terris per al campionat del món del pes Ileuger.
— Un altre telegrama dels Estats Units assegura que rempresari Fugazzi farä disputar els encontres Tommy Longrand-Young Stribling el 4 de maig, i Maloney-Sharkey el dia /9 del mateix Ines. Aquesta noticia pel que afecta al darrer
dels esmentats encontres, està en
contradicció arnb la que va donarse ja fa dies. referent a que rorganitzador era Tex Rickard.
— Dimecres passat, al Central
Sporting Club de Parí, Angel Sales, a qui el programes titulen "cam-

IN.SH

Visiteo els nostres
Stands Sala 1-121, 122, 127, 128
Pa/au de la Indústria

pi6 catalä", va abandonar, ferit, al
cisque round, davant el trances
Bendiougon.

NOTICIES SOBRE UZCUDUN
Les agencies telegräfiques han
trames darrerarnent una serie de
noticies, en les quals hoin barreja
el nont d'lizcudun, que cal acollir
amb certes reserves.
dit que Paulino havia de
boxar el dia 22 contra Jack Delaney. Que aquest, per tal que la Comissió l'autoritzes, baria ingressat
a la categoria del pes fort, bo i renunciant al catnpionat mundial dels
mig forts. Que Paulino havia estat
suspes per la Comissió de Boxa esmentada, per incompliment de con
tracte referent a u:1 match a celebrar a Boston contra Heeley, que
dies enrera liont donà per anullat.
finalment que hom estä en negociacions per a rorganització d'un
match Uzcudun-Dempsey, a celebrar a primera de julio' vinent.
Ja veurem quin entrellat se'n podrit treure, de tot' això.

•

8.750

11 cv.
Torpede, GRAN LUXE, 4 places • . . Pteg. 8.500
Torpede transformable, 6 places
10.500
Conducció interior, 5 phces
10.000

La V Exposició Interbil, del Cicle i dels
Esports

V es.

COI7jUllt de les installacions forman! la V Exposició Internacional
dc l'Autombbil produeix un efecte

Y. Exposició de l'Aulehil

Restaurant-Bar
a càrreo de la

s series
FORCADA

14 cv. Sen ge vàlvules, carrossates. . des de Ptes. 22.1100
IS ev. - Sense vàlvules, carrossats, des de - " 29.000
MOTORS MARINS, CANOTS AUTOMOBILS,

MOTOCICLETES, BICICLETES

els Stands PEUET a la
V Exposició de l'Automühil

Visiten
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Yicents Prat Bosch
Consell de Cent, 349 - Barcelona

la, que presidia racte, sria entre cl
sea- manager, Josep Pauli, i la formosa artista cinematográ fi ca catalana senyoreta Fernanda Sala. El sope va
ésser molt ben servit. Als postres (oren represos els parlamenta que iniciä
l'actor Santpere en haver de marxar
degut a les seres obligacions, abatas
de fi nir lacte. Va parlar tothom sense excepcio, adhuc lii va haver mil va
repetir i fi ns qui ho va fer per tres
vegades. Les circurustäncies ho exigien... Al capdayall En Cola va agrair
amb brevetat l'homenatge i a continuació els presenta passaren a estrenyer-li la ml, fent vota porqué en
successives actuacions confirmi les esperances que el seu darrer triomf va
fer concebre a tots els qui se senten
identificats amb el progrés constant
del nostre esport pugilistic.
lA PROX1MA R g uNto DEL
MUNDIAL
Fu 1.. reunió que se celebrará diumenge a la tarda al Mundial Es9ort
taran els Sella debuts professionals
l'amateur Cardona, el qual será opo-

fundació.
Diutnenge vinent, a les os,
inatí, hi halita una bailada at

Essex Super Six
Sedan 4 portes

clanes, a carece de les robles
Principal de Pernada" i -Bar

na". Seran interpretade, sa
dels nostres millors müsics.
A la tarda del mateix dia, a
quarts de cinc en putas, iestirai
Palau de /a Música Catalana,
fiat als següents elements: c,sy
"Empori um" i "Barcelona",
i "La Principal'', de Perelada
fc6 Gracienc, dirigit pel a,v tot
Joan Baleas. En aquesta :esta
trenaran les obres premiades
guany en el "Segon Conrurs
Sant Jordi". Es despatxrn
tata totes les tardes, de trea

anunciem al públic la pròxima arribada de la segona.
Fern una crida a tots els interessats perquè com més
aviat millor passin a reservar-se el seu ESSEX
SEDAN 4 PORTES, tot fent present que prenem
els encarrecs per rigorosa numeració i ordre de dates.

a la U.M. E., Portal d5
1 i 3. P .reus especials pr-

Vegell el

S. A.

[11X1111111A YANCIAMA
COBERTS A

10

PTES.

'che Dansant do dos quarts
de cinc a dos quarts de vuit
meravellós, fantästic. Es d'una ri
quesa veritablement remarcable.
El visitant queda sorprès sols a
l'embocar l'entrada. Horn, en qua l
dels dos Palana, ha rivalitzat-sevol
a exposar amb gust i art. Si la visió
de conjunt es espléndida 'duran .. el
dia, en arribar l'hora del capeespre resulta magnífica, escapant a
tot elogi i ponderació. Hi ha un
veritable deressall de Ilota, que fa
ressortir les tonalitats • exquis:des
deis cotxes exposats.
Més de 70 marques estan retire-
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JEEP PM 1 h

Representacions i Comerç

qui acaba d'as2oiir u
ciarnrós èxlt amb la
seva nava c(melia, as

Avinguda Alfons XIII (Diagonal), 389

l'autor de
Expesid

¡enlaciad de

- Sleed 238

JORDI FAAGINAL
La millor novena catalana mod

sentarles al V Saló de Barcelona, originàries cronze diferents paisos. La
producció francesa predomina enguany, seguint-la de prop els productes vinguts del Nord-Amèrica. rs
tantbii nombrosa la representació
corresponent a Angpaterra. Italia
fa un excellen t paper. Bélgica ti normes marques, pecó bones.
La puixança i desenrotIlament de
rautornábil en aplicacions practiques
queda ben palesa. El camió, per a
tota mena de transporta, s'imposa.
Quasi tots els nostres coneguts es

Tallers Electrics Å&A

• Reparació
Magnetos Dinamos i
Acumuladors
els mes econòmics

Bruch, 96

•

renógrafs i decorador, han intervingut en lis installacions particu1ars
del V Saló de l'Autontóbil.
La gernació que circula pela palana de l'Art Modern i de la indústria, aixi con; per la monumental plaea, es nombrosissima. En certs motnents es fa dificil la circulació, especialment al Palau de l'Art Modem, on es presenten la majoria dels
cotzcs. També la Sala IV del Palau
de la Indústria es veu visitadissitna.
Les installacions de l'Aviació Militar
criden molt ratenció, el mateix que
les corresponents a les Societats
rresports barcelonines. Els entesos
cn la materia frueixen en contemplar els canots de "Peugeot Martini", marca que també te força
vishants a la secció d'autonióbils.
No cal que diguem que durant el
[tia d'abir el públic que va acudir a
Montjuich fou nombrosissitn, i hom
pot assegurar que aquesta V Exposició de l'Autonióbil, del Cicle i dels
Esports, assoleix un exit que
tic baria obtingut cap de les anteriors, tot i que la concurrencia haría arribat a ésser en certs dies imponent.
• • .
L'expectació arriba al punt mixim als voltants de l'stand Ricart, el
ja fa temps célebre constructor de
Barcelona; el públic, àdhuc el gran
pUblic, ha entes resiore formidable Caquests nostres campions industrials i envaeix a totes horca rerposicia d'aquests cotices catalana.
No hi perd el temps: una conduecié interior magnífica, feta d'En Capella sobre el 6 cilindres Ricart,

nicament i amb presentació el mes
interessant del Saló de Barcelona.

Alguna »ancla:
... obra darf exquisida...to

• •

Horn jutja fonamentada la inclinació del públic que es deté davant
de Island F. N., situat prop del restaurant, on hi ha exposada una
avantatjosa motocicleta 3 1/2 HP.
amb vàlvules laterals i per demés
erratiómica en tots conceptes, la qual
cosa demostra doblement, car junt
al seu reduit preu de cost, és del

... una de les tres o qual
primeres noveles catalanes
obra d'un veritable mestre..
... una de les novelles
robustes, mes sòbries, mes r.
i mes ideals que han estat
blicades...
Miguel de Unarn

EVOSICIONS ureiSALA PAR.tS

tota l'obra construida a
l'euritmia i l'aplom que sols
mestres asscdrixen...
Joan Al

PETRITXOL • 5
EXPOSICIó
DE L'ASsOCIACIó D'ESCULTORS
Pintura
luauguraciú elcnia

En un volum de Biblio
Europa. — Tres pessetes a
Illbreries i quioscos, o a
EDITORIAL MENTORA. S
Rosselló, 164

64LERIES ILAYETiNES
CORTS CATALANES. 6 511
ExPOSIClo DE PINTURA
CATALANA DEL SEGLE XIX
Fui, al c mala, vinent

IESTUD1

ARE

torpede esport, blatte, 4 places. cmrossat d'En Viade, i finahnent, latracció del Saló: el Ricart gran esport 6 cilindres a cotnpressor, duna
línia i detalls formidables i un motor
tumbé sis cilindres, meravella le finura de concepte i construcció;
opinió de tots els intelligents que
rl presentat per En Ricart és tec-

11118 11 18811181 91 111188111 118 11111111111 11 111111111'

NeYES

CORTS CATALANES, 670
VAYREDA
Pintura
Fins al 6 mete valent

LA VIDA SOCIAL

LA P/SACOTIECA
EXPOSIC/o DE PINTURA
D'tUTORS ANTICS f MODERNS
Flns al 6 mala einen;

La Secció d'Estudis Polincs
cials de l'Ateneu Enciclopèdic Po
ha enviat les convocalóries per al
semblea de Societats obreres, 11.
ratives, mutualistes i cultural, que
a procedir a la discussió i alar a -s
d'uns conclusions sobre la ersi
treball. tindrà lloc diumenge, 1
maig, a dos quarts de dotze.
Aquesta Assemblea proas:
concorreguda per les moite..: eta
de Catalunya que han promi.
assistencia.

ARTS APLICADES
AIRTS DECORATIVES
Moblee-Pintura deeorative-Prolectes
LAYETANA. 48
EXPUS/C/0 L'E IINTI'RES
DE PRESTIOli,SES FIRME.-5
Fins al 30 actual

Cg.a

i
C M
PASSEIG DE GRACIA, 2
Expea nció permanent d'obres d'ert f
entigultats. Oblectes propio per
preeente

MARRA IE§Cti..mS
PIETAT, 10 (cierres& 5 Catedr•I)
ANTIGUITATS tt OBJECTES D ' AAT
txposlen) permanent

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
ADVERTINIENT

desaparece con las
Preguem a te!. els ri ostra/
comunbeants que, en tea*
metrens bolis par a 4,01
pul:Menta , acredttln Usa

PASTILLAS
PECTORALES
de G.F. MERINO é H90

personantat mwancan,
seg en o slgnatura 1 e) da

(CON

de l'entltat o particular Interessats
D'ara anda vial

Eii n to cecc.ente desde 1827

EL MILLOR 12 HP

Vegeu-lo a l'Exposiciú de l'Autombhil

Palau d ' Art

Modern

SALA B

si-A 1 .1os 121,122 123
) nents: POS1NA'H1GNRCIA - Passilg °e ftrci 93

ens veurem privats de pu'
blicar les notes Oreo:ida,
Que manqufn dels reluiel•

eI

••••n•nnn13.1Mfflealln

que les vos/res

hillIET

admirin e/ vostrc

DE PILLA

compren-lo a les Camiseries Bellfort
Entre els diversos models us recomanem
EL BARRET T1PU 1927
LL'ANGLES MOLT LLEUGER

a Ptes. 2'95
a Ptes. 490

NO DEIXELI DE V131TAR- 1V 03
Central: Carrer del Call, 3, 6 i 7
Sucursal: Ares, 2, davant Placa Nova
1•••••n•.........•••n•n•n••n•••••n

a
o

Octavi Sal

mínim consunt.

TORRES FARELL

o,

intensament dramática i ens
tiva.
L Nloolau d'O

roadsters sobre el 4 cilindres, un

IHITCHISS
1
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o
o
o

ilper

HOH 1 illiefig hle Essel

Amb ell té el seu posseïdor totes les garanties de la

•nn•

Com era d'esperar, rexit més falaguer ha vingut a coronar els treballa de preparació d'aquesta esplendent mostra de la importäncia
Barcelona i de la seca capacitat per
a desenrotllar tota mena d'inic'ati-

I

Exhaurida en pocs dies la primera expedició dels

Rambla do Catalunya, 90

lir darrerament damunt rargentí Lluís

Nàpols, 227 - Tel. G. 320
Barcelona
Molt in'honor &irá qtte visiteu els mens Stands números 20, 20 bis, 1 21 bis i
2 2 , on I robaren ln murosseria que neenssiieu per
al vostre automObit. Palau
d'Art. Modern del Pare de
lontjuicli. Sala B. Exposició tIP l'Automòbil, del 27
‚Intuit zal 8 de maig n 1 n • 1027.

FOMENT DE LA SARb
— Acuesta entitat es prepara
Hantment a posar pont bnal a
festes del sise aniversar; de la

Autolocomoció, S. A.

Carro

PI es. 7.350
7.700

EL FALL DEL PUBLIC ES
• INAPEULABLE

fuailtiú 11.9 rulauffill

nacional de l'Automá-

L'homenatge s'havia fet extensiu a
Víctor Ferrand amb motiu de la seva
elevació al Campionat d'Europa pel
Pes mosca, per'', la lesió que es produir darrerament el va retenir a Paris i no va poder assistir. S'imposa,
'dones, rurganització d'un acte a honor del petit cionpió a la sera tornada a Barcelona.
A lacte dabais d'ahir hi assistiren
prop d'un centenar d'amics i admiradora de Tomàs Cola. Impossible
anomenar-los tota, però es pot dir
que no hi mancara gairebé cap dels
a fi cionats que segueixen amb simpatia el moviment pugilístic catalä. Co-

LES SARDANES

seva justificada fama i assegurat un complet servei
de peces de recanvi.

BOXA
A HONOR DE TOMAS COLA
Ditnecres passat al vespre va celebrar-se a l'Hotel crOrient l'anunciat
sopar intim a'honur de Tomäa Cola,
amb motiu de la vict¿iria que va asso-

9 cv.

Torpede turisme, 4 places, luxe
Conducció interior. 5 places, serie .
.
Conducció interior, GRAN 1.1.7,XE, 5 places .

Vària

Autolocomoció, S.

Rayo.

riliNIllTANT 11E01111 DE PREUS

sat un adversiri encara no designat. Dattfi, Senyer i un boxador arg entf, que segons diuen els orginitzadors és una meravella, participaran igualment en aquesta reunió
económica, que és de suposar que es
tieuttrs
ä. •rnolt concorreguda, donada la
futbol Im pormanca de partits

d'abril de

1.

1

LA PUBLICITAT

a/Andrea, 29 d'abril de 1927
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Tots els seus posseïdors, PER CADA ETIQUETA QUE GUARDIN, seran mol
aviat, segurissim i proporcionalment recompensats per la Societat NESTLE,
Anònima Espanyola de Productes Alimenticis. No heu de preocupar-vos d'altra cosa, sinó solament heu de continuir essent consumidor de la Ilet condensada "LA
LECHERA"; la marca insuperable, acreditada per més de seta nta anys d'èxit ininterrompuda i creixent, elaborada amb els procedirnents més perfeccionats i moderns que la ciencia ha pogut crear i que l'experiència permet de garantir.
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TRAMETEll AVIJI MATEIX EL VOSTRE NOM 1 MEMO A LA SOCIETAT NESTLE
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verniell (presa dels Amas Catalana
de Barcelona): "La pubilleta", de J.
Povill i Adserä, a Olessa de alontserrat.

Jocs Florals del
Rosselló
IV DE LA GINESTA D'OR

VEREDIcrE
L. SECCIO CATALANA
.—Potes cotalons das Rosse!j. —
'1:ida:nata de yermen (premi del Con»
General) "Adeu a Illa" i "Ninca de l senyora Simana Gay,
:as alelarne).
• zaagent spreeni Larnbert EcoifTres poeines", del Parc Bario

a Perpinyà.
_are:sacia de clavellina d'argent
ae l'asa de mesan Catcllà -Roa Ere.
lalalla de bronze del senyor pre- "La bata del reca", de Joan

tle Perpinyà.
: alio de bronze "Dins lo Rosse'Lluny de tu", d'A. Baila, de
llamee Perpinvä, i "Amor",
- Medina a Sant Esteve.
--»:es

de Cotainnyo.—Llorer

:* talleattas

d

eas

LA
29

Copa de cristal] (presta Merla Bar-

reraaairre reservat al millar scnet).
", sonet, de David
"Mar incesae
Jordi (j. M. Lapez-Picó), a Barcelona.
Confirmada de alinease de yermen:
"Invocada ealica" i "Quen ve el mati". de X. Benguerel. 3 Barcelona.
Gran medalla de bronze del setiyar
prefecte: "Un capto.ire" i "Un he.
ren". sonets del doctor J. Estadella,
a Lleida.
Diplanes d'Honor: "La Platanada
a l'Otumne", son" Josep Maria de
Puig-Surós. a Girona. "Poema de la
noia mataba", de fasep Pe-jades i
Traed,. a Masnou. "Poema d'una rasa", d'ea. Palau Ximenes a Barcelona.
Mencione honorables. "Sanees d'un
fadri de leerlas-a", 011é Bertran. a
Barcelona; "El beire d'or". sonet.
M. del Carnee Nicolau Masa, Barcelona.

Rlitel L. I

I 1'

A

1"

de rraig de 1927

L 'art
SALA PARES
Domingo.
▪ a'uncs guante: anys d'alai:mea
akna i de les castres sales
a • aens, aquest pintor que en al
tingut el do d'alter--ra
parsiminia de la vida ar_ • :redora/la, amb les seves abres
ea vida i de ruda ingenuitat,
eLe la seva residencia actual i
a.eix una maestra carnpleta del
• Agraim la visita i la defeFeaure.::

,em, pera, que no eaperavent
-..0 per aquests camina i no vo- ansagar que el regust de la deaiä ens amarga un ale el goig de
Creiem que la sera perat resistirla les fallacies de les
l que tapar erore leo de les sirenas de la
ted ernitat formuläria, feria el cerní
l'ataPanyat del Era candor violen:.
Cl trobem, inscrit en una róela% que és la negada del seu ternaarrent, saerificant a un espiritua-' d e recepta, la seva sang pode.ecandit en un ascetisme
inutilitat d'anuest 1 ranci3canist' que no pasea tlels pinzells endins,
'I f a mes visible migué Ca tOtC3
▪ th He/res que exposa l'únic que
° sa lva és la qualitat eseencial i no-

bilissima que animava aquelles abres
raernorables: "El noi convalescent" i
"Ele jugadors". Ana era fet amb !a
tempestat al cor pera amb el fraat
Len alt. En aquestes d'ara, aquella
agr es siv itat lleial, plena de reflexió,
alta evaporas; allò no era fácil, pera
era directe; tot es diri3ia a un vot cr expressiu intransigent i aqui
aquest valer ve enguatas amb una
habilitat melosa que ens fa enyorar

l'aspra clogiléncia d'aleshores
'De %tata enea per espiritnálitaar
cal recame: a aquestes formes erra
botornades, exangües; a aquesta paleta depauperada a gratcient, a aquestes deformacions i aquestes estilitzacintes senee nirvi? La receta de l'aneta implica necessäriament la destrueca') de la caen?
Dondiego, isa cansen at a despit de tan
perilloses manipulacione, la torea emativa que era la ra ô capital de la seca
pintura. En les figures de Bretanya
de la present collecció, abres surt penosament al defora a través la costra
convencional que les ofega. En els
piafares decoratius, aquesta qualitat
resta totalment neutralitzada per un
ascetisme que está tan Iluny del cilici
cona de l'extasi. San toses aasna calina
refinada, que amaga la complicada
química sota una neadestia diabólica
i una humiltat aria, ondulació Mar-

ed.

Citacions: "El dia mor", sonet, Magi Valls Martí, a Horta (Barcelona)
i "L'encís d'una caneó", A. Busquets
i Punsce, a Carders-Manrcsa.
Prosa catalana. — Confirmada de
premi: "La rima de l'espòs" i "El
miracle de Nadal", dc Puig Pujadee,
Figueres.
Placa artietica (peana dele Ardes de
ta Pecan) Eratiea. d'Alexandre Bulart i Rialp, a Barcelona.
Diplomes d'honor : "Maternitat", de
al. Tornas Roig i Llop, a Barcelona_
"História d'un amar". de Carnee Monsocial Puig. a Barcelona.
Citada: "Iargelicsa", per Epifani de
Fortuny de Salazar. a Barcelona.
Perpinyà, 26 d'abril de 1927.—E.

Muchart. — Els mantenidars catatans:
Joan Amarle, J. S. Pons, Caries Granda. P. Francia Josep Boa:dona II.
Cha uvet.
La (esta solemne de repartiment dele
premie tindra llac al Teatro Municipal
de Perpinyä el diumenge 29 de maíz,

tes (la gual as elegida enguany pe]
primer llorejat de poceia francesa de
les autoritats 1 dels Cos de Mantenidoro. Hauran d'ese presents els pactes llorejats. No s'admetra delegas,
Sud en ces CC {cena major. Tot prerni
que no sigui retirat als tres tiesos
de la festa, quedará en propietat de
l'Acad èmia delS Jeto Florals. A tes
set del vespre la Colla del Roseeló organitaz un banquet d'honor (subscripció 30 franca a dirigir abans del 25
de maig, al senyor Jonqueres, tresorer, carrer Lazare Escarguel, Per-

pinyà.
Els premio seran exposats del 8 al
15 de maig, als magatzems Raecau,
Agustins, 37, i del 15 al 22, als magatzems . Campistro placa J. Jamas.
Per tal de reservar les degudes e_ntrades, es prega als pactes Ilorejate
d'avisar el senyor Carlee Granda, secretad perpetual adjunt, Agustina 37,
i dc posar-se en ralada amb ell a
l'arribada a Perpinyä.
El secretad perpetua!, E. Tresserre.

a les cLees de la tarda, sota la presa
dancia d'honor de la reina dels porEn els paisatges es rehabilita una
mica de les renúncieo lamentables ae
les altres teles. San composicions fetes ama l'ala, i com l'ale fonedisses.
La facultas emotiva de l'autor ea
gimes d'ameran obres recone,uista la
sera preeminencia, i s'esbrava en una
finor sedant i en cadencies bucòliques, con] en "Tranquillitat dele
caros bretons". En ele paisatges de
Ca'des traba harmonies que tenen el
nasa cansat i Ilunyá de la poesia intima En "Retrat d'hoine joec", "La
mare" ¿"La Rosta" es manta més
pi-Catan a les seres primeres obres.
Esteres convençuts que Domingo es
un deis temperamento de pintor més
alts que han produit les noveles generacions catalanes. La costra profunda
admirada ens obliga a la ináxima
sinceritat Ell ib 11C13 que tenen dret
a la verbat; Ii oferim amb dolor,
pera amb convicció. Ens semblava
haver selva accents de profeta en la
seva elacaúéncia; avui hi sentirte l'entonació nasal d'una jaculatòria vulgar.
Ha desertat les seres frenes virtuts
mes preciases per ten parodie d'aspira/a, que na porta enlloc. Confien
qua la eaag ben radas li ¿emanara
comptes del seu oblit i lis cesa esea seconquistara el calor d'humanitat peden
1 reprendrà l'amplitud i la fora que
Déu li ha donat
'Exposieid Rafael E g trauy. — Uns
quanta aiguaforts, tractats amb l'habilitat 1 el domini del genere que distingeix a l'autor i una dotzena i mitja
d'ola pintes amb la fuga que li
habitual. En aquest :apease, pera, han
de remarcar una major claredat en lis
manera. tumultuosa de l'autor i un
xic mes d'efic à cia en el seu bracejar
genial.

Aqueatee adquisicians, sabresurten
especialment cm alguns deis temes de
ciutats Nord, gute l'autor anota
amb preferent atenció. En tez figures la paleta el da mds greu, conservara, pera, la fuga característica. Preferal' els primera En altres obre, el
senyer Estrany S ' 11:1 deixat eme-cesionar per l'esta d'alguns deis nostres
meetres melena del paisatge, com en
"Mala d'este", molt brillant i mis
sossegat de factura i en "Nota de
colar, Bruges" en la qual la suggc3tia de la manera dramàtica de Wlaminck hi río bel enanifesta. Aquestes
dues desviacions, deixant de banda el
valor intrinsee que puguin tenir per a
l'obra futura de l'autor, revelen un
'loable anhel de superació.
Exposirij Niiton Carles Coltet. —
EI cataleg de laxpe.sicia menuda "Exposició desasgas religioses"; aquest
respecte, perca no és pas el mes interessont de l'obra d'aquests dos gerinane. L'interés está en el proceda
ment. Les imatges dele Collet, inspirades en els boixos andes, coniegides
muta un primitiviere erudit, elaborat
smb ban gest i rabustesa, eón pintares dainunt seda traslades pel paucedineent batik. Els autors d'aquestes petite3 obres saboroses, coneixen

totes les possibilitats d'aquesta tècnica plena de sorpreses, i l'apliquen amb
un tacte singular. En algunes ¿'aquestes teles els afortunats collaboradors
encelen tons i relacions d'una fintar
i d'una proftraditat admirables.

E CtOSidö. FESS:CCSC 1.10 — Leía
anua eta na Melera trobat aquest
notes el/ ele Calllege d ' eXPOSiCi011e 1 110
' cantarla les obres que actualnent expoea ens semblen lee tnateixes que

ELS TRIBUNALS
L'ADVOCAT QUE PLEVEJA
AMB LA SEVA EX -PROMESA.--'
Fa poca dies l'advocat F. va presa:"
tar un escrit reamciant a l'apegada
de l'incident de pobresa, i darreramera se'n va ratificar, complint un
manan:era del jutge.
D'això sen pot deduir que el !letras en miestió ce li han acabat les
agalles, ja que no as fàcil que sense
cl bendici de pearessa tingui pie per
a embrancar-se en un plet d'aprcp
de mig milió de pessetes que /i cosa
seria un ull de la cara. Cena es de
hei, ha hagut de pagar les costes de
Lamentem de acres que no es tiri
endavant un afer que s'hauria seguit
amb molt d'interés ear de sortir amb
la seva el dernandant, han lauda seistat un precedent que no pot negar-se
que seria ben perillas.
INCENDI A CASA EL MARQUES D'ALELLA. — Es va donar
ccmpte al Jutjat ele l'incendi edeviatInvierte eist mote de tenme endarrera.
Conserva la paleta embromada de la
que obse notes d'innegable finar i
quan no la inassa pintnresc compon
conjunte de discreta elegancia, i d'entorada delicada.
Exposicia Miguel Guardiola. —

Aquest distingit ceramista exposa una
mostra de la seva producida en la
qual manta atnb l'eficacia acosturnada leo earacteristirmes del evel astil i
de la seva técnica.
GALERIES DAL3ÎA1.7
Exposicid Remato — Agnest
Pintor italià exposa una col/ceda d'ala en els que denostra posseir una
técnica molt formada. En general,
aquesta pintura que s'aplica a lanced e ti en e 'apuntala en un concepte
puraneent litcrari i molt fey.int efectista.
Exposiaid JoJep Pujo!. — Un altre
rebrat de l'escala alotina que treballa
amb èxit per alliberar la seva persanalitat de tes adhera.aeles de l'aula.
Aque-st pintor sala conanninat una
fórmula alada, elegant, uta ralea superficial de la que cana canjunts
snob agradables. "Prat de lez
"Mati" i de tarda", eón
els moments Inés afortunats del misatgista. Molt hàbil i sImpatic d'entonació "Carrer de Monanartre".
Completen el catàleg tres Hipares pintades amb notable 'ermita d'entre
les vals sebresurt ten "Autoretrat".
C. C.
— El saiyor II. P. Saneaa ens
aareea una amable netas (aserraranos que ea cata% de Tarragona. El

felieitem. Nresaltres, nee recordem

gut ahir a la matinada, a la torre
propietat del marques d'Alella, situada
a/ caree: de Muntaner.
Es van cremar alguna mobles. No
hl llagué cap desgràcia.
ESTAFA A UNA IMPORTANT
COMPANYIA. — El Canse]] d'Administrada de la Compara-la Carbonífera, S. A, la presentat una denuncia contra el seu gerent, per haver-a2 quedat amb 23000 pasees, amb
les quals tenia l'encàrrec de lee unes
compres de terrenye.
UN QUE PERD BONS I ESQU'ELLES. — Joan Pedro Ferrer va
denunciar que en virtut d'un anund
inserit en un perikic bocal, enträ a
prestar serveis en una casa, i dipositå 500 pessetes, les guate es neguen a
tornar-li, reme pagar-li tarnpoc llore
PER A
AENYALAMENTS
SL
5;arn'LAS:I. — Audiéncia Territorial. Sala
quantia.
Menor
primera. Universitat.
Enric Mates contra Franemee Ardiz.
Girona. E-cereal. Jareta Brilles contra Josep Alber6,
ni per gui se'r.s va fer creme que
era valencia. Sanan haver-li adjudicas un origen fais i ama mea gust
rectifiquen] el nostre error.
— A les Galeries Dalinau (Paseeig
de Gracia, 6.2), s'inaugurara, el dia
d'abril, a les sa de la tarda, una exposició d'obres del pintor uruguai
Rafe! Bernadas, precedida d'una conferencia sobre valaraeons mastiques
pel poeta Joan Gutiérrez Gili.
AL FOMENT DE LES .1..RTS

DECORATIVES
Continua essent eieitadissima l'Exposicia ¿Heráldica que pot considerar-se con' l'esforç cabila) d'aguces,
entitat per servir la cultura. Per
tiara banda, les seccione van enriquintse: cada hi ha Il0U3 expositor;
QUe salen aiegir-hi alguna cosa de
lima calleceians. Al capdavall aquesta
exposició, en continua creixença, vindri a isser una sesea' de toses les
colleccions arqueolagiquee de Barcelona.
Con: Que aquesta exposició ocupa
tcts els Iceals de l'entitat. el "Centre
Excursionista de Catalunaa" ha afert
la seva tala d'actes per a la eauferancia que a pe te dci n Fetrant de
les Arta Deetaratiaes", dorara l'acatdimie En Francesc Carrera i Candi
sobre l'Heràldica Cívica ele CatalunaaS'anuncia de Londres que nomas
per a veure l'Exposició d'Heriadica
eindra a Barcelona water Albert van
de Pat, sea' arquealeg especialitzat en
antinnitats ¿'Espanya. 'obre les
naa /3 /ea publicat eiter,e; ubres inte-

resaanti2bittle.s. que coustittteixen Alltorheit ¿inc de cada tema.
Misten van de Put, dirigeix una de

Sala regona. Audiencia. Pobresa. Josep Folch contra Carnee Tarragó.
Granollers. Menor quanta. Llorenç
Marsä contra Josep \ladea
Audifacia Provincial. — Seceiú primera. Audiincia. Dos orate per temptativa de furt i lesione, contra C. Biel
1 C. Jener.
Seccia segona. Coneepeih. Dos orale
Per leefans i estafa contra Salvador
Argal i Mariani Tornas.
Seeri.'e tercera. Llotia. 1)0.9 oral,
per estofa contra Reman Sinchez
altreg i Miguel Gutiérrez.
Seecla guama. Univereitat Dos orols
per ea-da 1 lesione cantea ' asea Cu
i atarla Cardarle.
-elan
Saterniell Un oral per deeacat, contra Lita Benet

AOUEST NÚMERO HA
PrSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
...nenneeelemele.4.111nn•nnn•••n

leo seccione del atusas Victòria i Albert, a actea Kensington (Leildee3),
estari 15, , inis tres dies a Barcelona.
El Consell Directiu del faenen i els
principal, expositors Ii ofereixen un
sopar a l'Hntel Rita, seguramera la nit del primer de rr.alg.
Mataras el naniment t'Expogicid. no han deixat de denar-se ele
cursets ae técnica deis oficie d'art.
Ele dies 19 i as, En Roraa Bulbens
espacia practicarnent els eemalts sobre metall en toses les seres varietat"
desprnt rl senyor Pera Cortará, au'<Wat del sea fill Xavier comenei
amb gain competencia • mutar del
Repujas dele metalls 1 dele bronrate
d'art per a 'iluminada, mobiliari 1
demés, runti demuele-aciales mema.
Aqueas curset es campen de tres lliÇOnb, la 1arrera de les quals es dotara el dia 30 d'aquest mes.
Despeas vieira el curses de N'Armengol Alcira Monté, especialista de
la técni ca del Ilihre de gran luxe- cee
lea dirigir molts anys un cielo' saliere
editorials mes Importants Paris.
Explicará els secreta de l'orla 1 ele
farä veure realitzats en una visita a
la Biblioteca Moderna d'En Gustas

Giti,
Lea Il ieene d'Idean ¡loe els dim 3
I 3 de maig i la data de la afeita s'anunciará apnaunarnent
Com a fi de tose aquette cursos hi
Mera una visita en/lectiva a la Manufactura de Tapiceries i Catifea de
Sant Cuma que tan de notn ha denat
te Tomás .a3mat que la dirigeix. La

Monufa:wra lic eetat traeradada
pm a un uou loca/ fet • posta i Mara
en funcionarme el diurnenge, dia 8'
en qui tindrà Ilec la visita-atesesli.

▪

no sabina la data de la tornada.
El ministre de Foment ha (lit
que pensava sortir de Sevilla
diumenge a la nit per a arribar
a Madrid dilluns.
El comiat quo s'ha tributat
als ministres ha slat molt

ei aia primer de maig s'organitzaa una comitiva al Canten de Molina
rsidida per la Corporació municipal,
b qull es dirigirà a la casa en naia el lider socialista, per tal de des-

VALENCIA
--

nimissio DEL SECRETA-

UN MALALT
AGREDEIX UN INFERMER
,ala de Sant Bartomeu, de
de la Princesa, hi haya
aaas el mahlt Francesc Sal(rases-va y a una conducta sede,obcdielaia, la qual cesa

i'aserrser E.usea Par
cl que pas1»:!•;':•1:1••1"
pregant -Il
g, a an
d! , 11(• 5 dalia o ne Ii impcstis
a'. aaui al ma-,7:•!,:1!/. i el ti
luan liraaea, na dc;s
entrava a la szlt sIra tirat
ic' l7 d'en i l'ha .1as-edil.
-• ! .hill1 ierala inIla
:eu ! •.eccssaria :a
f •, • ffre.
seu
.
VAPOR

AMÉRICA

MANIFEST A C le>

a lapida.

\:::e

Es produeix una rebelho a Montene g r o -- Els destacaments de tropa que hi han
estat tramesos són derrotats -- Les tropes xineses vermelles ¿fin derrotades pels
nordistes -- La terrible crescuda del Mississipí

afectuds.

DE LA UNIVERSITAT CENTRAL
•
ait admesa la dimissió
•
y el secretari general de la
aa.aatat Central, senyor Castro
lat estar nomenat interinament
7,, .-aercr-lo l'oficial administrasecretaria, seny er Lara.

o

ESTRANGER

els altres ministres han dit que

UNA LAPIDA COMMEMOgATIVA DE PAU IGLESIAS
Ferro'. - L'Ajuntament ha acorTreball i
ta celebrar la Festa del
jocar una lapida a la casa on
yy.cer Fau Iglesias. L'alcalde ha cona ta cerimònia a la vidua

•
la%

EMLARRANCAT

-Fu la h a ira iii embar(La
•,: zaa
que es
ra amb carregallama

•
e gasalina.
iia sortit per a auxi:iar-lo cl rera:zador
1.-lIenr:." es:A ca:: 5 . rät a les
UNA ALTRA VICTIMA
DEL TEMPORAL DEL DIA /2
:la ala:ja de La Mert,
170e de l77.: •. e. hl e
aa _me. tus.
: cadäscr

taat altra iC,sa aue
12_
ternaorai
EL GOVERN
MARXA A SEVILLA
Madrid, 28. - Eti l'exprs
...A:alai:lata ha marxat aquesta
a Sevilla el Gavern, ex_

el minl.sfre del Treball,
cual Se sap, no ha pogut
aalm:ar a ternps a París per a
reffi.u • -se amb els anua com•

i.fu.:. s.
"breack"
tfoi.,res públiques.
.b:r.b els ministre anava el

E.'. i alga el fan en el

del general Primo de Rivera,

Josep Antoni.
E. :robaven a l'andana per a
Ludir-loe, l'alcaide, senyor
ff,:f
qui reh,1 mollee UU.
-lic del eovern pea la seva

CONTRA UNA ARTISTA
Valencia. - .al lean-e Apo1 anit
ocorregué un incident que és melt
comentar.
Es representava la sarsuela "Los de
Aragan". 1:11 acaasar l'ovada que el
públic tributa a la Ic alti s per la romansa del sea o n a un espectador cridà: "(..jue be . 11 vagi eixa", i
la Ironie abandona l'escena: plorant.
El públic. (neta obliga a sortir la
Leonis, i ion n Atjecte dama afectuosa
manifestació de 'ineettia.
La policia d?ttecea hespeetader. rl
qual, ca ésser ;mea asga maniirsta
que la protesta ”beia a haaer-se re.
petit la roman.a. pui .; que caat que e;
un ebrar que sha . 5 -acer dlaaet
verba que acabes. la
Ninan no creerle la d,culms i as
recorda que no s la primera vegada
que la Leonis és nbjecle a Valencia
dagressklis cant la d.fad.

La terrible crescuda del Mississipí
El perill de la ruptura dels dics
No, a York, 28.-Les inundacions
prr..vot:u'r e per l'enorme crescuda
dcl han pres proporciona
gegantines. 1.1 nivell més alt del r:a
passa actualnient a Memphis a ra6
de. dos milion, de pena cúbica pet
,5:3,11 mes. de deu vegactes
Seg01 1 ,
la quantitat mama] dr les caavides
del Niàgara. I li ha 7 milions
cies submergits. Fins ara, els dice
aguanten la pressió formidable (e
Irs aigriea, pera ha (-alma tratar !re
ami , urgencia equip. d'obrera par a
n afor . ao-yt5 llora febles que s han as. 1 rar al gun dels esmentats
dic s. Par: ida tallen t a Brunswickl'irolo, la roblaai". passa monsents
gran ancHaa. da•.ant del temor nue
cl mur da eonteneió cedis. Sausee, ala que la maioria de si i tiznes Per
ciecte de le, inadasions sOn de ;ara
negra, i ca (cm que encara n'hi hagi
moltes més, davant la resistencia
que posen els naturals a abandonar
Ilurs residencies.-Fahra.

DEL MARROC
COMUNICAT OFICIAL
Madrid, S. -- A la Direcció del
Marroc i Colasics han facildat aquest
rniedia el següent despatx oficial:
La colunma del tinent coronel Saplista Sänchez, avantguarda de la de Po
zas es va estendre alar des de Sal
Segun per les crestes de l'Imaguano

Ocupació militar del dic

fins les proximitats i topà
arnb una guardia c a en7' ga a la qual
fEi quatre morts i c:ra: ferits.
_1 la posiciä ocuparla ahir, prop la
vall dlaput. alta establert una bateEl segon tabor de regulara de Melilla efectua abans d'ahir un recorregut pel bese que s'estén entre Ini
i Iguermalet, cabila de Beni Xabet,
ser se novetat.
BAN CONTRA NOTICIES

TENDENCIOSES
Melilla, S. - El general Sanjurjo
ha publicat un ban en el qual diu que
ha arribat a coneixement sen el ice
que alguns individus propaguen noticies tertdenciases sobre la situació rril•
litar i política.
Afegi que per sort aquesta situacid ja estä consolidada, i que dintre
poca dies , una vegada efectuades
les operacinns de cästig i recollides les
armes pedri donar-se per acabat el
període d'activitat de l'exercit
Afegeix que aquella propaganda no
pot quedar sense càstig, i per això,
fent fas de les atribucions que li cstan
conferides, assenyala severes penes que
als propagadors de noticies falses seis

imposaran.

LLUITES CONTRA PARTIDES
Rabat, 28. - Els bandits
confirmen preparant emboscades, especialment a la regid de
Kelnech.
Un batalló de la Legió esI rr ngera troba els bandit
amagats a des roques, amb els
quals entaulit un combat i els
ocasionä severes pèrdues.
En aquest contbat la Legió
sa tenir 10 morbo 1 uns 30 ferits.-Fabra.
periodistes han pregun- ' L'AVENÇ DE LES COLUMNES
r11 general alarlínez Anido
caia .1e.1 u -uf:mudo. Els
a 'a alguna noticia, i el midestacaments avançats del tiGavernacia
els
ha
-e de la
nefft coronel Capaz han des.
,ta t. iiPzalivatrient.
tu.:1 la fraceió de Sa'lli - del - Aja afogit:
rit a s, una de les mes fortes del
mol,. ran tot 'a molt
sud- o est de Nauen.
per diversos condueles s'ha
han pregunlat els
cubil
comprovat que la freid. del Tenlistes sa roirlava nard
samani tingtn , , en l'atase. de Bea per a signar.
ni-lsessen, tins de 20 morts i
• contestat, que en dula cine
i la i lo Bab-Berret,
de poca in-morperò
11 morts i 13 bel als, mitre ella
- 3.
l'indígena meis important de
senyor Calvo Sotelo
Aniar- De -Guezajna
al
diumenge
que
..festat
Les forres de l'Agman, estafeeia n e cessitat d'isser a
•
bl•Iles en una posició doininant ele 1;1 stall i ir: Taxatia cenan
general Martínez Anido i

da LA

F'L) ETLI CI "T

Fabra.
Els perjudicis pugen per ara a set
milions de <balara
Nova York, 28.-Als centres bancaris es creu que els perjudicis ocasionats fins ara per les inundadons
¿el Mississipí als edificis i als carnitas de ferro pugen a set millones
d dalars, aproximadament.
Les cases de banca han donat la
dos milions per a socórrer els refugiats.
El senyor Hoover continua relatmant preparatius per a rompre els
dics; ha adoptat tota mena de precaucions per evitar que les aigiles
arriba) a Nova Orleans.- Fabra

le a/re

';ETATS.-Pup tia o ef joc de Vamor i riil:res. tres acres,
de J. l'ou.s i Pagés.
1 .'-près d'un silenci mis mira llarg,
a a.; arre Pous i Pagas anuncia uua
ta ana al teatre cataha. Aquest sol
eaci omple d'eapectació el pablic
• a, lea pi. rient que smten i esa /a riostra escena, eat que saben
:eba tot cl prestigi. tot el valor
l'honradcsa lit. rar la qac te el
TEn Pous i Pagea Narga eam
•
• in encarar-se r.m:) 1117 trina teaagafa la pierna aria, apaella
d'harne de Iletrea i heme de
a ' re. Sin/ que en la ieva obra ;ha
rugir d'en maten< quelcona ben coasrara, alguna forma siaidantent mad urada, i sehreast uit producte
i . v ivent, manifestat per tni:ja d'un eshl Dable 1 limitat pe, una estructura
astral ben definida i ben aplomada.
Pe r alai, nasaltres, e:1 miar a Best 'alta de Bültima obra d'En Pous. no
saben' fins on arribara l'encela o el
Ilion) l del nostre atole, pera estem

convcneuts que no anem al teatre debades, que l'estrena d'En Pues ,crà
un esdevenlment i una nit notable c i ntra i d vida del nostre tea*re.
¡'upar, o el joc de ¡'orar • l'interès
e:, una comedia humanissima, amb cls
seus tocs dc lana i les seves escenes
de seatiment pur.
Ens presenta En POUS una familia
de la classe maja del nostre puls,
en la qual el pare 53 un sant borne
sense carücter, que pensa i seur molt
irr, paró

esta dominas per la ne-

Aa senyora Ramona. guiada
solament per Tinteres i ("germine.
Al costal del srliyer Ventura i la
senyora Ramona, hi ha cl germa de
la mestressa, Bonele Maurici, un cono, piNtoresc i Mana persona, que seanpea l; sahra lii raa ; es partidari dels
proc ;al nienls eneraii
El matrimoni tui dues
i la Caray , i les mires de la triare san casar l'Assumpció amb el
(l'un marques carregat de pessetes. Li
;leal estima un altre xicat, pera és
de la fusta cls la mare' i a la balanea
Va

Divuit comunistes executats
tense altra prova
Pequín, 28.-El popular comunista
Litadhao i altres 17 comunistes que
foren detinguts a l'Ambaixada russa
per la policia xinesa, durant lesearcali que ha motivat la ruptura del Govern de Pequin arnb els Soviets, han
estat executats aquesta tarda.
Es creia que els dits comunistes seriell jutjats per un tribunal especial
que barra estas ja constitua, pera com
que la policia declaré que la culpabilitat dels detinguts era evident, s'ha
donat l'ordre d'execucia abans que el
tribunal comences a estudiar la causa.
Els presoners han estat penjats a la
caserna general de la policia.-Fabra.
Un manifest del Xuo - Min - Tang
Xang-Hai, 8. - De l'enviat especial de l'Age'ncia 1-lavas.
El Euer Min Tang ha publicat un
projecte de propaganda proclamant la
necessitat de continuar la untat de la
revolució xinesa i de la revolució mundial.-Fabra.

XINA
La situació general
Pequín, uS. - Nimia Kai Sek ha
començat el movirnent contra les tropes aermelles cap a Hou Hau.
Feng Tu Siang s'ha separat dels
bolxevrstes per a ajuntar-se a Xiang
Kai Sek.
El general Txen pren, a FIankeu, totcs les mesures de defensa necessàries
contra Xiang Kai Sek, que sembla ti

l'assumpció. L'acte dc desprendiment
d'aqueSt jove és judicat mil entusiasme per part del pare i de ronde, i vist amb molt mals ulls per
la mare i la noia. El xicot treballa
per a casar-se i aixa no es cl que
havien calculat les dues dones. La situació es refreda i aleshores el nuei
vert claram a nt que no era eslitnat per
amor, sinó per interés, i renuncia a
la irá de la nola, melare la germana
petita i el seu estimat fan coneixer
a tots Ilur decisió de casar-se, que és
aprovada pel senyor Ventura.
L'arguntent d'aquesta comedia és un
jac escenic sense complicacions, per a
donar (loe a una pi»tura ferina de
caracters i a un diäleg sedid, ple de
color i de vida, en el qual En Veas
i Pa g as esposa la psicolegia i la
manera de reune les coses d'una dasse molt corrent del nastre país i galeché de tots els paises,
La senyora Ramona es una treballa

Radica

Els Estats Units sembla
que se separen de les altres potencies
Londrca 2S. - E/ corresponsal del
.. Llaily Expre,s" a Xang-Hai, telegratia, respecte a la segona, nota de
les potencies relativa als incidente de
Nankin, que circula el rumor que
Washingten es dissocia nie l'acció
carijunta de les altres potencies.
Nord-America es ;matra !losad a
les sanciona i es nega, pel memela, a
prendre cap parta respecte a una polaica activa a Xitia.-Rädio.

L'or rus a Xina
Nang-Ifai, 28. - Segans documenti
recollits a Pequita resulta que els Soviets han lliurats importants quantitaas i atines a Feng Tu Siang.
Ili ha dos rebuts amb data d'agost
de 1926 que provea que es va cobrar
una suma de la milions de ralles or
en moneda, i provisions diverses.
Un altre docutnent prova que cls
dramätica, conseqüent i tira, pintoresca, vulgar i dona Mis al 111011 de los,
alisen) a l'oretla del sea egoisvne i juga amb els interessos i cls sentiments
amb un aplom poderosament còmic.
El senyor Ventura i Funde Maurici, representen d'una manera admirable el bon se/7y del postre país, i
aquell sentit moral i maten tocar de
peus a seria deis bornes que han hagut de patir i de treballar i l'egoisrne no ha arribar a d'algar en ella
el seu ;el/tanda noble. El senyor Ventura, acra, és l'h o me Lo mantat de
volunta, i l'ende Maurici és el senMuela./ que posa d'autor/tara En
aquests dos persdnaiges En Pous i
Pagés hi ha posat tot l'amor de la
seva rama honestissima, tot el llevat
sä i opirnista de la seca obra.
Les figures dels Meras i de les Mies,
me a piratas, més fresques i decídides
que le r de la gent madura, donen a
la ionildia aquella naturalitat i aquell
moviment just per a acabar d'amadonir les situadas% i aealorir les es-

cenes.
El eialeg is acurat, ple dintella
Renda, però En Pous no defuig la
frase ioent rli l'acudit ple de gruix,
que esa»; en cantes situacions de farsa. Bs un Ilenguase directe, bel, entes, qui sena a l'orella graciosatnent.

ie

escenes de tendresa En Pous
En
vesteix la seta literatura aria, tons
amables i itnatges justes.
La canedia en general dóna la sen-

El nota Consell de cornissarlo
Mostela 28. - El Consell CKCCUttli
central ha elegit la seva mcsa, cue estara constituida per 27 membres, 51.5
dels quals sbn presidenta.
Entre aquests In i figura el senyer

Kalinin.
Després el Cenate executiu ha aprovat la composició del Consell de comissaris del poble, en el qual Iii figura cola a president el senyor Ratos,.
Pea a Negocis Estrangers sata designat el senyor Txitxerin i per .a
Guerra el senycr Vorotainov.-a-Fabra.
Cinc quadros robats
al Museu de Moscou
Moscou, 28. - Han estat robats .al
Museu de Belles Arts, cinc quadross
antics deguts a pintors celebres.
Aquests quadros eren valuats abans
de la guerra en 655.000 rublea-a-Faa
loa.
Per a limitar

produccin de pedres precioses
Lonires, 23, - Comuniquen
de la ciutat de • El Cap ene , a:,
la Cambra baixa ha estat aptoval en segona lectura un pro-,
jede de hei relatiu a l'explotació de la indestria de pedrea
precioses.

Inundacions a Mecklemburg
Meclemburg, 28. - A conseqüèn
cia d'una crescuda de l'Over, hi ha
diversos. pobles inundats. Les aigües
cobreixen una extensió de ducs mil
hectarees de terreny. - Fabra.

mercaderies és on pot haver profit i
ganäncia per a totes les economies nacionals.
Si volguessim tancar per completha da- els mercats interiors, majaneant la prohibida) de la importaci6
l'establiment de barreres duaneres,
aviat quedarien sotmesos els Estats
europeas a un proteccionisme molt estret.
L'economia mundial constitueix un
principi dins del cual cada
nació esta obligada i interessada a
cooperar a la prosperitat económica de

Yang-Tse.
Toquio s'ha assegurat, per altra banca., l'amistat de Txang So Lin, pel
que es refereix a la Mandxfiria.-

de les seres decisions pesa més
meres que l'amor. El xicot desairar,
que es (lit; TC/1:ä5, sent ;talad. U)) 110U
amor per la germana que res t a, mentre es lau els prepatatius del casament de la gran amb el marqués milionari. l'er ò totes les illusions
!a senyora Rarnona seil van per letra
en veure que la asare del marques no
consent un matrimoni que considera
desigual, i qua el nuvi aristócrata
trenca amb la seva tanallia 1 renuncia a l'herencia, per la casar-se amb

rcligioses.
Aquesta carta diu que els desigs
dels católica cal que es compleixin.
Els catialics-aiegeix l'expressat document-noden donar la vida en defensa de llurs conviccions, pera, no
tenen dret a cedir.
El partit cristià del Centre celebrar l probablement el dia an de maig
un Congrés en el qual es fixarà definitivament l'actitud del partit en
matèries religioses.
Ha cridat l'atenció aquest resaargiment de la qüestió religiosa, que
va prenent mis importancia que mai
en la politica interior d'Alemanya.Tabra.

Un l important discuta d'Stresernann
sobre la situada, económica
Berlin, 28. - En inaugurar-se el
Congrés d'indú ,tries metälliques ale-.
manyes, el ministre de Negocis Estrangers, senyor Stresemann, ha pronunciat un extens i interessant discurs,
en el qual ha posat de manifest la necessitat per a Alemanya i les nacions
estrangeres de reconeixer que únicament en el muto träfec i intercanvi de

Els comunistes han incendiat l'edi fici
de la Moneda, a Hongkong.
Comuniquen de Cantor] que ha estat
detingut el cap bolxevista Tai Xulz
Man.
Circula el rumor que totes les nits
són executats amb gran secret centenars de comunistes a Canten.
El Japó ajuda el general Xiang Kai
Sek a causa de la seva actitud anglas
loba, la qual cosa permetra al Japó
en cas d'èxit d'aquest general, prendre
el lloc dels britànics a la vall del

domina aquellas regid.

Una carta pastoral
Berlín, 28... - La Conferencia de
atisbes alemanys que t'ha retina a
Fulda acaba de publicar una carta
pastoral, en la qual es declara el criteri i els desigs deis catòlics alemanas,
referents especialment al Concordat,
al Codi confessional i a les escoles

ALEMANYA

vol atacar.

pels lebels. Aleshores s'entaula
un vioient, combat, en el qual
el francesos tingueren till C'd pi t ä, un sergent i deu soldats
monta, quatre d'aquests legionaris, i ferits un sub-oficial i
29 soldaba. El fet ocorre gue raratras Bugoras i la muntanya que

mundial.-Fabra.
El Congrés de bisbes catòlics

pels vermells. Després d'uti
violent combat les tropes vermelles s'han donat als nordistes.--Radio.
El testimoni infallible de la policia

Segon. - Els dös exercits, liberal
i conservador, senas immediatarnent
desarmats.
Tercer. - Els liberals serien invi,
tats a participar en les funcions de
Govern.
Quart. - Les cleccions se celebraran en 1928, snta la vigilancia deis
Estats Units.-Fabra.

PELS REBELS
'langer. - Comuniquen de
Rabat que mentre es rellevaven les forces d'un llora frane¿!s
recentment establerl, les tropes foren atacades de fiarle

cal.
El senyor Stresemann ha
acabat dient:
Tindrem de fer un enorme
•esfore per a restablir aquest
equilibri económic gracies al
qual Alernanya arriba a ocupar abans de la guerra una situació eminent en el mercad.

Hankeu, 28. -- DIs nordistes

1928.

dela poblats de Senarl-TalguniBeni-Aixi i Mefzgeri. Forres de
la mejatla aquest mal( dei x aren muntar la guardia i cap
caigueren damunt d'ella, ainb
bornbes de mala i carregant l'arma blanca, i feren fugir els
rebele. Es r ‘s eollireit qual re
.
rnorts i diversos ferits.
En la resta de la línia avatnenda no hi Iii hagut novelad.
Els generals Sanjurjo i Go_
ded es proposen marxar demä
a Tetuan.
TROPES ATACADES

aes anancterea, defeituoses

també, i pesadtssim funcionament del problema pel que es
refereix a l'ordre social i fis-

han estat atacats violentament

ferencia:

reforçades amb restabliment

"T

Soviets pagaven deu mil dólar.; mensuals a Canton per al personal.
D'altres documents demostren el
lliurament d'armes a Canton per mitjä
de l'Agregat militar rus a Pequin.Fabra.
Les tropes vermelles d'Hankeu
es rendeixen als nordistes

Primer. - El president Díaz es
mantindra al poder fins a datcers de

d'una bateria a la posició.
Davant
Cala del Quemada.
l'avenç de les columr.es, rada
dia al mati munten guärdia
les altures d'Imagno el;; rebis
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Els obrers americana i els projectes
da; Govern anglas
Declarado:1s de Mr. Greco
Washington, 28. - Green, president
de la Federada, de Treballadors americans, ha declarat que el seu partit
mira amb gran inquietud el projecte
de hei que el Govern britànic presentaré a la Cambra la setrnana que ve,
referent a les vagues i al funcionament
dels tradc-unions".
Greco declara que aquesta mesura
está en completa oposició amb les tradicions i làaiiqUCt, i que el projecte
de hei de referencia no és necessari
en virtut de la moderació i calma arnb
qué la Gran Bretanya féu cara a la
darrera vaga general.-Fabra.
Mr. Macdonald, restablert
28.-E1 cap dels laboris.
te,angloses Ramsay Mac Donald comi
pletament restablert de Ja malaltia
qua ( .: sofert, sortira densa de l'hospital.-Radio.
La qüestió de Nicaragua
Les magnifiques proposicions de
CocEdge a Sacasa
Nora York. 28. - Els partidaris
del president Diaz dieln estar asnabentats que el representant especial de
Coolidae a Nicaragua propoEarà la
següent solada al cap dels lliberals,
al qual ha invitat a celebrar una con-

Londres, 28.-Comuniquen de Nava York estaneal "Times" que den
mil petits propietaris d'hisendes liar
rebut ordre d'evacuar Ilurs residencies a la regió de San Bernado.
que aquella terrenys quedarais i a undata a conseqUencia de l'obertura
del dic del Ilississilaí.
Com que la majoria s'oposen enargicament a la dita mesura, el dic ha
hagut ¿'derer ocupat militarment.'-

•a •ia; el capita general, el
•
ir ni, de la Diputació, tots
g enerals caps de secció del
. .1 . :steri de la Guerra, l'encarLeu del despatx de la Guerra,
Losada; el director ge•
- .1 Muñoz i nitres
enti o elles lea-ministre
Yang:aa., el rector de la
usibat i nodrid e s reprede la Unió Patriütica
.
- amics parft2filars deis

Fullatd
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lea nitres.
Per desgràcia -ba continuat dient ro
rarlor-aquesta idea de la cooperacib
i de la reparticiC) del treball si be no
ha arrelat en tots els Estats indastrials, sind que. pel centrara un garn
nombre de paisos, especialment els
nema s etr.bia que volvuin tancar els

seus mercats mitjançant drets aranzelaris elevats fantästicament.
El settyor Streaernann ha eaposa( resperanea que ?a pe:cinema() econamiea contrintara.
;2 al-u-1)par la garantia do la veritable pacificació política.
lla exposat 11 idea que es
r neixin, per tal de cativiar
intprossions representants qua
litleat s lud Cometa:, la Indiasfria i l'Agrieultura de tots ele
paisos, la qua l cosa entranyarit
un g ran pi
En referir - sa 'l'orador a la
situació eco ma In i ea d'Aloma aya, ha dit que no arriba a cona
prendre eom poi narlar-se de
la prIsperitat trAlemanya, ja
que el que representa la veritable situació económica d'A.lemanya sóit bases defeettioses
equant a primeres meterles, ha.

ITALIA

la

El ministre de Mines ha de-,

clarat que tan aviat com el pro
jede hagi estat, convertit en
hei, convocara una conferència
de productors per a discutir la
convenincia de la timitaci6 de
la produccid de pedres precioses.
Si no lecau e.n aquest .
sumpte cap seducid, el ministre ha anunciat el seu
sit d'utilitzar els poders que
confereix la llei.--Fabra.

Proclames contra la sentencia
en el preces Zaniboni

Nombroses detencions d'obrers
Florenea, 28. - S'Itan distribuit
nombroses proclames c/andr_stines
protestant contra la sentenria en cl
ii océs Zrnitoni.
La pollas ha realitiat mame-broces
ectencions entre l'element
El procés contra Lucetti
Roma, 29 -Per al vinent mes, de
maig Iii In anunciada 'a vista de la
tausa contra Banarimista Lreetta el
qual l'agost passat atempta contra
la vida de alassolini.

Compaterxerä davant del Zeibunal
e..pacial (1 . e jit . 3a els delictes co
tra la sega...etat de alaatat -Fabra.

ESTATS BÀLTICS
Un aixecarnent a Montenegro
Destacaments de trepes derrotats
Tirana, 23. - Sha produit sen aixecament a Montenegro.
Els rebels estan comandats per antics aficials de l'exercit.
Els destacaments untas a l'encontre dels rebels amb objecte de dominar el nioviment han estat derrotats.
Ràdio.
Les converses entre Londres i Roma
Londres, 28. - S'assegura Ice entre els governs de Londres i Roma
s'han entaulat troves converses solare
el conflicte italo-iugoslau.
Es diu que Italia ha confirmat el
seu propòsit de discutir arnb lugoslävia iota classe de qüestions, a excepció del Traatat de Tirana que, segons
manifestacions del Govern italiä, seis
afecta a Itàlia i Albänia.-Fab.ra.

AVIAC1O
Sis hoces en l'aire
2,000 quilcs de càrrega
Roma, 28.- L' aviador
ri ha hatut el record mundial
ele romandre en l'aire ami) un
pes de 2.000 quilos.
L'aviador ha estat volant
ronlinuarnent duran( sis borras.
-Radie.
Acaba el raid Paris-Indies
pels aviadors serbis
Bombay, 28. -linar arribat els
ttviaclors serbis en lavtó eom pral a França.
Ila quedat, done,. a,,nbut
raid París - Indies. - Fabra ,

amb

Detenci6
del cap d'una banda de lladres
Budapest, 28. - La polieia
d'aquesta capital ha detingut
el cap d'una banda internaciunal de lladres i falsificadois de
xecs, denunciada per la sucursal d'una Banc a Niea.
El centre de la banda és a
Roma.
Entre els indivIdus detinguts hi ha tres italians.
Continua la recerca dels altres complicats.-Fabra.

L'exposici6 internacice.al

de música
Ginebra, 23. - Sala inaugurat
posició internacional de música, en
presencia del President de la Confederad& senyor alotta. - Fabra.
Calera a Bengala
Londres, 23. - Telegrafien de Calcuta al "Morning Post" que una ran
epidemia de cólera que ja fa tres meses que dura a la regió de Bestgala, ha causat Mél de rs,coo lactaras.
Fins ara el nombre d'atacats atare
els europeos es insignificant-Fata a.

FRANCA
L'extradició
dels anarquistes espanyols
París, 28. - Ha esut autoritzada
l'extradicia dels anarquistes espanyeis
Aseanio. Duretti i Jover, demanada
pel Govern argenta-Fabra.
París, 28. - Aquest n:ati alta celebrat Consell de ministres sota la
presidencia de Poincaré.
Sala decida accedir a la demanda
d'extradició formulada per l'Argentina respecte als anarquistes espanvols
i denegar la peticii), dEspanya.
La Lliga deis Drets de l'Home ha
encarregat al seu representant a Buenos Aires que segueixi de prop 1 ami)
malta atenció aquest assumate.

Instruccions per al primer de rnaig
París, 2f. - El ministre de l'Interior ha enviar una circular a tots els
prefectes indicant les mesures que
s . han de prendre per al dia primer

maig.

Quedaran prohibides tetes lea reunions, mitings i manifestacions a
laaas ;hure.
Es recornana als prefectes que vigilin especialment i preneuin mesures
severes per tal d'impedir tata propaganda antimilitalista.--Radio.
ree-ter2
tan ponderada, tan danta del sea pa. , arribaran a Barcelona denla, dissabte,
sació d'una obra pensada i madurada,
a la Ilit , i tenen tres dies per a des.
per, tan actriu, can U/12 paraula.
escrita ami, bona fe i 5 alentia per un
causar, assajar i coneixer la riostra
borne. que C.Cn11C1X lud el cor deis seas
paste ataisax DE SAGARRA.
cima: per la qual semen veritable cusemblants, que es un mesare de la liriositat.
Abano de, aman cap a França la
teratura del set; pais, i un expert haDensa, dissabte, debutaran en tsenotaba/5~a companyia de teztre "Les
bilissim de tuts eis trencacolls de Beslud programa de de:, cinc auaeciana
Compagnons de Notre Lame", Vi51cenara
notabilisalimes i variarles, que, ~ataren el temple expiatori de la 'SaI, sobretot, en aquesta obra, En
ntela arta) les da nu s exit que armen
grada Familia. Quedaren encisats de
Pous sembla que dugui a les taules
actualment, constataran un programa
l'obre., que pogueren admirar aria) teta
del ;lastre teatre un corrent de jo11101151Te.
detener& acompanyats (le l'arquitecte
ventut, un tros de vida veritable, sana
Des de dimarts teta la segona rata
senyor Josep F. Ráfols.
i optimista.
estatal a (arrea d'aqueas 1;11er:halloNOVETATS. - ala prodult un siu
La interpretació de la companyia
sos nans, constituint un tire en miniainterés l'anunci de les pi-fa:in/es reas de les mes acurades que hem vist.
tura que resulta grandiós per -la (mala
presentacions de Galas Karsenty, amb
Tots els actors es mouen i parlen a
tat de Ilur presentada 1 dels setas arel concurs de les celebres i belles "veto, les prime:res figures treballen amb
tistes.
dettes" alatguerite Valmond i
una naturalitat i una justesa que enTIVOLI. - The Johnsen's Girls"
mitte Geniat i cl de l'aplauda autorusen.
actor En Jean Sarment. L'abonament
han assolit un majen éxit per a 1 yelia
La senyora Morera fa una creació
Johnson . Aquesta deliciosa "vedette'.
es ja molt nodrit, i com de costana
magni fi ca, tan viva i tan aun-nada com
aunada d'agrestes girls procligioses
la figura), a part de la colònia franfinques se'n puguin veure en els termas
ritme i justesa, interpreten amb art
cesa nombroses families de la bona
que corren. Excellent n 1 trehall de la
exquisit els "skeetchs" "Papa De Dasocietat.
saiyora Fornés; la senyora Fornes
La interpretació i la presentació de
da .' "Ialiaute-forme de Lsaia
és una ingenua d'esnectacks per
son" i "Everibody lores my bil»
les comedies secan magnifiques i les
a infants. Aquest any li hem vist fer
artistes Iluirart "toilettes" elegantisque des d'avui figuren en traes les regratis creacions, i cada segada s'alersanes de l'anima moda parisenc.
presentacions de "El sobre verde".
1113 mes el valor d'aquesta simpàtica
OLI'MPLA. -- Ja ha arribat a la
Els números "Je n'apene Johnson"
actriu.
frontera tot el material que forma
i "Sweet Child" que interpreta Lydia
Els mateixos elogis poslarn fer de
tel gran espectacle d'Els o lillipujohnsnn, sense les gin'. els represenla senyoreta Jorre. El gran Furie Borternes de Singa-, que consisteix en set
tarä denla, dissabte. per única segada
ras, en un papen modest per a la seva
vagons, amb un sense nombre de vesen funci.., popular de tralla. intercalan
fi gura esdalica, va estar inagnífic en
tits, decoras, aparells, instruments, etc., en una (le les escenes de l'obra•;"Lat
toles les escenes, com el senyor Gnucavallets "poneys" i tres elefants nutrieres de Lacuesta". A la nit delsnbernat i els senyors Parre/lo i Gapetits, etc., etc.
tarä en "El sobre verde" la sens'aeica
nte; i la senyora Emilia Baró, en
vial "vedette" Pa. Stachina
Els artistes, que en total sumen 38,
l'aldea escena une té en el segon
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La importació de bestias
balcànic polones
Paria 28. — El conseller municipal
salare alaasar, ha presentas una pro- •
paica:, al Municipi de Paris, que pr..2- aedeix d'un important grup d'imporladors. proposant tntrodurr a França
aestiar de Bulgaria, Polonia, Ruma- •
nia o lugoslavia, que resulta a presas
mas mes baixos que el del pars, — Fa-

hem vist sempre segurís.sim, tingué
ahir una nit poc afortunada. Ma• :lagaray, que tampoc féu una gran
exbibició, contribuí, en part, intera: venias massa, a què re.ultessin per:- dudes pilotes que Marcelino no has:- ría fallas si no haguda entrat tapat
pel sen dasanter.
Irigoyen 11 i Arnedillo jugaren,
a en canvi, be: aquest amb la segu''' ;atar i la mestria en ell a-ostuma. eles, i Irigoyen II ajudant-la força i
lent una de .es borles exhibicions que
ii nem
El públic aplaudí el jugadors arab
freoilancia. Per nd que lrigoyen
Arnedillo, vermells, anaren davant
'lot el partir Raes adversaris aconseguiren igualar en els punts 12 i

Cap al final, la diferencia de la
puntuació tragué interés al partit.
•.; .-Venceren els vermells, per 40 a as.
A

a

coutinuació jugaren els joves

professiona s Emilio i Aguinaga. serCOLtta Infundo 1 Iribarren,
blaus.
BOXA
LA REUNIÓ DEL PARALLEL
Anit pa50ada se celebra al " Nuevo
Mundo, del P-araliel, l'anunciada reunió pugaística, organitzada per la

revista "Boxeo". El programa, ara', siamesa insocial, sola gran quanti , .r at de modificacinns. Es veu que hi
a ha pasea de mana lesionades... i
ruses per a no comparèixer a borrar
gima arriba el moment El secret de
tanta "fortaits" serbia que rau en
qué els boxadors d'aquesta reunió en
:loe de cobrar un tant (la, ita reparti:en el ata per cera de la recaptació
bruta.
A juljar pe/ 1-d'hile, que gaig - naba emplenava el local, la dita retardad& però, no devia
:. <g sser macassa... La Federació
• Catalana de Boxa, ten no auto!: ritzar a darrern hora el match

Vilanova (amateur) Baños
professiona:11 acaba d'aixafar

guitarra als organitzadors.
peri, es VP11 que queeta ahir
eataven de gort, car, en con-

DEly MARROC

interessant. Ea disputaren ttou

DE MADRID
EL DEBAT SOBRE L'ESDEVENIDOR POLITIC D'ESPANYA
ha continuat aquesta tarda el dehat !
sobre l'esdevenidor polític d'Espanya
de la Mamaria del senyor Royo Ibafiez, i ha amas la seva opinió Vicents
Gaya, que ha començat afirmant que
l'experiència històrica ensenya que els
Ideals política no són iris/nonata i invariables, sirai que estar. subjectes a
carvis i modificicions,
Diu quo lavant el tri-lema
del volt liharalisnie proclarnat
per la RevoluciC, francesa, Igualtal, Logalitat i Fraternitat, ha
po g-al Mussolini r) d'Orrire, Jerarquia i disciplina i el nou
die just,f_
pve• dica
cia. Ordre i Solidaritat.
Mirara concretament a Espanya reconeix el pas desencerun que portara
la política de! país per culpa tant dels
directors, enganyats en sostenc ideals
gastats eran de les masses papulars
alienes a tota gesta de • dignitat política.
Examina la cetistitució del 75 per
arribar a la conclusió que és precia
reformar-la.
Les darreres paraules del senyor
Gaya han estat molts
ap:audiments.

.

LA PUBLICITAT

junt, la vetllada rehultä tore

BARCELONA'

Palace, el vetara saguer Arnedillo
puna-ce ampla Tevenja, .amb Irigoyen II per davanter, del partit
loe perdi diumenge passat jugant
:•mb luarfsti I, contra la parella Malagaray-Marcelino. Val a dir que
Marcelino, l'exaellent saquen que

"N‘r

^

enconti es, tole a quatra rOunde.
Eta resultats fot en els segtients:
Martí venç Anillas per punts.
'Ortiz Verie Garcia per k. o.
al primer routid.
Bufos verle Carbonen per
abandonament, en 2 rounds.
Cura venç Ribes per tuferiobra.
• dial, en 2 rounds.
López ven; Harranz per abataen 2 rounds.
ANGLATERRA donament,
Jciret venç Quadrini per
punta.
Romera vene Fabra per k. o.
Una quaresrna obrera
en 2 rounds.
contra el Govern
Albernf per punts.
Liad/
Londres, 2e.—La Federació DeCattadrali verja Dan-apa go per
znocrateca ha detnanat al partit obrepunts.
TiStil que comenci una campanya
'Cinc deis esmentats eniamzontra el Govern actual, amb 1 obtres finiren, dones, aba.is treta
"erte de prosocar la seva caiguda.
- Proposa que ,estableixi una mena guaira rounds flama.
D'aquests l es que ..3 dispude quaresma, que duraria tres metaren López contra linrra»7 i
05 i durara la qual els obrers anFromeva contra l'abra form
glesos no beurien alcohols ni cervesa, a qual cosa proporcionarla a molt amador:lis.
López va art,- 5 hin a /tusar
l' Estat un perjudici en els seus iname claretnt que g ln.5t paseats
areseos de 2 miasmas dr Illures i fai ben aviat azoase gui g mpo g5 itrria moll dificil la situació del Croae a ilarranz .5olpit primeraverm—Radio.
ment a l'esa arme ana per ilties
La situació económica del jap6
vegades a terra 41 1 la mar round
Toquio, 28.—La sauaciä económihi tornà # , 11 el sosron; pera
ca general apareix ara relativament
-ran quilla. Les amoritars bancàries aquesta veatsda pretexth que
hon/ Ii ha y as t'ala 1 bagx.
aan consenat realuzar cense cap
L'àrbitre, senvor Rizzo, aa
restricció, malgrat les moratòries,
feu un embuil i •.; dedara hatut
lliurament presentats contra ramas
per abandonament.
iipositades al Barc a partir del dia
. t per Romeva daEl le. o. obangu
lipositades al Banc des del dia 25.
Cap Banc ha demanat al Sane del munt Fabra, bou conseqüència d'un
lapa: que se li fessin avenços en vir- top de dreta a la nuca en començar el
segon round, paró en l'anterior Fa-ut deis avantatges excepcionals prebra ja havia anat per tres vegades a
vistos per la Ilei a aquest afecte.
Mas de cinquanta mamas de iens :erra salvant-lo el gana en la darrera.
El combas s'inicia amb moka vio'tan estar lliurats al Sane del Japó
ale cereles bancaris es mostra gran
lincia per ambdues parte i a mig pri,atisfacció per !aspaste que su ad- mer round Rotativa, plantar al centre
mirint la snuactó financiera.--Ra- del ring i aprofitant una entrada violenta del seu contrari, va caletear amb
tanta precisió el seu puny dret al 'muLes alecciona pres'dencials a
tó del contrari, que aquest ja no es
Txecos ovaqsta
va reier durant la resta del combas.
Praga. — Segara informació del Muna, que actuava de ¡larga, va palesar nalt poca energia en no poder
aroda; Platins. els partits de
diari
coalíció governamental s'han posa: ob:igar a Rornesa que e retirés al lloc
acord parqué' les ataca:0ns presidenmes alien Yat del ring, cada cop que
el seu adversari anava a terca, corn disaials se celebrin el za du maig d'enguany. Per aquesta dala les dues Cumposa el reglament.
ares legislativas, la Cambra deis diDes altres combats cal assenya;mama i el Senat, es reun ran a Pra- lar Arpal-Ferret, que va guanyar
asa sota la presidirla:a del prasident el darrer per poca diferancia, i Quade la Carnora deis dala als, en Assem- drini-Dempsey, la decisió del qual
. bLets Nacional que procedira a les fou atribuida al primer. L'arbitre,
alecciona 'rica) crea que será reelegit senyor Casanoves, va mostrar-se
per unanimitat l president actual, molt tolcrant amb 'Italia, el qual va
Masaryk. Per ara, en electa, no es
cornetre a gratcient bastantes faltes,
prevea cap altra candidatura de la algunas de les quals prosa grosses
zoalició Rovername-ntah
parque hom desistís d'acordar-li el
triomf. Dempsey va estar molt háLa Petisa Entesa
bil en aquest encontre, car aconsePraga. — La Ccrizi Slovo aman- guí posar en ridieul alguna vegada
ata que la futura conferencia dels ali- el seu contrari. Bé és veritat, pera
sase« de Negocie estrangers dele pai- que Dempsey no va poder boxar
sos de la Petisa Entesa se celebrará
gairebé mai a distancia, parqué li
a Praga el dia 15 de mala,.
ho impedia el ecu antagonista; amb
tot, la seva tasca en el cos a cos
fou ben estimable.
Llach-Alberni II va ésser molt
- Darrera hora
poc interessant. L' à rbitre, senyor Alfaro, arnb la saya intervenció poc
afortunada, ho acabä d'aspatIlar.
DE
Aquest combat ens va demostrar
plenament que Liada no as el botes PILOTA
BASCA
•
der que ens pensaverna.
PARTITS DE CESTA
Atas passada, a la "cancha" del

9.7.91Wifig 331elreneerleW7'.-

COMUNICAT OFICIAL

Zuna occidental: Sense novetat
Zuna oriental: La columna del finan coronel Escalera, constituida per

la jarca del comandara Bes i del
caid Antaruesen amb dos labors de
regulars i una batería, han ocupat

Yebel Ategag, entre Dussar iTagfut
L'anemia ha prestat poca resistenda i ha abandonas la vall amb Hura
familias I bestiar.
S'ha situat a Tagfur l'oficina dintervenció de Beni Bicher i' l'oficial

d'interrenció acompanyat del caid de
la vall procedeix a organitzar la submiisi6 ' 1 el desarmament deis poblase
<me ajustaren als revoltosos, havent-se
presentat ja els duars de Taftrnut i
Agriden i Yeragenrer.
BATALLONS DE LEGIONARIS
ATACATS

Rabat, 28. — Dos batallons de la
Legró estrangera han estat atacats per
un grup de dissidents prop.del Djebs1

aclarir ara as cona queda la celebració del match Urcudun - Óelaney.
De totes- maiterea cal considerar
prohlematic que Dempsey s'avingui
ficilment a boxar contra Paulino,
car es Sabut que les pretencio n s de
re2c-cannii6 del món, pel que ton
a la bassf a oercebre, solen éster
tan exhorbitanis que mea sovint les
negociacions fracassen abans d'arribar a tunee.
Tennistes hindú!' a Barcelona
Londres, al.—Segons els diaris,
emigrar que la India no jugara contra Espanya en e) torneig internacional per a la Copa Datvis, s'ha
decidit de permetre ala jugadora
Kishen, Prasada y Vyseé que vagin a Eepanya, en representació de
la India, per a jugar contra els tennistes espanyols.
Els partas se celebrarien a Barcelona, els dies 7, 8 i 9 del mes
que ve.—Fabra.

Sha entaulat un violent combat.
Els rebels han fugit, deixant en el
cama nonabroses baixes.
Les babees dels francesas han estat
so marts i 29 ferits.—Radio,

DE

L'ESTRANGER
No hi ha
en Ràdio
res

Una derrota nacionalista al Honan
Londres, 2S.Telegrafie de XangHai a l'Agencia Reuter que, segons
uns radiogrames rebuts en aquella capital, les forces nordistes han assolit
rebutjar les nacionalistes a la proain-

• millor

París, 28.—A "Le Matin"
comuniquen d'Estrasburg que
la policia de Wurtemberg ha
detingut a tretze comunistas
que portaven damtint imporants
quanitats d' P l-plositt s.
Entre el detinguts figura al
'dipittat pel R a lchsag senyor
Roornulo.—Fabra.
—oE gg trashurg, 28. — Entre ala
'comunistas detinguts per la policía figura e) diputa t del
Reichstais, Hanrndo.—Fabra.

LINIA CANT BRICA A CUBA I MEXIC
El vapor CRISTÓBAL COLON sortira
Bilbao i Santander el cha 6 de maig, de Gijón e/ 7
i de Cortmya el 8, cap a l'Havana, Veracruz
Tampico.
El vapor ALFONSO XIII sarta-a de Bilbao i
Santander el dia 28 de rnaig, de Gijón el 29 i
Corunya el 30, cap a l'Havana, Veracruz i Tampico,

LIMA DE LA MEDITERRANIA A
COSTAFIRME I PACIFIC

El vapor C. LÓPEZ Y LÓPEZ sortira de
Sana° el dia dc juny, de. Gien el de Corunya el 6, de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa)
el 8, de Cádiz el so, de Cartagena (facultativa) i
de València el 12, de Tarragona (facultativa) e;
13 i de Barcelona el 15, cap a Port-Said, Suez,
Coloraba Singapere i Manila.

LINIA DE LA MEDITERRANIA A
BRASIL-PLATA

cia d'Honan.

D'ALEMANYA
Detenció de comunistas
carregats d'explosius

SERVEIS

LIMA A FILIPINES

DE LA XINA

Nombro os soldas, en retirarla, han
arribas a Siu Kiang, on s'han lliurat al
pillatge i han ocupat demes totes les
residencies deis missioners, particularment les dels americans.—Fabra.
Lea forces aèries angleses a Xina
Londres. 25. — Contestara una pr omita formulada a la Cambra dels Comuns, els ministre d'Aeronáutica ha
declaras que les forces aarees anglaset que actualment són a Xina o camí
d'aquel i pais, cornpreren cinc esquadretes d'avions, amb una dotació total
de aoo hotnes.—Fabra.
La política belga a Xina
Brus,elles, 28. — El sen yor Vandervelde ha ex-posat aquest =ti a la
Comissió de Negocis Estrangers de la
Cambra la política se guida a la Xina
pel Govern belga, d'acord anal les inrlicacions del ministre de Belgica a
Pequín i el representante dels grans
interessos balastes a la Xina, especialment per a defensar les persones i els
bita nacionals.
La ('omissió ha aprovat per unanimitat los declaracions del ministre i
ractuaci; del Govern.—Fabra.

OMPANYIA TRASATLÁNTICA

El vapor BUENOS AIRES sortirà de Barcelona el dia 5 de maig, de Valancia el 6, de Málaga
el 8 i de Caja el ro, cap a Santa Cruz de Tenerire,
San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto
Cabello, Curaçao, Puerto Colombia, Co:ón, Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique i Antofagasta.
Próxima expedició: el dia 7 de juny.

Haulech.

AUTO-ETECTRICITAT

llores Egfill,
Elputació, 234

Divendres, 29 d'abril de ipz:

El vapor REINA VICTORIA EUGENIA
sentirá de Barcelona el dia 12 de maig, dAlmeria

DIRECTES
Málaga el 13 i de Cädiz el 15, cap a Santa Cruz
de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 1 Butmos
Aires.
El vapor INFANTA ISABEL DE BORRÓN
sortirà de Barcelona el dia 7 de juny, d'Alrne.ra
i Málaga el 8 i de Cadiz el lo, cap a Santa Cruz
de Tenerife, Rfo dejaneiro, Montevideo i Buenzs
Aires.

Praxima expedició: el dia 4 de juliol.

LINIA nE LA MEDITERRANIA A
CUBA - MEXIC I EE. UU.
El vapor ANTONIO LÓPEZ sortirá de Barcelona el dia 7 de maig, de Valencia el 8, de Wlaga el lo i de Cádiz el 12, cap a Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma
(facultativa), Santiago de Cuba (facultativa),
Havana, Progreso (facultativa) i Veracruz.
Próxima expedida: el dia a de juny.

UNIA D'ESFANYA A NOVA YORK
Servei rapid directa: El vapor MANUEL
ARNOS sortirà de Barcelona el risa 26 de rnalg,
de Sevi ll a el 30 í de Cädiz el dia r de juny, cap
Nova York.
Servei comercial: A primera de maig sentirá de
Barcelona cap a Nova York i escales el vaper
ANGELA.

LIMA A FERNANDO POO
El vapor ISLA DE PANAY sortirà de Barcelona el dia 15 de maig, cap a València, Alacant i
diz, d'on songa' el 20 cap a Las Palmas, San: 2
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, al'res
escales intermedies i Fernando P6o.
Pròxima expedició: el dia 15 de juny.

AVISOS IbIP OEt A NTS. — Rebalses a familias 1 en passatges d'anada 1 tornada. — Praia
convencionals per eambrots especial • — Ele va pors renco instahada la telegrafia sense fils i aparel'a
per a senyals submarina estan uotals deis mis moderns avenços, tara per a la seguretat del. par
sag gers com per al seu confort gust.
Tots el s vapore tenen melga i capelia.

-

Les oarm.daata i tracte que gandeix el pas salga de tercera es mantenen a l'altura tradicional de
Companyia.
Rebauxea ea »Mita d'exportació. — La Companyia fa rebaixel de ao per zoo ea eta naif.% da
determinats articles, d'acord amb les vigents dispesicions del Servei de Com unicacions maritim.
«
817.RVEIS COAIBINATS. — Aquesta Companyta té estatierta una xarxa de sexy = combtnats
per ab peaa tiPala Peses, serme per limes mutilara, que h ~meten datasen', eirrega i passatgers
la

ADVERTIMENT
Advertim a les persones:
entitats i empresas a les
quals interessi la publicació
immediata de les notes que
ens envien, que els originals
han de dirigir-se tots a la
Redacció, Plaça de Catalunya, 3, primer, abans de
les nou del vagare. Els que
ens arribin mis tard d'aqueas
ta hora o vagin adreçats a
la Impremta del diari,
Barbara, ta i x3, xso secan
puhicats Fans al cap de dos
dies de la aura data

cap e:

Liverpool i porta de la Mar PI!tica i Llar del Nord. — Zanzlbar, lignarable 1 CaPerown. —
Ports de l'Asia Menor, Golf Parara India, Suma Sra, „lava i Coxinxina, Australia i e1cora Z elAnclia. —
Ilo Ilo, Ltbú, Port-Arthur i NVIadivostork. — N ova °alean., Savannah, Charleston, Georgesnwa,
Baltancre, Filadalfia, Boston, Quebec i Montreal. — Forts d'Amarica Central i Nord America al
aacnic, de Panamá, San Francisco de Cali f onia.— Punta Arenas, Coronel i Vallparadit per l'Estret

de Magallanes.

SERVEIS COMERCIALS. — Le Seeció q ce per aguaste servato ti establerta la Companya
del transport : exhibició a uitrarna . dale Mossruaris que II signin tramesos al dit ob; eme i de la collocael6 de/a articles la venda de lt caals. com assaig, dasitgia fer cli erportad,rs.
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La suspensió de Paulino
L'afer comença a aclarir-se
Diu Jack Dempsey...
Londres, 528.—Diuen de Ojaivalley (Califarnta), 'que l'ex-carnpió
del man Dempsey. en contestar
unes preguntes sobre la suspensió
contra el boxador espanyol Uzcudura ha dit que per ell está disposat
:a complir el contracte abrí que se
li presentí l'avinentesa de discutir
les condicione amb l'empresari Tea

DIGESTIONES
PENOSAS

R ickard.—Fabra.

Tex Rickard
Londres, 28. — Daten de Nora
York a l'A g ancia Reuter:
L'organitzador de crimbati . de boxa 1ex Richard ha declarat que
creu que podrá aconseguir que sigui anullada la decisió adoptada p4
la Comissió de Braca de l'Estat de
Maeachusets contra el boxador espanyol Uzcuclun.
Després d'aconseguida la dita
anullarió la tunal cosa li sembla fäeil, organitiaria un match per a
primen; de juny, entre Paulino i
Demasey, el qual ara s'estä entrenant de valent i acaba de fer-li saher que esta disposat a Iluitar contra quaIseval boxador.—Fabra.
N.

de la R.— L'únic que resta

Acidez, vómitos palni-:
taciones, insomnios etc.
todas estas molestias,
ocasionadas por mal
funcionamiento del estómago, desaparecen
(nadas al ri;rimen del
delicioso

•,•¡*

11-41+44/44+114-.4444.~.11444.4+6•04+044+e+.11.0+d

Amh ntotitt del Centenari de
BEETHOVEN heu de Ilegir:
Pta.

Romain Rolland.—Vi e" de lb elboven...
J. Chantavoine.—Beethoven ......................
A. de Ifevasy.—Barg thoven - Vie Intima.. ... .........
Prod'hornme. — Beethoven raronté par ceux quf

2'25
3'00
450

4'NO
J. O. Prod'homme.—Les symphonias de Beethoven. 8'00
A. de Hevesy.—Vida íntima ne Beethoven (traduceió de ti. R. tic la
na; ....................... 6'00

Lt IBRERIA CATA LONJA
17 - Plaga de 47atalunya • 17

El mis exquisito de los de , avunos, el mis potente de los reconstituyentes, el titileo alimento vegetal aconsejado por todo- los
médicos a los anémicos, a los convalecientes, a los ancianos.
En farmacias y droguerías.
Depósito: FORTUNY, S. A. 32, Hospital, Barcelona
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DA LONA
La ciutat moderna

petita història de Badalona
q ,,,

•

1 no ha dli ia — ningú a
partessfal las Ileugures
i Bailaluna é.3
ttat ala iqui.aiina que
*..gus es
!saixeptent.
uposä, de

era una de les ciutats
:,puriants de la Laterava ,: ulu és, ala. Biat;toma.
• -• n le ven.s gaudien el
,a c1Ul.L,luluia eutouna.
eattat munietpu.l. i
r,
. u u In% lIS i ItillililS.
si els runtans ja $On
pt aint;cs, a Betulo la teclateta. Qui la futedä? La
rer,
ia
,acié i la fantasta sm
tIL ! -a- a crear un rei al qual
. 1 per nom Betus sV1 (jet
'i,.,turien hagut cinc dd
ttt'S' 1 el feren rei .1' Espa nya
J
per •• ä el 1811 abaa s
la iinaa-faquest
i la fantasia t'emanaren

J1 e

Ilboració desinteressada
:Ities cronistes_ als quals
• ralment cum els actuats
.Is venia d'un pala.
L. • !y 230 abans de l'era
a, els betufenes resistie

Lea ..s armes vielotiu.sea d'AMilc.i r Barca, amb tan bon

encert, que el taren recular
lue5 Ilegües cap al Llobregat,
en l'home plattä el camparnent.
Ei ha historiadora que • diurna
que aquest fet fu reflexionar
SnelI.-ar, el qual, veient que 110
peda passar, per a donar falsa as seus soldats pensà a
fundar la ciutat cte Barcelona.
Bona pensada, tanmateix; si
Arrr:I c ar veies ara la ciutat, findr:a segurament una gran ato però en veure Badalona
deixaria pas una carta
Els soldats d'Amílcar co n : ren. dones, les construct r: perb els betuloas no els
in en tranquila: assalts.
sori' eses, emboscadas. Vençut
n.At. Amilcar, derrota en lu
qual prengueren gran parí els

7:!S batulons, aquests tingy rdt diverses topadas amb
rfl , "eit d'Annibal i la guarald ,-. • Barcelona, derrotant-los
.1 el ses ocasions.
! dominació romana portà
• I. Convençuts els badalo-lata seus avantatges, es
:Igueren fidels a Roma i les

Badalona, clara ciutat maditerränia, entre la mar i les vioyes, ajaguda a la plana, en la
corba tallant sense osques de
ta platja del Besas, guardada

seves Ileis, i adoptaren els sena
deus, que abandonaren pel Deu
únic del cristianisme: l'any 305,
en un soterrani situat prop de
can Mena, sant Anastasi, segima la tradició, sofri mantel
Mtis endavant, el 12 de setem-bre de 1335, pacificada ja. la
Sardenya, desembarcà a Badalona el rei Pere IV.
Ciutat de costa, -pon defensada i visible de .11uny, en platja
it tuerta, Badalona hegend de sofrir les incursiona deis piratas,
notablement el 1519, que, junt
antb altres poblacions, fou sa(vejada per Catxidiable,
corsari trames per Queredieu
des d'Algar.
El 1697 el general francès
(die de Vendome bi acampà amb
seit exercit, i el 1704 desendtareaven i eran rebuts.
eis braens oberts i grans .acla
macions, l'arxiduc Carlea d'Austria i el comte Peterborough.
Perb el 1713 pegà Badalona
aquesta rabuda. Les tropas -de
Felip V, en venjança de la rabuda do feia nou anys, es
earen sobre la població i la fiassaren a sang i a foc. Yingite
després la g uerra dita de la Independencia; una guerra no és
bona per a ningú, i menys per
als qui la guanyen. Feta . la
pau, una secada de catorze meses tornà a assolar la coman'ca fins nl punt que, segons
cronistas, els habitants
ren d'anal. , en massa, a demanar caritat. La guerra dels
lambe hi passä, com arreo,
hi passaren els temps mes
moderas deis conflictes, i els

actuals.
Fills illustres de la ciutat leo
són el financiar Evarist Arnús,
Vicents Roca i Pi, i el gran actor Enric Borräs i el seu germä el no menys • ben actor
Jaurne, i tota una poblada laboriosa, activa i tenae, que cada dia porta a un nivel! mes
alt el nom de Badalona.
114444444444444

Organització de fulles extraordinàries a càrrec de
Josep Oromí

LA PUBLICITAT

del Nord per les adules de la
Conreria, que moren a Montgat, i de Ponent per aquellas
altres que separen la plana de
Barcelona de la del Valles, entre. ott camp flairós d c . pa i vi 1
la marina rica de tots els gustosos peieos dé la nostra mar,
Badalona, • al costal mateix de
la capital, viu una vida activissima sota un cel dar, davant d'una mar blava i neia i
remorosa, per on eta vaixells
que van i venere de Barcelona
fan curses de velocitat amb els
trens que brunzents passen per
la platja, ran d'escuma 1, naturalment, perden.
Badalona corre tambli velo ç
mil-mentlädsciqua
habilants, encara que Os censos, tímida, no els hi donin de

BADALONA.—

Els productes

"Oro Crema"
Donat el gran increment que ha
pres aquests darrers anys el consum
de les essències i sabons perfumare. es
molt natural que hagin vingut cases
noves a fer la competencia a les que
ja fcia anys es dedicaven a la fabricaciò dels esmentats productes.
Això que a primer cop d'ull sembla
molt fàcil, és per cert molt dificil, ja
que per a l'esmentada indústria es necessiten coneixements cientifics, adquirite per l'experi è ncia o bé pe r . la
cjéncia.
Per aguce( motitt multes de les ca. ses darrerament establertes lean hagut
de plegar, restant sola/11cm les que
ja reinen acreditare els seus produces,
o les que s'llan imposat al mercar per
fer-se de seguida albiradors del
bite els seus generes.
La casa Isern, Navarro i Pasqual
pertany a tots dos grups. al de les
cases antigues i al de les modernes. Al
de les cases antigues, per ésser fruit
de la fusiú de les raons socials ILuis

Cases Consistorials

Pasqual, el conegut fabricant del famns sabe, de tocador "Oro crema", de
Barcelona, i la molt reputada fabrica
de perfurneria del senyors Isern i Navarro, de Badalona, i al de les modernes perquè en fusionar-se el primer de
gener de 1926, donaren tal increment
a llur indústria, que ha esdevingut
una de les primeres en Ilur nasse.
La casa Isern, Navarro i Pasqual
compta amb un perfeccionar utillatge,
tant pel que fa referencia a la maquinaria, coi/1 al laboratori: la seva fabrica, establerta al carrer cl'Alfons XII,
de Badalona, és un modt.1 en tots sentite.
Però els senyors Isern, Navarro i
Pasqual, en juntar-se, no han donat
solament un gran impuls a la fabricació sie 'acreditat sabó "Oro crema",
sin ó que han estès .11ur indústria arnb
la fabricaciò d'altres sabons de tocador, entre els quals cal esmentar "Sabe, monumental" perfumat a la colinna: josefina". "Sahá Son".
"Sabn ; Universal". "Salió Samora" i
ele pOlvors de Salió niimero $55Pel que fa referéncia a la fabricaciò de perfurneria, direm que aquesta
casa sets es dedica als productes fins
foc amb
i higiènics. tote preparats

menor la seva importäricia
cultural, ja que conapta amb
Escola Municipal de Música,
Escala Elemental del Trabad i
Escola de Teixits, i a mes a
més 18 'escotes de nens. Les adata sin 5 i 7, reipectivament,
i 2 de pàrvuls.
Es publiquen a Badalona cinc
periòdics i revistes: "Aubada",
"Eco de Badalona". "Fomento
Industrial", Cataluña Textil",
"La Faràndula"; té set teatres
i guatee cinemas, i un maníti c cos de bombera.
Judicialment pertarey al Jutjat de la Concepció; té ajudan fires
t a de Marina i celebra
1'11 de mare i les festes ara,
Iluidíssimes cada any, Menea
d'animada i alegria, matgrat
de les crisis que pugui travessar, els dies 14, 15, 16 i 17.
Té cinc .suburbis: el bar] i
de Manresa, el Canyet, !len,
Pomar i Sistrells.

Els seus voltants són molt
ferie; les proximitats del Bemod tros.
sés li donen borles s'ardes i al
Cada cop mes prop de Barreces dels turons creixen leS
celona, o fi cialment a 9 gallóvinyes.
la qual la uneixen
amb
n-letras,
per
a
les
,
maquines espccials, emprant
&a seva platja, plena sempre
freqüents trens i linies de tramessències els millors alcoliols etilities
de Ilaguts, rep cada dia el trieria, beneficia en gran manera
f
grau
mas
i vins rectificats fine al seu
but de la mar, pròdiga en
de l'activitat de la capital cataxim de puresa. Ës impossible ressenyar
aquestes costes 1 en aquesta
lana; la indústria badalonina es
els
diversos
perfume
que
fabriquen
els
prolongació de la de Barcelo- temporada, i davant mateix,
senyors Isern, Navarro i Pasqual;
nombrosos restaurants us prena, i res no la diferencia d'ella
sois esmentarem "Oro crema", els aireó és Feepecialització d'al- paren el peix acabat de pescar.,
perfums "Tasara", preparació especial guns produrtes, cbm, per exembellugant-se encara, amb tes
pasde la casa, i els anomenats "Mari-Rople, l'anissat, que l'han feta cant salsas de la terca_ El
establisa", "Maya" i "Espuma de Oro", i
conèixer a tot el neón. A mes seig on Jul ha aquestS
la famosa aigua de colina "Valle a més té la primera fäbrica de m e nt s , es diu de Martínez
Florido".
vidre -que es fundä a la Pen- Campos; i al final te el monoment a Evarist Anula. Corre
Pel que fa referencia al fainós sabó ínsula, aixecada el 1865, i molparallel a la platja, i es flan"Oro croma", no creiern necessari parlas d'altres indústries, rom d'oquejat per la via del ferrocarlar-ne per ésser conegut per tot arreu, lis i submodueles de fluilrä,
ril. Ciutat medias, els carrera
perú si que volem estnentar que és re- de llinosa, aglomerats de earcomanat per eminencies mediques que
bö, colora i venissos: cremes sún amples, ben pavimentats,
nets i ben regats, amb olor de
han reconegut ritie, donada la seva
per al caleat, destilleries. refipoblació marina, qua es la mes
composició, feta d'un preparar cienti- nadas de petraIL tata la gamma
agradable des totes. L'església
fin a base d'ametlles amargues, oli
de • productes química., lentes
d'impremta, foneria d'acer, parroquial de Santa Maria la
de coco i glicerina .pura, és d'efectes
casa ractorall són dele semidó, cotd.hidretfil, blanqueigs,
sorprenents per al cutis.
gles XVII i NNIII. La primera.
Ja és cosa sabuda que tots els pro- filats, teixits de fil, llana i atetó,
te una facana nova construida
dueles sic cases acreditades tenen , ern- xampany, pedra artificiaL cael 1895, i en ella hi han inceuspre imitadors. El sabó "Oro crema" bles de Marro, ampolles de
lades cinc làpides rornanes.-"En
vidre. construccio ns navals,
ha M'out també diversos imitadors,
el can-manar hi ha un ter.. la
blau d'ultramar i d'altres, en
que sempre han fracassat, perquè el
lium del qual serveix de guia
una varietat extraordinària.
sabií "Oro crema" és elaborat a base
L'enumeració • no rnes de les que i cartel als pescadcds. A la sade fórma l es cientifiques i coneixehem edat dóna ja una idea de gristia es conserva una valtiosa
mente präetics adquirits a Còpia d'anys
l'activitat 1 la importancia in- codeada de quadros reunida
d'experiéncia i de trcball.
pel doctor Verges i MirAsé, qui
dustrial de Badalona, i no .51;
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BADALONA.— Passeig de Martínez Campos •

BADALONA. — Església parroquia! de Santa Maria
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Productes Químics

3 gotes
MZZW1113111MBIIMISMINZI

Hispano

II

Lilbszynsiti
S. A.

La millor crema per a
donar brillantor i conservar
el calçat

FABRICA A
BADALONA
.
C41122116.,
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Fábrica de filatures i
teixits de cotó de Fills

FIJAPELO

1

¡a.

que abrillanta 1 conserva
el penlinat tot el dla
REBUTGEU

•5442/.
PEROWERIa

PARERA
BALL.
VAt..

fea senyor rector de la parraquia. en la qua l colleeria figura
un Naixement da aesas. de Viladomaf . Al costal matra de
resglaain hi ha ranliga casa
de Pinas, propietat del marques
de Barbera. on es pot admirar
un magnific mosaic. Tamba hi
ha un altre mosaic roma a can
Mena. Les restes romanas
abunden. sobretot en forma de
lapides i inscripcions. Es digna lamba eresser vista la torre
Pallaresa, constrtada el segle XVI, 1 proven lantiguitat
remotissima de /a ciutat unes
sepultures, de tosca pedra, que
es descobriren a Pomar, i que
s'atribue xert als fenicia. Entre

les construccions

modernes hi

ha el monument a Roca i Pi, fliläntron que deixä un quantióS
Ilegal. als obrers; les Cases
Cunsitorinls. el mercal, el palau
Armis, el del dite de Ealferino,
dit Castell de Pomar, amb un
pati digne WeSSer vis tat, i
il de
de la Misericötdia.
No pas molt Huna de la ciutat hi ha el monestir de Sant
Jeroni de la Murtra, fundat a
primeries del XIV i del qual es
conserven [les ruines de l'esglasla i el claustre gòtic, notable eonstruccid del XV. També
hi ha els famososeetrossos de
la Conreria, però aquests perlanyen ja al terme de Tiara.
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Bateria de cuina
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Durant el temps de la guerra gran
s'establican a Espanya, I P articu
a Catalunya, mol t es indias -larment tries novas. En aquells tem p s. Per
algú anomenats encertadament "el
temps de les vaques grasses", era
fácil establir negocis nous, per als
quals, degitt a les circurnstáncies
especials en qua es trobava Espanya, quasi sempre el vent anava,
corn vulgarment es diu, en popa.
Passats aquella anys, mollas indtistríes establertes en aquel( tranacurs
de temps han desaparegut parque la
majoria aren indústries improvisadas o creades sense els coneixe
ments suficients que són necessaris
per a sostenir una indústria amb
teta garantia i solidesa. Per aques t .
motiu, arribats els tamos difícils de
la post-guerra, no pogueren moltes
indústries resistir el contrapès que
de seguida s'anä accentuant de la
competencia estrangera i la de la
d'aquelles cases industrials nostrades
que a cópiä d'anys han acoblat per
a llur producció un sens fi de coneixements, els quals solament s'adquireixen amb any i de práctica, que
és un dais factors mes important<
per a la perfecció de tota classe de

L'únic fixapèl

• soda

SABO D'AMETULES

de j. Monta' i Fita

-

Perfumeria Parera
Badalona
Hi ha un adagi catará que diu: "A
cadascti el que sigui san". En el
ram de la perfumeria avui pot aplicar-se aquest adagi gràcies a la casa Parara., de Badalona, amb l'etaboració del seu exquisit perfum
"Varon Dandy", ja de moda en el
món elegant dele homes moderna
Era necessari un perfum que es
caracteritzés i es destaques dels
molts perfums creats fins avui, quasi tots propis per al sexe femeni, i
el perfum "Varen Dandy" ha ornplert a bastament aquest buit firts
fa poc ben oblidat per cert en el
ram de la perfumeria. El perfum
"Varen Dandy" és completament
distint deis altres perfums Per la
seva originalitat baronivola, el seu
perfum especial que recorda l'aroma
del tabac americà i la pell de Rússia i exhala un perfum fort, paró
fi i deliciosament agradable.
El perfum "Varen Dandy" pot
utilitzar-se c,ein a aigua de colònia,
loció, Rhum Quina o be per a ex-

La nostra pela esposada cons tantment ata efeetes dels desordree Interlora I a les inclem anotes exteriors, reclama una
higiene euro». Sois un bon s atad clentitioament preparat 1
com p ost de productos pura 1 elegits, pot procurar aquesta
higiene, notlalant de grama interiors I de la pols de l'aire els
aeue porue 1 assegurant el seu normal funoionament, sense el
qual as Impossible un cutis rosat 1 fresa tan admirable en els
qu) usen al sabe, d'ametnes O ROCREDIA i proclamen la seva

euperioritat

4entiete>

e„,
e49:11
az,41999 will n

histeria mes brillant entre les cases industrials establertes a Catalunya. Peques cases poden y antarse de tenir els anys de vida industrial que té la casa esmentada. Fundada l'any 1852, compta actualment
setanta anys de vida industrial activa, sempre esmerçada amb mires
perfeccionarnent de la seca producció, que s'lla imposat ja fa moho

'401' w'ir4V
as el DAS »mili I simple tractament de bellesa

Descon fi eu de les moltes imitacions que s'han fet d'aquest sabó

ELS PERFUMS DE TASSARA

ISERN NAVARRO I

PASCUAL

ALFONS XII, NÚM. 11- BADALONA
anys al -mercat, per la sena alta
qualitat i la seca garantia.
La casa Fills de J. Montal i Pita
es dedica a la preparació. filatura i
teixits de cotó, de manera que el
cotó entra a la casa en rama i en
surt ja a punt d'ésser lliurat al consumidor.

La seva especialitat és el teixit
de driis i caquis, per als quals ha

I :: F. Xifré Masferrer ::
E. MarIstany, 97- BADALONA
TELEFON 62 B- Direcció telegrilica: "CABECRI N"

tracte del mocador.
Amb el perfum "Varon Dandy"
els bornes han trobat el seu perhura puix con/ diu l'adagi esmentat:
cadascú el que sigui seu". i si
el sexe femeni podía usar diverses
essències perfumarles, ja era liora
que el sexe masculí tingues el seu
perfum, i marees a la casa Parera
ha trobat el set/ perfutn predilecta.

ri

1119111N;

generes.

Com en la vida de les nacions,
deis pobles i deis bornes, hi ha cases industrials amb histeria i altres
sense una engruna de brillanter que
les faci albiradores al mercat públic .
L'antiga casa Fills de J. Monta!
i Fita pot comptar-se entre les cases
industrials catalanes que tenen la

Indiscutible

Apartat de Correus II
MADRID: Marques de Toca, 6, Pral.

demostrat la seca destresa i unes
aptituds poc correal, en /a nostra
terra. Posseeix el secret d'un tint
especial, que és inalterable a la Hura
del sol.
ra seca gran fábrica de Badalona
és de les me% importants d'Espanya.
Per donar una idea de la sena grandiositat, sols direm que }ti treballen
un reiner d'obrers.

Fdbrica de teixits de tute i cdnern
gass es/ma t an/ de lona 1 sena* Ganares, per a caeos de banca cobradora
Saques bales, quadredos, por • empaquetar Bobea
CORDES 1 CORDILLS PER A ENFARDAR

kalloicluril

Tots els aparells !per a perruquerla : Enseopment

gratult de Kirt de la perruguerla als postres
clenn per un profassor competont

Al taller secundari de mar,aneta
Id ha mes de van operaras. A mis a
enes funciona dintre la fábrica a
tramvia elictric que trasllada eh /p.
naces, de les quadres al; tints.
Com tote: les indústries artigar,
la indústria de la casa "Fills de j
Mental i Fila" ha anat creixent a
mesura dels anys arnb l'avantatge
no haver tingut mai la direcci gea

FABRICA • SAD•LO ,

%II da Me-Hiena

•

TELEFONE:

QUINTANA ALTA, n. 81

Dolpatg; A-2566
Fibr.ca; 8-28

DIPOSIT: TANTARANTANA, A

BARCELONA
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:edsAteet,
Rum Quinquina "Cubano"
Higiene del Cabell
: Bany i Tocador :

FINA 1

11

Fortifica el cabell, calma la picor, mata la caspa i
impedeix la seva reproducció
EL SEU PERFUM ES SUAU

hil{

DEIXA ALS CABELLS UNA OLOR FINA I AGRADABLE

F1XADOR DEL CABELL

'TRAMA':
o

::flliCLIO HGLIAL::
o

Locas - Saló Fó vors - Extractes
14.444444+44.4.44+4

1

FABRICANTS:

I

Grusellas, Germä i Companyia Havana

1

o
o

Químics Perfumistes
Premiats amb 6 medalles d'or i plata
Gran Premi Havana 1911

Fàbrica -Sucursal: INDUSTRIA, III -Badalona
Apartat ntím, 22
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Conferencia
A la societat de treballadors agricoles d'aquesta vila, En 3. M. Pou
I Sabater continua el cicle de conferencies Culturals.
— En la darrera, remuutant-se a
la mes antiga civilització, va puntualitzar eloinientment eo que el ti• tol de la conferencia significara es-

ion Herpes, fpenen

mil

Platea Enleme

ge„dotte-Imr
-44-fr»ff,,
tinada de le: enes

i senyors Costa, Draper, llegues,
Paradell, Prat, Badia, Padres, Grane i Llobet. Esperen' que aviat po-

drem augmentar la (lista de dona,
tius un gol) rebuts els altres que teilion oferto.
'
ARGENTONA •
Inspecció :: El primer de maig
A conseqüència d'una deninicia
que sobre higiene es féu al goveruador, ha visitat aquest poble el
sots-dc:egat de Medicina del partit,
senyer.Trinitat Cruzate.
Per ara nO alta fee res..
— J.a Societat d'Agricultora i Vitividiceltors' ha' ongaiiitzaCei segiient
programa en celebració Festa
del primen' de " itiij A les'Vuit
inatia.esmorzar d,e gerynaiior al Manantial Bal/ot. Alee dotale, sardanes
per.la cobia . "I'llro7.' A les tree,'cnna
cert i seguida/peje sardanes. A
non de la, 'lit,
senyors Aragay
Regina' Lagtio, dona:ran: : {tria CM-decencia sobre tenies d'afirrnac4(i-rnue,

ESPECTA
ES :si

TEATR

e:

.

•

T catre' del Lieeü'2'

Gran .

Temporada de Pela-le y era. lii/s„,
famosos BALLS RUSSOS, el
Sdors.p
nor SCHIPA, '14 elebre
; Con'e* -.
•oratne CON ITCH i
itl as blior mLnOnelrt AS. Segyei.

iOLYMPI

13.,C-OCESTRE
'Avui,"ti bienres, gran fünció

Memnallemee
(. 4
•
mentant exemples de P:ató, SocraCEMA„ DISSABTE
tes i a/trea mestres de la cultura
•••••••••••••••••«.44 *.oW CINC
. debuts
antiga, per arribar a la conclusió
Ctiumenge, tarda i
que solament els bornes que saben
de.pullar-se del niaterialisztic arriben
2 funcons
S
ami% llurs obres a la innuortalitat.
PliOtIll %, 1
liENG‘ I
Va fer la presentació del senyor
Dinme
Zi de IDO ig.
Avnt
Pou el senyor J. M. Vives i va
nivendresi.,,,gte.I r!la , a II '
"
IIM
PliI"..
z
ENTA
_No bi ha res pitjer que eis
isla 5 91-E ts 5 1 tt e1
e 5 1 e . ,. , ,. .
re Pacte
Pacte e! president de la Societat,
ULE . d1,111,--. 1,1 1:-,.
dolors de la gota, resultat de
CI
'III
t
alui
C
'
051'1
:
E."
N'Autoni Ricart.
remmetzinacnent de la sang per
' ELE ' AU LIONS DE
d:Eil ›„Idfotta,4.1 n ..
L J)
l'àcid úric. Quan les toxInes
A l'acte forro invitats els -SintuáliSta:
cboPeriativi'ate
EL EtORDET og LA .CRDETA i
s'irriten, les parta profundes de
Plypee . rterectr., l. , d,
dicats agricoles de Vilarrodona, Pont
ment la cobla "Puro" . interpretarii'
provoquen dermatosis,
pell
la
11.'"
ne
t.%:
' n. d3issetfr'1170, b•ru.n 'a. ' ' . ' .4--l'HipedWorere:, ,cte Nava York
de l'Armentera, Sanies
eczemes, brians, barbs, psoria•-Creus, Aisardanes. - ••
1
alt,
a tres quaris ele den:
sis; eritemes, sycosis, i ädhuo
El formidable ealt a Eu culis 1
guantúrcia, Alió, Valla, Bràfitn, Ro"TORELLO
causen intolerables pieors; l'ar- •
1
donyä i Masnorens.
Teatrals :: Una estrena
tritisme is igualment el rePUPUT

BADALONA
4ib
EXPOSICIO DE L'AUTOM(BII,
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Eis Dolors

turnen

Visiteu el nostre

Stand - Sala B 119
14444444+444444111 SI444141/4444
de la familia, car sempre ¡ fama, ha muntat les seves oficines
cee .
i el seus magatzems atnb tota cura 1
aassant de pares a fills, que
a l'altura que li correspon.
coneixements
de
tresor
el
at
hae
El seu despatx, installat a Barce,?urant raspa; de llargs anys
lona, carece sie Sant Pece, núm. 66,
a de la sera fabrica.
la impressió de la
pa- .:11eSt MOtid el seus ..eneres dóna a bastament casa,
importangia d'aquesta
- -• aat anar-se per feccionant, i la
it a ,brica no ha sofert cap sotrac,
rn la part técnica com en Ll
El vinent dia 2 de maig tindra lloc
par'. 7ctic.a, en anar engrandint la
tistria, ja han tingut els seus la inauguració del bufet juridic del
srva
-- la preparació necessària, tant distingit i competent lletrat d'aquest
e : ...Je fa referencia a l'engranen- Illu.stre Conegi En Ferran de Mer 'o local, eorn al referent a la lo i d'Atice, a la veMa ciutat de 'Hadetona. al carrer del Canonge Balieve aquí perqué les seves robes ranera. 36.
Donat cl prestia.i que de poc
-2 referides al mercat i adquirides
temps a aqueata part ha adquirac el
: : exercit. Arreo de Catalunya i
¡Tspanya i de l'estranger són cone- seu bufet en aquesta ciutat, augureni
un gran
elogiats els generes d'aquesta
ja que per les
re3
seves condicione de moralitat i in 25.a. especialment els que li han donat
.,nomenada, en és, els driM i
telligéncia és induhtable, i aixi ko
taq&s elaborats amb maquinàries es- desitgem, que veurà coronat el seu
as:ad , tenyits amb tinte inalterables treball anth la coniiança de tote els
•
:71 del sol mercès al secret esene a ell acudin.
posseeix la casa.
Fa felicitar el nostre bou amic
:a case "Fills de J. Mental i
el senyor de Merin. bu fern lambe
. ha esmerçat solament les Si noble de Badalona, per haver tin•-..ctIvitate er, l'engrandiment
gut la sort que el dit senyor lletrat
5 .11agi decidit a establir-hi e! seu
ttge de la sera fabrica, sinó que
• •• .rrespon a una casa de la sera
bufet.

F'bric a velar d'Anethol - Esse r cils - Ii2t1tIcs

Manuel Maluquer S. en C.
ESSENGIES PER A IXAROPS I LICORS
ESSENCIES PER A PERFUMS
ETERS AROMATICS

culi"

Pau
b2-Bcums ' P 13ADALONA

APARTAT miro. 27
liir. tel.: Esencias

ORGANITZACIO DE FULLES EXTRAORDINARIES A CARREC DE JOSEP OROMI

LA PUBLICITAT
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FABRICA DE

CORRETGES

LA ECONOMIA BADALONENSE

SELVA DEL CAMP
Una conferencia d'En Puig i
Ferreter
El dia de Paequa La Defensa
Agraria inaugura les seres tasoues
culturals ami, una conferencia a darrec de l'escriptor, fill d'aquesta
Joan Puig i,Ferreter.
Comença rillustre coniereneiant
remarcant la joia que sentia en veure
que el seu volgut pob:e no era estren y a la fransfoamació que té iloc
a tots els pobles del món. Avui, digné, el rnän és petit si el comparem ami) el mún que coneixien ele
nostres avis. An111 facilitat ens assabentent del que passa als reCons
més llutiyans del nostre planeta i
això fa que no ens noguera sostreure a la ini:uincia que dantunt de cada poble exerceixen els jet; importante de la humanitat.

El 'tolde que no vol formar un
desacord en aquest coticen universal ha d'aportar-hi el seu gra de
sorra, ha d'aixecar el seu nivell
cultural a l'alçada que l'època actual demana. •
Fine a la ¡lata el mett poble es.a‘a
completament adormit. Tota in i ciativa cultural, tot el que signifiques
enlairament de l'esperit era ofegat,
comunicant a la nostra vila acuella
p SU freda que es respira als cernentiris.

Avui, en aquest Cos mort oc ii ha
.1. nat sang nora, sang jove i s'ha
perat el miracle de tot arreu. El
,m té vida. La vostra sang jove
volgut que la : nóstra Vila glateixi
al compàs deis pobles que , tenen
'consciencia . dels seus actes i per
això celebreu aquesta conversa inaugural.
La fretura que tnts sentiu és .una
manifestació del caliu que arbora
el vostre esperit. l'eh que flatnegi
més i més, fins que les flamea hagin
aixecat el nivell intellectual de la
nostra vila a l'alçaria que assenyala la cultura universal. El periòdic,
la revista. el Ilihre, la biblioteca,
conferencia i tot el que signifiquiHIlu s tració us donaran els camine de
cultura, la bandera de la qual aixe c a aquesta entitat sense vacillacions,
conscient que atub la seva actuaciä
allibera la vila de La Selva de rensopiment intellectual a qui., la tenien
condemnada.
Els salons de La Defensa Agraria resultaren insuficients per a encabir ele vilatans que acudiren a escoltar enfervorits la paraula autoritzada i enfortidora de l'eminent
literat.
Els assistents ovacionaren repetidament el conferenciant, com a just
homenatge a rescriptor que ernple.
na de glòria la sera terra.

sultat d'una alteració do la
sang i sen coneixen múltiples
manifestacions: úlceres vadeoces, flebitis. hemorroides ¡
terrible arterioeselerosi. Per
vencer totes aquestes malalties
s'imposa nna profunda tepeneració de la sang. Ei DEPO.
RATIO RICHELET da, a l'hora
present, thine veritable rectificador de la sang. Sota la aova
poderosa acció els dolors es
calmen, la pell es neteja, les
yenes i les artäries (roben la
seca suavitat, les llagues, les
tileeres, les malalties de la pell,
per cròniques que siguin, desapareixen cense deixar el nute
petit senyal El OEPURATIU
RIONELET és el triomf de la
ciencia medico-qiiimiea d'avui

Pada fletero ra aommansat d'un burlete
Illuglrel. De renda e tetes tes nones Fer.
urdirles 1 17,07.1 ,1Pe, Liiborstort L. RIS,'dsn. e. rue de tie/tort.
CIIELET
Bayeseoe (resista)

-3% !c&rafrai»

gimes cases no entra ni per
remei, i això nu t gràcies a les darreces pluges d'aquest hivern pasea:
n'hi ha en abundor. Si no ve un
bon arranjament no creiem pas poder-ho aguantar.

— L'esposa del. jove industrial
En Francesc Fonoll ha donat a llurn
per primera vegada un icsbust infant
Rebin els novelle pares la mes coral enborabona.
— Diumenge passat, al reí pobie
de Vimborli tingué lloc la inaugia
ració d'un Centre Cultural. Arnb
aquest motiu feren meaíssima les
ta, Mi assistiren d'aquesta vila una
,nodrida representació de la Lliga
Parroquial de Persereranea, que
hi' iou invitada per la Junta Directiva ('aquella nova entitat.
SANT FELIU DE LLOBREGAT
D'urbanització
Edifici nou
Altres
Ha estat obert al servei públic

l'establiment de funerària que en
aquesta vila ha muntat el nostre bon
amic Francesc Rosell, al carrer de
Laura. Miró, núm. 121.
15//led que a començaments del
mea vinent hom emprendrà la construcció de redifici destinat per a
allotjar-hi totes les oficines del Jutjat, Coliegi d'Advocats i del de
Procuradors.
Tota regada que avui dia a
totes les poblacions 'con] en aquesta se sent l'afany d'obrir nous carrers i de millórar el noble, •creicm
que no " fina cap desencert per a l'Ajuntament • preocupar-si un xic de
fer construir les aceres i posar els:
sardinel! s al passeig Nadal i de fer:
posar en la sevalinia corresponent
les finques que Ilinden ami, el pas-

La holable companyia dramatice
Mestrcs-Querol, sota la direccaa
r del
primer actor, En Josep B. Querol, treballa, cada dia amb un exit més falaguer, en el nostre gran teatre "Cirvianum".
Diumenge, a la tarda, posa en es-

cena "Amor qui ,triomfa", obra dramatice en tres actes, original del nostre compatrici, mossén Francesc ‘.iver,
capella de l'Hospital de Torroella
Montgri. Eis mig d'un ambient de tradició i de poesia, es descabdella el preces d'unes ingènues amors. L'obra té
una facture senzilla, i l'interès va
creixent fins al, tercer arte, que és el
millar.
L'execució fou excellent, i els semors Querol, Teixidor, Mario, Ventayols, Mas, Felez, todinachs i Puig,
assoliren molts aplaudiments, aiki com
les senyores Mestres, Vendrell i Gar-

cía.
A c a da final d'acte ressonaren unànimes els aplaudiments: perú a la fi
de l'obra, quan acabava d'arribar l'autor, mossen Viven, aquest cridat
amb insistencia al prosceni, i no tingue mes remei que sortir a rebre del
poble una triple ovació.. Ell, emocionat, llegi uns versos que li valgueren
nous aplaudiments.

L'endemä, a la t'ir, la companyia del
011ero) i rempresari, seuyor
Bach obsequiaren el nostre benvolgu:
mossèn Viver atad) un intim sopar a
l'Hotel Bosch. Al Ilevant de taula es
canviaren afectuosos discursos i es Ileg'Iren poesies, i en aquel) petit aplec
de quatre amics, per iniciativa de
mossèn Viver fou victorejat el canonsenyor

ge mossen Jaume Collell, amb motiu
de rhomena • ge que com a vell periodista esta rebent de per tot arreo: i
asnb semblant ocasió, la primera aes
triu senyora Ramona Mestres don á
lectura a "L'absnliita", poesia que valgué a Moceen Collell la flor natural,
i que fou rebuda amb una cordialis-

interessants

TEATRE CATALÁ
NOVETÄT

GIRONA

•ISIDRE

SELVA

Telèfon

.ffiSliESINUE1

4

o EL JOC DE L'AMOR 1 L'INTERES
II, m'en narl l'Euro. dieeri as
Puma e ll ss r e, falda

I

1

p o t i,

444-444+44-(%444444444444444

LA LLAR APAGADA
,
QUAN ELLES VOLEN .
"II . 1 .5,10 ed.
T UPU
o EL .10G DE L'AMOR 1 L'INTERES

Plumenge que su a doe qua, le
Ile qUalle de la talda: Vedad Enerayados; a do, glIall , de O+ 1 lef,
1,5)5 .1 La Putr, I Pagi, Papst
o EI ,f oo da d'amor I Plateras
Es düspatIca a comptauuriii

44.041•44+44+04.44+6.444+4

Gr2.n

T

VI O

L

As di. (Ilvündres. a dos anarts
cine de la larda. p latine..seraordittät la popular. Mutado.- dee
ron, 1 11151,,,/ nat, a 2 p es.

Las mujeres tic Lacuesta
LA BEJARANA

(5it. i cada Mi;
El. GHANDIOS ESPECTAI:1 - 1:

Teatre Espanyol

Cr rupanyia
SANTPZAt - BERCES,
Primera -actriu:

Assumpció Casals
,
Aval, diendres, tarda,
s

3

.

PARE ADAM, .
ELECTRICISTA

Nj: •
ONit
ELS FILLS DEL CARRER
. .(Lea animes , nues)
iessatet ‘ e, estre-

na: lat roa:liaba salirle:1 en
tics art .-s. ,l'Alfons Botare,

Li vinUma
DilIntis. ni!, funció a be-

r"sfi, (fi' .ia ,-1,4 la
Ilesa de l'A e sree•itteii3

coixers

ve_

liareolona.

EL SOBRE VERDE
amb LvOIA JOHNSON
NARRT INILLS
,drob • /2d11, -liee/r11,
e%11, en el- mitos prenen par'
TSE JONNSON'S GIRLS
Bouquets prImora elaase: 5 pies.

tl,'l,lt. de...rte.
Indaga., a dee,...

%

EL

;inda

_

PitoGRAMA MoNsi 1:1
NUESPED DEL SEVILLANO

LAS MUJERES DE LACuESTA

COM1C
Ddt eci'I)

MANUEL ••• n •,:liANN't-'S
Cada oil, i, dijops. dissahtes
dies festina a la tarda, la fas-e
tuosa

e

t

EL SOBRE VERDE

VIIINO
1 debut flt:\
st+11+0.teeeree-reee..

1444+6.4444•4+4444.4ethelle

TEATRE BARCELONA
Companyia de comedios
del teatre Infanta Isabel,
de Madrid

sima ovada.
La nostra enhorabona a, mossèn
Francesc Viver.
Una altra solemnitat es prepara
al "Cirvianum" per a diumenge a la
nit. i és la representació de robra original del senyor Fidel Grifo!, intitulada "La fera", que és esperada amb
ansia, car el seo autor té aquí, i sobretot a la reina Farga TrOrdeig, moltissimes coneixenees.

extraordinäries

LOVE

- ME

-Butaques, 5 ptes.
• Setenta numerats, 2 l:d.es

Teatre Català - NOVETAT
benia nit, Associació de fitercertiS
PUPUT
o EL JOC DE L'telOR ele

1 LANTEHEs

Avui, divendres, lot da, a
dos quarts de sis: La eornédia en tres fletes, .lelo
germans Quintero.

MUNDO, MUNDILLO
NO, a un quart d'onze:
La humorada en l ies fletes.
de Per(' Mulle. :Seca.

Una lec t ura de Joan Arüs,

Servei de trens extraordinris.

EL ESPANTO DE TOLEDO

Vaga a clanes Donació de
terrenys :: La reform, del Ca- Demà, dissabte, tarda.
sino :: Concurs
"L'enemic
Mecachis, qué guapo soy!
Amor"
L'excursió a Vich
i
/
El espanto de Toledo.
El prominent dissabte, a dos quarts
a
l'Atede
la
tarda.
tindra
lloc
de
vuit
refl4+*e 5 heee+44+14444441444
Rabai, 74 178 ((3rre1eN) 1 Gu1x3res, 6 - BADALONA
neu la clausura de l'admirada Expo4 113
satge Verdaguer, tenint en coMptg sició de pintores del senyor Joan Vila
aebecee>9444444•444#44***4
el moviment que rep aquest carnet Chica, de Sabadell.
L'acte consistirà en la lectura d'una
amb robertura del nou • de Sant
TEATRE GOYA
seleccba de pnemes de Joan Anís,
Corretges de Iota mena de cuiro. Senzilles. semidobles
rene.
•
Companyia de drames-1 corretdies
l'exquisit poeta i aasareista, hen ingaire
.A
més
no
fa
que
a
Sant
i dobles, estirades mecànicament.
MARGARIOA X1RGU
dicat, pels seus prestigie intellectuals
OLOT
Joan obert un carrer peral/el a
La festa de Sant Jordi :-: Fútbol la vía i en direcció a Sant Fetal. i per )3 seva coneixença del veneradeveletres. in:, a un quin.%
Corretges de Lona, Pèl de Camell i Balata
A Sucarrats :-: Diverses
No podrien posar-se d'acord els ' hie senyor Vila Cinca i dels altres
d'OnLe, ESTREN X de la lloraseartistes sabadellencs. per a clourc tan
ilusa' obra ende daeint Le nasetite •
Ajuntaments
de
totes
dues
poblaConipaayia
Dium e age. a resglésia del: Pares
interessant mani f estaciA d'art.
I nions de tots sistemes per a juntures de les corretges
Caputxins tingué Iloc un ofc. en cions per tal d' o brir els carrera que
La mariposa
-- La Comnaovia (l'Olet a G!rana,
ela
entre
dos
pobles,
hl
ha
traçats
llaor dels patrons de Catalunya, la
Empaquetadures i amiants
per tal de facilitar la cancurrancia
vo()
sobre el .mar
que
la
qual
cosa
els
tnilloraria
notableVerge de Montserrat i el cava:ler
de viatgers a la fira i a la ¡esta del
tarda 1 i!. La
-FI ieea.
ment ?
Sant Jo-di; hi assieti una veritable
que
tindran
Iloc
a Oled i Amor
Roser,
mariposa (Iba voIó sobre el mar
Politxes de fusta emmetxades (Patent núm. 56900)
Fa anys, en una sessió de l'Ajungernió. Eau cantat per 13 capella
1 de maig, ha organitzat IM
el
dia
.
parroquial i va predicar el P. Rafel tament, i a proposta d'un regidor
servei extraordinari de trens.
nacionalista, es va acordar delegar
Engrassadors
de Mataró.
Accessoris per a telers mecànics
— S'han deelarat en vaga uns Po
•nMIBlia11.71109,--0,
Poren repartits una oonics re- el permis per a la construcciti d'una obrero de la fabrica de sedes de Blai altres accessoris per a maquinaria
hi
casa
en
el
solar
que
ha
entre
la
cordatarea emb .uns escatiea¡s vere.oe
TEATRE NOVETATS
nco, els m'al, demanen un augment
vis del tren i Enric Boluix, ja que de diles pessetes en el jornal.
ue rama: senyor Mumiteis, alai czni
4 GBANDS GALAS I% fISENrosolar
esteva
afecte
per
el
dit
els sin/babes clavells. Acaba radie
L'alcalde d'aquella vila i alinee ele- TY,
avec le
OLIS I GRASES PER A AUTO MOBiLS
am bel ca? • del Virolai pee tots e:s bertnra d'un carrer fina a Sant Joan, mente estan fent actives gcstions per
.• iu . es artistes
oo • ou..s
segons iii, ;da que es va aletear i
fidels.
a resnldre aquest conflicte.
4.114.e.
Jean Sarment
que hern tingut ocasió de veure.
Després al Passeig de Blai.
-- Una comissió de l'Ajuntament
es
que
ara
es
perrnet
Com
construir
Prinaipal
Ohnina"
va intrepaet,a-un
del vei poble de Salt ha visitat el seamb cal-rece general, cap a Buenos
Marguerite
Valmond
et
EL MOVIMENT MARITIM
enfilan dt sardanes, que el joven r al dit senyor?
nyrn mar q ues de, Camps, agraintli la
A ires.
dit
projerte
que
el
Suposem
no'
avec
Marcelle
Geniat
a
la
fat
que
ha
dama
terrenys
.
de
'
amb
carrega
alegret»ent.
donació
Vapor (bilis "Alfa",
4 pieces, les plus granas suc— En partir de torneig "Copa restara abandona!.
poblaciO per a realitzar importauts
general, .cap a Palma.
ei l s de In saison a Paria,
L'AMETLLA DEL VALLES
.
minores.
•
LLS ENTR4TS
Vapo r ho l andes "Zens", amb cär- Catalunya" , c o ncertat entre. diverLES PLUS BEAUX YEUX
Religioses Culturals Altres
— "El Autonomista" ha publica t
reza general, a Genera.
equips (le les comarque- girori.
espanyol "Mahón'', amb
•
DU MONLE
LI diumenge-tiudra lloc en la rios¡les, diunteuge 'binaren al nostre
una itiformació g raí ica _le le', notaneral, de Malló.
LA GALERIE DES GLACES
tra esglehia parroquial una festa bles reiarmes realitzades en el "'CeLamia els primers equips da I. 1,.. E.
V:d> r espanyol "Cabo T¡¡rtoaa",
de Figueres i l'Olot E. C. El reaullat religiosa amb motin de fer la pri- ( . 1i° Gerundense", el Anal va Coser MADELON : AS-TU DU CfEUR?
salte c. - rega general, de Genova.
,•
En inannee, ä ii bou' .
AD V E R TI M EN T
funde l'any 7845, començant la seva
ion de 'tres gols a un a favor dels mera Comunió tots els nens i neV ap r. r espanyol "J. J. .Sister", arnb
nes que han complert set anys.
actuació l'any 1545. en que va fusio- joitera le vendredi. 6: LE
anega general, de Valencia.
olotins.
PECNEUR D'OMBRES,
A causa del mal temps el diu- nar-se amb el "Liceo Gerundense".
Vela espanyol "Cabo Corona",
— EIs dies 24 i 25 se Celebra arnb
saniedi, 7. P01..CHE
menge passat se suspengui l'ex— S'anuncia a concurs de traen-a
; al carrega general, de Marsella.
força
animació
i
concurrencia
el
Advertim a les persones,
MARGUERITE VALMOND
la placa (l'Auxiliar de Ciencies
cursió anunciada a Sant Miguel del
Vapor holandes "Zeus", amb caeRoser
de
Socarrats.
entitate i enripreSeS a les
MARCELLE GENIA
l'Escota Normal de Mestres d'aquesta
'III general, de Rotterdam.
— El Mercat del dilluns estigué Fai.
quals inte pessi la publicad('
Pour les toilettes de oes deus
-- Per al dia 7 de maig té anunchitar.
Vapor espanyol "Teide". amb carregularment
concorregut
i
anima
t
en
immed:ata de les notes que
— Ha esta Ilitirat a la companyia grands actrices ont a fait appel
ciada la seva visita a a q uest poble
r ea general, de adiz. .
operacious en tota mena d'articies
ens envien, que els originals i bestiar.
au concours des plus grando.
Martori, que actua amb èxit en el
Valart e alemany "Vesta", arel) carel senyor hisbe, doctor Miralles, per
han de dirigir-se tots a la
,,-tre Princi p al. l'exquisida comedia coutouriers et modistes de Pa:
administrar el Sagrament de la conreta general, de Tarragona.
-Ha
plogut
quelcom
i
la
temis; ils out rivallsd de boit gout
Redacció, Plaça de Catafirmació al notnbrós estol de fills
"12enemic amor", de Miguel de Paperatura tarnhe Ola refrescat.
leyrs cre ,aftons que lancelunya, 3, primer, abans
lol, traduida cii casulla, per I. Rod'aquest noble, puix que des de fa
VAI XELLS* DESPATXATS
ront les aelriees dnns ses robes
les nou del vespre. Els que
dríguez Grahit.
dotze anys que no ha estat admiESPLUGA DE FRANCOL1
lit " espanyol "Rey Jaime I", amb
si differents. Au grand nitran
ens arribin més tard d'aques— L'excursió a Vich. organitzala
nistrar aquest Sagrament.
e' negfa general, cap a Palma.
L'aigua
Natalici
A:tres
dei pleces qui seront represenp intures
per
tal
de
poder
admirar
les
ta hora o vagin adreçats a
s'han rehut
a
l'actualitat
—
Eins
vapor espanyol "Aragón", amb caeno ves
'Ate Oh du .talent des .ortistes,
la impremta del diar
dc Sent, el Museu Diocesa i les aldonatius per a la Biblioteca pUblira
Nr¡a general, cap a Liverpool.
Tot i tetina aquesta vila rano- de la Societat d'Amics del Llibre tres coses notables d'aquella ciutat, s'ajoutera le plaisir des yeux.
Barbarä, ir i 13, no seran
li nee espanyol "Teide", amb terincoada de l'aigua, podem justdiear deis senyors Sindreu, Maspons, se- tindrä lloc un diumenge h maig que — Queda obert l'utinnamenl. En,
pubIcats fina al cap de dos
Iga general, de Las Palmas.
neärrees, a l'administracid
oportunatnent s'anunciarä.
seva
data
de
la
qu e fa baslant de tempa Une ell aldies
nyoreta de Nammar. Ajuntament,
espanyol "Cabo Tortosa",
1.
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Es dt:spatxel, vals: Co.perar tiva de l'Associació, Giriti. nú-te
mea) 5, pral. 'reinen 2102 A=
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[ Princi p al Pa ace
Elegant cinema

PROGRAMA SELECTE

DUES GRANS PEL.LiCULESei

EL

MON pEautrg

la contZ• d •de gran

especlucle

IRENE

fastuosa desfllada . de modos
femenines
Mies de 60 belles dones preneni1
part en aquest ft Irn
yot
aln•n••IM

ELDOR

AD&

oonté_dia

P4ELIA-CI 8ILIÄPF

del Teatro ESLAVA, de Madriet
Avui, ilit i . tulre s . tarda. a le9.e
cinc: 1,a pr,eio's
I.ópea Mos-6
tren- act¡ s,nl, 1`3ni,,,
. AMUJERCITA MIA!
MI. a un quaf t ¡l 'onza: L'os..
1414111 y kleleN11 ' e ll tres artes
1.

tOLLAR

1,01111. DiSS ‘1111.: AIIIIITO-

CR.t'l'll" tard i nit.
INDisiTTIltIT EININI1TAT31.1i4

DOLLARS

ed entone:tu:1'n tus t'U n He o e s
dia t'el 11 o. tren.--

CASUALIDAD!

"le
211i

'!NF.ME
Gran Tratre Comtal i
(:rnn C n n-ma Rohimia
As ‚II, dteendres. tarda U ole, eranIllOom Prog rame., d'en ait s Les tuliteniee ce:migues La conquista d'un
hArpm, U Loa oneremab,a dqras d ' un
jan.;
1. 0 pri tär ' ' Not o SN Foz;
11101l 5 de la l
ii areeamea
A. II doomnt d'un val., ed
Ha jurada s (le La dama mi •te rios&
irdllaense gil • 3e. a ‚ le Seselo
la 1/11,' e . eZelea pialare>
ra Prenda' IL Í amas del eaaart, p
Chark, Junte. t sl sena i darrer a
turnada d La lema mIstartoeß

I

-14****4-4144-644444.0.844.1e.

WwileffleiteMmemrDivendres, 29 d'abril de t

PI113iLIGTTAT .4.

Associació Música Camera.
Teläfon A. 38
ORQUESTRINA SURE
Avui, divendres. Moda selecta. Eilt de la superproducMetro-Goldn-yn" VIDA
ció"
BOHEMIA, magistral crearió de Lillian • Gish i John
— 'Gil bert; A mitja nit, per
1 Wanda Hawloy i Ilnilliiril 11011; Marimorena, cómica; El gat
Falto, caminant; Revista Fallió. — Nota: Aval es despatxaran butaques numerados per a la sessió especial de diumenge, tarda.—Dilluns, estrenes: EL FILL DE LA PRADA, per
M'illiam S. Hart, i Sempre la dona, per Lucy Doraine.

CA PI TO L
-CINE MI A

1144.444444.044444414~114

ARISTOCRATICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA

1Els predilectes de families distingides
Orquestres: JOVER i TORRENTS
Avui, clivenduzs. Moda selecta. Insuperable programa: Notiiiiari Fox (vol. 3, núm. 9); la preciosa comedia de l'Oest
El pacificador. er Charles Jones; V llop marf, cómica, i la
deliciosa i d'Atenida comedia Una dona per 24 horas, per
' Lote Neuman i Harry Liedtke. —Avui, de 6 a 8, despatx de
butanues numerades per a l'especial de diumenge. --,. Ditluns, estrenes: L'agonia d'un submari, per Lillian Hall
Devis, i Algacs prohibidas, por l'estrella Priscilla. Dean.

Gran Teatre Triomf
Cinemes Marina i Nou

COLISEUM

30 D'ABRIL.
— Debut de
MANOLITA MARCO

•••••••44÷~44

Avui. di y endrA s - Uzcudun contra
Hansen, La dama misteriosa
,cinquena . El general, L'orgull de la nissaga, Actualitats
tlaumont.

Monumental :-: Pedró 1
Walkyria :-: Excelsior
g

ORQUESTRA COLISEUM
DlniuLIJA P E L MESTRE
BLAI NET
Avui, divendres:
TARDA

tualnata
Il lum e n•e que ve, a la sesrld de
la rnt, estrenes: La done salwatae,
per all en Pringle. El segon manamemt, per fr,tuarel W0ebS

Ildres

t4444114444444444"~~

COLISEUM

29 D'ABRIL
Bebe Daniels en
L'ULTIM CRIM

DIANA-ROYAL-ARGENTINA
Avu., d.vi-ndres: El somn1
d'un vals, La dama misteriosa
(cinquena jorr.ada'. Entremaliadures d'una noia, La conquista d'un harem, Noticiari Fox.

COLISEUM

3) _D'ABRIL

Debut de
MANCLITA MARCO

PURO CINEMA i CINEMA COLOM9
C. de Cent, 217
A. Teatre,
. Ai, divendres. colossal programa: Actualitats; Una forada
entre familia rñrnica; Eis amors
d'un heroi; Mullers, alerta;
Carabasses, per Charles Hay.—
dia ire les
Al
aplaudirles represenlacirins
Les Samot i el seu excéntric,
preus populars.

1

Novetats Universal i
Actualitats Gaumont 430
L'últim orim (IIIm
Pararnount ,
p er
Bebe Daniels . . . . 4'45
E! cigne (film Perarnount , per Adolphe Menjou i Ricard
Cortez
5'45
Obertura de Prometeu, de Beethoven.
r.,ii l'orquestra . . . ti 5
GERMANES GOMEZ,
a traccij enciclopédica de fama mundial 700
NIT

1 L'últim crlm

Cinema Princesa
Via Laletana, número 14
Telefon 1371 A
Sempre grans i rsrí,lhtc pf n )grarnes.--Avai. ii 5 dial
Noticiar) Fox; Esposes, atertal, preciosa cin t a. per Fore,a Sieniry;
Una torada entre familia,
mica en dues part: Vida deportiva, joia Universal.
per
Bert Litell; El palau del piad.,

superpruri u celó. p e r Le: y
Betty Compson. — Diulnong.•,
nil, extraordinàries estrenes,

(film

Paramounti,
per
Debe Daniels
930
/ El eigne (film Para/ mount), per Adolphe Menjou i Ricard
Cortez
1030
de PiornotObertura
teu, de Beethoven 11'30
GERMANES G2MEZ,
atracció enciclopédica de fama mundial 11'40
NOTA: L'empresa es reserva el dret d'alterar l'ordre del programa.
Dernä, dissabte: Debut de
Criollito, intèrpret d'aires
argent ins, i de Manollta
Marco, reina ‘Iel hall regional.
I
.-.44+4144.04444.44.4

• COLISEUM
29 D'ABRIL
_
Cebe Daniels
L'ULTINI CRIN'

Exofusivament per 'ida
socis.
DUES NOTES

IMPORTANTS
Primera: Repetim que és
útil demanar invitacions complementàries; No n'hi ha ni una
de disponible.
Segona: En entrar al concert
necessari que cadascú porti
la seva invitació a la mà, i
que s'acumullin diverses invitacions en una sola persona, cosa
que diticulta la tasca de comprovaci6, que ser ä molt minuciosa, dels porters, i representa una molestia per als altres
concurrents.

PALAU MÚSICA CATALANA
COBLES: "Empbrium", "Barcelona" i "La Principal" de Peretada, en sardanes, música
lliure per a cobla. Conjunt per
les tres. Obres guanyadores
PREMIS SANT JORDI
ORFEO GRAC1ENC. Direcció:
Mtre. Banlcells. Composicion,s
corals i amb cobla.
Diumenge, 1 de maig.
Tarda, a 3/4 de 5
Preus populars1
Localitats: U. M, E., Portal
de l'Angel, I i 3. Tarda, de 3 a 7

SULFOPIIE

ESPORTS

contra la calvicie

CONCERTS
PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS
iv FESTIVAL BEETHOVEN
Avui, divendres, a 3/4 de
fr del vespre, amb la cooperavii5 de la illustre eantatriu

Susan Metcalfe-Casals
dunarlt un recital de lieder

aeompanyant-la al piano el
MESTRE PAU CASALS
Completaran el programa
l'Obertura d'Egmont i les SIMFONIES SETENA i VUITENA.
Localitats a la taquilla

COMES DE CHIS - kürom
Diumenge, 1 de maig, a les
4'30. INAUGURA010 DE LA
TEMPORADA. Importants premis. Abonament lliure circulació, 40 ptes. Abonament de carruatge, 20 ptes. Entrada lliure
circulació. 10 ptes. General,
1.25; de carruatge, 6.25. Venda
a taquilles Teatre Novetats,
Centre de Localitats i Retal Societat de Curses de Cavalls.
Servei extraordinari de tramvies. Servei d'autbmnibus des
de la placa de Catalunya.

AIREBEtOtS els calbs ho són per la sebo>
rea, aquesta hipersecreció del cap,
G
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sofre. 1 no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SLILFOPILOL no és, (Unid, un producte empiric, casolà, o de perfumería, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
esta fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remel que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demás, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li fad Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

RESTAURANTS
RESTAURANT DEL PARC
BODES
COMUNIONS

BANQUETS
Sltuaol6 Incomparable
:.:

• DIGESTIVA•

WW

DIVERSOS

EXCEL LENT PER A l'AULA
R. Capen

Metge especialista
Malalties del Recta - Anua
Eczemes - Frsures, etc.

113Eues

Almorranes

Luntill

Tractaments especints. No
operatoris. No dolorosos i
de radical guariment

Bäscules "Arisó"

d'ocasió per a carro i cava)) ,
i portätils, de 1.00 a 2.000
quilos. Sans, 12.. -

agita

almaron, 42
De 4 aCI

Nlits

lucí: CliSlifinti

OFERTES DE TREBA1,1.
Pon
rernendi5ta.
e • nern abra
oficial.
IIERMA A. G. Film, 60-82. Badalona

CAIXIST A

VENDES
tot leer, den

IRIS PARK
Valénola, 17S (entre Anbau
Muntaner)
PALAIS DEL XARLESTON
Demà, dissabte, nit, a dos
quarts d'onze: Gran esdeveniment art,istic bailable. Hornenatge al renomenat organitzador de balls i testes
EN JOSEP TOLOSA 1 ROCA
Ball continu. Programa insuperable per la incomparable
Banda Orquestra EL DELIRIO
MUSICAL i l'orquestrina JazzBand Broadway. Sorprenents
exhibicions pels ms reputats
dansarins i professionals dels
Balls Modems d'aquesta ciutat.
GRAN CONCURS DE SENYORETES FORMOSES que ms es
distingeixin en faldilla 1 cabell
curt a la Dernlbre Mode, amb
valuosos premie presents. En
entrar seran obsequfades totes
lee senyoretes.
Per a llotges i entrades de
senyor, a l'Iris Park.

CAIXE S 21u
e".
pesaetes. manore.a. Pa.
as
mero 125. menor.

En centres d'especIfIcs, al aren de 7'50 le.

en sostlmruCla
plena aet'vnal'
GANGA • "'Mea
produeló
1
enflorada, es ven per 8.000 duro,. Baó:
Soll Rambla de Catalunya. 72. prMcIpal.

AVORRITS
Eis
BLENORRAGIA
DE sil

creient-la

Recorren a

t

especiatitats

incurable

les mili ues

lAaseartris8

TAPISSOS

—...3f, nol, as per fer quedar
blau el mas piantat. D'ença que
anuncio a LA PUGLICITAT he
guanyat vint quilos.

emaIL

La

caso '
=porteas d'Esp4.ra
Lspeelatitat en tapamos rellt10401.
sICIÓ penkanene ue Giman* a l'EN, ara•
lats, oleogratles, etc. Babrtcaci0 48 mares
1 ZoolliUreS. — Ao compreu seLs• e i.,lul
imtjur,da cuan. E. aloutralcdc. Bolera.
n in,e1 Portaicerilla).

LLOGUERS
Luxo
trauma Inerral.
70 1 7' mi'-. Itajolers. 1^ Sane.

pises bbntr , non!. pror del
pes,

DIVERSOS
Malalties dels bronquis

Melar eApf• r1101e13. neillenreb BOt

rort• r aunara... ndmero 414.

MALALTIES DE LA PELL

ininhe.‘ DefeCIPS sexual». Fa: si
PLIC1AN. Melj•-e especlalls.a. Rambla

natales. número 11

MALALTIES DELS

ULLS

Metre egrfr.111,5n1

NADSL VILALLOISCA
BRUCH, número II. prMelpal

S'EMPAPERE.N

RESTAURANT PATRIA

CBJ111,934839P1S-PaStliS
Documente
tote metes

BANQUETS

3P D'ABRIL

81MERES
SEPULVEDA (cantonada a
Muntaner).
Telefon 2044 A.

de

19 Portaferrissa ;9

LAVABOS
WATERS

Clarrecs publica :-: Tel. A 1725

BIDETS
DUTXES

Ultints dies
es
de la pelitcula de gran
exit

_OfORC ITO

AOVES
Oc

ENRIC CARDONA
Vercjero. te 1.
Canpit. A ssalt n • n59a 45
BARCELO

imbies
pu M

LB:11 i LLIAN G13:!

a Is Path2

Cinema

C‘ pül

Cinema

1

P e 1•Ircula

Ghlte

Dormitoris des de 365 Pt.
Menj adora "
870
Rebedors
"
160

a lerrainis de 6 mea semana a
Mes barat que Al comptat

84 -- CARME -- 84

er

.

AntargóS, 13, prtitler. MAS DICE'.

COLISEUM
Debut de
INANOLITA MARCO

EL

Toié.fon 3535 A.

Valarms", amb I'mcident Polrol;
Una casa cense dona, condea, Ac-

1

FRITZ KiEISLER

Remei cientific

divendres. PailaS, La Promesa fingida, per l' ele ant Mar
slurray: El seu Orno amor, per
Clara Pan . . La nit de d n senires;
Parnt de tutbol entre •l BarcelonaArt]!.

Diumenge i dimarts
nents: Per primera ve-'
gada a Barcelona,

eléctricos para
maquinas de coser

GWeinhagen&C=
Diputación 273
BARCELONA
FONDA SIMON
KENJARB A LA CATALANA
SALO PER A BANQUETS
E8PARTFP11. 8-VIDRIERIA.18
Telaton 1378 A.

1

