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DE "LA EPOCA'

••••••••n•n••-•--

E1 vell diari conservador de Madrid ha mantingut durant
r at de temps una posició hostil respecte al regionalisme rata Fins en els períodes de festeig entre ele hornee del partit consj.rvado r espanyol i ele hornee del caealanisme oportunista, "La
Essea" mostrava sovint la cava malvolença. La ploma sorruda
jancuniosa d'En Salvador Canals manifestava, sempre que hi
lasja ocasió, el recel i l'enemistat davant els regionalistes cataara
' I heu .s aquí que ara, de sobte, "La Epoca" s'ha enterni'c.
mateixos hornee que, no fa pas molt. defensaven les falsifiadonis escandalosa que l'any 1920 donaren l'acta de l'arrulla
¡e Montgrí al senyor Juli Fournier, avui es planyen de l'actitud
alGovern Iliberal pel que fa a algunas artes de diputats . a Corte
ale interessen als regionalistes.
Aquest canvi d'actitud de "La Epoca" ens deixaria indiferente, ei no feo ci motiu que allega l'òrgan conservador en favor
la benvolença per a unes actes. Segons "La Epoca", cal doar bon tracte als catalanistes "Inés acostats al sentit governaeatal", parque una part de l'opinió catalana s'ha exaltat i se'n
darrera dele qui defensen "radicalismes intolerables".
Les observacions de "La Epoca", a Inés de mostrar-nos
atina és la psicologia de determinats sectors de la política es;gayola, ens fan vetare la influencia considerable que la força
' ova del catalanisrne incondicionat exerceix ja. Per por a aqueoa força, hi ha antics rivals madrilenys del regionalisme catala
see reclamen radopció d'una política amistosa.
All0 que el realisme. l'oportunisme i el collaboracionisme
ra podien aconseguir, ho aconseguiria de retruc el nacionalisme
inte gral? Mirat de Madrid estant, aquest nacionalisme és tan
fose i odió, que pot fer el miracle de convertir en simpàtic el
nazis atenuat del nostre moviment nacional.
Confessem que no ens interesen gaire el tracte que ele poli:ice de Madrid donin a tal o tal grup català. Això pertany a la
política petita, o la politica netament madrilenya. amb la qual
ao tindrem mai cap contacte. De totes maneres, l'enterniment
de "La Epoca" és simnomätic, en quant revela 1'd:tilda de la
política d'Acolé) Catalana.
No tindria res d'estrany que, una mica més aviat o una mita mes tard, ele Governs d'Espanya fessin alguna concessió mediocre a Catalunya, impressionats per l'increment de la tendencia novella. Aleehores resultaria que el guany més o menys important que s'obtingués l'hauria aconseguit, no pas la política
oportunista, sind la política conträria.
I mentre els prudente ea gaudirien de la conquesta parcial,
els agosarats seguirien avançant peI comí de la Ilibertat sonso
limite.
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Relli iament de la tècnica
i de la cultura general
c

Les escoles complementaries
d'oficie tenen per a mi el gran
a s:antara: e de poder-nos dur,

L'escota d'otitis purament

madura d'un ItOliL de claredat
i de lógica; la història enilaeada amb topase:V.1a i anantse eixamplant 1 intensifieant;
les institucions i l'ara mella çals ami) els monaments i anab
Ilue decoració; la naturaleza i

técnica respon, amh perfecte
paraliclisme, a ¡escoja litera-

la transformació dele productes, estudiades al aas de les ex-

mis direetament que qualsevol
de les nitres, al tipus cle l'escola integral.

ria parament llibresca. El sestil,
tat de l'una i de raltra és la incomp:ensiva ignoräneia o la
pedant superiorital. Totes dues,
ens han dila denles, com a producte rnäxim i escollit l'home
insmisible a Fan i a la natua, energioament desiligat de
tot el que el volta, d'unilateral
destresa i de moralitat rnolt

baixa.
Una mica per tot arrea, rnes
que mes, peses en els palcos
rom el nostre, on cap problema
no és solucionat del tot i alguns no ho eón ni a mitges,
s'ha fet sor;ir la mancanea ea'una
educacid integral. .Més ben dit,
ha mancat. cense que aquesta
mancança fos sentida; i això
malt mes aren encara i ene d i
la idea que pradiquern-nasovit
en el desert. E3 ben inútil qua
els culis ens parlin digualtat
clavan! la 1 , 1ei i que les constitucions garantEixen un govern
dernorrätic: mentre eis eiutadarle no hagin rebut. una edurack; enlabian, no hi haurä
manera quo s'assemblin; meatre els uns siguin incapaços del
lreball mé,s senziil, i els atines
dejunin d'aliment espiritual, no
sentiran entra elle cap mena de

sendaritat i

no concordaran
mai Hure esforros, ein6 es en
la tasca suicida crenranar
patria, que haurien d'estimar

com una mare.

L'eseola primaria única, la
que millor podria (rebanar en
la solucis; d'aquest greu problema, estä ben nosaltres
encara, llena do tractor de sesoldrel, dones,
parcialment,
deticientment dins els diversos tipos d'escola que ovni teniel i podem intervenir, Un
dell e és el de les escoles d'oa

Beis.
Aquestes escotes, intensificant llar caracteristira especial.
la de formar tècnics intelligents
i (L?stres, no han d'oblidar la
genera! de totes les C3COIRS:
formar hornee. L'horna té un
esperil amb pruija de saber
que mai no sarisfarau toree so-

les las t'autos: d'un ofici; ti un

C.23 que li cal mantenir sä i
robust en profit reH, deis seus
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ant Tnet: queden instaHadre
hda una serie de delires ,jurfcapaa6s
r
nmeeme
ir.
rat , t elenanrc
dios: i morals que el limitan i
qni prerraren de dita ser, Cfl
rol,
renforteixen. L'escala reeniea
en les potencies e:e//cieno.
que no hegui esmerar de tot aixt,
LISTA
SACTONA
L'ATE.VE U
Pasmarh pntser exrellents maquines humanes, pera no ter-,
IJEL DIS'ff1l f:TO ruQuf;
mara llames.
aquenta en,i¡ir,
LiedueariA del carficter sobre
tet ha qu"IaS rxIa:jada ala balizan d^ls
unes bases de moral inanime:
aar:t Jarana i Sana Rafci,
e,trrera
l'enfortiment del ros amb
i 20, respeo:irament.
toimer cia
LA JUNTA DE L'A.SIzOCIAClii aRariONESISTi
La 1un02 devi e, :a Joventut ha quede renstitunia rota aeluete:
Preedent. Gaspar Torrente; Tirepreeident peaner. JJar,a,l Vdas; vier.
preetdeot ;Mar., E,cnCesC Ale j an; seerr'ori. JOn r,l/ i nt Mar; t,ire.s,rreari,
Farread .ittare t.: romptatier. doloni
Lana"; tretsrer, Emita JOner. i
Enria
iiitoni(ni -o,
Diels q , Er aneare G eJ111, ‚Pille,' Arpa,

,Ilesu c t eanel,c.r.

LA IN D .SIDIA ADTOMOBIL ALS
Ei nombre del, cuto; que circulen aquest any ate Estats Unit:. és
da iz.5too,non, aix6 és, la proporei,',
extraordinaria d'un Putouv r,bil pero habitant:- Alguna Escoto tenen dur
auto per 7 ó P, habitantt: la Calif6rtris bat el record arab un cuto pe: 3.
Aixit és—descartan t infantils i malalts--"tot eiutadä ti el seu cotxe
F.1 mono d'armeat desenrotllament
predigiós de l'auto amerira sembla
que é3 degut a les taiies entramadame,;! baixes atesoo pel preu de compra i per les despeses d'utilitead6.
Al; Estat3 Uni:' un rotanta per cent
dele vehicles en eirculaciii han cotitat
rienys de 1, 000 didars. 1...auto popular (le cittatre seients costa 354 46lar, aio,t; 40, l i canivelent de dos metoe dr salarit. doba:;. Una Ford paga a NO73 Vor!; Z3 dúlars d'impoot.
L'essencia ve a C33:27 un; 0.23 ceritinas el litre.

gunnastira i l'espart, l'edurari6
cfvira. el roneixem e nt visout
del món i it. la humanitat,

a l'esrola terniea el p ararles d'esrola integral. La majaria dele que assisteix e n a rescada d'oficis, en sortir-ne ja no
aniran a cap altra; tot el que
fine llavors no hagin apres nonies ha podan r e bre que de les
durr., Ilicons dr la vida; d'altea bandano ral pas parideras
cona surren indoeres i desarillatit de l'esa-ola primara-1. El
/e ixir:aun nivel' cultural del pinillo rus ha fet que l'urganitzanana!'

— 01 nansa amo ara hauria d'enviar
f•ro*. quo ene protaglaa(n la teina.
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EL PROBLEMA DE LA CULTURA OBRERA

La Política

E

E
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cursions i con si • 'alargo de
l'esport; lectura triada per
desvetllar tota Ilei de curiositate i cona a punt de romunicació
i de referencia ami, els hornee
i les eivilitzacións da l'educació
humanista.
Homes que amb prou reines
saben formular de paraula—no
diguern per escrit — llur pensament; que desconeixen la Valor artistica i histórica. de la

ciutat on viuen i que un jorn
direciament—o , si mds no, indirectament amb llar vot—hauran de gocernar; que no tenen
plena consciencia, absorbits per
afees particulare o per interesesos classe, de la solidaritat
nacional i humana; que per
manca de basament moral identifiquen l'apetit anal) el dret
la coacció públira amb el deu-

re; cont poden esser ni nula¿ans, ni cape de casa. Cl merabres consciente de la humanitat?
Les escolte d'ofisis ofereixen
el gran avantatge d'estar estretament, !ligados amb la realitat exterior; abre els dóna una
possibelitat educativa mes grata
encara que a les arrees escales.
La farmacia cultural, no n'ha
pas de malinetro aquest carácter; al contrari, ha d'aprofitarse'n Tota ella pot basar-se damunt les realitats que l'olici
coposa i els interessas i curiositats que ell desperta.
Els escieptics, û aquells pseudo intelleetuals gari miren l'obree amb la matinal superiorisense
tat que una niaer,
adonar-en que' el iet menysprear Mis el treball manual porta el contracop fatal que labren

menysprei el trebail intellectual, prenent-In eom una forma de droperia — als ei..cioptire cal dir-los nonat"!s que l'ea-

periéneta està teta , i a casa
ilustra i amb molt ii i éstt. Els
cursete d'humanitals a l'Escota ilel 'froLsall, n te la Mancomunnat. les elasses de rnlura generat a les Escotes rompirinentäries d'ofici s , del rwstra Ajuntament, en sAn be!! teslintoni.
El sign e méss evident. de l'esclavatgl és da no ad .mar-se
l'rselau da la cadena que el
Iiiga. Aquest és, en liendre
nacional, el cas de ataire de ca-

talans, aquell es en l'ordre intelle e tual ni ras de molla dele
nastree (aovare. Me« niés quo
no les aspres rampanyes fetess
per un guaity material qualseval, demostrara liar eapacital'exig a ncia d'una formad.;
itl/ P ileell131 a lee escoles, si l'o_
brer no assclis un nlvell de cultura igual — i no es pas (lema toar- gaire! — al niveil mtg dc
la classe capitalista, la tan dila i redite emancipa ' t:' del pro-

letariat iminés consistiria en
haver milis-a! el rendiment de la
maquina humana.
1... Nicolau d'Olwer

Converses i 1 o 1 giqu es

Llegan en ura dccument publicar pez
• entitat harcelonina: "Li agrairem
tingui ramabilitat de trametre'ns qualsevol publinció que crrgui pugui es&venir ntil al nostre objccte
Deixznt de banda II impropietat
amb que sembla usat el verb rsde•
canstatern en aq ,,y, si parägrai
dc3 casos d'onsissiö indeguda da la
con-1j une i 0 qu.t.
La supressió dc la conjunció en una
preustctd gas- 1 i de cotnplcment és
a les . Facultats de treball" de
lee renovellades Unicef-3;1ns a inacceptable er, Mala, es enntriria al
geni de la nostra fingir. Parlan',
aquells individus que saben de
s or-ap t as fine a ron. Socint no quin cata1.1 diria tn3 i Ii oraiinf
Os gaire su p orto,', i-al ronfes- en lloc de li agrair j qua
Dnr.cm, esient, en el pangraf tranisae-ho, el nivell dels nastres
contplemont da a9rairrri
minyons quan entren a les es-, crit,
i
complement dc ei-equi, os diu
coles e omalernentäriee.
La eultura general ha d'esser agraircen hauria de dir agraircin
donada en aquestes escolles so- que tingui, i on ditt eregui pugni hauria de dir er,-3, ui que jaoui.
ta un catre netament prärtie i,
El cataiä antic presenta, eertatuent,
tan; como sigui posible. aprnfdant les avinenteses de l'ar- alguns casos tfemissi is de que.
tualilat i (lel lima La sistema- ta, pelé,. en el catalä actual es la
tització, quan ealgui cana una sació d'una construesió espanyola. ja
espanyol trae recomeable; ro la
mesura da poliria intellectuna
serit mes ferunda donada "a continuanG d'aquella construcció merli. p.onteriori". La /lengua i l'ex- es al, que. d'altra banda, repugna evicursió poden esser els dos gsans &esmera al geni da la norara
fastors useit adosa de l'interes, gua, par qut ere:era que ha d'éssor
i el rnagnific pretext, de lela proscrita en absolut de Ini 'lengua li•
mena ,le lliçons poètiques. La teriria.
P. Fabra
l redacei6 con a disciplina f.o'',

l
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Full de dietaridES ElidasLA ami
EL. SOMETE:n.1
Denç que fa volt die; vaig erariore que el Someten:, tal osen jo cl conCenia, era indicadissins per resoldre el
vergonyós problema de les escombrados. he rebut un 3rguit de cartas con¡radien! la =va tesi co diversos ton!.
sincerament que la enajoria dels
incas contradictora epistolars no han
entes bel be el sentit del rnen clarr..
La sera susceptibilitat d'individus del
Sometent no ele ha deixat venir! el fans
de les meves cristallines intencions. Gaicebé tots imaginen que m i ho deixat
empentar per alguna .sinistra passió anti-social bolxvvitzant. Cree, tarimatein ve un lector equanime comprendri que les nieves paraules anaven més
ariat a puriiicar, ennoblir i enforsir
la institucia per convertir-la en veritable puntal do l'ordre qua no pas a pratenluce -la violentamenr.
Era penso que ningti que es deturi
a. (enser uno segort en aquest tensa
na pretendrä que Cl Sometent barceloni sigui ni pegui idèntic, per re:ganitzacié ni per robjecte a l'amiga
institució catalana, que correspenia a
Ine tiran de societat tctalment dijeres-1
dc l'actual. Si aquell palia limitar-so
a empaitat els 'ladre; i els maliactoss
en un cimp paz poblat o nt 1.22$
tat , petite3 i totjust industrialiteadcs,
el d ' ara ti—e ha de trair--una misa
infinitament mes complexa.
Per aixe, mica estranyat que alguns
camunicants bagin contestat el mena
claro, amb aquesta sencilla objeccia:
"La mini! del Sarnetant no és de recollir les escombraries; el Sommers
té finalitats mes altes; el Semestre
estat creat per manteri: Cordre..."
Se prou que el Scmetcnt no Ola
erra! amb l'ese:mira intenc.l'i de ronsagrario a la neteja Però
em sembla completament iota dc ¡Inc
l'exclusió d'aquesta fundó de la coree
pciençia del Sometent. En realitat, el
Sometent hauria d ' e31 e 7—una
mena de substitut universal. capa: dasscg,urar la permanencia deis servcis indispensables a la collectivitat en heree
de trazigel.
Veig que aqu.osta idea oiSii el; semiments cavalleresca; i romàntics d'alguns senycrs. Em sap grcu; perü jo
hi pus ter': Aquesta idea que he
tingut el plaer d'emetre, no es una paradoxa de la mora collita personal; es
una conseqüencia de restat present del
mc'ut ,
La recollida de les escombraries
tma ciutat d'un minó d habitants es un
element de l'ordre tan important cona
qualsevol altre. i menys discutible que
.;Inalsevc1 altre.
Subaliittir l'escombra: re potser no és
el meu desideraturn. Perú és evident
que si ern pcnoca substituir-la en una
hora de pertorbació, acceptare sense
inc esz.eraialls; sinú perque ra'orlolizo a dir que és essencial la replcga
de les escombraries!
Jo no venia a dir res més sinó aixfir
qui deidad essencial ¿'orce, que (-coperi practicament a mantenir-lo ociosa deturar-se a distingir entre missions altes i baixes, entre feines desitjablcs
i indrsitjables.
Ah. Déu ineu! Qui gosa recordar els
preludien guerreen en aquesta hora de
liquidad,'" universal? L'exercit mateix
ha hagut d'arreconar les velles arcod'ocies i, en ple conflicte social, dedicar-se a traginar farines, en engegar
fabriques de gas i d'electricitat. a mena:- transvics i camions, a enterrar
morts, etc. Tradicionalment aquestes
'lentes en entraven en el seu programa classic. Tanmateix, amb gust o sen, e, cll les fa. Eit nom de quin privilegi el Sometent, que es o hautia d'ésser-la s,acirt suplint les defeccions
(raigan dels seu:i orguens, pot fer una
tria entre missions pròpies i
Si }lees arrihat tan avall que per
recollir les escombraries cal portar
carrabina a coll, parten-la estimats senyor; del Semetcnt. Perls abandúnén
d'un cop els exhibicionismes iieûiils i
Irr ¡artes pomposes. Tinguéu més acial
u p r. hurnil disposició do bombers que
acuden a extingir un incendi que nn rn
émfasi da batalions ca psu de guerra,

Naturalment que després d'haver escris tot airds, encara no he encertat
un arpecte interessantUsim i relliscosf!sim. El Someten i3. COI cesta manera,
organionnt depenent do l'Estat dominador. Déle mcfi guard de resoldre
amb la meva mima autoritat si perra:ayer-U 43 eampatible o incompatible amb un lateas nacionalisme... Em
basto :atetar el problema.

Garles Soldevila

ülef

Caen

Emuresou g en1 del

¡ice-presidenl d.* culueleh
du rui de Nasa
TO-lesa, jutge crinstruzzió ha
ordenas la pres.; i processament del senyor Ferran Garrigues, vice-president
de la steeió de camelo!: da roi
Tolosa, com a en :A/plica ea ratempt.it
contra Caillaux.--Havas.

Ert la Obra deis podes del
Gran arate, obra eit general,
afectada, c e rebral i reterira,
pintada anal) une COlOre de mitologia de sal& seguint les austeres petjades merriques de
Malherbe, esperonada rada dos
per tres per aquell righl academicisme de Boileau, s'hi frotis
dc tant en tant, un reconet doleament. huic,iii. saturat de la mes
fina inteligencia, pie d'aquelI
bon sentit dels anys i de l'experiència d'una vida d'amor i d'estudi. En aquest reconet shi han
donat dita els mezie importants
poetes de l'época, is el retonet
de les "estances", gairebe sena'
pro son estances dedicades, a
una dama. una marquesa generalment• Sia una marquesa cense litol nobiliari corn la actriu
Marquise Tense de Garla, de
la rroupe de Moliere, sia una
marquesa de debe cona la famosa Marquise du Chatelet amiga
do Voltaire. Honorat dc Bueil,
Franeois Maynard, Marhurin
Regnier, Charleval. Maucroix, i
tants d'altres ,en un moment
dariat. de la seca vida madura,
escriuen unes "estances". De
lotes aquestes poesies, alcaloide del sena i la sensibilitat del
poeta. n'hi Ira dates que alean
fet famosissimes. les do Piares
Corneille. i aquelles altres eslances fetes un segle mes tare/.
i que son potser l'última Pb:'
o
rgi'rj.r'anP IS7,agri

resrc‘r. 1 t e sl Ppeeref

re a la Marquesa du Chatelet.

Aquestes estantes escampadintel, una gran obra retó-

des

rica i arlificiosa, eni direu

quin
interés temen, i porquZ, se
m'ami. recordarles? Per a mi
aquestes estances tenen un gran

interés son una Ilie6 veritahle
per tots eis nostres literars. Les
eatances a la marquesa. son per
a mi el moment pur d'aquella
hornee, afailigats de flore de roba i sentiment. "au caramel,
despees de cinquanta probetasre s,. hereigaies, desases d'un laS•
de Deu de tragedies falsee amb
Antignnes, vestides a la moda
de la La Valliere, el poeta diu
en paraules acurades i mesurades, la seca mica de fe, la seca
masa de ilesettgany, cl vurt agra
¿ole dele ancore pasara, i ha diu
la encarant - se cap a la seca fi,
a una arnistat tèbia i
gent, que 9.1:, erimpendre les
puntea d'irania, i no necesita
ele esgarips de la passid.

Tora la me) i tota la mirra del
segle hi és fresca i olorosa dins
de les estances de la Marquesa,
Les nobles preocupacions
l'espera i les tenidos ticatritza•
des a la priipia rann; una llarga vida dP treball i estudi retón ie, unes guantes tomharelles i

salte roortals pel vergel- de la
poesia. desgraciara i inútils,
produrixen a la fi un mameiat
pur idelicadissirn; les estanres
a la Marquesa- Això As una fina
Ilieó d'humilitat i de ronstäncia.
el quo poi donar vil Sota

cant ressona a les mulfitufs inronegades). Peri) Goethe, es
Gorthe, i n • hi ha rnolt poca qua
veritablemeat au g uin encarar
se anda les multifuts inconegudes. sense, necessitar l a vella

amistas per dirdi les delicadas
i ävies confidenries.aa.t..
A Catalunya hi ha hageit, i hl
es encara una febre de parlar a
les multituts inconegndes, però
la majoria de les vegades , els
nostres poetes o els que slart
creaut ser-ho han parlat
ment al huid, i a mig canal se'ls
ha aturat la vau sense poguer
articular una sola paraula
tabla humanitat.
Avui dia. polen- un estudi
dele crässics que. comença a/
volt 'd'una Fundaci6 famos4
potseruna mica mes de cura ert
acondnr la pròpia conciencia,
servirá. per no fiar - se massa de
les precodiats, per no fer que
s'apagui deseguida la flameta

interior; no duplo que els nos..
tres jovenissims poetes sabrän
adonar -se millor quejo d'aquesta Ilie6 de !es estances -de la
Marquesa.

Qui pugui ser Goethe. i pugui parlar con ell a les multis
tute desconegudes, quo CO
panti ni es desesperi, que Deu
ja li donark la ocasid de fertin
pera mentrestant que treballi
tothom, que tota tretiallem, els
que ens estimen a Catalunya
a la seval lengua, per no atusarnos a mig cama peeque a tes
nostres velleses, poguem donar
alta mes tendre mes humà i
mes sineer de lanostra anima,
perque noguera dir cono el mimo
Voltaire a Madame du Chatelet.
"Si vous voulez que l'aime enrorrrendez moi l'ága d e s
amours...."
Josep Mula de Radares.

ANIDA LA MAMA DE 4.1i1I1tii
fRANÇA
L'Aliança Nacional francesa, amb
la cooperació de la coneguda firma

"Michelin", obri un coneurs, amb
primer prerai de ao,noo franca per
premiar un petit fasciele que ensenyés
la manera de combatre cl flagell de
la manca de natalitat.
sortosa que el Gavera cepanyol, Cine volgue instituir un premi
semblant per a un Ilibte que fes
pologia de la patria, l'Aliança lea
vist el sets concurs coronat per rexit.
El Irressi de sa,00n francs bu estat
adjudicar a un norrnaliata agregat al
Liceu de Lyfi, M. Paél Hauvi. i encara cl jurat oha cregut en el ¿euro
d'adjudicar-re un altre de meco
a M. Launay, mestre d'Oeterille;
alt7e do koon a M. René Dutnas,
d'Enghien; ttn de 6.,eati al metge de
Cattier; uns de 2,000 i goal-anta de m'eso franco cada un.
Del de NI. Hauvi, que se n'ha empastas el primer, de bon entuvi cero
izrä un tiratge de 500.000 exemplars.
per repartir-los prefusament.
No estaria de mis que algun borne
ente!, o alguna de les nostre3 institucione es capfiqués a estudiar-lo. 3 fi
dc irr-ne apiicariO a la nostra terna,
on el problema hi és plantejat
ment, i en tenim la desgracia d'estar
governats per autoritats que perneeten un davassall de pornografia que
ultrapassa bastan: aquella que no la
gaire motiva un3 implacable escorotetada per part dels comissaris de polida de Paris.

"Fausts o el seu "Hamlet" PS
resigna, i cuida la seca änima
per a donar les l, PVCA eatances
a la Marquesa. El que no pot ter
flosie una castissima selva, es
resigna a t'es' pujar en un test
polierornat una flor perdurable.
Aquesta es una de l e s mes fines Ilieons del Gran Segle, que
no han salan seguir tot s els deixebl e s de Rousseau.
Dones bé, aquesta lihçó de les
Estanees a la Marquesa, si l'apliquern a la nostra vida. literä- La situació a Europa
ria, vencerla que li Ve roro Vanell
al (lit. Si hi ha un vais on la liDesprés de la inquietud d'ateratura prensan una brotada de
quests darrere ¿lee sembla que
peeeacitat i d'inconstaneia des•
la qüestió d'Orient serà sou'
concertants Ce a Catalunya. Son
olonada. En una reuntr í celebraranas ele laves de la primera
da a Lausana s'ha arribat a un
volada que donen PI ecu i
acord entro tunos I greca sobro
d e so y es s'apagu e n i es dediquen
la qüestló do les reparaolons.
Son
molla
els
que
eltres feinen.
En acabar la reunió el senyor
altras
feines
sense denearse a
Venizelos dlu que ha esolamat
es desorienten en absolut s'asmolt satlsfet: La pau es feta!
sequen i penden el pon que teEla turca, perd es preparasen
nien, i es frohen rnorts
„la per la guerra 1 havia estat
toalla-len Ser130 quo la seva vida ordenada l'evaouack) civil d'Anhagi arribar, a aquell nombre
drIndepolis I els alts oomlasarls
d'anys necessari ter nroduir les Mitas de Constantinoble oelePSInne r s a la Marquesa. Aqui
braven freqüents runlons. Alzó
atol prefereix sempre anar a lo sol dlu que ningú no creta en
rara del "Faust" o del "Hamuna solucti tan rapIda.
let', son poquissims els que s'aguanten i treballen humilment,
tot esperan linera propicia de
El movlment oomunIsta conrabell gris i sol de tardar, en
tinua propagant-se a la Rhur.
precid'una
manera
justa
i
qu e
Boohum ha eatat teatro de
sa han de sortir del seas Ilesas
greus sucessos. Hl ha nombrosquelles est armes somniadce•
sos torito. Es pronostiquen noE5 importan [asilla el van de
ves complicaclons desudes a la
l'home que arricat a anta aaenpolítica financiera de( eloh,
aada matturrsa. i ha trenrat tots
la nova balsa del maro I la oonele nigerias do les estuve i lee següent puja de les subsistenAmistare primeres, que ce nent cias.
Veí de la mor?, i que por die tono
Goeth e en la dedieateria de
Ha estat comunicada la Illata
"Faus: s : "Mein Lied erbte? ‚irr
del reou cobeen anales.
tinbektie.'. e tt Meoge". El mea
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De 1
al 10 dr mala, proppassat
aquesta Companyia ha tinzut un attam a nt un la s,va r ra'apraaia de peo-e.
A 1:all.91S.n vista Pi recaptaatO ea
s mareit.z= dales da Eany 1922.
Do primer de ganar al 10 de maig
' a la5a s.- s at té un /toal d'in/emane
la s-sa la:a:apta:La da 1.593.1s.mard
;eta a reaapraido vsI 1 , 55 mateiasa dasca da l'any

f

Le Cembre Je CemeN is tire Je
Illegeizemeige
1.a Cam'ora da Coa,
i Navagmaia
La lia .5 rassat
troi
Folnrue
aar. r-iguint el crin
, ,royeo e : pe,
Oil,' -a -no analegs.
ennol.onats
¿r se do triagatzemarga
apraltrzaain
de material que ea a aa
anaain • n
mtarions d'aplasta dinar ilurnnt
ta 815 al i. a l'amarlas, ha ropr a asat conveniéncia arte as amaa.
fa,ui la fórmula emite:ala su Le It.aata
ordres an el
',abra
111;l 1¡o
1:a en forma qu a,
lisar ron. iStament C., di, eit V.I1W
as-aura eis • faan, de la • Mii:,,11:11-;
confii la Cia r a', ola] lista aariir
qual hagin ne pereebre'a laoraaaut
asmentats Ores: a la Divis.a, (le Em.aearrils, arnb 'alejo 1' d'evitar arte .51
re tara en la patina, ia (le la ,arr,a.
poneut Reial o ldre ol n ;igal
eptirs a pagar els a•ra r litotra a t .
¡a
hatea de •letuanar dis t a,
t • .a o •

Mercats
1. ESPINAS
ADOBO
Superfosfat croo 19/20 heid fosfarie
nitraaen, a 15 pessetes per 100
i

01.10 DE PINYOlat

Orrloe

cu que. . Mercal acastingut.

Mercat de vins

OLIO DE COCO

ll e/ e2.11. el3.
Nilrat (le sosa 15 1') per 100 nitró-

Mane rauda cavas), a 1:11
Caahtn, a .210.
Palma, a 190.
Plaus sosaingurs.

aen. a 11.
S : Ciar sie ponassa 90/92 per 100,
t'imita:5m a D/50 petanca pura. a 33.
ciaran' da 'eta -sa 511555 ir 15 111,
polasaa pura. a 31.
Malaria organiaa ,arara aaiond
15111 per arrir nitragau i .2/3 itald fosfaida. a -Ira
Ni r ragiva "Salir-Jordi", 8/10 par
n'a raa?ro. a 25.
t r onara-no fosfatat "0ant-Jordi", a no,
0015'RES
S ara "tlanialarat" 99/100 per 100,
col eso' ile ad coliats. a 13.
'
1 5 ao
- Jordi" "Esotra fi"
.ate quilos, a la.
rs 1 5 0 ariii.aa a 2b.

MERCAT DE VINS

01.10 DE ELINCISA
Cru, a 10 pessetes.
t'un, 5IreS.
Oelmee 15li357, a 210.
En caixes, S pessetes més par 100
atinas.
T. , 4 y al
prrns s'aus.:5 am] per
peo-setes els 10d quilos.
• 0I.1 DE CACAUET
Correnr. a 1 5 ;5 pessetes els 100 qui-

Refinar a 1 55 fdem.
li -real anonimato
Yagona ara-Pialo en la preseas setmana per li-stació del Morrot r•
4)a anda1(15. l n vagan,.
x511 1.1 p Its. 1) vagases.
9eu e doll a l ' e >119 oto•in esta n • ió 33 va-

..r.....easnonwassio,oserseirJaesesszaamae-v..........

Ga y as C . a, S. 6 n Cia. I
131,ICA, CANVI, VALOF1S

M, ....Me

1.a

Dr.

montatiä

Intorrnaiid facilitada per l'Assoaiaal6 de Magatzemistes 4 Expartadors de
Vill a de Baraelona preus per grau i
heetalitre i mervaderia posarla al 'ehei- del (militar,
l'enerliVs taima. a Fr15 5.teeserez.
litem negra, a 1'65.
Camp •le Tarragona Llana, a 1'75.
Idem ideal negra, a 175.
Canea de Barbarà clara-, a 150.
1dam Pirra negra, a 1.50.
Priora': negra. a 2.
Vilanova i Geitra negra. a 1•75.
Igualada negra, a 165.
Marrorell blanca a 2.
Marina blana. a 2.
Alacant negra. a 225.
Mistela blanca, a 275.
Ielem negra. a 275.
Moscatell, a -1.
Freno ferms.

Par la mar ha artilair 42 vntans

eal 11.,

111.

a 215.
Gallinas. paren. no lb a 25.
Pollastres, parell, le 13 a :as
Conills. pillan, de 9 a 12.
Mamellona.
ele j(0 a 75.
Nodriam, un, de 50 a 250.
l'atares. Pis 100 quilo. a 10.
Xeisa, quinta de 55 quia,. a 23.
Formenr, guia r a. de 55 aallo., a ala
i r rada. els 100 millas. a 39.
Ordi, els 100 quilos, a ma.

11:701.

Rambla del Car.tre, núm. 6
el njons 1220-1231 A.

Cala'.
4;1'
Nine.oa. t..
La adr a ar aa a r ri . 5 5 .5 I.t .1
.:
,
.1..
del l'ola 1,1• 12,ai.
s • es arbitras durant l'at•rua' atoartitantar parque V1.1 t a nir a t u ntas 1 , , a -va

0115. una dorares. de 2

D c color veril primera.
10431 a
10S69.
lama groe primera. dr 11304 a
11730.
fdem segons, Je 20669 a

liban de éala 1,9/20 per 100 Acid
fa-faria aolubla, a 13 Mera.
151.an aliau 1 . 1/1S per 190 jachi fosfar;a salut.1-. a 12.
Ideal f 'lean 1:1/15 per 100 àcid tos(,di, baluale. a 10.
Suitat 'irr ' asar 20/21 per 100 ni-

ti

Mercat de Vich

OLIS D01.1 V ES
Carreut ba, a 195375.
Ideal superior. a ICH.
clasae fina. a 23013.
11rm extra. a 21'121.
Mareas cut:atular.

INFalliMAGIO DE EA CASA

.1i *J1 11 105115 1.‘1

no es poua atan sin,',da!
•nt
aae haZi •1,,J.;o1r,g1,; 1 . :U / JvIal.

Mercat d'olis

dels Hospit. als de Pari
s. Pell I ve .
nerl. Sant Pau, 28, principal 2.•

iparillim Mdf3S

AGENT DE CANVI I BORSA
; PASSEIG DE GRACIA, 17
Cllo 1 ' er:117 , 11111115 .111Ira. Ptaai
RAS, COLL I ORELLES Coinnlimentació d'ordros
al, tirtis desigs,
savia a L ' alar al:
ljeuraciä
(1(. 114 topuraiiiJas y sorderas per tdaetpi °oriol anit'onnevialeltair'saSatal'acZuj-S
aaardo: naort Una /Wo
c:dosqrmee qac siguin. Dr. Massot, Bruch, 34. Orar-aclamo a preus módics.
(1,,nadA.
V. da`
ä res. Intervenció do euntrac!. tes eunicreials i prestees
cubre inerraderies re ea_
lees; su'usoriponns a elanAVU1,
INAUGURACIO
GERMANS
p p .:a-151s, etc., de.
( Slljt!, * A1,1
1
1 CANVI : VA LORS : CUP3N8
I -litat on les solooles ensaimades
Rambla del Centre, 18
Direcció te9fileAgrRtufi
_________________________
e,o`,-I",,,[1. Id; , j. I. :122 (Entro Passolir, do Gracia n Clave,
EcaNTE"
Telefons: 44.5 A. i 490 A.
Z§INNZAiNk12SIZAIINNZ 221
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CAMISERIA

DE

EZ

JOAQUIM %MAMOLA 1
Fàbrica a Onda (Castelló da la Plana)
Carrer do Valencia, números 74 al 78

F. VEHILS VIDAL

MASSO

DESPATX: Casanova, 132
Enc auces per telerfon: 4380 A.
BARCELONA

MiNIMIOMMDMA11111211N

2, Portal de l 'Angel, 2
Cami c es

re

•

0 111 51N35 11
[3bliti

2

exsfènci a preus

aloa reduïts
:11,Nr/dMINMEliltilii113111111111911 11 1111 11 11 113
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en
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9 Pies,

"Cres p ó 9
" Semi-seda

"
Importants estocs

Percal

15

Popelín 15

TOTES AMB COLLS

Iniinens absu
en astas,
estam a, gabardinas, frescos 1 xevlots prono traialisalma. La majoria dels al ti eles só n fabricats amh llanas d'Austràlia. Vendes a lengrös i al detall. Av In y ó, 7, entieso!, cantonada Fernando.

5-044444444:4444.4.4444...»..+47,

Noves religioses

Joves vells

Rosselló i Martí, Francesa Sagtest
1

Riera. Jaume Serra i

Fruta, diaa.
1 S.171.1:
Liar s Oriex de !a Pene i
(.2uaranta harce: Esgieria de les
Religiosas Salases. Horas eFaxposicid: 5 nadar Barbee Martinez, eartoixe1;

dc d'as guara, de set del /watt a dos t 1-ra Llar. de Bate: i Nolarc do Mel
a graz:taras; Kera i sa'as
quaate de vais de la tarda.
sra.
- Cort de Maria: A; ui es fa la
1
Os r ia a .',o'
: Lluis Blarae
visita a Nasna Dona de llontserrac,
Ma '0i‚ l'ere Bras
Carreres,
a Sant Just.
FOSFANOL VIAN
M.
Candi i Poblet. Francerc Rcs;
- Adoració nocturna : Torn del
Romagosa. Jaume Vilarrúbta i
Purissim Cos de Maria.
elixir o granular, Os el miGR. d:CA:r)laC e; Fra Marc de CatreIr.
- Varlles en sui ragi de Ira anillo', deis recor.stituents
ra
P20n 11 Andreu Caldera i %%ere:.
mor dal Purgatori: Torn de! Viacrumoderns per curar la neuLeandra .Ayuso
cis. a la seva capolla tlasaorial, 135, 1
rastenia, tIebilitat nerviosa,
Jaaep Cubells Salvad& 1
Gracia).
csgotament fiai I evitar la
ga y : E s• ivill i Zamora , de la Sagst- La Missa d'aval: D'un:Moca 1
tubercu.osi. Pragunteu al
da Familia.
després de Pcntecosta. Calor blana.
ostra metge pel FOOFANOL
LA PROCESSO DEL CORPU
VIAN i us podrà donar pahua
Dcl Bis%•cf
de les seves excetlents q uaHa / rebut
n
Al Palau Eptacapal. FExcellentisdel Bishat una inviraei
litats reconstituents i COM
sim senyor birle conferí la clerical
per a :a prace,sO que es fa cada ity
a reforçant.
tonsura als seminaristas san:lenes: En
Earcelana el dia de: Corpus. 33
allanan). s'ercati el darrer dayaest tres
Enanque i Massip. En Pere Brcs
De venda: Farmäda i La- i iLink
car„ , E, Josep llar
c
ui
.
i
i:
/
i
L'itinerari
de l'errrientado armar
-ja
boratori EL S:GLE,
Sant
En Joaquim Jumaos
és el segitcnt : Sonia per la pera
i Verdaguer, Ni .
Pau, 33, davant IVIendizabal, e.
sid „ p uig i 11„ 5 „/5 . E, izra„,,,,,.,
princ. :no l de la Catedral. C
C atan e1
; Roig i Po:mago:a. En Jo:rp Vilarro- 5 Santa la:ncia. Placa Nora. carteo ¿0
t-514-~54144415454+++.4.1444+4144 bra i
7CS. plaaa de Santa Arma, Pon:
Pineda. tots Moccsans; Era Mara
de CastellO, capoto', i N'Andreu Ca:- 5 da l 'A n ge l . Plaaa
Catahomaa, Ras.
bles. Ci7r 27 de Ferrara
dzró i Valdivirlso, pan:.
de Sar:
- AlUr cl doater Guiliamet ecoloas--:. erarrer
Bishe. carrer dt
(cri os -doce generals a la Santa Seu Sama linda : cntrada por !a p,77'.n
poi:mear:1.
als segurms scminaristes:

Poden recobrar les vostres
forces si teniu present que
el

Prcsbiterat : Joco( (.- Jt i Rie:.';/-a,
CASA
D'F.XERCICIS ESPIRIB a naventura Espriu i Cusils. Josen
TUALS A LA COVA DE SANT
Locas i Solé. Mata! Roca i CaelarraIGNASI DE MANRESA
mona. Manuel Rovira i Cardona. Jiail
El el:a /1 del propvinerat 11101 de
Sarda i Canals, N ' Enric..Xicola i Polis.
diocesans ; RaM011 Gintó 1 .Ahalla, de , jualy, a les onza del mati. corneneri
mia tanda d'Exercies espira:1:1s ranla cliOcesi d'Urgeli: R3111O11 Edelmana
Cus, de clac diez. (ale es donaran rs
de San; Climent. _losen Niznaz azeh del
el no:ostra i datan. PC7 Iré, derailso dir
Beat Parnoili i N'Amar O Searera ...e
5-.
51 r-,e al P. director da la Santa C.`
La Immacu'ada.
5 -- l • ' '
'
.,
VJ. Mame,. Ninge ha de donar-e
na'aioz G r aizalea. del 1-103 1.' (1.,.:•.
prr adaer• si abans na ha roba: ata
DiJ:oncl: Pera Ventosi 1 Solar. :Eal''' braf amtariva.
cesa
;
Jorre
Card.
-:ma
1
Roig,
,-1,
la
aas._
M1REU QUE ES
SECa'10 DE VISITES A L'HOo•
casi d'E:visso : Saltad ' -: Sustamanro.
dz1 Sa grat Cor.
PITAL SANT LL.ATZEb
NIMIOS!
Subdiaconal: _loan Arriaste o, i RieAra:esta srcció dedica ases. diumeol•
ee. c n .en ‘..
ra. Tosen Posa i Veatura. J:-..a:1 Clerch
g r. tm a fcast als malai:', amb el te.
a.. prbe.•A e eel cona.A.
i Viró, Francesa Ceors i Garboaell.
•••••co
mplacrt de la junta diractiaa de l'Herr
fosen Guixart i Largué-. Jota-a:in
paal genaral de la Santa Crea, air..)
Conu i Boitastre. Joarp Joilii : Nad-e l,
rni nt da! primar an ¡versar: de !a Croo*
.1.,:e 2 M. N' a liar i 5: arreras. Frattrcsc
ea raració
Sagt al Cm de
Motollu i Soler, fosap Mora Rama.
Al mati. a les sana hi hará Hir•
-,Driattt A Al. SEU
•I.
Anutdrit
°Per
i
Reos
sanes',
juall Rer n -r, SCAYOFA se a,
all
Cosinun:•3 gZ11.77al per als aur
bull i Lluís, Llui-. Rehcrer i Ginr•ta,
,O5.../lAGRAS5I.)ccoed
i lema d. la stairiO.
Pera Ser-a i 1 1iii1i15 . 1. joaiep Taular
uNa POMA
A les <liza OiOct Porvo.
i Codina. diroccsans: Josap Vtlaseca 1
A les dotze. dinar eatraardiroari
Ncollevi, dc la illéiarsi d'Urge ll ; Hevit als rnalalts pele senyors de la
ginald Buzan i Salvador Oli¡Jls, beJunta.
nedictine ; Pera Bortenat, der la l'er121~11:5521.1r~
A dos quarts de cine, res del San!
ge de la Roca; E117iC Bou, de la VerMat-;
R
i exercici del aire de Ma
ga de Montserrat : Feliu Corcha,
de
Rotnovació de Eacte de la consagrad
la A'crge de l COF 5 eoles Pies; Forje
davant la imatge del Sagra r C 3 / d'
rectificats do 96/97°. Especial!
1i:trama de la Verga de VaIhrana
;Icsi•o.
per a Chasques, laboratoris, farArtioni (i .:ati. del Sagrat Cor : Josep
S'acabrira la fasta amb enlirantesl
mácies, perfumar:es
.!.faties, de la Vcago de la Marr ar,. : Sede globos. focs artificials,
bastiá Miralles. de la Verga de A'alloCONGREGA:10 DE LA VETLIA
rana. Antoni Fibernat, dc la Verga del
PERPETUA EN SUFRA GI DE
Rasad i Ramm Pujol. de la Imanade totes classes
culada, ctcolopis Antoni C apdevila i
LES ANIMES
VENDA A L'ENGROS I AL Farrando i
Jaime Roca i Pons, paüls.
Denla. dilluns, a les sis de la tarda
E.,istat i alcanfor: Antoni
DETALL
Ra- a la capella del Palau Epircalgir
dia i Comes, Daniel Canal, i Sana- hura retn
a:, general de la Corla,'"
lasa, Salvador Climent i Lorente. Jc,
g.:C1Ó de la Vedla Perpetua en
rey M. Garcia i TIlta. Lliiis Gen!. i ci de les inittes del Purgaron. ese>
Ronda de Sani Pau, 32.
L'ates. ilpiiatii Lorda i Ro j a. FI-eriaE dudar
presidida -pe!
l-ir Marti i Alhancll. Camil Muxi i
Teléfon 810 A.
López, par delegació del reryor
c
mismanie2D4 Gernsa. Lluis Prat 4 Duran, Josep ba de la Diiecesi.

LECI1ERA

A L CO H OLS PURS

ANISATS

A.

ANTICH

Dr, F. Falgueras i Falgueras -

11,0 ,20 donlisIrt. Morheloa i Cirneia do la luan 1 deli r'
de les dosviacions dontale. do les defOrTa.

Carrera/1S

ViriS

ereixepea dala maxilara. Danrats NO"

fil"clilic3 410 la fitnairl inaarrattriria, st l'objeala de no alIerr
t als als P rinci P l ‘
la degustaciú. Ronda Sant Parc, 15, 1. ' , 2." (entre P, do Dricia I Otario). D'Y, a 1 1 de 4 a /1

oftwenge 27 de niatIg da 1923

LA

D'ESPANYA

PUBLICITAT

ELS ASSUMPTES D'ORIENT

senyors Muñoz i Aiipuru S13 ardhai 3 1111 acor ii gllire
han pres possessió de les
turcs 3 blISH113
carteres de Justicia
i Guerra
L'assumple
regraciolis resoll

Eis

El cap del Ge vern no ha ad',
et aquest Metí al seu despatx
dc la Presid(tneia.
El sots-seeretari d'aquest depiirta incat ha manifestat que a
aniria el President al
S-la:esta visita del president
id , epertat el natural interes,
(ple es suposava que ea ella
zeK:aeia resolta la crisi parcial.
L3 eenfer(itneia dei President
2. 115 el Rei ha durat des de la
fins a tres quarts de dues.
(2':lo ha sortit del Palau els
" r:erelietes l'han rollete
Li cap del Govern eis ha dit:
comte de Ldpez Muiioz
ministre de Gracia i Jus
i el general Aizipuru, acra de l'Estat Mejor Cen, serä ei ministre de la
ra.
tara s'efectuarà a dos
T
e •:17" .-. de non de la nit.
aa signar el deerrt del
- d Romnr.ones per a la
.nria del Senat?
, es signara aqueeta nit
e lx temps ele fl ' oe':.`) de la dimissiú del seAdctalä Zamora i nomenadeis nous conseilers.
- '•- • n van els arriles del seAlela Zamora? - ha preo,' un periodista.
- -N e ; es queden - ha afirrap del Gavera.
rSI DEURA EXPLICAR-

.

SE AL CONGRES
zeeee'ró sreenr que al Canles exieemes esquerres
:raran aconseguir del Goena expliceeiO de la
'as:6 la tindra en la lee-l e :a comunicad() oficial
Ca3, creiem que el
o que l'ori g en dels
està en curs. reser-i
Hicaeld fins que s'ene alerinye, fina que el
eetlgui conetituit.

L KiMIADAMENT DE L'ALCALA ZAMORA
El ministre de la Guerra di-.
ressicineri, senyor Alea! i ZeM " :2, ha rebut avui els perioC...stes, per acorniadar-se. ofeeein amie.
Ha di', que aluesta nit, des:es qee e: general esezpueu juel earree de ministre de la
l; dctrarä1..issessi.... del
A M(CIS DE 'DON NILeiTer
ieeta tdeda dese l'Aieala
.1 que al terminar el Con. sea i oferir de nou les
• deis eeue arniee. ate-:ecs del Presideni,
nuessin en e.s seus
•

que diaris que supariaven
- iseus entice,
efeetee en coiercia Prieto
arrees neer .CS per de:zar

-.dent

contestà. en
clesautorticaven
es insinua-eee restessin
algua
r,31. CO 3.-

e
: :.,N1STRE DE LA
CUEP.RA
general Aizpuru accepla la
ca: de Guerra en una con':-o c e lebrada aquest metí
marques d'Al:lucernas.
objeccions a aceeptar,
• en el tel d'estar identiemb el ministre
. e e el miieri eehee relate_
Uli.ilarS que aquell volia
Usereen1 per aquesta
e.eseie, l'harem cereal a
- va dir-lt el cap del
La eenferéncia es perllongà,
dels motius de la erif. p:ans que han de deceno
rr.lar-se.
Lc manifestacions de l'Arnu7n-.11 , , onvenceren el general,
' o a.tngut Passentiment, el cap
Greca porta la proposta al
aprocada per aquest,
ec nt ho comunica a E:kie t:Je: Z rireora, donant-li comnte
4 •e deconacó del seu sUe•:es2c.r.
, LA JURA DELS MINISTRES
A ies vuit han jurat al Palau cls
l'uf ministres, amb el cerim9nial de
rasgan.
E l tnarees d'Alhucemas dit que
Rei hatea signat els decrets admeat Its dirnissicns dele que ser van
' ,ererari t el vente e Romanenes per14,at. dl Senat.
E l de la Guerra es porsessionera
1:t'ea Mt del eärrec i el de GreJusticia dillues.
C.:(11 que dilluns se celebrará
`-etit de ministres,

-

CONFERENCIA
Aquest metí han cenferenciat l'Alcale Zamora i Cl general A:zpuru.
Substituirá a agurtst en la jefatura
de l'Esiat Major Central, el general
Wcylen
LA CARTERA DE GUERRA
A dos quarts de deu s'ha possessienat de la cartera de Guerra el general Aizpuru, donant-li possessiú l'Alcalà Zamora, canviant-se curts parlaments.
Eis caps de sernit acompanyaven el
ministre dimissionari.
LA QUESTIO DEL MARROC
EL GENERAL VIVES DIMITEIX
LA COMANDANCIA DE MELILLA
Ea molla dies que el comandant general de Melilla, senyor
Vires, baria rnanifestat desitjos de deixar el cauces
Ha insistit en el ecu desig, i
tenini enICs que so li confiara
un comandament a Cartagena,
si 113, per circumstancies capecaía es demora el nomenament.
EL TERRORISME A MADRID
DETENGIO D'UN HOME I UNA
DONA : lIECOLLIDA DE PISTO
LE> I BOMBES DE MA
El director d'Ordre públic
don Carlee Blanco, hacia organiCzat, fa algun temps, un servei de vigilancia en la linia féuta de Saragossa a Bilbao, per
haver srribat a les seres odes
que aquest servei eslava molt
deeeuidat.
Aquest metí, els agents eneaTrepas de la vigilancia deie
treus, han realitzat un servei
imporiantis.sim.
Quan dos agente de la brigada mail reccrrien els vagons
del comboi, en una estado) propera a Madrid, sorprengueren
en un cotxo de tercera un subjeete que va infondre'ls Sos pites.
Els agente l'han vigilat i coro
notessin quelcom anormal en
el desconegut, se li acostaren,
detenint-lo en unió d'una dona
que Eacompanyava.
Eis detinguts s'anomenen Sil'
vi .N.c2.foras, de 27 anys
Jornaler, solter nallical de Villa Mcdianilla (Burgos'', i Adelaida Armas López, de 47 anys,
casada amb Mai-ihn EscuderoAquest matrimoni Id sis fills.
El sien domielli és
La policia, en fer la deteneid,
s'ha incautat d'una maleta que
Silvi guardara cuidadosament
seta el seu seient del ragd.
Oberta la maleta, s'hi han
t erbat sis pisteles antomatiCflIC“, , amb Hurs corresponents
carre g adors i quatre capees de
eämsules.
En un dels departaments do
la maleta ,curosament
quatre capses do carita'',
que contenien altres tantee
boiebes de mi, amb es titile necessaris per a Ilur funcione-

ment.

Ele detinguts han estat fras s
iladats a Madrid, ingressant
la Dir :aleló general d'Ordre peincomunicrits.
Tots els indicis fan suposar
que ele detinguts es dirigien
131. .bao, anda motiu de veure's
la reveo de la causa per l'assasinat del gerent dele Alta
Forns, que esta assenyalada
per als dice 28, 29 i 70 del mes
actual.
DA les dades que obren en
poder de la palleta s'ha aransegad, saber que els detinguts
sen eindicalistes pertllosos.
Es coneixen els següents anc.
facedents referentS a aqueet
romplot;
Adelaida Armas eslava en re-.
lacid amb alguns perillosos sindicalist es, especialment amh
Carmel Bolia.
Aquest ha sofert alguns arrestos governatius a Madrid.
Els detinguts. en unió del
marit de l'Adelaida, estigueren
fa poc a 'Bilbao, arnb altere individus coneguts p e r Hurs idees

avançades.

Des de Bilbao marraren a j"'arrt3rn ssa, nIt adquiriren les er-

pau esta ieia!
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Lausana, 2 6.-Avui se celebrarà la
federada oficiosa proje.eade entre
CIS deleguis sial:, el delegar tare, Isme: Pastà, i el comissionat grec seeyor
Venizelos.
A instenzia de la dclegació helena, els delegats de Romana i Serlea a5sistiran a la reunid.-Havas.
Constantinobie, 26.-Comunica
bencia Reuter que les noticies rebudes
lies avui mostren al Govern d'Angoca en una actitut intractaele pel que
es reiercix a la qüestió de reparacions,
eensiderant que la situació en lees ternes és critica.-Havas.
Lausana, 26.-Eis turcs slan negat
a fer cap decizració sobre la reapesta
que ha de donar-se als genas i ala
al ial:
1mal Paixä no ha rebut encara resposta a la consulta que féu al Lorena d'Angora.-Havas.
LA SESSIO DEL COEITE DE LA
CONFERENCIA
Lausana, 26.-La sessió del Comitè
de la Cznierencia h estat pública
dcciS'ha arribat a un acord respecte Pabolició de tats els privilegis de rimperi otemä a Lisio, meny; en cc) que
es rcierenc a rautoritat espiritual dcl
Califa.
Quant a l'establiment dels coleangers a Turquia, es decidi que es ocgrulla convencions particulars dintre
dele detze meses següents a la
ilan:ea del trae.tat de pau.
Mentrestant, será respeetat restatuquo.
També seran respectats el; drets pcls
estrangers establerts a Turreia el primer de gener Eany actual-Hayas.
Leusana, .15.-A dos quarts de guatee de Ir. tarda sha reunir la conferencia privada amb assistemele deis
caps de tetes les dele.gaciens, amb
jacte croe- els informes deis caps
les dekgaciens turca i bellenica.
Hi assisteirs l'observador noradmericid
La sessió Call'inua encara i cosa que
és privada, no pot saber-se quin és el
carácter de les converses.
Es diffeil, per tan:, fer prenästics
sobre el resulta: de la dita conferencia, pelee quol bé pot afirmarse que
la reeniú ceaved no acaban amb cap
acord, car probalflemente isrmt-Paieä
demanarà un termini dc dos dies més,
termini que ti serä indubtablement concedit pals aliats i peis delegats
lénics.-Radio.
L'OBSERVADOR NORDAME
RICA .
Lausana, 26. - L'obeerea,
dir nordarnerica Mr. Greve
entrevistat amb Israel-paica,
aconsellant-li que aldi les potencies en la seca obra de pau.
Lausana, 26.-(Urgent).
Davant dels capa de les dolearribat a
p,acions aliades,
un acord entre els representantes de Grillete 1 de Turquia.
En terminar aquest acord,
delegat oficide
senyor
Venizelos, exclama:
-La pau esta fetaL-Havas.
CONSELL EX En AORDIN.ARI
TIHIG
Constantinoble, 26. - Cornisa
niquen d'Angora que durant un
Consell extraordinari celehrat
el dijous, Muelen. Ketnal-paitch
parta llarga estoma sobre lea
conseqüències que pedria tenir
un ruptura a la Conferència de
Lausana.
Hi assistiren els ministres
elle raps de l'Estat Major.
El resultat d'aquesta reunió
fon conninicat a la delegare()
turca a Lausana, pol mitja de
despatxos xifrats. - Hayas.
GRAN INQUIETUD A CONSTANTINOBLE
Canstantinoble, 26. - A
aquesta capital regna gran inquietud. Ele alto comissaris
aliats celebren freqüents colaremluticies.-Havas.
LA POBLACIO CIVIL TURCA
EVACUA ANDRINOPOLIS
Parle, 23.-Comuniquen a "Le alatin'e des d'Atente% que la peblacie el•
vil turca ha eraeuat Anthinópolis.-llaves.

mes i les bombee, marxant després a Madrid.
Com qu e la policia guarda
gran reserva, no s'ha pogut saber res mes sobre aquest. important servei policfac, ignerant-se les declaraeions que
hagin prestat els detinguts.

UN crrir:F.rt ANGLES ALS
DARDANELS
Malta. 2a1-El crtner "Oentanrc” lis
sortit de Malta amb dcstI a Esmirna, per rellevar el "Coneord"; anuest
darrer crecer havia de tornar a As&torra per sortir reparacions, perh es
dirigeix ais Dardanels, a conscqüenele de la sit ua c hl actual entre Gri:cla
i Turquic.-Eadio.

DOTZE DETENCIONS MES
S'assegura que en un noble
prop d e Madrid, en -la unia del
Nord, han estat detinguts vuit
bornes i quatre donee, tole ells
coneguts sindicalistes, armats
de pistoles.

L'EUFIZATEti DESBORDAT
Rttedad, rin Eufrates s'ha
desbordat en una extensfa da multes
mines ales de nulas, mil lio,-thries de
terreny cultivat han quedat inundades.
Les caravanes d'Aleo han quedat imruovilitzades. Els danes ausats per
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la inondavit1 sön considerables, orincipalmeta ea tia canals ir ragua:eneRadio.
LES RESPONSABILITATS
D'UNA RUPTURA
París, periädiz 'Le Temps"
diu que el Govern fraileb ha suegerit als aliats que declare: a Grecia
que si repren le; hostilitats, damit
d'ella recauran totes les responsabilitats dels esdavcniments que sorgeixin
i que els aliats no faran cap esforç
per contenir l'avmq de l'exercit turc
a Trecia oriental, si be admeten l'entrada de la flota he:laica en els Estren.
Armaste gestió es tara en quan es
rebi la contesta deis Gos-eras de Londres i de Roma.-Havas.
EL CENTEN.1111 DE PASTEUR
SOLEMNES CER1MONIES
L'INSTITUT PAS 1 EL:11 1 A LA
SORBONA
París, 26. - Amb el deseobriraent a l'Institut Pasteur i
a la Sorbona de les läpitles recordateries de la reconciliar:id
de Pasteur amb Listet',
inaugural les testes organnettdes per cornmemorar el renteinri del naixement del gran sa al

ANGLATERRA
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Londres, 2 .-Ei Govern pro.
piarnent dit el constitueixen definitivament 17 mini 'dre3.
modificaciems introdurdes son
les següenta:
Stanley Irealdwin
substitueix a

Bonar
Law. reernplaea a BaldMacizenna
win en el Cilr2C3 dr canceller do
de PEchiquier.
Roben Creil ocupa el carrec
de Lord Guarda Segells privat.
Alees 30 ministres sense artera, que no formen part del
Govern propiament dit, continuera en blues ilnes.
Jenyen NiOee ha estat nomonal secretari, Finanier del Tresor.-Havas.
Londres, 26-111r. Mackena,
que cona As sahut ha reempla(»ti, l'actual president Stanley
Baldwin cii el seu earree de ministre de Finances, no pendelt
posessi6 de ceo cierne ni enmeneara, per tant, a exorci:. Ice
seves funcions fins passat
periode de tes niesos. és
prrqu3 el senyor Mackena es
(roba en Factualitat ronvelcscent d'una fibra tifoidea.
Durant. aquest ferops el subsistuir, anab caritcter d'interinttal, el Primer ministre mister
Ealdwin.-Heras.
Londres .26.-Segons I-Evening News" encara no de definitle. a la deeesid do sir Roben
}Torne de refusar la cartera del
Tresor.
Pieu's vi la composielö del
nou gabinet britinie, que jurarara e l. diluns
Primer reinistre, Mr. Stanley
Bald in; Afers Estrangeirs.
lord Curzon; lord president del
Gon.sell, lord Salisbury; lord
canceller, lord Gave; ministre
de l'Interior, Mr. Bridgernan;
.ministre del Tresor, sir Robert
Borne o Mr. Arnery; Guardasegelt e , Austin Chamberlain; cancatire dl ducal da Lancaster,
lord Rebert Ceeil: secretad per
a les Indice. veecomto Peel; seeretari de les colönics, Dur
Deronshire.
Ministre de la Guerra, lord
Derhy; ministre d'Higiene, Mt'.
Chamberlain; Atlorney general.
Sil' Dou g las llog; sollicitor ge-

11: baria als dos actes, ultra
eles elements francesos, les coe
missions estrangeres que han
vingut a aquesta capital anida ei
dit objo.cle.
La cerimbnia a in Sorbona
fou p residida pel senyo:' Milleraid, pronunMant el ministre
d'Instruccid pública, i després
el d'Higiene, sentits discursos,
ennItint la tasca realitazda per
Pasteur.
Parlaren també alguns comissionatss estrangers, expres
sant l'admirad() que sent totliorn pel srivi que arrib els seus
treballs deinvestigació tants be-.
neficis ha deportat.
Acabä Es:Me ami: una breu
alloeucid del president de la
Cl on:':efr're,T- sirinPsk.iLl:oyndliiGli5retrac:
República, que donä gràcies a dn e lra'
R. Sonders;
les delegacions estrangeres per ne; Agricultura. sir
Instruecid
pública, Wood; Trebarer acudit als cicles - realitball, sir alearlow.
zats en si:en:brin del gran Pass
Manea designar el primer
teur, benemltrit de la CiAneia
lord de l'Alinirallat.--Radio.
francesa, que ho .ft s tambe de la
Human:tal.-Havas.
M. MILLERAND A ALSACIA
1:-NA LAPIDA
I LORENA
Paris, 20 --Aquel molí, rae
París. 26.-Cona esteva anunciat,
vant deis representante de l'Aha sortit d'aquí per ter un viatge
juntameet 1 dels delegats esd'estedi pels paissas d'Alsecia i Lotranget' e que assisteixen a
rena el president de la República, sefeetee del eentenuri de Past sil',
nyor elillerand.
ha eetat, colloceda una lapida
Acompanyaven el preside& en el
commemorativa de l'estada de
seu vitge els ministres Leon Berard
Pasteur a la Tus:ti:ni-id Edili Strauss.
Hantines, al barri del Panteó,
l'oren accmiadats a l'estació pel
prop de l'Escota normal. president del Censen, senyor PejeHayas.
cene cls ministre.; i au;oritats civils i
A TOLO
Told, 0.-L'alcalde sociaTALMENT COM A BARCEilota de 'roló, senyor Glaude,
LONA
ha publica 11113 crida a la soBrest, 26. - .1 conseqüència
hlacid, en la qual es diu entre
(le eis cperacions parlades
nitres cosas, la segiient:
cap per posar a flor d'aigua el
"El Govern do la República
naufragat "Lipari", se'l
francesa, en testimoni de reeo- va llover de
desearregar de dure
ntiixeemnt envers un gran savi,
rail tones de carn frie-orificada
e-es rlels majo:: benefactora de la
que confin:a.
hurnanitat, ha decirlit consagrar
Aquesta quantitat de carn
la jornada de demi diumenge a
fou arrastrada a da platja. pePa s teme
:ea pon desprds romenearen a
Cono que Tot16 ha de prenden neta:. -se
sinii ornes de putrefaepart en aquesta obra de glorifi'd, per la qua l rosa sise ceracid, copec que a comptae de
mAnra!. a teenre-la de la pla lla
cuiree diumenge esmerceu el vos
i cremar-la per evitar la poslitre coneurs a les diverses so- lúncia.-Havas.
lemnitats i manifestacions que
ES COMPLICA LA MALALTIA
tant a 'roló con: a la regid. han
de celebrar-se en homenatge a DEL PRESIDENT DE LA CAM13RA FRANCESA
Pasteur."-Havas.
Parle, agreujat en e: son
E. MILLERAND FN 1.110MEestat el president de la Casabes, 3r,
1ATGE A PASTEL! Al. SEU POIleon! Pcret. Ella inetges temen que la
BLE NATAL
ge:ppe que iratcia amb tendencia InPresident de la ReDote,
(ceden,/ es converteixi en bronco-unpública ha am-ibat a aqueeta
:mufa. Na ohstant, s'espera que pcdran
tat ezscnt rebut a l'estacie per tote,
11.5ser evitados los eernidiearbam.
le autoritats locals i els parlamenteA la preselenda de la l'ambra han
ris del districte.
&nunca persones entoritzadea, que
ele Millerand pronnnciá breus peel senyor Pe.act es proposi dimitir el
estile; d'agraiment munifestant que
eärrec.-Ilses.
sentia una gran satistaeció per hacer
GERMANA BERTIION DIU QUE
coreencat el sen viatge, per Dole.
PRACTICARA LA VAGA DE LA
Mitterand i la seva comitiva es
PAM PER PROTESTAR D'UNA
dirigiren immediatarnent a vieitar la
ALTRA ACCSACIO
casa on va neixer el celebre savi
tcur. La casa es troba situada ell
Parte, 211.-Germann Borthon, l'ate
uit careen molt estrat. Poca ioren eta
Pira de Fassassinat de Marina Pta.
que van poder penetrar a la casa
lean, que es roba a la prest de Saint•
eatel de Pastcur. M. Millerand i cl
Lazare, ei, espera de compardizer deseu seguici visitaren les pctite; haennt l'A:Leal:da, este tanab3 Frece,
bitecione, de la casa natal del savi,
anda per compeeitat ernssociació de
convertida avui cts Museu cientiftc.
tualfactors. Per protestar contra anuesEl Presidcnt de la República sigla darrera acusada ha escrit el lineal
nä en el 'libre d'os, dirigint-se &sgeneral cennunieant-li que practleark
eres al monument aixecat a la me- la vaga de la fan:e-Baile:.
merla de Pasecur. El dit monurnent
estä rodejat d'arbrer. Moltes joveEL "'ROCES DELS COMUNISTES
Lates, vestirles de blanc, es trobaven
FRANCESOS
l'entorn del menument i Ilancaren
Paris, 26.-EI Consell de ministres
fiers guau el senyor Millerand di1rcha rcsoit que d sumari relatiu a ras.
5. itava al pm: de l'estatua de Pastees
sampte dee, diputats cmunistes siqui
una palma verde.
etiviat pel Procurador general al ProEl tninistre d'Instrecció i altres
curador de la Repeblice.
pronunciaren discursos.
El Censen ha encarregat 21 senyor
En el mornent que telegrafien/ el
senyor Miilerand ca dirigeix a Mes- r Colrat inc prepari un neu projecte de
pital.-Havas.
j Tribunal de Jucticia.-Havas.
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Bochum, 28. Dresprh dm
Dorlmund i Gelsenkirchen la
ciutat de Bochum ha estat tara-.
bd teatre debs disturbis comunistas.
Ahir a la tarda els comunistas assaltaren les redaccions i
sales de maquines da tots els
diaris burgesos.
En un comba', entre els
obrers i els bombers encarengata de la policia de la ciutat
han estat ferides moltes persones.
Nornbrosos magatzems hart
estat invadits i saquejats.
Les autoritats d'ocupació
rnantenen una actitud neutral.
-Hayas.
COL.LISIONS A DORTMUND
Dorimuncl, :76.-A les iraniocliacions de les mines d'aqueeta
poblaciú s'han produit rollisions
entre vaguistes i treballedore.
La policia teil fugir dos cents
individus arrnals de garrots que
intentaven penetrar a Dortmuni-Haras.
MOSCOU SUBVENCIONA EL
COMUNISME A LA RUHR
Londres, 26.-El corresponsal del "Deily Chroniele" a Essen telegrafia que Mcecou ha
trames recentment cent mil rulates als cornunistes de la Ruhr.
-Radio.
IL CANCELLER CUYO CONVOCA .ELS PRESIDENTS DELS
ESTATS ALEMANYS PER SOTMETRE'LS-III LA NOVA NOTA
Berlin, 26.-E1 Canceller sceyor
Cuna lea CeNVO.Ctt a tole, el; prese.
dents del:, Caverna deis Estad; alemanys per sotruetre'is el projccte da
la ogy a neta alemarya als niats
Radio
LES PRECAUCIONS PER C.)
RANTITZAR L'OFERTA
ALE,MANYA
Paris, z6.-Segens In "Gareta de
Berra, ela elemento eco:leude.; alemany, per mediecie dels sea: representante, I:eu ecc:eret que esto /1
disposats en ;lecha a facilitar, sota
una ferina que scre fleada per lo Ud,
le; precauciono necesser;e5 per caraAatita.aa leert,', reemr.nya.-Hz.eas.
EL. covrn:: 1 ELS DIRECTORS DE LES 7ABRIoUES
xr,rrp
Berlín, e6 -FI Cerera del Rcicli
ha contestat a la comunicad:, del;
director; de les iebriqees Krup,1 esaniftstnnt qua en eactualitat ne polla
recabar la tornada da l'amimeead7r
zlentany a eVaseineten a causa de la
grevetat de la situacie, c,uc fa inde3penIable la prcseecia als Estats Units
dc resmcntat zenbeixeder:e-Havas.
MEMORIA OFICIAL DEL
BANC DE eele!PERI SOrreWi
ELS BITt.LET3 EN CIRCULACIO
Berlín, .16-La lIclou'uia oeciel
Eanc dc elinperi cerrespenent el dia
te del mes actual, acusa un augment
de bitilets de banc dc aereeereneraeoe,
la qual cosa eleva el nentern da bitlitis en circulacie a la quantitat
7.112.800.00ceona de meres.
L'esmentat Banc ha pres a erestec re.eocenon de. meres ,-obre les
reserves or que !euard e.a 1c5 caixes
del: 'Ornes emraegers, de r e • e en que
el total da Hm) ncservc e cii cilt metan s'eleva a 212.000,090 de mares.Hayas.
L'EXECUCIO D'UN SABOTEJADOR
Dasseidorf,
estat rebutjada
• petiele dendult del súbdit alemany
Set:A:gatee, que ceineté arees de sabetetge.
Aquest metí es procedirà a l'exectiDusselclorf, 26.-leatitor d'artes de
sabotatge alemany Scillagcter, ha teta:
aiusellat aquest atad, sense que
gin produit iuddents de cap tr,ena. Navas.
EXPULSIO DE FERROVIARIS
Dusseldorf, 25.-S . ha decretat
pulsió deis ferroviaris vaguistes que na
atengueren lultimetum da Degoutte qem
els ordenava que es teintegressia al
reball.-Havas.

internacional, el renunciament per--pa-W
del; aliats i deis Estats Units del reemberc de les pensiens militars i
l'anullacies de tots e:s ¿emes.
El Congrés es clausurar:: immedia•
lament després d'adoptats els anterior.,
acnrds.-Havas.
MIGZ,res ssret brdl sbeel 541 hrdd re
UNA. NOTA BELGA
lereaeeleer, 2e.-En Ilee lea informat s ' assrs gurs gua el nalnlurra (P.e.
(Pes estenugsrs ha enviat a Parts una
nota c=pos+ant al flsiarn fra.,,:g las
eonee neciene del Gahinet belga respecte a l'arranjament de la qüesjil
de les repararcae.-Haves.
Paree 121.-eafota que la neta belga
rebuda aquesta ort Si de cachetee te•
nIc ftnanoler i presenta isiresganes
notis punts de vlste.-Eavas.
•
L'AJOIINAME:NT DE L'ENTREVISTA FlIANCC-3ELGA
París-. 23.-Ha tln;ut ,onfirame;5
la retieea demeer esa: de-ucra,la Featresesta i Jaspe: . ami
Pciu-ans, a conseqiiCucia de ;a ladispcsicit. de .faspar.--Herne.
COMENTARI DEL "BERLINER
'EAGEF.L.eTT' SOBRE LA D13112SIO DE POINCARE
Beriee 2e.-Comentant la presentade da la dim:ssie, per Puluost.5 ol "Ters.ena que rs tfze:a únicamear dan dnnostracie contra et Senct. dm. una macieera talen per
part da reeee advoca: L'hincare. Es
separe,: conaentarea. rOiEeare 12a
dubre ui un moment que la seva dir..le,sia seria rebuljada, puiz ea vas
c(utrati s'in:urja abstinga: de preeenter-lu."-Radia.
LA .%. 71"..1 DAVAT.T.ADA.
MARO INQUIETUD
EN ELS CERCLES POLITICS
,flarliir IrI. - La noea daeaitada de"' maro ha provocat
una gras inquietud en els
i especialment en
rs so:enistes, puin: aquests
i7OiS,Sil.:1 - r,".":1 quo la pc-dIfica del
Baile do ilinperi, se g uida (record amb ei Covern alemany,
littlraeieeat seeollosanient.
S'espera com a cen.seqüencia
una enorme onetla d'alça en el
prm do la vida ; un nota atorrc...:dr mea: infra: en quant als
saleris.-Hara.S.
-•LES RELACIO.t.
ITALO-AUS
•
UN.% ::0 -F.% OFICIOS.%
Roma, N.-IdAg,:snc.a Stefani ha puitlieatter.:,derat nota
oficiosa:
respecte
La role iea
.le flil5OI ha SC;;11t essent fins
•
tel i eonierme queda deteiii.ia pel seneor Mussolini en les
rs declara -ions nfielals.
Des que Pi senyor Mussolini
pujit al Poder no ha concertat
cap aeord ni iii ha hagut canvi
d'impressions entre els Governs
de liorna i de París sobre les
relaiiions que pieguin mantee
nie-ee amb el .'ov-rr.
1.-ES
eASsASSIN.Vie
V(1::OVKI
Dorna, 2e.---Ele teoveene eot ielietes d • Lreenet 1 Geärgia
han traraCts al f.:o y era cle
sa tItiru nota rerentica a la de
2nIC,C015 eübro! ratba.ssulat del
eeny r Nevev ele i.
El Consell relornal, les diles notes a aloeised, acuse r0S-

nomms ALS DIARIS I A LA
VAlle;OVI1
CATIODPATC MORT
aquesta UniverVarsävia,
sitat ha esciatat una bemba, causa&
la mort d'un catedretee
En les rexiaccicus de dos periòdics
de dretes nhan esclatat d'altres.-HaVal.

ATEMPTAT QUE NO HA AR•
RiBAT A PRODUIR-SE
Liceo, :6.-Una patrella ha deseoda nihert pro de Crcield 0,5
trogliccriaa dipositins en tres Roo
diferents cobre la lin:a fèrris, entre
03territch i Crefcld, a la zona belga.-Radio.

EL PRESIDENT POI,TUGUES
ANIIIA A BORDEUS A RESTA13L1R-SE
Lisboa, 23.---Peatirma que el
president do la República marg ar:: el pröxim mes do juny a
Bordeus, ami) l'objecte de pasear una temporada en una casa
de salut -Harns,

EL CONGRES SOCIALISTA
D'HAMBURG I LES REPARACIONS
Centres socialesthimburg,
te ha apzovat diierent; rcsolucions demansnt quc se senyadi l'import corresponent i el veritable ces: de les reperacions meterials, la quantitat deguda per Alemanya, l'establirnent d'un
pla rIn pagaments, la liberacie dcl Deletc alemocy poi raitjis den emrrestit

LES CONCESSIONS DE LA "LLEI
SECA" ALS VAIXELLS
TRANGERS
Washington, a6.--Sembla que el De
partament d'Esta: e; :riostra dispasal
a autaritzer als navih; estrangsrs perque en- la llista de Ilse provisió mefEcal fado iigurar-hi gema quantitat
de vins destinada al ccesigg dels tri.j
-pulatis.Hv

•

E

PACIXA A
XXVI Congrés de la Federació
Agrícola Catalana Balear
•

Durara eS dies 20 i 21 passats se
ceea a SOiler el XXVI Congrés de

erderecei Agricola Catalano-Baqual es discutiren profito,,,
' ten:es de la mes alta impararacaca per als agricultora ca. maearquins.
sseeaussistes catalans. en nomaeeee. partiren amb el "Jale: la', al vespre. Al mati seacsprCs d'un viatge
e Palma, on corre:ligaren de
ecu rOpida visita als principals
Instaries de la Cilltati la
co. al matí partiren cap a
sala meravellosa recalzada
LES SESSIONS

e.ene l'alcalde de Säiler, da: raselorqui, la leen vestida als
snasestes.
, Mir. pres:dent de la F e -tres d'agrair a l'alcalde
-s parazzirs aznb lea quals
• als congress,zles i la revzia de Siller, explica clo. :a fina::zat deis Cangressas
nest celebra 14 Fedcraeni
altra que la d'eszudlar paquestians agrar:r.s nlés
a la nostra terra.
cridan: sobre elles l'aagricultors i proposant s:,(Tu-lunar:1cm detirca un re- Tender Creus. itt dala
'• la Federació, qac turnt
trzballa per l'agricultura
a. També rccoraa
ex-preside:u de la Federarecentrncnt en plena actiznetiva.
re mees la parauia cl presaeosecat Agricola de Selles,
Rov:ra. reproscniant de :a
sr. .aericala Ohclal del Vallas;
com:e de Perelada. com .scc Foment de lizecars; cl
el e. per la Psernea barceloass.sleix al Cangrés. i el
per la palmesana. el
•
Lo:anees, en representació dcl
general d'Agricultura. i tras
- bra de la Federare:S i reen: .A impc.,rtancia cconannca
per Catalunya i Dalears tes

tractar.
t , pres del discursas inaugurals co:, tasques del Congrés i el
la pri-s e! s.
' al 5CSOb7C
-ea amb

annat
discuss::': dr
:a Sen i

;esa' ver-

• ade:

5, fo'a ter- Aza:-

•.

Taae.
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"SURA
er Fredcric
del a'aaar Cií
mostra -

.
l'Obra
• srrient de la
• Pérez Xifra, del
.- Carena. i e: roe:1 arnbdas el
e-alerics aproes desprenen
iramet71
ira les
a 3 leal--

eeedlata
Perelada aprofita l'oca- -Is agricultars a reunirúnica manera de fer
i recorda el magníaeratiu de Felanitx, el
citar com a model.
En JalliTiC Raventes,
,ment la taca agraria
--tnt la Mancomunitat,
pràctic. i que comença
avui per les terres cata' Mallorca i Aragó.
anurn el president de la Fea,.ayar Mir. Agraeix aova-e rtesia dels sollerics i de les
eaats, i re:nercia les represen7, 7 llar assistencia al Congris.
can gressistes foren obsequiara
b anquet que tingué Ilcc a
del Ferrocarril.
LES EXCURSIONS
,Iltra la visita als principals moktra pa lmesan a les coces del Drac,
'egr essistes realitzaren altres in-

,l,tresseets exe„sione, contituint una
"latHs car avana d'autoträbils que tra' .42 illa daurada en totes direc-

cions. Recordem el retorn de Säller
a Palma per l'estupenda carretera a
la vora de la mar, que passa per Miramar, Son Galceran i altres possessions de l'arxiduc Lluís Salvador, i
per Valldemosa ; l'excursiö a l'imposant Torrent de Pareys, al castell de
Bellver, a Porto Pi, a Bendinat, i la
visita final al Celler Cooperatiu de
Felanitx, que és, sense dubte, uit dels
Inés perfectes del món.
UN INCIDENT IDIOTA
No podia manear l'incident. Acabat
el Congrés en Mg del mes gran entusiaeme, un diari mallorqui, expressae d'un grap Nilda sense cap p ut sent. es . .2,4 .enja amb 1111a nota en ,a
'leal es tima que el Congres itaiia estat un acte en el qual "st. Coreun;
tantisimo la nota catalanista, que hasta dieemos que en él se llegó a los
limites del separatismo; un acto dan(ir España quedó olvidada por coznp:eto. En catalán fueron publicarlos
les programas; en catalán se pronunciaren las conferencias y en catalán
se celebraron los actos de apertura y
clausura, no pronunciándose una sola
palabra cr: casteilano a pesar de asistir y tomar parte en tales actos elementas del Estado, dz un Estado. el
español. siempre solicito y atento a
ins regiones que lo integran en una
unidad que ha de ser, que debe ser
inmola-amable".
E! diari mallorquí es imiten:a ya en
ort Ilengualge sernbiant. del discurs del

da-ceter dels Serveis Tècnics d'Agricultera de la Manzomunitat, el qual
parlä de la "astro patria, da la Catahotya gran, de l'obra de la afancemunitat que traspassa les fronteres i pro/eslava de les paraules del senyor comte do Preciada, que demana lIs zuzliarrptins, germans dc Mallcr:a, peres juntin ami) wsnitres sota la
baudrrn de I:s patre barres.
Carn es natural, nosaltres tenim la
setesfacció de pencar duna manera

cLfercnt.
Creiem que per sobre de ia algratacaceó i de la irapertancla agracia, el
n-enet de.auest Cangees está en el carácter catz.....e. es spee he revotit des
del caanceeantunt a l'acabament; está
el les afirmacions catalanistes fetes
pcis oradors, está en l'ocasió que ha
proparcianat als catalans de Mallorca
perque sentissis els Ingams que els
uneixon a Catalurzya.
Per això ens declarem contenta del
Cangrés de Säller i sen'arn una viva
alegria pel cesgust que hern causas al
diari mallerqui defenser de la incoaszltil.

IMPRESSIO FINAL
Tots els CO:Igi rCSSiSi25 han repontat una agradzibilissima irnpresió de
llar estada a Mallorca. La bellesa inceinpreeeble de la illa, la cortesia de:5
meilasquina, la imptcalak erg:mazada, dcl Congrés, la utilitat dels temes
tractats, la competencia deis penents,
el disgast deis espanyciistes, tot ha
contriauit a fer d'aquest Congrés
<lela més importants entre els non-,
brasas celebrats per la Federada,.
Es ben segur que ' acial començaran a chter.:7-sen fruits. Entre tant
podern avenar que el Sindicas de SeIler es proposa promoure una agitació segcns el consell del
poro.'. senyor Aguilti, a impedir Venteada a Mallorca de la formiga argentina qae lacia inútil la introducc:6
ara iniciada, de I hovius per combatre
la Icerya.
Aqsiesta conseqüencia i l'eaera cata:ea-esta realitzada són prou per justifican 11 importancia práctica d'aquest

Carg7és.
LES PONENCIES
Ce:u-en del garrofer, per En Bartan ten Colom i Ferré.
Comença el ponen citant algunes dades històriques del garrofer a Mallorca, que en les apoques de carestia es
convertí en el pa deis pobres, tant que
el Muracipi de Sóller, durant diversos segles es prc-ocupà de la colilla,
de l'exportació i dei preu de la gar co lo, emanant disposiciona reguladores.

Passa despees a ecuparse de la botánica del garroier. El peu mascle
nomena bord o borrer; a Mallorca sein
coneixen dues varietats: una de Hora
blanquea i grogues i l'altra de flora
roiges. La primera és més vigorosa i
primerenca. car fiords d'agost a octubre i resisteix als freds; la segona
is mis tardana: te més poder, perd no
resisteix tant a les baixes temperasures. Asueetes característiques indiquen
quin ma s cle sha de preferir en les diferents situacions.
Els peus mascles són sempre els primers en Gemir i els último en acunar.
Tanteé hi han a Mallorca varietats hermafrodites molt interessants.
Respecte a la resistencia al fred. estableix entre les varietats mallorquines el scguent ordre, que va de major a menor : De la Costella, de la Ca-

nal, Bardina, Rossa, Vermeia, Dur -id,
Vera de la Mel. de Capoll

L'adaptació al terreny és variable;
en les terres de molt fons i riques convenen la Disocié, la Rossa, la Mollar I
la Rein; en les argllenques, la de la
:Vol; en les de poc fons I peinas la de
lo Castrila 1 la de la Costal. Respecte

a Facceptaciä en el mercat, adopta la
classificació de Rullan, ja conegucla.

Aquestes classificacions, establertes
pel ponent, permeten escollir exactament les varietats tnés indicades pels
diierents terrenys i situacions de la
illa, assegurant aixi una perfecta fructificació.
Estudia el ponent les necessitats nutritives del garrofer, i després de contestar que és arbre que no s'adoba mai,
posa e nevidiacia la utilitat de la subministració regular de principia nutridas. Per això, servint-se de la campomiela de la garrofa, fa un calcul deis
elements substrets per les collites
dóna fórmules cradob ja emprades per
alguns agricultora amb molt bona resultats.
A Mallorca el garrofer és a penes
treballat: considcrant que, segons ,as
observacians del ponent, planea solamenta 452 milimetres per any , repaetit.3 en 69 dies, es compren que rarbre ha de patir per la ecada. Per això
es indispensable augmentar el número

de conreus.
La multiplicació es fa per llavor.
Aquesta es pasa en remull, canviaat
l'aigua diveases vegades. Quan la Ilavor és inflada es posa en un Sed de
roba. ben estreta, i quan han passat
24 horca es mira si grill i se sembra.
En cas contrari es torna a deixar ben
estreta per altres 24 hores. Aleshares
bates les que no han grillat es Ilencen
per dolentes. La atildara es fa en caixonets, al rnarç; quan les piar:tetes tenen un pata es passen al planter. Esa alguns llocs el planter es fa enrajolant
el loras per a impedir que cas arbrets
treguas una arrel central i no desenrotllin les laterals. Quan els pea:mas tenen lees o quatre anys i han arribat a

En la discussió de les . conclusians inter-venal els senyors Ibba, que nemana que es publiqui una tulla divulgadora per a induir els pagesos a utilitzar la garrofa en l'alimentació del bestiar ; el senyor Coma, que soasé que
la crisis és deguda a la disminució de
consum; el senyor Pastor que comunica que a Inca existeix una fabrica
que destilaa anualme nt uns ae.000 quintara de garrofa, adquirida a cinc pessetes el quintar, produint alcohol i un
residu utilitzable co la cria del bestiar ; el senyor Aguiló, el senyor Mestres i altres.
Posades a votació les conclusions del
ponent són aprovades per unanimitat.
El centren del taronger i del llitnener,
per mossén Jeroni Pons i Roca.
El taronger és conreat per tot Mallorca, pero se I troba principalment
la regid de Vandemosa, Deiä, Esporles, Alarea Pollensa, Arta i Salten Les
taronges més perfurnades. de pell més
fina, de gust mes dolç, són, peró, les
de Sanen que probablement no te-

nen rivals al rnón i que són encara anomenades a França.
A Seiler es cenreuen diverses varietats, moltes d'elles importades de Valencia i d'altres regions; del palo no
més n'hi han dues, ja citades per E:1
Rullau. que 56.1 les que ocupen les majors extensions.
El cultiu dcl garrofer no és pire racional encar a; a això contribueix la Crisis que travessa la toronja per canses

d'ordre ecanemic universal i sobretot
la crisis de la taroMa sollerenca per la
competencia de la produccia valenciana.

Passa despees el portear a tractar del
conreu del tarongcr. Abans, a Säller,
s'emprava solament el taronger bord,
5ense, empePar, lacró ara l'experiencia
ha enseneat que es necessart el bord
per tenir peus resistente i que silla
d'empeltar per obtenir bines produccienes i taronges fines.
El metoce de reproducció corrent és
el de Ilavon prenent els punyals de taronges agres çuc donen plantes mes
forte; i mes resistents a les malalties
ralaçda k t'sh metres, es treuen amb
.
a les adversitats. Eis passeee se scmel panal de terra i es porten al camp.
planter
; quart els plançonets
tiren
en
go
per
cent
deis
quals
Els piançons. el
ajes mascles. s'enspelten a l'abril o . tenen un pain d'aleada ca trasplanten
maig d'escudes, que és Fallir:. sistcniit, per obtenir un aistema radicular més
d'empelt emprat pel garroler Aq•aes• desenrotllat, posant-lo a la distancia
d'una 25 centimetres Inri de l'aitre.
ta operació es preferible fer-la al camp,
ales tard es fa un altre transplantacar si es fa e:1 el plantea s'ha de Ilement, sempre al mateix it. i aman tenen
sa: rama en ier el transplant.
d'eacudet I
Quant Tarbre és en (Isiseesició sIe fer el gruix d'un di , , s'empélten
de la varietat dolae que es desitja.
fruit es practica l'empelt del mascle,
El taranger tumbé pot reproduir-se
necessari per la fectindació; fer-ho
abans seria inútil. E5 essencial sornetre per estaca. Es prenda brota de l'any
anterior ben fermata i ben forts 1 es
el garrofer a una bona poda de irr tallen en tli Cn 05 de 1.1:10S 2530 Sentínació, constituint una copa de tres o
quatre branemes principals: leo podes marres de Gang i es treuen tots els
dasuccessives consisteixen en lleugeres ulls i fulles de la porcie que ha
acla7:des. suprimint les rames velles atar enterrada.
Aquest sistema és mes rapid, Perú
massa espesses. Perú no cal exagerar;
so'
car carn se sap. el garrofer produeix dóna plantes de menor langeritat i
beriet molt subjectes a la podredura
en les carnes d'edat. La poda sha e
fer pel setembre, ço es, després de co- de les arrels.
Alguna acostumen a emprar el murl l el fruir.
gó, pera, rarament. Quan es vel a nu leFarsa despres el ponent a polar de
crisi de la garrofa, deguda a laug- gestar un taronger dale cal fer en cl
brot algunes entalladuree per provarinnt dels jes7nals i de les altres descar la formació de les arrels.
peses fixes i a la laaixa del preu de
En general, el tarongerar rep solavenda, que oscilia al voltant de les cinc
ment dues treballades a rally, nombre
pessetcs per quinta.
Segons el panero, la babxa cotitza- insulicient si es ti en compre el desenrotllament de les males herbes i IN
ció de la garrofa és deguda a la di s minució del seu consum, en virtud de necessitat en les hortes de metcoritzar
l'augment soiert pels automabils ca- la terra.
mions. etc., que han jet desaparèixer
El taronger demana ma lta aigua ; .a
de mels llocs els animals. i és deguda
quantitat depen de la natizralesa de la
també a la campetencia que eses fan,
terna. A la part alta de la comarca de
als nastres mateixos mercats. ala paises
Stiller, que és mes stcanera t on prede moneda depreciada, productors
dominen les terres prime 5, SC 501 regar
garrofa (Italia. Orient, etc.).
cada tres setmanes amb cesta abundanUn hon mitja per resoldre aquesta . tia; en la part baixa, en canvi, en tercrisi seria el de destinar la garrofa res de mis fons i mis frescals, sovint
a l'engreixament del bestiar, els porras
n'hi ha prou amb dues regades a l'any.
principalment.
La poda es força deficient a tot
A Mallorca són malt empeades les
Mallorca ; els arbres són plena de seligues seques en lalimentació dels
can. excessivament espesos, ço que exparas; la garrofa té la mateixa relaplica en part el desenrotnament que
cia nutritiva que la liga, i una cona- prenen certes malalties i l'esta t de deposicie mal: setnblant. El mateix pot generació d'algunes plantades. La poda
pel l'agia. Per aquesta ra6 se- és una operació que no cal descuidar
guint ço que ja fan alguna agriculL'as dels adobo no és gaire generatora mallorquina es podria substituir
litzat els tarongers san adobara aun,
formiguers i amb fems, perú amb malla figa per la garrofa. barrejacla con/
es fa per la figas amb farina
ta parquetat.
peoels í laves. S'augmentaria així el
No obstant, segnint l'exemple de Vaser consurn i es contribuiria poderosalencia, s han començat a emprar els
ment a resalare la crasa
adoba minerals. El nitrat de sosa fa
Finida la lectura de la pnnénria,
la taronja bufada ; el suiat amanic prede
la
Federada
llegeix
secretari
les
senta el mateix inccnvenient, encara
coaclusions següents, que son sotme- que en proporcions menys foca. L'excengressistes:
ces d'adob s nitrogenats dóna un fruit
1. Es necessari per obtenir abun- arec apte pel transport i per la candanta collites que el garrofer tingui
servacia, ço que obliga a usar-los amb
una branca empeltada, si és jove, de
corta mesura. La potassa. en cansa, i els
fosfats, donen taronges molt conservapeu mascle o borrer, que sigui d'una
de les dues varietats que s'adapt i s
bles.
i en cas de vela deixar-li sorEl ponen recomana la següent fórtia un verduc, creant, per mitja de la
mula d'adob:
poda, una brama petita perquè no xucli
Superiosfat 14/18.•• •.. o . 45 parta
força a l'arbre.
3o
.,•
Sulfat amOnic..
25
Als climes on convinguin els hermaCloral!. potisice.
frodites és canvenient tenir-ne empena
De la qual elan de donar de tres
per una bona iecundació i augrnent
a quatre quilos per arbre, regonas les
pasta de les garrotes primes.
seves chmensions.
II. L'adaptació de la varietat al cliEn parlar de la recolleció el po•
rr.a es necessària: s'ha de procurar rant combat el costum seguit a Säller
de deixar per molt temps les taronadaptar la varietat que més convingui al terreny, si bé no té una impor- ges madures a l'arbre, a l'objecte de
collir-les en evoques en les quals poden
tancia tan capital; fomentant la producció de la garrofa que tingui mes adinerar-se mis. Això perjudica la
acceptació al mercas o mis principis
planta i els fruits i s'ha d'abandonutritius per l'alimentació del bestiar. nar. El mateix objecte pot c,btenirese
cenreant varietats tardanes, de les
111.—Per ço que teca a la crisi económica que sol rein el prez: de la garguata n'existeixen al gunes de molt borles.
rofa, es pot augmentar la seva valor,
destinant-la al engreix d'animals
• Després de recordar que de Sraller
renta en general. i a Mallorca en pars'exportaven uns 23o 0 . 000 quilos de
ticular, al del bestiar porqul, pel fet tarotijn. el pnnent insistelx en la nede tenir igual relacI6 nutritiva que cessitat de ml!Inrar el conreu deis ciles ligues, creant alx1 una nova font trus 1 d'extendre'l per tota la rica vall
•de Saneé,
de rIqüeett.
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El secretari de la Federació llegeix
les conclusions provisionals presentades pel ponent, que són les seguents;
Primera. L'agricultor solierenc no
hauria de deixar decaure el cultiu del

taronger i el Congres hauria d'aconsellar als propietaris la intensificació de
lesmentat cultiu en la part alta, i reprovar solernnement la tendencia a destruir els horts de tarongers de la part
baixa, que es podrien millorar introduint varietats encara na aclimatades
Sóller.
a Segona. El taronger pot frtntar
cada any, pera aixet demana de part
da l'agricultor on treball perseverant.
Es clar qu e després d'un esplet gros
no cal esperar-ne mt altre; pena si a
l'arbre no li manca conreu, pot donar
una collita no despreciable, fany que
hacia d'ésser buit.
Tercera. Les noves plantacions
shaurien de ter exclusivament dt ta¡enser procedents de peu agre, ja que
ele tarongers de peu iranc atuse empeltar se braguen i mareta sovint als pocs
anys de vida. DeMé5, l'agricultor hauria
de posar en practica tots aquells miljans culturals que mileo7en larbre i .a

qualitat del ¡rail no retent-se fins a
obtenir una major producció, una taronja fina, dolça, forta i no estafada ;
i aixi la taronja sollerenca podria competir amb la taronja de les regions
duermes de més fama.
Posades a discussió aquestes conclu•
5iOns, parla el senyor RaVe41/35, que
fa algunes observacions respecte ele
formiguers, molt emprats, seacrs el
ponent, en la regla de Sóiler per alc•
bar da tarongerars. Li emite tea
ponent i el senyor Col -em. explica:1s
i justificant Ilur cmprament dcgut a
l'abundincia de terres argiletiques
la part baixa de la val]; en la para
alta, on hi hais terres mes mimes, e.s
formiguers són a penes practiceta.

Les conclusions proposades per massea Pons són aprovades per unanimi,
Al,ounes malalties de! Streiter i del
garroter, per Joan i Garst.
Contenga el ponent fent la cansa:ació que a Catalunya eIs esiuð:t de
la b.ologia dels insectes han estat
melt dcseaiduts , lora dEn Gait i
Martorell, d'En Cedilla, d'En Segarra
i de poca altres, 'Ha quals, però, s'han
ocupar sobretot de sisernataca, hi ha
reolt pee fet en biologia a la nostra
terca. 1, no obseant, des dtl punt de
ristra l'entornolog:a agraria principalmena :a biologia constituelx un estudi
es setacial sense el qual
p
tentar amb probabilitats d'èxit la Ilajta contra un insecte paràsit.
La bioleg d'un insecle. a Inés a
mes, ha dessen estudiada en cada Noca
en cada regís, car pot variar sensibletnent i 01 ponent recorda alguna
interessaros exemples de variació, entre elis alguns de no :as i altres de conmuta que convicta radicalment els
metodes de llana.
Les principals malalties dels tarangens i del garrnfers són predi:idea per
cotxinilles; d'ellea el ponent descriu
els caràcters distintius més importants.
Les cotxinilles fan dues menes de
mai: un és dcgut a les fiblades i a
l'absorció dels SUCS nutritara de les
plantes; 'altre a la producció de suca
(falcas que daterminen l'aparació del
negro. briet característic que en certs
CaSCG arriba a cobrir completament els
arbres.
Entre les cotxinilles es d'acmalitat
la Irerya Pu rehasi, recentment irtroduida a Vaiencia i a Mallorca. Es
tracta d'un insecto datas d'una terrlidaMe facultat de reproducció i que
ataca un gran nombre de plantes variadissimes, espontànies, de jardi, conrendes, etc. Es oriunda d'Australia,
pera des de 1878, any en qua foil descoberta a Nava Zelanda, sha extès
arreu del món.
Tearicament una Icerya pot donar
iloc a 2Ib mhons de descendents en
un any, els quals ocuparien uns 22.000
metres quadrats de superficie i que,
si xuclessin nornés una gota de suc
cadascun, en consumirien, en total,
tres de 2.090 hectalitres en un dia.
Els danys de la Icerya són, com
es compren després de ço que acabem

d'escriure, gravissims. Sortosament
s'ha trobat un paràsit, el Noviirs Cardnalis, que la ccmbat amb molta eficacia reduint-la a proporcions pràcticament insignificants.
El Nouvius vio exclus:varnent inens
jant ous i larves d'Icerya i Iceryas
adultes i sea, nutreix ande una avidesa
extraordinaria. A tot arreu on el Novius h3 estat introduit, la Icerya, de
paràsit gravíssim i temible, s'ha convertit en paràsit poc important. Un
altre par-asir, nou a la península ibérica, ha estas trobat pel ponent en
tarongers de Carnbrils. Es tracta de
la Puivinaria floecifera, avui poc important, pecó que pot esdevenir perillosa. Fins ara aquesta cotxinilla havia atacas solament les camelies, evonivus, pittospirium, etc., perú en l'actualitat ha passat als tarongers, evolucionant en forma semblant a la d'altres insectes. No es coneixen encara
els seus paràsits i cal per aboa recórrer a la Iluita artificial que pot practicar-s r amb exit, pulveritaant els arbres amb solucions aquoses de lisol
al tres i mig per cent, repetides mensualment de maig a octubre.
Una altra cotxinilla del taronger iS
la Snissezin ohne, que ataca també l'olinera, on la freqüentíssima i oil determina raparici6 del negre, Es pot
cambarre amis pulveritzacIons de Hiel
al tres i talg per cena (eles en juny,
jullol, agost I setembre. La Saissetia
fs molt combatuda per alguns insec-

La Ni l Issemble3 (le la Unió de iillyillers
de Catalunya
Durant els dies 19 i co passats, ha
tingut lloc a Terrassa la XII Assemblea ordinaria de la Unid de Virnaters
de Catalunya, que, corn totes les altres, ha constituït un exit per aquesta benemérita entitat que tant treballa en defensa dels interessos einscoles catalana.
A les deu del mate amb el ferrocarril electric, arribaren a Terrassa
el Consell regional i els assembleistes,
essent rebuts a l'estació per les autoritats locals, pel diputas a Corts semor Pule: i Barba, i per nombroses
cornissions de companys de la comarca del Valles.
De l'estació marxaren a la Casa de
la Vila, en l'alcalde, senyor Soler, els

donä la benvinguda.
A les onze del matí, al teatre Piancipal, comença. l'Assemblea. La mesa
era constituida pel senyor Sima, president. i pels senyors Santacana i Mari, als quals acompanyaven el marques
de Camps, mossén J. M. Rovira, el
regidor senyor Gorda, en represenluc i ó de l'Ajuntament de Terrassa;
el senyor Paiet, diputat a Corts; el
senyor Fata5, en representacie de la
Mancomunitat; e! senyor Salero., en
representació dels Serveis Tècnics d'Agricultura; els consellers regionals senyors Parellada, Ricart i Argullel;
el senyor Oliveres, director de l'EnoItagica de Reus, i altres personalitats.
El sersvon Simó saludi ctsass enableistes i les autoritats de Terrassa i
després es dona lectura de l'acta de
Ilssemblea anterior, que fou aprovada per unanimitat.
Seguidament pregué la paraula el
nostre distingit collaborador trossen
J. M. Rovira. per desenrotllar la seva ponencia "Orientacions al terna
alcohois".
Mossèn Rasara assenyala la fonda
crisi que travessa la nostra viticultura i posa en evidencia els perilla d'una catástrofe que tindria gravíssimes
conaeqüencics si continua la baixa del
preu del vi. Per reme:ar la crisi pos,
pasa, documentant m 'oh encertadarnent
las seves paraules i les seves afirmacions, una sèrie de mitjans d'ordre
legislatiu especificats en les canclussions aegüents que satine:e a la discussió i a l'aprovació de l'Assemblea:
t. La preducció d'alcohols ha dé sec perrncsa a tota indústria que pu-s
gui i vulgui obtcnir-los dels productes
que li san propia.
2. Mentre necessitats d'urgencia i
bé general na aconsellin el centrare
la fabricació d'alcohol, ha d'ésser permesa solament utilitzant primcres matétrica nacionals.
3. Els alcohels, en ésser remesos
al públic, han de portar l'etiqueta d'oregen especif.cadara del producte de
que provenen.

4. La destilació no ha disser mai
!hure d'impostos mentre no estiguin
implantades la Deciaració de collita
i les gules de circuladó.
5. L'impast ha d'ésser sernpre amb
marge favorable a l'alcohol vine sobre els industrials i aquest marge ha
d'esser de tal quanti/ que impossibilitin la depreciació del preu del vi imposada per !alcohol, com succeeix aePaalment.
6. Els inspectora d'alcohols han de
cuidar lambe de la fiscalització i demanda per tenencia indeguda d'alcohols destinara al frau.
7. L'alcohol vínic será l'únic permes per a usos de boca (vins, misteles. moscatells, licors , vermuts. etc.).
L'alcohnl industrial s'utilitzarà solament per a uses industrials (esencies,
pintures, calefacció, etc.).
S. La repressió del frau escanda165 que es fa a base d'alcohol industrial, sha de perseguir exigint el compliment del legislas i denunciant tots
els que l'utilitzin indegudament.
Mossèn Rovira acaba el seu interessant discuta demanant energia als vi-

tieultors per defensar llurs interessos
compromesos, segurs que units acon.
seguiran la victbria.
Mossèn Rovira fou molt aplaudit.
A la tarda tingué ',loe la segona sea.
uso.
El pi-esident, senyor Simó, concedí
la parauia al senyor Santacana, el qual
pronuncia un extens i brillant discurs
sobre el "Mereat interior" i eis mitjans per desenrotilar-lo com a remei
per la crisi vinícola, defensant les següents conclusions:
I. Per part dels vinyaters:
r) Selecció dels terrenys e intesssificació de 12 producció .
b) Constitució de Sindicats Agricoles que actuiu de Cooperatives
compra, de transformació i de venda.
Necessitat ineludible d'una entitat especialitzada nacional, integrada pels vinyaters i Sindicate.
II. Per part de l'Estat: a) Lijare entrada dele cins en tn.
tes les poblacions d'Espanya (supresaló d'arbitris i consume).
Declaració de celta i guies dc
circulació als objectes d'estadística
repressió del frau solament.
Aplicació de sancions severes
proporcionals als adulteradors.
di Pral:ció i persecució severa
dels vinagres d'origen extra-sine.
e) Tarifes ferroviàries reduides pez:
als adops, sulfats, sorres i vins.
O Protecció als Sindicats i
ratives i instateració del Crea:as agrícola, anitjançant les segUents mesures:
1. Que en aquells Sindicats que

tinguin tot el seu capital coostructiat
cobert per ais socis, els obri el Banc
d'Espanya, arnb apesta garantia, un
e:Hit ames.: per la meitat d'aquell capital.
2. Que descompti el warrants eme.
55)5 pele Sindicats sobre mercaderies
d'e1.
3
Auxili
a les Cooperatives de desi

tilad& mitjançant el descompte d'un
25 per In° en els drets d'impest per
a l'alcohol que satisfacin.
Les conclusions del senyor Santacana ¡oren aprovades per unanitoitat.
Seguidament. per substituir les vacante reglamentarles. foren nomenats
per aclamació consellers regionale, els
!enyors Francesa Santacana, Mona
Sala, Ifossén J. 11. Rovira, Joan Subiracs, Joan Aguilera i Josep OMS
i Rabia.
El senyor Simó preanuncia un dis-

curs-resurn, elogiant els ponents i aclarint i comentarla alguna muna de les
conclusions aprovades i acabe rerner.
ciant les autoritats dr Terrassa i els
congressistes. Al mati segtient tingue
lloc la 5essi5 da clausura.
Parlà prirner el senyor P. J. Mart,
el qual feti culpable de testat de la
crisi de la viticultura a l'incompliment
de les lleis que l'Estas no es preocupa de fer efectives i als tractats de
cornerç estipulats de la manera rnis•
irracional pels representants espanyols,
els quals no saben defensor els latea
restos del país.
Es dolgué de la propaganda que ea
ve lent entre eis treballadors del
camp, la qual cosa no fa mes que
agreujar la situada.
Parla després el senyor Miguel 1
Cascó. explicant els treballs realitzats
per abren:e la implantació del crèdit
agrícola.
En Candi Oliveres, director de FE.
nolägica de Reas, asseguri que nó
existeix sabreproducció. la qual cosa
assegura una alga en el preu del vi;
pecó és necessari millorar l'elaboració d'aquest producte, avui encara dea
ficient a mollea comarques, i persee
guir rigorosament el frau.
El senver Vincals, en representaeh5
del famas Alfons Sala i Badrines,
s'adheri al programa de la U. V. C.
Per ültim, el senyor Fatj6. en nora
de la Mancomunitat, digné una salutació als congressistes.

•

tes que en devoren grana quantitats.
Això fa que en certes anyades les seves invasions esdevinguin insignifi-

cants.
Un altre paràsit greu del taronger,
és el Pele roes que a Valencia i a
altres regions ha causal danys gravíssims. Es combat com els anteriors,
amb solucions de lisol e amb polisulfurs al tres per cent, fent pulveritzacions des de maig fine a l'octubre.
Es tumbé combatut per un altre insecte descobert per García 'Iarcet a
Mallorca. El ponent ind:ca un mitjà
per practicar amb ell la lluita natural.
Consisteix en posar rames i fulles atacades en capses especials, de les guate
marxaran els paràsits del pole roig
mentre aquest morira.
Altres paràsits dels tarongers aún
les serpetes, cotxinilles que tenen la
forma d'una coma; es combaten pulveritzant els arbres amb polisolfur al
tres per cert, des del maig a ectubre. Les serpetes, cenit tumbé les altres cotxinilles , són devorades per alguns coccinellids, que en destrueixen
grana quantitats.
'Pots eIs paràsits anomenats es poden combatre mitjançant furnigacions
amb äcid cianhídric.
Del garrotea el ponent recorda la
eendresa, cotalnilla que es pot comba-

tre artificialment com el pole roig.
Acabada la lectura de la ponencia,
es passa a la discussió i aprovació de
les conclusions provisionals presentades , que s6n les segents:
I. 1.fiiita tittimica..—Per combatre
les principals malalties dels tarongers
i altres citrus, han d'associar-se els
agricultors en Sindicat i formar després Federacions per tal de poder adquirir un tren de gassificació aplicant
així econärnicament i tècnicament be
el gas cianhidric. Els Consells provincials da Fornent podrien també encarregar-se de tal servei.
II. Mentre no es realitzi l'exprese
sal. els propietaris isaladament han
d'aplicar els polisulfurs al 3 per Cene
i el lisol al tres i mig per cent en
solucions aquoses.
III. Lhtita greus
inconvenients que te la lluita química
i per ésser un gran avene científic,
cal començar la Iluita biológica contra ecos insectes. Per a tal objecte
ha de crear-se un Institut de Fitopatologia aplicada, amb gerencies pels
diferents indrets de la Catalunya gran.
Per aconseguir-ho seria necessari que
la Mancomunitat de Catalunya, en
amorós i fraternal abrag, los integrada per /es Baleare.

Diumenge 27 de majg de I...
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TARRAGONA
Nova delegació d'Acció Catalana
Ha quedat constituida a la nostra
ciutat la Delegació d'Acció Catalana,
nomenant-se el primer Consell Directiu en la aegilent forma:
President, En Josep M. Font Cabot; secretad, En Xavier Casas; tresorer, en Joan Ramírez Sagarra; voe
cals, En Roma Ribas i En Jordi Pedro].
--Sota la presidència del senyor
governador civil s'ha rcunit la Junta de protecció a la infancia. despatxant assumptes de tràmit.
• Acordä designar secretad inted a
En Modest Dalmau, que ho és de la
Comissió permanent, per cobrir la
vacant del senyor Montanyés.
-A l'Hotel Internacional es reuniren anit en un àpat intim uns
vint-i-cinc o trenta nacionalistas republicans per homenatjar al diputat
de Catalunya En Pau Robert. que
fou derrotat en les passades eleccions
generals en el districte de Valls.
Es pronunciaren paraules d'encoratjament per l'advocat En Manuel
Miró Esplugues, que foren contestadas i agraides per l'hornenatjat.
-,--L'alcalde, aenyor Mulleras, ha
rebut un telegrama del senyor Bastos participant-li que ha estat signada la R. O. per començar la fabrica de tabacs, els treballs per a la
;ni tindran començament malt aviat.
-En la reunió que tingué ahir la
Directiva de l'Associació de la Premsa quedà plantejat el programa de
les fastas que aquesta entitat projecta
pena la aliada de la seva inauguració
MASNOU
Fasta Inaugural i benedicció de la
bandera deis Pomells de Joventut
Amb motiu de la inauguració oficial i benedicció de llur bandera, els
Pomas de Joventut "Planaons masnotas" i "Perles llevantines", d'aquesta vila, han organitzat una gran
diada pcmellista pel dia 27 del corren!.
Al matí hi haurà solemne missa
de comunió, celebrant i dient la plätica el reverend vicari mossèn Manuel Roca, conseller d'ambdós Pouseiis
A dos quarts de deu, benedicció
solemne de l'artística bandera, apadrinant-la la distingida senyora Na
Rasa Pagas de Fontanilis i el catalanissim masnoui, tnestee de l'Orie6
Català, En Litis Millet.
Després, calca cantant-se la Missa
de Núria, de mossèn Romeu, pel
Chor Gregoria, am'o la cooperació
dels pomellastes, sota la direcció de
llur mestre En Joan Rossell.
Acabat l'ofici es jarà la presentació
deis Paracas de la viia a l'Ajuntament.
Tarobé hi haurà sardanas, a cazrec de la cobla La Principal Barcalonina, a la plata de l'església i a
la plaça de la Llibertat.
A la tarda, arribada del mestre
fundador, En Josep Maria Folch i
Torres.
A dos amaras de cinc hi haurà una
gran festa patriótica a l'espaiosa sala del Casino, bellament guarnida.
Aquesta consistir en parlaments,
diàlegs, ballets populars, poasies i
concert. Hi prendran part l'Esbaat
Infantil de Dansaires del Casal Catalanista de Mataró; elements d'amb46s Pomells de Joventut; FOrfeó del
Centre Social de Betlem i la cobla
Catalunya, la qual, als interrnitjos
tocara sardanas al jardi del mateix
Gasino.
En Folch i Torres també hi dirà
un parlament.
Les autoritats de la vila han estat
invitadas a tots els aetes i és tant
l'entusiasme que negus que la festa
promet ésser molt important.
HAT ARO
Sardanes-Visita de chars --La Fina.
' Pro cooperanivisme.--Featival als Escolapia
Amb gran axit, la nit dcl dissabte,
organitzat pel Grup Sardanista del
Casal Catalanista, tingué lloc a la
plaça de l'entrada del carrer de l'Havana, una brillant audició de sardanas per la cobla Iluro.
-Diumenge arribaren els chors
"La Liebre", de Sant Esteva de Castellar, i "La Llanterna", de Salda,
que :oren rebuts per les agrupacions
chorals d'aviesta "L'Harmonia Ma taconees" i "La Perla". Davant les
Cases Consistorials, on Id hacia reunida gran gentada, ambdós chota
cantaren algunas peces, essent tortament aplaudits. A les senyeres deis
chors posà el senyor Aranyó conbates en record de la visita a la costra ciutat i enmig d'aplaudiments del
concurs. Acompanyats dele choristes d'aquesta visitaren els hcarea el
més aobressortint de la nostra ciutat.
-Les tardes de diumeinge ide
dilluns, amb motiu de les Fina el
nombre de forasters fou extraordinari, essent materialment impossible
de donar un pas per les Ramblas.
Les societats recreativas Iris i
Ateneu han celebran esp:endids concerts 1 brillants balls. Els programes
anaren a càrrec de la Banda Municipal, a l'Ateneu, i d'Els Montgrins,
a l'Iris. Alai rnateix resultaren del
tot atractius i distingits els balls celebrats al Centre de Dependents del
Comerç i de la Indústria i al Centre
Mataaora. La concurrancia fou nombrota.
-Diumenge a la nit a l'entitat cnaperatista de cansan.: La Porto Riquenya, sin celebré un acta de propaganda mutualista a arrea dels coneguts cooperatius Eladi Ciará) i Ricard Caballeria, de Barcelona. Foren
aaolt aplaudits

,

-El proper. diumenge tindrà lloc a
les Escolar, Pies lanval festival d•Educació Física a cartea de les seccimas de pensionistas, mig-pensionistes i recomanats. Serè amentizat per
la Banda Municipal i s'ofereixen premis del rector del Col.legi i professor de gimnästica als mas avantatjata deixebles.
LLEYDA
De la Festa Major.-Recital.--Futbol
La Fasta Major ha tacat ja al set/
In. Ei tarima, magnific, ha fet que
la Rambla da Ferran, els Camps ElisiS i la Banqueta es trobessin curulls
de gent a notes horas.
Els diferents números del programa es desenrotllaren tal com estava
anuncian, extensa l'aviada, que no es
realitzà, per quan el pilan. en arribar
a Casetas, hagué de fer llit per hacer
a.gafat una pulmonia.
El número que agrada més fou el
de les audicions de sardanas.
La companyia del teatre dels Camps
doné sis funcions que foren sis èxits,
i al Circ Americà. installat davon el
Café del Contera, tingué picos formidables en cada scssiaa
La batalla de flors bou espléndida
d'alegria i de color i els focs artiiicials foren Fencis dels vespres.
Els "cavallets", "la ruina' i les
fines han fet tantas pessetes com han
volgut, continuant oberts fins la diada del Corpus.
L'afluència de forasters ha estas
gran.
- L'Associacie de Música d'aquesta cintas té anuncias per al dia 25 del
que sorn, un recital de piano a canea
de la cminent artista Na Merca Plantada.
- Han estat nomenats professor interf de l'Estola de dibuix de la Casa
de Misericòrdia, el reverend Xavier
Tarragona. i caprlll.. de la Inclusa. el
reverend J. Almenara
- La distribució de les nones d'ensenyament a aquesta provincia, segons
ha disposat la Direcció general de
primer ensenyament, serä en la següent forma:
Primera zona: Compendrä els partits de Borges Blanquea. Balaguer i
L1cyda, anant a càrrec de l'inspector
N'Antoni Mitjavda.
Segona zona: Formada pels partits
de Sort, Tremp i Vielia, tindra a
N'Angel EJSCh, d'Inspector.
- En els partas de futbol jugats
els dies de Pascua han jugat contra el
F. C. Lleyda el Catalunya de Les
Corte, i contra el Joventut F. C., el
Club Departiu Artesà.
El F. C. Lleyda bou vençut el primar dia per quatre a un, empatant
a un gol el segon.
El Joventut F. C., diumenge sortí
tricanfant per un a zero. Dilluns empana a un.
PUIGCERDA
Excursionistes.-pluges
Amb motiu de Pasqua Granada, una
garnació immensa ha visitan la nostra
;ala i la nostra comarca.
Eis hotels han resulta:, de mott,
suficients per encabir els forasters.
Diumenga passat. ultra diversas Societats excursionistas, vingueren eis
chors de Centellea i de Terrassa (La
Llanterna), i el dilluns arribà de Perpinya, en tren especial, l'Orfe6 de Sabadell, acompanyat del senyor batlle i
diverses personalitats d'aquella cintas.
El concert que dona al Centre Cere:a
bou un axit, sortint-ne la narnbrosissima concurrencia que hi assist: com plagada de debía
- Les plagas han sovintatjat bastant tot aquest mes, la qual cosa ha
fet un gran be a la collita, que enguany es presenta unas botas.

VALENCIA
L'Indult d'En Verdaguetí.
Els periodistas, interessant-se per
saber l'hora de sortida de l'indultat
Verdaguer. han visitas el penal. comunica:u-se probable:taus seria dissabte.
De Barcelona ha arribat el seu
company. l'industrial Amadeu Vives.
En celebrar-se Eentreadsta entre l'indultat i els representams barcalanins.
En Veedaguer va dir, plorant d'eme,
ció:
-Era tnrneu la vida.

GASETA LOCAL
Sants d'avui, diumenge, I després
de Pentecosta: La Santíssima 1 (tin•n.
Avui, diumenge, a les quatre de la
tarda, á la sala d'acnes de l'internat
de les Escales Pies de Sarrià,
cocas i publicista En Lluis Forcada
i García del Corral,' de l'Andén-1:a
Calasäncia, hi donara una conferencia sobre el tema: "La joventut calarancia, esperança de l'esdevenidor
la patria".
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Enguany lanstiga i prestigiosa entinan choral "L'Esperanaa". féu una
excursió, els dice de la passada Pasqua, a la vallan che Figueres, on fou
molt ben rabuda per l'Ajuman:cm i
el ala-ir "L'Eratn".
junt amb altres cheira. diumenge feren ' la Casa de la Cimat on.
¿ciprés dann beli perlaraent del senyor
alcalde, els bou imposada en llurs senyeres una Ilariada catalana ai cacrs de
Tiana, Masnou. Ctia Güell i al
nostre, els representants dels quals regraciaren tal dstinció.
Per iniciativa del nostre rugidor senyor Puig, que en representació del
riostra Ajuntament acompanyà eis excursionistas. en sortir da la recepció
s'improvitza una manifestada' , presa
- i diversas regidors,
dirigint-se al menument de Fin:mortal Monturiol, on es cantaren bellas
cançons en ra:a- d'un nmnbrds públic,
el qual celebrà molt l'homenatge a
arjuehl illu;:re figuerenc.
El dia segiient visitaren Roses i Casselló d'Empúries, sortint bellamant
impressionats de la bellesa de la Catedral de Caste116.
- Divendres al mati, després d'unes horas de forta pluja, baixà una
forta nitrada que inunda algunas cases de la Riera.
- Els tr2balls del corp d'Esparta
de la Javentut Nacionalista s • han remes amb febrosa activitat, parque pugul estar en disposic:a par als partits
que s'estan organitzant. Darrerament
bou visitas per distingides petiso:131itats esportivcs, que en feren grana elogie.

Mwmmmemmg.....
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CASA PAS irdi
Ronda de St. Pere, 7
Mara Santa Anna,

MOBLL S OCHOA
En rextraordinari esdeveniment teatral que par a atad, diumenge, a dos
quarts de cinc, ha organitzat el quadro dramatic de la Joventut Cultural
Popular, es posará en escena el ringnific drama en tres actea i Cin Vers,
"El rector de Vz.Efogona" i la alstosa comedia en un ame i tambe en
a'ers "Dos caan es miguen".
.-.:rtaterrissa,115
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La Directiva (le la Penya Esportiva Esquerra convoca a tots
ele seus associats a la junta
general extraordinaria que linara lloc al seu
Anbau. 21. a les deu da la vaina del cila 28.

LE@2, 3, i

d3 LLOENS Gas.
Valäncia, 213. Tel. 771 G.

Shan rebat a la 5eceetaria de l'Associac16 general de Metges dt Líengua Catalana, per al V (acatares de
afetges de Llengua Catalana, que ha
de celebrar-se a la ciutat de Lleyda
els dies 24, 25 i 26 de jany vinent,
les ponancies dels dactors E. Jaibas
i Ribas, Gallean, Tarauella. Gana:han,
Ferrer Plena. Saidaniaa. Torres Carreras, Co-ras- Fria, Breraca,
Gaday, Bre:an i Roaelguez
115E12 10311kiliati 2 EL' K a u a u Littz if.i
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Casa NOU. Forran, 30, jura
església Sant Jata-ne.
Als tallers d r. l TeMple Explaturi de la Sagrada Familia ha
quedat acohot el grup escullärie en pedra, a gran larnany,
representant a la Sanada Familia peregrinant a Egipie, el
qual racalcI orn guix durard :ti"zuna anya havia figurat al pa:'tal do L'avara. El taai-diat al dit
emplaaarnant co tara (lineas.

CASA A mo.koA
a Santa Colormi de Farniis.
Datalls: Portal Non,
segon primera.
a
MONT

ANA

Vi negra. 0';5 arap. hin"
C e llers AFMO & MARISTANY
-Per calabrar el 12 aniversari do la sera fuina:u: Va e; Centre da Naturals de Tarragona
la "Provincia", ha orgit,nitzat
per el dia 27, a les Cine de la
tarda, una !unció de teatre,
la qual es posarà en escena la
comedia en un ante "Com cls
acalla. " i el pas d roinadia
que tu quieras".
Asma diumenge, a les datza, a lesrase del L'entra Social de Bailem.

cariatPs
'

t 2;

I

VANOS Pamell de Jovenatt. Casa
Neu. Ferrara 30, jan: església Sant
;atrae. Descornme per ds,t7ene.s.

vEs-ras

Percal llinat, vedases mostres, matra
l'io ptes
Voile estampo, gratas
deauixos, matra... ... 1'25
Crespo lis estampats,
dibuf anos elegants,
metre
125
Crepe anadés, eatens
... 223
colorit. metre
•n•• • • •••

•

STANDARD

1
1

A causa de trobar-se malalt el serayar Torres, queda rii;ernI lacte de
I'llontnatge que havi3
avui, diumenge. a les dettee del
die .al e• - •. ••• • Auta aa - i da iie Dolea:anda Ii tacinere 1 a_ 1:
tris. La
La C..mdaló meaaileadoea,
vaat la imp)edbilltan d'avisar ar• h
Inane, : saiii• a las ea a teas editoriales,
prega es aonin ner arisades par al:test:1 gasa'. lila.
'''r :55 reeibstaut. al sea.
bran
sabe.:

REST A LIRP. NT nou, L
Soló de Te
coda dia te c1ansont de 5 a 2/1
de h, t dinar a i americaua,
9 a 11.

\'‘k;

AMA

.net.

fio
%.(ilne. 11 M.Z.rijr:A\„

a pimuz

eatalviarea un 70 per 100
%testas a mida per a senyors i per a acnyores.
Roparaca:a i reiaarma d o
vesitts a pretis
A El Mol ..." Duré aspac f.% rc. n n ol-Ataattea azua:les
aaseniaals. :asm a, B ronqtalls, Pell,
Grana reeaernes. Menjiolor únic.
ma•
;risa di:
ra'Id de Madrid. Sula estaca;
adianast 8 a
Ganianau hitllel
Da:di a laiia-ilariia. In .f r
s:
Si niaardana, Ares, 10.
lau A, ah Jaay ad s'alambre.
Ahir, a les quatre de la tarda,
ingms flor la inaugi:rarló oficial de. la 1,1N1‘ tbi !a CO31P.1.Nad.-1 Cil,NERAL D'AUTOMNIBUS Dia 11.11ICELONA, S. A.
Aasasitren a Iltate e:s lilastres saajitaia l'aar1f alatens i
osep

grJrit

b

HCENTAS. 27 5 75'
-- ---

- n ftCaPteros. Isetrennts. ttroanultls. er .5, n.nues. es varen rapInallent amn

i ti :alija Ganenoi Cament.

cl:a 27, a das quarts de quatee e., la tarda i al seasee da l'Ateneu Obre r del d iaaairaa segun. h .:re:d .:es, 33 i 4d, l'Eaacrla Catalana del
cerrar da Manan& celebrará una fasta artistaca.
Es represantara cl drama Iiistbric
en aaatre actea, original del director
de l'Escala, En Manuel Ribas i Cus,
"La manir barcelonina". L'Elan
Català de Daniaircs, sota la direcció
d'En Felip Blasco, densarä els
gi:: . 17:3
"Cascavells", "L'es-

FR

fki

LA TEXTIL
CATALANA
(Ruin real-sir:a)

D,

i

r,
E anyed s

Tel. 1470 A.
P6itil 11

L'A:enea Obren de Sant Andreu de
Paliamar Ita aegaralaat per a avui. dita
CIO2,., de na
ir.caae. a cle.s
tarda. una Fetta de l'Arbet.
El passat dijoas as varen reunir ala
senyors que Na:en essor elzgite per
formar el Canscll directiu de la Cam-bra <1 ..1(11:erina a les Fires de Mostres de Barcelona, en l'Assc.mblaa celebrada al Foment del •fraball Nacional el dia 27 del paseas abril.
L'objccte de la reuraa era el preseaC...77CC., al 11n¿ira la (lis:ti:In:cae
m:turne:u del Camite rxecusiu i al deis
dalrega ta que han de representar a la

j.
h a

Pariaeau Serlait 1 Valls

CAhTEXES
'S

0

iormet.

sä isazalür Esiziai ;;Eule 7 peGscics
EL LONRE•—Ruda S. Pera

L
L'Aplec que anualmarn organitza la
Seccia d'Esports dcl C. M. I. de G. a
la Cread'Olorde el dia de Corpus. prome ta enguany. revestir una gran soleranitat.
La sortida sera a un quart dc set del
maní per l'estació de Gneis (F. C. de
Cota:un:ya).
Hi amura Oiici solemne. procesan i
una ald1cid de sardanas.
earamels,
peef. da les perennes de

:set) atusa Es canea Cali:mara i Confitaries.

Las-also aCeifa an!,

del diumenge passat, serä
ca oq rn
u apto!an, e

eosgrparmoavessón
npueilx programa
ai ard e iss, qa tit iec isoónna
tpsroi ualpseer:ru:3,-

seis, La mes atractiva de la
nada serà segurament
el Pr:,
d 'éi ss-eEri Saigfil eo i"ona its i no haye,.
m
guanyat mai cap cursa, Aciat„,,;
cavallers eón tots de la ravio,
societat barcelonina i per t'aai
eoneguts de tot l'element
de la ciutat. També hi ha 41
handicaps, entre les provet
que per l'especial condició"i
curses agradge
secnuresna;gréasnpaloassuie:
larallep
rppoteinbi ec\o‘ru.eaynee \. ant ireioer aby algeneral. a, In a ppsui arr,}:

yg ial .ela P en fr.rprlea
i taergreuna:
torenii
mar, puix sembla que cada ve.

edesta I, aiaeta
360 Pter.

Gran tiat81 d a Londres
SERVEI DE PRIMER ORDRE
Plaia d'F.n Pran

REUS

Ni) tossiu mes, u y n Tar
Preneu pastilles D. U fi
TRES naLs CAFGA
-—
Per a caarr:s exagerada•
It •
ne:as
niant eco:la:Mea ;iba:m
esaecials a 4n p . : -tes, al

ai

Al!nr.AN RESTAURANT VILA

dol Crèdit, 5 I 7

'

Metgesa tocòloga. Enfermetale de la
dona i dels nens. Pelan, lb. 1.. De 3 a 5

Doct o ra

SAS

Li).

'te :'hnspisal de la Santa Crea. GOLA. NAS i GRELLES.
Passeig de Gracia, SI. pral. Telefon 3274 A.
• :*.itarimcnt radical de la fortar de l'a.e (t)ZEN

I S Cú

atori

la que s' e mportarà les prep.
neisonvio
c e rb; lgauegegnue ar ialyli i atd e; a,c e,xin
mir
dele saus competidors: el rilOt
ben situat eis South of Iprer.
La monta predomina mili
arob els cavallers que disputa.
ran el premi d e stinat a
van.) sentit dir que Vicente de lt
Cruz te molla pche-tira eqüestre
prr toril una apreciable asan.
In: ja per ronduir legua a la
victbria que li disputaran se.
riesament els oficial:, de l'eaer.
rit que hi concorreran.
Scgueix a aquesta cursa la
sieeple entre els especialistes
que Coneixem, com - Son', la.
redo", -Beyga" i "Alonso".
compres que ele dos primera
tenen mas prédica que els
Ines,
de li
el mes petit incident pon
dericlir en be o en mal per tia

I acabarla la festa amb una
cursa de tanques, en -Lareb no ha de córner, pan) que lastatader II" pretén la victòria,
LAMIA GER.3IS.
malgrat la muntanya de pila
cine ha de portar a Pesquera:
Passeag de
aI luesta ciretimstäncia anpidee
Sant Juan.
a 'assegurar el seu èxit, i ven
possibilitat a "Jauja - , que ara
va molt be, quan va cataren
Ahir a l'església de la Bona- . seta genet el diumenge pass::
az,vo. se celebra el matrtmoni altrarnent trobem a sota de lt
dal conegut industr.al de a incripcions a -Delusion - , tia
guanyä aquel l dia pat.
nostra c.utat, En Jaaaulm
lama Reynés ami) la gentil se- tant un rieunt de pes, corren
lioreia Na Rusa Nov, Poujar- ara an-ob molt rnenys, pria qic
In monta del sen cavaller li val
Fas invitats a l'arte es renni- un irsearec do t'in,' quilos.
Gun deleita al comer:can la
ren en caadia.1 ariai a l'Hotel
fseta es proa animadora parque
Majectie. roariant eis nuvis fut
Se'e2",ii en vlatge de nucas per les, to t. 1 . ambient hipic de Barcelona
es doni cita a l'hipódrom, ar,z,
v.rioripals ciutats de la Peninoblidant per un moment la ingula.
quietud que causa restat anorA la Capella Italiana del S. Cc:- de mal de la qüestió social actual.
Jesús (Boa. 2 4 . Tal., cantonada al carSant Jordi
rer Ciar:acial per iniciativa de libra religiosa "Fede e Patria", atad. diumenge a les &u, se cele:crasis una missa
aalatnne en sufran. de fänizr.a deis sol- PRO:aRAMA PER AL DIA N DE
dass tle la Caferia Raliara de BarMAIG
calciaa tnar;:: a la gran gitana. la "aPREMI GAVA. - De senda I.«
pila cammemaaatica de la qual fou
descoberta i heneirla salemnemmt a la
- seres. 2.10• matees. "L Auren'
quitas: "Parple tierra'
Casa deali isallani el dia 24 del cor•
14.4 ,3 1,
;. n CS/.. C1; ..\' ye Vailey (4: j'O). 35:
rent. culte anivarsari da l'entrada di'
12,01)0), 5.1.
'talla a la gaerra europea.
Assiidizan a lacte ecxcallentissint seer.;ortLi. —2.ee
d
\
ll
JCIS
110
...
'Italia
a
atad:1
1.
atiaaixadeir ¿
2,410 artre5. - Miss LILS1
iemeilar Paracas l'ailiacca. corava .12
"314.rinia - , 34; '11...'aud.›.'
Cl i,Z,7117 ramal ganeral.
Ccuis. Fe 7!".C1 uiltezisi. i el senscr
FADRINET.1.--3.0'°
Com. al. •Mansergo. ajudant de cama
se:es. 2• 4 Cli 5 met res. "Minosa". ed Qui•
1:rnnrari del rei
l'rres«.
loa: - ea:may a.
-Ssuna
Qnedcn lavnades IOICS les
"L•Autere'. 32.
•
"Verhenera
n'allanes de la
PREM1 r.I. stnto. - Atirietw
tris 1 e'dai antes
nessrir,. 1.00 cirrr,,. -tteut".
_
. 5 :Ule*; "Frara". 71; "Miraba:a'.
PENEIO LLORET, drss dr
"Plerramande". Cl:
pessetes. Al. unaments tmb,ris
"Peep:n",
'Leran • te - ,
a presto reimt e, Jaume 1 . Te_
ruEml P1'1G31.11.-STEr.r7.E.
2. 7,1\1 p e ssetes. 530,5 meres,. "P.an
?ríen 2097 A.
bieelat,

agragat deis Haspitals de Pa
Gola, Nas °ralles. Consuita
b . cana ii pa eaanoialea de 1 2 rs a Hbla. do las Vlara, 7, primer

únicament

ren.1
n 1 .co rnbole samhla que s'ab
posarä als dos altras que li °pe:,
sera hacent habt ja a la -31ti
ruxa" i "alias Lang", no fe
res reffei smed. : a.molset r téemspegs.urarne 2

etasere" i

de L lobet

RECLAM: Garle di, vestil . ailam superior, fils doblats i
en
unta:des, a :les. 45 els tres metres. Vendas exoluslvarnent al detall. Plaça de l'Angel, 1; Gran Via Lzyetaita, 25.
ciemirmamememsz-timaiseizorairiaazparmezzx

A liii133

Sastraria P.OSFLL. Asallaa
Saccia a mida. Vastite ml •atique13. Ganares do 1 paiis i de l'esn ranger. Confaaaia p a r a sanyar
I :ten.

Per a sanyors, senyores i nana

linmens assortit en tote
a a elasses.
classes superiors a preus Ii rintadiesinia

nrpraseittartó

l'E iaian.. 1 Lildlarnant
•
(Yaguasla ("a:tal. rda senyors que formen el Canse:1 d'Admiristra.7iiö
dolaII a Campatieda i mollas
falras parsanaliats.
\';tfar-ar el recorregut de
i'esmrntiola Linia. et sent oho,'quints a cordinimeM e:5 invitats amb un
donant-sa
antb a1xO p a r •• ara:nada tan
alraptat.aa fesia.

jO;ES \ALANGV
04eti

Frica d'l mpernuables

d.FARINGOL

Per a ia vinenta temporatia, v.siteu la casa
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assorii:

alauLbrn
taeztiiax, nRi,d
erne0',pnEa‘c8v,e'routsrpiitr,:egsaceeCiunna:sell
aetqs: .cehtonal
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Sihfi
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Carirer
Lolumb, 2
Real. - Casa Eranlesa)
Acns
a
d'enearrogar
vostres

Talaron fae98 A.
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MOGLES, JOIES, TAPISSCS
LAMPARES (jet:erutó, proa
jectes per aminoras artistas

L'Orfeó Pirenenc, ia avinent a
tones ler persones que hagin adquirit iocalitats per al concert que havia
de donar al Palau de la Mu.sica Catalana, que l'impon d'aquellas els será retorna: toas els dies. de aet a nou
de la its, al seu estatge, Duran i
Ibas, a, principal.
El mosiu de laajaaeartent és el que
ja es va anuncia:: rnalaitia que
safreix el sea 'director, ei mestre Ea
zeia n Mar..
M :me
La data en qua se celebri s'avisarà
amb apartunitat.

Oc.pses, Confines
Barrete.res

CORTS CATALANES, P13

li'ESPEln

mullat ha d ' agradar-Ii en el,
si

tiagalvans

AlaTom;.;r.m.s

Gal a nes Lay etanes

l u ri a 32

E Oi

tiG U A iLPERZ,1

vnNos CANDIS

11

S A fsJ', S

50

SON E LS
1511..'LLGAS

NIMMIN

Tapineria, 33
Encaras

coi2M-6arcia Iteus

Avui, diurnenge, a dos quarts le tat
de la tarda, el senyor Flos : Catea;
donarà una conferencia a la Federacio Sindical d'Obreras, carrer de
Sant Pera, 18, pral., tractant sabre
"Educació infantívola en la llar pairal".
L'acte sera pablic.

E g os zszoriit

Vi blanc, 075 amp. litre
Cellers ARNO a MARISTANY
Grans Magatzems de Sastreria "El Sol", Hospital, 55 i
Mendizähal, I. La casa que vesteix ami) mes ele g äncia, p eonoco j a i perfecció.

puny-alet", Ballet de Muntanya, "L'Hereu Riera", Dansa de Castelltersol i
Sant Ferriol.
El quadro dramätic de l'Agrupació
"Bous Amics" representara la camadia en acte i en vera d'En Frederic Soler (Pitarra), "Cura de moro".

PER A VESTFIS

CORDILLERA

eillliZINS3713EIMIn12ä3rgi

rSCIMIIEM7M61.111.1.[MMIIMS-alleinitEle31,7»211M.
ARENYS

Talle n, 45, primer, continuaran les
Ilie olls de Cuina practica familiar per
a senyoretes, explicant cl professor
N'Ignasi Domenech la manera de fer
les " Rodanxes de vedella a la Sedferino".
Les senyores i senyoretes que • els
puguin interessar aquastes lliçons poden assistir-hi encara que no perlaayas al dit Ceatre.

Cambra en el si del Comité de la Fira
Oficial de Mostees de la nostra ciutat.
El Consell directiu va quedar coastituit de la manera segiient:
President, En Lluis 'nadada; vicepresident, En Joan Vilaró; secretar:,
N'Antoni Fabregat; vocals: En Josep
Pujol, N'Eduard Sagarra, N'Amadeu
Prat. N • Agusti Guarro, En J. Forés,
En Josep Riba i En Josep Paeouzie.
Per al carrec de secretari-delegat es
va ratificar el ncmenattern a favor
del funcianari En Miguel Bullich.
El Comise executiu el componen ala
senyors Inglada, Vibró, Fabregat, Pujo! i Prat.
Els delegats que pastaran a formar
part del Comite Oficial de la Fira san
eis senyors Inglada i Vilaró arab carácter d'efectius, i els senyors Fabregat
i Pujol en qualitat de supicnts.

Naturishl Ferrindin 15 km. 13 3-celona. Nutricia, Raquitisme, Paràlisi,

Ossos, Deformacions. Preus des de 6
pessetes. C.: Mallorca, 2.75. Tel 75.-G.

; "Lti eeti,". 72: "het•
74
62:
;'".
eset
DIX
PRI:M1
pes sül
3.400 menee. -SaattiSalet 11-•
IV'
qui:ns; "lairada". ya ;

"Flyirig PO5C, 67;
lusiCa",

FUTSOl
IIISHOP-BARCELONA
Ahir es jugä el primer Parid
deis concortats entre a,-,u'i53
eercles.
El Jai(' no paseé de monötoß
durant tot el proner te n1 P I
part del segon, no causan: ps‘l
salce bona impressid el j¿ii7 0'1
anglesos.
El Barcelona també jugä ba3.
Inris desconcertat, imposant-5e
l' oró , al segon temps
aiI onseguint un veritable i celt•
tinuat domina essent-li el re'
sulla! favorable per tres
a zrro.
Segons ens assabenta el í
Barcelona, Feqwp que prela•
taré aquesta larda serà : Pie)"
ko-Planae. Durroca, garallr'
Stamper, Garulla, Piera, Ls ia-

1

-931fflP
- relege"-"1"
inge 27 de

~e
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Vins de postres des de roo pesetes

Vene m els millors vins
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Vinagre a 75 cèntims

Cellers ARNÓ MARISTANY
Vergar a , núm. 12 • felei, 961 • A
16 45-6
Catalunya 85

Obsequia

gion ciltGraNrIlMMESIMIE sisi/MCK
Martf. Alcäntara

i

Sagt

ErROPO-L-NO SA1NT GUILLOISE
sttlt por públie an ä a pre
;dar la primera eschibiciú deis
/ pion s belgues, els quals per
oposats a un equip reseranlb l'agravant de que els
• individus catrviarcn divervegades de lloe, no van polainpoe fer gala de gaires
dits. Dominaren bastant
aseguiren traspassar la xarper quatre vegades. perú una
les, of-side. El resultat fou,
::. d e 3 a O a favor seu.
Are aires actuacions com
l'Europa perdrä ben
3! teta la fama que ha gua a costa de tardes facti25 : cl públic es retirà vivad:sgustat.
pi v.sta del surcar. As proque aquesta tarda l'equip
presenti complot i procuri
^I:aba :ar - se un alc de la seva
a:da tan dolenta.

EXCURSIONISME

NOIENATGE AJORNAT
rt?1' a una sobtarla indispo.
;,,:f-.-tEn César August Torras.
1.2r. • ser ajornat l'hornenat
T:s t irits els elements etccur,:itiet r S de Gatalunya devieu
17 . ; 11 ;oral del Centre Auto.2..z: 1 1 dc Dependents, i el
que. presidit per les
a:les autoritats de la nos..., tP:771. s'havia de celebrar al

.iiian ilolel.
tercents vota perqub ben
v e gi el senyor Torras
▪ , r". del tot.
PAHNET Pa

Ai01

Tennis.-Des de les non del

,:,..-•nsiors social del Taró i
del C. A. D. C• 1.
Vela.---A les vilit del mal( ro,r,, ,,?Pr a la Iticarda per a
•• fzrinula internacional

I iactiLs
eurudes
-, del Maritim.
im. -A les nou, al moll
- -ira, continuaran les eli- o s de Maritim per la se:1 los seves tripulacions
riral do Catalonya.
-s e s de oavalls-A les quaa tarda, nova reunid a
1- 0 rn disputant-se el preE4drineta".
Base-ball.-Inauguraciö de la

de la SocietaL Hispa27,er:cana, a I'llip)drom. a

de den del matt.
Ciclisme.-A les vuit del mati
'arretera de Sarria: sortida
7 .1;-. rova de 50 qlrn. organitarte

7.7 l'E. C. Si

Futbol.-A les r'.n partits in•
als campe del F. C.
i de l'Europa.
DE TOTS AQUESTS ACTES
111 0BARAN ELS NOSTRES
LE MAS UNA EXTENSA RES-

SENYA EN..
t EDICIO SETMANAL D'ESeATS DE DEMA, DILLUNS
0.04

WINJ üleS3
organitzada pel

Ph Barcelona

FESTES DE LA DANSA
CATALASA
El aleteas diumenze, a la tarda, Badea Iloc la tercera i entizna de lae testes de dansa popular . *talan a que cm.
ganitoades per l'Eshart t'ola:dore de
Cataluuya arnh tan d'axil ve doncel
a l'espaias Frontil. Comtal. Han'. aqut
01 programa que hi sera existan/d..
'Hall de cascabells de Manda", Bar-

zada.

- 1;eivida" (dansa llpica del Tararol). Tärreza.
"Hall de les cintas", del Vallas.
"L'indios", de la Sen 1' llegoti.
"Ball enrobat", de la ribera del Se-

gre.

Real! de na.", do Herga.
"Rail pla",

'El rediez", d'Alinya-

"Rail de la Cerdaddn a". d l Alp (primera cosed).
"Galop de eortesia", de Gurp.
"Hall da les gitanea del Ved¡s"
(aquest dansat per 48 dansaire'.).
Demes sarna estrenad es in hon nombre de sardanas de lea eptals seran alguara
dausar el pdblia
lea cota oc que encentaran aq-lest
prngrama aeran lea renomeneetee "La
Princieal de Fardada" i "Bareeloaa".
Net ral dubtar que amb alares terrae festival tina' da les reates donados
hi maneara la !mimbrosa I dietingi.
da eoneurraneia que a rada Resaló ha
honorat la tasca empresa Per l'Eshaff
UVI:doredo Catalunya.
T I Z...4SPA-8SANT EIS I.IMITS
DISEREC10
3. torna ristiu, la calor eacfn lea
«anea I tot sha fogueratl*t, bota fa les
coses Sense parar-hl catre esment
esta ciar, fa disbarats, com una canoa
s'escota la vida eFistiu sornllosa, tutelatiara. tot de color vermelt, d'un veruarll

estrident 1 laharmanie.

Fina la sardana actívelo la malora.
ES fan incii:es /elidido., maese" atedleions. la drria de les eutitata
sobrepassar la mitja dotzena (Faudiabate setmanale: la de les robles, la
tranar mes talla de les aliar:nula o alai/o:tata acidicinne rneasuals i el bailador de cardanes nomas en /ame satisred el di:1 que tornaut eapolat cap fi
tatea pot he batet vine mar.
danos.
Tenues perdue, talserrildenumt per.
(hm :Volt bit al toles apuestes aucliosila
tan abuniloaes do ristiti fossln ami:in:eses, pera da 68 p. Wat. Les aibles
Si guau toquen mea mala/nene, els haIladora ita O, n111.4 tan MAS ien,pleeee, fina
ciii enamorats, aquella enamorats que
rail a toles les Radie:ion-a, eembla que
as el temp• que tleten rI,O0 tentarles.
Ualtre din un senyor anafe nneira ras
centava dnie bala censal [neutra
eta al lii fulleen quin Ct cosee de eme
tarle: Era un dijeme. deia notita ja
era al Ilit, dos Quar l a croare. guau
unes guantes rases eres ralla de la
mera con/encaren a tesar <arda., pa
acabaren fina • la una, enlre sardana
i sardana olla eis eriza. rones I rutile:Cs. elain reaedor da namerna, a taita
intermedi de sardana, aquella ven, mas
rattra_ fina arribar-me a esa., rapazuant, la troldtra imprapia d'un sardaalat( ha
nieta i doto4g in 'KM
nimbas a la mia, a dos !lune ta de diles
n,,,s1 que v e nla cl nii :aer es es t'infla
al 0.1 1 demä patear a lee elltr, porser a les nou linera desser al trebail,
Ora una cara ecia,rinan, tindrä els ulla
enfousata, la vete serh remita, tot ell
'ladra una Motear/a Que II farä azarar
la fe il na amb fästig. ramo 1 preguntaris sl aquella oit hacia fet ximp:esea o b4 si baila tingut quelque
tratecups, i rel b haura de cesponsire
que no, que bada acial a bailar satila•

nea.

dia 27

sardana bnurk por.
,.ontraterups n nou•ll
st.mr, 1 no li buril Ilut cap Iwneft,i,
fide ell da ho dira qiie a l'filliton «nr.
tan lüs que tia
datm que bulla
hi troba cap deleeraii6.
sanyer
continnä
dient-nos.
1 el
Irumoralitat d'avui fios Cela arribar a la aardene: no tenia] la mesura
de res, fern tocar Bardan nn entre se,mana sansa cap motiu. eenforientda
amb qual e evol aspar-caree: jo romprenc
que (Su cardanes ele dijoue, per.) per
qua les acaben tan tani? No relea ipie

Ver Del o ren

la

tal arta berte

C amp de Les Corts
a dos quarts de cinc
de la tarda

bó 'LA OCA'

Sa
OU ALITAT SI2errtfOlt

els teus hostes ad) LLANO GINETE i CAMPILLO - RIOJA
LONIEISMELEIMISABITYMBEINAANAKIINISIEISTRI.111111ELNW11

...'s"teer

I Les sardanes

e l'endoma farol, la reina de mala ga.
ne? No velen que le eardarta acabara
eVempatIler .vris la ealut i empetitirsos
l'espera. Vais, que ha y an traepaasat
ele Ifmits de la discreció.
Potser aquell bon renyar exagerara,
p e rh tenia torea ra6, de le sardana n'a-

WASSAIGNE FRERES
Claris, 4:3

PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS,
ROTLLOS PERFORA
PL4NOS DE LLOGUElt

:1-S

I D'OCASIO

Vendes • terminis. Pianos estrangers

busem. Mireto de comenonr les autlie:ons a les Ami en punt. ruIrem d'aca .
bardes abona demitja nit. tot pensant que no tota Vis venia sardaalai. I alle n101 tS dels mea he e' ffi l eis
hl plau dormir tranquillament. .la en•
bern que direu que Talles tempe per
acabar a enieja nit pera noealtres
creiem que no As que manend temps, ei'
40 que ed que embrea sardanas; beta

que rada auilicio
de tarar Stel sardanas i a, ens harem
donen (mame que cree:fiestea ais dues
no les bailen, de zust perquW astral

s Espectactes

cansats i que encara dansem (plan
rrien,.en la vida lea aun mabt,trugue-s
de la alt.
alOILIGUES
JERONI
• ••
la Penya
malf,
a
les
mire
del
Arul,
de la Dansa (Univeraltat Industrial)
ha orzanitant una audleih, a Hernie de
"La Primaria, de remedada". la qual
exeentara el argiirint prez,rarna: "Nadal", Ilotry ; " Margaridoin ", Pujo!
"Encantalueul". Blanob: "1.a foot die
l'Albera", Morera"; "Halls i ranta",
()Mol!: "Ja rara erga", Jinma.

-TEA TRES-Teatre Català Romea
Teläfon 3500 A. Ami,

i rl magia deis rels
Tarda , a dos guatas de cine, i
nit, a les den.
THE GREAT RAYMOND
present ata el lnisteri
nel rab le : Ese, la dona mes
formosa. El gran Itaymunil presentara, entro les múltiples
alusions nli la sevr. invenchi.
Ics sonsacinnal -; maquina do
divorciar, Astraia, Mutorapsicosi, La scnyoreta partida en
cmes. Agites! odpecitnent orno-

HOMENATGE A PAH CLARIS
lebraran en Iliontenatge a la memaria ele Pau Claris i Conmemorada
del Corpus de 164 0 , is el segilent:
Dia 3 0 . A la nit se celebrara una
vetllada patriótica al Sala de Cent

dc Il.ajuntament.
Per a rassistencia a dit arte sera
necessària la invitada persoral, que
es facilitara a les societats i partictilars, den dissabte, Ola 25, de
eleu a dotre de la nit, en les entitats

organitzadores.
rti. A les non del mati, misea de glória en honor de la victOria
catalana de 1640, a l'esglesia de Santa
art i Pastor.

Des de les 7 del Inati fins a la t
tarda, la Comisen!) Ofgarilzadora s l instadlarä en el monuntent a
rau Claris, situat al Sale de Salir
Joan, arnb l'objecte de releve les
(kr,'C3.

es

i LA ItIOAITERiA
per Ilossy. Aguda, Dallester

interpretaila per Laura Pi!- nillus, ,Josep älimeavo i alIres imprirtants e le men I s
de la voinpan n la
e,
Obra representada a Paris
mis de 300 nits consecutivas
2. Els fornico-os quadrus ilo
1.1 revista El príncipe so
casa, titulats: "Pensitin .-I,

II lt,

Don Juan de

Serallonga

4

Upare d'ishu 1123
Gran companyia

nmätica del

Teatre Lara de Madrid

eleu del vespre,
tingue lloc, a l'estatge de l'esentitat
elioral, la restile/1E1,1a
tic la Primavera, atob la collithoració de la robla "Darcelo-

Director d'escena

PH MUNO

na".

gradable festa encara mes

atractlus i simpatla.
L'Orfeó Interpreta. lotes 104
rançons del programa ainh
l'iincert i noistralge (pie 1 t siltel

ettraelerfalica, roeinnt espe..
eialment on la "CatiO del lla.

are ',

Sanx. \larvae.; -La
nostva verenia", del mcstve \lo_

nira: blavor del mar", ibil
mateix director de l'Orfeó con rertant, ;diestra Baleen, i ''I,a
font de l'Alhera", del susilit,
inestre Morera; aquestes diles
ranvons darreres fiaren execulactes ara la col-laborad) do
Fesmentada robla "Barcelona",
la qua]. (Jemes, interpreta
admirablernent "Zaina", d'En
Garrota; "La font del Ihar - , de
Morera, i "La molinera de Elsa-

Continua obeitEaLionanient

t> a &dice funcions moda, a
dillun:s, dimecres i divendres.
a.

Debut, 2 de Juny de 1923

4-4494.-iI44-444044--444-1111-)4444-0-4

el nostre Intimo nacional, quo

fou 1AR:troj:II i aplaudit
eias l leanient.
DesprOs do la cobla
execulä culo sardanes mes, que
foren dansades veis urfeonlates
al pati del casal.

'

(unció a Benofici do

t
l.

JOSEP MONCAVO

-4141 Cae, 7 1 . 1 Sant llaman, a ,

,..reibeeeeii-04444-tz-tree4‘.44.4-„,
0-44,a-ae444.44,14,3e.... $4.-..^‹.fieeorrie

FR :c:DERIC CARALLE

EL SACrtISTAN DE son JUSTO
de.m rat nou, hunda en escena, inndalla de g uitarras e bauderres.
0111une tarda, a dos qqarts
'luce, Maneo patentar: 1. Torear'
por /o fino; 1/ I,j preetasa
:a en Crea artes, El mounero de ..›,
Subire, nata, a do primera classe,
ei pls e de sexonn elasse,
Nit a los unar:s te dru: El gran.
11:ÖS Pal i, 1.1 sarsurta orn I ri s re•teS
El eaeriatim do san aueto

*444+45444.44444-143-54+444.1.

Garree il, , !

Teatre Victòria

Direcció uni E. N'aflojo i Eranceso Vidal i mestres Blai i Conti
Avul. ditnnenge, 27. larda, a
dos quarts li ii qualre, 1 nit,
Iras guatas da Seo, I , 'Apere la en tres ¡teles, do Gira!! t Gapdavila 1 mestre I.e. Archor, Lo

quo suedan las Muchachas, ami)

-

ESPECT. g rdES l'EH A
INFI.aNTS
.atiii, dlunnuge, a dis quarts
rczrama
chic Larda.

da

TBOUPE IllIVERLY, n'o!,
Lrint prisgrabla de t . aa ele

111.--"La grossa", eiterei.la

Canuila , 31

ROMA SE DIVIERTE

primeia sessio. a tres

quart 3 do quatre; segona,
a les sis. e NleiLd a u tliis guatas

Colossal programa do cincma
1. L'exit clainoríis

El comte de Charolnis

Ii per la bella artista Eva May
S i La consagració de la escultural
POLA NEGRI

Sumururn

rty GI RL i . . ubl i i n
un la t i; lonLi Al a h-

-

subjuga ami) el seu art MImitable i el seu escultural
cos, posant do manifest In
rotunda afirmacid quo la

obro cien Os
SUMI LJ RUM
Dilluns 1 climarts: Represa
/de la primera jornada de !a
seva

1 n n ! ,5;a1

pellIcula

LUCREC1‘ BORGIA
i

el delirt deis exiiii:

iSumururn
Ivi4+41 94+4.44+44444+4+141

Temporada 1923-24
tA‘tii. diumenge, 1 arda,

4

Saló Catalunya

3

diniurnza grau matinal;
tarda. dues sessions Citirn ¿la
de la pi:aliada unta interessant i
atrevida: "Nanute l'esquimal",
arriscada 1 sensarional expedida
:ti cal, dels esquimals. Nit, estrena de la grau exclusiva: "Rote
Hoy". novel-la famasa de Welter
Setitt i altima da "Naauk Vesquimal". Demic, diilune, grao es.
rl ella del Programa Ajdria :
se 'Barrera la porta". protagonista.
grau artista Bossorth. que real
crasis .5,11 co "Is presa de
Aral.

44444.444-444+2-$444.444.444,
SALA MOZART
Avui, dia 27, a dos queria

Teleron ;;14 A

COLISEU DE VARIETATS a

‘44~4.+444e44044+04441.444,

year

represent ant- se

iTeatre Barcelona 1

reiNeetra-i-c-t•-bd

titelles,
1%. .-1-;;A humoristas, exrantries
aplaudies pallassoa de la manisda d'aquesta sala
l'ON I AND
stab eseollis truca tle broma,
mal proa oelebrada
V. 31UltG.% DEES BEN PLAN.
T.ITS i el Opio
TU it U II
Sarteig da.tu ruaW:ic autume)b.l.

I

e+e-IleintIst-Z-eiee+4+114444011sileil

a les qual re. Nit, a les .
Projecrii n de grans
is pellictile,. .es celebradas
turnia:n.11s Gabriel Lordy.
mandolinista. Exit de la
!, gentil baltaiitia La GoletaA
ra. Eis origirals
TAKKA-TAKRA
NJ
YOGATARO
cants u dar,. , ., •vanesús
i
„,, Els faniurii, Hiirisles
LES POPPESCU
+
; 11 popularissuit
s.. SANZ - SANZ - SANZ
1 ir;f:t2tillt.IS i'. Xll de la simpa!,
1 :0a eanconetista
MARIA TUBAU

ani9

lé

‘..4.44444n44,,esee444+aeeseei

h
• den.

SALA EMPORDANESA

ourednire", ;seis titelles.
Mefislo" de In te:rho:i-

TEATRE
NOVETATS
--A,ni , diumenge, larda,

FRENTE A LA VIDA

EL ALCALDE INTERINO

II. Grau esa de la ata tinca en e
tres

especial, i
a !os dort'

seeeiö
•,

PALLASSiez-.
ATIIACCIONS

I, All NISTRO
4 ti 'leo F I. A Ni
44444.94444444+.44n44,44~.
eiseas-544.4-#444-1.4+s-e4eeee

SIN
NOMBRE

N 1, 5

do

1 I;

i

LA SEÑORITA

'l'entre Cómic

TI lI'Il.ES

cl leeeer acta tic

Companyia de ta r euilA de

mera secció:

i'

ESPECTACI.FS LUYAS

r",
e

Al

diumenge, 'tarda, a
dos quarts ,ir qualre, pr:-

.

e

4.e
4e amb una e s 1 raord inär la
x

n Telfon

4 Aquest tealne el perfumen dla'''s riament arnb perfdros A-tea 2 ei

COMIAT DE LA
COMPANYIA

Teatre Non

diunienge, 27 do inaig
de 1923. 'farda, a les 3'30 i nit,
a les 945. El nullor cartell do
Barcelona, les dues obres de la
~parada: La montarla, per
Saue,Bafitils, Dlaz i Chomon. 2,
Segona represenlació da la SRA.e,tiela en dos actas. d'Encarnació Oses i música de Josep Parees. La reina mala, per Tant
LlurA, Ernpar Saus, Frederic
sä" d'En Juncä.
Rafel Diaz, Pera SeguEssent jr
:
a les a c aballes el Caballe.
ra, Ilanion Casas, Jatnno Mocorlear!, lloro se'n va adonar rell.-Demä.
dilluns, a les 430.
que rnestre Morera es trobava a Grandiosa matinée
pola sala d'especlacles, i ami) pulars, La monteríaa ipreus
Promesa
sardorosus aplaudiments sei real. Nil, a los 93( 1 . La monteva obligar a dirig.r "La fina do ría i La reina maja.
l'Albera", que l'Orfed i robla
interpretaren ultra con mera. 01PAMMII•11.1•nn
Aellusament.
A pellcid del pnblic, en acabar-se el f` n)Ilrert. Os va cantor

:e,DEMA. DILLUNS,
a lo, düll lo la ni),

:4.

TM

tiempoo"

Teatre Novetats 4,4

Alter, a les

CLAVE

Barrelona ilestil•ra pel GRAN 4
I. It.”
TESTRE ESBANYr,L per aarairar
wrands.o.. a obra.

señoritas - , "De orden del
rei batió el tatithiir", 'La
tragedia du 1:iri'ra" i - 1,a
e al:lisa a I ra y as:de li,

4-114,444444-144+04.444-4,404e-e
46.4-24-e+.4e444,4-9-0-945.4-Ixr

Gr2CieR

Companyla de comèdia
GUELL - TUDELA - AS2 QUERIN0 - CORTES

siacrr

e a' é .is?

4

MARUXA
LA MONTERIA
edt-tell:1 da

ELS

darrera

ALLoTJATS. Nit i rada rt:t

er

1 Vendreil. '-Nit:

1 , 1111P11 .0 5,

e

Phi", adaptada a l'espanyi i
‘. riel; Selly.11'S Cadenas i (3011- 4
zwoz
2

rtzy QUE RABIO

!

MiE2 Polioraœa

Penúltim

A vu I . din menge, larda:
El

quailros

CLAVE

Le/t;a, a dos c ,eael lt cinc,
i nit, a les dcu.

Sarsucla, do
Madrid

de la companyla.

(I.a tuneii) de la tarda comen
ijar:1 ami) la reanKa en 1 acto
ES 1.1..OGA UN PIS.)

e

AVEI, DIEMENGE, 27

cesa en tres actas, Talbert
Villennetz i el meslre Henri
Cristiné, autors Ire "Phi-

le; all res prineipals parts

e

Featre Reina
tia, de Madrid

Magnific programa
I, La famosa opereta fran-

JA SOC AQUI (Nandu)

Trionif sorollós de Vallejo,
Galceran, Salut Rodríguez 1

di,r1rn,r, taras, a (tos .ft
-L Cvunt,
i aliares de quotre.
dos
al'.
Quarts iir ileon
GRANDIO S PRG1
oRA1.1111r;
n1
ict t a speduerte enrseep t on 1

vistes del

Con) pa ny la clil sarsuela 1
opereta Pinedo-Ballester

+

Palace'

Ci.impanyia d'opereles i re-

,A Teatre da la

PAVELLO

r les die
La sala
n-siave. lutalinent plena
d'ese: tal:ida concurrancia, draft/ ,'eut,t-shi elculnel,nsientelul gentil;
datnisellea, que donaven a l'a-

notes La madrina, triumf

;Pirmal

del

Joventut

A

iii

TIVOLI
di

DE NENE A L'HOS.
PI l'Al. DE SANT PA1.1 I DE LA
SANTA CIIEU
Eris aeisa el Patronalgo que
aquesta setniana quedaran repartidas toles les tulles do
subscripció per la recapla
Pavellia de Nensil El Poniell que
no les rebi ha de demanar-les
a les oficinas (Passeig do (räria. 93), i aixf maleta ha sita
fer pomellista al Ponle!' a
que pertanyi, si es que tampoc
les tia rebudes.

LIUS

allallai+119.0-4-0444 .4reteeree0-04.944

de la

Els Pomells d

un culussal reparliment. 2, 1.71
I . v is a d'Axil. creixent, Ja sea
aquí "Nandu". -- Dilluns. 26,
larda, a (1.,,s qualls de cinc. Vermut popular. I. la sarsuela

8ANTFERE 1 BERZIES
Primera acIrlu,
ASSUMPCIO CASALS
Arui. (Enmanga. cha 27 de
maig. Tarda, a lea ttanlre, i nd,
a les deu: .11crarelMs j.ril de la
toirraciú attedhtica ea 4 artes i

e414.4.41-641.4.4144:-4-7).4)44-eet.44.0.414-1

Gran Raymond. Despres de lbgar be i tanrar en tina catea
una senyorela. el gran Ilaymoral serra IA raixa :inda la
dita senyoreta, pel inig. a la
vista del Els misteri
dels fakirs de l'India-Denla,
nit, El Gran Flaymond, mzignific programa. Es despataa
romptailurea.

1

etmertaeles

popular primer tenor earnic ‚fusep Aellaviva, amb un extraordinari programa.

1 . 1.11tinta ere:iota del

Cada dia
de la temporada

Camarista de aflu y a I grans

íle

lactes per
El rel deis màgics

Teatre Victòria

Gran Teatre Espanyol

Turnamira, Vallejo i principals parls de la companyia. 2,
La revista d'Iban creixent, Ja soc
aquí "Nandu". Ni!, a tres
quarts de den. L'Opereta Pll tres
miles, de Giralt, Capilevila i
Archer, Lo que sueñan las muchachas, e g it extraordinari, interpt etat per les principals
parts de la rompanyia.-Dirnecros, 30, tarda i nit, benefiei del

menge, dos grandiusua espete-

eiunallf

El programa dels actas que se ce-

444444444,44444-44-1-4.044444

1

cenriagut

avyarnAA.

.=

cine:

ULTIMA FUNCIO DE LA

TENI l'ORADA
Extruordluari programa rio ped
llantas, i estrena d'una diverida
couledia per la Cfflapanpia de 'rin3rrea de N'ALUIELI
fe/lea

¡'reus OvrTentS.

a

.444-peeeeffl+e+e+ereeefe+4e
nt.uo Espacial, 6,5!).
0444-04.4444-14.14+6+4-4 Diana Argentina Excelsior

CA I' al A NY.

aDoe Preferenc,J, 1 peseets.

44.414-,A+Zal-C-4÷1/44,4444-0.44 il.

ELD OMAi)0

Avui, 9 i 10. La fina IndämlLa hala der. Simi aviador,
Una data memorable, La veritat

ta,

Gran conipanyia de sarsuela i uperela

oua.

ZU 11 01,1-1' LA.1
A vu i, 5 iu menge, prograllit'S

extraordinaris.

quart do iiinc

Tarda, a un
L'entremes

"1 entres frionit i Alarina
1 CINEMA NOU

MAÑANA DE SOL

L'opereta en dos actes, del
mestra Pan Luna,

LA MECAPJOGRAFA
El bocel liii., en tres quadros, 'otra de Ramon Peña, ntnsica del mestra Granados.
EL VALLE DE

Aun, Macla Antonieta, Baby
Jugant al gol, Trames retarinat, La (lila Indómita, 7 i SI
N. n .t, Anna Belena,

ANSO
Exit sorollós
Cread) da ZuFfoll i Peda.
Nit, a les 10. L'extraordinariament aplaudida cornMia
en tres actas, amb illustracions musicals del mestre LIPA, croacid de llamen Peña, Petit can. --Grand:( *,s t, xit. L'exitas El
valle do Anaó. Grandies
trlomf da la partitura. --Dama, dilluns, tardo, reta
cafè..---Net, 1-a mecanógrafa i El valle de Ansia
I
ve+114+144-414-4{44 4.4+10444+

IKu

R SAAL

ARISTOCRATIC RALO
PALAU DI LA CINEIRATOGRAPIA

Avul, diamenge, durant is
anesla matinal d'onza a una es
despataamn hala g ues numerades
per a la IleSS44 especial do les
sis do la tarda. Dilluus, gran-

i

a:ea programa d'estrenes: "Cae.
urgui-La en el mea emniite", pelo
Clara Iiintball i Erbet e
1
ItawLinsen; "lea oestes de rallar", crearla ele Frank ) I ayo:
"L'un aposta original".

_ 44444.444.444+~~44

a

Diumenge 27 de ma - de l

PUBLICITIAT

miessm144444............~

Gran Teatre Comtal 1 i
Gran Cinema Bohemia
Avoi. dlinurnge. SO$31t, matinal
d'orar, a una. Tarda i nit. Gran.
diosas programes. La lamiera
media "Una aposta original";
l'original i divertida "El simi
aviador" (segoua sirle); la pel trola instruetica "Un vial ge a
1 Sfria"; l'emocionant "La eerirat
nos". i‘er l'estrella de! cinema FINA MENICI1ELLI i 9
i 10 3 episodio de la grandiosa sirle "La filia indnraita". A; la
sessió de la nit. estrena dein 11
i 12 episodio de "La filfa indnonila" i estrena d, la zrand:n,s pie. 11 als Instieica ANNA E01.,ENA.

CONCERTS::
Amics de la Música

I

kambea*****.ereersoesee444

Palace Cine
GRAN SALO DE X0014
TR000(AME9 r-El.ECTES

Arto:. diumen g e. ,:ssin Gni , a
straordiniiria de ouatre a vuit i
› , s ,de a le den do la nit. La pc:.
ifrnla iastructica "Marsella".
EXIT de l'emocionaut pellfenla
"Mohr model". per lit elifitlent
mi., Dupont; "El simi aviador";
la bonien 1 Interessant pellfeula
"La bala der"; 11 i 12 episeäis
1 de la grandiosa sirle "La 011a
in . I niniita" i I a Uontica - Una
aposta original".

Dirnarls. 29, a tres quarts
don nit, Primer concert per l'ordels
questra de l'Associació
Anuo r de la Musitta. Obres de
Wagner,
Bach, Haydn, Morató,
Slbelius
Direerit't: Vraneese Pujo!
Avlat, audició de la
IX SIMFONIA DE BEETHOVEN
ta MUsica Catalana
Palan
Exclusivam e nt por als socis do
l'Associacht

MUSIC-H A LLS

414414444,4•444+11114,4****

CLUB DE10RT111 ElltIOPA
Per no poder presentar-te
complet el primer equip del
Club belga Union Saint - Guilloise, a causa de trobar-se lesionats cls seus millors jugaders, el Club Depertiu Europa
ha suspès el partit que havia
de tenir lloc aquesta tarda, per
creure que en les esmentades
condicions no porfia oferir a
l'AMO un bon partit. A la mateixa hora assenyalada jugarà

el reserva contra el Gladiator.
Els poseeidors d'entrades i
localitats per a l'esmentat partit
poden passar a recollir el seu
import a la secretaria del Club,
Salmerán, 23 i 27, principal,
fins al dimecres, cha 3 0 del corrent.

+9+ear4e44.3,,,er++,
---

DIVERSOS

EDEN_ CONCERT
__

1444414+0•41+0+641+~~4444

Wi nnumental -Padró- Walkiria

ques. Tarda, a dos qtrarl, de
sp innt 'e; ttri, a les 930. Mariellna. La eidebotal Lou Janot.
As ni/.n t1ìiOl In' La Yankee i A.
Barcena. Entrada a /eh eonsunute; A : Tardes. dies feiners. 1
resseta; nd , cadires laterals, 2
pesseles.-- Din menges 1 fest in-,
larda, l'5 0 . No\ a tiIreerlA
Selectos coberts a 6 pessetes. La miltor ruina de Bar-

celona!:

Sessin mati-

I

4e

4

e+4444444/44.444+4+0444.4hee,

Cinema Princesa
Gran via Layel.ana. El local
més fresa i cómode.-Avut, ilmmenge, programa do grnri xit.
formosa cinta L'hereva del
duo de Tordis, per la e,f.lolufe
art sia Ira de Lenkeffy; Els perills del Yukon, interprotant-se
1:3 i 1-1 episodis, prr
Desn7ondi La noblesa de la ve.
ritat, per Catarina Laivert; La
8 jdrnada.
filia indómita, 7
franees0.s;
pels grans Ori
Cameläncies de l'Oest, aSump1)ütt(a cuntItlUzi, XII, es.-

FESTES de la

DANSA CATALANA
Frentó Comtal (Rosselló, 2151
Tercera feste.-Avui, d u ni o n ge. rnaig, qualre larda.
Exeentants: Cubles Barcelona r
La Principal do Perolada i 60
dansaires.-Programa: Ball de
cascabells, de Morola;
(dansa lipiea .1 0 1 TararoU,
Tiirrega; Ball de les cintas, del
Valli2s; L'indiot Ir? la Seu d'Urgen: Ball enrobat, de la Ribera
ud Segre; Ball dols nans,
Bergs : Ball-pla, de Alinya: El
rotllot, Alinyn: Ball de la Cerdanya, d'Alp íestzena; Galop
de corteala, de Ourp; Ball de gitanos", 0.1 Sardanas do
eoneart, per a hallar-les. Toles
les quals són estrenes i campos:es e=pressainent per a la
( esta. Localilats i entradas: a
Casa Rigol. Petritxcl. 17, botiga, i diumenge. des del mati,
al mateix Frontó.

Ronda San( Ant,-,ni, 02

a Gi i

T)gre. 27
Avui. diumenge. larda i ud,
grans ballables de socielal per
Ii renürnenada Banda Venus
S p o r t, que tan eneerladament di
riei:3 el mestre En Domeneo
estronanl els ballablos
segUents: Vals "La more" iota piel), tango "Llaima", OneMr. Carmona

140

efectum.

Amb sola de eänern. Esrneradíssima con fecció a
ma. Res de cèrcol ni cosa
a màquina.
LA MILLOR ESPARDENYA
DEL MON

r

PANYOS

PARC

J.

Temperada d'16t14.1
Avitl. ouce n t
p.,- la randa de Ve :••
p,at
ro,:
ru,
1..(101,anrool do lo •
A act lone.

MIR VIVES, S. A.

Ronda de San( Pete, 15

an

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

P:STA DE

GEL
al ni mmi r.a .. 1.10, aten

e,Illela/ Ser, e: tle
.
I en
esperials, por .1
biln(11/ e 1,, , o rizz Uogol
V- ; de- a
-I. ' 1•
ses,..cits
dles
ramal:re,
ti a I
ee•e..e.ete•110
p...0 e •
nal t.
lardo ec,“Iti
ie3e,r, I (1f, In a
nitro (piar' O (1 una ni,
de ianlais-

La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus bara-

irre

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cobees, rampa o calambres, runabldos de oídos, folla de tacto. hornitgueos, rohidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la es palda, debilidad. etc., desaparecen con rapidez usando ituol. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises, suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan
las primeras dosis, continuando la meloria has!' el
total resiablecimiento t y lográndose con el mismo

TR LLLLL S

OBRES

Pessetes

Al cor de la Costa Brava,
gran edifico ea-convent,
amb cel.les disponibles per
a farnille. Aigua riquIssima i abundan! que n x do
roca al mateix convent.
Vista panorannea dei Golf

Camp

engegador electric, rodes de cercols canvia.

t

Agent per a Catalunya, Aragó i B a len

PERE CISA ALSINA
Rosselló. 224

Ita

BARCELONA

alt
ce

Dr1

englIsh

arlo

frança ise

INSECTICIDA

Triunfo

11[11 ¡DE FERNANDO, 42

SASTRERIA
p

I

Casa amoblada

SPc'A"'

Creació del

Vestir reclam ianqui a

mida a

100 ptes

Solament 5 O 0 vestits

Vac.

ermes
Ilil-

gs poden vendre a aquest abandonat preu

Malam«

patentar d'AhANTROL les Il'nriasó T AP ISSO9 ', Vals. 1.4 casa mes Impar
g. -oct. /signa per a sempre . Free producto
tan,
Lspany a. Especlalitan en lapi,

LA

s lixeu en les noslies escapar3les

SO5 relialOsOS

rAuo.ició pernrment

qtadros a l'oll gravals olro¢rarle.s ein'.
Fabricar» de 'mares moit turra.
AO
anuesta n'ea
renn p re gg 5e1150
p Mont faluOn BOte n 1 . 4 final PCria
1

25

Visiteu els seus aparadors

i grieres. 'roles les nostres seccions de generes del
i anglesos sCri a base da

nuantitat -Gualitat
Perfecció i Baratura

PUDA DE BANYOLES

NOTA: SI ho sol.licita el comprador, la casa dóna

rnontres per al

LA BARCELONESA
Ferreteria
J.
n
C.

Hospital, 122, - Telefon, 5157A - BARCELONA
SULFATADO RES DE LLAUTO
COURE: ENSOFRADORES : PECES,

iliWWWMPY1111111111W11111111111311111n111111111111M111911119

a

• SOCIETE GENERALE

E

•

Ir

m

de Banque pour l'Etranger et les Colonias

Plaça

Demaneu detalls i preus
- .:0: -

`4Pli

NORRAGIA
GÄCIONes)

Cachets del Doctor Sohire

de Catalunya, 20

nue depuran la sanzre y res humores, comunican
la orinareis propeadadee anIereptleas 7 cucrohicidge,
sus admirables ene /el/ad.. re c‘renn,,,,,I. a las pe,
entrar tomar, la mejor. prneegnn ha,.
evIreple,o
n parten to restablacineen g o de Indo el aparato ro
ninn•Ilfillario, (maznaren el paeavute por el 1,o, • le
eennee ne lavados •n den h • .* dr enlervener e1
agmbco, y ami g o ontora de su e' nfermedad. Basta
toinar nna caja para convencerse de ello.

• CAIXES DE L.L_CJGLJER

Agente carlearen: Hpn Ter /ver Veo,

V R111•5.

as C Menead., O/.- Venta, 8 pta.. fi...ce:
Sic AL å Rambl• de Is$ Flore., 14: FAI,ACI n G.Princera, 7, y prin cipalett (arman'. de Es•
A

21115B311121316361N11111111Bilaile111111111111116111111•1113631•1111111111111
ES

exam.n

en tndae rae manden,.
prnWel
cr
reerettee, 9Otuwnitr,el etc., por crónica" y rebeldes qul sean . re en.o pronto y radiralmonte COI, Jos

Tora mena d'operacions de Banca 1 da Born

•

Pany da segurelai. desde 18 0 0 Mes. Pa(cris de ruina de toles menes. tiran asaorta en tota mena de ferramenta per a
obres i tallers. Pols d'alurnini en lots de
tres de:, de 3 . 30 pies. Exposició eta dies
festius. Vegi els nos les aparadors i coro;
par el3 proas.

sola

esessag

▪ Sucursal de Barcelona •

DE RECAMVI MARCA "BACCUS`

veureu els
seus models

ferrI553).

O BERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
aigiies eonstiliteix,.n un (Tus Unte a Europa. Per
a-ls lirrpèlics, esrrofolosos, pretuberculosos, artrítics, Catarro_
oos i avaribsies no tener)
essont, en aqueet ültim
substitutivos de les d'Archena.

paros. Portugs I y

ATI11.(1.111.

1-A REINA 1DZ L_E.S AIGUES D TAULA

!a de la VALL DE SANT DANIEL Girona

122, HOSPITAL, 122

CURA LES AFECCIONO
DEL FETGE. lItiO 1 0.10,
LSIONIAC, INTtnIlree,

BARCELONA

nle., etc

MANANTIAL MIRA( LE3
Illtsrtgonalada, caleloolSOnlica-MangatiOS3. vario_

tat lulnica•al semen:.

Es nifissinis I rarbdttlea
c anil la n-. 4 APOlglPITIL
Durant leerlo resulta dehojosa bebent-la tresca.

El seu dipositari: JOSEP PAGAN3, Garree Ponont, núm. 28
Plagues

oc

Le

1.2111.

PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de r1ngel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A
Fábrica a Sarriä

BARCELONA

de 40
Ptes. 5 . 03 m.

oc

40 en'.

re!
de
la

Pe

t

xinxes

<lee es neo a prosa en el dospate Dr.
Don, 12. DA venda: Srs. RantIS I Soler,
Virens Ferrer, Monegal. Italmati I 011s-ores. Vida] I Rasas. g .:rin g s-o/1. E/ Sigla
n prinolpals droeueries. Diploma d'honor
a 1 . 1; \ p0±,le.i: il /1InVne .

bit

an

qui

n/eTearrarrammerTuriercr

ala

Model turisme cinc seients. Equipat amb

nit

.1e:Tres d'haver usal

Xinxes

Ter

ele

nyarà

lloxar a ser.:
A deu n'Ulula de les "1
oi Ati". Orlan, l'irrla/ Nos
loer O 46. .eircel.

del

tot
cal
sal

1111111111101111MIBIBIZIMIIIB

5000 ptes.
gua

5650

prni

bles, compta quilignetres. fe. ,amentes, etc.

e

iie IloSeA, Peles Medes i Cap
de Crees. A mfnuts de la
casa hi ha una bella platja
per a banys Je mar. Cd/11.r e
d'excursions. Per a infores,
a l'Administració d.aqu2st
diz..f ri, de 9 a 10 i de 7 a d.

tienda d3 retalls

^111Pre.

ondulada de
120 per 76 cm.
Ptes. 750 m.2

12-15 HP.

1

de llana pura i estam

immens assortit i gran vsrietat
en modeis d'alló niés atractin

P15 risa

Jes

ma
ced
gat

Sasi Domino dei tall, 4421. 4g151

Tols els dilluns i divandras

LÇATS

PLANA S, S. ea

101C

ORMEi j4t

Demanculm a les droguerics.

DE GRACIA,

"co
ral2

pe]

aiwuNcis, ROTULS, FAÇANES I

11a començat l'extraordioitria venda de

PASSEIG

jei

una

bar

Ilas: Cala er III, SaiIlteitíiI. nuln.

Recomenem qu

fi

S
Farra. -Pn :

tissims

pel , I g ntaldo: Froto..
g-ggr., la tgole,--li g g r El •
,e

Platja i

R1°

per vena, ernb lo( ronfo.1 I esplendlt Jan11, als atores de ParUi003.
Ras e LA PUOLICITAT

8ALAND FI E aran motor le primer
marra. estar. i1011. enn,plelaiTient (l'ONU
t'a,. a 10la
Prell de renga
II

Per a

/d

AUTOMOBILS

eeeireei.,

41.1n••••••••

CA

CI

-->RUOL

Estiuojanis

dia
1nn n
n an,11 latS el .. pan..
la, mi rl: lO 1,InLA, ala lrait•Oda.

Cinquè dia. Avui, diumenge, 27
A los n'os ti. lo 01. Pecas:
Unirs e enrula,: : 1 O pessetes;
entrada general, 125 posseles.
Irr varonil ge. 6 . 25 pesseles.
lnipitshe. eiinipreses. Despatx
do loe:1111a Is: Taquilla (ralee de
Novelals. Cenlre de Imealii al s
d•a
tarptilles II ipZ.nlrorri.
de la Plaça de Catäni
talunya a l'Ilipädrom i
sa. Preu. 150 pessetes trajeo! o. Server dir restaurant i bar.

Ir

y MI

l'au

voper

Iiipndrüni

rioesolerosie c Elpertenaien

Se curan de un modo perfecto y radical
evitan por completo tomando

una existencia larga con una salud envgdiable.
VENTA: li eg•14. Rambla Flores. 14, Barcelon a .
y principales larmacfas de Esmiña, Porlugal y
American.

EL EALT DE LA MORT
rnra: a iititair. O atorn 1
t ',perla/ved ül "rn •Paf]: I lile n.1

MINM.

Pi

Angina de pecho. Vejes prematura y
demos enfermedades originadas por la *yo,.

ARTUR FERNÁNDEZ APARt010-GARAVACA(Múreial

nbant

ilwieenge, larda, a un
quart de ciar'. Dos extraordinario parlits iio a a eisli.11a. Primer. Iturzaeta t Ichazo
Segun,
n • nn 11!1':/ Oscar 1 Palau ,
noii1 ra
Urquidl
Barrenechea
Salsarnendi.
Sr
lit
Ira
lb
Soto
la juparit Un tercer part il. NO,
hi ha partit.---1)ema,
Inri a i tui, grandicis parid de

APOPLEJIAIFeridure
-PARALISIS

Per a vestir. Per a comp.
Per a esport

TIMA S% eli0 , 411tent ClieS n'eptIle.5

Front' Principal Palacc

CarrEres de [avals

Rigall Casajoana

Venus S p ort - Palace Ball

rrer ditanenS'e de l a l'FIAN
1 • NPOri / g .t0 111:
f r VIDAINES, PI TgAIINE1.•
1.N. ele. traida 1 nII, con•
rert per la Dan g la 41, cavall,Nrs /le
rr..10na.
ili.apariel/G
ENANO PAQUITO
care•iteillui . ant tle
primer ordro.
II,' re.rrü,
V a •••.'.9I,10. el
1 n ur G. Pa.
nn 1'.

ESPORTS

•nnn•n

Direcció,

Espargenyel nora "fittill"

TORRE

rirlicicsos 1 aromatitzats lar dins
', remite rüserar. Nnv(SAIrne9
asrarrlons. Mili, tarda, dar.

tia! d'onze a 110a. "Vint etrys des

pr&.". primer capitel: "Et /niel
cep escultor", "Toitut . et es Ist
un borne". Tarda "Els milis
del 'l'oficia. 11 1 n'Oro. Nit.
ne: "l'hit anyi; despres", Segun
repito!: "Vldna per poder", per
1 3Iarguerida Clark. 1110. diflou:.
"L'impori del diamaut", per I., 4
Mathut i M. Leersqne; "Honor 'S
I infrangible". ' El Iroall, " r d''
L
ser-rei".

ESIART FOLKLORE (ATALUDA

TURO.P4RK

At•alf o . 12._-'releLin 3732 .1.

El mustc-hal: de les caras boni-

iereer4+rer+eseree+44444...,
Aval. dial:n(11;e.

trena, Els perilla del Yukon, 15
i úllim episodi. per Williarn
Desmond; La filia indómita, 1)
1 10 jornada.-Damä, lot estrenes, entre ollas l'extraordinària
cinta La veritat nua, per los
dilos rivals actistes Pina Minochelli i Elena MItowsea, les reines dc la cineniatogratia.

G. Alomar

Vlea urinärlea. Careció räphia $A"
ri nutjancant aparell especial.*
bau, 6. - De 12 a 2 i de i a 6. Festius, de 10 a 12 (ecorl!'
ca. Unió. 20, de '7 a 9.

JOSEP SANOSA
participa a la seva clientela haver traslladat el seu despatx i taller al

PASSEIG

DE GRACIA,

16

liquidant amb iquest motiu els generes de la botiga del carrer

411. 1‘1" ffl AT

O

ffl, 1

