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Itàlia i Iugoslàvia.
Cm era de preveure, la nota de l'Oficina de Premsa de
irr. a propòsit de les eventuals negociacions italiaiugoslaves,
pi t un rapid agreujacuent del conflicte. La veritable ee.usa
1iš • eat —motivat per la denúncia dels suposats preparatitts
lugoslavia a la frontera albanesa —era el tractat ¿talo,: te Tirana. I be: el Govern italià declara, en resana nue el
rn :agostan no n'ha de fer res, d'aquest tractat. En aquestes
es, sobren les negociacions direetes entre Belgrad i
• ,,gtustar-se per quina raó Mussolini no ha fet fina al a,
ent, aquesta declarada, transcendental.
le les negociacions i els tanteigs de les eltimes setmanes
ut per conseqüència empènyer Mussolini 'I Seria pueril
r el sentit de l'actitud italiana. üs una actitud d'ame
.at a la tesi iugoslava. O be Iugoslàvia i els Estats que puaut
a darrera, han de deixar via lliure a les aspiracions Hita:mes
, Baleans, i en especial sobre Albània, o be han de prepararper s una ruptura diplomàtica i militar. 1.",s cert que hi ha el
rs apenar a la Societat de Nacions, i sembla que As això el que
e: nou Govern de coalició constituït a Belgrad. Pere donada
•l'Itälia i sabent la poca simpatía i la poca confianea que
r -me ginebrí inspira a Itàlia, hom ha de temer que el Govern
refusi acudir a Ginebra.
.asta perspectiva explica que un diari tan moderat de
:e eom el Journal Debats, de París, hagi eserit un petit
rmatiu, en el qual. dan qui no ditt res, es fan afirmacions
:s eom les que poden veure's a continuada):
tensió s'aceentua entre lugoslavia i Italia; la solució
le la qüeatie sembla que ha d'asser abandonada. a causa
aid intransigent del Govern italià i del to poe conciliador
aeru.sa, i en particular del Giornale d'Italia, autor de les
s us suggestives que hom sap sobre els pretesos nous
,aaitins militars he-palana."
nibla que la solució pacífica del conflicto ha d'ésser abandoa! Si no hi ha soluei6 pacífica, ha de venir, més aviat o més
ruptura. Es compren que aquests última dies hi hagi a
ó. La dimissió ael Govern Uzonovitx i la
una forte agitaci
.ral
J
aaei6 del Govern d'ampla coalició presidit per Vukitsevitx, sen
'rus dubte relacionats amb l'agreujament del eonflicte italolau. Aquest agreujament apareix més visible encara en els
lcas de la Plantas iutioslava i sobretot de la Premsa italiana.
l l Corriere delta Sera, després d'afirmar emfàticament que
la mai no ha admès la possibilitat, ni tan sois llunyana, d'un
nimment de discussió sobre el traetat de Tirana, que considera
a intangible i plenament välid, eseriu: "Valer, dones, que Itälia
sobre el fet consumat, encare que flemas sigui a l'objecte de
hl nous aelariments, després dels definitius, ja donats espontä.nt, o proposar qualsevol modificada, ni que fos lleugerís.sima,
ulaatensptat_al dret de sobirania dels Esteta eontractants.
rettEttaht, una ineorreeei6 i, en cert sentit, una
rialaneia." L'amenaça és ben clara en els darrers mota del diari
Mili. Pel seu costat, La Stampa, de Ton combat agrament la
tea exterior ingoslavd: t'Eh iugoslaus s'han eregut, després de
guerra, que poden exercir una dictadura moral sobre els Baleans.
somniat potser en un imperi qpe els convertida en arbitres
destilas de tota la península oriental d'Europa. Somni grandiós,
irrealitzable I Serbia ha assolit ja un desenrotllament territoque sobreïx de les fronteres ètniques. Anar més lluny significada
r contra justes i formidables resistències i desencadenar una
ra 2 , 1 erra."

Ë- que Itàlia vol intimidar Iugoslàvia? No sembla que aixa fos
fàcil. El diari Vrente, de Belgrad, que es un òrgan oficias,

"Nosaltres no tenim res a témer. Itàlia s'equivoca grosserasuposa que podrà aconseguir resultats per l'efeete d'una
a"No bi haurà en el nostre país cap Govern disposat a acceptar
eromís que atempti al nostre prestigi o limiti la Ilibertat
nt del nostre Estat."
vant la nova fase inquietant del conflicte italo-iugoslau,
ma importancia la pregunta següent : qua pensa el Govern
ires de la teoria del Govern de Roma sobre el traetat de
rat ! A estones, fa l'efeete que Anglaterra, en els seus comproo en les seves prametences o en les seves tolerandes, ha anat
là del que hom suposava generalment. Al nostre entendre, el
,ela praxims esdeveniments el té el Foreign Office.
A. ROVIRA I VIRGILI
Manita

LES ALTES I BAIXES

DELS AIUNTAMENTS
mon Fitó, regidor de l'Ajune Badalona, ha presentas la
canee i
Comissiä per, hi ha acceptada.
que se li ha girat molta

UNA INSPECCIÓ
.

s st goventatiu, senyor Villaierventor municipal de Tersecretari de l'Ajuntament de
. han practicat una minucia. ia a l'Ajuntament de Sant
.e Castellar.
'UNA SUBVENCIÓ

aació de Girona ha concedit
iició de cent pessetes al Ca. de Madrid. amb destinada
isatge al poeta de "L'Adánasasen Verdaguer.

A Txecose:saaquia acaba d'ésser
conimemorat laniversari d'un dels
més ilustres periodistes del segle
passat: Blowitz. Durant trenta
anys fou corresponsal del "Times"
a Paris. La seca acció damunt
política internacional durant els anys
que seguiren a la guerra de 1870,
fou decisiva. Repórter vivacissina
d'una prodigiosa habilitat i coneixedor dels secreta deis Estats, Blowitz
tenia entre els periodistes l'alt prestigi de saber fer parlar eta més
taciturns. Dcii lila restat una frase famosa, no gens envellida amb
els anys. Heu-vos-la ad:
"—Em demaneu o n prefereixo
fer de periodista? A París. I per
que? Us ho diré prou. A París cls
peixos parlen i a Berlín adhue les
cotarres rallen."
La frase a part, aquesta commemoració pot ésser ben alliçonadors.
L'actuada, del periodista, exercita
amb un alt esperit, viu una vida enès
perdurable tanmateix que la hala
diaria on escriu.

Full de dietari
SOBRIf.N LOC.:AE.5' O FALTbN LLOGATERS
M'han dit que hi ha a Barcelona
uns mault maz ocals per llogar, entre
pisos, botigues i magatzems. jo ida
temas que a cisma ae acure papera
a les bacanes i sobre les portes nietalimues susprtava que la erisi u liabili1CIVIIS que vareta coneixer durant la
guerra I- primera anys de la postguerra slavia convertit CO una crisi
de llogaters. Ara, que les nieves observar:10ns des de l'imperial dels tratovies no era permetien d'establir cap
f ra.
Si ara die que locasió és com mal
propicia a les gran, reformes

afala

garé qui-sap-lo l'amor propi del senyor baró de Vives, que té una re,
mascable pruija reformista. Llastima
nomás que ni la reforma de la plaga
de Catalunya, ni la del carrer de Balines, que són les ducs que ara con,
ara san en execució, tinguin res a acure amb la crisi de lloguers. Ni l'una
ni l'altra aterren edificis, manera expeditiva, persa eticae, de reduir el super á vit d'habitacions.
La reforma de les Drassanes, en
canvi, afecta, si no m'equivoco, algun
nucli urbà. Peral reconcguem que el
nicli que ha de ferir no es precisament el que sembla mes perjudicat
per la crisi; el districte caique te
pocs locals per Hogar. La. pel que
es veta un districte dotat d'un extraordinari poder d'aglutinació.
Caldrà retreure la conveniencia daprohtar l'avinentesa Per atacar l'abri
de la via C, almenys en el tra--ment
jecte compres entre la Rambla i la

Via Layetana?
Déu me'n guardl Els estimats boCauces de la Portaferrissa, entre els
quals tinc mes d'un amic, cuitarien
a impugnar el rneu pares.
Ne obstant, el neu paree no fóra
pas un disbarat. Mai com ara la dita reforma resultaria incruenta o poc
cruenta. A l'Eixampla hi ha pisos i
magatzems per a tothom.
Pena no volem insistir. Hi ha divuit mil locals que esperen llogater.
Coto aquella corredors que agafen
massa embranzida i van mtg quitómetre enllä de la meta, els constructors, frenética per remeiar una crisi,
n'hait creada una alisa. D'aquesta, qui
ens en curaral Una nova guerra?
Una malura especial que ataqui les
fàbriques de fora i deixi indemnes les
nostres?
No, no. És pecat imaginar catastro l es encara que hagin d'esdevenir
a profit nostre. Val mes que concentren totes les nostres esperances en
Ja flauta encantada dels moderna taumaturgs.

Carnet
de les lletres
`DIALEGS SOBRE L'ARQUITECTURA"
Nicolau M. Rubia, autor del llibre " Diàlegs sobre l'Arquitectura" que
acaba tlapareixer, no ha volgut fer
obra professional ni rigurusament critica. Seil és, tecalic i tot, un comentarista. Li plau la discussió, i per
alma presenta els problemes estética
aluminats per una controversia figurada. No Ial hauria manera més genti, a lai i tot, d'iniciar algú a la critica oc l'Arquitectura, que l'elegida
per N. M. Rubió: fer-la assistir a
la inversemblant perruqueria de mestre Calixte, per tal de sadollar-lo de
aulas de vista contradictoria relatius
l'essencia d'aquella art.
Ens trobem, dones, davant d'un /libre didictic, en el fons. És una obra
que es podria titular, si valgues la
pararla. "La critica arquitectónica

sense Ilagrimes". Dificilment poden
ésser abordats, en efecte, capítols d'Estetica amb la gracia ì la suavitat que
els tracta N. M. Rubió
"Diàlegs sobre l'Arquitectura",
plens d'intenci6 1 esmolats d'enginy,
constitueixen un retorn, amb accent
ben modem, a un dnere classie. Les
exposicions de prineipis hi san feies
amb una retedat 1 uns elarec1at envejables. L'humorisme atrita que l'autoa
presenta els personatges (lana al libre, d'altra banda, una certa valor
novelistica. Les pagines que parlen de
la defin i ció d'Arquitectura i de la
propnrci6 arquitectónica san admirablement explicitea. Un dels argumentarima; que N. af Rabia fa monee en
l'espfritualiesima farsa, Saca, borne del
carrer, sembla una caricatura socrä-

ciat amb justesa.
T. GARCÉS

AnlI r CT R 1 1-1mIrP rh
(1) "11 Guerin Aferchino", Mill.)
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No se pas si heu seguit ami, una
certa detenció el que sianomena el
cas Sacco-Vanzetti. Lañy 1920,
aquests dos italians foren acusata
d haver -assassinat, a South Braintre (EE. UU.), un comptador i
guardia de la poblada. El cas sernbia molt simple. Sacco i Vanzetti
fosen empresonats, foren reconegut,
culpables i fosen comdemnats a morir electrocutats i lligats a la famosa cadira electrica, que és, com. tothom sap, lúitirn invent cientific per
fer passar a 1 altaz barri les persones que no fan bondat. Aixa passaca aproximadament l'any 1922.
D'aquella teta han passat cinc anys.
Sacco i Vanzetti encara viuen, i aixa
és precisament el que fa esborronar.
1-fi ha dos homes que esta!' fa cinc
anys condernnats a mora que viuen
pensant que els poden matar d'un
moment a l'aitre, que tenen suspesa
sobre el cap a cada instant aquesta
terrible possibilitat. Si els principis
cilurnanitat ens obliguen a ocasionar
a la gent i fins als condemnats a
n'ion la menor quantitat possible de
dolor, no seria millor en aquest cas
matar-los d una cegada?
En el cas Sacco i Vanzetti, el
problema de la justicia de la sentencia és, em sembla, extravagana
Si ha estat provat que aquesta dos
bornes han assassinat i si la hei de
l'Estar. de Massachussets condemna
els assassins a la pena capital, el
que s'ha de ter es aplicar la hei de
la defensa social i electrocutar-los.
1-li ha, pena, l'altee cas, això és, de
si la sentenciar tot i essent definitiva,
implica encara la possibilitat d'actariments posteriors. En aqueas cas,
en tot el temps que dura la baralla
des advocats, els condemnats a mort
entren en una mena de capella d'una
duració ilimitada, passen a ésser
uns problemätics condemnats a
mora uns condemnats a mort que
seran electrqcutats a menys que es
demostri el contrari. Ningú no els
treu de sobre, mentre dura la Iluita
jurídica, la terrible sentencia. En
certs paisos, aquesta terrible interinitat pot durar mis de cine anys.
Cinc anysl És horrible i estrany. Ho
és perquè un borne que ha viscut
durant cinc anys condemnat a mort
ha sofert, si no e's un meseta blinitament mis que si l'haguessin
electrocutat una vegada. Per mes
quantitat de dolor fíale, en dicte,
que agomboleu sobre la dotzena de
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segons que dura l'electrocució, no
ho podeu pas comparar, em sembla,
a la quantitat de dolor moral i fíale
alhora que un condemnat s. mort
Pol tenir en el cura inacabable de
cinc anys. Són aquestes consideracions que ens estalvien de presentar d'una manera patética per conservar el cas en la seva forma mis
clara que ens obliguen a repetir que
al nostre entendre la humanitat exigeix matar-los d'una cegada.
El que s'anomena el "Comité. de'
Defensa de Sacco i ‘'enzetti" ha fet
uns grans esforços per posar bastons
a les rüdes dels procediments. Ha
arribat a presentar els condemnats
com a socialistes i comunistas, amb
l'esperança que una coloració politica del preces podria rebaixar la
pena. Les bones intencions dels adtocata san notaries, i els advocats
han demostrat que són efectivament
molt mes grans advocats dcl que es
penseu. I.a seca habilitat, pera, encara que es vegi a través del seu
ardent humanitarisme, es un cas tipic
d'hurnanitarisme sanguinari. Es pot
dir, naturalment, que mentre hi ha
vida hi ha esperança. Des del punt
de vista dels interessos del Comité
de defensa, l'aforisme es molt ben
trobat. Els advocats necessiten coses
a defensas, les que siguin, les més
absurdes, car com mis singulars subo
els casos mes poden demostrar la
seva incomparable ciencia jurídica í
e/ seu gust afinat de la jurisprudencia. Perd des del punt de vista dels
condemnats a mora l'aforisme ja no
és tan vàlid. Si hom continua posant a una prova tan terrible l'espesanea d'aquests pobres italiana, no
tindria res d'estrany que es morissin de pura esperança, aixafats, destroeats i liquidats per tot el pes de
l'esperança.
Llegeixo a darrera hora que hom
vol fer a América i a Europa una
vaga de vint-i-quatre hores per a
salvar Sacco i Vanzetti. Admirem
la farsa del Comise de Defensa.
Peras el que s'hauria de fer—i això
els obrers seran els primera de comprendre-ho, pesque el sentit comú

els sobra — és una vaga per demanar que el matessie d'una vegada.
Fa cinc anys que es moren una
mica cada dia. Per quin dimoni de
raó voten allargar cinc anys mes
aquest turment intolerable?
JOSEP PLA

Informazions de «La Publicitat,

CARLES SOLDEVILA

Bell !libre, i original. Escrit ner la
mateara n'ama senvarivnla i obieetiva !Me mvrmtli en aperar caceres mastiques. Priman Rabentas l'ha prefa-

sou vós el campió de la pau?
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Espais llmres
Transcrivan de l'itinerari de Laborde, el qual visita. Barcelona a primeries del segle passat:
"Ad hom s'adona (des de Badalona i Sant Adel t estant) d'una immensa cortina de verdor; s'estén a mil
dreta i a mal esquerra; la forma un
hose atapeit de pollancres que cobreitren les rities del Besòs... El braga«
de palatinas que es traben a la vora oposada del riu es travessa en un
mig guara d'hora. En sortint-ne, descobrirn a la dreta el poble de Sant
Martí, situat al peu de la muntanya
i entrem dins d'una extensa plana
fertil, coberta d'arbres de tota especie, regada per corrents d'aigua arreu
arreu, i travessada per una bella avinguda d'albees que duu fins a les portes de Barcelona."
Avui poca cosa en resta, d'aquest
venturós paisatge; i no me n'acabo de
plànyer pesque es la ciutat creixent
aquella qui l'ha devorat o corromput;
pera encara hauria estat millor que
alguna mal previsora, acondtent les
passes orbes del créixer ciutadä, l'hagués decantat saviament a banda i
banda i així no hagués trencat la linfa d'aquells cortinatges verds, alts
i gronxadissos, ni hagués barrejat i
escampat aquella ramells d'arbres cenyits de prades amb dibuixos de corriols bruns i recs d'argent. Al contrari que la ciutat s'hagués acampat en
els intervals d'aquella harmonia, i sense renunciar a fer-se gran, llagues
consentit a conservar-se bella. Car,
sense una alta preocupad ó d'emhelliment de la vida i de les coses, les
ciutats amb carrers orbs i des co nsideradament planejats, tenen més de
cau de taup o niu de formiga que d'estatge d'harma t a mesura que va
aaementant llur grandària aumenta
Pur horror i cata Seria Militatia.
Tant. que partem ben afirmar que
tat indret &Marta que no tingul almenas a mig nuart d'hara de cami
no si gui mas que una mica de veeetm-iA en hell ordre per a ale g rar la
vista, verament Es una mena de presa. tina rabia.

Assenvalarlament les eintats que fan
räniefes creixences con afee t ades d'enijata a,„ js ;n' armarme . La matra n'és
las han eveninte f, ~arte« e? ‚de.red •. nrovin ,• nt uf,. le s deeislons ere.
sie trena manera irre fl exivo toldo el
ttmt d'un arder manatan 1 emule.

% f i era!, Si no. arixamnla, que e . un
ten cas de bon ordre insensat. Dirien
l'anima de cera, rent de 14. Pera
A.
......

logia de la gent presa a l'engr òs la
rapacitat desenfrenada, també trobem
que ella és l'auxiliar més puixant que
te la lletjor quan vol enlletgir una
ciutat que creix. La gent ho vol edificar tot, vendre tot; per una estranya
perversió del gust--explicable, pera—,
arriba a trobar que el verd fa lleig,
fa nosa, desendreçat, fa poble. Mireu si no els nostres suburbis: quina
casa ben bastada conserva gota de
jardi? Nomas les humils barraques,
poblades per gent de pocs ingressos
polen veure's aconhortades amb un pessic d'hortet. Encara no san prou cita
tadans aquells qui les habiten; no saben prou be els avantatges d'una lletjor que sap treure profit de les COsea
Pera els homes so"n aixi; qui els
mudaría 1 No; el bon endreç d'una
ciutat no ha de deixar-se a l'albis d'un
ciutada que scrä sempre jutge i part
de La seca causa i que mai no acabará
les bones nona quan es traca d'afavorir la seca prapia cupiditat. Són els
que duen la ciutat aquells que han
de mirar per la bellesa d'ella. Si no
ho fan ells no ha farà pas ninga.
Quant a coses mes interessades, ja
tal san els altres.
I no basta amb posar pedaaos, amb
acudir (pian hi ha mal. Això és parent de fer sempre tard. El que cal
es estar-hi contínuament al damunt;
consignar en el pressupost una quantitat, proporcional a la totalitat, destinada a anar redimint dia per dia
aquells paisatges, camps i jardins que
perillen de perdre's lavan que seran
massa boíl negad per al Nell posad.

Un canvi en la política japonesa
Les derivacions eeonamiques de lea di f1CI11iz amb
qua topa la signatura Sumid, que oontrOla nombrosea i importante empresca industrials i comes-dale
del Japó, han motivat una crisi ministerial a l'Imperi del Sol Naixent. Un canvi en la direeció de la
política japonesa té una importancia excepcional en
aquests moments, per les conseqüències. que pot tenir
en els afees de Xina.
El conflicte de les empreses Suzuki no sembla pu
insuperable, ni tan solament greu. Pena ha provat
WARATSURI
la incompatibilitat del Govern dimissionari arab el
Consell privat, que ha refusat demanar a l'emperador l'autoritzacie
per a executar les mesures proposades pel Consell de ministres. Hora
volia abrir un crèdit de 200 milions de iens al Bann de Formosa.
Això banda perales de salvar la difícil situada de lea empreses que
han fet fallida. El Ilfitsui, el Mitsubasha el Suinimoto i altres banca
privats oferien llur ajut; pera calia, sobretot, el del Banc del Japó,
i per sale era precia un decret del Mikado. que el Consell privat
s'ha negat a proposar-li. Desates el Govern, ha dimitit en bloc. El
que no era sine nn conflicte econòmic d'una importancia relativa,
s'ha ~yerta en una dificultat d'ordre polftie.
Cal temer que alza fos, precisament, el que hora volia en
determinades i altes esferes japoneses. Potser, pera, el canvi polític
japonès haurà satisfet encara més a determinats sedera britànics.
Quan està en cura la resposta eel ministre d'Afers estrangers del
Govern xinès de Canton, Eugeni Xen, a la nota de les pot-eneies
estrangeres pele fets de Nanquín, en els quals les foreea i els súbdita
japoneses jugaren un paper important, i, sobretot, quan l'escoreoll
de l'ambaixada sovietica pels soldats de Xang-So-Lin pot suscitar
greus complicacions a la Manxúria, un eanvi en la política japonesa.
fina ara pacífica, pot donar origen a temibles conflietes.
Les darreres informacions de les Agencies diuen que el bara
Tanaka s'ha encarregat de formar Govern, després d'una llarga
conferencia amb l'emperador. Per be que sembla que el que ha de
resoldre és la qüestió econòmica de les empreses anzuki, seré fàcil
que, més que no pas al que faci el non ministre de Finances, ealdri,
estar atent al que faci el nou ministre japonès d'Afers estrangers.

Un diari socialista contra
la pornografia teatral

Una /äpida a la casa on
nasqué la nutre d'Emula

ST•

Gramàtica

• Le Peuple", de Brusselies, cargan
del partit obrer belga, ha publicat un
article escrit en tons molt violenta i
en Ilenguatge no del tot reprodujiste,
dernanant la prohibida, almenys per
als menors d'edat, de certes operetes

o vodevils, que es representen a la

capital de Bélgica, en els quals tot
hi sobra de por-

el que 12i manca d'art

»grafía.
"Si s'ha creat una censura per a la
película cinematográfica — diu el popular diari socialista—, per que no es
prohibeixen lambe els espectacles gro-

Ilers com aquests?"
"Le Peuple" ataca els crítics teatrals per l'excessiva benvolença que
demostren en llur fundó. "La Pretilsa desea fer—acaba—. Delega en els
seus critica les nits de les estrenes,
per ò molts d'aquests fan en !bar periadics unes critiques tan indulgente,
tan benvolents, tan dolces, que molts
coas hom orearía que es tracta d'un
solt de comptaduria."

Ha estat descoberta a
Eleusis, una estittua gegantina d'emperador romà
Daten d'Atenes que acaba de deseobrin -se a les excavacions d'Eleusis una
estatua gegantina perfectament conservada d'un emperador roma que hom
compta que deu ésser Septimi Sever.

Les Lletres

L'Ajuntamentt de Fiume ha fet
posar damunt la casa on nasqué la
mare d'Irrna i Emma Gramärica
una lapida conmemorativa amb la
següent inscripció: "En aquesta cata
maque el dia 5 d'abril de 111.15,
Cristina Bradit de Gramitica, desa
rica d'enginy i de virtuts famaiars;
inculca un va' amor a la patria a

les seves filies Irma i Emma. honor
de l'art dramätic italii".
Ens plau singularment de receUhr aquesta nova aquets dies que
lo gran actriu actua entre nosaltres.

Es notificada la sentencia
als condemnats pel complot
de Sant Joan
Madrid, 19.—Aquesta tarda. ri
dues, ha arribat en un auto!naba militar a Presons Militars el genera/ Franco. encarregat per Capitania General de
notificar la sentencia als senyors Segon García, Bermúdez
de Castro, Perea, Galan i Rabio.
De un a un han estat eridata
al deepaax de Presons
i els ha estat Ilegida la trentebn-.
cia, la qual signaren.

les

E/ general Aguilera a la
presó

Dificultats materials sorgides a darrera hora, han impedit l'aparició de la
revista "Art Novell, corresponent al

Aquesta tarda ha quedas notificada
al be u domicili, al general Aguilera,

mes actual.
No obstant i abra horn espera que
ben aviat podrá ésser repartida als

la sentencia.
Aquesta nit ha ingressat a

subscriptors i Pasa d a a la venda -

militare.

presont

dor. Aquesta continuitat asseguraria

amb un minimum de despesa, encara
mes Ud h de despendre perque seria
previst, azua rendítnent extraordinari.
Mentre que ara, havent tfe fer uit m.an
afee de cada sin dels casos que es van
presentant, les coses són mea dispendioses, els moments semblen inapartuna 1 rada ;azada s'obre una parta
amplissima a murmurarinns, enniertm
real cartaanves i airees deetnehe,
dels quals la ciutat en surt perdent
materfalment i moral.
Car l'estaba municipal la nat desisear an tant per cent tia deetinat
a rema) l i me din i de cada eintat.
q m. si mi en reatan/enea rman i eran
(lema adnu i rir-se nel afunkini. la silla arescrincia anirä a fer compamfa
a d'altres tant i mis ,avies lile ella,
elintre la Insta negra i curulla de la

inobservante.

-Apeen, tal neu. Tu també et dios Colom i eta de la
A Veure quin dia arribara s a la seva altura.
—Oh, pare? No ad paa el votare tan alt.

Itarcemasta,

INFORMACIONS
CAMBRA DE COMERÇ 1 NAVEGACIÓ DE BARCELONA
En la sessió darrerament celebrada,
gola la presidencia dcl senyor Josep
Aamenteres -primer i despres del senyor David Ferrer. dona compte aquel'
de la aeva assistencia a les reuttions
el Comite Regulador de la Iudüstria
Taxtil de la Junta Mixta trUrbanitlaciet i Aquarterament i de 11*.tlaaernbiaa.a. convocada per clements interesaats en la iralúatría llanera, a lobirte d'estudiar la crisi actual i els
anitjarts ademats per a remeiar-la. i
real una detallada relaciü de restat
des treballa que aquella organismes,
tenme de Ilur peculiar esfera realitzen,
havert-se cauviat impressions sobre
les diver g es qüestions que t'enea penlenes d'estad; i resolució.
Tan/be clanä compte la presidencia
,rhaver assistit a l'acre de constituciO
'el &madi Provincial de rEcanomia
V aein e al i a la reunió canvocada per
rAlcaldia ner a tractar de la qiieatiA
de l'Aeródrom Mili'ar de Prat del
Llohregat i deis mitjans per a dotar
a Barce'ona d'un camp rraterratge
adentrat. La Catabre pos de relleu
atiab aen ea t mofa la carmen:anda d'a- 11dr amb emes les faciales rieresiíries les ecenunicacions at'xies de caracaer nacional o internacional.
E-e de a ianaren com a substituts del
senyor ?a s en .Armenteree en la junta
Mixta d'n-b a nitzaci6 i Actuarterament,
e/ senara- David Ferrer i N'alias. i
en el Cansell Provinc i al de rEennemia Nacional el mayor Joan PerFou ap r ovat. en prineini i micrateent la pet r ea pare pendent encara de
deliheradd i acard, el projecte de ta-

ries subjectes a drets, i respecte de
les !linees el 5 per zoo, i que la Direccio General de Duanes no considera possible modificar cl marge de
ioleräticia per diferencies de pes en
les expedicions de cuiros i pells sense
curtir.
Ha aprovat la Cambra un dictamen
dc la Comissió d'Assumptes Marítima,
d'acord amb el qual es proposa sollicitar del Govern que. mitjançant els
auxilio necessaris pugui comptar la
marina mercant nacional a la majar
brevetat possible amb un nombre. per
be que reduit, suficient de vaixells de
gran tonatge que respongui a les necrisitats modernes del moviment turiatic entre Espanya i América i a
les exigir/ejes de la concurrencia internacional.
Aixi mateix aprovi dos dictämena
de la Comissió de Legislació Mercantil: un relatiu als pagaments coneinagües en moneda estrangera, i l'altre
qte conté la petició que.quan es practiaui amb resultat negatiu un escoreoll
d'investigació en materia de duanes,
es lliuri a qui l'ha safert acta on
consti el resultat i, quan sigui precs

Fira.
S'aprovà un escrit lliurat al Cansen
de l'Economia Nacional amb motiu
les negociada/as de racord comercial
amb i s'acorda acceptar ate)
agraimen • el nomenament de son honorad de la Cambra Oficial de Comerç i Indüatria Po-tuenesa.
La Cambra s'a,s7lbentA , que els pa(veta postal s procedents de restranger
segons cornuidenen les autaritats duanere s . es despatxen ei 48 lores com
a miximum a la Dienta de Port-Bau;
que el Consell de l'F.conomia Nadonal ha manifeatat que no es possible
modificar o dero g ar. com hada demanat. les disnosicions mitre la importació de . determinats productes metallúrgics: de les crenunicacions en
que nombrases Cambres participen haver recolzat prop del Gavera les canclusions de l'Assemblea Ceréalista:
d'haver stat resoltes satisfactbriarnent
ras dificultats amb que topava la präctiea d'operacions ner a la desinfecei6
de catiras en brut : d'arta comunicació
del cònsol general de ),Eèxic en la anal
etarticipa que a partir del dia primer
del carrent els drets de les factures
eanaulars s'aumenten el so per too
aobre el valor quant a les mercade-

SOLE11 TORRA G

declaració d'harer comnlert l'interessat les disposicions fiscals.
D'acord amb l pi-ajume per la Co-.
m'asió Aranzelaria, s'acordä manifestar al Consell de l'Econamia Xacianal
rexcellent efecte produit per l'informe
fine emeté sobre la validesa dels certificats d'ori g en i gestionar flete es publiqui una disposició de caricter general en igual sentit. car coincideix en el
fons amb le; peticiana que insistentmane ha adreçat la Cm-parada als rodees públios per tal d'evitar els greus
periadicis aue acasiana la iniitstificada
anullari6 de les mis rerti ficacinns.

BallkINQUE-R S

Pemblie deis Estudis, 11 i 13 : Boisucd5s
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Negociem els Cupons venchnent
1 de maig propvinent
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VALORS A TERME
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BORSI fillATI: Nord, de 10580 a 10570 a 100 . 20 i 10600.Alacant, de 10490 a 104 . 85 a 105 . à5 i 105 . 30.-F. C. Metrop., 4850
BORSA
d TARDA: No1 rd
0 40
, ,,de 1 051 a ,1a0
1.904 5 51nII I a1
,045
' 0 l a 30
04285.
Alacant, e 1 0* 0 0 a
a a 0.3
i
.-A
us, -7e
7430 a 7 4'50.-Orenses, die 3200 a 32 . 10.-G. Metrop., de 5850
a59
u . 00.-F. Cc .il M ietrup.,
e 48'50.-Autta p 701a, de 73 a 7 1 -Cito585 a 580 1

i
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Bonst NIT:
Nadal, de 10170 a 10185 1 104'80.-Macant,
de 1 0385 a 10110 i 104.-Chades, 583.-Intrrior, 6945.

COMPTAT: Valors no inclusos

encara en el butlletí

aporameta vatenete 6%

-.ces Mot ,- f

• 97'65
. 96'59
Frvilla 1920 .
. 96'50
•
/Sevilla 1913 .
Sevilla F..posteld
. 97'S5
▪
.
. 97'50
(leona
. 100'75
Mitaca
. .
•
Sabadell. . .
. 95'50
• 102'50
Barrelone Tractor 7% 1921
95'74
Gallega crElectrieltat 6% .
96'00
Gallega asleettleita: Bona 6%
9:.1
n eral TreinvIes 6% . .
Tramvie g 3arretone 8. A. 19111 . 95'75
Acciona Tramarles Preferants 7% 06'75

1921
Mtinleirde e% Tre".5. O. C.
bOne Hipotecara (M'Igual.
1.anes Ar Vatencia 6% •
tsfall "Asland" 15% .
nena Serle . . ...
mecanice' del Vidre
Boi s Unid Salinera .
ilultogianca Oc l'e.bre

oficial

• .
sirte.

•

IDirecció teiegrariea:
1 MARSANSBANK

8875
8400
9700
112'00
9785
93'75
0700
300
07'95
101'

BARQUEE%

BITLLETS
22 . 35 per toa
Anglesos, 27 57 pessetes.
Italians, 28'5o per mo.
Belgues, 78110 per 100.
Francesas,

ta importancia per a la vida del país."

Suissos, zog'Ao per loa
Portuguesos,

Examinada la tarifa mínima recentment aprovada pel Consell Superior
Bancari en la qual queden ateses algunes de les peticions formulades per
aquesta entitat sobre la tarifa provisional, s'acorda solIteitar ropiniä dels
socia principahnent afeetats, per si
(-reten que en algun extrem s'han d'interessar ulteriors reformes.
Fou llegida la instäncia que, en eranpliment d'un acard anterior, ha estat
elevada al ministre d'Fiisenda a favor
de rexempció de rimpost d'Utilitats
dels interessos devengats per raó d'ajornament de factures i Iletres de

Austria

'ntitats i einpreses a les

cal''.
La preaideucia donà entinate d'una
afectuosa lletra rebuda del senyor delegat d'Hisenda d'aquesta•provincia, en
la qual s'anunciava que havien estat
resaltes satiafactitriament les peticiona
fetes per aquesta entitat favor
guns dels seas associata, i així mateix
amb carActer general. en els casos de
rectificacion s de liidaco
m
ins i
rebits per altes i baixes i errors soferts, aixi en la contribaci6 industr:al
coan en la d'utilitata evi • ant aixi que
do rebuts que havien d'easer rectificats i no ha fiaren aportunament segue i xin Ilur curo fins arribar a l'es:Temió ada d'anremi. Fan agraida la
resposta del senyor delegat.

DEUTES DE L'ESTAY
61915nornUNITAT
E!nple,.. ‘ I, .4 .
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.'n 2o
% A.
•
" 1920. 74'50*
KG.
C. C. Comunal . .1 7575
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t
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"
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•
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11?)214050*
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08-00*
• o
•• B. 10245
^
1913 •
111•00
"
u,
"
•2,
" C. 10245
"
1907 •
9400
"c"
" D.10550*
Bona Reforma .
7015
"
E.10550
PORTI
""5. " F. 102'50*
Barcelona 1095. . 97190* Deute
Ferroviari. . 10200
•
1953. . 26'50*
W1111a
1 .000..
Sevilla
9950* °BUCE. 1 FERROCARRILS
ate/set
..
Cuan
97'00* llora 1.• Llo 3 % 7225
DIVERSOS
"
" 3 1 •
7000
Ajuman'. Balalona. 9700.
• 3.* "
"
72 50
sutrruc 5%. . „
8100*
"
7275
" 4. • •
Ifipo5srari 5% .1 07'55
•
7285
" 5.* a
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73.35
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...
7450
sane de CM. Local.( 97'75
•
tema a 145111474'25*

titats i particulars.
• • •
La Carnbra Oficial de la Indústria
de Barcelona prega la publicació de la
següent nata:
"Devane d'un solt publicat en un
periódic de Madrid, &nata milpee
d'una entrevista que tingué lloc entre

representaeions dempre ..e- perioclistiques i la presicit'aicia de la Cambra
Oft/sial d'Indústria, i par tal d'esvair
afirmacions que s'hi fan (que, degut a no e- lar redactat segurament
pelo que a la dita entrevista assistiren, no concorden amb la realitat des
tes), la Cambra, i en particular la seva p-esidencia. estimen indispensable
rae -.lar el seu punt de vista. A
ata
fi fan constar que és el sea
- st det-ig el que s'atarguin a la

(sxilling). 074

Colombiana, 475 pessetea.

Peruans, 17 . 50 pessetes.
Paraguais, o'ro pessetes.
Venezuela, o'eo pessetes.
Japonesas, 240 pessetes.
Algerien, 22'25 per roo.
Egipte. 2760 pessetes.
Filipines, 250 pessetes.
OR
Allana, ilio per loo.
Unces, 111 per zoo.
4 i 2 duros, III per roo
duro, lit per roo.
Isabel, 1112 per 100.
F ranco, 1 ro per roo.
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Lliures, 2775 pessetes.
Dedars, 570 pessetes.
Cuba. 565 pessetes.
Mexicà nou, 114 per 100.

publicades pels Dio. Sorranach. Cura sífilis pol paludisme
Per a minorar extirpació prOStata. Venda: Ilibrerirs i casa
de l'autor, Pelayo, 40.

Venezuela, III per 1000.

134 per roo.

Mares,

ffl
P e r (a cura cataran:1 .
Tan aqui com a fa 11.220 .
Pocif din noia • ben ufana,
Que 'i ludían abre ej-LA TEc A"

,

Preis, toles les facilitats que
calguin per tal que pugui realitzar

seva patri/tica obra dinformació i
cultura; pera que al mateix temps
entenen d'absoluta necessitat que la
Premsa, àdhuc haudint d'un ragirri
peculiar però de mútua conveniencia.
consumeixi paper fabricat a Espanya. això
elaborat a la base del

DIAA51111.• Al roft9E51BrETER

171.

PREU: 3 FVETV

és,

1..
7 V25*
▪
2.4 .
89•75
•
.3975
•
Se g ovn. 3 % .
g8"75*
aininiesa
4 %.
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,,
Adberlt . 70'00
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41:5,tia 4 1/2 % . 8800
Oses 1 %
Nerd t 5, . . . „ 1(7.4.$5
Nord 5 5/2 • 4 Val. integre
Saaeltut 1.. S % . 68-50
•
t.. s % ".! 7850
•
3.5 3 % . i 73'50
v. S. A. 5 5 %
9r,,no
FI 4 1/2 91t n $4'75
•
•
.7 4 % . • 7725
•
ID 4 % . • 7 7 •35
"
Y. 4 I/O %. ›:,-65
•
F 5 % . . 93 00
"
O 6 % . • /01-55
"
u . . . . 99'0e
. . 101'85
1
.
"
Frances
2 1/4 % . 59'25*
" 2 1)4 % 55'25*
Directee. I 1/4 % . 1 5550
0eu3ts'iu4 $ % • . • 0 925
Orense primitiva . 4450
•
prioritat 3% 67'00
Anual. 1.* flx 3 %. 6725
"
1.4 variable. 4800
y P.* fla 3 %. 6000
" 2 • variable. 44 9
55
A. 1907-B. 4 1/2% 65 • 25
Analuses 6 % . . 68'35
Secundarla 4 16. . 6070*
aianresa - Berge 5% 01100
Anx. Desistan 6 % . 9650
Serrik a Barna 6% 101004
85-95
Fer.
» a 519
• Cataluny
6% 119,05*
F. C. Catalans veles 7600.
F. C. Csraians nous, 7105*
Tiefer a Fea 6 % ,10100

Miele!

25 peasetes.

Txecosloväquia, 16 . 50 p er Ni
Holandesos, 2 . 22 pessetes.
Grecia, 6So per zoo.
'4G
Suecia, 146 pessetes.
Noruega, 1 . 40 pessetes.
Dinamarca, 145 pessetes.
Finlandia, 1375 per 100.
Romania, 2 . 70 per roo
Bulgäria, 275 per 100.
Turquia, 250 pesseteS.
Estats L'in% 567 pessetes.
Canadá., 557 peasetes.
Argentins, 240 pesaetes.
liruguais, 5'5o pessetes.
Xilens, 060 pessetes.
Brasilers, o'60 pt-aatdee
Boliviana, 125 peaset(s.

quals interessi la publicació
immearata de les notes que
ens envien, que els originals
han de dirigir-se tots a la
Redacció, Plaça de Catalunyn, 3, primer, abans de
ICS r Al del vespre. Els que
ens a •:ibin mis tard d'aquesta hora o vagin adreçats a
la irripremta del diari,
Barban, re i 13, no seran
Pub icats fins al cap de dos
dies de la seva data

Foren tractades altres diverses
cgiestions i despatxades un gran nombre de comunicacions d'autoritats, en-

o

Alernanya (Reichsmark),
setes.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones,

Apartat da Correus núm. 1
A
TELEFONS
(44552
NUM S.
a532

e4444+Heetet-*44-i444÷:eeer»ee»+#~*e+.+i~+4e

deri eneertadissima. i ratificä la trit's
p l ena canfianea en les persones que
foren der ig nades per a dur a terme
aquel'.a tasca.

BORSA DE BARCELONA

de maig propvinent

CAMBRA CUIRASSADA

Barcelona. La junta directiva, per unaaprovä en tots els seus extrema la referida actaació que con s i-

per a guerda de valors, documents, joies i altres objectes
1 de valor. - Compartiments des de 22 pessetes anuals.

I
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amb compartiments de llog7;er des de 22 ptes. anuals

11-tr artnaci6, inspirada en el prestigi
de l'ent itat i en el bé del comerç de
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L
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CUPONS
, venciment

treball nacional, que tan profunda criei experimenta actualment.
En aquest sentit ofed la Cambra
la seva partici p ació, per a contribuir
a la molt difícil pera no impossible
missió de coordinar interessos de tanFOMENT DEI, TREBALL NACIONAL.- Avui, dimecres, a les
deu del 'vespre, el senyor Josep Roig
i Bergada donara, al saló darles del
Foment del Treball Nacional, la seva anunciada conferencia sobre el
tema: 'El nou regim de les suspensions de pagaments a Espanya", el
qual acta ha ratee organitzat per la
Seccit5 de Carnet-e i Navegació de
•
la dita Corporació.
- A l'Associació de Comptables
de Catalunya, avtri. dimecres, a les
deu del vespre, conversara, admetent controversia, sobre "Organització d'una oficina de turismo", l'associats i professor mereantil En Miguel Gener i

ELS

CAMERA MERCANTIL

maivs

- Calei -

Rambla Canaletes, 2 i 4 Barcelona
Rambla

La Junta directiva de la Cambra
Mercantil ha celebrat aessi6 ordMäria. sota la presidencia del senyor Joset) Cabré.
Una gran pare d'aquesta sessió fea
dedicada a l'examen de qüestions d'interés general encaramada. % a la retolució de les Com i asians Mixtes del t'amere d'aquesta ciutat. El president. sen v or Cabré, i els altres representants
d'aquesta entiba en els esmentats orgmismes, (tasaren campte del criteri
sastentat sabre diversas punto i

1

I

BANCA sPilARSANSI
.
Valars - Cupons 4rs

'2i9Mril

COMERC

F INANCES

--

rifes dels agents de Duanes elaborat,
en virtut de les disposicions dictades
sobre la materia, per una comissió
composta de comerciants i agents.
La Cambra s'assabentà arnb gust
que havien sortit amb destinació a la
Fira de Mili dues expedicions: una
precedent de les cases adherides per
conduce de les Cambres tle la zona
catalanó-halear, en la qua l figuren més
de seixanta cases, i una altra camposta de pare dels artiees que s'exhibiren
l'Exposició de Filadelfia, i s'assabeata de la propera aertida envers
Mili de l'agent comercial que representarft les diles Cambres en aquella
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BORSA DE LONDRES
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DAD ES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
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. .
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12.197.110e •
•
"8.858 ene •
3,000
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•

Fransferenels •4.AS 3 1

vmecres, 20, d'a1:1\1 de t

NOTICIA
dent de la cera. Secció de Propaganda i Excursions, ienyor loan More,
tanyä, cl qual tindr à lioc al seu nou
estatge socia:, carrer de Mercaders,
38 1 40.

LA PUBLICITAT

y ag ua 3

seascatechs

e..enAt.

pise.

Bodes, banqueta. — Coberts
amb xampany a 5 ptes.--Holel
Restaurant Ranzini, Pásseig de
Colomb, 22. — Telefon 1490 A.

1'—
!memoria. mes. s . . . rsa
Pensleuta ineateadrtmestre.
•
AmerIca 111~6.
• 111'—
•
mires Datar»

5ERVEI METEIZ)ROLOGIC
DE CATALUNYA.---Situació general arnms gricai d'Edropa a lea 7
boas : Les altes pressians 5 . han estes a la -ratear part del Continent
eurapenalrabint-se el seu centre de
ä,ima al Canal de la M'anega.
baixes pressions estan
Marroc; samba existeix un
saa
aucli deptession gri a l'Atläntic
itrional. En -genieral el temes
s a la majar pasa de l'oceident
e . , eu; existeix:en núvo:s a les
Britäniquea i a Alemanya cel
e- a la rest s .
raat d4 temes a CataInnya a les
S res: El eel - está completan/en!
s tota la regid, amb vents fluide direceid variable. Les tensares en general sana suaus. Lea
//es han estas les següen t s: 1
obre zero a Ribes i a Tremp;
er
s ius a Capdella, i 3 graus a Man-

MOSSEGADA.—Un gos mossega a Ferran Martínez i Badosa, de
disset anys. La ferida és de pronòstic reservas.
— —
COMPTE AMB LES GRIATURES.—Ahir fou auxiliada al Dispensari de Satis Andreu la nena de dos
anys Carrne López i Virdórnine, la
qual, en un oblit de la set a marc,
havia begut Ileixin d'una ampolla.

JOIES. VERITABLE OCASIO.
1 oblectes u'eats de %otea Glas• es. Preu fIx l'altera, rulo. 41.,
OBSERVATORI METEORO .
'OGIC DE LA UNIVERSITAT
BARCELONA.—Hores d'ob,ervació: 7, 1.3 i 18: Baròmetre a
zero i al nivell de la mar: 767,5, 768 3
768.3. 1023.3, PC)34,3, 1024.3. Termita/erre a l'ombra (sea)/ 1 4 ,0, 17,1,
:7 o. Termannetre a l'ombra (humit)
11,0, l 3.8. Humitat (centesi:a s'a de saturació): 57, 42. 59. Dire- -ió del vent: NE.. S'a SW. Veloa • st del vent en metres per scgor:
4. 6, 6. Estat del cel: ser, serè, serè.
Gasse de núvols: cúmuls; stratus.
Temperatures extremes a l'ombra.
—iraxima: 20,0. MInirna: xo,6,
arran de terra: 8,0. Oscillació
-s./letrica: 10,6. Temperatura
15.3. Precipitació a q uoaa. des
- 7 hores del dia anterior a les
-es del dia de la data en millas de gruix, o sigui, litres per
quadrat: o.o. Recorregut del
en igual temps: 120 quilóme-

UNA BONA NOTICIA PER

ALS'FIUMADORS
Fins avui dia era un problema -a 1013 els paisos on no is
i š venda '6e
tahac, fumar be i a brin preu.
Per a resoldrel, la fabrico'
mes important de paper de fumar de la Península ha creas
:a nava marca de llibrets
SMOKING, el paper dels
euals fa d'un tabac mitjà un
cigarret exceMent.

-1

ERIT GREU.—Ahir, a les quae la tarda, fou auxiliat al Dis,ri de Gracia Jacint Pujol
a de quaranta anys, al qual, troa.e en un bar del carrer de Sant
Mártir, se li dispara una pisaste duia a la butxaca i er prona ferida de bala amb
--ada a la .regió lumbar. Ingresa greu estat a I'llopital Dir,

metal! blanc

rebert — garantit —
e ' •assortit. Llorenç Germana,
Rambla de les Flors, 30
TROPELL.—Al migdia d'ahir
sesenta' al Dispensari de Sant
Dominec Raig i Vidal, de
ata vuit anys, el qual sofria
satura del coll del fémur dret.
na explica', el dia abans
aropellat una bicicleta Ingressä
er .reu estat a l'Hoapital Clínic.
r al vine:nt me-; de anaig l'AteObrer de: districte segon
,tza U8 homenatge al presi-

Externunació garantida
XINXE S per contracta. Desinfecció particular. Laietana, 54, de 4 a 7.
UN ALTRE ATROPELL.—Al
nen Antoni Soler i de cinc anys,
Ii passà una roda del carro número 4269 per damunt dels peus i
fractura les falanges. Les ferides són
de promastic reservat.

Demaneu a tot arreu

MOST ARNAUTEU
Corresponent a una obligació una«mica de ritual, la Gran iságia Maecanica ha trames a S. 11. Gustan V,
rei de Suecia i Gran Mestre de la
Gran Lógia de Suecia, el següent
telegrama:
"a. al. Gustau V. Palau Reial. Madrid. La Gran Lògia Espanyola
comp:eix anab l'agradós • deure de
trametre al Molt Illustre Gran Mestre de la Gran Litigia de Suecia els
seus mis fraternals alut i Ii desitja una agradosa estada al nostre
país. El Gran alestre, Estere. El
Gran Secretara Gertsch."

Vapor espanyol "La Ociar-die amb carrega general, do

Gelte. Gonsignalari

Vapor ilalibs Primula", en!
llast, d'Aleúdia. Cqnsignatart
Talavera,
Vapor italià "Neptunia", amb
turistes, de Màlaga. Consignatari Media Arnerica.

VAIXELLS DESPATXATS:
Vapor grec "Miltiades", amb
cärrega general, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Virgen i le
Africa", amb carrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol
amb cärrega general, cap a l'a-

sajes.
Vapor italià "Neptunia". amb
càrrega general, cap a Mbnae.
Vapor noruec "llenen", amb
carrega general, cap a Nova
York.
'Vapor espanyol "Cabo Cardona", amb earrega general,
cap a Sant Feliu.
Vapor francès "Mont-Viso",
amb eärresa genera!, cap a Tarragona.
Vapor franeAs "Jarlot". arel)
oärroga general, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Marta". amb
carrega general. crip a Màlaga.

T. S. F.
RADIO BARCELONA, 344, 8 M.
A les dotze del mati: Campanades
horaries de La Catedral. — Nota del
Servei Meteorològic de Catalunya. Es-

tas del Serafín a Europa i a la Península. Previsió del temps a Catalunya
i a la mar.
A les sis de la tarda: Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvis de
valors.
18'1o: El Quintes Radio interpretarà: "Craving", fox (Bernie); "adic", selecta") (Chueca i Valverde);
"Pantalón-falda". tahaquillo (Manterde i Marinan); "Manan", gavota i
minuet (Massenet-Mouton); "La Ve•••
n••nnnn›...
nus sevillana", pasdoble (M. Juan)
Radingrafonia pel senyor Joma
EL MOVIMENT MARITIM Pa=cual. Emiasi6 per radiotelefonia de
dibuixos. caricatures, jereglifics illusProcedent de Málaga ha tocat trats, pasaatemps, etc.
en el nostre port el vapor "Neoar i to: L'arquestrina La Moderna de
tfinia". a Fiord del quel viatgen
Gramallera interpretarä: "On the Rit - fl ,-/rt a tee cro:ba,.to per la aleviera ", 011T - t4e n (P. V. Loan i F.
diterrenia. 2?1) turistes de di- Rlei "If I Ehen Id Find yeti" fix
verses riacim.alitats.
(C. Brown); "Leçon d'amour", vals
Els passatges del formós vai- lent (H. de Bozil; "Blind Drmack",
xell aprofitaren la tarda per a
fosc-charleston (H. de Bozi); "Locurecórrer, repartits en nombro- ras", tango (F. Alongi); "I'Incht
sos automòbils, la cinta t i els
Allah", one-step espanyol (J. Padilla).
seus voltants, i visitaren els
21'5o: Canferaneia sobre la gent
seus principals monument s.
la xtirma: "Los alcantarilleros, minaQuedaren encisats de la nosdores o ratoneros", pel senyor Segon
tra ciutat.
Holmes.
La Societat crAtraeció de Fo22'no: Camannades horàries de la
rastera els obsequia, com
Catedral. — Nota del Servei Meteorocostum, amb fascicles illustrate
Vicie de Catalunya. Estas del temps
descriptins de Barcelona, ima Europa i la Península. Previssia del
presos en (Iffer?nts llengües.
temps a Catalunya i a la mar. — CoEl "Neptunia" va marxar
titzacions dels mercats internacionals
entrada de fose cap a Mana 1
i canvis sie valors.
Gennva.
22'/(1; Fi Quintet Radio interpretaVAIXELLS ENTRATS:
ra: "Flup!", selecció (J. Selle);
'Vapor espanyol "Bermeo",
"Priere tendre" (afnuton); "La a reramb carrega general, de Palma
arma de la Paloma" selecció (BreVapor espanyol "Alliama"
tón ) : "Don Juan", abertura (Mozart).
anoto carrega general, de
23' 00 : Tancameet de l'estada.
Vapor espanyol "Ophir", anib
RADIO CATALANA, 462 M.
benzina, de Palma.
at'oo: Butileti metenraltag ic de (a/Vapor espanyol "Mahón",
amb càrrega general. de Mahó. tal/nava. — Prenastic del ternas . Co_
Vapor espanyol "Mallorca", titzacions de Berta de Barcelona —
,mb eärrnga gen e ral. , de Palma. Sants del dia. Cremita d'art, esports i
Consignatari Transmediterrä- rancies.
nia.
Acte de entleert: Elisa Callinat
Vapor espanyol "Betis", amb
3slorn. mesan-snprann; Orgnestrina
Arrean g eneral. de Castelló. The Cathalania Jazz, camarista pels
Censignatari Castellonense.
següents professers: Salvador Santa,
Vapor nortiec "Hansa", ami)
niann; Ramal/ Sainará violi i tumcalló, de Cardiff. Consignatart
bó de vares: Pelai fuer, sascofon, flau
Aviles i Aznar.
tramta i contrahaix: Joan
Vapor espanyol "Freixas I",
pesa: Pera Pujol. banjo tenor i violl;
amb càrrega general. de Tarradenla.
gona. Consignatari Enric FreiORQUESTRA RADIO CATAL ANA
xas.
Ama', cultural: En Carles SannIntVapor aneeem "Delia". nnib
ohrrega general. do Marsella. j a (conferencian°, "Ventanee
Consignatari Cornisa ha Sagrera. nrettestra. ('liará: "Olieran" (saberlaea) orquestra. Weher: "Trianerita"
Vapor fornico "Hellen", amb
carrega general, de Marsella. (pasdahlel, The Cathalania Jazz, Icharry: "O del min dalce ardor", senynCorsignatari Delgado.
GInk: "Tallahasse". arra
Vapor Dances "Mi-mi-Viso-,
arnh càrrega general, de Mar- nuestra, Packay: "Viejo min. qua tenas?"
(tango).
The Cathalania Jazz
sella.

Na t er; "Vigilia de finta" (sardana), senyora Gallinat, P. Palau; "La
viejecita" (fantasia), orquestra, Caballero; Conferencia sobre temes feministas, pel senyor Sanahuja; "New
York" (cama-trot ). The Cathalania
Jazz, J. Fabra; "Rondalla popular",
orquestra, Mayoral; "Carmen" (ha_
valiera), senyora Gallinat, Bizet;
"Fominy" (fox-trot), The Cathalania
Jazz, G. Smet; "Canta campanica",
nrquestra, Mayra!: "El senyor Joaquim" (alborada) senyora Gallinas,
Caballero; "Sentimental" (sane-blues),
The Cathalania Jazz, Montilla; "El
barberilla del Avapiasa, orquestra,
Barbieri: "Al caer la tarde", senyora
Gallinat, Barceló; "1-1i-ho the menio"
seaaeleston e . The 'Cathalbnia Jaez,
B. C. i Cenrad; "1 Pagliacci" (iantasi a) nrouestra. Leoncavallo; "El
chivo loco". orquestra. Alonso.
21'00: TanCalliellt tic l'estacib.

ELS ESPORTS
F-11)(11
VICTORIO CAMPOLO
VENq. ERMINIO SPALLA
Dissabte passat, al River Piste
Stadium, de Buenos Aires, el campió argentí Victorio Campolo va
vencer l'italià Erminio Spalla per
knock out, al sete round d'un match
previst en dotze rounds. Campolo,
des que ei 4 de febrer passat va vencer Ferrara per inferioritat, en quatre rounds, gaudeix d'una gran pone:ttritat a l'Argentina, popularitat
que és de creure haurà crescut
encara en vista del seu darrer
triomf. Varen assistir al combat, sePons els te:egrames, unes 25,000'1ersones; el pes dels boxadors
Spalla, 85 quilos: Campolo, 102.50;
Spalla, dones, lluità amb un handicap de 7500 quilos. El combat l'en
mo:t viu i l'avantatge pertanhe a
l'argentí durant tots els rounds, llevar del tercer en el qual Spalla si-aloca una bona esquerra que posa en
rerill el seu contrari. En cl s etè
round Campolo va remetre per dos
copa a tema l'italià, el primer cop
per alas segons i l'altre per al comete definitiu. Segons el que hein Ilegit en els diaris argentins darrerament arribats. Campolo tenia el projecte de marxar als Estats Units si
aconseguia batre Spalla; és de crcure, dones. que la seva presencia a
Nova York no ea fara esperar, ja
que Ilevat de Fimo, que per ara no
pensa tornar al ring, no té adversaris al ten país. Campolo és un
atleta Inolt desproporcionas í extraordinàriament alt; veure'l per primera vegada darnunt el ring produeix un efecte cstrany, degut a la
sera figura estrafoläria. Quant a Er'
minio Spalla es de les poques vegades que ha experimentat una derrota per lora de combat; només Firpo i Tunney poden vantar-se, amb
Campoln, d'haver-lo batut abatas del
límit; Paulino, com el lector deu
recordar, no el va batre sind, per
runts, el 18 de maig passat, a Barrelona. Des de la data esmentada
Spalla no havia tornas a boxar; ara,
segons s i lla dit, crimbatra pel maig
e Milà, contra Bertazzala, el seu
challenger per al campionat
del pes fort. Si Spalla perd aquest
combat será molt possible que horn
no el tornes a veure con/batee. Pel
denMs, Spalla (me far ai trenta anys
pel mes de Mliol vinent i que s'ata
casas ara de poc, és home que ha
sabut estalviar: quan va venir a Barcelona se li feia un milita de lires
de capital. Si horas retarda que pel
match contra iUzcuclun va cobrar
65.000 pessetes, i. que ara, en boxar
contra Catnnolo, den baver cobras
quelcom més. ca l drä convenir que
a lex- campió (l'Europa del pes fort
no li manca un pa a la post.

No cal fer avinent la satisfacció
anea que seran rebudes aquestes primeres noticies. Sembla que resplendida forma dels defi enden del Turó ha
quedas ben demostrada."
Cortfirmant aquesta imtícia, els resultats han estas els següents:
Flequer-Morales vencen a CochesBnignon per 6-2, 5-7, 6-4. 4-6. 9-7.
CAMPIONATS D'ESPANYA. -Del 25 al 3o del corrent se celebraran a Madrid els campionats d'Espanya 1927, organitzats pel R. Club de
la Puerta de Hierro.
Els preparatiu; per a la principal
prova del tennis nacional s'estan portant a ternie i les impressions que es
tenen ja de tot el que es refereix a
nrganització, permetcn confiar en que
aquest anv revestiran els campionats
tota la impartäncia que els correspon.
Les proves són cinc: individual i
dnble senyors, individual i doble sem'ores doble mixt. Aquestes dues
preves es fuguen arme« any per
primera ;Tanda i assnliran un extraa rd i nari rea les'. car. ultra la participació de diverses de les principals ju gadores residents a Emainet, está anunciada la de la nemtra gran ;tundea
internacional senyoreta Lit( d'Abrarez.
Per assegurar el hon ordre espritdets- camnionats, ha estat namenat
jia ge ärbitre el senyor Antoni Ordóilez-Mutis, de Barcelona persona competentissana per a anuest arree, i actuaran de jrages adjunte els senyors
Phts Benjumea. Joaquitn d'Osma i
Caries Satrústegui, de Madrid.
El R Club de la Puerta de Hierro
s'ha dirigit a traes les entinte afiliados a aquesta R. Associacia anunciantlas els campianats i invitant a prendre-hi pass els principals jugadora
Alai mateix he ha fet aquesta R. Assedada, recamanant als clubs i als
jegadors l'especial inneres Que tots
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DONAREU PR 2VA PALESA
GEL VOSTRE AMOR SIL FUTBOL
AVIS IMPORTANT

Prettu e rn ata senyors soets dets dtrerents elubs cl- (tittud que eón V131tats
pela agents enearrcgats de la recerea
subscrtuetons d'aguaste e,lleiÖ, que
ets e/insta/0n la carta minentitat r a
mejor rara/ata en ilue gestió
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Matas i Gallifa
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ha pujat al Cel als 3

a nys d'edat

Lis 'lene afligits pares Josep i Maria Teresa, germana Joan, Roser 1 Josep
Maïi àvia patirna Emília Farran, oncles, eosina, parents • tots, la casa "JOSE
MATAS - PARRAN' í el Consell d'Administració de "INDUSTRIAL ANONIMA
G. e-t.- en participar als seus arnics i coneguts tan dolorosa pèrdua els premortuòria,
guen d'assistir avui, dimecres, dia 20, a les onze del matí, a la casa
el cadàver
ar
y
d'acompan
per
tal
5,
segon,
segona,
núm.
Ludovie
Pius,
carrer de
de l'Est.
Cementiri
d'allí
al
i
e
s;
a l'església parroquial de Sant Pere de les Fuell
1927.
d'abril
de
Barcelona, 20

PARELLA FLEQUER-MORALES
De l'edició de dilluns dels nostre
collvga "L'Espora Catalä", retallem el
segitent:
-Scgons un telegrama que sala rebut a les oficines del Tocó, l'equip
il'aquesta societat ha obtingut un èxit
en la seca excursió a Pan, que ningú
no shatiria atrevit ni a sospitar.
Perque hom es faci arrea de com
fou de sensacional la victòria, hem de
dir que uns resultats com aquests, no
són sitió una mena de pròleg. Joan
Andreu ha batut Samazeuil i Maier
ha arrabassat un "set" a Cochet.
Peri, el pinyol de la diada es no
res menys que Flequer-Morales, la parella que tant ha fet enramar, ha batut ft la final del doble, a CochesBrugnon, cansiderats el millor conatin
d'Europa i gairebé imbattits a l'Anterica.
Es descaneixen els resultats tecnies, si be se sap que la senyora Pons
ha guanyat l'únic partit en que ha
pres part.

bln de tenir en contribuir a qué ennstitnexi ano varia-411e exit la primera

prora del terma; nacinnal.
Es d'esperar que, tant ele chiba eran
els j uaadnrs. es nasaran en comunicaría amb el R. Club de la lateras de
Hierro per a obtenir toses les darles
oce necessitin sobre els campa-mata 1
Inc /es inscripeams seran tan nombroses cona és de &sitiar.
Aquesta R. Associació contestara
amb malt de gust totes les cansultes
Otte se li dirigeixin i facilitarä eta la
mesura del passible tot el que d'ella
depenetti.
El termini dinscripeii, per als carra
píen/ala acatsa el dia 23 del earrent
COP.a DAVIS.—En el sorteig per
a la cempetició per a la Copa Davis,
ha correspast a Espanva jugar la primera tanda cintra l'India. L'ardre del
sorteig &ata dret a Espanya a escoIlir Mor per a l'encontre i aquesta
A. Assaciació ha acordat eelebrar e/
match India-Espanya a Barcelona chirant els dies 7 5 i 9 de maig. El
match tindr3 !loe a les pistes del
R. Laven Tennis del Turó que ha ancceptat les candicions ofertes per aquesta R. Associació per a l'organització
del match.
Encara ni) es coneix la camposici6
de l'equip de l'India, i re! que fa al
d'F.spanya, serviran en part per a formar-In, els restatats que dansin els
campionats d'Espanya.
ATLETISME
LA 11EUNIO
DE DIUMENGE PASSAT
Resultat del Coneuts 1tletic
celebrat cl dia 17 de l'aztual
camp del C. D. 'Europa. organitzat pi Comitit Provincial de
Barcelona, de la Federad() Catalana d'Atletisme:

50 metres
participants,
Primera ellminatbria.—Primer. Oliver, del F. C. Badalona,
7 segons 1-1; segon, Ferrer,
del F. C. Barcelona; tererer, Solanas, del C. D. Espanyol.
Segona eliminateria. — Primer, Culi, del I: . C. Badalona,
segons 1-5; segon. Roca, independent; tercer, Jovenet,
C. Barcelona.
Finale.—Primer. Joro] Oliver,
F. C. Badalona, 7 SP m f111S 3-10;
según, Josep Csut. F. C. Badatrina; tercer, Joan Ferrer, F. C.
Parcelen/t.
Llançament riel pes.

11 participants.

Primer, Jee p !, 'rumies. F. (1 .
Badalona. 958 metres (tirada

millorament. 1 0'25 metres); e".
pon. Josep Llord, Girionäs TITOenll. 91 1 metres; tiraenr, Jnaquirn Roca, independent, 8'93
ti,n'etts.

3.000 metres

participants.

Primer, Manuel Vives, i n de

10 minuls 13 segens-pendt.

1-5: segon, Josep Blasen, A. E.
Trignmancnt; tercer, Josep
F. C. Barcelona.
Salta d'aleada.— 5 particinants
Primer. Josep Llord. aininfia

Brioall. 1'67 metres; Ex_anque
secon, Marmenl. 10'25 mntrea;
segon. J'ose') Temen, Gräeia
To C., i Manuel Mateu. F. C. Badalona, 1'50; tercer, JORPD Merla Riera, Grada F. C.. 1'45.
0 !Peleas llisns— participant.;;
300 metros !lisos.
7 narticinent S.
41rilloert:
(0
rde,ra.
„„1:nraina

1 0 serons 2 - 5;
D. Ferrita:t.
se som . ("Zarria.
tani,
t
na, trbrinn ,,nnyanr
ri,Se
,,vna_elpirnr itn

F. C. Badalona.

Eti r .(";r ' 14,.!trn-n'Pnizan. ns; según,
Te: PO 1. nc
mío . . son ') Oliver,
Tr, C. Recibirme. 40 segons 1-5;
eri sson, Joan Citnyat, C. 11. Elltulytn,
Llaneantent del (liad

9 nart icipiml s.
Primer, Josep Tugues, F. C.
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...podria expressar-se la funció i propòsit de la nostra casa.

las

Aquesta fórmula serial “QUALITAT-EQUI TAT però és clar que cadascuna d'aquestes parau -SERVI".,
una diversitat de valors i d'objectius afins...

Per QUALITAT ha d'entendre's, no solament /a bondad
material i l'esmerada confecció de tots e's artkles que venern, sinó també el fet que ells responen completament
als últims avLneos de la indústria, a totes les exigències
del confort o del refinament moderne i als imperatius dictats de la moda del dia. La QUALITAT és, per tant, quelcom a la vegada material i psicològic —la perfecció en
tots els sentits.
PER EQUITAT, cal entendre també l'equilibri natural entre el desig de lucre del comerciant i l'esperit de
l'estalvi i d'economia que te e/ públic. El resultat
d'aquest equilibri es la modicitat deis preus, que a /es
als
nostres cases es fixen sempre al mínimum, tant per
articles populars com per als de luxe.
/ per SERVEI, en fi, s'entén ura constant atenció a
les necessitats, els gustos, el temperament i fina els capritxes del públic. Això exigeix una riquesa i varietat insuperables d'assortit i un gran moviment constant de renovació, de manera que a les nostres cases cs troba sempre
el darrer i el millor. No cal dir que SERVEI significa
també un tracte exquisit i respectuós i un sincer desig
d'auxiliar el públic en llurs necessitats, qualitats totes
aquestes proverbials de CALÇATS MINERVA.

ild

Pelayu, 11 Via Laietana, 30 - Subieron, 71
Rambla Estudis, 4, i Colomb, 2 (etlil pm 11 Pla31
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Badalona, 275 rnetres; segon,

Josep Virgiii, C. D. Europa,
27'10; tercer, Francesc Pages,
Gracia F. C., 262,8.
Sala de perxa.— 2 participants.
Primer, Josep Culi, F. C. Badalona, 3'20 metres; segon,
Mnnuel maten, F. C. Badalona,
205 metres.
Llançament de la javalina.
6 participante.
Primer, Josep Llord, Gimnäs
Bricall, 3475 metros; segun,
Josep 31. Riera, Gracia F. C.,
32'62; tercer, Goneal Cante!,
independent, 3090.
1.000 metres 'lisos.
8 part idean! a.
Primer, Rieard FrIrrando,
dependent. 2 minuta 46 segons;
segon. Josep Tugnes, F. C. Badalona; tercer, Joan Montiert,
A. E. Tagamanent.
LA PREPARACIO DELS ATLETES. — El Consell Federal
de la Federa ció, per tal de preparar els nostres atletes per al
campionat peninsular, ve organitzant una serie de reunions,
el programa de les quals ja
s'han fet pública.
Les preves assenyalades per
al diumenge que ve són:
60, 300, 600, 3.000 metres
llisos.
Aleada, persa,

Ilargada, pes,

dice, javelina, mattell.
80 i 150 metres ami) tanques
de 090 metros.
S'AJORNARA N ELS CAMPIONATS PENINSULARS? —La Federad() Castellana d'Atletisme
ba fixat per als dies 25 i 26 de
juny la celebració dels campionats ,peninsulars.
La Federad() Catalana ha

sollicitat el seu ajornament a
la Confederació d'Atletisme
les nutres Federacions, per la
quitt cosa és probable que sigui concedida la

MOTORISIM3
EL FESTIVAL PRO 'TOURIST-TROPHY. — Per tal d'ultimar Torganilzacid del festival
pro Tourist-Tr oph y, va cele.
brav - Se 'un canvi d'impressions
entre els delegats del Moto
Club, Penya Rin 1 Motorista
Club Barcelona, en presencia
d'alguna companys periodiates.
En aquesta reunió va tlxar- te
detinitivament el programa del
festival que se celebrara diumenge al camp de la U. E. de
Sana.
El plat fort de la reunió ser à un torneig de fútbol en metocielettes que disputaran ele
equips del Moto Club, Penya Rin
i Motorista Club.
Seguirä una 8ASSiá
beis a dieren del popular Escalen Es disputaran tannha diver g es curses de velocitat, amb
les següents i'ategories: velomotora Ibis 150 c. e.; motos
lana a 250 e. e , i de mes de 250

c. e.; sidecars fins a 350 c. c ,
i de mes de 350 c. c.

Hl Miura, un concurs de erina
de trampoli I finalment es presentaran al públic els vencedora del quilòmetre llanera que
es disputara al metí sobre la
carretera entre Premia i

sar.
L'èxit d'aquesta festa es cióna ja per deeeomptat.
Els socia dels clubs organIt-i
zadors podran recollir les entrades i loctilitats als seus res.d
pectius clubs des de demä.
AUTOMO BILIS NIE
V EXPOSICIO INTERNACIONAL DE L'AUTOMOBIL. —Ra
ens anem apropant -pidarnet
la data assenyalada per a la
solemne inaugurarle, del V Sa16 de l'Automòbil: el dla 27 de
A les duanes de Barcelona 1
Port-Bou han arribat i arriben
cada dia nombroses expedidora

compostes d'automòbils carrossats, xassis. polit. cicles,
motos, accessoris de tota me,

na. etc.

Des d'ahir la maioria deis
expositora es possessionaren
de llurs respectius stands, i un

verStable formiguer d'operaris

es disposit a exhornar-loa
el major gust i riquesa. i a
rebre i conocer les mercaderies
que durant dotze dies censecutius daurats de causar t'admirada del gran nombre da.
manta amb ene romana la indlistria de l'eutombhil, que
aquest saló ha de donar una
prova evident del seu gras
avene.

EXCURSIONISME
AGRUP.ACIO EXCURSIONISTA
"LA PUNXA"
La ponencia encarregada de la
cursa a la Floresta Pean' -sona i Can
Busquets, de so quilametres de recorregut, ha acordat declarar lliure
la inscripció per tal que puguin participar -hi els clubs que es dediquen
a fomentar l'atletisme; ha destinas
la dita ponencia una copa per a
l'equip de tres corredora d'una mateixa entitat mes ben classificata
Per a inecriure- s'hi, a la Secretaria ile l'Agrupacia, cada dia de feina. de set a nou.
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tren e esertit en mente%

BARCELONA

Mala.

EL MUNÍCIPE
--sEssio DE LA I'ERM.INENT.-Arar, a les dues i deu minuta, es rema la Comisara Municipal Permanent,
i a les dues i vint-i-cinc minuta ja estiva tot Ilesa Entre els dicta/nena
aprovats. cls mas interessants san els
següents:
PER A LES CURSES DE CAVALLS 15.000 PESSETES. Fou
aeardat destinar la referida quantitat
• subvencionar les curses que oraa
-n'arlAciSoetadCurs c
Cavalls de Barcelona.
PER A L'HOMENATGE A MOS.
SEN CINTO VERDAGUER 2000
PESSETES. — També fou acordat
contribuir ate la quantitat esmentada
a l'homenatge que el Casal Catalä, de
:Madrid, organitza a honor de mossèn
Cinto, en commemoració del cinquantenari de la publicada de "L'Atlántida".
SENTIMENT PEL TEMPORAL
RIFENY. — Fou acordar que constés ea acta el sentiment de la Carporada pels estralls que ha causar el
temporal riieny.
PESSETES 310.193'33 PER
OBRES EFECTUADES A LA
PLACA DE CATALUNYA.—Foren
aprovats diversos compres del l'omear d'Obres i Construccions, senyors
Tornas Vidal, Pera Ricard i Ferran
Tolosa, pez obres cieatuaitcs a la plaça de Catalunya.
RECEPCIO A HONOR DELS
SENYORS CONGRESSISTES DEL
XI CONGRÉS NACIONAL D'ODONTOLOGIA. — Ahir, a les vuit
del vespre, tingué lloc al Saló del
Consell de Cent la recepciú de l'Ajuntament a honor dels senyors congressistes del XI Congres Nacional
• d'Odontologia.
En entrar l'alcalde al sala atorapanyat del doctor Martinet Vargas i
representants del governador civil, el
quintet Toments-Mantserrat executa
el pasdoble "Recuerdos taurinos", i
rat seguit foren obsequiarles les senyores senseretes odontalogues amb
rama de flore, i tots, en general, amb
paates i xampany. La fasta s'acaba
prop de las raer del vesprc.

LA CULTURA

Aval, dirnecres, a los deu det
el senyor Josep Antiels
donara a ¡'Alerten Barcelonas la

vespre.

cinquena coaferancia setmanal
sobre el tema: "Humanitisme".

— Es ja a Barcelona el
doctor Nicolau Balthaear.
Les conferenSies que es paoposa dopar sobre el Cardenal
Mereier han desvatliat lateras
vivissim.
Les dues primeras seran do-

nadas al sala d'actes de l'Acadèmia de la Joventut Catòlica
(Rivadeneira. I, principal).
Heus-en ad els temes:

Avul, dimecres. dia 20. a dos
quarts de vult en punt del vespre, " Le Cardinal Mercier:
l'homme".
Divendres. ella 23. a la mateixa hora: "Le Cardinal Mer-

ejo*: le nhilosoPhe"•
— Demà. dijous, a les dan
de la nit. al Patronal Obrar de
Sant Miguel del Port. de la Barnelonata. donara una contaranc í a cl senyor Joan Tomas
Borras. sahre al tema "La p ostra dramàtica..
-- En el Centre Excursionista de
Catalunya, avui, dirnecres, a dos
quarts de vira de la tarda, tindrä
Boa la primera !Ha,: de geografia
humana del retraer d'iniciada asa-

Fulletó cle

gráfica, organitzat per la dita entitat. Anirà a càrrec del professor senyor Pau Vila i versara sobre "Els
fets esacucials de la geografía 1111mana".
— L'Acadarnia i Laboratori de
Ciancias Madiques de Catalunya celebrara as tia dimecres, a les deu del
vespre, una sessió científica en la
qual el doctor alargara farä una comunicada) sobre "Obstrucció digestiva per dilatada aguda, simultinia,
de l'estómac i crc. Prescntació de
peça patològica", El Dr. A. Pinas
continuara cl tema de la sessió anterior sobre "Estudi radiològic de
la buicia /alar narmal i patota/ski".

Accident del treball
la impremta de

"La

a

Publicitat"

• Menzagne", tres °des de Wimuscnko.

El asare cie Mohair, katra d'humor
i aoesia. lavre, perviós i original,
asna tma tiamica simple, pintarascament r.ora. is un des varo, mas
vius de l'actual escena europea. `Piesmella di tarro" as, dintre les cosas que
contactar de Moblar, una dc les proves mas reeixides del talent d'aquest
dramaturg. Ens presunta Molnar una
casa de dispeses sórdida. Les guarra
figures que aguanten la comaaia sen
la rnestsessa, una tal senyora Adela,
de menta sis anys, interessada, egoista, amoral 1 burgesa fina al moll
l'aa. El senyor Lilas, un dibuixant
destnarxat de tus i d'anima, pelar, una
mica tteacampanes, i bona persona en
el fans. El serryor Rayan. , un xicot
de vint-i-tres anys, dependent de joicria, rastrer, amb una pcicavergonya
vulgar, i Irma, parenta recollida per
la mestressa, una ventafocs grotesca
d'una infelicitat i d'una bona fe absurdes.
Adela ara amistançada amb cl dihuixant, pera manta el pocavergonya
de Kaiser, que és al seu amant posa
titt..E1 dibuixant tampoc paga. és una
dispesa on no paga ningú i sempre
hl ha alguna dada per 5 manjar.

ORQUESTRA PAU CASALS 4
--Por tal riet donar mas vàlua
al ,repertnri que constitueix els
programes dele cinc gratis festivah en commemoració del
centenari de la mort de Betboten, el mestre Pau Casals ha
cregut indispensable intercalar,
en lloc d'algun e s de les Obarturas de manos importancia, el
grandiós "Concert en sol" per
a piano i orquestra.
Per a encarregar-se de la
part solista s'ha obtingut la
collaboració Sal catabre Pianista
poln13 'Miedo alorzowsky.

Ahir a la matinada, poc abans

d'entrar en premsa el diari,
mentre el personal de la rotativa efectnava l'operada de
passar el papar. l'ajudant Janme Ramon
Ramon i Balanyä, casal-, de
38 anys, Lingua la desgràcia de
quedar-li la mà dreta agafada
entre dos deis cilindres ile, la
màquina. Amb tot i que la rotativa anava a la velocital minima, uns sis volts per minut,
i que els seus companys immobilitzaren instantàniament la
maquina, que s'actua electricamena la mà ii quedä completament destroeada.
Acompanyat pel personal superior de la impremta els seus
companys el dugueren a la Casa
de Socors del carro . de Barbara,
jalma:Bata als nostres tallare,
on Ii fou practicada la primara
cura, i de seguida fou traslladat

a la sala de preferència
l'Hospital de la Santa Creta a
carree dal doctor Corachart.
Com que el cas era urganl, el
doctor Print. matge rl :si/asilla
del referit establiment. a quarts
de sis del mati 11 praatiea la
ir-derretida quo la urgencia da i
cas tala neeessäria.
El ferit ha quedat instalad en
la dita sala dagudarnant atas.
Durant el dia d'ahir fou visitat pele seas companys de
traban i pel gerent le LA PUTn.iciTAT, sonyor Vidal
balara, i altre personal de la
imprimada i redacció.
PrOsMolitinsent Carreta

Sant Feliu de Quixols (111 Nieta)
De la Ilista anterior, 6.1325'95

pes se tes.
Daniel Canals, 050 pessetes;
X. X. 2; Joan Comes i Pagas, 5;
Josep fletaran, 0'50; Marti Benasal, 1; Francesa Prujä, 1;
X. X.. 2; Josep Puig, 050; Josep
l'errar, 1; .1gusta Figueres. 2;
alelcior atareó, Emili Xifra,
0'50; Lp onci Donatiu, 050;

J. F., 1; E. LI., 1; Josep Bardes
i Samada, 2; Salvador Cola 1;
Palahf, 5: Saltea Alberti, 2; Josep Gros, 12; X., 2;
Euilalci Plana, 3; E. P., 5; Mi-

quia Garata. Benet (tallara
5; Agnati Esteva, 5; Arana/
Menda, 5; Josaii .111glaill. 5;
Joan Girarlas, 5; J . 7 , :111 11:11V:1&II% 5; Antara Palau , 2; Jasa],
Ama . . 2; Jaulita Clapas, 1; Je,sea Julia, 10; Isabel al:tiernita
ja. 5; Rosa ari a-cona. 1; Carilla
caa,.„a 1: acarna C as a• I.
6.120 a15 pasadas..

El te a/re
tres acres. de Film:. Manar.

Pabtfrugell.
Sala aegona. — Coneepai55.—
Intervenció Cbailde
Rocamora contra Marc Roca-

Ha arribat a Madrid el rei de Suecia
tribuit a /*animada,
Ell omm segon landa s'han assegut
Tornada del cap del
el comte ele Macada i els capa de mers.

Per a donatius, tt la secreta- mora.
Vilanova. — Salarie: Barioria cle la Comissió Monument
Garrota (Delegada. de Barce- Mett Carbonell contra
lona), carrer del Pi, 11; M'al c i- FOnt.
AUDIENCIA PROVINCIAL
pal, tote els vesprna feiners, de,
Seccló primera.—Drassanes.
set a nou.
—Un oral per furt contra Arcadia Joan.
Nord.—Un incident per nelul-
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NöVETATS: "Piamella di vetes",

PENINSULA

La Biabala—Interdiete: Etnia
Caries cantra Ajuntannetit de

LA MOSCA

Irma, la ventatocs, rep els mals tracias de loaron], te la desgracia d'estar
follament enamorada del dibuixant
Lluis, i a mas a mas ta la desgracia
d'ésser una romántica sense fre i de
somniar coses impossiblas.
Adela, la mestressa, esta enamoradel poca-pena du Kayser, i per a
no Casar una víctima definitiva daquast fui i per a assolir una mica
mis de prestigi del que gasta, daca
deix legalitzar la ser-a situació amb
el dibuixant Lluis.. Això es resol ea
ef primer acte entre unes escenas esqueixades i violentes, plenas de color
i de veritat. En mig d'aqueste, escenas hi ha un duo meravellas. el duo
de la ventafocs Irma 1 del dibuixant.
Esta escrit aquest momant amb sta
humor agua amb un rcalismc Confingut i una gràcia admirable; l'autor
defalcas el caràcter del dibuixant, un
borne de piques paraules, desmancgat,
trist, sense aspiracions, que datara la
passió grotesca de la pobra Irma
arranca les espatlles i diu: "A mi que
em cuates?".
El negra acte representa el casament d'Adela i el dibuixant; é3 un
acre de farsa i de color magnífic, els
invitat, san d'un gratesc que aclapara, les escenas de violència i les escenas camiques s'envesteixen mune
pietat La desgraciada Irrita ha begut
mas del compre i ja no pot aguantar

n Govern

Madrid, nj-,-El marqués d'Estalla
arribara a Madrid divendres, de tornada de l'Ale/ea.
L'erotema anateix. dort A/fans,
acompanyat del cap del Govern.
tari.
acacia segona.—lail oral par marxarà a Sevilla.
estafa contra Ferran Silvestre. L'ARRIBADA DEL REI DE
SUECIA A MADRID
Un altre oral per resistimaia
Madrid, 19.—A as deu del mati
contra Bernard Diana.
• acacia tereera.—Llotja.—Un han quedar (apiade, les tropas de
oral per estafa contra Joan Sa- la guarnició, cobrint la cursa des de
l'estació del atoad al Palau reial.
badell.
A la dita hora el capita' general
altre oral, tantita por esde la regia, acompanyar del seu Estafa, Contra Marina Tuselli.
Ull altre oral per lesione Contat Major, ha ;avistar les forces.
Dram Alfons, acompanyat del seu
tra Mara' Arnat.
ajustarte tinent coronel senyor Cabrían, lea arribar, a l'estada del Nord
a dos quarts dance.
Pel camí les tropas li han retut
¡A VIDA RELIGIOSA
honors.
A reatada l'asperava el Govern
Santa d'avui.—Sant Salpica marpes, llevat del marquas d'Estella.
tir: Santa Agnès de Montepuldano, que és a l'Airica, i del ministre del
verge, i Sant Marcià, prevere.
Treball, actualment a Milà,
Sants de dellla. — Sant almea, biaDon Alfons 14 passat revista a la
ba; Sant Anselm, arquebisbe i doc- companyia del 'regiment de \Vadtor; Sant Anastasi, el Sinaita, l'isba.
Ras, que :mili bandera i música haOttaranta hores.—Avui: Confraria via de retre honore al rei de Suelda.
de la Guarda i Orada, a la parrasA els deu i auaranta minuts ha
quia de Sana Jaume.
entrat a l'andana l'expras internaHoras d'exposicia.— Des de dos
cional que conduia el rei 'de Sisada
quarts de set del mati a les vuit del i el seu seguid, ocupant Ulm corxevespre.
sala de la casa acial.
Denni: a la mateixa església i a
La banda del: regiment de Wadles mateixes bares.
Ras. en entrat° tren en agulles,
Cort de Maria.—.aviii: Nostra
ha interpretar la' marxa rcial sueca.
Dona de la Guia, a la Capella de
Primerament ha baixat dcl comMarcas.
boi el rei de Suacia.
Demä: Nostra Dona al Peu de la
Don Alfons ha avançat i tots dos
Creu, a la Catedral, privilegiada.
reis slian dona i una abraçada i un
Comunió reparadora.— Avui: esbes a la gaita.
glasia parroquia .* del Carmc.
Tot seguir. (Ida Alfons ha fet la
Demà: església parroquial de 13et- presentada de las autoritats i perlent.
sonalitats que hi lumia a l'andana;
Adorada) nocturna.—Demá: Torre
seguidament al rei Gustau V ha prede Sant Lluís Gonaaga.
sentat al monarca espanyot les perVetlles en sufragi de les animes sones del sea seguici, començant pel
dal Purgatori.—Avui: Tori l de Nos- majordom. haró Raolando, secretatra Dona del Perpetu Socors.
ra particular. 1 4ambelan Sandgretw,
Dama: Torn de Nostra Dona de
i la resta del saguici.
la Pietat.
Tanda:, acompanyaven el rei de
— La Setmana Santa d'enguany
uacia el duc ele Medinaceli i el
ha estat celebrada a l'església de.
Pompria amb la solemnitat i rece,- bolina de Torda Palma, gratis d'Esmajorlhas de setmana pollanera ja coneguts deis amadors de pans•a,
a les emires del rei de Suacia
les commovedores escenas que es sats
des d'al/ir resma, a frún, els quals
commemoren durant els flies aants.
al seguici.
Tots aquests dies l'esgli3sia cIta vist s'ajuntaren
Immediataifient després tras dos
plana de adals que amb fervor sesobirans hain pmsat revista a la
guien pas per pas les festivitats licompanyia de Wad-Ras, la (pral lis
túrgiques. Els fidels anaven seguint
desfi:at pel aeu (lavara.
atentament les cerinuanies que amb
Eis reis salan traslladat a la sala
regularitat exemplar es practicaven
d'espera. un.ieran reunas a la elea l'altar dels reverenda pares Caputxins, essent oficiant el al. R. Pa- manta de la cohinia sueca a Madrid
als quals el rei Gustau ha saludar
re Pau de Castelló, Guardia del Con- iefusivament.
vena assistit presencialment del CaDe seguid sala organitzat la copital de 'Cavallers del Sant Sepulmitiva al davant de la qual anaven
cre; i escoltaven amb aquella fruíel; batedors • de cavall de l'escorta
ció que nomas pot proporcionar l'art
s'agria els andas de Palestrina, acial.
Un landó descobert, ocupas pels
Victòria. Cascioani, Carda,. que soreis, que duien , a la dreta, a cavan ,
ta la direcció acurada del inestredirector, scnyor Català. executava ei capità general de la regió i el
coronel de l'asearla reial, marques
la capella de Pompeia, el bou gust
perfecci6 de la qual, per a inter- de Zarco.
pretar la música sacra, no cal pas
ponderar.
El nlitimenge de Pasqua s'inter- magistral d'aluesta santa església
preta la missa a honor de Sant Jo- catedral, caposara els greus perjusep de Calassana. del mestre Ra ya- dicis que reporten les injúries contra Dau i el que cal ter per a extirnello, a veus mixtas.
par aquesta plaga.
— La Isliga Espiritual contra el
El dia 24, diumenge, Catan del
mal parlar, establerta a la Basílica
de Santa Maria de la Mar, cons ida Triduum. se cele-arara processa per
l'interior Id temple.
Vds el, fidels al Solenme Trainum
El gran, tunalire l'adhesions rei 24
que se celebrara els dies
del corrent, a dos quarts de set de liudes i l'entusiasme que regna en
la tarda, en reparada, i desgreuges la parraistaa fa esperar que l'hastark templa Cl veura cornpletament
de les blasfamics que contra el Salir
ple de fiaras que procuraran amb
Nur de Déu es profereixen.
Ilur assa3ancia i oracions desagraL'orador sagrat el molt ilustre
doctor En Josep Portolas, canonge viar a S.
M.
CI7

LA VIDA SOCIAL
El Sindical. Nacional ferroviari comunica a tots els
obrers i depanclents ferroviaris
que la seeretaria d'aquesta ilelegada restara °harta al sett
estatge social, Passataa de Sant.
Banal. 8, teas els dies, de set a
nou del vespra. i de deu a dotze
del mata els dies de testa.
Al mateix temps s'avisa a tots
els ferroviaris que, tenint necessitat de fer alguna reclamada o ba consulta, no els
tos possible pasear per sacretaras a les buntes assanyalades,
posean dirigir-sa per escrit a
aquasta dalia:radia en la seguretal d'asser :ilesos i cantestate seguidament.
111.4431.111.444.n--

ELS TRIBUNALS
DEL SUPtaaAT laalallaTZINA-

31ENT D'UN 31.11111310NI.—
Bonn assagarava hit', a/ Palau
de Justicia, que el innige instructor esta esperant l'ampliaele) del dictanien de laleadamia
de Medicina per a robra nava
indagataria a la processada Sofia Braitsharth.
aeaons sanada, aquasta
resulta t inserita atan a filla natural 'da Has Brailsaarth, pera
alma no impediria 1:5 qualifica-

cid de parricida en el sao lampa.
DE L'ASSASSINAT DE CAPELLADES.—I)iumenge passat el
Jutjat d'instrucció d'Igualada
va anar a Capellades, on va
practicar alguna escorcolls i altres diligancirs,
ABSOLUCIO DE L'EXa ALCALDE D'1GUALADA.—La Secció quarta ha diatat santaricia
absolutaria a favor de l'exalcalde d'Igualada Amadeu Diosea. en la causa que se li ssauf
Pol suposat Mide da tattiplaaaaaia,
tiva da malvarsacia
VISTA. IMPORTANT tE Cl'VIL.—Per a avui esta assiaiyalada, a la saccid segana dal Civil. l'apenada d'un ineidana ia;
la grial han d'infamar Phi sanvors Marian apea
lana i Carnal-, Derraman i Llitela
(arar a apallats.
i
Ifi ha 1.,,rea
Assenyalaments per a avul
AUDIENCIA TEBIIITORIAL
IncaSala primera.—
dent Lli in Salvatalla contra
Antoni Salvatella.
Inés la seva passió pel pintor que
s'acaba de casar amb Adela. En mg
d'un gran escàndol descobreix els
amers d'Adela i al senyor Kayser,
i dasbarata cl ball i la fasta, entre
im gran eiectisme teatral, en el qual
Erntua Gramettica--que fa el papen
d'Inna—arriba a conminare i a esgarriiar. Al tercer acte som a la
Comissaria de policía; vas els personatges de la comadia ei traben alli
no se sap ben be per qua lama porta
un vestir de "soirac" detestable; apareas SCI1SC dir parada després d'un
interrogatori que li ha fet el cornilsari de policia. A la 'tí s'aclareixen
els fets. lama, desesperada, s'Ira volgut dedicar a la mala. vida, ha comprar per quatre sous aqueas parracs
llampants que parta a una xicota de
cabaret i ha aliar a parar a un establiment de mala fama, la mestressa
no l'ha volguda rabee, ella ha plorat
i ha ter una gran cacera, i aleshores
el metge que anava a passar la visita, en adonar-se d'aquella pobra noia
i de tot l'escandol, ha anat a ter as
denancia al comisaari. Es posa tot en
dar. i el pintor Lluís, que no té visluntat ni res que s'hi assembli, una
mica comrna g ut per la gran passió
d'Irma, dedada emparar la xicota,
mentre que Adela i Kay›er continuen
a la dispesa, i tot resta arreglar o
desarreglat.
En el tercer acte les eicenes que
paseen a la camissaria san d'una coralearas hrillant; l'Ira:~ de Franz
Mranar presenta les figures de viu en
viu: la de la mestressa del prostabul
és meravellosa. L'escrivent del nas
llar' sembla un 'pera-marga de Gago!. Tos l'ambient d'aquest ade. antre granele i podrir, fa una gran impressió.
Emma Gramatica, en el papar d'Ir-
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tna, arriba a ter veritabla angúnia;

el grotesc es ofegat cada momenr per
l'expressió dolorosa, per l'enloda In.
Simia que dóna al personatge. Benassi,
en el papar del dibuixant, resulta un
actor excellentissinia, L'escatia
amb Gramatica al primer acre as el
traban mas acabat que li hem vist.
Líe senyora Sagnietti i 1 senyar Vas.
na Creti van ter dues boiles creacions.
Despras de "Pi:ancla di vetro",
larruna Gramatica ens ha donar a conaixer una altra obra força interessant: "Menzoane", de l'autor calau
Winiuxenko.
No coneixiem res d'aquest autor. i
per la mostra de Menrogne ens va ter
l'afecte d'un dramaturg insegur i una
tnica desorientar, pera que va al teatre amb una passió i una bona fe
absolutas. L'ambient 1 l'anima del seu
drama san d'un eslavisine pur, cosa
dasconcertant, una mica manstruosa,
ami) un desesperas idealisme i amb ganes de justificar una sèrie de coses
que han mirat no valen. la pena.
En Menzogne es presenta una fizura de dona un xk original. Natalia
as una casada jove, viu al país d Ukränia, amb el seu marit, un macana- com un tros de pa. El mara ceta
bola per ella, para és tan infeliz i
bada tant dintre del seu lahoratori,
que hatn nas a en dubte la sa ya bus
manitat. Natalia estima un poeta, Antan Patilavax. xient ravc, situar i hilila. Al costar d'armad Poeta bi
el ~mane- trehall del mara. un
tal /van, barreis nie fea-trae i de
aa s a a , amant rehutiat de Na.alia.
La casa sembla un cel, pera an el
Iris as un inferir; la vin guda del sisare i la cultivada, un abre vell i tina
a laata ;amanita ajaban de donar aire
infle a la familia, pera la tempesta

Ca provucada pal galas Ivan, que deaa
couraix Ulla enceiia uu Nutaiia • ama

la casa reial sueca.
En el tercer cotxe anaven el duc
de Medinaceli i personalitats del seguici espanyol.
En el quart i rildm cotxe aliara
ef miniatre. de Sisada amb el personal de l'Ambaixada.
Seguia, a cavan. el governador
militar amb el seu Estas Majar.
Els carrera del trajecte havien estar guarnits arias domassos als balC0115, i als edificis públics onejava
el paye-a6 nacional.
Al començament del passeig de
Sant Vicents hi havia formara els
exploradora anglesos que sera a Madrid, i al „san costat els exploradora
madrilenys.

-

comitiva ha arribat a/ palau
reial i hi ha entrat per la porta de
l'Armada, on estava formada la
guardia exterior.
Els monarques han entrat per la
porta principal i han baixat del landó al peu de l'escala.
La

Cobricn els costats de la gran es-

els porters. grooms. servei
VI Reial Cos de guardias alabarders.
Després lii havia els gentils honres de casa i boca.
Al planell dels Lleons esperaven
donya Victäria i donya Cristina, la
infanta Isabel, l'iniant don Jaume,
duquessa de Talavera i l'infant don
Alfons.
En arribar al planell el rei de
Suecia, Gustau V, ha avançat cap
a donya Viciada i Ii ha besas la nra.
Danaa• Victòria ji ha presentat
danya Cristina i les ,a1 tres persones
de la familia reial, abrí com també
les sayas dames particulars.
Sala organitzat dintre el palau la
comitiva de la mateixa manera que
es fa a les capelles pabliques.
El rei Gustau V ha donar el braç
a donya Victòria.
Don Alions a donya Cristina.
L'infant dan Jaume a la infanta
donas Isabel.
L'hilara don Alfons a la duquessa
de Talavera.
A la Cambra ha augur loa la
presentació de les clases d'etiqueta.
Acabada la recepció a la Canana,
el reis d'Espanya han acompanyat
el rel Gustau Y a les habitacions
que li han estat destinadas.
lleugera,
Una batalla
al catnp de la caserna de la aluntanya en arribar el tren ha fet les
•
salves d'ordettanaa.
A la una sala celebrar un estriarzar intima al menjador de diari del
Palau; la han asaistit el rei de Suacia, els reis espanyols i Yak paraos
nal aubaltern.
A les tres de la tarda ela sobirans
han anat en automòbil a l'Escorial
i han viaitat detingudament el Reial
alonestir; a maja tarda han tornat
a Madrid.
Els edificis oficiala han aparegut aquest mati engalanats,
onejant-hi banderas nacionals.
Els periòdics publiquen el
retrat del rei Gustan V, donantli la benvinguda, i es planyan
que la preattria salut de la
reina \aclama ile Suacia 1 i hagi
impedit acompanyar nl aeu aspas en la seva visita a Espanya,
¡ fan votas aal arat restabliment.
Tan bon pant coma formaren
les tropas, c n olueionaren atrapase:a y olatil a tasen-asa alçaria.
S'establiren Iba, do la Crett
Vermella, prestan«, assistaneia a
diversas persones, principalment dones que aofriren
qtres a ean‘,a de la calor i da
Pagranholtteuent.
L'asplandalosa del <tia ha con-

cala

- en aquesta abra, una mena d'utilitat
moral de la mentirla. 1 alisa as una
el seu poata 1 a almiera dunas iletras mica dificil ele demustrar, perquè endamor. ltan esta uec.alt a cumaratu cara que Natalia no es presentí mai
tot al liabre mara, emc viu a ea llucm una dona trancament dolenta, perna. Nataila ven seduir-lo, Ii assagura qua ella mames sembla que es peaque esta 'enamorada den. Ivan in dIU ocupa de la falkitat dele aireas, reque no arete rae, que tot san mentiues,
aluna a cada mondes una persona
que as tina dona misa de cap a peus, contradictòria, acuse que l'espectador
pera li ruma le, caries n Natalia diu pugui acure en aquesta figura una
que li 'donara una inova de deba. unitat ni una humanitat definida.
Aquesta prova és cl suicida Ivan, atub
El drama as, donas, confusknari i
una ¡redor glaç, la invita a aques- d'una amoralitat pintada de franciscata moya i Ii proporciona una ampo- nisme morbós. No vol dir, pera, que
lleta ¡laical cianhidric. Aquestes es- no tingui interès, ni que estigui escenas, que passen al segon actea san crit amb un dialeg fals ni pobre, sima
dutes amb multa fuga, amb una pas- tot cl contrari. as una de tantas obres
sió barbara i irmnmb un lirisme tira- russes, que encara que aiguin dascon' laltis eque ls actors subratllen d'una certants, no podan deixar-se de mirar
inarmca excaNent.
amb respecte.
Em i r al tercer acte, Natalia comalia
Enema Gramatica, en aguase persaa tothom; convela; al marit de la seta natge de Natalia, si no va donar Id
fidellat; al poeta, i tue nomas ha es- sensual, d'una humanitat plana (pertinrat a dl; a la familia del marit, qua el personatge ni s'aguanta), va
que 'as la dona mas horra del man. exterioritzar i encarnar una serie de
Falta convencer el sorrut Ivan.
situacions nerviosas i patatiques d'un
Otean el marit de Natälia rep una
casta d'una sacietat belga acceptara afecte emocionant.
unacontracte que els ha de ter rica
loste >tuna DE SAGARRA
a tpts, i quan la familia es disposa
•
a aelebrar-ho atril) xantpany. Natalia
TEATRE INTIM. — Per a la
fa fasces brindis mistadas. brinda per propera sessió. que tindra Roe
Ita
soirrran_a entrant, l'eminent
la mediar i per la mentida, per tot
alta que pot mantenir-nos una
actor Emir. Borras ha ofert gepel, que pot aguantar-n.1s la felicitar nerosament i arras molla joia el
en' aquest mina Natalia tea i fingeix seu roncare, par tal d'interpreun estat d'embriaguesa, es retira a la tar el protagonista de "El farrea
seva habitada i pren la metzina, pena de. tall", voltat deis elements
pren la metzina i fa creure als scus hishituals que sagneixen l'obra
d'Aiiria Gusta
que ?ha equivneat, que li han (andar
Antb aquest mota' sa celeel aernei. as a dir. fins en el sera micidi nfs insincera, per a no deixar en brara una vetllada de commela 'consciancia dels que la tenen per morada del que en dient Ini reuna santa la idea ele que aha matat naixença del Teatro Catala. escatad ele Multa mas Importante
voluntàriament.
autors,
aembla rine l'autor %adata defensar, qua produIron

ders chr.

L'ESTADA ingt. REI

DE SUECIA A MADRID

Madrid, 19.—A les dotze sala
efectuat a Palau l'esinorzar latina
cia.

a honor

del rei de

:1'14-

En acabar, 01 eötii. ä, acotapanyat dadon AlfonO, ha paseejat ein «die Per La . Casa de

Camp.

Despras del paaaelg, ele jtil
de Suazia i d'Eapitnya han asar1t, en aittnindbila cap a l'Escorial, • bn han visifat 'al Monet
tir, tornant cap- ai r-tafd a Pilan.
En arribar. alta • celebrat
Palau una brillant recaaprib d.phamatica a honor 'dei rei i1e
Suècia.
A 1;1 recepció hl -hala, assisht
tots els arnhaixadarea Coa coi,solar junt amb Velamen t oficial
i patata
A les nou de la ni( tul ting,it
lloc a Palau el banquat .de gala.
Durant el hanquet. la banmit
d'Alaharders. ha donat un colead interpretant diver ges obre
estaques . i clässiqueg espanya
les.
Aquesta tarda s'ha colloest
'in albura per a signaturas, a
les habitaelana qué ocupa
rei 51a lanaria.'
}Pan desfilat per a signar ele
alambres de la colbnia sueca
mcates persones Inés.
Dama al mati se celebrara.
primer, la visita a les Ambaixa
des, 1 deapras visita als 3111seus.
A das quarts sortida
can a Tolado. Eamorzar al tren.
A les eli g es arribada. A les si e.
sortida de Toledo. i a dos quarts
de vuit arribada a !Madrid. A les
non, àpat a la Legació de Suecia.
"A B C" I LA POLITICA
ARANZELARIA
"A II C", trae:taus de la politica

arancelaria i re:corleas la réplica de
"La Ven", publica un 601t que diu:
"Afirmamos y seg,tranos afirmando, para que no se nos escape el escurridizo colega, qua en las dos poblaciones mas favorecidas aor el Arara
cal, Barcelona y Bilbao era dcauk
anicamante se podía decir sin riesga,
antes del as ele septiembre, ;Muera
Espafia 1 y los de "La Veu" no pudrän negarlo. Hemos dicho tambiaii
eme cuando se establecen industrias
parasitarias basadas únicamente en la
proteccian del arancel. como ICS sucede a muchas catalanas y vizcainaa. es
natural que todo derecho les parezca
pequeño y de ahí que el archiproteccionista Arancel de raza haya sido necesario recargarlo con el correspon
diente tanto por ciento por depreciación de la moneda y que al d'sminuir
dicho recargo por la subida de la paseta, hayan puesto el grito en sus cajas muchos de los industriales repre:sentados par el Fomento del Trabaja
de Barcelona.
La prueba de - esta grau verdad ha
sido plenameme confirmada por la Frderacian Profesional del Sindicato de
Contramaestres de Cataluña. En documento entregado al gobernador civa
de Barcelona el día primero del presente mes dice dicha Federadain
la industria catalana: en la qua ella.
trabajan no puede resistir la menacompetencia extranjera ni a panes vivir. unr las razonas siguientes:
Primera. — Pm* la anti güedad y malas condiciones de su utillage en ivneral.

Segunda. — Por el excesivo atan da
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novats.
— Miaus. a la- tarda es &mara la
primera repreaerracid: da la grandie5.1 revista -"Lare-me".. ,Aixi s'actariel>: als nombtaaos pasea de fama
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i les costees tropes razzan u incenriacions adjectiaes que la seva aplimano de cualquier tipo de màquina.
I9.-j-ela confirmar que dien els poblats que feren causa cod'ultiCuarta. -- Por la falta de material cada) ha assenyalat cont a conve- el Melilla.
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Ato eireels del miniiiteri
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tat diverses resolucione i ha acerdat
derechos
tamo del :Nord, on l'esperaven per
Estrangers s'assegura que les cinc po- calla organitzant una expedició oposar-se al projecte dI Govern soe' retar- der de les tropes espanyoles.
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19.—Entre
les
\acaMelilla,
bre les Trade Unieses i protestar con- que alteremos a Cataluaa no pa- resta de les forces de Rada, pudana, el satretari general d'Estat,
temporals, fi- nema nota a Eugeni Xert que reves- tal da la provincia d Honan,
tra les mesures militars britaniques a
3ministros ni para administrar jalen als pics i s'estengueren Senaaa Espinosa de los Monteros; el rees deis darrers
tirà el carácter d'ultimatum.—Radio. que degut a aixa els seus ha- Xina.—Fabra.
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guren
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a
lancomunidad, ni para liquidar el cap a l'Oest, mentre altres Cor- maratiès di . la Vega Inclán, el duc següents Iripulants de la barbitants estan temerosos per les
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Un avió incendiat
aa-co de Barcelona; los que tenemos ees manades pel tinent coronel de la Roca, l'ex-sots-secretari Cobian cassa "K 2": represàlies a cine donarä lloc
a la de lo potencies
Quatre morts
i a los catalanes, como en los ara- Escalera pujaven els turons i els funcl enaris de la direcció de
tropes del Nord.
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de
les
e
stre Francesa: GarContram
Pede
/Amares, re. — Co;nuniquen
-es y en todos los españoles, cree- d'Amusan i encalen els poblara Marren, Li 2ez Oliva i coronel Orgaz. cía. rneeänie Llads Lacostena i
Segons sembla, guasa la retiSherness, 19 (Keni) — Al momee
quin a l'Agencia Reuter:
hacer un positivo favor a gran d'Asenso, Itamianes, anomenat
de Kairong, a mitjans de d'aterrar s'ha cremat aquesta tarda sin
Hem interroga el senyor Quiñones
Antoni Ibáñez.
La resposta del Govern nacionalista rada
ea:te de la industria catalana, no a la tambe de 'Tarnaguesan.
febrer, de la 10 divisió de l'e- aeropl à i han resultat carbonitzats els
de León rtztit a la seva impressiii
Mariners: Victor Amesti, Mili
¡aportes
a la nota que el Govern
Ea aquest poblat, que fou personal r te a Tánger, i ens ha guel Urradia, Francesc Moreno,
xercit de Xang-Hai. composta guatee tripulants que portava.— Fabra.
lar sabemos se encuentra tan adelansimultániament amb les altres de 9.000 soldats, la majoria
•aaa como la mas progresiva de Eu- cremat, es feren a l'enemic cinc dit que tof va be, pera que és im- Antoni Garcia i Josep Morgado.
gratis potencies, per a protestar con- d'ells foren assassinats pels
ropa, al decirle que la protección aran- moda, i tres a Asenso, i a mes possible danzar detalla que en últim
FOgail.e, e preferent , Rafel
AMÉRICA
celaria tal y como hoy se encuentra deixà armament,
cas corres penen al Govern.
Llamas. Sobrecärree, Joan Pa- Ira els esdeveniments de Nanquín. re- naturals del país, i a més s'insulta igual en el seu fons i en la se- cautaren de tot Parmarnent i
El comtel de Jornada, per la seva res SIonzälez.
taablecida, esta llamada a desaparea A Tamianes es trobà una
dar- part, cm 111 dit que divendres i disDe la barcassa "K 1'7", com va forma que la rehuida per les altres municions.
Ger y que es necesario para no ver carta, segons la qual en els
l'Estat Major
Per aixa es tem que Texpe- Assassinat del cap demexicà
- -ir esa industria, trabajar y reno- rers combata resultà greument sabte es eteineixen a Paras les dele- • ileslear eg nts fiaurera: Mes- nacions.
de l'exercit
Aquesta resposta esta redactada en dictó de Xang-So-Lin sigui pargacions, en. sessió plenaria, i no era tre Josep Segura. Meeänie Unís
desmintiendo con hechos, no con ferit un capitost important.
termes malt amistosos i din al final ticularment sagnant.—Fabra.
Londres, 19. -- Telegrafien
Al mateix temps que es mo- possible di r si en aquestes reunions Gonzalo.
aras de periadico sin crédito,
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Pròrroga
Mariners: Josep Mayo. ansep que el Govern de Hankeu celebraria
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Pequín, 19.—El tractat comercial dàver del general Josep Lorenpot sorgir 1 51 acord i acabar rápida- Francesc Mesa i Jaume Gua- qüestió de la revisió dels tractats ins de la Federación de Contras l blats d'Oborodiae i TatemariDurga ment la d'idee:inda.
hect,.
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sino-japonse, que expirava el ZI 'd 20 zana, cap de l'Estat Mejor de
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ANGER

•
andariotis vol &ni*
a‘aa n aaa 19.—Els diaria dinen que
el presaftnt de la República, almirall
Cufaturions, ha reiterat al Govern
el sea propesit, tantes vegades manifertat, de dimitir, a causa del seu
tata de salut.
Ne abatana el president ha acceptat continuar durant algun tetinas,
amb la condició que el Govern comedai les necessärise gestiona prop
del-laalament per cecar-li successor.
—Fabra

JAPÓ
La coluda

de

la cele

Ls qüestió del Banc de Formosa
'qui<, 19, — El aura Tanaka cap

del-partit aeiyukai, despees Tuna extenla entrevista amb l'emperador, ha
acceptat l'encarece de formar ministenia A la Borsa, encara que ha obert
amb una baixa considerable en certs
valeves que temen relació amb el Banc
de Formoaa, no hi ha hagut pànic.
Es creu que l'actual situada serà
aviat adatada pel concurs del Govern
i de la banca privada.—Fabra.
Toquio, ip — Tanalca continua les
seves gestiona per a la fortnació del
non Govern.
Vassegura que serà nomenat ministre de Negocia Estrangers Matamida„—Radio.
Les causes de la situada
del Banc de Formosa
Tocan°, la. — Es coneixen detalla
sobre les causes que provocaren la
dimissió del Gabinet japones. La ensi Ministerial fou deguda a la negatanta del Consell privas d'autoritzar
el allane del Japó per a cobrir el ctedit -de 200 milions al gane lavan
de "Pormosa.
Aauest Banc, que is el principal
creditor de la senyora Suzuki, el dèficit de la qual s'evalua en cinc censa
milions de reus, es troba ea aquests
moments en estat de fallida per aquesta causa.
La senyora Suzuki, que es cobaya
al tap de nombrosos afees industrials,
era considerada com una de les mes
grana fortunas del Japó, peral actualmera es troba en una situació financiera molt dificil.
La negativa del Consell privat de
signar una ordenança reial donant
força legal al projecte del Govern,
e5 fonamenta en la regla constitucional segons la qual una ordenança
no 45a d'ésser publicada ales que si
quaIseved altre procediment Es impoesitae. El Consell ha jutjat que
el 'Gavera batirla pagad convocar el
Parlament i demanar-li la seva opa
niaa
las principals Banca japoneses han
decali t de coma acerd reunir folla
peraatal de donar ajut t'encolen en
tot el que capiga, als altres Banca
quiat:poden snfrir grans ¡enastes des
guatea les Tatuada financieres acRadio.
tnalš

ITALIA
El procés Zaniboni
Els darrers testimonia
Roma. 19. — Avui ha continuas el
procés Zaraboni.
Ha declaras el testinioni Mancioli,
quiaim dit que pel setembre de 1926
(211:1$112 li va confiar que Zaniboni
preparava un atemptat contra el senyto Mussolini pena que no havia
pegas reunir els mitjans financiera que
calar per a organitzar un complot.
' El testimoni indica a Quablia que
aviaras la pelleja. pera, aquest no ho
feas, pregant a Mancioli que s'encarrevés de fer la denúncia.
A la tarda ilelaa da novembre
041-agria etmoinia, al testimoni
bou_ els detalle da l'atemptat
que havia d'efectuar-se el dia
sekilent al matf.
Ia declarat despres el testi mti 1 ha dit que havia
ret rinc mil lires per a orgagitzar a Navia una manitasl'entrada
tan() antifeixieta s
del-rrei.
afegit que durant la usaeife,starid havia ile procedir-se
al -og egresiament del monarca i
fe t-li signar el decret d'estat
de-guerra.
aquesta han acaba' les
deilaracions dels testimonie. —

Ful liet6

la boira ha hagut una topada entre un
tren de viatgers i un altre de mercaHi ha tretze ferits.—Fabra.

seus voltants han sofort danys
considerables a consegüenuta
del viotent temporal que es desencadena durant aquest dos 41time dies.
Hi ha un mort i sis ferlts
greus.
11 11 navegació o stia totalment
paralitzada.—Fabra.
Topada de tremoles
Nombrosos ftrits

Amsterdam, 1.—Prop de La Haya
han topat dos tramvies; han resu',at nombrosos feritä, dos dels quals
catan greus.—labra.
El Congi es deis Soviets
de la U. R. S. S.
Moscou, 19.—Ha aingut lloc l'o-

bertura oficial del Congres deis Soviets de la U. R. S. S. El president
del Consell de Comissaris, senyor
Rykor, ha llegit la memòria del Govern.—Fabra.
La vaga del paper a Noruega
Oslo, 19.—La Unió de funcionaria
noruecs ha fet públic que 15,00 0

obrers nous que treballen a les fibriques de paper, peral que també
tenen la intenció de declarar-se en

vaga.
El nombre actual de vaguistes és
de .15,000. a hores d'ara.
Els diaria comunistes asseguren

que els vaguistes han rebut socorsos importants de Moscou, la qual
cosa els permetrà de mantenir-se
ferms davant els patrons fina que
aquests concedeixen el que seis demana —Radio.
Viena, 19.—UI) aeroplä particular
ha transportat urgentment a Londres dos nene d'un banquer vienes.
Segons un examen microscòpic
que havia el metge de la familia, les
dues criatures, de sis i guatee anys,
estan atacats de lepra.
En assabentar-se els pares de la
malatia de les criatures agafaren por
que els hi prenguessin i els depontessin. De seguida contractaren un
aviador el qual ha portat la mare i
els dos nena a Londres, on han arribat sense contratemps.—Radio.
Una epidemia de tifus en un
vapor

Colornbo, 19. —El vapor cisterna "Volsella" ha fet escala
en aquest port a consecifidicia
de l'epidemia de tifus que s'ha
declarat en la tripulació.
Ha mort el primer oficial i
estan greument malalts el capit à i vuit mariners xinesos.—

Fabra.

dar.'

S això es fes es donaria rnajestat
nobles& ala bella edificis que bastiren els nostres avantpassats. molt
tu« alts perque llur pensament els
aestanava a una cosa mes alta. Mita
taliste. el barri sligienitraria, les
badigues i el eaérea saldrían sil 1
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P4 D 2 P3 AD
A 3 D 3 P4D

C3AR 4 P3TR
Pèrdua de temps que les blanquea
no aprofiten. Devien jugar 4 P X P;

5: AXP i A3D igualtat.

TORNEIG DE MORCIA

Co muniquen telegräficam ent de
Marcia que el resultat dels primers
partits jugats en el dit torne'g 411 el
següent:
Gormayo venç a Aguilera.
L. Alba venc a Godinez
Marin (catalä) verle a Einstein.
Juncosa fa taules amb Molla.
Donada l'actualitat d'aquest tor-

P3AD5

Fajan'. Era millor P X P
5PxP-

AXP 6 C 3 A ft,

AzA 7 A3 D
CD 2 D 8
Era preferible jugar primer
8: A 3 R per a no donar lloc a les

negree d'intentar trencar el centre
blanc amb 8 P A D.
8 CD 2D
o—o 9 —
C 4 AD 10 D 2A
D 3 D Ii T D

Deixant lliure el pas de C D que
va en defensa del Rei.
T D 12 C A
C.R5R 13 P4CD?
CXA i4 DXC
Fluixa, car permet guanyar uni
pea. Havia de jugar 14: T X C. Ara
juguen D 3 A les blanquea i amenacen el PAD f el PTIai no es possible salvar-los tots dos.
D 3A1 15 A 2C
AXP 16 TD1 C
A4 A 17 D4D
D3T z8 P4AD•
• Una altea iugada dolenta que da
causa de perdre qualitat

PXP 19 DxP
C3 D 20 D
AXT 2! TXA
CR 22 D 4A
D 3 R 23 D 2 A
A 3 C 24 A 5 R

P4AR 25 P4 T
T2D 26 TIAD
Intentant obrir la columna d'A D
amb P5CD

TR

27

La passada confetincie
del desarmament
Declaracions de Paul Boucour
París, 19.—"Le Journal" ha intervittat el aenyor Paul Boncour,
representant de França a la Confe-

rencia preparatòria del desarrnamenr,
sobre els diferents punta que :oren
acordats en la dita Conferencia, i
sobre els altres en els quals subsasteixen divergències.
El senyor Paul Boncour no creu
que hi hagi possibilitat de recluir
els armaments, si no hi ha garanties que les nacions s'adhereixina
la Societat de Nacions sense acceptar
les seres carregues.
Desmentí que la Conferencia preparatòria del desarmament hagi treballat sense profit i posa de relleu
que per primera vegada el problema
del desarmament ha passat del món
de les utopies al terreny de les reali.tats.—Fabra.

neig anirem publicant els renatats

a mesura que en tinguem dad a s', sense esperar les edicions d'escacs.
SIMULTANIES
Diumenge vinent, dia 17, a les onze del matí, sanará !loe a Festatge

DC

P4CR 28 A 8 T

P3TR 29 TID
negree simulen el Iliurament
de la T que les blanquea no poden
prendrc, car si 29: TX T—D7C
Les

TR2R 3 0 TXT
TXT 31 p3T
D 32
Les blanquea valen anar al canvi
de peces per a auge/sentar rayantatge. És de notar la seguretat en
que juguen
32 A 4 D
A 3 A 33 CR
T 4 D 34 P 4 A R
P 5 C 35 P 3 C

P 4 A 36 PXP
C X P 37 D 4 C

P 3 C • 38 PXP
PXP 39 D 3 T
Cerquen taules per escac cantina!,
que no existeix
A X C 4 0 abandonen
Si 40: A X A; 4t; T 8D
DBT-1-; 42: R 2A DTT -a;
43: C 2 D i les negrea no tenen defensa, car s'amenaea D 5 A i e// el

del Cercle Catòlic de Gracia uni
sessió de simultànies a 20 taulers,
que donan & el notable escaquista
l'Orfeó Gracienc N'Emili Bonilla.
CAMPIONAT DEL CLUB
D'ESCACS BARCEI ONA

Segueix disputadfssim el Campionat del nostre Club degä. Els resultats fina al dia d'ahir eren els semienta:
Guart. Perd. Tat a Punta
5 1/2
1
I
Almirall
5
5
o
o
5
Fernändez
Duran
5
2
0
4
41/2
1
Pona
0
4
Torres
0
2
4
4
2
2
3
Cabestany
Vilarnau

Peco
Vallvé
Domenech
Burgos
Casanoves
Castellä

Cerdova
Colmenares
Montaner
Dr. Valle
Aparici
Montalt

3

2
3' 2
2
3
2
5
3
2

2
2
2

2

2

1
1

2
a
2
2
a

3

o

O

2

4
4
4

o
o

6

/

o
r

4

4

4
3 1/2
3
21/2

2
2
2
2
I 1/2

2 1/2

1/2
1 1/2

0
o
7
O
Bertran
HOMENATGE A EN JOAN

BERTRAN
Vençudes les resistències opina-

pel nostre amic En Joan Beta
tran a ésser objecte d'un homenatge,
ala assenyalat la data del dia 8 del
vinent mes de maig per a celebrar
lo. Augurem un exit.
El dit homenatge copsistira en
un lunch, en el qual sera lliurat a
llomenatjat un pergatni amb la eignatura de tots els adherits i la medalla del mèrit escaquer.
La Comisan:, organitzadora ens
diu que el dia 2 del vinent mes quedara definitivament taimada la inscripció.
des

LUCID*
La prooess6 de Dtviandres Sena.
::
Mires
m e lles :: Delegatu
noticies
El DIvendres Stang, amb -la curiositat de tots ele ,anys, se nelebrä la procesad diel Sant Enterrament.
L'Alcaldia, amb taquee',
publicia un ban en el qua' problbla transitar pel oarrer Mejor, el de més träfert, des d'una
hora abans de passe-hl la procesad, complint-se tan vigorosament aquesta dittposicieä, que,
aquella pass ä .per l'esmientat
oarrer amb tan escila públIc que
Ute feia un calfred *strany.
En canvi, a la platga da Sant
Joan s'hi aplegà tan i grau nombre de gent, que ert materialment impossible de donar un
pas, i fou on es coraleteran els
abusos que la previó de l'Aicaldia volgué foragitair del carrer Mejor.
Com a novetat digna de remarcar-se, en agueetti pracessd
des de diferente llocgi es cantaren "saetas". que l'oren diversarnent acollides pe) públic. .
— La vigilia do! . Pasqua
sortiren a cantar les. tradicionals caramelles ele aers
dedicant tots ells una de les seVes cantades al capilik mera!,
Que es trohava aguf pni motiu
d'imposar bracalets a les. noves
damas de la Creu Vea mella,
Sembla que lita qiieeti6
—
municipal vagi a resagdre's-d'un
moment a l'altre.
Ara diuen que sroth alcalde
Jelsep Pujol, comercilunt i militar.
Aquests dies .roolten per
—
Lleirla el president i un nitre
membre del "Centro de Dependientes", de Barcejlona els
guata sembla que han vingut
per gestionar certs tasstrznptes
del nostre Centre de Dnpondents respecte de la Ferforacid
de Dependents de Catalunya.
Ens consta que l'eattitat. local
ha adoptat el criterfy gne era de
preveure davant les atIretensions
d'aquests senyors.
S'han intuurdrat lee expnaloirms dele artgstee EnrolleBnimon Cortijo i Piardinves de
Miguel. la primera ad'P‘tculturPs
1 de dibuixos i caltells la segona.
Diumengß vtnent el. Cen—
tre Exanecionieta re/alisal-ara tina
excursid per la baixti Segacra.

TORNEIG DE LONDRES
Sens diu que la Federada Catala-

na d'Escacs sala inhibit de seguir
intervenint en les tasques pretiaraSeries de Fallada del nostre equip
al torneig internacional de Londres.
Aqueixa initibició sembla motivada pel fet que nosaltres indieirem
en el seu dia, d'haver compres la
Federada Catalana que no pocha
designar ella jugadora que no pertanyien a la dita Federació.
Se'ns diu samba: que els nostres
jugadora Vilardebe j Soler, designata per a representar-nos en aqueas
torneig, han començat els entrenamenta.

Evostclovs WART
SALA

F. Plonnings
1914

PROBLEMA NÚMERO nd
Si. Bincer

1926

CORTS
MARIA LLAVANERA.
R. BARRADAS
A. CANOVES
R. SALA
J. SANCHO
EGILL

RAMÓN CARRERES

Bit
Pintura

I NAISE

LA PREMSA COMAR'
CAL, ENCARA
Des que han] començà a remoure

aqueas assumpte, veritable 'vesper, tot
passant per l'enquesta de "La Catalunya-Ciutat fina ara, han esdevingut un munt de polerniques i tothom
hi ha dit la seva amb mes o menys
fogositat, amb mis o menys raó en
el pro i el contra.
Suara dos o tres diaris i un setmanad comarcals s'han vist ernbolicaes en una veritable batalla al redes del tema "Capelletes i cenacles".
Horn crida la necessitat i tot de veure de fusellar totes les penyes barcelonines. Fan un mal immens!—venia
a dir—i nosaltres, des Tun recanet de
muntanya Ileidatana, estàvem pensant
d'agafar una eina, prendre el primer
tren i anar a posar-nos a la disposició del sentiment bel& d'aquell cemarcalista. Amb seguretat na ens voldriem eouivocar, que l'enemic furibund de les penyes i el que aixa escriu, armats fina a les densa }mustien,
anat a Barcelona i hauriem fet una
mortandat que batirla &mas malt jac
a la Hartada del pala. No ens vàrem
acabar de decidir, i virem romandre
quieta tot esperant que les penyes barcelanines un dia es prapaasaran. i llevara ens h farem tnts amb entusiasme. Varen passar uns quanta dies de

penyes, no feiern mis que somniar rme
els barcelonins envainen cl poble. esa
prenien els pernils i cremaven, pa.
gust, les garbea.
I quin es el mal horrible dels es
criptors de cenacles de la capital? aa.
dascun amb la seva deria; a nosaltres
ens sembla que posats a escandalarar
Barcelona rabeen fet un gra mas*
i fins si això dura els flexores fila
la prendran pel "papo". Al nastre
entendre s'ha exageras molt i
volgut ignorar que el cas de Parca.
lona no és únic al man quan é g
canteara un cas normal. Seriare
tivitat i a vegades la força d'un rh.
criptor han estas armes a propesi,
a crear-se un nucli d'adeptes. Ret no
ena obliga ni rernotiment a alear 1 , rta
veritable earmadra en contra d'un mil
un, mica imatantri.
Vegem. pera. ara l'exemple qur
:Matra premisa comarcal oposa a les
penves barcelonines. Tet el que ét thficultat — una diffealtat per a r-itt
bes., relativa — d'intrneluir-se es, ell
m;.tiana literaris o perindleles
lnn , ne. per contra Es facilitas m'ea

abastahle de poder entrar en el ears
cert literari o periadistic ramat-a t
Un eaerinter (malee-ved d'una fulla
ea h n comarcal mamas ratIlant tic •-ift
el saol d'un seu treball, veureu teperaluir-ln en les planea de Sola *
tate els :Otees diaria o periaalics ro.
mareals. Talment de vendes no
sembla sina que les redaccions eit
guessin esperant qualaeval original per
a amplie columnes i a voltea el i terials i tot. Entre la dificultat das
criare als periaelies borcelnnins i Faxcessiva fardad de venre'ns escrita*
de sota els diaria o periadies emanecala, rinsaltrem aceerearfern la dificultas i la rigar hataelanina.
y. SAVRET 1 GARCIA
Balaguer-mare-1927.
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"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de 131 Carcasona

tepir ESCUELAS MES, 8
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51

eameltata

Pil s al 22 arnual

ESTUDI
ALENYES
CORTS CATALANES, 670
J. COLOM

R. MAMONA

Dibtilaos
F/Da al 22 untas

Pintura
Bina al 22 actual

ARTS APLICADES
ARTS DEOORATIVES
PINTI'RES
EXP0n1 r20
DE PRE3TIG lSES FIRMES
tris
----

COMeìS

i Cl

ii 25

actual

en c

PASSEIG 011 GRACIA, 2

ansiquitata. Gibles .-: tes propia par
Praltanta

B artques guanyen
PER LA CENHem rebut soluciona exactes al

aire assolellat i amb una bona escombrada diaria com proposa En
Rovira i Virgili la cosa queda be
Ea menys perillosa.
Pera ara que hi eatern posats parlern-ne del pensament urbi nostre.
Ja crec has er dit en aquestes columnes mateix que a Barcelona li ha
mancas una actuada obrera disciplinada i organitzada que porti un
aire de justicia en la seva acció ciu
tadana. Aquest sentiment d'universalitat que el socialiame i l'obrerisme porta a tot arrest manca a la
ciutat per a endegar-la cap als alts
destins Les nostres societats obreres en haver de Iluitar abans de tot
per Ilue existencia, no han pogut
fer-se amb un ideara de política municipal.
Barcelona en mans dels partits burgeedisa car al cap d'avall els radical/3

l'Ajuntament acostuma a fer por-

a tots els altres vehicles.
Per Ventura aquesta poderosa Companyia és mes simpätica que els pobres carretonairest

tar

GALERILS LIYLTANES

Expoa;cid peralanent d'obres d'art

SURA GOVERNATIVA

que

PARiS

PILTRIT2C114, 1
Irtntura
P. CASALS
.,
J. DOMINGO
Hl
R. ESTRANY
F. LLOP
8
CarirMloa
.1. GUARDIOLA
Art aplicat
NINON I C. COLLET
Fila al 29 actual

LA PINACOTECA

AQUEST NÚMERO HA

PASSA T

Senyor director de La PUBLICITAT.
Molt senyor meu. Aqueas matí m'he
fixat amb aquella carretons que la
Companyia de Telefons installa a tots
els carrera de la ciutat on treballa,
i he notat que cap porta el número

febre i fina a les -nitx,-ile
ció que m'havien causal els mota aa
comarcalista en evocar el dan7 de

TELEFON NUMERO 3328 A .

GRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la
trencadura Faixes die totes menee
aixa - cotilla abdominal
Models moderne

ESTUDI NÚMERO 16

1+114+0411•4494+04444441444,

El barri gòtic i el pensament urbà
de Barcelona
barri mide, tan dotaament muda
tan - ai'enciós, is motiu d'enrenou i
-xibarri.
ta vol donar perspectiva a la CatePal, a l'Arras/ de la Corona d'Aragiaje . pera tanniateix la terminen!
Fas constructora no conceberen
amfeeta edificis tenint un ample e.paial Si les cases del volsana els ofeguen, potser fóra un bon
misia escapçar -le', retornar-les a l'ale/14a que tenien a l'Edat Mitjana
ami es descaneixien les cases de
acallas i els edificis tenien un pis o

P4R

L'aviació i la lepra

datara de 1927

111

20NÇ MONTALT

a Sydney
Sydney, 1 9.—La ciutat i els

EL Tigt101? -- DIU...

CATALUNYA

Campionat "Club d'Escacs Bar- cas de jugar les negrea la D, les
blanquea jugarien C X A.
celona":
Comentaris de Josep Vilardeb6.
Negree
Biseques

Les conseqüències del temporal

de LA PUBLI CITAT
so

ecciö d' escacs

Topada de trono :: 13 terna
Charleroi, 19. — A consegtiCncia de

problema número 15 de la Secan;

na tren altea cosa que burgesos en
samarreta, no ha tingut un alt pensan.ent de justicia i amor ala hornea. Una finalitat generosa no ha
erranenat encara la regencia de la
nostra ciutat. Quan per quedar be
s'ha proposat la higieniszacia Tuna
barriada obrera o la comoditat dels
seus atina, han estas precisament
aquelles obres que resten en projectr, un nous plana per a aixivar o
exposar en el futur Musen de projectes fallits, —on de tot con espero
que hi annâ aquest de la reforma
del barri gene.

El pensament urbà de la ciutat ha
patit d un to provanciä plebeu. Tots
els nostres esforços han estas per a
embellir-la 1 embellir-la solament
senise un pla coordinat i =tale; limitant tot el mes possible l'anea estetira per a l'embadocament del probable foraster al qual es presa atreure i que no es fan moure sine en
un radi determinat.
I ha mancas un sentiment artístic
precisament en els que solien fer-la
bella i l'han recarregada allä en han
actuat, eón, ela salons de la riostra
gent d'upa, confiats sempre eis el

del Club Esportiu Cata- Id'Eacs
Itinya i de la Penya Bonica.

gust plebeu d'aquest visitarn. No
ala sabut donar-li un to de severitat i austeritat; no s'ha trobat, ni
ala cercat aquest sentit moral que
l'arquitectura ha de tenle i que una
canas pot irradiasNo hi ha un fi ideal superior en
la nostra tasca ciutadana. Aquelles
coses immediates, neceasaries al viure dels homes, aquelles atencions
impre s cin dib l es no han estas ateses.
Higiene, fundacions socials, °aguijaaacia cultural han estas per als nostres municipalistes una cosa secundaria, superflua; el motiu principal
ha estas l'estètica ciutadana i si a
l'ensems que s'embellia una barriada sala higienitzat, si tila devingut
un pensarnent cultural, ha estas de
mes a mis, com a torna, una ganga
que be es podia aprofitar. En el projectc de noves reformes aquesta fallera no s'esmena pas.
No s'ha compres qu e la Miau
ciutadana era una saturació de la
seva idealitat, era l'eflorescència de
tots els tervors que com mes íntima
i mis forte mis esclataven en obra
d'art i en grandesa. Ja que del barri
gótfc parlen% tinguem bon record del

MARRA

IL.CLAISAINS

PIETA7. 10 earrera t. Catedral)
ANTIGUITATS n: OBJECTES D'AM'
Expostem permanent

COTILLES ORTOPEDIQUES

=—

._.

per a guarir o corregir les desvia. eions de l'esquena

de 50 Pepe de practica són la millor garantIR
r==. Yes
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LIA PUBLICITAT
negoci per a l'anunciant i un ajut a una
un
es
empresa que no cerca guanys materials.
Els nostres lectors no hall d'oblidar eta noms
de les cases que ens afavoreixen añil) llur
propaganda.
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oblit Tatencions ineludibles cona les
escoles, i la de la cultura, que be o
malarnent s'anaven endegant en els
darrers ternms,—ha intentat cabraamase.
Totes les gran; ciutats europces
corn a obra laica que són una acció conjunte moral social lés slan trobat 1 es troben amb clsmateixos prob'emes higiènics que
bassf.
L'exemple de la reforma de Pa- nosaltres. A totes tes sorprengué e/
segle passat la inintigracia, anormal
rla per Hatiinan ha trastocataa molts
que porta l'industrialisme a tot arpobles, coa/ l'exemple de Nanolee, I
trastoca a laudas soldats de fortuna reu; en totes, i en maltea d'elles acoque pensaran esdevenir reis o empe- sen més que aquf, hi ha un excés de
poblada, barriadas insanes i 'barraradors. Pea la reforma d'Hatisman, emes i construccions indignes per 31
segons seujbla, es fin amb fi de viure humi i que, no obstant,
vencer les revolucions i ametrallar
aren els bornes. Pera en totes
el poble a. la forma radiada no es ha en pensament municipal per a
a:tra cosas que una mesura, ratea- esmenar-ho i no en projecte. sinó
tegica. De manera que al capalavall que san malta els milions que s'estenia una finalitat ideal, encara que mercen en la seva enlazada. 'Aqui
ra molt gemareable, al 1103iTe sen- no tenim res d'aixà es mo't poc, entir.
cara en projecte—sempre en pro
Barcelema ha pensat poc amb els jecte.
barcelnie i massa amb el foraster.
Pensem en la ciutat i pensem en
Hem tintaut sert que no hit anat
els ciutadans als (mala la cintas. ignal
molt sobiera dels diners que ea ne- que • l'Edat Mitjana. ha de defensar
cessitaven' per a la reforma treceno- i per tant amurallar-se, no contra
grafica qea. bullia en el cap de malta l'enemic exterior, sana cantea l'enedels set g regidora; quan naba tin- mic que pot esdevenir ella mateixa
gut unsaquanta mis cata ara,-aper per una actuació errada.

pensarnent que gula als constructora
de les primedes catedrals gòtiques,
que no fou arme que (a. maatHestació
de la devociós religiosa dr la ciutat
a Dita pera.. també, a ella niateixa,

- .;

ee

I. sobretot, bandegern aquest y
sament perfectament provincià
galanar-nos per a un cartel/ de -

paganda. Recordem-nos un N
menys d'aquest foresten que aa"
mas dies entre nosaltres per a gu ,•
i profit d un hostaler i un bou
mes d'aquest rimada que. hi

tata la Cera vida. Otiniansfaito.
de justicia i pietat i fe bebes
sera donada com a 'priniaal
alt pensarnent.
Quant as projectistes de la ma del ba r ri ittair, - si e p,
dar els g ens noma ala.
poden estar ben creta que
eetit esmensarla empre coin

fl

exetnp/e de lee" eetteryteerne

fes-se.
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GRANDIOSA EXPOSICIO DE LES MES SELECTES NOVETATS EN TOTA MENA DE

MITGES!
DURANT DEU UNICS

DIES, DEL 25 DE !Mg AL 5 D'AMI..

11111n61M111n11111M

La nostra tradicional EXPOSICIO denla lloc a qué el
públic quedi perfectament orientat de les novetats destinades per a la propera estad() d'istiu, ja que ella constitueix una veritable exhibid() de bon gust, elegancia i
qualitat. El contacte continu que soStenim amb els
principals centres de producció de París, i essent el
nostre negoci el mes esbecialitzat i important d'Espa-

nya en aquest article, ens permet ésser els prirners a

presentar i oferir el colorit mes nou i original que la
moda imposa. Sempre ha interessat enormement
aquesta Exposició, i encara mes en els moments acWats, perquè els seus baratíss ms preus no tenen precedents. — En pregar-vos a que examineu detingudament els nostres aparadors, us recordem que regirà,

a mes, durant aquests 'deu

únics dies, un

10 per 100 de Descompte Excepcional
Concessionaris exclusius per a tot Espanya de les insuperables Mitges "EVA" (patentades)

ELL

CASA VIL

FABRICA DE GENERES DE PUNT

llespül,

i 38 --

ERE

CARRER DEL COMTE DEL ASALTO, núm. 8.—CARRER DE PONTANELLA, núm. 17.—CARRER DEL CARME, ntim, 73.—CARRER
DE LA RIERA BAIXA, núm. 2$. —CARRER DE BARBARA, 16 bis.
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TELEFONS: 3658 A, 3659 A, 1229 A, 4681 A, 1044 S. P. -- Apartat de Correus 839 -- Direed telegri . fi g a i
O
•

pffe , 15

telefWca: MEDIAS

la transformació de la Societat Collectiva Vilardell Germans en SocieLa Casa V gardell, te l'honor de participar als seus clients i amics
afectant en res aquesta transformació la seva organització comercia/. La liquidació que a mb tant d'èxit

tat Anianima_ Vilarde11,,no

es feu el pampassat mes, degut a l'rxtraordinäria baratura dels seus preus, ens acaba quasi totes les existències, les quals han estat
matèries i articles manufacturats.
renovades i revisat i tots els preus, marcats en baixa d'acord,amb l'actual cotitzició de primeres
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Català NOVETATS
st "ifEATRES ts' Teatre
Gran Companyia Catalana

Liceu
aran Teatre del

Temporada oficial de Primavera. Couipan,yla de Dalles RusSORIIML. la
808. El fano» Tito
soplan
M.
Goriton
i el
e iere
notable concertista de piano
tjueila
obert
raboF. Lonas.
n ament,

Primer actor,

JOSEP POLIS I PAGEd

o EL ./OC DE L'AMOR
I L'INTERIM

111 prendrä part l'Enrio Borrke

Teatre Catalä Romea

Aquesta nit a les 10. Penaltima sessuS de
TEATRE CATOLIC per

LES COMPAGNONS

TEATRE NOVETATS

s

Avui. dimecre , nit, a les den:
2 obres, 2: AMANTI IMPOSIBILE, tres actas, de (Uno Roces. protagonista EMMA GRA-

incoaoLit

DELLE VEGCHIA SIGNOFIA,
creacions
aria sie les mes termesGRAMATIgenial EMMA

nit, el gran triomf
d'EMM.k GR.AMATIC , LA 810isPRORA DELLE CAMELIE.---D
Fabte, Serata d'Onore de la
eminent actriu EMMA GRAMATICA:. amb l'obra BEODA CA- Es despatxa a comptaduria.
eitni~anw0~' ;
MAI: COM ARA LA PREMSA
HA TINGUT E1.00IS TAN EN-

A

1148SI6444•6644444+0.4444444.44444+0+4444.4446044•4444.

CIRC-EQÜESTRE
TRIOMF COMPLET DE TOTES
LES ATRACCIONS
MISS OLGA. Notable sonäm-

ARISTOCRAT1CS KURSAAL 1 SALÓ CATALUNYA
Ele predileotes de familias dIstIngldes

bula.

TOM-TOM FAMILLE (ene-

*n'apanda de Orara« I comedios

Avtil, dImerres, nll, a un quarl
d'once, l'obra en QUalre acteß,
JaCInt Benavente,

LA PRINCESA BEBE
Dema. (Mane, tarda:
LAS FLORES

1

un acta, deis Matella uott enX,3
Lutors

EL

Orquestres: JOVER i TORRENTS
Asnal, dimecres, insuperable programa. Pillín die de les pelItcubas de gran exit: Alicia, futura estrella, cómica; Ed ~alter d'Arizona, comèdia, per bot Gibson; Mach de boxa Hansen-Uzcudun, 1 la mOgnftlea comedia de la selecció "Luxor"
Joguina de l'amor, per Halen Costello i Willard Louis. —
Dernä, dijous, 5 estrenes: Notlelarl Fox; La gran sensaqI6,

!listes).
WILL ET HAND (artistaspintors, excäntriee).
TROUPE BERNA8OHI aerbbatos saltadors loaras).
LES MONTFORT8 (barristes
originals)KINO-NUR (excèntric jongleur.
EL* GAUCHOS AMERICANS
atnb Hur cavall salvatge.
LOUISE LEERS (gimnasta
perfecta).

TEATRE GOYA
MARDARIDA XIInOU

DE NOTRE-DAME
du Pont au Diable
parade
La
un ente, dReflül Cheon. i LA
'ARCE DU PENDU DEPENDU,
tres artes, de Cheon.— Demä,
tarda, a les cinc: Ultima des
Cornpagnons do Notes Dame,
y a darque i nca.' 'armaran la sa
rera creació a París
La bergere au gays des loups

/4IATICA. i L. a

OLYMPIA

AVE!, DIMECRES, nit, a les 10.

PUPUT

LOS ORANDell NOMINES
o
MONUMEN T O A CERVANTES

Ntt: LA PRINCESA
Segnetzen oberta ele abonament•
dot.
A vult cl I v endr 9 n'estrena I a

amables aristocratice
eelsialreelselallaPPreaPers>444alars.
se dijous 1

Els Inventa

Empresa Americana d'Espeotaeles. Companyia de sarsuela
catalana i castellana de primer
ordre.

Avui, dimecres, tarda, a dos
quarts de cinc. Popular. Butaques a 1 pta. General, 40 cantima. Debut de la primera tiple

JULIETA FERRER, am» la sar-

suela en dos actos
LA BEJARANA
A mée hl prendran part les senyores Valor, Miralles, Marin I
els senyors Herväs, Coda, Massanas i altres parts de la companyia i cor general.
Reestrana de la sarsuela
un acto

EI. CONTRABANDO

LA PUNTAIRE

Quiéreme — Estima'm — Aime-mol

CONSIDERADA COM LA MILLOR REVISTA DE TOTES LES

QUE STAN PRESENTAT A
BARCELONA. 24 grans quadaos de fastuositat enlluernadora. Decolat de Joan Moralas. Formosiseim vestuari de

MAX WELDY

e t.

e

LA PUNTAIRE

CONCERTS
o II 1S E U Mi
PALAU MÚSICA CATALANA
Teliion 1335 A.

NEMO

(l'horne estruç)'
Menja plata, copee, discos de

gramòfon, bombetes elèctriques, cartita ancas i serraduras.

ORQUESTRA COLISEUM

DI/tIUIDA PEL AtE8TKE
BLAI NET

(famosos clowns parodlstes)
LES FONTS LLUMINOSES
"L'A/GTJA QUE BALLA"
Fantästica atracció, premiada a l'Exposició d'Arte Decorativas de Paria de 1925, segons

Avul, dimecres:
TARDA

.,

Producer

M 1 NU SU IA A N YE S

d'Aguilar. Madrid, Gractani, Sols n . na ¡ Sugranyes. Música del mestre Clara.
aran èxit de la vedette
Lhbre

RODKIGO
ROSETA
enorme de la gran
Triomf

artista International

LLE
Redrigurz Amàlia Palau,

FLORE
Salut

ini, Eiripar Albiach,
Pepeta Fontdevila, Perla Gris,
Pureta Mignon, Josep Parera,
Francesa Vidal, Bocettla Modest Cid, Josep Serra, Robert
Samse, Alfons Oya, Molist. Mariner;- The MAURYS. ERNEST
CHLABRANDO. Profesmora de
ball. miss DARLING.
Maria

Sevei

110 ARTISTES ESPANYOLES I ESTRANGERES, 110
Butaques a 5 pies.
ßeientp numerats a 2 ptas.
Avui. dimerrati, art. a lee l 0 !
Cinquena representació

LOVE-ME

a las 430: Pri.
Dama,
le la temporada,
Mera mallo
nit, a les 1 , l'exilas deflnitiu

LO VE -ME

TIVOL

I

Aval. dimerres. a dos cuarta da
dile de la tarda
MATINEE POPULARISSIMA

Total tes butaque• del
• DURO omsetas
MANSO CORDERO
LA RENTE

pati

sama

-7,..`.11resein ast primer arto?
EDUARD 0051EZ.

:IZAS MUJERES DE LACUESTA
Miel !ton prla rrls (Vaques( ball
lobby W. Curry I allargot
Nit, a tres quinta da den;
BUTAtrE.i A 5 PES5ErES
ENTRADA, 1 PESSETA
EI rrand As efp,e1SClo
EL
VERDE
(co. no MI vide)

s

1
eme,

WZ1Sn

Lydla Johnson, Concepol6
I Marey 5•4111a, 1 la mera-

venosa
CAVALCAnA lE 1.EF JOIES
Ea despena a Comriaduria
Malt aviat debut de la s nsarlonal

.

ELDORADO

Companyia de romarlia

MEL1A-CIBRIAN
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc: La preciosa comedia d'Abati i Lucio

Demä. dijous, tarda:

I MATINEE INFANTIL

Nit, I cada stit,
GRANDIOSOS PROGRAMES
Queden nulles las largas dd
favor de temporadas anteriors.

EL NIÑO DESCONOCIDO
Nit, a un quart d'onza, a petició del patilla que no coneor-

LA DAMA SALVAJE
- Demà, dijous. GRAN MODA. La comedia en tres actea,
d'Enric Sutires de Daza,

HA ENTRADO UNA MUJER

insuperable ereacid de Pepeta
aleflä. Nit, a un quart d'onze:

p

serry dreese ben bufones ar • • thib l e • metiste earlsenes en P•11,•tch
IMILLS AU TAIIARIN"
44 qua! 411 ea l'autor

itamostrarie del Miren, do Cine
a set de la tarde
1411011146444-Peell44+Peieelliellas

Companyia

IIANTPERE - BERGES

Avui, dimecres, tarda, a
les cinc:

COMIC
L O VE-ME
l'espectarle de bellesa
suprema
e4+04444444411•194441144.4111%

-• elMFMES

-.4444444444444~44444A
gran èxit d'aquesta eompanyia.
Gran Teatro Corota' 1
Dvendresi, nit, ESTRENA A
Gran Cinema flolskriia
BARCELONA del vodevil en tres
actes

DOLLARS
en el qual farà el set' debut el
popular primer actor Pep Calla.
Aquesta obra PS fa axactament
igual que a Parla, sense treure
res de la saya gracia picaresca.

AvUl eimeeres, tarda 1 fin, Irrans
prneraM e a. Les peElrul p s cómanles
a foros de ponle 1 En Tup4 Sobrar • Pariat les papu/are Actualftate Gaurnont; la COMMIA PI•aro
Sil •raistat, la 3015 y ruversai Vida
pappec y a, I serena Jornada de
LA DAMA MISTERIOSA

rema, clUous, GRAN8 ESTRENES

de Madrid
Avui, dimecrea, tarda, a
dos quarts le ele: La comadia en tres actas, dele garmans Quintero,

LAS DE ABEL
Nit, a un (mar t d'onza:
La comadia an tres actea,
de Caries Arniobes,

¡MECACHIS,
QUE GUAPO SOY!
-

Dem, 1.er dijous

Walkyria

Marques del Duero, 50
8 combata, 4 preliminars
FERRET- TEJEIRO

ir amiNos
ARNAU r LARENZO
ni

I

per l'orquestra . . . . 11'45
LA GOTA, la mes original i intelligent
art.tstn de la cançó . 11'55
NOTA; L'Empresa es reserva el dri t d'alterar l'ordre del programa.

.4.4+5-e 5 e-e4444-344444444.e.
Cinema Princesa
Vio taletans. número 14

TelAPin 1371 A
Avui, dlmecres, extranrdinari 1
colossa! programa: Es genets
del oorreu (duea jornadas), projecció de la primera, per Betty
Compson; El »Wat desconegut, extraordinaria cinta de
gran bxit, per MargurrItte da la
Motte; Lluita a mort, per WiIliam Fairnanks; Un salt amb
chmica, en dues
•
Demä, dijous, grans estrenes.

parts

Gran Teatre Triomf
Cinemes MarinR 1 Non
Avui, d'rnerres: Ele d'a ge.
top, La Primavera do 1904, Ata3e nostrum, Amor filial, segona de La dama misteriosa.

i

moda, tarda i nif, bleoaohia,

qui guapo aoyl
••44/444/4444444444••8•8••••4

mí

le
th
11

ve

..04111n114.0411~4n441,

CC

oh

Ce.

Si

in

di
ni

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.
• Caran el Estienitniento Cronlaz

a

P

IE

es

1 grabuk
Ae••fu• 0
•

.0

A

01011 ,, I •rd

el

p n dura anua, o

labora

g

C

,,ars SI IhdreMnskente, Vanidoso Selemsterolo, Len ua ansia. A liento FeRe/o,
Palee da Estomago. mulsmt non Dim..» a Ida, eco Mear', 1oterIcba, %
desarme.. san dinanap do la ale...s. oo i nrio,
Uso.,
eb

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO

e
u

E.NTI‘S.O.

7

-,e4''ee*teeeel-PeiNede-l4
fumada 1147

Emplastos de

Campionat de Catalunya
UNA PESSETA general
1

cc

Las Pildoras de BRANDRETTE purifican !a sangre,
activan la digestion. y limpian el estomago y lo%
intestinos. Estimulan el higado y anoen del
sistema la bilis y dentas secreciones viciadal
Es una medicina que regula, puritica y fortalece
el sistema.

Allece«.»

I

Marca

C

Aguila

O

a

reeeei.saiisi universal asares doler-ea

ta dolor apliques, un emslam u
Asea.. ea apana-4. URIACH a Ca.. lEARCHLONA

D,Je quitra

se

ring DUES PESSETES

1122111INT DEL ril,I1C
Coberts des de 7'50 pts.
M yjnitica terrassa
damunt el Ilac
BANQUETS

Immillorables condicions
de preus
,.444.44+64.e>$4-044444+44,34r,

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

a lamia Ce 6 pfsaa'es iürianala
barat qua I carnptai

lidias tarta Cli s s ta t i
VENDES
L'AUTO UNVERSAL
Turismos, sedans, ómnibus, basculante, tractors,
cernió model especial
2 tones

Vendes a terminis

er, Res CE
sol a- el
S rabale.
to
asd.ed. Ha", ea. oU.
CAIL
Etber0 125, 'atare:.

BASCULES

d'o,asK1 per a earra ca-.111
“ PISER NA
PARLAMENT, nnmero 9
placos,
a verTALA
La.% ) die, a Iota prora. CIrrer ce
ITA
Cables. 7,

Ponga.

LLOGUER

J.
AGENCIA OFIPIAL

CORSEGA 1111111 235

LLOGO BAIXOS

e

dnIn casal confortable, a 24 ou Min tres r1r etufat. Le frsu qua .1 %una .4
munianyenee, amb plus I 51 01' es aprop.
tOcar ham corsexa, 271, pnier.,

entre Aribau I Muntaner

DIVERSOS

84 -- CARIE -- 84

Malafties deis bronquis
Meter

Willeesapris-Pasi1333

.

esperialista. Dornemen

,q,•1.•.r4, rolin•ro

544.

HöL lba

MALALTIES DE LA PEU.

g
MALALTIES DELS ULLS
er

v les nr:rurlee. Detectes .eeznais FAR,,S
PUOAN. :Bei e especialista. Rambla Ce•
./deles. 1:Muero 1 •

Documente de tota mena.
t) Portaferrissa • 19
Tel. A 1725
Ciemos publica

M

e..

esnertalls•et

NADAL VILELLONGA
BRI'fli. ttütnero 41, pt r.ctpal

-------- - tonta-. Ro."
CALATSt1255
"""""
5,3111
Fdt1. B. per.,
M.
0444.04>effl-e-e.444,44444++44

PATHE CINEMA I CAPITOL CINEMA I
Dilluns, dia 25
f E trica

ESTRENA

retinte; Cerämlls

hajcles deVelincial artlscastittc‘ao

Casimir
Ybbamlial:

Fdibrlea:
prop de

\iiC3113

l'Altere, 7 2

"relato/1 A. 1501e
Casi-re Sonasen
ia 'ira
e

CM. SES BE LUXE
rEr r2saments1 bal?)fis
uáRGuas
- tant k alh 24-wriseiee sse.irev.
AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

V bletsbm

ban 11)

BARCIA...0N 4

gas Al

SURA GOVERNATIVA

111444- 8 444+4444444.44,1444
4e5 -5s54444.44444

Aotualitada

ilimeeres: Vida deporti.
Va, segona jornada de La dama
misteriosa, Figaro er sooletat,
En Tupa Sobrar a Parta, A força de punys.

SORT

l'espectacle més complA que existeix en el teatro

"
rta"; A murri...
hola, pP1
murrl 1 mIg; Eta alma de la rialla;

.

en
au
co
tei
d'

Germanes OOMEZ

A DEI Rol NDs
PER AL

Excelslor

Dr11111, 111005, estrenen, la celebre
obra de l'Inmortal VIctor !fugo,
dividida en diles Jornades. Els ml~appka, de le qual eß prob clara
II prImerat Co, trtomfard, per
BAMS)i Lowe; La rúStega
foca, per May Mitc Avoy, 1 Mires

Fr

per l'intrèpid Richard Dix, rei de la velocitat

NUEVO MUNDO

per 11:111N GEN, (Pactria del mfilm gest 1 la

maxima ex lri:s31,․)
:: 411N GILBERT, REME

ADDREE 1 KARL DIME :

DIANA-ROYAL-ARGENTINA
de

EL 13 DE LA BONA

Danta, al

BOX A

Avul, ilmecres, darrer d1a de la
prec15 e CIÓ nacional EL NOI DE
LES MONDES, presentada amb la
seva Untosa betmans Santa de seyUla, siaeta5" rotule' I banda
de cornetes I Un-Ibais; Un boli p e -

a

ge

amb el seu art ante i inimitable
Divendres, 22.—Estrena de remocicraant filas Paramount

ESPORTS

oneeee••••••44********•••••••4 be,e~eeeeeee4~~44.•
Monumental :-: Pedró
TEATRE BARCELONA
Companyla de oomedles
del teatre Infanta Isabel,

LA GOYA

Programa: "SEGONA SIMFONIA"„ "CONCERT EN RE", per
a violl i orquestra. CINQUEna SIMFONIA. Direcció, PAU
CASALS. Despatx de localitats
a la 'Unió Musical Espanyola,
i 3, Portal de l'Angel.

ohutz, de Weber,

Primera aotriut
Aesumpol6 Casals

EL NIÑO DESCONOCIDO

EVA STACCNINO

«mar WILL8 oteasen. doto*

Gran Teatre Espanyol

re a les funcions de tarda, ULTIMA REPRESENTACIO de

per Jack 11oIt, Ernest Torrence, Esther Resten
1 Louise Dresser, i
la més original i intelligent artista de la caneó espanyo'a

EUGENE YSAYE

Una missla perillosa,
per Richard 'Palmadge (Ricardet) . . . . 9'40
La ~sea cepa, film
Paramount. per Jade
Holt, Ernest T o r renca, Esther Haleton i Lonlesi Dres10'35
ser
Obertura de Frels-

41146414•444.11444+MA•444»

original d'"Arnichatis" i
Francesa Oliva
›ee4reed44444441.
A4+4444.644$46e4444*~

LA DEESSA CEGA

FESTIVAL BEETHOVEN

2.`"

Aotualitata Gaumont 9'30

nues)

i magistral interpretació,

Dissabte, 23 d'abril, a tres
quarts de deu del vespre:

NIT

(Les animes

A V U 1 , PROGRAMA INSUPERABLE
El film Paramount especial, de terna interessantissim

ORQUESTRA PAU CLSALS

Horas

ge (Ricardet) . . . • 4'45
La decanta caga, film
Paramount, per Jack
Holt, Ernest T o r renca, Esther Ralston i Louise Dres550
ser
Obertura de Frisiachut; de Welter,
per l'orquestra . . . '7'15
LA GOYA, la mas original 1 intelligent
artista de la cançó . 725

ENTRADA GENERAL, 070 ptee.

Nit, i cada nit, la crónica
esebnica en quatre actea i
8 capftols, de la vida i miradas dele orfes senas llar,
ELS FILLS DEL CARRER

COLISEUM

rumeen•••oemx,.......moosaremeome•mmom•••nn••n••n••••••0.11••nn•• ••••••••••••••••n•n•n•••

amb la cooperació de l'eminent
violinista

Novetats Universal I
Aotualitats Oaumont 430
Una m'asió perillosa,
per Richard Talmad-

els plans de l'enginyer VEDOVELLI.
TROUPE D'AtTGUSTOS: Abelardlni, Bonilla, Silva, Antonini
Melca (nous a Barcelona).
PREUS: Butaques a 4 1 9 peep etes. - Seients fixos a 1'50 ptes.

LA NIT ALEGRE

_

Dissabte, 23.—Debut de les

neuE del COMIC

Ilibre de Josep Maria Bello. Mdsica del mestre Badosa. Triomf
d'autors i intèrprets, que eón
ovacionats sorollosam n Ovacions delirante a les poesies a
la barretina i a la sardana.
- Demts, «mis, tarda, a dos
quarts de cinc. Programa rIP
riur : Juanilla la perohelera, El
contrabando 1 La cara del ministre. Nit, a lee den: El gran
èxit de la temnorarla

d'En Floridos, El Ilangament de 1"'Augustos" i

la superproducció Sandy, per la bella actriu luige Ballamy.

ELS GERMANS D1AZ

TEATRE NOU

gran axit de Ferran Valle»
TUSIA,STICS PER A UN ESPECN/1,, a les deu. Butaques a
TACLE COM ELS TRIBUTATS .
3 ptas.; general. 60 centims.
A LA NOVA
SALUD V ALSORIA
1 mes gran de la tempo•
rada, la sarsuela catalana en
tres artes i en vera

LOE-

38

CINEMA

ENRIC BORRAS
Direcció, Joaquim Montero. Estrenarà molt aviat la comedia
en tres actas, del mestre

Telafort A.

ORQUESTRINA SISE
Avui, dimecres; ULTIM DIA
de la fastuosa producmd
dramittica LA FI DE MORTECARLO, genial intm pretacid de la ideal artista
Francesca Bertini; La l'el
dele punye, per Charles Jones ; El gat Fellu a la granja, faula dibuixada. — Domà, dijous, estrenes L'UNICA DONA, per
la gentil Norma Talrnadge; Orgull do raga, pels celebres artistas COrinne Griffltb i Lloyd Hugues, i L'heränola del bebe.

(roben ele

CUSSAIGNE FRERES ti3r 3i 43
AUTOPIANOS,
HARMONIUMS, ROTLLOS
FERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D °CASI°

PIANOS

endes a terna:mis_ Pianos aitrangera

Mlb«b••••••••1111.4omeoNlm.lef.M...M..«.0.•............m....mer...mbomwoam.venre.seeewee..maner.o.........., I,de

1
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