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faldilles

LLEI TRISTA
En la noca Hei francesa sobre l'orgzuntzaclä general de la nació per al
temps de guerra, votada el 7 de mare
darrer per la Cambra de Diputats
(300 vota contra 31), hi ha un a' rticle que diu: "Art. IV.—La mobtlit:oció nacional implica de mis a inCs:

Hem de començar fent una declaraci6: m'Ea partidaris de les
jalilit!iis curtes. Ens semblen més estètiques, ratiis còmodes i mes
egié, rieues les falei”es 'curtes que no pas aquelles altres que
u'ace s ' en euolt a terra o que hi toquen materialment. Les faldilles
lisrg h s tenen sens dubte, una certa solemnitat, que es encara molt
jits quan hl ha ròssec. Per a certs /tetes i teriménies, la faldilla
pare i el ròssec i tot, tenen una justifieació. Però la vida quotidiana
i de carrer exigeix que la faldilla curtegi.
s m partidaris de les faldilles curtes, hem dit i repetim. Per()
no 1 de les faldilles massa curtes. Cada dia curtegen mes les
s de les senyores i de les senyoretes. A hores d'ara n'hi ha
- que arriben amb prou feines al genoll. guau les dones
fajupen, les faldilles s'alcen massa per darrera, i quan s'avenen
jaleen massa per davant. Al nostre entendre — i no volem dir que
eli t enguem gaire — les faldilles, en lea dones fetes. haurien de
Obr . ben be el genoll. Tot sovint, al tramvia. podem veure noies
Inuei'eues que s'afanyen contínuament a abaixar-se amb les mans el
eveii de la faldilla. Es eoneix que els amoïna i els sap greta que
nivell quedi una mica massa alt. Però aixó es resoldria
eme ment deixant a la faldilla uns quants dits més de roba. Aquest
defe c :c de rexcessiva curtedat encara s'accentua per l'excessiva

Quart.—En Vordre intelleetual, una
orientad() dels recursos del país en
et sen-fit dels interesaos de la Defensa Nacional.

Cinqué.—En fi, toles les isvsurcs
necesstiries per a garatnir M moral del
Aquests parägrais no han deixat pas
de promoure una protesta enérgica de
part de moka inteHectuals francesas.
En la revista Europe en trobo una
pila que hi estan francament en desacord. Segons ells, aquestes disposicions constitueixen l'atac més greu
que mai s'hagi adreçat contra /a Ilibertat de consciencia i està en desacord amb la idea d'una nació armada, cc, que suposa el ubre consenti ten: dels ciutadans.
Efectivament, àdhuc per als que no
som franceses aquests parägrafs re-

tstre-str.

Tanmateix tenim esperances que l'excés serà corregit en les
-tea temporades. Les faldilles d'avui són ja tan curtes, que no
es eiiieebible que puguin pujar gaire mis, s' ,s que les clames no
rolen vestir-se públicament d'eellyéres. genoll en atuunt,
feseurqament d'un milimetre te tanta importància com la d'un
metí:mitre de genpll en avall. I si les faldilles ja no poden pujar
les.. , s d'esperar que no trigaran molt a baixar. No s'avindria gens
zifib earketer de les modes l'estabilització del nivell de les faldilles.
Per tant, es lógie que, en variar la móda actual, la variad() sigui en
el soga de l'allargament mes o menys progressiu i mes o menys
considerable.
La veu del bon sentit, que deia aquell amic nostre, demana que
les faldilles quedin a un nivell que les posi per damunt del turmell,
però que les deixi per sota del genoll. Entre turmell i genoll hi ha
un bu camp per córrer. En la meitat d'aquest trajeete trobaríem,
potser. el punt dol del nivell normal i recomanable. Aquest nivell
t e is els avantatges de la faldilla curta, i no té cap dele inconveDitints de la faldilla 'larga.
ara. que ens perdonin els nostres lectora i les nostres lectores
–Si es que tenim lectores — l'haver entrat avui en el camp de les
3edes femenines. Ja comprenem que no és el nostre fort. Un hom
iro parla sempre d'allò que voldria parlar. I cona que les coses que
Ilesa eserit sobre el nivell de les faldilles són coses de sentit comú, ens
treiem autoritzats a publicar-les. Si hem dit alguna heretgia,
demanem perdó a les dames i les modistes.
A. ROVIRA I VIRGILI

sulten desagradables: segreguen Islatesa, pänic, abdicad&
Que de fet, durant la guerra passada i durant totes les guerres la llibertat d'opinar desapareix i totes les
plomes, si no tots els pensaments, han
d'entrar dins la follia o fi cial? Ja
sé, ja ho sé. Però sembla que hi ha
un cert decbrum en el fet de no alludir aquesta catàstrofe per endavant, en
el fet de no convertir-la en paràgraf
taxatiu d'una Hei de mobilització.
Caldran opinions falses, de la mateixa manera que caldran obuses"—
diu Alain en un arde/e admirable. .
Això és ben dolorós. Maleida guerra! Val a dir que, en certes bandes,
con !titila i Rússia, la pau no hi
gaire diferent des d'aquest punt de
vista.

CARLES SOLDEV/LA

"El comunisme, heus
aci l'enemic!".

1 Congrés d'Estudis Bizantins

Albert

L'aportaciú catalana
IV- ajes xi al 16 d'aquest mee, ha
tr.g . n !loe a Belgrad el segon Centre , T r'ternacional d'Estudis

• kepresentant l'Institut d'Estudis
Catahcts, hi han pres part els senyors
Cadaíalch i Nicolau d'Olveer.
pr i dent de la Secció arqueológiInstitut, senyor Puig, fou noa la primera sessió plenaria,
de les vice-presidències del
ur, La tasca dels representants
ata.
•. ' ha desplegat principalment
'Clio sisena: Bizanci i l'Occila
•. .or Puig i Cadafalch va fer
comunicació sobre "Els
• :ccessius de la influencia biin
dels segles
Ea
V, estudiant els origens de
let f :P4 constructives de Bizanci i
irró indepaadent,
cl primer art romänic,
aura mudèixar t_s•;anyola
•
-clésies ny-Aciales. La come,
-ávíament documentada, va
- un gran interes. tant entre
e'degs com entre els historiapats de les relacirms de 1'0t , l'Occident.
sr Nicolau d'Olwer va pare -.
Ige de Rodes, Eany 444, del
1111.
Mipte Abussaid-Gacrnac, sets
nombroses i
cap historiador no havia
e
contingudes en el "Romanç"
. cc Ferrer, testimoni presenE

4

mnicació del nostre amic va
juè el president de la sessió,
toriador i cap de partit
senyor N. Tonga, desle
felicitar el cnnferenciant i
:obre l'interès del terna, deSO5 •". record a l'ettimi historiador
ni unida catalana, senyor Rubió
11.112ch ensems que paraules de gran
iimpatia per a l'Institut
e•tudis Catalans i la cultura eatalata general. Va acabar fent vots
•
que un Congrés d'Histitria
'-

Sarrat,

ministre francés de
l'Interior, ha fet
un discurs a Cono(Algèria,
¡anti ns
que aquests dies és
...cimentad í ss i m a
Franca. Sarraut,
que hacia acudit a
adherir-se, en nom
ALBERT SARRAUT del Govern, a les

l'Orient Ilati pugui reunir-se a Barcelona. Sobre aquestes parauJes, la
secció sisena del Congrés acab à les
seves tasques.
Elsedelegats de l'Institut s'uniren
als de la Santa Seu, Franca, Romania i Txecoslovàquia per a dur una
corona a la tomba del soldat desconegut, que s'a lç a bellament damunt un
tusó a quinze quilòmetres de Belgrad.
Concorrien, a mes, al Congrés d'Estudia bizantins, delegats de Grècia,
Aleman, a. Italia Bélgica, Hongria,
Polònia, Anglaterra, Bulgària, Aus.
tria, Dinamarca i l'Institut de Coo
de la Societat de-peracióIntlu
Nacions.
Cal remarcar, com d'interés directe per a Catalunya, la comunicad?, de
l'historiador rol-flanes, senyor Constantí Marinescu, sobre les "Relacions
d'Alfons el Magnänim anib Joan VIII
Palebleg". En realitat, es tracta d'un
mito l de l'obra documentadissima que
el senyor Marine:cu prepara sobre la
política oriental del conquistador de
Nápols, escrit amb la comprensió i
l'amor de les nostres coses que caracteritzen les seves nombroses monografies. Aixi ho va fer remarcar, en
acabar el senyor Ilarinescu la seca
comunicació, el senyor Nicolau d'01-

ner, amb sentides paranles, plenes
dagraiment i de cordialitat.

Les Lletres
Avui, dia 26, a les set de la tarda, i al saló d'actes de la Federació
Catalana d'Estudiants Católics", En
Josep Maria Rovira Artigues llegirà
el seu ¡libre de poesies de próxima
publicació, "Poemes d'amor i de cami -- -- bans, En Josep Lleonard llegirà el pròleg, escrit expressament per
a aquest !libre.
!s'atesta lectura, serà pública.

1

festes el cinquantenari parlamentari
de M. G. Thomson, representant de la
colònia del nord d'Africa. anunci
mesures rigoroses contra la propaganda comunista. "La destrucció le
la pàtria—ha dit—no és una opinió:
és un crim. Una doctrina er; partidaris
de la qual preparen el carnatge de les
guerreo civils i fan espionatge per
compte de Vestranger, no és una doctrina. Es un atemptat qualificat contra la vida del cintadans i contra la
independencia del país." Quan un ministre d'un Govern seriós s'expressa
en aquests termes, cal suposar que les
mesures de repressió no -es faran e.penar. "El Govern—ha afegit encara
Sarraut—, sense feblesa i sense contemnlacions. farä ús de les armes que
la Hei li dóna."
Si el Govern francés usa únicament
les armes que li dóna la llei, farà bé,
perque solament l'aplicarà als comunistes que cometin delictes. Però cal
temer qua acudi a armes que solament
h pot proporcionar una interpretació
tendenciosa de la Ilei. D'això en patirien, no solament els comunistes delinqüents, sinó els comunistes opinares,
i potscr ädhuc els no cstru Eistes. Per
be que l'estructurad', legal de F-am-,a
és la d'una democràcia, hi ha en el
Codi penal francés el conjunt de Ire
Beis dites "scélérates", que forçosameist han de repugnar a tetes le,
consciències liberals. Han caigut en
desús, perú estan inscrites encara -ni
el Codi, i deixen el pas obert a les
condemnes "per ordre" i a la persecuel) de la lliure exposició del pensament.
?o farem pas ad la defensa del
comunistne. Perú algunes de lee ten.
riet exposades (ter Sarraut en nom
del Govern no ens semblen própies
d'una democricia. Hem encapçalat
aquestes notes amb algunes frases que
concreten l'expos'ció del ministre
francés. Pesó hem d'afegir que el
tema del discurs ha estat l'interis colonial de Franca. Franca vol terne-

I. tuatel seu irnperi colonial. Com deiern
1 dies passats, no és el to vermell an1' empren els oradors de la sala del

carrer Grange-aux-Belles quan parlen
als públics- proletaria de París el que

b4tusci6, aenyers,_ que

ata

• tem el Gevern, sitió la propaganda que
da comunista fan cree éls proletaria. de les colóniest El fet nrat,ix
d'haver an 'fleje les mesurés 5ailti.enn
rmunists ¿es d'Algeria, diu he quin,
han estat els motius que hits.'mogut..
if
ea_ meneare un altre acte sorprenent. i el Govern-francès.
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Catalunya vista per un viatger
angle's del segle XVII

Full de dietari

CRONIGA

El -nivel! de les

BARCELONA, DIMARTS, 26 D'ABRIL DE 1927

En el darrer número del "Bulletin

of Spanish Studies" trobem, com
gairebé sempre, una serie de notes
relatives a llibres catalans. traban
lambe la transcripció d'unes memòries
redactades per un tal Thomas WiIliarn, probablement cap a Eany 1680.
El país recorregut per William fou
Espanya, i la seca narració—corn diu
I-1. J. Chaytor, qui era la (tina a coneixer transcrivint-la d'un manuscrit
de la Universitat de Cambridge--no
manca d'inter è s: Williams "no es
preocupa gens ni mica de les antiguitat s del país, i coneix o apren apenes
l'espanyol, con] es pot deduir de les
errades que carnet sempre que intenta
escriure paraules o noms espanyols,
perb tenia Iluc per a les maneres i
costuras locals, i no tenia por de dir
el que pensava".
Afegim, per la nostra part, que el
viatger angles fineix el seu viatge per
Catalunya i ens dóna unes guantes observacions relati%es al nostre país, ben
dignes d'Esser conegudes. Pren'ém la
narració una mica mes amunt, nacen
que Williams sud de Madrid:
"De Madrid vaig prendre el :mis
cami cap a Saragossa (Caragousa, diu
ell) per Alcalä, una de les seves fameses universitats. El primer dia 1
part del segon, el cami fou agradable,
penó despees fou quasi sempre pedregós. En tot Castella i Aragó no trobeu res per a menjar o beure en els
hostals, i heu de trametre a fera per
cercar vi, pa i carn, que us cuineet,
pesó pobrament, Deu sap com. Tanmateix el vi és molt bo i els llits són
nets. Perú mai no hi ha hagut una
tan gran pobreta com la que hi ha
ara a Castella i Aragó."
-Saragossa • és la capital del regne
d'Arages Es gran i ben construida, i
te un deis carrers mis bells que
pugui hacer. Està asseguda en la t ll
bera del riu Ebre en una plana amable i ben conreada. Jo m'hi estaca en
una cambra que mirava al riu i al
camp, el qual em va semblar molt
bell. ni hada excePents provisinns
molt ben cuinades. Mai no he menjat cohibes tan delicades, ir's vra
figuren entre els rn&t... A
dues jornades de Saragossa entrea
Catalunya i muden la vestra manera
de viure, pesque en totes les Posadas
de Catalunya trobeu nroci‘ants i la
gent presta a cuinar-les. En un celijunt de cine ¡mitades, és la raes agradable 'centrada que jo mai hagi vist,
rica i abundosa, i quan arriben a rnitja
juntada de Barcelona, entren en un

camp comparable al de Nápols. Al
dotze dia virem arribar a Barcelona,
una ciutat situada en la Mediterrinia
i voltada d'un país 0131 us cferaix to-

tes les bondats de la natura. Hi vaig
veure les mes belles dones que mai
hagués trobat a Espanva, eren nialt
gracioses, pesó els bornes comencaven
a deixar aquella contin-atia que pesa
una diferencia entre ele pobles del
Sud i els del Nord. Ad, també, resPanVol comenea a éster abastiona% i
el francés no hi és acollit, de manera que un hora viatja cinc a sis die3
per un país que no té idioma. 1-ti ha
un moll, peral, un pobre port; tatimateix a la vora de la mar teniu un ample passeig per a ,.arruatgea, que ti
una milla de llargària. Hi havia
les galeres, i un celad, que havia comes una petita falta, de por del eästig, es va clavar una putiyalada al
centre i va morir tct Ama, n'entre
jo era allí. Vaig passar alguns deis
camins més perillosos a causa dels
bandolers, eo és, prop de Lleida, i
havent portat amb mi una bona quantitat de pistoles (moneda), per a pa
gar les meces despeses a Anglaterra,
vaig prendre amb mi un vigorós c om
a Déu, no vaig tenir-panyó,igráces
cap mal encontre en el ami, els Mi.
dilite (1) no preocupant-se d'atacar
gents disposades a resistir-los. Pesó
jo no ho puc atribuir sind a la mes-a
fortuna (que certament cm fou molt
falaguera en aquest viatge d'Espanyal,
parqué algunes setmanes abans van
matar un cavaller de Malta, qui no
va deixar de defensar-se molt bravament. D'allí a França hi ha cine dies
de cami, el pas del Pirineo no essent
res d'extraordinari. A Perpinyä vaig
1 isaer portat davant del governador,
' qui em va rebre amb una gran corteda i cm va invitar a dinar. Alai vaig
sortir d'Espanya, tenint tot Franca
per passar en el meta cantí cap a
casa.»
Ea digne d'ésser remarcada en
aquestes notes de vialge, feos en algunes altres de relatives als temps de
decadéncia, la impressió de riquesa i
d'abundor que tanrnateix produia als
estrangers la nostra terna. Be es veritat que hi ha aci aHusions a la pobresa del port de Barcelona i al bandolerisme que assolava el pafs. Feia
apenes ylnt ams que la guerra deht
Segadors havia acabat. 1 el nostre pais
seguía essent teatre de guerres, amb
soldats sic Frauea o amb soldats d'Es-

Panva.

Es digna també d'ésser remarcada
la lloança de la beutat i la gräcia de
les dones barcelonines, i la curiosa
explicació relativa al llenguatge. Un
país sense idioma! Tanmateix, el
viatger angles degué sentir parlar
durant el seu cami a través de Ca-

talunya!
FERRAR SOLDEVILA

informa :ions de «La. Publicitat a

L'Associació Obrera de Teatre
Sabiern que estava en organització una "Associació Obrera de Teatse", semblant en les seres línies
principals, a l'Associació Obrera
de Concerts", i en certa manera
fillola d'aquesta. Feia meses que el
senyor Fonts, de la Junta de EAssociació O. de C., durant l'intermedi
d'una sessió musical, havia exposat
als socis reunits al Palau de la Música Catalana, el pla de la naixent
inititució, destinada a donar als
obrera, econòmicament i d'una manera regular, representacions de teatre d'art català o en catalä. La paraula fácil i clara del senyor Fonts,
la convicció que en traspuava i la
forea del projecte exposat tingueren
eficäcia immediata. Al Palau utateix, aquel' mati, varen fer-se les
primeres inscripcions de socis; darrera d'aquelles vingut d'altres
prou nombroses i prou entusiastes
per a poder dir que avui l'Associació Obrera de Teatre existeix.
En assabentar-nos que la novella
entitat anava a donar la seca primera representació Cl maig vinent,
ens hem entrevistat amb un dels
socia mis ardua de la junta organitzadora.
—Esteu content ilel vostres
hern preguntat—. Les inseripcions. sOn suficients per a assegurar la vi ha de la institució?
Eis treballs de tots nosaltres,
els membres de la junta organitzadora. són fets amb una activitat i
un entusiasme difícil d'imaginar. És
una lluita dura. Aquest ideal de portar un teatre darf al nostre obrer
ens costa enormes esforços: ens
costa molt mes que organitzar l'Obrera de Conceda i. en general, l'obren no respon amb tanta rapidesa
aquesta cegada. Però tot fa prevenre que finalment l'èxit no serà menor.
—t ' out us expliquen que el mantee nbrer s'intere s si me; per la ma-

otte pel teatre? •
—fea dif i cil de dir. Jo sóc obrer
teatre m'interessa per danittot
cite 'tot. Al teatre hi ha la paraula,
les idees i les tesis que sens fan
mes
, comprenedores que en 'la mús

sica. El teatre és la forma dan que
més s'acosta al noble. Sembla que
l'obres banda de preferir el teatre
al concert, no és veritat? La nostra
recent experiencia &n'ostra que no.
Perú amb això no responc al que
cm pregunten. Jo dic que és així,
Per que és aixi, no ho se.
—A la massa Ii S'ara mis efecte
el sentiment que la idea, la vaguetat més que la precisió,.
—Potser es una qüestió d'execució i de facilitas. Avui, a Barcelona,
és més fácil d'organitzar un bon
concert que una hola representació teatral. Hi ha una orquestra admirable, una de les millors del mena
que se'lls ha posat absolutament
costat nostre, i al seu mestre, et
gloriós Pau Casals, devem l'èxit de
l'Associació de Concerts. Sense exagerar hem de reconèixer, i estimada que així ho diguéssiu, (fue a ell,
al gran i gloriós artista, ho devem
tot. La primera idea sortí d'ell, desities de portar Eart diví al cor
de les masses °bretes, mancades de
mitjans o de lleures per a assistir
als eoncerts 'le la seva orquestra.
I.lavors pensà en unes sessions madilata en dia de festa, a preus econòmics, i cridi un grup del Politecnicum... En fi, tothom sap el resul_

tat.

— Un èxit enorme. •
--Extraordinari. Som tres mil soi rebaasariem els quatre mil si
tinguéssim una sala de conceda prou
gran on encabir-note No som mis
pesque no n'hi caben mis: una gran
massa espera encara a la porta. El
gran artista, anib la seva arel() i el
seu prestigi, ens ho donà tot fet.
Ell ja tenia l'orquestra formada, amh
un credit insuperable que atragué
l'obrer. Per al teatre no comptem amb
aquestes facilitats, No hi fa res; animats per l'èxit de l'Obrera de Conceda, hetn volgut fundar l'Obrera
.he Teatre: •
—Co',t funciona. la primera d'aqtd•ates assoriacions?
—Res mis senrill: la quota és
0',50 pts'aetes mensnals per soel.
L'Assöti g olit té l'obligació de dona
eoneerts anuals, tres a la ruines -
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CÓMENTARIS

La innovació del "carillon"
Dissabte, diada de Sant Jardi, la Diputad() inauguré el primer
"cas-ilion" barceloní. Exotisme? Diguin el que vulguin els eterna
deseontents, la nostra ciutat batiré fet, grades a la poetice idea dele
senyors diputats, una adquisició gens menyspreable. El "carillon"
té, en efeete, una doleesa insospitada. s la "Hoja Oficial" d'ahir
qui ens ho din. Les melodies tibie dissabte anava confegint el
"carillon" de la Diputació "donaven — segons l'autoritzat testimoni
— una sensació de benestança i d'alè espiritual que inflava els cors
de fraternal alegria". •
Ens trobem, no hi ha dubte, en una boca favorable a les
innovacions. Les "pensades" individuals, que eri altre temps haurien
hagut de passar per molts sedaeos abans d'esdevenir realitat,
prosperen ara que As un gust, Joan &tes, en tina de les seves bieldes
"pampallugues", ha remarcat que el "earillon" es respecte als nostres
costums el que les fletxes imaginades per l'arquitecte Rubió aún
respecte a la nostra arquitectura. Es tracta, si Inés no, de dues
pensades singulars.
Perquä no ampliem l'equació amb una nova equivalencia!
Perque no hi afegitn: i el que els frescos histórico-patrióties del Saló
de Sant Jordi són respecte a les pintures destruides de TorresGarcía
vera i tres a la tardor. El fons que
resta, pagats aquests sis concerts,
l'invertim en concerts extraordinaris, com el de Pilar Raíl, els de
Ball Net, Blanca Selva i :Jachi. Per
a nosaltres no hi ha Boca preferents;
qui arriba primer s'asseu al lloc que
vol, i això es produeix amb un ordre perfecte. A mes, ha estat remarcat per tothom el silenci religiós, la devoció que regna en els
nostres concerts. En abr ò podem
servir d'exemple a d'altres públics
que es diuen més cultes,
que publiquem una revista, "Fruícions", portaveu de l'Obrera de
Concerts i escrita pels mateixos socis, i acabare dient que l'entusiasme
de Pan Casals per la seva obra és
tan gran que igual donaria els concerts si el nombre de socis fos relativament petit. No el mou cap interés de guany, sine, el desig d'estendre l'ad entre els nostres obrero.
Per això la noatra entitat porta el
nom de "A. O. de C. de l'Orquestra
Pau Casals", puix que és obra d'ell.
L'interessant As que, moguts pel seu

exemple, tot sovint altres artistea
ens veuen a oferir concerts, i en
pot dir-se que la seca abnegació 'ha estas fecunda. Una cosa semblant voldríem per al teatre.
—Quins sõn, eIs vostres propósits
teatrals?
—Donar un nombre de funciona
a l'any en vetlles de dissabte. El
teatre en sessions matinals ens sentida que no resultaría. D'aquí neix
la primera clificultat: trobar un local
bo i una bona companyia. Locals i
companyies estan ocupats per les
empreses regulars. Nosaltres no som
cap empresa; les nostres funciona
han d'isser escadusseres i els nostres
rnitjans económica sin modestiasima. A ningú, dones, no se li ocorrená de pensar que venim a lluitar
contra les empreses. El nostre sol
propòsit es d'oferir a l'obres vedtables obres d'art; aquesta ha d'isser
la nostra defensa i en ella confiem.
Aquelles obres de qualitat que pe,Hura tendències, llur refinament o
llar novetat no solen donar les en-presea perqué sospiten aue no com.tituiran ''negoci", eón les que donarem nosaltres. Les nostres representacions comprendran el teatre
poètic, el teatre d'idees, aquell que
mereix la ' eaata qualificació d'"atrevit", i tots sabem que dintre aquesta qualificació hi eón compreses algimes obres nostres. Essencialment
volem fer teatre catalä. També do.
narem teatre estranger., pes ò amb
caràcter informatiu de les tendéndes modernes, novíssimes. El nostre gust seria estrenar algunes obres
catalanes de les que tot i estant bé
no "accepten" les empreses, per les
raons abans esmentades, i el nostre
orgull seria revelar un dia una gran
obra, potser un gran autor. Amb

nosaltres tota llibertat serfs admesa
n'entre es tracti d'una veritable
obra d'art.
—Això, qui ho determinará?
—Ens farem assessorar per autoritats competents. Quant a Porga
nització, volem que sigui democrática en tot, com en l'Obrera de Concerts. Res de seients preferents, un

preu econòmic i
—I l'execució?
—Amb aixi) arribem a la gran dificultat. On trobar una contpanyia
formada i disponible? Com reunir
un grup d'aefoes que portin fetes
les obres selectes que voleen donar
al nostre auditori? Amb l'Orqttestra
Patt Casals ho trobäraan tot fet. Ad
tot estä per fer. 1 com cercar un
director d'escena, uns actors?: com
crear un conjunt thannonitis si
aquest conjunt nontis ha d'actuar
de tant en tala i sense l'esperança
de grans beneficis? Encara menys
podrem pensar en el concurs d u 'na companyia de les que actuen regularment: aquestea trehallen per a
una empresa, tenen les obres ora n
tatleá otee al seu públic, lenco tqtes
les vetlles !treses_ Qué podien , fer
Jeans- de tantes difieultats? O renunciar al Ilustre projecte O ObtePTrer a l'Unte home que,ti, fins a,cett..

.:.

;.!
.

punt, organitzada una companyia
sense compromisos amb cap empresa. Ja comprendreu que ens referim a l'Adrià Gual. Ell, per la seva
història i per la seca posició actual,
era el nostre home. Ell ha treballat
tota la vida pel teatre d'art, amb
absoluta independincia; ell és un
director expert 1 un autor eminent;
ell té. en Factualitat una companyia a la mi, unes representacions
en curs. Ell ens portarà els dimediants i nostres aportarem al Teatre
Català un públic' atent i devot. A
mes d'això, certes idees d'Adria
Gual !liguen amb la nostra manera
de veure el teatre. M'explicaré: la
importància rnés gran la donem a
l'obra i no a l'execució, i Gual ens
duré una companyia modesta. Ell
estima el conjunt harmoniós mis
que no pas les "estrelles", i
tres no anern al teatre per embadalir-nos amb l'actor, binó per escoltar la veu de l'autor. les seves
idees, les seves paraules. La vida
que l'autor haurà creat cite la donar à perfectament un conjimt diseret
i respectu6s, encara que no :ompti
arnb cap actor genial. Per a nosaltres, ho repeteixo, l'obra és cl tot,
i la resta és secundari. Aquestes
coincidencies amb En Gual han fet
que confiessim al creador del "Teatre litern" l'organització artística
de les nostres representacions. Per6 elles no seran una perlIongació
del "Teatre Intim", ni en tiudran
l'esperit. La riostra -A.ssociació
Obrera de Teatre" será. i 1.a d' é sser, una altea cosa. Nosa'tres uta'
rem les obres, i en això ens farern
aconsellar per persones competents.
L'esperit de l'Associacit't és ilustre,
Es un esperit obrer, amb aspiracions
premies, hei nostres. Perú calia un
executor art l stic, d'aquest esperit.
ens sembla hacer-lo trobat en l'autorítat conmetentissima de l'Asiria
Gual?
—No em podrieu dir res mis?
—Pot ésser soci d'aquesta entitat
tothom que sigui obrer, encara que
no sigui de l'Obrera de Concerts.
Per a acabar us diré una cosa: som
uns quants entusiastes del Teatro
Catalä que sovint ens hem jet
aquesta pregunta: Per qué el teatre
no °lerda el respecte que mereix la
música? Aquest respecte que trob o t o a mancar per al nostre teatre,
p er als setis bornes, per a :es Ses-ass
obres, nosaltres el sentim i el voldriem infondre al nostre s'Ataje. Nosaltres estimen.% i respecten Russinyol, Iglésies, Gual, Sagarra, Cardón, Soldevila i d'altres i altres.
Tots treballen per una mateixa idea
i un mateix fi. El públic aixi ho
comprén, pecó el desorienten i el
refreden de vegades l'acritud de les
critiques, o l'excessiva tolerancia
unes altres vegades. El pült.ic ti:libé té el seu criteri, lambe judica.
i alguna regada, ho poden creure.
el blasme és per al critic que no s'ha
comportat prou lié amb l'obra o amb
l'autor. Nosaltres voldríem despertar devoció i entusiasme entorn del
Teatre Català. La nostra obra és
d'abnegaci6 i estores i voldriem
atraure l'esiorg i l'abnega ció de tothorn. Neceesitem el condes de la
Premsa, dels artistes, dels autora i
del públic per a fer una actuació
brillant, digna companyona de la de
l'Obrera de Concerts. Si tots responen, i l'obren primer que ningú, les
nostres dues Associacions donaran
una idea de la fora ideal de la nosIra massa proletaria en , e1 moment
en que es Nmenea a parlar d'una
mancança actual d'idealitat.
—Si: sobretot cultiven la idealitat
del nostre obrer.
—I la dels nostres artistes i la
dels nostres escriptora—ens ha resp1551 Vintervivat—; per aix6 voldríem acostar els uns als altres.
t osa PUIG I FERRETER
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Pulís ire

Juli Carandini i Dalla Rosa, socia
coHeettus.
Cz.pital social: 40,000 pessetes,

ni e l cantil

20.000 cada soci.

Qatt,•en dret maritim es fan tenen
tendencies a expresssr les regles internactonals segons les qua:s han
d'esser interpretats.
La concurrencia va .estar tot el
ternps pendent de l'explicació que
floja, clara, precisa i ordenada de
IlaNis del savi catedràtic. El domird
de la materia tan perfecta salara
en ell amb el gust mes exquisit per
la forma, de manera que l'explicacié es feia no solarnent insti-uctiv-„
sin6 surnament agradosa, un plaar
per as oients. final els nombra sos aplaudiments digueren l'en clar
l'entusiaime de l'auditori.

ifiternacionalitat . del dret maritim

Conferéncia donada per Mr. G. Rippert

No obstant algun cop, per examDissabte passat, al salé rectoral
Servei facilitat per la casa
de la Universitat, clogué el seu cicle ple, la conferencia destocoltn, ara
de conferencie:, que tant d 'Meres darrerairtent convocada, significa un
"ARXIU FINANCIER"
ha; promogut, Mr. G. Rippert, trac- triomf de la re?resentació francesa.
."Internat i o n a l law . Assotiatant el tema de la internacionalitat
CONSTITUCIONS
tion7 és de més a mes assessora de
del dret 'maritim.
RA6 SOCIAL: "RAQUETAS",
Exposant aquesta important mate- la Societat de les Nacions.
C. M. S. A.
Aquesta darrera Ola captingut
, cia. comença el conferenciant dient
Domicill social: Muntaner, 237.
com primeratuent totes les_institu- també de diverses cp..n eslions dt ¡Pat.
Objecte: Fabricació i venda de
dona de dret maritim havien estat maritim, especialment la Conferenraquetes per a tennis.
internacionals dintre d'unes amplies cia del Transit, ara fa pocs anys doSocis i el seu carácter: Acciolli5•1
dernarcacions geogràfiques. Les Ileis nada a Barcelona, on es prengueren
tes.
del Consolat de Mar catalanes eren uns quants acords referents a , la
Capital social: too,000 pessetes,
rebudeS a tote la Mediterritnia: a les •navegaci6
representat per 400 accions de 25)
Dona comide el canferenciant i
mata; del Nord hi Savia les Beis de
pessetes cada una.
la Nansa i les "roles d'Oleron", tams analitrá r i , ergcs conferencies d'Al:Gerencia i firma: El president.
vers dr te.;t. de Flruealles, de Ct
p p
g
be %andes:- internacionalment.
Termini de la societat: 50 anys.
I.a Haya.
Posteriorrnent, en anar-se acc •m- tantinolt:e i
Notad i data: ro de març de 1927.
(S.
A.)
Enumere
les
ditererts
Formes
d'atuant els nacionalismes de cada 1-2.3Creu Usatorre.
doptar
acords
interinclonals.
Iler
tal, començaren les legislacions naSocis fundadors: Joaquim Llasat
pacte entre les divemes nacions as
Artes de tEmporada
cionals diverses i això en quantitat
i Eduard Finqué i Vázquez.
congrés
internacional
sistents
a
un
creixent des de la Renaixença fuls
Celda. es &vares
mitjançant el, seus remertiu; dele•
al$ nostres temps.
RA6 SOCIAL: "OLIVERES I
'Fuimos - Batuta de
Pesó darrerament la realitat sita gats. Per ' conveni, co:n les altrts
FONT".
per
la
Ir
tuti
7
,”
qüestions
que
es
imposat. Car donada I índole interDomicili social: Rambla de Catacuina Fisa 1 Forceestatal de les institucions maritimes, via diplomàtica. entre dues o mes
lunya, 121.
nacions
afectades
d'un
problema
conper
a
Articles
llana. els partictalarismes de legislaci . :, no
Objecte: Confecció i venda de camiseria.
podien ésser sinó un seriós des- cret. Finalment, pe inft:trac i ó de
1 perfumerla
tocador
principia
juo
determinades
teories
' torb per a la navegació i per al
Socia i el seu carácter: Josep Oliriclics que, obrant separadament daveres i Olive i Artur Font i Torrecomerç.
autòdiverses
legislacions
munt
7
i
Traialger,
leude
de
SI.
?ere,
lles, socis collectins.
Aleshores s'atta vers un sistema de
Capital social: 'mono pessetes,
bases i convencions com les de York nomes, donen per sepsrat ,esultats
Telèfon 750 S. P.
comuns.
aportades en efectiu per tots dos
; i Anvers, regulant parcialment diseva
el
conferenciaut
la
Expressà
socis.
verses qüestions.
Gerencia i firma: Indistintarnent.
Perii la tas.ca principal fou duta a seguretat en el 17,‘torn a una interne
1927
co
uta
La
nacionalitat
completa
pel
que
fa
reTermini de la societat: Indefinit.
• terme per divers associacions de
ni,
la
(mal,
en
marit
¡ovil
ferencia
a
dret
w
el
boli
1
Notari i data: 15 de febrer 1927.
caracter internacional. La "Internahacia
instauras
del
Dr.
George
D.
Smith,
ja
un
passat
llunyà,
Report
funAntoni Gallardo.
: tional lau Asstatiation", ertitat
***
dada en 1870, composta de juristes el simple sentit comú i que tansols ex-director del Laboratori de
Talliilah, Fa.
RAÓ SOCIAL: "PUJOL I CAi política de diverses nacions per a una preocupació d'individralisme
Demaneu exemplars a A. Gibar- NYARD(5".
aconseguir' una harmonia entre Ilurs havia pogut estroncar.
Avui en dia ja tols els rantractes rd Garcia, Llúria 33. T. 1993 SP.
Domicili social: Aragó, 252.
diverse, diferincies juridiques, crea
Objecte: Fabricació de bombee
7.-1111111111M•
una filial: el 'Maritim law Comitee"
hidrüu:iques i installacions elèctriper a perseguir aquesta finalitat dinques industrials.
tre dels limits del dret maritim.
Socis i el seu caràcter: Ramón
La societat belga de dret interna1
Pujol i Güell i Melcior Canyard6 i
cional lambe ha mogut diverses conHuerto, socis eoHeetius.
ferencies entre diverses nacionali13ANIQUERS
Capital socia/: roo,boo pessetcs,
tats interessades en la resolució co50,000 de cada soci.
muna de punts o regles de dret maRambla dels Estudis, 11113 : Bonsucces 1 i 3
Gerència i firma: Indistintament.
ritim.
Termini de la societat: Indefinit.
La diferencia entre totes dues asI
Notari i data: 7 de Triare de 1627.
sociacions és la següent: mentre la
A.ntoni Par.
societat belga pren les seves
sions per votació entre delegats
RAb SOCIÄI:: . "C. DE CAles diverses nacionalitats, la "InterRANDINI", Societat Limitada.
national law Assotiation" . ho fa per
Domicili social: Corts Catalanes,
sufiag. i universal entre tots els asCA1KES DE 1101111ER
CAN1BRk CUIRIISSADA
isómero 574.
sistents al Congrés, la qual cosa
Gbjecte: Venda per compte de
per a guorda de valors, documents, joies i altres objectes
ne lloc a una usual preponderüncia
bon y tleet'ries
de valor. - Compartintents des de 22 pessetes anuals.
. d'opinió angreses darnunt les dels
,Socis i.el seu carácter: Caries i
3:tres paisos.
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Negociem els Cupons venciment
1 de maig propvinent
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Gerencia i firma: Indistintament.
Termini de la societat: Indefinit.
Notari i data: 3 0 de setembre de
1926. Anmni Par.
•

•

RAÓ SOCIAL: "MANUFACTURA BANÜS", S. A.
Domicili social: J. Claret, 63, i
Cerdanya, 339.
teiObjecte: Pabrieaciit
xits i generes de punt.
Socis i el seo caràcter: Accionistes. pesseCapital social: 3 000,000
tes, representat per aecions de diVerses clames.
Gerencia i firma: El president.
Termini de la societzt: Indefinit.
Notari i data: 5 d'abril de 1927.
Antoni Par.
Socis fundadcrs: Joan i Lluís Banús i Moren.
n
RAÖ , SOCIAL: "SABONS
PUIGDOLL g S", S. A.
Domicili social: Girona, 164.
Objecte: Fabricarle, de sabons.
Socis i el seu caracter: Accionistes.
Capital social: soo,000 pessetes.
representat per 500 accions al portador. de 1.0(-0) pessetes cada una.
Gerencia i firma: El president.
anys.
Termini de la societat:
Notari i data: u, de març de 1927.
Josep Maria Forré.
Socis fundadors: Jautne PuigdoIlès i Sumo, Maria Soms i Turull i
Josep Alemany Compte.
e e' *
RAÓ SOCIAL: "SOCIETAT
DE COMPTADORS D'AIGUA",
Societat Anemima.
Domicili social: Carie. 24.
Objecte: Llogner de eornptadors
per a nigua.
Socis i el seu caràcter: Accioniste,
Capital social: 2on,00o pessetes,
repre,entat per acciono.
Gerencia i firma: El president.
Termini de la societat: Indefinit.
Notari i data: 26 de fehrer de
1927. Cren 1.-satorre.
Socis fundadors: Pese Sayé Sato••••••

•

•

• CM» a • •n

pere, Climent Salvas i Botó; i Salvador Alart i Raimi.
MODIFICACIO
RA6 SOCIAL: "TINTS I RENTATS BADEROUX", S. A.
Notari 1 dota: 19 de febrer de
1927. Guillem Alcover.
Mitjançant l'acord pres per la
Junta General s'augme n ta el capital de 699 5 00 pessetes. Amb l'alludit augment, eI capital social sera
de 5.200,000 pessetes.

1
ti

TaNQUail
D'arta
Pr*oedent

ARTICLE "•••
1 MERCAT

1365
1203
1163
/163

Ilalg . , .
‘.tetqleee .
Gafe
• -.ubre.
Nova York mare ...

11154

180 a 185
10 1" " 108
BLATS
102
" 104
dianes ar. n 48/50
r.
84 " 85
Bienes er. al:. •32/54
50 a 52
'75 • 78
.
Blanca
alt.
53/50
Arao 1 Navarra
49 " 49 1/3 Bienes ar alt. 00/56
58 " 00
tatab-us, t Neta&
" 40 f /2
10 " 80
katieratulata
72Q. " 51
.
Urg• .1 1 Vallea...
(Preuti en. neoscites eis loe 9 1t105. wat,
carro
Barretean
cae.
aituunt
(1”.eus en pe,. tea els 100 g ene s , eell5
sec. dau.t.51 Test', orbtot»

Balas

7
3
5
8

135,
10.7.11)
11.5m
11 35

CICIROZ21

CEREALS

Sade..

.• • •!!
Menea se. 81r. 4.4/43

moaeso. ORDI I CIVADA
aan;
a 25
327
2.21

Sucre

4a1g . • •
P tener'.
Nova York .n..tubre
Mari; . . .
f 4118 • • •
Sucre
4 ‘1.04%. • •
Londres ‘ Octubre. .
k. ...adora
Blat
Xicago

I vais . •
uno( . .
-siembre

dalg . ,•.I
mores° 1 •,uetoet.
it
r.. •i
xioago
Vale •

Blat
tultei
Liverpool Octubre.
Metalls : Lonires
Coure ecmptat .
" 3 meso,.
Estany reniptat.
.
"
3 meses.
P•am cometa' .
" timan
Spelter cantoral.
terutul. • .

•

17.3
17.8 1/4
17.2 1/4
15.10 1/2

...32 1/4 a 112 1/2
Extrem. t Manta
32
Urgi 11 1 atleta.
Ordl estranger... 4. .
36 " 36 1/2
Clvaan Extremadura. .
35 " 95 1/2
(avena Bauza.
65 " 60
kacalola Audalosia... •

3'01
3'20
3'21
292

blOre3e Plata...

1 1/2
1 1/2
2 1/4
2 I /4

17.4 1/2
17.11 3/4
17.4 1/2
18.0 3/4

133 3/4
130 3/8
129
71
76
80 //.41
10.6
10 4
10.0 1/2

'5", 5,1.9
55.18.0
291.112.4
291.08.9
98.01.3
26.10.0
99.07.6
25.19,6

ARROS
133 a 134
fletaba calaspe.ra...
100 " 110
" 57
" 50
" 53
..•
Bell-linee bem

LLEGUMS
fav• a Llobreg at.. ... •
FeVea Exlrem. o /UVI
FtC•Elt Cali ang reit .

/0.6 7/5
10.1 3/4
10.1 3/4

51.16.3
15.08.9
224 02.0
220.17.6
25.11.9
26.00.0
99.02.8
99.03.9

80 a 100
52
51
60
41

Estonio Entena. o Ana.
.
1810111 e›it envera
42
Veces centena ..• ••• •
42
%, (4.1,1 >aira r se
Veces Andalusla.. ... .41 1/2
33
36

7/8
3/4
1/4

12.6
10.6
1.00.0
11.3
10.0

10.0
5.5
8.9

63
no
st

48 1/2
42 I/O
42 1/2
42
31
97

MONGET ES
tO5 a 110
" 73
vil " 65
60 e 05
Ergell 1 Cm/larca-.
80 "
60 " 70
gstranger, sea. clama.

FARIN ES

n5 a 110

CO " 69
l ocal..........
" 67
Correut Jacal.
68 " 89
sale Blanca Costea& .
Blanca corrent Ca.tella38 1/2 " 67
54 " 63
....
Palas..
(Prora el/ ¡misma ver di ! 100 (1111lue,
Cl aMult. cerro /tare . lona)

DESP U LLES
29 a 30
.
25 " 27
.
santero o.
21 " 23
•
/:‘egenes...
20
11
•
rvereres...
10 » 11,
.
Cuartel07 rus en penactes els 60 quilos, ene
sac. diuunal careo Earvelonat
m ' iota tprune)...
18 a 19
.
47 » 18
Segones....
Nürner0 3.

iPreus en tala la enastara de 70 unes,
acuse ese. dalautit euro Barcelona>

ALTRES GENERES
GARROFES

Belgu , 79 per too.
Stil5 s , 10945 per zoo.

Porto uesos, 025 pessetes.
Alelo nya (Reichsmark), 1'35 pes.
seies.

Austria (sxílling), 0 '74 Pessetes.
Ticecoslovi q uia, 16SO per luu.
Holandesos, 222 pessetes.
Grecia, 650 per roo.
Suecia, 146 pessetes.
Noruega, 140 pessetes.
Dinamarca, 1'45 pessetes.
Finlandia, 13 * 75 per 100.
Romania, 270 per too.
Bulgaria, 275 per 100.
Turquia, 2 . 50 peSSete.A.
Estats Units, 5'68 pessetes.
Canadá, 558 pessetes.
Argentms, 241 pessetes.
Uruguais, 5'5o pessetes.
Xilens, 0'60 pessetes.
Brasilers, o'ho pe,setes.
Bolivians, 1 . 25 pessetes.
Colomhians. 4'75 pessetes.
Peruans, 17 . 50 pessetes.
Paraguais, o'ro pessetes.
Venezuela, o'90 pessetes.

INFORMACIONS
COL.LEGI OFICIAL D'AGENTS C01n 141.CIALS.-En els
dies 21, 22 i 23 de/ corrent ha t;ngut 'loe en aquest CoHegi l'antevotació per a designar el candidat a
delegat efectiu de Cata:unya en la
Junta Central, que radica a Madrid.
Ha resultat elegit per a candidat,
per 1,147 vots, el president del Coltegi, senvur J. Grant i Sala, el qual
nom serà votat el dia 30 del corrent en candidatura plena, junt amb
la Comissió Permanent i el delegat
supent que correspon al Collegi de
Tortosa, el qual ha designat el seu
president, En Jaume Casanoves i
Pujol.
- La revista òrgan de la Cambra
nle Comerç i Navegació reproduclx
integrament la tarifa de condicirms
/M'Ornes aprovada pel Consell Superior Bancari com obligatòria p,r
a tota la Banca operant a Esparya,
que ha estat publicada a la "Gaceta" del dia 5 de l'actual.
L'esmentada tarifa substitueix la
qué amb careeter provisional es publica a la "Gaceta" el dia 1 de desembre de l'any passat i, d'acord
amb el sollicitat pel Consell Su serior de les Cambres de Comerç, Indüstria i Navegació del Regne, modifica en sentit de rebaixa diversos
dels tipus fixats per aquella i resten
aixi ateses bona part de les observacions que formula l'esmentada
Cambra mitjançant l'informe que
també s'insereix integrament en
aquesta revista.
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Francesos, 22'35 per roo.
Angleso 2762 pessetes.
Italiano 315 0 per too.

•

Japonesos, 2.40 pessetes.

Algerins, 2210 per toa
Egipte, 2765 pessetes.
Filipines, 250 pessetes.
OR

Alfons, trt per too.
Unces, III per Ion.
4 i 2 duros, tu per lee.
1 duro, Hl per roo.
Isabel, 1112 per roo.
Francs, 110 per roo.
Lliures, 2775 pessetes.
Dòlars, 570 pessetes.
Cuba, 365 pessetes.
Mexica nou, 114 per zoo.
Venezuela, tu per t000.
Marc., 134 per too.
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S3.50

Cona 1 PA . ,17.j. 5 94 50'25*
OBLICAC:ONS DIVEROES

Pc»21.1.: a FG1 1;;117
1 586 -« %%: ,t.n!":715.1,:05,045.5::
P ctassr Ser:, 7 % 1u0' 0 0
Reg. am. EBbmrie 56 : '86.00*
" 1.1, Van( n .. 99'00
e s, R. 8 % 117'00s
Tenerla Y.00. 7 % 87'50*
Alts F. d'And. 5 % 9500
sucrera Esp. 6 %
9. A. Cros 6% . .100'00

Londres. ... 12 1
0 03 • 124'53

Nova York..
Delglea...
Espanya.
Italia
Dinamarca...
Holanda. ...
Noruega. ...
Suecia......
Fraga
Rumania ...

Petaca...

ACCIONE

•••

neurtea.

2235
6094/
7200
3150
27'69.
568' I/O
2'41
1.35

•

Bares. ...

3.5

Espine'
Dinamitera.. ...
Sebear..

Borsa de Barcelona
nel g uce Si' ••• •
.
miura.
.
M'are
Pe 2 o eigentla
•

1550

Franca..

D IV ISE S

Frasee
Sufren@ ...

1929 021':O

88350

BORSA DE LONDRES

18,500

Quilo de Mal(

491'00 4511,

Brasil ...
Grecia- ...
Alemanya ... 60475 •
a.

2750
5'75
10000

Quilo de Platil.••

25037 05•:,4
355'00 355.00
443'r.0 480', ,
14000 1419

Portugal
Argentina...

10200
110'00
109'00
1(19'00
109'00

Alltins
Isabel ...
Unces I 1/211W»

d'Espanya. .64400*
Canal 11bre . . . 37'75
.. .. 71'005
Catena
75•00
E.
F. pr. 6 %
•
U. Trana e lentles Op. 93'85
53 111)•
Espany a industrial. 18300s
lit.pano Salen . . 15200
Hullsreet . . . 103.00
initil .-:r i ss ArV13.3169 17874e•
Transmediteertinla
. 101•541...
.................._.,...................._..
Telefónica 7* P. 09'95

.•

••
Argentina...
Rio Janeiro ... ..•
sionte v xLe. ........

Pomos
Portu gal ...
Valpar51to..

..

•
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CENTRE COTONER DE BARCELONA

37 a 37 1/2
25 " 26
25 " 27
Turtú e. coro
.
25 " 26
ferina de 110001.•
(Bretes in F....ssetea eta 100 quilos, anal)
Sec. daulunt carro barcetunto
7a8
5- 4
, 'alls liargueta
Oalla curte..........
4 • 4 1/2
Anta
.. •
. •
Tr• padelli.
.
(Pr,uir sil p.:series eU 40 quilos, da.
iban& caer° Barcelona/

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
.
Veres novelo Malaga.
l'aves novel pes. .,. •
.
1,avons nous ¡.ala

BORSA DE EARIS

CANVI DE L'OE

Baile

Poma reine tal, este.
Pulpa reinolalxn. pats.

Ordla Ext. o Man. noua

q ue manquIn dels requisits

Amorlitzableadi%
Amortimablelli%
83'00
Exterior 4%.
d'Erpanya... ... 652'00
Tabaes 20200
Stieres P. ...
sume o. ...
36'25
... 8825
519'00
508'00
Alacant

CONSTRUCCIO
F. d'obrea 4 1/2 %I 8950*

J

L1,41 00tle
Titus 11023

SS ••

eere.s

U. samtee tnlisp ',terna*
5 % . •
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D'ara endavant
ums veurem prIvats de publicar les notes pregades
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9
Hu14.
» Elpan.
% .6 .96,.998;01
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BORSA, MADRID

CINENTS I CARBONS
Anima O % . . . 93'00*

•

Preguem a ten s els nostres
comunloants que, en trametre'ns solts par a ésser
publicats , acredItIn llur
personalitat mitjançant un
segell O signatura I el dode l'entltat o oar-
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DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
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Sr, ¿'1
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Sevilla 1920 .
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Ooertura.
Seiren telegrama.
Tinca.
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Aloa
Balas
NOVA YORX

Cans. anterior
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ESTACIO Al. 6. A.
(Vottene)

14 de 5131. 1 de 'II (1111)
2 de furnia.

t

51 1 /2 " 52
96 uta VInaroe
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•

Fransferenelas 4,85 5/8

Orleans
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20,000
8.929,000
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iS.1 ale 414
••
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LA PUBLICITAT

Dimarts, 26 d'abril de 1927

NOTICIARI
produía escandols cada vegada que
era detinguda.

LA PUBLICITAT
pptguis az •nasca:pcio

Entre els acorde presos últimaincnt per la Comissió Permanent,
figuren, entre altres, els següents:
emparar catorze rnenors d'ambdós
sexes recollits al carrer per demanar cantal; tots catorze fiaren posats a disposici del Tribunal Tutelar per a Nens; admetre vuit menors dipositats per l'expressat Tribunal; emparar sis menore per trobar-se abandonats a causa d'ésser
orles de pare i trobar-se llurs mares hospitalitzades; tres mes per
abandonament dels pares; un altre
per abandonament de la mare i no
tenir parents que puguin atendrel;
i encara dos mes abandonats pel pare, el qual ha considerat oportú dcsaparèixer per tal d'evitar la càrrega

Plea.
. .
Bareelona. mea. .
Penfrisitta iberica. nit[festre.
America nattns.
•
Altrea pasos

gt-.
7'50
6'50

_
SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA.—Situacie general atmosférica d'Europa a les set
horca del dia 25 d'abril de 1927.
Les pressions baixes envaeixen
major part del Nord d'Europa amb
cl set' centre de mínima a Escandinevia, i tendeixen a estendre's cap
a Alemanya.
Les pressions altes san al nordoest de la península ibérica.
Plou als Paisos Baixos, a Alemanya i a la Billa central.
A Suecia i Noruega ha nevat.
Estat del temps a Catalunya, a
les vuit hores: El general el temps
es bn, arnb el cel sera a l'interior i
una mica tapat a les comarques de
la Costa.
Els vents són variables i dominen
els del nord i nord-oest per Girona i Tarragona.
Les temperatures minirnes d'aquesta nit han estat !es següents
4 gratis sobre zero a Comiols i Capdella; 5 graus a Molins i 6 graus
també sobre zero a Ribes i Tremp.

que representa mantenir-los i educar-los; collocar al camp dos menora a propòsit per a les feines agricoles; facilitar cada dia Sobrealimen-

tarió a una mare que ha tingut doble part; repatriar dos nens que amb
la mare portaren en aquesta capital vida de mish. ia per mancar de
rnitjans; repatriar ami mateix quatre menors que havien quedat abandrma;: per llurs pares co aquesta
capital; traslladar onze menors
crambdès sexes 3 Institucions a propZ,sit al régim que necessiten; ad-

metre al Pare Infantil del Poble
Non tres menors nous; donar assistéacia, a la Guarderia de Nene de
Piç del Poble Nou, tres nens més.
Finalment la Comissió acordi

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE CATALUNYA.—Dia
35 d'abril. Hores d'observacid: a les
7 hores, 13 hores i 18 hores.
Baròmetre a zero i al nivell de
la mar: 762.6, 762.2, 761.8 millibars;
1016.7, 1016.2, 1015.7 rnillimetres. —
Termèmetre a robra: 15.0, 17.0, 15.1
sec; I 0.2, I t.3, z3. 1 humit.—Huniitat, cente'simes de saturació: 50. 45.
73. — Ven: direcció W, SSW, SSW;
velocitat, 1, 7, 4. — Estat del cel:
quasi tapat, quasi seré, quasi tapat.
Classe de núvols: cirrus, cirrus-stratus; cirrus; fracto-stratus, cirros.—
Temperatures extremes a rombra:
máxima. 19.4; mínima, 12.2; m i ni ma arran de terra,

agrair els donatius rebuts: del senyor T. N. R., so pessetes; del senyor N. B., as pessetes, del senyor
R. A., 1.250 pessetes; aixi mateix
agraeix els donatius en especie rebuts amb destinació a la Guarderia
de Nens de Pit i les subscripcions
rebulles filtimarnent per a la mateixa Guarderia.

GRAN
rira
r
C

OSICIO

ternic,m.,,trica: 7.2. — Temperatura
rnitjana: 13.8.—Precipitació aquosa,

d'artielee per a candsee
paiarnes

des de le r hores del dia anterior
a les 7 hores d'avui, en millimetres
.de gruix. o sigui litres per 111.2: 0.0.
Reco;: regut del wem en igual pedode: 13: qui:Ometres. —Observacions

Camisa i coll
Ptes. 11:30
•' As gerantits

caleja.

FdREST

El Sindicat Musical de Catalenya eelebrara, demä, dimeeres, dia 27, clec:cines per a
eärrece que cessen
reglarnenteriament. i que s'expreesen a continuació:
President, tresorer i tres voenIe.
p leariona armar:ni:aran a
las dau del mati i prosseguiran
cense iri:errupriA fins
do la nit, verificant- selet segnit
l'escrittine—El president, Jaume Brusco.

.

e

pinos sEnst

hagut de vencer, espetietruent
en els encreuaments del tren
de M. S. A., el Metropolità
Transversal 1 la gran claveguera de l'Avinguda d'Alfons XIII.
En el carrer de Vergara moeträ
part del que ha d'esser estació,
en el qual estaven exposat e gran
non o de plans, per tal
grefienment els visilente.
Acaba la visita l'oren olier e
els concurrente amb un-qu'ide
vi dlionor s e rvil a les sales de
l'Hotel Regina.
El senyor Guàrdia, president
de 1' 1,“,. . t iacier d'Arquitectes de
Catetenya, va agrair l'honor i
les explieacions amb les gneis
litina illustrat la visita, i va felicitar al eenyor elaseana per la
forma que es porten a cap les
obres.
El senyor Llans6 egral les
paraules del senyor Guàrdia, i
tele.% per la prosperitat de
l'Aseociació d'Arquitectes de
Catalunya.

AIR2STISM
DEVOCIONAR1S catalana. do
gust I fantasía per a

PRIMERES COMUNIONS

ESTAMPES - recordatoris des de
650 ptes. 10550, ami) impressió.
Esplèndid assortit en ROSARIS,
PLAQUES, ONIX i altres objectes propia per a presents

LLIBRERIA

111 101120 ol"i
8

3

CAIGUDA.—Segon Mercader i
Arene, de 20 anye, tingué la
desgràcia de catire al carrer de
Catalunya.
Ingreäisä a l'Iloepital Cifnic
arnb erosions a la regló occipital i commocle cerebrel, de
pronòstic reservat.

izues:
ea " W4149
Vio

st 0•5:

Diumenge passat l'Aseociació
d'A/ quitectee de Catalunya visite. les obres del ferrocarril
subterrani del carrer de Balmee.
En el pou del carrer de Córcega (oren rebuts ele visitants
Pol tinent d'alcalde delegat
d'Obres públiquee sereyor Joaquim Llans6; pel cap dels eerveis tècnics municipals, senyor
Cabestany, i pel senyor Massana, gerent de la Societat -Ma
terial i Obres", que té al set]
cärr e r l'execticie del projecte.
El senyor Cabestany va explicar als reunits els sisternes cm prat 3 en Iii ennstrucei6 deis tú nele i les dificult ate que s'han

LINOLEUM
especial per a
CAMBRES DE BANY
COBRETAULES ENCERATS
Fàbrica fundada en 1850
PLOWIELLS, RASPALLS,
CAMUSSES, ESPONGES i
altres articles per a la
neteja domestica
IMPERMEABLES 1 CAPES

11981C11
imeallee0lele933~32113~1
Ronda de San! Pere, 7

Plaça de Santa Anna, 9
Tapinerla, núm. 33
El proppassat diseable, dia 21,
tingué lloc a l'Hotel Mont Calvarl, d'Arenys de Mar, el Iliuramept d'una placa d'argent. que
ele dependents t zepreeentants

de la important casa "Ortiga i
Padres", d'aquesta ciutat, dedicaren als aua capa, amb motiu de complir-se el 2b anivereari de la So y a fundació,
Amb aquest motlu varen pro•
nunciar-se algune parlamente
per a demostrar uea vegada
mes les exeeleents relazions que.
regna entre ele alludits senyors
i la seva dependencia, i a lenes va deaitjar prosperital
ernte es
a la casa.
Despres lote varen reunir-se
en un emIcal banquet.

(MONTSERRAT)

barraa que habitaven, CO una de
ks bar ri ades d'aquesta capital, i els
veins havien de proporcionar a les
d:ssortades criatures alguns aliments
que ele donaven per una de Ics finesires de la barraca, ja que la mare
ii:risnituralizzada els deixava tancats.
També sha fet càrrec la Junta
.l'una nena domiciliada arnb e's sens
pares en una població reina, i de

13n : estranya conducta que a pesar
tenir pocs anys fria vida llore

e el oa

tre e 4
.

ÇAT

MINERVA
DE
SENYOR
Un cop hàgiu usat e Calçat Minerva cap mes us dei-

xarit satisfet.
Té l'estil, la qualitat i la comoditat que us agraden.

Exposlold I venda
META. Ronda Sant Pero, 313
Per als serveis de Pompes
Fúnebres eviten tota mena d'intermediaris 1 no deixeu de demanar presitupoet a LA NEOTAFIA, l'empresa mes antiga,
acreditada i important de Barcelona. Central, plaça de Santa
Anna, 2, principal. — Tele?
fons: A. 2180 - A. 3916.
MALALT rtEcoLuT AL CARRER. — A tres quarts d'onze
d'ahir al mal( fou reaolllt, al
Mercat de Sant Josep, Llufe
Martín e z Ginienez, de 33 anys,
sense domicili, el qual g ala a
terrp atuse forr e s per aixecars e ni caminar.
Al Dispensari del carrer
Barbarie Ii fou apreciada una
grep infecció gripal.
Ingressà a l'Hospital de la
Santa Creu.

MODEL 2437

El parell . . 40 pessetes
En veden color clar amb pis de crepe.

N'hi ha del mateix estil en qua'itat mis baixa a
pessetes 30 el parell

a

marca

Pelayo, II Via Laietana, 30 - Sal.oerom 71
Rambla Estudis, 4, i Colom'', 2 (e311311 )3r I Ni '11)
DE BARRACOPOLIS.—Jaume
Millenee Mayora, de 58 anys.
arribe entbniac a la seva barraca
d . la Mar Vena, i volgue pegar
una palieesas a la Viva <lona, la
qual respongué An la maIeixa
forma al ecu marit.
Tots dos hagueren d'ésser
auxiliates al Dlepeneari del Pohie Xou.
La muller. Adela elontroig i
Gaseó. de 55 anyte fou curada
de diverses contusione 1 equimosis a diverbee parts del ros,
i torn a la barraca.
Ell ingreaeäit l'Hospital Cl!nie arnb commoció cerebral, ferieles contus e s j aleeiheiieree

1 C9/AUNIONS

1

DEVCC 01..4k;.5•nECCil.C.i,TCru.5
PRESENTSonMEN3 AS5 O &T; T
LLIBREIMA SUBIRANA
I pOKTFLn.P. 1 5 3 A 14
11M-9111022:6-••

ELS INFANTS. — El nen de
vuit anys Pere Caradesen fou
a tropella t al carrer de Pero IV
per l'auto número 13108 B.
fi': idea de pronerstie Ileu.
it
El de non anys. Andreu lerefia
jugant amb nitres e:0meanye. Ii caigué Una pe,dra a la

gute

JOIES. VERITABLE OCASIO

objectes usats de totes Massea. Preu flx. Taller*, nil.n.
5

0.
'1f1i15i11

of1
1 '1

La Seceid d'Excarelone per a
linfante, del Centre Exeursionieta Redel Caeanova , preue a
lote els ?orle i entitate germanes que per assistir a la festa
erimmernorativa del t eireee cap
d'eny de la (une:tele, de la S e oeiee que tIndrä Ilci e ihittneege
vinent a l'Orfeei Ntlria, que no
emperin avisen' el mateix dta,
puix que per a feelliter la bona
ergenització de la dila feeta, cal
que abans de dimeable paseln
per secretaria ti reeollIr les invitaelone que donen dret e
p elen 1,
Trieteu les Pigilieldfig

Galetes Birba

tac« cnezz zejactwAx
eelC°
"debeitei

Je'

Marca

DA

Eis nens arnericans
són alirnentats arnb
ko

Nutreix i facilita el desenrotllament

El producte de la Naturalesa

Que

millor s'adapta a'restbmac huna.
Una culltrada de MAIZENA erriqueix
tata els plata, seises, reposteria 1 postres:
Preus: 0,40 • o,75 • 1,35 Ptas.
Coacz.1.52arie

rIZEÜERIC BONET

Àeris

8.53

5.

tünfAmoNT

eeistrade

NLECHERAMO TAÑESA

anib Iota la !so y a crema i elaborada
LA LLET CONDENSADA MARCA "EL NIÑO",
d'acord unib ele znCs moderne procedimente, reuneix tota neena de garantice.
Reemplace avantaejosame nt la Ilet fresca en toles ele caeos en ele vals aquesta
s'empri.
per la sena gran potencia nutritiva,
LA LLET CONDENSADA MANCA "EL NIÑO",
no te rival per a la mes portee la ulimentació deis nene.
Es, per excellencia, la Ilet de la Her, i, per lene no ha de manear en la vrietre.
I utiedareu pletiament
Testen avui mateix la LLET CONDENSADA MARCA "EL NIÑO",
convençut de la aova alta I insuperable qualltat.

Llet
13.r‘.1.s.

layo, 77, hi ha una interess1.
exposició retrospectiva de NI
teils anunei de les eecursto
i vlsites que periedicarnent
gani Iza aquesta entitat gracia
ea; els dibuixos eón del cona,
coneoci de l'entitat Jaume Be
reten.
Les horca de visita sen
vuit ii nou del vespre, tots
dies feinere, i restara ole.
fina al dia 30 del mes e
son).
Gravats I cIsellata en
tota Glasee de metano
Preus redulle. Amigó, 95

Demaneu a tot arreu

MOST ARNAUTE

----,

e ed"

N4Q* Q*02.

MORT SOBTADA. — Mentre
emtava treballant en una obra
del cerner de Vallhonrat, número 17. l'obrer Rafel Ramos, de
52 anys, tingué uit atac i quedà
mort a l'acee.
Els facultatius del Diepensari
del carrer del Roser eertificaren
que la mort era deguda a un
atac cardiae.

EL NIÑO

L r,

941

,,,,
aa

eee

Z *-/

AIGUA IMPERIAL VICHY

brets nens orles de pare i que la

mere, d'imane-al i incomprensible
els deixava durant molts
abandoriats en la miserable

47?)

EL
CAL-

' ANIS

AN GERONIIVIO

Liet condensada

ACCIDENT DEL TREBALL.—
Ahir al mati 'fou auxiliaI, al
Dispensare de Sarriä Francesc
Monte:del i Martínez, de 17 ony5,
llatinei' el qual havia raigut
dalt una escala de rnä mentre
tela trea soldadura.
Pre,entava contueions a la
cama esquerra i preleible fra:fura dcl radi dt le mateixa
cama.

o

00

Eapoalelé as dormitorio (Ida d pft„,
e. aa 1801)
Lo" Exposició d• menjaaere de. da Uge. 4tee
000

reo

mä esquerra i Ii cause l'arnpulució traumàtica de la primera
falange del dit sic.
Fou auxiliat al Dispensari de
Sant Andreu.
Un gos mosegä a Carrne. Cärceles Vives, de vuit anys,
causà !mides de prontielic reservat a la cama esquerra.
Un altre auto atropellä el non
de quatre anys Ricard Chale Gamedo.
Li causà contusions 1 eros'ene Ileus a la cama esquerra.

PASSEIG GRACIA, 12 1 1

La Junta de Protecció a la Infancia fet càrrec de tres po-

moBLES Z‘es Onze .71w-tes"!

de Camprodon
elltimee creacions Ndria i
Crema del Canigó
Organitzada pel Grup Fotogräfie de l'Odre% Gracienr,
dre lloo el din 27, a les deu de
la nit, a la sala de conferencie:4
de l'Orto:30 Graelene. una conferencia a etirrec de Frederic
Flote el qual diesertare sobre
"Un viatge ti la Coeta Blava",
acompanyada d'un ereecut nombre de posillves.

NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
AQUEST

11311113111•31111111231111111•1111
BfflaIBMOIMIn18.1

011 hil214

de poro:mina; durant el en.
d'abrI1

primera cuanta

preus baratiSSIMs,1 a rn‘
fern un detoompte del 15
a

La venda no esté

aquests mudó a pot aprl
Mar tothom

NE &N'II

PANAIOCES CARDO,

Ferran, 36

BARCELONA

Pertaferrhsea, 10

A reíd alee '4. 1 Club Exeureionieta de firliris, Mencirulez Pe-

condensada marca "EL NIÑO". Es la millor

de la "Sociedad Lechera elontatteua A. E.", plaça
SoHleiteu inoetres i feeeiclem grelle
de Catalunye: 17. — Barcelona.
liateresear. Molt aviat donaren) detalla
GUARDEU LES ETIQUETES, quo us poden .
per miele de la premsa.

iiquidem 500 va

selles de

BOMBONBRIA

Fill11V EII IONIAN

CAFES torrats
Vititta M. Garti
Carme, 3. — Raro*

LA PUBLICITAT

ELS

Dimarts, 26 d'abril de 1027

ge

con' s'ha de jugar. La finja de
curto, en els - quals la cornbativital. ha de dominar tols ele
EXTINTOR PER A AUTOMOBILS
table, a la daeantera juge molt ma- / altres factura (le la lluitu.
la m en t.
Quan aquestes reunions kagin
, OPINIONS
prez; tle finitiVriria"eilt eariä de na_
El se»yor A g uirreznbala, de l'Ala
EI Ca,mpionat peninsular de futbol
turrelesa a la riostra ciutat i
que els boxadors qu lii hagin
letic de Bilbao, digné que el Betis,
de prendre pan s'entrenin dua torea de jugar be havia acorralat
rant la setreana amb l'exclusiu
el campió d'Espanya, i 'que el reEL MES PETIT
EL MES EFICAÇ I
Cuitat no reflecteix prou bé la par- objeete de fornir qualre rounds
sida.
a tot gas, no hi ha dubte que
Alcántara i Gernten encaixaren en els combats guanyaran encara I I.CCD'S EXCillFil1::- E. 1 J. PUJCL XECU - Clari3 M3- 111110ELONA
_
interés i que el pdblic acudirá
acabar el partit i el primer :ligue
•
que hada guanyat el que mes be en molt mes nombre que avui
quals foren dures a cap amb mes rebaria jugat.
a les reunions pugilistiques.
E Al
gularitat que el primer festival, donaSamitier Ita dit: El Barcedlia
His resultats obtinguts .diuren els Agüetas resultats técnica:
menge foren els següents:
jugat amb fe, iteró desconcenn.
REGATES DEL MARITIM
metres llisos. - Primer, C. Culi,
Molina vene Cobo; Corella a
Els jutges de iimiia, parcialíssims,
Diumenge passat a la tarda F. C. Badalona, 7 s., 2-3.
Espe
arl; Catlä
i
l'erbitee,
molt
nialament.
El
palie
a Armerigal;
EUROPA, 4.-bIADRID,
mera part i de l'altre extrem, AlDeixem ara explicar el partit i fer molt violent en contra nostra i inel C. M. eelebrä unes regates
Sepan Badía, C. D. Europa, i terMonti a Rodríguez; Salvany a
d'e»trenament en outritges a cer, Pagés, del Gracia F. C.
Per be que sears baria dit que en cazar. Els dos interiors no van estar el corneta:mis a un espectador.
correcte. Ha jugat molt be Welter.
qiun zitalrreecrelu
h
-,quests últims partits de Campionat, a l'altura dels seus altres tres comta
EL PARTIT
ers,
2.000
metres,
en
80c) metres ¡lisos. - Primer, TalaEl president del Barcelona: RealSevilla, 24 (per telègraf)-L'expec1 R. Madrid no baria pas estat gai- panys. De totes nutrieres, Irom pot
nell, E. C. Badalona, 4o se 4-5.
el Betis mereixia guanyar; cal
Es classificaren: bot "Sedó",
tació desvetllada a Sevilla pel partit, ment,
brillant i per be que li manques- donar-se per satisfet del gran partit
v.
Exposlció
de
Segon, Barben', C. Barcelona, i terconvenir, perca, (Inc els postres slian
amb S. Beringer, J. 111, Puig,
era enorme.
- n dos individualitats co mQuesada que tots van fer.
cer, J. Tugas i C. Vinadé.
VAUTOMOY1
Miguel Clave, Jaunte Campanyä,
En saltar al field, toas. dos equips [robar handicapats per la calor desEl que cal és que diumenge a SaMonjaz•clin, tampoc no podiem
F. C. Badalona i F. C. Barcelona
acostuntada amb que han Ingut de
i timonee' A. Roig, en 7 minuts
reme que el sets nivell de joc resul- ragossa repeteixin la demostració, són Ilargement aplaudas. Els equipe suportar el partit.
respectivament.
44 segons 1-5; segun, bot "Ulies tan mediocre. Que l'Europa va car Ilavors l'Europa podrá aspirar tearrengleren dé la següent forma:
3.000 metres.-Primer, Serra. U. S.
Eit Josep Sunyol, de la Directiva:
ses", amb Pelai Arruga, Márius
Reial Betis: Jesús, Jiménez, Tenoun Partit supeab, indubtablement confiadament a provee- sort cri els
de Sans, 9 m. 49 a. 5-10.
us recornana quo visiteu
Ferrer, A. Dalmau, 11. Stop i
ra', Sahlanya, Estévez, Adolfo, Ro- Tot el Barcelona, llevat de M'alter,
' millor de la temporada i que di- serni-finals.
Segon, Blasco, A. E. Tag-amanent,
Atue, en 1' 58".
mero, Germán, Carrasco, Aranda i i una mica Planes, lis jugat molt
•
•
dilment tornare a igualar, quin dulaPST.aal.DNUItI. 37 - SALA B,
malantent i acuse entusiasme. Plattlo m. 6 s. t-ro.
La tercera triptilació no es
Digui's el que es vulgui, l'arbi- lalanolin.
: Però tampoc era d'esperar que
Tercer, Pérez, independent
presentir.
Barcelona: Platko, Planas, Walter, ko, baix de forma. Sastre, d'una
on quedareu satisfets
: Madrid. de borles a primeres, es tratge del senyor Faust Martín fou
apatia desconcertant. El Betis, en
150 metres valles. - Primer, Rece.
;ramas eu un joc desesperadament encertat. Els petits error, que pogué Arnau, Castillo, Cartilla, Picea, Sas- conjunt, ha jugat amb una cobejanClc/es - /Retos - Esports
independent, 20 S. 2-5.
la defensiva, com va ocórrer de sofrir no són per a entellne l'èxit tre, Samitier, Alcántara i Sagi.
ea digna d'ésser imitada pels nosScgon, Goicoechea, Junior E. C., 22
PILOTA BASCA, segons
que constitueix saber portar tan be
!1 principi diumenge.
tres.
1-5.
En aquestes condicions, mancat un encontre jugat soppre ami tant
RESULTATS DELS ALTRES
Salta amb pértiga. - Primer. J. CuCarrer d'Aragó, núm. 270
. una parella de backs de veritable de braó. El públic eslava diutnenPARTITS DE QUARTS DE
CLUB BASCO.NIA
li, E. C. Badalona, 3. 20 CM.9.
V [uosititi de 1110821Iii
• -rea. i per majos tres individus que ge visiblement nervias i en algunes
FINAL
Eis socis d'aquesta entitat
Segon, Llort. Ginnusi Bricall, 2 01.
A VIGO:
desesperadament darrera ocasions va pecar d'injust dieces
Gómez; Bru a Molina:Aloa/O
celebraren diumenge al matí,
90 etilS.
ea me, peras que quasi mai formaren l'erbitre.
Celta-Arenas, 3 a T.
(cadet) a Campos; Sales a Frotó del Principal, els seSo metres valles. - Printer Roca.
Els equips s'arrengleraren de la
R. Unión-Sporting, 4 a a.
Paleó. Per punts.
que se'n diu una veritable ratlla
güents partas:
independent, 12 S. 4-10.
ELS DESEMPATS
Sáez vene Cabaré per infehigic que el domini europeista smgüent manera:
A pala: Aguirreurreta i LarriSee se Ruiz, Juirior F. C., 38 . 65
El Barcelona i el Betis de SenEuropa: Florenea, Serra, Alcoriza,
rioritat.
naga, guanyaren per un punt
rengues proporciona considerables,
me:airar:res.
lla jugaran diumenge que ve a Maa Lorca-Saralegui.
Artisús, Peleó, Maurici, Pellicer,
Säez verte Cebarle, per infeern ata; va 'p eón-ce efectivaraent.
Tercer, J. Llora, Gironasi Bricall,
A mä: Hernändez-Aldaco guadrid; hom no sap exactament si a
VARIA. - Jack Walker, el
Els madrilenys poden donar les Bestit, Cros, Corbella i Alcezae.
28 m. 15 ans.
nyaren a Altube-Aba, per 25
l'Estadi o a Charnartin; l'arbitratge negre italiä "poulain" de DesMadrid: Martínez, Escoba?, BenVisiteo els nostres
77äCles al seu portee lía:linee si
Llançament del martell. - Primer,
anire a càrrec de afenchaca.
guria, Menéndez (al segon temps
carnps, ha obtingut un nou a 14.
Paz. F. C. Badalona, 26 ni. 78 cene.
Amb "cesta" es jugaren dos
L'endemà. dilluns, festa del Dos triomf. Diumenge a Florència
Matías), L. Penya, J. M. Penya, MUSläills Sl1 II - 138 139 -143
Segon, J. Tunas F. C. Badalona,
perlita, el primer entre Patatade Maig, desempataran l'Arenas i va knocautar en un round el
nyagorri, E. Pérez, Maties, Uribe
4'58 i Lora de concurs. 27:95.
Palau de l'Art Modern
P. Escudero i Derrotado Barel Celta de Vigo.
pes mitjà francés Rouquet. Jack
de l'iutombil
i Del Campo. Al segon temps la daSalts d'altura -Printer. Llora Gimguño. Guanyaren els primers
Walker es avui de tots els boEl matear diumenge, a Santander,
ventera es forme aixi: alunyagorri,
nasi Bricall. a m. 70 i mig artaper 40 a 27.
decidiran l'empat la R. Unión
xadors entizas a la I. B. U.
Menéndez, Uribe, F. Pérez i Del
Segon af. Laffitta, F. C. RemedeRambla de Catalunya, 90
El darrer jugador, en ple
Tan i l'Sporting de Gijón.
que mes es distingeix per la
Campo.
na. t ni. 60 i inig eme.
l'Iodo de rectifica,-'i6 del SC11 aee
Final/nena a Saragossa jugaran seva ininterrompuda serie de
La primera part acabe amb
Tercer. Turma. el'. C. Ramelena,
l'Europa i el R. Madrid, també diu- triornfs. Horn parla d'oposar-lo tradicional, estigua per acptesIa
gol a cap favorable a l'Europa. Proru. 58 i mig
Surt el Barcelona i, tallada pel Bee menge que ve. Horn no sap encara ara a Kid Chard, el negre ven- rad un xic
Visiteu els nostres
vingué d'un fort xut de Bestit, que
Llancnrnent de la jabalina. - PriFinalment, Jaumä-Amat foa quin camp de joc ni sota quin arlis la surtida, inicia aquest equip un
ceder de Bosisio. Walker és a
Stands Sala A - 172 - 173
va rebotre al cos de Bengurim la
mer, i_least . Gimnasi Bracete 35 na.
ren veneuts per Ponía -E.
mes a m s sollicitat insistentStands Sala V - 17- 53
bala es desvié en la seva trageetaria , avene malt ben combinat que arranca bitratge.
40
a
cms.
37; aquests darrers jugament per a boxar a Anglaterra.
i Martínez no fou a temps a inter- al palle la primera ovació. Un daren esplèndidament.
Segon, Goicoeehea..Tunier F. C. la
- La próxima vetllada que
ventee seville remata amb el tap l'esS. A. cc mar-la.
met res,
mas.
donarà l'empresa Palace SporAls rail minuts de la segona part, plandida comba-lució i la pilota surt
Rambla de Catalunya, 90
Tercer. Virgill, C D Ferrera, 3t
ting Club a l'Olympia consta
ei Madrid fou castigat amb penalty, fera.
FABRICA
DE
metres
(
K, cms.
1:1 tren impusat al joc es gran, sodels combats següents:
pel mana d'Escoba/: Pelad cl trans- brema
tlançmnent del pea --- Primer J.
Alls-Rau qua-t.
JOIERIALPLATERIA
e n'hasi sortit tan be d'aquest en- fortnä en gol. Deu minuts despees, iriacipipels sevillans, 11 . 1.am-se des d'un
I
REGATA
D'EMBARCACIONS
que la defensa del Betis juga
Gironés-Faagere.
Tugas. F. C. Birdalona.../0 111 400 das.
ontre, car altrament no hainia estat després d'un fort ame en el qual hi molt be.
FH.Ln'A.ORIOL
DE PESCA A MOTOR
i f . .ra
Valls-Martinez.
roncu, to'55 CIMs.
strany que iossin batuta per un hagueren n:olts rernats, Alcezar ho
la!
C.
Näutic
L'esforç del Barcebna merma, deDesprés
Segur. Y.
BARCELONA
de la desfeta de Boucelebra dininon•
F. C. Peak-eta.
escut nombre de gola, car alar en adata ami un fort xut. que entre a la gut a la calor excessiva, i CON] a conquet a mans de Tac!: Walker ge lee anunciades regales dmTal in, 2 , e
davantera eurepea ca produi el xarxa per l'angle dret superior.
CIUTAT >197
bareacions de pesca ami) it:Oor.
seqüéneia d'aixO domina el Betis, tique comentem mes amunt es
:No traga gatee a venir el gol del
aeaele que eortissin xutadors. Peras
des de la punta de l'es...adieta
rant un carnee sense conseqüenaies fufa, però, difícil que eas organit_
faninez féu jugades inversemblants
iniciat per In esplèndid nestes per al Barcelena.
fins a la bola de Matare; i torzadors tirin endavant els seus
SEREU VERAMENT
ea treure pilotes en forma quasi esforç de Feliu Pérez, ei qual, desEl públic seetwix entusiastuat cl joc
projectes d'oposar-lo a Alis. nada (unes 32 mines).
comprensible; les ovacions que va pees de burlar una pila de jugadors, que desenrolla el limes, i ala trenta L'ESPANVOT... VA PERDRE A Tampoc es segur que Valls boxi
El vent de xaloc que bufava
VALENCIA PER 3 A o
Si conteMalu a la PrOP.delC.6
eanyar-se foren un prerni just al feu una passada creuada, originara- cinc minuts de joc Aranda fa una pasal metí, el qual es convertí (lescontra Martínez (que és el que
Diumenge passat va jugar l'Es- vàrem
treball pesat.
pres enLlevant i mar un aje /nos. un gran batithnll i a l'últítn l'Uri- sada direra a Carrasca. (u:e remata
veure
actuar darreraEls defenses, en canvi, no ens agraguda a l'hora de cornere. ar. f.:11
repidarnent per l'angle, i Plaalm esta panyol, al camp de afestalla, con- ment contra Ros), car l'esmenDEL
5ren gene: d'una lentitud enervant
badant. El gol as rebut, cien es de tra el Valencia. Algun maliciós ha tat posa inconvenients per a bo- que no hi premluessin part els
volgut veure en aquest partit el pri- xar contra un adversari que bots petits, i alai sois prengu,mar:cate de decisió, gairjbe aempre
suposar, amb una ovada.
7
MACA
7e:1 desberclats per Eatac europeu;
El primer temps acaba; el Betis ha mer pas a la bona relació entre l'Esl'avantatgi en el pes. Valls pre- ren la sortida les barques gima
Y
1i flufamefl
ses de! bou, les quals sortirearjoe, ja bem expreeeat el nosjugat ami) mat d'entusiasme i una ra- panyol i els valencians o un plane- ferirla a Roninio, Pegazzano,
ADRECE:::
e paree; el centre a pilota rusa, no mÄr-R-tee.tyÄwm'N pidesa desconcertante mentre cl Bar- jament de la qüestió que tant s'ha Van Mumie, Dartun o qualse- ren pels volts del raimtet matt, S e cr e laria c. y . a... Nla alemana,
or g aintza . lo,a, Palta, 6.-Baremena.
les degudes compensmion.;
celona semblava reservar-se, ja que remogut aquests dies sobre el tras- vulla dels welters que despunfa res; J. Penya está ja a les
AVIS IMPORTANT
temps a la surtida, per tal que
escasses regarles ha realitzat bellcs ju- llat de l'Espanyol.
-aballes de la seva carrera i ha de
ten avui a Europa, que no són
Visiteu els nostres
oc mi a... t ad.
Preau e m
Abre' , naturalment, que no ens pocs.
l'arribada fos real.
gades.
eure totes les martingale, de la
Stands Sala B - 56
rema , .1114 mi •
cum sen m etíais
costarle gaire de creure-ho; el que
L'ardre d'arribada, fou el so- tarta- An •1..' arregets
En reprendr's el inc tcrna a presde la reeerea
Palau de l'Art Modem
- Schleming, campió d'Aleilesa per a sortir-se'n relativAent
de›,//.
desquesta amme
güent:
sionar el Betis la pena del Barcelo- ato podem creme es que l'Espanyol, manya del pes mig-fort, ha
rós. A la segona part, amb Mallas,
ei,
la e :111 5
a
Prirner.-Ntimero
amb
mires
a
la
próxima
"tournée",
na. tirant tres córners seguits.
I, "Tinu!MIJO, al-ata en ller
reptat el belga Ferrand Delarratlla sembli agafar més
cha", premi de 1.000 pesa-eles.
A continuació ataca el Barcelona sliagues avingut a la derrota. Mes
Rambla de Catalunya, 90
Pateó Llorens, de Bareolnim,
i treu l'atufe carnet- contra el Batís, ben dit, creicin sincerament que la
: La davantera va naufragar totalmotor Deutsche Weike, de 60
que tampoc té conseqüencies per äls derrota es produí amb totes les de
Tercer, lairgili, C. D. Europa, ro
ent; eis seus individus a'cusaren
SefürdlieRS
cavalls, a les 4 hores, 33 mila Ilei, acuse que ni Zamora pogués
mmees. 13 eme.
tret llarg guau es deddien a azu- be, d'un foil xut, trarneté la bala a set-inane.
nuts,
5
segons.
A partir d'aquest mornent el joc cs evitar-la.
Salts
de angina!. - Primer. J. CuEis esmortuidors de
r, pere, en general, s'entretingue- la xarxa.
Segon.-Número 2. premi de
• El partit va esser netament favofa dur; el Barcelona sembla esmaat
li, E. C. liad:duna, 5 ni. 73 cine i foca •
•n ami excés de filigranes i
mes eficacia 1 eco500 pessetes, al "SlanI Vieonts".
El darrer gol de l'Europa es proi niemals dues pilotes arriben a
rable al Valencia, el grial va marcar
de
concurs.
5 nt. ee eres.
mbinacions. l'atenté; Feliu Pérez did por Amas d'acabar; Bestit en fou el keeper sevillà,
nomia.
de Barcelona. ..Patrd Vieents
tres gols de molt bona factura.
car la defen.a
Segon Ruiz. Junior, la C. Badaésser realmenr l'home de la si- el seu autor, en aprofitar una oca- tira es basta per a tallar els intents
Garcia,
amb
igual matar que
L'Espanyol va jugar completalona, I ni. 34 s.
No ens limiten, a vendre'ls;
ció i el que mea es deetacé a la sió propicia, despees d'un veleta de marcar que fa el Barcelona..
l'anterior, 4 h. 42'42".
rnent a la desbandada i d'aixe, en
Segon, Ruiz, Junier, F. C., i tercer,
en els nostres Establiments
, entera.
Tercer,-Número
atad
3,
premi
Planes es lesiona i permuta el seu fou causa l'empenta valenciana.
M. Llabregat, Grecia E. C.
de Servei ets ajustem semas.
250
pessetes,
al
"Santa
MagdaL'ea-liare els feu l'obsequi d'un peEL BARCELONA BATUT PEL joc arnh Picea, antb objecte de reforVOLT A AMA NRES.A.
lena", de Tarragona. Lf.rual moQui podia esperar-se el magnific
pro gratuitament.
me la defensa, ja que el Betis. .n nalty i, és clar, no va ésser transBETIS, PER e A. o
Organitzada per la Seccia Atlética
tor.
4
h.,
46'
7".
rtit de l'Europa, despees de les
liii rlia nmenific, fa tota incoa
format.
del Centre Exeuraianista de la Co(Mart.- Ntimero I. "S'era".
etinues ealtibicions de qua ver/km el La seunana passada, en comentar driblings, combinacions i passades que
Els equips foren: Zamora, Saprimer partit Barceloue-lietie, dèiem
marca de Bo a' es diseute diumenge
de
Barcelona,
ami
motor
Pares
poden
hriaginar
clavara
el
mare
M
prisa,
iauPortes. Traba!, Soler, Kaiser, I
que ja calizadaue ele blau-grana prentemundada prosa 5:1 ee caeuit d'uns
sana, de 4 0 cavalls, irmtil, megrana,
entusiasmant
el
pablic.
Olariaga,
Vitae,
Mauri,
Padrón
i
guessin tota mena de precaucions per
ara
re •t::::1 man bell
dalla d'or oferta poi doetor
A mesura que passa el temps es :mes Yurrita.
Copes
al seil parta de Sevilla; pera es ven
rarn4s, en nom de le Confede- exit d'ertranitzaci0.
mediocre
l'exhibició
del
Barcelona,
que
Valencia
:
:
Pedret,
Cruz,
Garroba,
PrópIee ner a capare.
que llur actuada ha muta si cap, mes
ració Esportiva de Catalunya,
ActuL ate ulge
l'atleta
cacnvia de Roce novament, passant Curbeles, Molina, Amorós, Rino,
desastrosa que la que varen fer diu4 h 47' 39".
Ferrando; hi participaren. ultra eis
Segura
Picea
a
interior
dreta
i
gestee
a
le
Cubells,
Rey,
Urrutia
i
Sánchez.
menge a Les Corte.
Cinquè, - Nt'imere 3. "8ttitt alletrs
de l'A. E.
Satnitkr, a la dat-antera,
PLACA REIAL, 15
Es inútil que seais park del sol liLaetatnitla.
RESULTATS DELS PARTITS
Antoni", de Tiareelana. omitir mo _ 'Llgainanel:t i 1'.
rl,reelona.
I
-erta
ha
les alem , amDENTRENAalENT DE
de plum que queia; del ntenjar de la
tor Dentsehe 011,-,. do 82 eal.aclii s a iticaci,a f ‘..0 !,, •,egilcut:
AUTO-ELECiiitGlfia
fonda i d'altres pretextos a quin mes
DlUarlaNGE
vall 9., de Vicent a Pu:g.
lames
Prinler.-larczli Las:
ludeent-nos tots? L'Europa juge, com
ridicul; el Barcelona ha perdut arub
Sans-Grecia, 4 a 2.
47' 59".
pendcr.t.
i hada juaat d'entusianne, (l'en- to:s els ete i ate davant d'un equip
A Badalona:
de 11"litiet
Hfill, ida
SisA.-Narnems "taanf FaScg,01.-1,117iS Mr731,11tC, t Ir! C E.
t, de serenitat i de "fougue".
inferior de tacnica i que no te cep
Badalona-Martinene, a a a.
mas", de Parcelarle, a mmml, mobaBa ge,
';ontriirialneb t 2 1 eue sol succeir figura genial, perú que ha demostrat
A Terrassa:
tivutacii, 234
Parsons. de 40 eavnlls; patea
"rerccr.-M:ttiuel
ip n icpcnells, potser mas aviat foren els una moral i un entusiasme magnifics;
Terrassa-Sabadell, 4 a 5.
Ismael Bedá. 5 h. 2' 25".
11•JeN.J.IMIII•J”G•M•n•34/D.IIMI.J.IMI•anMlen En1•711
1 crises els qui flaquejaren; en can- el; professionals del Barcelona, una
A Mataró:
El cronometratga, a eärreo dent. •
Quart.- Sir ./.., Ganar:. indepenla tasca deis mitk,s impressionä se gada mes, han decebut ele seas inIluro-Sant Andreu, 4 a 4do Mullar excellent com
ge pel Campionat d'Europa de
dent.
a davantera cause sensació; innembrabies partidaria fent un paper
Visiteu eis nostres
A Tarragona:
la
categoria.
SChlerilifig
en
el
2 idualment, la tarda va ésser de
Cinque.-J teje' Lapee, alt FA, E. T.
ridicul,
Stands Sala 1 - 121, 122, 127, 128
Cal felicitar eh'. latir pel mea
Gimnestie- Atlètic de S., 2 a o.
seu darrer combat va véneer
Sisie-Ant mi al
ndepenria per En Cros, el qua se'n dita
que per a arreplegar vuit dies
Palau de la Indústria
exit obtingut.
EILINtaA GONTFL1 ITALIA
a Francis Charles per k. o. Per
dent.
. tarda apoteósica. aei algú, des- mes de dietes i dones pm n a naves exiParia, 25. -A restadi do Co- contra, Delarge va esset batut
eixe
- dor dels nostres valors idtSetè.-Jautne Pera, de l. E. T.
gencia' económiques que e/s de la
lombes jugaren ahir la selecció per punts pel pes majá Jack
Vuire.-Joeep laves, del E. C. B.
istics, llagues vist diuMenge En Junta s'apressaran a acceptar, naturalde França contra la d'Itälia, i
NN'alker.
Rambla de Catalunya, 90
Nose.- Tos,p Urrutia, del F. C. B.
: es per primera regada, Momia cucan, els jegadors s'han estimat mas
quedaren empatats a tres gols.
- A Bilbao dissabte
Deee eienie Ramoe. del E. C. B.
:ene trobar-se davant el millor de perdre, Mis posant en mal !lec el
Fls italiana en comenear por- venia va viereer a Prie per k. o.
:nt-centre de la Península. La se- non) del Club? No mis atrevan a creaSEGON FESTIVAT. DE PREDels 75 :aleles inscrits prengueren
taven avantalja, perte els frantras roinals. Montes a Desprecisió en les pa ssades als ex- re-he; perra el cert as que aquesta :aun pe sentor detall! la rapidesa mas resos l'en!, un gran esf.e oaronPARAC1O. - 1,1 ORT VA lt 1TRE la s. aeiaa ola i iC h12 , :iiicaren firma
pitas per E. o. en dos rounds,
era la impressió que hora pudia cecasevillans.
*IS, sobretot, i la seva forma de
segii real
in classificaci ..n per equipa Zs.
EL RECORD DEL S al. :1" U.•Iló genes a Iliond per inferioriEls darrere d1lilUtS aún da.itenea
CADA. - Al cante dei Rada/otra va
atar, causaven adruiració. Si Ihr Ilavis de tots els comentaAgrupada. Excursionieta Tm:atzti .. a Cinc rot.u.1•,.
ay s efectista, no menys brillant ristes.
med): totes dues defenses es mosAquests 1011111de.
resultats, celebrar-se el diumenge e! segon fes- martela, So puna
Els qui avui juguen ami) la eral- teen infranquejables, i els ala-aya
ésser el paper d'En Peleó, eme
tival dels que ve organitzant el CoF. C. Barcelona. 26 punte
però, ata temen flojear satisfet
BOXA
t ml pnblic, car lima está d'acord rlara Provincial de la Federada ("a,ssantment va donar joe a la da- fiarme 1 bona fc del públic incondi- Barcelona per empatar moren en la ',al
C. E. de Bages, 36.
cional
po•ser
en
fan
un
gra
massa
i
Bella, mentee que M'alter ra ga amb
amb que Pis locals Diógenes, telana, per tal de preparar ele atletes
teca, alhora que sabia marcar
ELS RESULTATS DE DIULA PROVÀ DE MARINA
be seria de recordar-los que la cor- molta serenitat i decisió els int,cts MENGE.-Amb
per al vinent carnpionat peninsular,
Montes i Eehevarria varen tenir
t La els contraria.
LLIURE DE "LA 1-'UNNA"
bastant (le conda
sol
;minares
quan
hom
menys
ho
del
Betis
d'augmentar
el
resultar.
Les proves attle se celebraren, les
ona feina d'En Pellicer a la pricurrimeia donada la insegure- uns adverearis ruolt fäcils.
Amb motiu de la celebració del IV
espera.
Horn econeix que, tal c5m ha ju- tat t'unos, va eelebrar-se
gas el Barcelona, !rogué peral m per diumenge a la tarda al Mundial
SEgParaCaAriUBEPTer a Sztaidrae:r,dirdiniriei gnigu e,..adaiaa el,deRainna,igar
.1111111111111iIIMINIIIIIIIMI411413311131Hill11114111111affleillIIIIIIMIIIIImnioNIIIIIIIIIIIIIUminimailitom11111111111111111!IlIN
mes quantitat de gols.
Sport l'anunciada reunió pugiil D F
DE PAr
L'àrbitre. senyor laMmeniez, acata Ratico a base de combats a
(le
Sant
Antoni,
98,
pral.
Tel.
A
5498.
So
l
e
r
s
e
o
rt
e
s
j2
itr7
t
ucdä
rarr
i
eic
sd
t
r
i
lS'
r
er
t
ia
etls
rP
dijous. e9, Avenue de ¡'Opera.
amb imparcialitat, per?) es dem-Lt m- quatre rounds, que 15 3 la (11si 1ASCULES
fluenciar per l'ambient apassIcnat [As t:inda ideal per als boxadors
Aameimirimma..ialmit.tk.nrtauclu•aralegiolaranalwnsiabemana,sofflatIerJusaat-----.1
al Bella.
11111i comiencen, que sein els que
Dels jugadofs d'aquest equip, 1;t formen el principal contingent
OLIS
MINERALS
QUALITAT
defensa acepé , atab mnojt d'eucert, d'aquestes reunions. Manea, pe.R A CABALS 'l
emn 'tairtai ela mitjoa, ' d'entre els (.6. encara una mica mea de
e
quals es fati remarcable la tasca vivesa a aquests boxadors per
1
•
d'Esteve. De la davantera els mi- f al que el públic vibrl a cada
ir ament,
11
qors Aranda i Carrasco.
round, .que és el que hom pere, Losen LasatnItiana
Saut Pare, 21 -:- iele 1678 S. P.
Del Barcelona només M'alter ju.. segueix en aquests combats
IllIIISMIIIIM111111Q111341111011411111h111111101111111113111illge11111111Milli111111111111111101111311MIIIMMIIIIIIIIIIIMMIMII

ISP-ORATS

mitjos ho fati d'una manera accela.

_T

L'Europa fa un gran partit amb el Madrid: sortint vencedor per 4 a
El Betis, a Sevilla, guanya al Barcelona, per i a o :: Amb els resultats
de Vigo i d'IrUn, queden els vuit Clubs igualats de punts
i entre diumenge i dilluns, caldrá desfer aquests empats per a
decidir els semi-finalistes
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itniversari de la fundació de rA-

Dendir Nostra Dona de Montserrat, a Sant Just, o a Santa Maria de

grupació Excursionista -La Punxa,
aquesta simpäica entitat organitza
tea carrera tnärxa lliure, la Gua) tinguè lloc dinmenge passat al mati a
Floresta Pearson.
E1 circuit escollit cli terrenys de
can Llovet, per -les immediacions
de Can Busquets. fou senzillanient
Els organitzadors tinguere

„
•

:mcert de collocar la meta de
.1 i arribada en mig del recon•
a cobrir.
coronà aquesta
,:t prova organitzada pels acudividus formants de Eentitat
.1cit5 Excursionista "La Pinto la qual es registraren les se.-•assificacions:
- eacita general.-Primer, F.
i A. E. Pedraforca, en 37
sajona 1 quita; segara. I.
Ja J. E. Joventut
minuts, 27 segcns 4
reSUM:

-

.

M. Amat, de la ídem,
43 segons 1 quint;
Adel. de la G. E. EgaJ. Valls, de G. E. ',ro9. Figueras, de la 3.
Jia; set', .1. Anirons,
-.acienc; vuité, R. Saludrií. E. F.gara: nové, A. PaLa Punxa" (=pió so-

Forcat, del G. F.. Jo. classificaren 21 marval.

.,:,. per eqnips/ Primer, Je: lataiana. amb 11 junts: SI' F. Pedraforca; tercer, C.
a•a: quart, ti. F. Egara:
"1.a l'unaa", i sisè,

social: Primer, PaR. Argulinbau; tercer,
t. Cruxent.
PREPARACIO
ARRAGON.A "
• H>at se celebraren les
d'emrerament de les
desigaarle; a eienuar
: resultats técnics
1>epertiu), 14 seGinmästiCr, 2.70 me'-1
Icirq rn.
imeuls:

as

r.

(lt.
.

75 in.
7 : 71 in.

su ' lo 0..
2713 ni.
22. 07 11/..

7
:lat.
D1, 7

1-5: record de
3-3- (fora

n ), 7 4-5•

8 s.

43 5. 4-5%

,

,. o 111. 48 s. 3-5.
:N. 5 2 S. 3-5.
. 10 in. 17 F.
re urteil:
. 32 n/. 67.

4-5.

(I... ir. e8 cm.
G ). 1 na 58 cm.

- (C.

DE

L'ESTRANGER

ea.MITE
•,
- \v/i,
reunit a Mona- .
maernacional °limpie.
ares'/Ient ha donat co npte
tel e arama del senyor Gorlamis,
van per hon camí els ore. , iu, per als Jocs (alía/pies a LOS
:des darant rany 1932.
Comité ha registrat la
.ra :tels següents paisos, perquè
ce:ebrin els jocs oliinpics da
•assa, Italia, Alernanya, Espanya,
,ea, Hongria, Estats Units i
,te, arpr e saes candidatures e,tan
: ade s pets respectius Governs..I.A TARGA FLORIO
e rla (Paterna), 25.-Les due; C3tries de la Targa Flario fo:en
,nyade s , respectivament, pels col-

francesos Bugatti i Salmson.,ra
CIRCUIT AUTOMOBILISTIC DEL MARROC

asablanea. 25.-El corredor Rest,
un mixe Georges Hirat, s'ha
-/ssificat el primer co el circut auto:dlistic del Marroc (7 0 7 M' Ame :).-Fabra.

eléctricos para
äquinas de coser
GWeinhagen&
Diputación 273

BARCELONA

CATALUNYA
BADALONA
Troballa arqueológica
Curset de
cuina :: Musicals
Continuen fent-se recerques
uns

terrenys propietat

del

senyor

Ramon Guixeres, on dies passats,
treballant en uns fonaments, apare-

giré, a un n'erre i mig de fondada,
un riquissim mosaic que segons versions - pot éster anterior al segle III.
Fruit de naves recerques ha eetat
la troballa d'Ares fragments. alguns d'ells de més valor arquitectònic que l'anterior.
- La junta de rentitat Biblioteca Femenina, a petició d'un gran
nombre de les seves associades,
acordé ajornar la celebració de
tercera lliçó del Curset de curia,
que hacia de tenirAloc el diumenge
de Pasqua, el din 24 Proppassat.
L'acte tingué ¡Inc al sen estatge
social.
- El

segon coneert de l'"Associació d'Amics de la Música", tindrà lloc demä, dimecres, al marre
Zorrilla, a les den de la vetlla. L'acte anirà a arree del Sextet Granados, de reconeguda cabra.
VALLS

La demarcació judicial :-: Ple de
l'Ajuntament
Aplec excursionista
"La Gaceta de Madrid", ja ha pe-

blicat la proposta, feta per l'Ata:R/1cia, de la noca dernareació judicial
d'aquest partir.
La Comissió d'Accid Pro - Jurilt,
treballa activament en preparar una
amplia informaci(3 de les forces representatives de la comarca, per P.1
que no reixi e propsit de separar (Is
pobles del Pta. Ficuerola, Cabra •;
Pent d'Arme:itera, del partit de Valla
- S'ha celebrar el cerresponent
de l'Ajuntament. Com dc costana els
renicl a rs no han fet
del dret de fi s
tic la Permanellt, -calitzries
catre altres han aprovat els searileMs
acords:
Imnosar contrita/ció esnec:at

propietaris d'una part de la :.'lfuralla
de les Creus, per a les obres i millares que s'hi realitzen.
Reformar adequadarnent redifici de
dels Carmelites, per a
trasradar al primer 1 . i 5 les escotes
pliblieues i re s ervar el.; baixes per a
rescola professis na!.
Ratificar l'oferta /le terreny. Ilarn i
aigua a la Superioritat. pel cas que
s'emprengui robra de censtruecid del
grup escolar.
- Diumence passat, la cobla culi/mea "La Principal del Cama", doeä
una audició de sardanes a la plaça del
pati.
Ens adoeärem, ami/ clase que la
cobla es presente notablement renocenada i que l'execució q ue cus brindé
fon realment encreseadera.
Li aügurem bons èxits.
- La data del primer aplec excur.
sioni,ta d'aquestes comarques ha estat fixada definitivament al 22 de
rnaig. Se celebrara a Santes Creus.
Entre. nitres, el programa de la festa serä inteurat rels següents acres:
ossci solemne, ami/ serme/ a cérree
d'un orador de renorn; cltrS1 attétiel
rentorn del bese de Sant Sehastié
( sis quilennetres); sardanes, mati i
lerda. a arree de la PrMeinal del
Cantp: parlaments per peohorns de
rexcursinnisme caleta i épat a honcr
dels oradors.
Al local de l'Escala Prafessional han celebrat tina reunis; els presidents de les societats locals, per tal
de celebrar un festival a profit dels
obradors de mecanica, histeria i de
Paleta de resmentacla escota,
SANT HILARI SACALM
Les festes de Pasqua
Caramelles
Accident d'automòbil :-: Naces
Amb un temas espléndid, v eritablement primaveral, han transcorregut
les festes de la Pasqua Florista. PaMieS cegarle s . rara enimany. han estat
tan animades; el nombre de forasters
que han passat l es festes amb nosaltres, era important.
- El concert de "cm-amenes" que
a les Cases Consistorials dona el ma.
vell Orfeó "La Guilleria", sola la
direcció del mestre 1,:n Pan Rirlaura,
canta, entre altres, i per primera cegada, el "Cant de la Somera", que
es va repetir enmig de gran; ovacions
del nombrós públic reunit.
- La "colla" del "Centre d'Esbario", en el sen cancert de "enrame,
Iles" que dona a l'alcalde, estrené la
sardana del jove mestre Josep Clara,s
"Unia de Repuntaires".
- Al paratge de la "Font del Ferro" se celebra, el dilluas de Pass
ana. amb gran éxit, la "Festa de l'Arbre".
- El dijous a la tarda, un aulo-taxi
de Breda, al quilòmetre 5 de la carretera de Vich, bola, donant d ijes o
tres voltes de campana. i queda de s troeat. Resulté amb ferides de gravetat, a/ cap i a la cobea, un negociant
de Sant Celoni, i amb masegament
general, el sen acompanyant i el anfer de l'automòbil. Els ferits foren
degudament assistits pel nostre bon
amic, el , doctor Manel Plana.
- Sembla que en la propera vetllada teatral que donara el quadro escinic de l'Orieó figurarà la primera actriu de la companyia de N'Enric Giménez, Consol Perdió.
- Estan anunciades per al proper
día 7 de maig, i a l'església de MontSer r a t , le s naces de Ja simpätica se.
ny-areta Clara Naguera, filia del tonegar industrial de la rirmra vila En
Salvador, anda l distingit jove Ratnon Pages.
Els desitgem maltea felicitati.

TARREGA
Musicals - Seamana Santa Culturals - Caramelles - La
fusta de Sant Jordi - Altres
noves
El dia 1 0 del corrent tingué
Iba un gran coneert que, en
conmemorad() del primer centenari de la mort de Beethoven, organitza PA.ssociacid
Müsiea :1 Arree de l'Orquestra
"iIta Cantera", dirigida poi mesti 13ernardf Gülvez. Al comencantera de In segona pnet, que
eslava dedicada exellusivarnent
al gran músie, es Una un minut
de eilend, que bou correspost
pol nombrós públie que emplenava ei saló de l'Ateneu. El
programa, en el goal figuraven
a mes obres de Mozart Sehnbevt, Uijeie,k. BorOdine i Brahms,
fou interpretat d'urna manera
meravellosa, essent aplandit
frenitiertment en la seca totalitat, i especialment en algunos
composicions varen hacer de
repetir-se.
Amb molta soler-imitar s'han
celebrar les funcions religiosos
do Semana Santa, i especialment In prometí del Divendres
San!, qiu • es ceid ~corregirdíssima.
- El dia de Pasqua tingué
lIde la festa d'adtbament de la
(marta tanda deis exereici.s espirituals, última de les que en
l'actual campanya s'han cingla
rldnant a la casa comarcal de la
Nostra Dona del Sufragi '.Mrts
de Colon'. A aquesta testa hi
ha assi,tit el director deis exerdeis parroquials. el reverent
Pare Francose de P. Vallet, S. J.,
vl quid. acompanyat d'una Cot:ìis" iC kl Casal de l'Exercitant
do Bar-detona, fett ofrena d'una
formosa imalge del Sagrat Cor,
(pi e sdontrdnitza a la novena

.

nocturna: Avui, torn de
la Aació
Mdo
arr
Sant Pasqual Bailan, a resglésia
parroquia' de Sant Josep de Gràcia.
Vetlles CO sufragi de les ànimes
del Purgatori.-Avui, torn de Jesús
Salvador. Denla, torn de Nostra Dona_de :I.11.olantTseirnriatne. ia del
Guinardó se
celebraré la diada de la Mare
Den de Montserrat amb els acres
següents:
A les vuit, missa de comuni.', general, amb platica preparatòria i
motets eucarístics pel cor de l'escolapia parroquia'.
A les den, ofici 5oletnne, anda assistencia dels rectors veins; pel mateix cor parroquial es cantare la missa "Pius X", del mestre Vilaseca.
Eara el panegiric de la Moreneta el
reverend mossén Joan Punti i Coprevere, de Foment de Pietat
Catalana.
Tarda, a les quatre: Rosari, visita
espiritual a la Mare de Den de Montserrat; es cantaran les avemaries
ele les set deprecacions, Salve i Vi-

rolai.
LLIGA DE PERSEVERANCA
DELS JOSEPETS.- Avui, dimarts,
dia 26, a tes O 45 en punt del vespre.
aquest a Lli g a de Gracia celebrara a
la parròquia de Sant Josep, de G racia, el ser/ acre solemne del Dia de
Reces Espiritual, durant el qual el
reverend P. Rieard Negre S. J. oredicard als perseverants una Meditacid d•Ex'ercicis.
La Junta espera per tant de teta
els socia I assisténcia a aqueas ame

Lema: l'are Jalit l• rant ese, preaau
per nosaitres. so. El erguir de b1C114.
Lee:a
Arezzo, Vlia, elallyaaa.

liungs a asile rrancsíse. Lema, lairs
visa /mis na, 12. 1.31./IgS a san( Eral/cese. Lema: tiena urais els pestes. 13.
Iranciscaus. Lona: ainaui jo
el necessari. 14. lel caen de J0013.
Lenta: Lamina que caminaras. 15.
Goles a Sant Francesc. Lenta: Vostres goig s te vull camar. ro. fittnne
del sete ceittenari de la niort de aun
'f rancesa Lema: Amb mi Jesús in
5ia. 17. Ilimne a Saust Francesc. Lema: Mon Deu i mun tot. lb. Goigs
a Sant Francesc. Lema: Sant Erancese, joglar de Deis. 19. Lar/tics franciscan.. Lema: Pobre pobrissó pobrissim d'Assis. 20. 1." TeS canems. Lema:
Humilis late. al . Tres cançons. Lema: Saldes cançons. 22. Missa uníssonal.• Lema/ O Francisco. 23. Romane dc les mans obertes. Lema:
Obriu-nos-les. 24. Goigs a Sant Erais'
cese. Lema: Cantem - tes. 25. Goigs a
Sant Francesc, Lema: Deus meus et
omnia. 26. El carril de Siena. Lema:
Giravolta Fra Massen. cte. 27. Goigs
a Sant Erancesc. Lema: Ofrena d'un
terciari. 28. Card ias franciscans. Lema: Violes per al pable. 29. Carni
Siena, Lenur. Simplicitat. 3o. Ilimne
del Centenari. Lema: Ad Laudem
P. X. Francisci. 31. Caneó de raigua.
Tres roses. ja. Romane de les mans
obertes. Lema: Tres t'Oses. 33. Guigs
a Sant Francesc. Lema: Can: (lel po-

El

V

Saló de

l'Automúbil,

del Cicle i deis

Esports
Demit, dimecres,.dia 27, s'inaugurara
el a•aiu AUtulauutl 115 iniieetwia, la
insianite10 USI gual O elS 4.-are.us sie
Mon.juisAt ja C3iat quast nena en suene ityLICaltS legues.
Des ea: 19.5, data del darrer Salo,

els nous perieemonaments apurtata a
la construcoo amo/amad no navien
ungut 01:4410 de puder esser apreciats
en comen, u permes, per tala, les Culnparas:Mis neeessarres.
Tal con diauereni, gairebé la totalitats dets stands correspunen a marques estrangeres, sobretot de França
i dels Estats Cinta, os dos patsvs
major potencauLat inuustrial pel que
la a automobtis. Per raons que no cal
de:allar perque semi conegudes dc tothom, la mator part de cotxes exhibits
secan francasos. Immediatarnent, en
ordre de quanti.at, cenen les marques
nordamerioanes. L'aportaste) anglesa,
italiana u alemanya da també nombroEa, encara que no tant coma les anteriors, í /le bou tres mes interessant
que la d'altres anys.
Sis o set anys enrera, quan a Barcelona hi hacia unes qualles 1 Al-M(1es
d'automlibils que després d'una relativa activitat de,xaden d'existir, al Saló de Barcelona la represernació dels
colad s d'aquí era mes nombras, que
no un va csser en el Sald darrer, per
exemple. D'aquella temps només resten dues fabriques, d'altea banda, les
mes antigues, que s'han sos.ingut, tot
i les divo-sea crisis que ha travessat
la indústria.
Enguany, a mis de les dues marques
alludides, hi 1/aura una mostra dels
Cobres Ricart, que tanta sensació varen causar al darrer Saló de París,
el mas iMportant d'Europa. També serà de remarcar el co:xe C. E. Y. C.,
el motor del qual respon a una concepció nnva del motor a dos temps.
Aquest motor ja havia estat exposat
a Barcelona; en el Saló d'Enguany
sen it exposat no so/s el motor, sim5
Cotxe i i tot, de tipus popular i utilitari.
Pel que fa a les motos, la majar
part de marques exposades seran angleses; com es sabut, Anglaterra es
el país on la indústria motociclista és

més important. Al costat, pera:, de lea
marques ebtrangtres, les motos Alpha
i Patria, ja Conegudes deis espurtaus
catalana, aprontaran ei Saló aer a
presen,ar nous ~uds.
Una secció intereasant sera també
la de esnota aummobits, secció medita
en les duerents exposicions ceicorades
a Barcelona.

L'aviaca5 hi seré també adequadament representada.

Els accessoris per ells sols omplen
gairehé la meitat d'stands. En el Saló
que aquesta setmana s'inaugura cridaran mes l'atenció ets stands d'äc-cèssoris, pula que la iantas'.a dels decoradors s'1s;. expansionat en la disposició
atractivola dels dits stands.
Ultra els xassis i les carrosseries,
no mancaran tampoc el- cotxes seccionats tinten o en part, llsçó de me/ea:Mea automòbil T'eh a propòsit per
a divulgar eIs ''secrets" ticmcs que
gran part de públic no te ocasiä de
coneixer. Una novetat, i no de les
menys interessants, seré la de presentar les fases de fabricad.") d'un cotxe,
que, com els eorxes secciona'', ha
d'ésser ntilissim per a 12 instrucció
deis visitants.
En fi, com (. 5 d'esperar, tractant - se
d'una indú s tria que progressa i
tia répidament. ei Sal 5 Automòbil
i'enguany serà superior des de tots
els punt; de vista als anter:ormertt
caldria
arganitzats, casa que
sabent que l'areanitza la Cambra Sin-ñica) entitat !armada per n - evi g ioses personav,:ats i que,
per mis hi que Ii resulti una cosa. sernpre procura superar-la e una novella
°casto eue se ii 0,0-centi. i si no St
presenta, erra l'ocasió i tot.

ble. .34. Caneó de les engranes. Lema: Tres roses. 35. Goigs a Sant
Francese Letra: Francesc, pobre i
hurra Missa del set.C/ Centenari
de Sant Francesc. Lema: Te Deum
Lanclantes. 37. antin iranCiSd. Lema: Pobrissó. 38. El temí de Siena.
Lema: Camimints hamils. 39. Goigs
reglamentad. a la cegada que es
Sant Francesc. Lema: Sant Erancm-tintan en invitar-hi a tots aquells
cese, doneu-nos pa i vi i costra beque simpatitzin amb l'Obra.
licita grecia. 4 5). Cantic al sol. Lema/
- Amb la solemnitat de costura. Tartus labor. 41. Caneó de raigan.
Migué' 110c diumenge passat l'acte Lema: Teas ‚el cel a dins. 42. Missa
Tallers Elecrics AG A
piadós d administrar la Sagrada Co - ' unissonal. Lema: Benauranea. 43. FiePoema
vocal
rres
de
Sant
Francesc.
1nuniO als malalts allitats en aquest
Repara ció
Hospital da la Santa Creu. en corn- i irstrumen • al. Lenta: Deas meus et
plimeat del precepte pasqual. En re - °mida. -- El secretari, Francesc BalMagnetos Dinamos i
presentació de les excellentissimes de11.5.
Acumuladors
Advertiment. Donada la co i ncidencorporacions provincia: í municipal,
neme«, 8 ¡
mes econiimics
de
les
conine,icr,,,,,
els
Casa.
cia
respectivament, hi assistiren els exlii a ss isti tionla n INova
cellentissims Srs. comte de Figols i 26 eti dels mateixos tito l i
96
Tilnre2:1. sJtIs canta. alguna moletra, el jurat qualiAcarInr preca als
marques de Zarnbrano, el priMer des
4n11..1.
tete reugiosos durant la missa,
aut a rs de les carnentades camnasicians
guata porta el nena i l'acompanyai un mdit coneert ra final.
ren can/ a cordonistes el segon i el que ean/-fin el lema per tal d'evitar
Amie-da t'esta. trie resulta estota canfesió.
n 1111111111l1111111011E1111111111111111111111311M111111111131iIIIM
plandida I plena ele germano^. llega del ros tacultatiu d'aquest
- De • né.. a les set d e l matf. la 1111111111111111`,11111111111111131i111111111111111111111111011
mangreeei en el Mas (le C1-41 n 1111 tabliment, doctor En Miguel Hurta.
LEna Fsnirit/ta f de N'e/ora nona
,127115 gran esplendor 6' ha
Saeta ataria de Mantse-mt. de la
nada d'dn miler de persones do
lebrat a la parroquia l basílica de par-óqu i rt dels Atareis. celehraeä la
T'arroga i nobles de la cdmarca.
Santa
Matia de la Mar el solemne festa de la seca excelsa Patrona la
lloro diu que s'organitzarà
aPra landa one. dirigida Triduom r:e desgreuges a S. D. M. Ver g e Bruna, arnla tina rriSSa de coque
la
Isliga Espiritual contra cl n/unió general. amb plat i ca prenapel, Paros Vallo! I Riera. tindrä
'loe del 16 al 22 del propvinent mal radar, establerta a la dita Ba- rataria Del senyor ecAnorn. massen
sílica. celebra tots els anys.
mes de maig.
Enric Tutusens. conciliar ; de la LliL'orador sagrat snob illustre doc.
En les paseados feotes
ga: s'acebara la festa s mb la visita
do Pa s nua sortiren a cantar. • tor En Josep Porte/lié exposä ea espiritual i cadt s del Viredaj i salve
i
amb
romea
èxit.
17091.11M.
(aun de
grancissizas inals que reporten a la pel cor /le la Mira i noble.
lds Ireulicionals caramelles els hui/taimas les blastémies.
A la tarda a les set, continuaré
eors 10-als La Lira Tarrognense
La procesad, que se celebré per
la solemne Novena que a hanor
Tarregnense.
i
rintea.ur del tempre diumenge pas- la Verg e de Ment s errat es ve pracHom comenta desfaVo- sat, darrer dia del solemne Triduum, ticant cada (lis, amb sermó pel rerablement l'artuarid del roe La toa uaa de les mes l'urdes i nombro- verend J osen Faura. n r e cer c . can Lira Tarro g nense que enguany. sea (lee alean ce:ebrat a Santa Ma- tant-se la Salve i el Vira'ai. aca• igual que anteriors, fet
baos-se amb hesamans a la ¡matee.
lla de la Mar.
serenarte, en rerts limes pite reEs fa avinent als sacis de la l_li- La Lliga dc l'Obra dels Exercifent
ras
omfs
de
enmendables.
ga que la camitniO de dema és la
eis
Parroquials
de Perseverança del,
les adv,.rteacies encaminarles a
Josepets (Gracia), avui Celeararà cl reglamentaria del mes.
et
seu Da de Recé; Espiritual amb eis
Se'ro, din que les autoritats
a-canoas actea:
lsidals lino pres mesures eneaA les set del mati: Oracions del
otipad, perquè anuesta manca
mati. Missa amb Comunió, res del 111111i)111111,1111111fIllilliillii1111113M111 n11111111(ii1111111111
de ud.:pede als ciutadaris no es
Sant Rosari i cant dc Fliimne de
Perseveranca.
561) ja molts els socia protecA les 9'45 del vespre: Exposicid setors cpu • p itasen no continuar en
lemn, de Nostre Senyor Sagramentat.
llurs quotes.
Documents de tota mena.
Estació alternada amb el cant de les
La Secció de Civilitat que
"Jacuiatóries".
ha estat creada a l'Atener!, ha
?Jumera d'adoració i cant del "Lau- 19 - Portaferrissa • 19
taimençal les SeVeS 1 iSt 5 1 es amb
date".
la eonstitueiú d'un grup excurMiditació d'un p unt d'Exercicis pel Garrees pública :-: Tel. A 1725
s;onista, qui fen la seca primera
P. Ricard Negre, S. J.
sorl[da el diumenge din 10 del
Reserva i Himne de Perseverança.
:091111111111111111MIMPTIMI111111111101111MiNF 11111111111111INIIN11111111111111111111111111111111111111111 n 11111i111111111111111111111111111111111i11113111113!1111111111311IFINCI
eorrent. que anä als jacintents
SOn convidats a concórrer a aquests
foss 'ilifers del Talladell i ruines
actes teta aquella que simpatitaiu amb
del ednvent dels Cisternencs del
mateix 'loc.
- L'AsaticiacIó dEclesiasties per
L'Orfed Noca Iarrega
l'Apostoiat Popular miura, la s e s
esta preparara per al diumenge
sió general d'abril demä, do 27 de
n lia 1 de nutig la celebració de
l'actual, a dos quarts de sis de la
la festa del giorids Sant Jordi,
tarda.
i'aIrd lO Catalunya.
El programa es el segiient:
La conferencia, itlustrada amb projeccions, esté encarregada al reverend
itt mai 1, ojissa a l'ermita de
Sant El,d; al migdia. sardanes
doctor Josep Tarre, prevere, el tema
de la qual sera: "La doctrina catóIS IS jardins de l'Ateneu. i a la
nit conectrt al sald-teatro d'alica i l'Escola du Matirras".
questa enlitat.
- Per a la construcció del Temals
dies
:3
i
4
Isa
innig
Per
ple perog iutal de Villalba-Saserra shan
a
'Tärrega
vinguda
s'auunria la
rebut a la Cancelleria del Bisbat els
riel famds Circ estranger que
següents donatius:
parta per nom "Zoo-Cireus".
J. B., 5o pessetes; B. S., go; Un
Ana) agries, motin s'esta fent devot del Sstn. Sagrament, 12; R.
'una intensa propaganda per
Camprubí, 5o; Antoni Romagosa de
aquesta
Besuca, lo; M. E. J., so; Una devoEn agrios! Circ hi figuren 27 (0
ta M. C., ir ; Rema 1'. Abat del Moa
persones i 500 n'Uníais, i per
nastir de Moles( rrat, ion; M. E. 3.,
transportar-lo es necessita
so; Jaume Rovira, 25; E. P. L., per
tren de 45 vagons.
conduce de "La 'Vanguardia", do;
Religioses de l'Esperança, roo; Un devot del Sagrat Cor, too; Rnd. Ricard
Sangenís, prevere, 5; Joan Bascompte
LA VIDA RELIGIOSA
Coll, 25.
Amb el mate :x fi s'han subscrit amh
Sants d'acta: Sant Clet i Maree- la quota mensual d'una pesseta els sepapes i nuirtirs; Sant Basileu, nyors segiients:
Llorenç Val/s, prevere; revebisbe i /Partir. i Santa Exuperancia,
rend doctor Lluís Urpi, prevere; Peverge.
re Rius Calvet, Antònia Vinyes, RaSants de demà: La Maro de Ddu
sa Rius Vinyes, Rosa Rius Coll, Merile Montserrat; Sant Pere Ermence Rius Vinves, J. M.
hores: Avui, Confraria CONCURS MUSICAL, ORGANIT"lQi ttaran
Ca nitasilis.
ZAT PE1,S l'P. CAPUTXINS
de la Guardia i Oració, a la parte,
LI.1STA DE COMPOS1C1ONS
quia de Sant Jaume.
REBUDES
llores d'exposició: De dos quarts
1. Goigs a ' Sant Francesc. Lema:
de deu del ma tí a les crin del veaBonus Pastor' . Nliscrere. 2, Goigs a
pre.
Sant Fra»cesc, Lema: Cantem-li al
Denté: Església parroquia' de Sant
dolcIssim Pobri\s(5. Cami de Siena.
Cugat, de les sis del mati a dos
4 . Goi g s a Sari Francesc. Lema: Poquarts de vuit del vespre.
brissonet d'Asids. s. Goigs a Sant
Comunió reparadora: Avui, Esgla- Francesa Lema: Tradició. 6. Goigs
sia parroquial de Sant Pere.
Sant Erancear. Lema: Laudare Do.•
Derma: Església de Santa Marra minen/ in sanctiS. ejns. 7. Ilimne del
Gracia.
de Jesús, de
Seté Centenari de la mort ele saut
Cort de Maria: Avui, Nostra Do- Frarcesc. Lema: . Sant Francesc. 8. El
a
Sant
Piltre,
o
Gràcies,
na de les
carril de Siena. Lema: Giravolta Fra
Nostra Dona del Col), a l'Esperança. Masseu. etc. o. Gol' a Sant Francese.

Bruch,

1
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marts, 26 d'abril de 1927
•:iidicions per a optar a les
de práctica de port, els
• . es
•. .siectes de convenció adoptats
• r la Conferencia. diplomàtica
ternacional de drets marítima
Brusselles, prenent aeord3
bre modifioacions deis molets aiduals de les banderes
r is saixells mercants i nou
ir al ealtvi de nom d'a. ele., etc.
tdar el director general
ilist ministre de Marina,
s de la qua" f's president
lamenta que les SeVPS
aetipavions
la inanguraciú de les

s.
ir aninie aelantaocié,
Eadhesiil i constato,
,ie 11 Junta en pie conu • al ministro tIPS tIPIS
1.“1 1 . 1 son president
le-rnint- li la gratitud
.1 'Marina mercan espaIr et' \ a preferent
in iirrnìemrt (lisal as

psoblontes de
en la nostra
1 11.

.- -ea a

DEL MARROC
--C MUNICAT OFICIAL
1..1 uata de
Hit nada
1 t
- . al ha salaVaa San. a . 1 eap

.1wplo

II,

aient ela t ugi n ;1111;

asaiament.
• s . aalis.t ha
Daa aasher,
ti ii I T'r l
• I rs ti a e ti de-h
i S.
I.

r.“1•2,:trä
..!

ps! que
istosiol
Irr exonitdar
i
dosende

1,1-cit s
Irrt

P n tat

encontres
ii•iposMoha1'1 l'arao:1i'. un
i li-sidencia.
pa-. novetat a la
.; arateetaral "
TA DE LA DICCIÓ
•1• alarr a a isa faj1

1 seao l a nt noia:
etl,fa fIC la zona
I

.,1 marroc
soni s sari, per
PI .9P11
ana sahscripdaninitiaats
a l a ültims
ii eantribuiMaga!,a,u a
' anants
S A. f ,

amb
paa-saas.
Hl :taca-Val i
ha eriCarautoritat
J. tan marai. • irae:aliva."
DEL MARROC
EL S ss DE LES OPERACIONS
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pri. aja mana
ora al mateix
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DE L'AVIADOR
SAINT ROMAN

E VOL

-L ' aviador Saint
• aaosariar el seu

in

fet vols dasTaran deini
anpiaeix, el dia 27

primera hora, sor:rfa.

EL LECTOR DIU...
irTEUR ILLUMINA"
• a obra del doctor Isu"Le doctor illurniné-,
, 'la d'errors de lèxic. Se- ibla, l'autor suposa que el
Ramon Ltult, presentat per
": a català peninsular estahlcrt
Il allarca, parlava castellà; Ii fa
ir seas com Jayme, Huesca, niño,
Inrnbres, &sita i a ltr es . Ultra
ta la narrada, esta plena de
com els següents: Plaza
'' 'aar . Colegio, Puerta Mayor, Pla4 de la Ceo, Antonio, Pedro, San
huerta, Domingo. ja coaniccu i a estar acostutnats a veure
al guns estrangers parlen de idos_ sense tenir-ne ni tant sols tot
31,41
trienal coneixement. i tatitbe n'escansats.

ci cas

si el doctor G72-1X,

ESTRANGER

turbis entra manifestants i brees de
la policai, darant una manifestada
organitzada a Pasewalk (Pom!ràala) pel rartit obrer nacional so s ia-

Les opinions de Xiang-Kai-Sek continuen guanyant terreny cap al Nord -- La
situació general a la Xina -- La posició de Feng-Yu-Siang -- El saqueig çontinua a Nanquín
XINA
Els progressns de X'ang-Kai•Sek
sense combatre
Xang-Hai, 25.-De l'enviat especial
de l'Agència Hayas:
S'esten ei moviment anti-camunista.
Sembla que Xiang-Kai-Sels hä ohtingut la eialahorac'a de Feng aat
Siang, el delegat del qual a Hankeu
fou executat ahir com a agent de la
contrarrevolucia.
Les negociacians entre Xiang-KaiSet; i les autoritats nardistes es porten amb gran rese-va ; iin obstant,
sembla que la influencia nacionalia
es fa cada dia mes ins t a cap al Nana
El governadar dc Xansi. que Has
ara havia romangut separat (raquestes lluites, ha demanat al Gavera de
Nanquín que li envii prapagandistes
per a estendre entre les tropes els
principis de Sin/ Yat San.
Ecu comunistls dr Hankeu comen(TM a soiir cliticultsts d'ordre mteriar.
Alsrms genen , l; damostren tendencia a aaherir-e a Nian-Kai-Sek.
L'arribada a Hankeu de dos calras,ats anglessis, ha produit entre els
exeremistes la impressia que Angla'
terra está decidida a procedir isoladarnmit en el cas que les potencies • o
es decideixin a prendre en dama les
mesures enèrgiques que sernhlen despreadre's dels incidems de Narigum.
La situada, actual p a ésser mime:
teritsaaa com tet periade d'espera.
Ea: xinesoS V.1,1 creure que desases
de's successas de Nanquin hi hauria
una accia de les potencies; ara encara continuen tement represälies.
Els centres anglesos creuen passible. entre les mesures de Itepressió
a prendre, el bloqueig del Riu Blau
n l'acupació dcl ferrocarril de Nanquin o la clel de Planken.
Aquests ferracarrils han estat construits ami) capitals anglesos i racea', contra ells seria n o més considerada una mesura de policia. - Fabra.

Un nou manifest de Xiang-Kai-Sek
Londres, 25. - Comuniquen (le
Nang-Hai al "Times". que el general Xiang Kai Xele ha publicas un
n a u manifest en el qual assegura que
el cornunisme sera suprimit on ell

governa-Fabra.
La situació a Nanquín :-: El saqueig
La posició de Feng Yu Siang
Pequín, 25. - Continua el saqueig
dels bens deis estrangers a Nanquín.
Les autoritats mnstren completa incliferencia davant d'aquest fet.
Continua el bombardeig entre Pu
Ecu 1 Nanquín i han resultas morts
nombrosos paisana
1:11 petit nombre de fcrces sudistes
amenacen de nou les comunicacions
dels nordistes entre Peng Pu i Hankeu.
Un missatge de Hankeu din qtte
s'ha produit una nova escisia en el
camp deis enrmics de Gin Tien. El
dsiegat del general Feng Yu Siang ha
estat fet presnner a Hankeu per acusar-se el dit general d'haver traicionat la causa comunista.
Pene Yu Siang es troba actualmert
a Yang-Radio.
Detencions i execucions a Canton
Londres, 25. - Comuniquen de
Hong Kong al "Daily Express", que
el Goverp de Canton continua deleniat tots els sospitosos de fer camparan. Vint persones, entre elles dues
narres, han eltat executades.-Fabra.

El comunisme a Hankeu
La bcssa o la vida
Londres. 25.-Comuniquen de XangHai al "Daily Mail", que el govern
cainunista de Hankeu ha decidit incautar-se del 30 per uso sobre els dipasas que tenen als Bancs els ríes
(1,1 país. Alguns d'aquests, havent-se
opasat energicament a la dita mesura, foren executats a Montxung.-Fabra.

La situació general a la Xina
Xandllai, 25. - En aquesta ciutat cantinua regnant tranquillitat, encara que les tropes estrangeres no
han abandonat cap de Iturs mesures
de precaució.
Les noticies que van arribant
l'interior, en cansa, són cada vegada
més con foses i contradictóries.
A Nanquín s'assegura que el govern dels moderats exerceix tan poca
autoritat, que els , estrangers sofreisea les mateixes molasties que abans.
A mes, la impressió d'inseguretat
continua essent la mateixa.
En alguns casos, les residencies
dels estrangers han estas saquejades
i les autoritats locals han rebutjat
despectivament totes les queixes que
seis han formulat sobre el particular

Segons determinades infonnacions, a
la caserna general de Xiatig Kai Sek
con innen els russos tenint cesta preponiserancia i la ruptura del dit gelisral fou personalment amb l'agent
butOttill.

Keu i Nanquín continua
el
entre els soldats del
Nord i del Suni, i la població civil
sofreix malt; entre aquesta • han resultat nombrosos mona
Mes milla de Natiquin s'assegura
que la xenofòbia ha amabas a una
situació gravissima i que tots els estrangers utie oteara romanien en Ilurs
residencies es %citen obligats a abandonar rapidament el pait.
A Txang-Txo, partieulannent, els
(-aranera han estat objecte de tota
n'.C11:1 d'atropells. Lats japonesos que
torta atazats per mi grup de como/listes. en defensar-se en feriren dos,
la qual cosa ha produit una excitada ciscara major. .
Degut a les exigaticies dels elements
comunistes. als propietaris i bargesos xasesos seas fa la sida materialment impossible i molts d'aquests fugen envera altres provincies.-Fabra.

Una nota de rAlmirallat brisas-tic
Londres, 25. - L'Almirallat bri
tànic ha publicat avui una nota sobre la situació a Xina.
A Nankeu regna tranquillitat.
Un baixell de guerra japones i dos
destroyers anglesos han estas atacats
per les forces xineses. Els vaixells
han respost ragressiö a canonades.
S'observa gran activitat al post de

Fn Neu.
Continua la batalla entaulada entre nordistes i sudistes. - Radio.

JAPÓ
L'ajut
Els Bancs tornen a obrir
L'opinió
del Banc del Japó
parlamentarla

terrats de nurs tase:Irles, i nur situació é3 desesperada, pels molts dies que
porten sense retire queviures.
.a la vall inferior del Mississipí ian
aparegut 48 cadàvers i es tem que en
resultan molts mas. Fins dintre d'un s
quants dies no sera possible fixar concretament el nombre de victimes ocasinnades per les inundacions.
La sitnacia és mas seriosa a Know-

neton-tamding, on ets habitantsalernanen amh insistencia que seis trametin
socors. S'ha organitzat una expedició
amb aquest exclusiu objecte.-Fabra.
Londres, 25. - Comuniquen de Nora York al "Times" que el nombre
de persone que han quedat sense estatge a conseqüència de les inundacions del Massissipi i3 de cent mil.
Es calculen en 150 les persones que
han mort en el sinistre.-Fabra.

La unió jurídica pan-americana

tmericana. la residencia de la qua) es
fixaria a Washington.-Fabra.

Els partits de l'oposició per patriotisrne votaran a favor del dit
projecte de hei, pera seguidament
presentaran un vot de censura contra el nou Govern per tal d'aconseguir que dimiteixi o que es dissolgui la Dieta japonesa i siguin convocades noves eleccions.-Radio.
L:extensió de la moratóris
nnnn Londres, 25.-De Toquio con • uniquen a l'Agència Reuter que el
Govern japonés ha decidís estendre
la moratòria a les colemies, llevas de
la illa de Formosa.-Fabra.

Els efectes de la moratòria
Toquio, 25.-El malestar ocasionat pel Decret de la moratör'a, a
conseqüència de la greu cris: finan-

ciera, sembla ess-air-se. A Osoka la
gent de negocis es mostra franca-

ment optimista, després de les seguretats donades pels banquers aa que,
malgrat la ro nataria, paarien concedir a llurs conoae•correntistes
quantitats superiors a les que es fi,ca en el Decret.
En obrir-se els establiments t ancaris s'ha observat qua Valmancia de
nous dipòsits ha estat mol; major
a la que s'esperava.
Aquest cansa en l'actitud del púlale es considera cansat per la declaració del Banc del Tapa mis ajua
daria traes as a bahques pri sa:des tale
necessitessin del seu ajut.
A Yokohama la borsa de seda en
or restara ta , -rada fiss a a de mes.Fabra,

Nombrosos suicidis
Toquio, 25. - A carta n lis ia crisi
financiera, alean registras al Japó
nombrosos saicidis. Nornai osos fi-

nanciers haat fet

L eembarg sobre l'or
Toquio, z 3 -El ministre (V Hisenda ha declarat que ei mata:adra
l'embarg sobre l'or.
Als cercl ananciers es creu que
és precisa Una tasca irteess per a
aconseguir la recnnstitucia fiaanMera del paí s , el qual na•postra tornar al seu estat norma', fina J'alai
quinze any
Un projecte de hei
Toquin, 25. - El Govern presentara al Parlament en la pròxima sessió
un projecte de Ilei en virtut del qual

a

FRANCA
Doumergue
Marsella, 2a. - lal president
de la República, M. Doumergue, ahir inaugura, entre grandioses ovacions, l'escala monumental de l'estació de Saint
Charles, i erl monument.comme_
moratiu en memòria dels merla
de l'exi•rcit d'orient.
El general Gouraud féu ressaltar literoisme de les (sopes
que Iluitaren als Dardanels,
particularment les colonials,
la qual cosa fa nada vituperables les maniobres dels que
promouen revoltes eentr les
poblacions colonials, que reconeixen els beneficis rebuts de
Franca.
El senyor Donmergue, par
lant del Canal de Rose, que
uneix el port de Marsella amb
el gran estany de Berre, afirma que 'rúnica niissiú de la pacifica França és constituir un
gran pais de transit. posant-se
en condicions d'assegurar la
seva independència per la inviolabilitat de les seves fronteres i conservant per això una
forra defensiva prou poderosa.
Un discurs de M.

La inaugurasió

del canal del Rone
Marsella, 25.-El presalent de la
Repablica, Doumergue, ha inaugural aquesta tarda el canal del Rone,
que posará en comunicada Marsch"
amb l'interior de Franaa. A les se',
de la tarda el senyor Doumergue
sortit cap a París.-Radio.

El redreçament naval de França
La Premsa francesa parla del gra-.'
dual redreçament naval de la RepúEis efectius en torpediners i contratorpediners de la marina francesa.

augmentarà aviat arnb noves unitats
importants. Fa ben poc ha estat llanos a Dunkerque, gairehé acahat i a
punt per als assaigs, "L'Adroit",
1 aras tones, model perfeccionat
"Simoun". - Té una potencia de 34.001)
cavalls, que li permetrà una velocitat
de treinta nusos, o sigui 63 quitan/e-

conis'ó
resultaren diverses persones ferides.
El 'Berliner Tageblatt" din 0)12

pulida de Berlin prendrà inesu:es
importants rer evitar que es repet-axiii aquests incidents en la gran reasnifestacia que ha de celebrar-se a
latiliti al dia 8 de maig, en la qual
Iran de preadre part uns seixanta nol
membres de lAssociació reaccionaria
"Case d'Aeer".-Fabra.
la

nets i ferits" a Essen
Essen, 25.-Alitir es produiPPII colisions entre feixistes,
racistes i con-amistes.
Entre els diverios grups es
canviaren trets, a ronseqüencia
(Jets quals hi ha diverses persones

ferides,

Per Part de la policia s'han

practicat nombroses detencions.
-Fabra.
El Congrio del partit denles:crasa
Hamburg, 25. - 1 ! :: Congrés
del partit denlóerala ha aprovat
ltptt resoluciä dernanant l'evacutici6 dels lerritoris alemanys
°curras i el desarmarnent general de totes les potéricies.Fabra.
Les tarifes postals a Aldenanya
Berlín, 25. -- Segems dinen
eta periarlies- d'aquesta capital.
l'Ad minial rucia alernanya de

Correus ha deridil augmenlar

en on 33 per ton. a partir del
dia 1 de juliol :sitien!, les tarifes
postals aelitalmenl en vigor.-

El federalisme alemany ha

de fer

lloc a la unitat alemanya, diu
Herr Koch
Disten d'Hamburg a la "Gazeta del
Woss":
El Congres del partit democratic
alemany ha inaugurat el dia 21 les seves sessions a Hamburg. En comencar la sessia, el president del partit,
Herr Koch, va saludar especialment
eis representants del . partit radical
trances, i afegi que els partits d em ocràtics tenen per objecte de crear una
base permanent de collaboracia pacífica deis pnbles europeus.
-Són els rnateixos pobles-diguei Iturs representants parlamentaris, els
que han d'evitar a qualsevol preu un
nott incendi mundial. No creiem en
una animositat hereditaria. Cal
que
els pobles d'Europa aprenguin

comprendre's.
Koch va parlar desases del "gran
Estat allemany unificat". Després féu
la critica del sistema federalista actual.

Federalisme-va afegir-que després de la caiguda de les cases regnants i (le les velles bases d'Estat, ha
perdut la seva justificació. Els esfosen s milenaris del poble alemany
tendeixen a la unitat. Aquesta unitat
no es realitzarà sitió dins un Estat
alemany unificat.
En el transcurs del seu discurs,

Noch va declarar igualment que la
unió amb Austria completarla l'Estat unificat alernanta
-La incorporad ó d'Austria a l'Estat alemany-va acabar Koch-no topa amb cap dificultas d'ordre constitucional.

LA QUESTIÓ ITALOIUGOSLAVA
S. de Givet. a "L'As enir" defensa
el punt de vista general de les dretes franceses en la qüestió italoiugoslava. Fa remarcar que Italia
no acudirá mai a la Societat de Nacions i treu la conseqüència que cal
transigir:
"Quant a l'apenada, de la Societat de Nacions hons pot estar segur que Italia no l'acceptaria.
No seria possible ni tan solament
de salvar les apariencies, aquest cop,

cosa quan l'afer Corfú
L'apenada, a la Societat de Nacions no faria , dones, sitió poaar-nos
en presencia de dues hipòtesis: o bé
la institucia ginebrina, davant del
refús que Roma no mancada d'oposarai, nO insistiria i hauria de retirar-se sota la seta tenida a cercar
una fórmula que amagues malament
la seva situada vergonyosa-el qual
no seria gens avantatjós per al ser
prestigi i per al seu crèdit-, o bé
' la dita institució insistiria, i horn
pot estar segur que Italia abandoparia Ginebra-el qual no seria ho
ni', per a la influencia internacional
ni :per a l'efic à cia mie l'acció general .de la Societat de Nacions".

Caen.
Han estat començats tres contratarpediners de 2•690 tones, del mateas
tipus que el "Lion", el "Guevara" i
el •• Bisati". Són vaixella del 'lisias
" Jaguar", perfeccionats. Llur potencia Será de 5o.000 cavalls i una velo-

es que el "Qual d'Os"I 'essencial
•
„i
say t resti i nsensible a aquestes insatadans. Consells i bons oncis a les
diles r .,:bes de l'Adriàtic, tant com hom
en vulgui. Pera nn eins immiscuini
personalm ent en aquest oler, no feni
matee. eLiplornaticament i interna ci onalment, una enlució millor que l'altra i, molt menso encara, no (lis constittiim en el cam p ió o en l'advocat
oficial dama de les dues parts.
És inútil dtatraureats noves animositats, i a l'acabament d'un debat Sen/hlant l'ara fácil q ue p er déssi m l'a mis t a, sta tisis don pledejants. I no Milide n: tampoc que Alemanya te els 1:11s
sabre nosaltres i , ntie no espera sitia
una impruilimcia 'del Goveni francas
per a pescar en 'sigila terhnla en la

AMÉRICA

citat de 35 nusos, o sigui de os eui-

península."

L'expero deis bisbes mexicana
Londres, 2 - A l'Agencia
Reusps . Ii comuniquen de lare7
(lo (reías) que rarquebisbn
mexieä. monsenyor Mora del
Rio i cinc prelats mes decidit-ert
abandonar P I país quan foren
posato pel (jo y era en 'la disjun-

ALEMANYA

l'Estat es Sara càrrec de totes les per-

econòmica.-Fabra.

J. ANTICH

Nova York. 25. - Diversos asarais
del Govern han volat sobre la regió
devastada per les inundacions del Mississipi, per • tal d'organitzar el servei
de socors. S'ha observas que centenars
de persones es troben refugiades als

dits als altres Bailes que es troben
en situada difícil, per valor de 250
milions de yens.
El ministre d'Hisenda presentar à
un projecte de hei el dia 3 de maig
vinent autoritzant el Banc del Japó
perqua ajudi financierament els altres Banc fins a la quanfitat de 500

de Llull en catala i és mis dolorosa

taut com és el lèxic cine hom usava 4

Els prelats han publicat una
derlaracié desmentint les atirmacions del Govern contra ells
catòlics sobre l' a temptat de
Gua da Ini rs rit.-Fahra
Mes bisbes expulsats
Un sacerdot afusellat
Mèxic, 2 5. - EI (,ion-ein del
presiden!, Calles ha decretal,
l'expulsi6 (le tres bisbes més.
Un sacerdot acusat d'haver
participat en im movinient rebel dels catälies ha estat aftisellat després de judici sumarissini.-Radio.
Més detalls de les iundacions del
Les víctimes
Mississipí

Rio Janeiro, 25. - El sots-comitè
de dret internacional, en les ceses ressions, ha dedicat gran part deis seus
treballs a la redacció d'un projecte
preconitzant la Unió Jurídica pan-

pera, aquesta desconeixença és mas
estranya i mes dolorosa. ts mis estranya pesque l'autor ha llega abres

Mallorca en l'época del doctor illuminat. I.a seva obra l'abatida sortit
.
:non minorada.

de justicia.

TOquio, 25-Els Bancs japonesas
que per ordre del ministre d'Hisenda havien tantas duram tres dies,
ami han ;coses Ilurs operacions.
El Banc del lapa ha concedit cre-

dues que pogués experimentar el Banc
del _Tapó. a conseqüibcia de les bestretas alargadas per aquest a diversos
bailes particulars, per a ajuslar-los a
vencer les dificultats de l'actual crisi

per tal com desllueix una bella obra
on és evocada arnh amor urna personalitat cásela' de la nostra història.
Diu l'autor, en el praleg, que l'han
informas historiadors i clergues mallorquina: no comprenc com no es
va informar d'una cosa tan impar-

ti-va de sortir del pafs o de comparèixer davant dels Tribunals

lista.
A conseqüència d'aquesta

tres per hora.

Els altres cinc vaixells de la inateixa sine, seran aviat acabats. Actualment s'estan donant els darnos
cops de tila al "Palme" i al "RaiIleuse", a Nantes; a 1-Alcyon", a
Bardeus, i al "Mars" i al Fortuna", a

lametres per hora.

Les manifestacions a Berlín

Topades amb la policía
Un comentar'
Berlín, 25.-Ahir es produ sets d,s-

Briand fa una altra proposició
Chamberlain espera

Belgrad, 25. - Era diaris daten que
Briand ha propasas a ('hamber/aat i
a Stresemann realitzar una nova gesti,', a n'ama ner tal 'l'intentat la ti-

quiclació definitiva derfonfliete italosestil.
Aquesta nroonsicia 4 lis estar eaI ndres espera
cara acceptada, can r

que Mussolini donara al pacte de Ti- 1
rana la interpretad ó desitjada per lu-

goslisvia.-Radio.

•

Un colloqui diplomaste a Londres
El 15 de maig, en el curs de la
visita de af. Dountergue a Londres,
se celebrará un important coHoqui entre Briand i Chamberlain.
Les cancelleries preparen ja a hores
d'ara els afers dels quals tractaran els
dos ministres. Mono diu, tanmateix,
que la més important d'aquestes qüestions sera el conflicte ;tala-angostan i,
probablernent, la situació xinesa.

La negativa italiana
L'Agència Retitcr pub ilica

la se-

giicnt nota:
"Els cercles iugoslaus es mostren
mclt sorpresos que el Govern italià

refusi de permetre que el tractat
Tirana estigui compras entre les enses que slan de discutir en les converses que han de. celebrar els dos palsos esmentats. L'actitud d'It à lia és
absolutament incomprensible. HOIn fa
observar que no són pas solament la
qüestió del tractat de Tirana i la de
les convencions de Nettuno les que
resten pendents. Les futures negociacions italo-iugoslaves tenen per objecte l'arranjament de tots els puntS
en litigi existents entre els dits dos psisos. Pera si el Govern dala adopta
una actitud de "non possumus" sobre
un punt qualsevol d'aquests, és dificil de preveure cont podrá arribar-ve

a resultats positius."
Dos volcans en erupció a Xre
El volea l,iairna. vora de Lantaro
Xile), lia entras sie nou en erupci6.
La lava que s'escola de la muntanya
Ira fet desbordar diversos corrents
d'aigua.
Cal lamentar algunes víctimes dintre els vilatges d'aquella regió, els habitants dels quals són presos d'un gran

pànic.
D'altra para continua encara en
erupciO, a la prOvinCia de Linares, el
volea Deseabezadi Chico.
Els avenços de la televisió
Un invent inapreciable per a la
navegació
Londres, 25. - Continuant els seas
experiments de televisió l'inventor anglas Baird ha donas avui al seu laboratori de Lane una demostrada, d'un

Les printe s es noticies són que ha
rata lLx granit totalitat del cens Fabi
El nou : Comen Nacional
El que diu la Premsa
Viena, 25. - En els centres ben informats es diu que el nou Consell nacional constará de 94 repretentants
dels partits burgesos i 71 socialistes.
Els diaris socialistes, reconeixent
encara que els social-demócrates
han perdut terreny, diuen que el partit socialista porta guanyada la partida.

Els òrgans burgesos diuen que la-'
venc socialista ha estat contingut, i
per tant, res ha de temer el (invertí de
monsenyor Seipel.
El periòdic "Neue Vienner" diu que
el resultas de !es eleccions indica que
l'opinió pública e3 decanta lleugerament
envers els socialistes.-Fabra.

La C. preparatòria del desarmament
La Conferencia del blat a Roma
Ginebra, 25. - La Comissió preparataria de la Conferencia del Desarmament acabará les seves tasques
aquesta tarda o demá al mata
Aquest mata en la reunió de la Comissió, el delegas francs M. Clauzel,
qui substitueix a 3f. Paul Boncour,
dona les grades al delegas belga M. de
Brouckere per haver fet observar que
en el seu informe mantenia els articles
proposats per af. Paul Boncour sobre la fabricación privada (l'armes i
la incompatibilitat de qui dirigeixin
len fàbriques d'armes persones que
exerceixin influencia en algun periö-

dic.-Fahra.
La sepultura d'Eduard VII
Londres, 25. - Els fèretres del

Eduard VII i

rei

la reina Alexandra,

que es troben a la capella del castell
Windsor, han estat traslladatv a
la capella (le Sant Jardi, al mateix
castell, i collocats en la cripta recentment construida per a rebrels.-Radio.

Darrera

hora

DEL MARROC
LES OPERACIONS DE CASTIG

Cala del Quemado, 25. - Ja ha
acahat la primera fase de les opeUtilitzant els raiga lluminosos inracions per a castigar els grups revisibles i que l'inventar designa anal)
beis de Zenaia, comandats pel tenel nom de raigs negres ha aconseguit
samani i altres caps.
transmetre la imatge d'una gegantina • A conseqüencia del recorregut de
nina i fer-la visible després d'embo- les nostres forces, la cabila de Bulicar-la en un gruixut núvol format chibet sita presentas a les nostres
per gasos de clorur d'amena El diintervencions sollicitant la submisbuix de la nina ha estat reproduit
sió sense condicions.
molt clarament.
Sanjurjo aprofita la predisposici6
anAquest invent resol de primer
per a recollir tots els fusells, i es
tuvi el problema de la visió a la nit
mostra molt satisfet de les coopei va a tenis la sera aplicació práctica racions dels exercits trances i esen la construcció d'un prejector in- panyol, la qual cosa ha jet que e's
visible que posseix un poder de peneindígenes es convencessin de la intració de la boira o del fum amb una
utilitat de Ilurs esforços per a manforo setze vegades mis gran que el
tenir la rebelfió.
raig lluminós mis potent. Aquest

gran interés.

aparell será installat en un vaixell
coster que el mes de juay vinent realitzarà experiments pràctics entre
Londres i Dundee.
L'almirall Mark Cierr, que assistla
a la demostració de Baird, ha declaras:
Si grades a aquest projector extraordinari aconseguim nomas que
arribar a veure a través d'una boira
lleugera, el mas dificil problema de la
navegació marina o aèria quedará resola-Radio.
El Gran Mestre de la Francmaeonería, detingut i condes-canas
Roma, 25.-El gran muestre

de la Erancmasoneria Domizio Morrigani ha estat detingut i condemnat a cinc anys de

presó. -Radio.

Roma, 25. _ Aquest mati a
l'Institut Internaeional d'Agrieultnra ha estat inaugurada la
Confei lumia internacional del
blat, la iniciativa de la qual es
den a Mussolini.

llan assistit en aquesta sescid Pi l Clip del Govern, els ministres. representants ile (los
diplomàtic i representant s
31 nacions, entre. elle, França,
Espanya, Belgica, Tunis, Ar_
gell, Marros! i Poltugal. - Fabra.
Les eleccions municipals i
provincials a Austria
• Viena, 25.-Els n'Unte; resultats de les eleccions per a la
renovaciú (le cinc Dietes provincials atribueixen 79 lloc ;sis
partits burgesos, 67 als socialistes i 6 als agraris. Manquen
1 3 resultats.
Pe) que fa referencia a les

eleccIons municipals, ola SOCifllistes inantenen Ilur majoria a
l'Ajuntament de Viena.
Tant en les elecrions inuniciptits vorn provincials, la
uit quedat fircumseript ti entre
socialistes i burgesos.
El canceller yinitsenyor Seipel dirigí personalment la canapanya antimarxista.-z-Eabra.
-o-Viena, 25.-Els resultats
les p lecitions municipals a Iota
l'Austria pugen, fins ara, a 76
!loes per ais partits burgesos,
6i per als socialisfes i 5 per
als agraria.- -Fabra.
El nou Consell municipal de Viena
N'iena, 25.-S'han celebras les eleccions per al flott Consell tottn . cipal vienes. Han obtingut 78 blocs cls
nocia t istes i 42 els elements burgesos, els quals en guaNyen mi respecte a l'anterior Consell.
I.ea dade s (le provincia san encara incompletes per 4 poder przsisar i ts tert.dats totals.

EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENTRATS:
De Palma, el vapor correu -Rey

Jaime I", amb 183 passasgers, correspondencia t carrega general.
De Valencia, el vapor -J. J. Sine'''.
amb 337 passatgers i arrega general.
De Gibraltar, el vapor neruec "Granero", en Ilast.
De Valencia, el vapor "Rey Jaime 11", amb carrega general.
De Calcuta i escales, el vapor anglas "Malsana", amb càrrega general.
De . Manila i escales, el vapor an

Lloyd George", amb cae--glès"David

rega general.
De Bilbao i

escales, el sapos -Cabo San Sebastian", amb dos passat-

gers i carrega general.

D'Asiles, cl vapor "Teresa PacarbO mineral.
De Cette, el vapor "Castellöss%
amb eárrega general.
De Malta, el vapor -Amatxu Reos
mies", amb

fiakoa - , amb gasolina.
De Valparaiso i escales, el sapos.
cm-sea -Buenos Aires", amb 1 tu passatgers, correspondencia i carrega general.
De Port Talbot, el vapor noruec
"Radiara", amb carba mineral.
De Saifi i escales, el vapor francas "I.e Rhin", ande set passatgers i
carrega general.
De Malla i Alcadia, el vapor cerren "alaban", amb 15 passa'rers, (sorreepontlin g'a i carrega general,
re u anejin i Castella, e: vapor "Beta". ands carreea genera l .
De ls mar, el vapor pesques "Juan",
alias pida.
De Swansea, el yapar danès "Skagerak". atlas carha mineral.

VAIXELLS DaSPAiSasta
Cap a Genova, ei vapor Italia "Eran*
ca amb pasastge i carreta
,general.
las) a .alacant, el vapor -Atlante",
amb càrrega general.
Cap a Gandia i escales, el sapos'
"alenorquin", amb carrega general.

Cap a la mar, el sapos pesquer
"Rio Mesa", anih el seu equip.
Cap a Gènova, el vapor nana. "TiePolo- , arte, carreg a general i de transis.
Cap a Palma, el vapor angles "Le(alune", atnb gasolina, de transa.

Cap a Vallearea, el vapor noruec
"Rensfjell", ainb canta mineral, da

trintsit.
Cap a Marsella, el yapar fiances
"Le Rhin". de trinad.
-Cap a Oport o i esestes e! variar
naba, "Doriste", ands carrega general
i (le tränsit.
Cap a Palma. el yapar correu "Rey
Jaime 1", arnh passatge, correspondencia i carrega general.

Dimaeb,

LA PUBLICITAT

ELS TRIBUNALS
FL FINAL DEL PROCES
BORDES - CASANOVES
darrera sessia d'aquest procés.
sie tant ha interessat, va estar tait
concorreguda com les anteriars i el
nombre d'advocats que ocuparen lee
aibunts fine- i tot va augmentar.
Horn esperava amb interès la defensa que del senyor Cavanoves, principalment, faria el seu aavocat desmas de les fortes acusacions del darrer dia. I no sortivem pas defraudats,
certament.
' INFORME
DEL SENYOR MUNTANER
Comeffl dient que tio faria servir
apitets, frases acusatòries i coses per
l'astil, que, pel que es veu, tant plauen
advocats que sostenen l'acusada/
• n aguesta causa. No vol motees del
iorK juridic de raían
Basa la defensa en tres qüestions
fonameutals. Primera: es tala el lastimosa que va lliurar d notad Par?
Segona: aaiquest testimoni itha fet
as, aria, änim de lucrar-se. d senyor
Oasanoves? Tercera: atnb el sha conxi-s una estafa frustrada volent treure 0) mil pessetes al notar! Par::

Ha insista que en tot aquest suniar tan extens no s'ha f et la prova
fonamental. Túnica que podia deixar
les coses en dar : el cateig de la suposada capia fa1 zada.
Cap daquestes tres qüestions ha
acezas 1,i-ovar-sal-1u el senyor M i ralanar— . Con/ se sap que és falsifieada la capas autintica? Ningú ha
lit con/ sa falsificar-se. Qua ha Dassat ami., ella? Tot plegat un misteri.
Reci- , rda. ro ajut L'els seus fastamants. que Lt repetida còpia autentica
va esser presentada al Registre de la
Propietai do Terol, quan la inscripció
ite les mines.
T rto val a dir—afegeix—corn ha
dit cl representant del Collegi Notarial, que aquest raonament es desvirtua parqué qui ha falsificat una tra-

gada, samba pot fcr-ho iaaltres. Quan
no acata segur d'una cosa es molt
aventurada una afirmada com aguasta. Les paraules que cls advacats deixem anar seise mesurar-ne la importancia. san la tragèdia de la Justicia!
PaSb2

a la segona güestia i s'emaranca en consideracions ilarguissi^res sobre la complicada trama d'atara que tenen ralada anda el proces

ti

aci al. explicant-los minuciosament
un per n. per a daniostrar que no es
va C ,I II1t ..TC al delicte que s'imputa al
•env-or Casanoves. Aquest estudi ha
durar prop (runa hora i tnitja.
estat un veritable traban de diaseació
ata nrocediment.
En d eu curs el President ha ere-

deure sagrat, nhri a un tiara honorahilissim les portes de la presó i el
faci sastre en aquest lloc infamant.
L'acuseu—diu--q ue amb el pretext
d'ésser advocat intervenia amb listaras propi en l'afea Explica el fet
per a demostrar la poca consistencia
¿aquesta afirmada/ i fa veure que els
seta actas no hall sortit mal de Vasera d'accia professional.
Refuta l'altra acusad& que havia
amenaeat al senyor Par amb la tires
sentada) de la querella.
Si sempre s'hi ha negat en absoI ut !
Din que, encara que ha hagués fet,
lo In pot haver ni ombra de delicte
en el fet d'aliar a vaure et contrari
per a fer-li conèixer que té l'endtrrec
d'interposar contra d'ell una acció criminal.
Fa constar que el seu defensas lo
creia el notad Par responsable criminalment, paró si civilment, per
parts igual; amb En Casanoves. L'im
per l'equivocad/3, l'altre per la regla
gancia que suposa signar una escalatura sense hacer posat esment en tots
cas detalla del seis contingut
Dedica sin paragraf a queixar-se de
la manera conl ha estat tractat el senyor Bordes, sense cap consideració a
la dignitat de la carrera. I aleshores
assistim a un deis moments sensacionals d'aquest procés. Mirant fixament
a un dele advocats /me os-upen el hatte
l'acusació. diu:
On aniden/ a parar els advocats si
quan onern a sai ¿espata a discutir un
afer complicas. hl hagués algú amagas darrera una porta que ena pogui3s
comnrometrc ad que havem dit!
Aquesta alitleió ha provocat rumora
Acaba parlan: del prestigi del senyor Bordes dintre la seva carrera i
d'itnportilncia
retreu els SCUS
laraidue Leopold, el Banc Hipotecad
Català i una associacia piadosa que
resideix a la Basílica de la Merca.
PARLEN ELS PROCESSATS
En acabar de parlar el senyor Junyent, el President va a fer la pregunta de rigor als processats, al matela temas que el senyor Bertran
Musitu fa uds..) de demanar la paraula per a rectificar. El President
se n'adona ha un moment de vacilIació; Per fi. en vista que l'advocat no insisteix, diti al senyor Casanoves:
El processat, té quelcom per allegar.
Casanoves.—Sals dues paraules 7

opirtú intervenir:
a g rairiern al sen ro r Ilettat que conat• a: e/ me, possible.
Anem a dir que al cap de poca eser. ha57.1.but greu i per a treure
e! mal cierta de Ii intervencid anteor i aprofitant un anoment en qué
M eI ntallCr Ls queixava
n l ' eetendre's mdlt en en punt de-

lern-nuat. Ii ha dit:
Et netrat pat disoosar del
iernp:, que cregui necessari per al aen
ait as' la seta ¿ferra. El Tribunal
e„colta a S. 9. amb st:Ithle COIT1plaença

El benyor Montaner. -sin: -envnr

Agraídis-

Ha dedicas la <ladera part del seu
demostrar que no iillagué

inforrap: a

;litem ric "chantage". son; una
pk negnetaciG per a li q uidar uns per, ' .--y, entre el senyor Par i el senyor
Casarvaes; i que la qualificació d' .2staía frustrada na pot reeixir dc cap

manera pernua li manca la qualitat
• ssericial de rciaafa, que es la simulao rengana.
Poc abara d'acabar s'ha referís a

la supasaaa campanya de difamada
i ha eledimt grane elogis a la premsa.
les funciono de la qual ha qualificat
ae sagradas.
Araba dernanant una sentència absolutaria amb tots cls pronunciaments
favorables per al sea defensat.

President—E1 Tribunal ho tindrä
p rasera.
Aleshores. fa la rnateixa pregunta
a 1 senyor Bordes, que contesta:
Tant sols enfortir amb cl jiu-amera
el que vaig declarar en el mell
rogatori. Juro davant de Den i la
seca Santissima Mara la Verge, que
el que vaig dir aleshores, era la ve-

ritat.
El President Isa declaras el procés
vist per a sentada.
SUSPENSIO D'UNA VISTA. —
A la acacia segona, es va suspendre
la vista assenyalada per l'homicidi que
va resultar deis successos de Badalona, en tus dia d'eleccions.
Pel que es veu, encara feia poc
temps que lhavia començat cl procés
(cal tenir en cumple que de les da e raras eleccions ja fa prop de guaira
anys) i era qüestió dallargar-ho tria
miqueta més.
APEL.LACIO EN UN AFER
CURIOS. — Per al dia 2.9 de l'acta:A
s'ha assenyalat davant la sala segona

Aquí s'ha retret la nieva filiació política, i jo...
President.—E1 Tribunal sabrà prescindir da la política i es limitara ä

aplicar la hei. Aixa ja ho podia suposar el processat.
Casanoves.—Sols volia que cl Tribanal es fixés en qué a mi no scan
pot acusar de res.
President.—Li recordo que el rebatrc les acusacions que se li facin, ja
isa tingut ocas:d fer- lau el sen advocat.
Casanoves.—Volia dir que a mi se
in'ha volgut presentar com a foragitat
del Parlament i Ilaticat al banc deis
acusats, i voldria recordar a S. S. que
Loses con-1 aquesta que ern pasta a mi.
envien les persones o malt aniunt

molt asan, i jo ¿emano /me si cm 1
creu culpable no es miri en aplicar la
pena. ¡seré si no. que doni al meta fa- !
vor tots da prono-id:matos favorables.
1
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NAZARrNO"
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aqüest bel vett Lfectactisa:ne
fnsistria en Que 111. , val axigir cap

aranansabilitat al noturi Par.
Presenta al senyor Bordes actuant
rom a veritable conciliadur en l'aten
Tant—diu--que fine el senyor Casaaoves es queixava diem- que semblava
<pie fas l'advocat del ianyor Par.
T aria a ili n aje-se als l'atrasa acusad
els diu:
fir • eni tole era trist que un simple
airaor pagui ocasionar l'eationsans.ut
una. ratresa. 1 (ila.!ihr cm
/pi: /III
.cd en al compliment
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SERVEIS
UNZA CANT4BRICA A CUBA I MEXIC
CRISTÓBAL COLÓN sortirä de
Bilbao i Santander el dia ti de maig, dc Gijón el 7
El vapor

i de Corunya el 8, cap a rliavana, Veracruz í

Tampico.
El vapor ALFONSO XIII sortira de Bilbao i
Santander cl dia 28 de maig, de Gijón el 29 i
Corunya e! 30, cap a l'Havana, Veracruz i Tampico.

UNIA DE LA MEDITERRANL4 A

o,

Málaga el 13 i de Cadiz ti 15, cap a Santa Cruz
Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo i Buenas
Aires.
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON
sortira de Barcelona. el dia 7 de juny, d'Almena
i Málaga el 8 i de Cádiz el rn, cap a Santa Cruz
de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo i Buertas
Aires.
Próxima expedida: el cha 4 de julio!.
i

de

gasta.

UNJA D'ESYANYA A NOVA YORK

Próxima expedid/1i:

el día 7 de. juny.

LIMA A FILIPINES
El vapor C. LÓPEZ Y LÓPEZ sortir ä de
Bilbao el cha 2 de juny, ae Gijón el 5, de Corunya al. 6, de Vigo e: 7, de Lisboa (facultativa)
el 8„ de Cildiz el lo, da Cartagena (facultativa) i
de València el 12, de Tarragona (facultátiva) ei
13 i de Barcelona el 15, cap a Port-Said, Suez,
CnIontlia, S • tigapere i Manila.

LIMA DE LA MEDITERRANIA A
BRASIL-PLATA
El :apea REINA VICTORIA EUGENIA
sortirä ile Barcelona el dia 12 de maig , d'Almeria

o
pra

a
bol

LIMA DE LA MEDITERRAN1A A
CUBA - MEXIC I EE. UU.

El vapor ANTONIO LÓPEZ sortirä • de Bardia 7 de maig, de València el 8, de ad
lago el so i de t:adiz el 12, cap a Las Palmaa
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Paln
(facultatiaa), Santiago ile Cuba (facultatia-a
Havana, Progreso (facultativa) i Veracruz.
Praxima expadicia: el dia 2 de juny.
celona el

Servei räpid directa: El vapor MANUEL
ARNÜS sortirä de Barcelona cl dia 26 sa- maig,
de Sevilla el 30 i le Cädiz el di s de Muy, ea.
a Nova York.
Servei comercial: A primero de maig acc tira Jr
Barcelona cap a Nova York i escales el varia
ANGELA.

LIMA A FERNANDO P00
El vapor ISLA DE PANAY sumisa de Ilarce.
na el dia 15 de rosig, cap a Valancia. Alacant i
die, d'on sortirà el 20 cap a Las Palmas, San:.
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm e . altres
escales intermadies i Fernando Póo.
Pròxima expedició: el dia 15 de juny.

AVISOS IMPORT.4 NTS. ar- Rebaixes a fanathe. i en passatges d'aliada i tornaaa — Preve
convenLio nal s per cambrots especial . — Els vapore sanen instakada la telegrafia sense fila i aparel:s
per a senyals submarina, catan uotaLt dele gua s moderna avenços, tant per a • la 'mineras C2111 passalgers com per al sets ,ontort 1 gust.
Tots el s vapore tenen metge i capelLa.
1-es- conKanata i tracte que gaudeix el reas satge de tetcara es mantenen a l'altura tradicional de

la Companyia.
Reta/mes en malita d'exportació. — La Co mpanyia fa rebaixes de 3o :aer loo en ela rallas de
detenninats anides, d'acord amb les vigente dispasicions del Servei de Comunicacions marítimas.
sF.rzvEis COMBINATS. — Aguaita Companyia té estabierta una xarxa de Berree cernbuitats
par ala principal:: parta, aervita per 'Miel regula ca, que la permeten d admetre carrada i pasaasgeri
cap e:
Zanzíbar, lioeatarbic i Capetown. —
Liverpool i ports ase la Mar Báltica i Mar d el Nana.
Ports Cc ¡'Asia Merar, Golf Parsic, India, Suma tra, Java i Coxinxina, Australia u Aova zeirasaia,
Ilo !lo, Cebú, Port-Arthur i Wladivostork. — N ova Orleans, Savannah, Charleston. Georgetawn,
Balt mere, Filadélfia, Boston, Québee i Montreal. — Perus d'Amèrica Central i Nord América al
aacsfic. de Panama, San Francisco da Cali forna. — Punta Arenas, Coronel i Valiparadis per asea

De-mons-Jazz interpretara: "The Ring animore"
(fox), Leslie; "Baby Faca" (shimmy),
Davis; "Sweet Chad" (fox), Whiting ; "Escúchame" (tanga), J. Morag ues i atornilla : "Cedilla" (foa),
Ruby "Old Spain" (pas doble), J.
Demón.

de M.agallanes.

to.00: Campanades horkies de la

Campanadas de Governació. Senyals
horaria. Darreres cotitzacions de Borsa. Selecció de l'òpera en cine actea
de Gounod, "Faust", interpretada per
Sylvia Serolf, Carine Barca, jatnne
Ferrer, JOSCI) Angerri, cor general i
orquestra l'Estació. Mestre director, Josep Maria Franco. Noticies da
darrera hora. Servei especial Per a
Unión Radio, subministrat pel diari
"El Dabate".
ay): Tancament de l'esta:lb.
RADIO CATALANA. 462 ni.

ml

COSTAFIRME 1 PACIFIC
El vapor BUENOS AIRES sortirá, de Barcelona el dia 5 de .maig. , de Valencia el 6, de Málaga
el 8 i de Càdiz el to, cap a Santa Cruz de Tenerae,
San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto
Cabello, Curaçao, Puerto Colombia, Co1ón, Guayaquil. Callao, afollando, Arica, lquique i Antofa-

•
de valors.
9.10: L'Orquestra

Catedral. Nota del Servei Meteoralópie de la Diputada Provincial de Barcelona. Estat del lampa a Europa i
Espam à Previsia del series al NE.
!'Espanya i a la mar.

DIRECTES

all

SEhVEIS COMERCIALS. — Ea Secció q ne per aguaste serveis té establerta la Companyia
s'encarrega del transport ; exhibició a uitrama . dais Mostruaris que li siguin tramesos al dit ob‚eh. i de la collocació dele articles la venda de le e nals, com abasia desitgin fer els exportan ere.
114444.444444444444,44444 11444444444444444+11444444.
‘44.44444444444444-44444

Compressors
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A les nou de la nit: Butlleti mateorolágic de Catalunya. Pronòstic del

Use La Publicitat propagueu - la

temps. Cotitzacions de Borsa de Barcelona. Sants del dia. Crónica d'art,
esports i mueles.
Acció cultural Continuen els curaos
d'anglas per professors de l'Acadèmia
Berlitz.
Converses practiques a base de literatura francesa, també per prolesbases de la indicada Academia Berlitz.
Acte de concert pels adietes Alicia

Navarro, cançonetista; Ende, Costa,
tenor; Joaquín/ Constan:, violí concedí. Orquestra Rädio Catalana.
Ordre del programa: 'Marxa de
ballet", °muestra, Grandjean; "L'E-

migrant", senyor Costa, Vives; "La
flauta emisaria", orquestra, Mozart;
"Aires de liti tierra", senyoreta Navarro, Quirós ; "Romansa sense paraules", orquestra, Mandelsehan;
:"Bisanie cot: dulzura", .,eilynreta Na-'
vareo, "Adagio y • iegro"
(en mi) -enyoe Canstans. 1faendel;
o Princesita", senyor Costa, Padilla:
"la F.e'reane" (fantasia), orquestra,
Ptceinit 'La tras chula", senyoreta
.
anprula ; " Berceuse ", se: ••.1- Constans. Brahma; "Buenos Air
(tango), senyor Cesta, jOvi>2;
"Mame aux Ítems", orquestra, Fanchey ; "De mafiana", senyoreta Navarro, Quirós; "La generala" (fan-

ry

•

Bona provisió
Es una provista alimenCcia de grans reserves d'enetgia,
destinada a refer el quotidià dessast de forces tan : 1.1 es
produït en el complimentdarieludiblesdeuressocials, cm
per la vida intensa deis negocia.
En cap llar no ha de fallar -hl mai la

possible. ¡la acomplert Ja paraulq,
prrqua ha parlas tau soh una mitja
bilra !larga.
Recorda als Iletrats acusadora les

-sayas paraules quan demanaven que
no s'acusés al senyor Par per na deshonrar un non] i una familia, i parla
eentimentalinent de la familia del sera ne Bordes. En a q uitsts matarais a

........

Es p,oiscutime in, n •1 millor sabd her a
que s'ha labricat I ea -1.-_---_
1-=_ tablea rs el NAZARENO ni:nades les FeVtocador
S eXCent'llIS qualIbitS, paulad :7,-...conservar Iluenta i nna /a pell, cuin tambn la treseor del cutis
—=---7-.
W-_

dit

ila

•

Pirrar. 10 (cl
ANTIGUtTATS

"JABON
NAZARvNO"
EL MILLOR PER Al. TOCADOR

PENDA TiliSITLINTICA

10.05: Retransmissid de 1.;iiidit Radio

Cl en 'N.a
PASSEIG DE GRACIA, 2
E.p081c 1 4 nerrnnnent d'obr. d'art.
antigultace. Objecte* propia par

ame ha duras bastant més dues hatee, da salida argumentada força haba, no ha estat certameLt l'infarme
de galeria que malts esperaven. Les
acusacions amara al senyor Par han
sortit d'una manera velada. Sols en
, Ineb paraules s'ha estroncat la calma
general 4.1 discurs. Ha estat quan
Encara no estem en el trama d'enjudiciameut del senyor Par!
Aquesta frase, que encobria innegablement Una 11111eliaça, ha fet gran
impressió entre el !súbita.
INFORME
DEL SENYOR JUNISINT
comanaat dient que li estranyava
Yeateneiú que hom hacia donat als
debats daamest procés. Per cesara, all
: nava a reduir el seo informe tot el

6.40: Rädiateleionia femenina :
des", per la 'aeityoreta Pornpadour
"Te:nes dills, per la senyorcta Georgette (a:Maluca de l'Institut de Cultura de la Dona). Aquests treballa seran llegas asa la senyoreta Balaguer.
8.30: Cuas de recepció sistema
Morse.'
8.40: Curs d'anglé: per a r à diooients (classe elemental), per les Escoles Massa, a carece de la professora

L'informe del senyor Muutaner,

,

LA RETRANSMISSIO SINIULTANIA DE DEMA
Denla, t'aneares, tindrä lloc la se•gona retransmissió simultänia MadridBarcelona, amb l'execució ,l'obro a
duo, estant un dels artistas a Madrid
i raltre.a Barcelona, sota d següent
programa:
"Carmen" (habanera), Bizca cantada a Barcelona per la senyoreta
Concepció Callan i acom p anyada . a
Madrid, pel senyor Franco: "Elegía",
tatué. cacen:nada pel senyor Ruiz Ca,sana (violoncellista), a Madrid, acom-.
panyat al piano, a Barcelona, per ia
senyoreta Rosaura COTOS 1, "Dolor de
amar" (cançó), Longäs, per la senyoreta Concepció Callao, acoinpanyada pe' senyor Franco; "Airoso ,
Bach, pel senyor Torrents (violoncerlista de Barcelona), acompanyat

EVOSICIONS IYART

s

---7
-- ,-,

44.444.11.44.04«,~1~4444......41,114~~2.1ffleteeelffle11.444fte

T. S. F.

pel senyor Franco; pl:itica pels Inca• tors de Barcelona i Madrid.
del civil l'apellaciO interposada per ; RADIO BARCELONA. 344'8 ni.
l'advocat En ;loan' Folch contra la , A les dotze del mati: Campanadas
sentència dictada pel jutjat de 1' ka- • lloraras de la Catedral. Nota del Ser
de la Diputació Pro--veiMtorlagc
dierteia denegant-li el benefici t!e p0vincial de Barcelona. Estas del temps
brcsa que sollicitava per a pledejar
a Europa i Espanya. Previsió del
contra una distingida senyoreta
després de tenir relaciona una tempo- temps al NE. d'Espanya i a /a mar.
A. les sis de la tarda : Cotitzacions
rada es riega a contraure matrimoni
amb el demandant i per la qual cacen , dels mereats internacionals i canvis de
ii demana el senyor Folch la quan- valors.
tat de 450.000 pessctes com aíndem- ; 6. 10 : El Quintes Radio interpretana: "Ti tears coul aring" (fox), H.
nització.
Johnson-I. Baila ; "La casa dr les
!res noies" (fantasía). Schubert-Berta:
"Cielo argentino" (pericón), Josep
Mora.

SALA

28 d'abril de

produce concentrar de iota els elements essencialnient
nutritita. I fortificants de la hiel, del ous fre‘cos, de as nasa
ta i del cacao. Font inacaaable de regeneracio de lat eneraieS 1)0- Vicia i MMeCu . ars preciosissans a 5 rjs pea a
l'orasnisme en quitas/vol cc rainsanc . a de la s ,l is ,'.,i
h1ibilUd1111 . 2111 la as de la ONOMALTINA. suprirri • -in
para les miserias
cosi abusara ta serenitat de ' •
1.1841::11 de

250 I 501 grama en Farmacias I Dragas/ ¡el.

Pabrtcant:

Da A. %nata S. A.
Retos (S'ilesa)

«Cuata a -asi
d 'DYOMA larINA
as ala: ant•

Érnalnisamoolligliwfr

ai

e,

lacia), orquestra, Vives: "Mamut"
(El somni), senyor Costa, afassanet;
Money blues" (iox), °muestra, Fray:
"Esclava fiel", senyoreta Navarro,

Ouirós; ".Minuetto", senyor Constata, Gluck; "L'Iteren Riera'', senyar
Costa. Ribot i Comalias ; "El rano
judío" (fantasía), orquestra, Luna;
"Marcha torera", orquestra, Valverde.
12.00: Tancament de l'estació.

ADVERTIMENT
Advertim a les

persones,
entitata i empresas a les
quals interessi la publicació

___

isru-nedlata de les notes que
ens envien, que els originals
han de dirigir-se tots a la f==-•
Redacció, Plaça de Catalunya, 3, primer, abans de M
Ira non del vespre. Els que r e_
enes arribin mis tard d'aguashora o vagin adreçats a
la impremta del diar
Barbara. ii i 13, no seran =as
pttb icata fins al cap de dos jidies de la seva data

LA

PUBLICITAT

ESPECTACLES
TEATRES

JOSEP POUS 1 PAGÈS estrella &t'in, al TEATRE
CATALA NOVETATS

Teatre del Liceu
da de Priniavera. Els
sos BALLS RUSSOS, el
célebre
ter: SCH1PA, la concerGONITCH i el
3 ',ASGAS . àegueix obert
‘at.

PUPUT•

[lorza atracclons ce

a les den.

l'LTIM DIA

fama mundial componen el magno

:la l'entrada

encertat programa
de Circ - Eqüestre
d'Olympia, que segueix triomtant en
totes Ios funcions.
Preus: Butaques a
4 i 3 ptes. Scients
fixos a 150 ptes.
Entrada general a
070 ptes. Funcions
coda Dit, 1 els dijous, festius i diumenges, tarda.

petlicula de
:.1. : ions quirúrgiques
TP.F LA VIDA I LA MORT
13.1nafunte, BasseDo
.•:rens i t.. Torraras.
de la pellicula es
(11.1e9 intervencions
JI
- L s pel deetor Carde't
went figura que la
espanyola acaba de

als menors d'edat

2 p tes. Ge1
50.
444.41444+1144044444+.4"

:its a

T :nä, nit, a tres quarts
11:
La casamentera
i L -TRENA de la comedia
e , -2, artes, del mestre
Pus

i

Pages,

PUPUT
o el joc de l'amor 1 l'interis
JQ119, tarda. Espectaü- per a infante. La gran-a rondajla d'En Folch
:ases
L'anoll meravellós
Tertúlia Catalanista
PUPUT
el joc do l'amor I l'Interès
despatxa rr eolop'adnIia.

¡MUJERCITA MIA!
\

un quart d'onze: El

a

exit

OLLA.RS

1r e ma, dimrcres, tarda. a

LA DAMA SALVAJE
L'en, a un quart
CasuaNdad: i l'exit deis

Per a mc.'t aviat: La major
atracela de: món: ELS LIL.L1PUTENCS DE SINGER. El número sensacional de I'llipodrome, de Nova

L'ENRIC BORRAS

grans

LAS KARSENTY, 4. Du 5
mai. Tris vo1eto, trois!

Jean Sarment
Marguerite Valmond
Marcelle Geniat

,

-Ziti, r1

suc.

•44+4444-.+++44++.4444.44-1
Gran Teatre Espanyol
Companyia
SANTPERE - BERGES
Primera actriu
Assumpció Casals
Avrti, dimarts , tarda, a
les cine:
LA NIT ALEGRE
Nit, a les deu: La erimica es,a1mi1'a en guaira actas
8 capitule, de la vida i mirarles dels orfes cense llar,
ELS FILLS DEL CARRER
.(Lea animes nues)
original d'"Aniichatis"
Francesa Oliva
Dissable. nit: Estrena de
la (-nlédia satfrica en tres
• ••
d'Alfons Roure,
LA =TIMA

dinu4115. ItranCII‘u.03

, .,

Ele miserables, eg ua I ultima
Jornada: Quan s'anima, per Llitti I Bar/11110re: El. amant. de Verécia, per Mary 3/e/III; Per lea altares, (Maulea: Revista Pathé, tufo:inflarle. multdrat
DI .101/3 que ve, estrenes: La promesa fingida, per Mac Murrav:
El ecu Onic amor, gran drAllut
La nit del divendrai, per Stuart

Gran Teatre Triomf
Cinemes Marina i Nou
Aval, dimarts: Vida deportiva, El circ del diabla, La dama
misteriosa (qua ri a jornada),
A força de punys, Sense pare
que el guiï.

Cinema Princesa
Laietana, número 14
Telefon 1371 A
Sempre programes escollit.
Avui, dirnarts: Linos sagrats,
grandiosa superproducció dramittica, per Gina Palerme; El
nou campI6, preciosa cinta, per
William Fairbank s ; En Lluch
perd el cap, eiMlica en dues
parts; L'estranya senyora •Belien, extraordinaria cinta, per
Citarla Swanson i Conrat Nagel.
—Dijous. cinc grans estrenes.
Via

CINEMA i CINEMA CGLOA13
'PLENIJIII
Cent, 217 A. lleatre, 58

C. de
Avui. dimarts: Actualitats;
En Tupe Sobrer a París, molt
cötnica; Valor salvatge, per Torre
Tyler; El cabaret de la bogeria,
per Giuseppa Bianelt; Vida deportiva, pel reconegut artista
Bert Lytell. — Al Colomb actuen amb gran èxit Ja Troupe
Ruso Dimitrievich i ha formo--.1
cançonetista Paquita Marqués.

EL

AARCELLE GENIAT
:r

Isidelles de CPS dux
ont re fait appel
- • les
grande
ti! niodi s tes (la Pa- ont rIvalis e de hon gout
cure creations que lance'e actrices dans ses robes
•:r o uts. grar.d attrait
qui seront representalent des artisfes,
te plaisir des geux.
obert rabonament. En_
9 , a l'administració.
le

COLISEU1
TeMon 3535 A.

DE L'AMOR

ORQUESTRA COLISEEM
DIRIGIDA P E L MESTRE
BLAI NET
Avui, dimarts:

Josep Pous i Pagès,
s'estrnna dernit al
TEATRE CATALA NOVETATS

TARDA

44,444.e444444441144.4+4444+4

TEP.TRE BARCELONA
Companyia de comódles
del teatro Infanta Isabel,
de Madrid

COMIC
D.recció iirtistica

•,,rEL SUGRANYES

i dijous, dissabtes i
nis a la tarda, la fas-

REME

,

LO VE -ME
5 ptas.

te - u.35,

Avui, diniarts, tarda, a
dos quarts de sis: La jo•
Kortira en tres actas,
Irr Pete 3Itifinz Sera,
LOS TRUCOS
Nit, a un quart d'onze:
Le cominlia en Iras netes,
de Caries Arnieties,

;MECACHIS.
QUE GUAPO SOY!
-

Doma. diniecies. larda.

Mundo, mundillo. NO. Mecachis. qui guapo soy!
644444-944494414-4444*4444-1

Teatre Català - NOVETATS

.10VENTUT .T011DIAN t. Estrena d.,
PUPUT
o EL JOC DE L'AMOR
I L'INTERES
del mestre J. Pous 1 Pagés
Es despatxen Camiseria
Fitó, Jaume I, 11, i Casa Vinyole.s, Portaforris , a. IR.
1 'mir,

oil

flores

Novetats Universal . . V30
La ciutat que mai no
dorm, per Ricard
Cortez (film Para4'45
mount)
El 13 de la bona sort
(film Paramount),
5'30
per Richard Dix . .
Obertura de Les nooes de Fígaro, de
Mozart, p e r Por6'15
que , tra
GERMANES GONIEZ,
&delire atraeoi,', enciclopèdica de fama
7'00
mundial
Nou repertori.
NIT
La ciutat quo mal no
I
in Parafi
dorm (
mount), per Rieard
9'30
Cortez
El 13 de la bona sort,
per Richar n I I) i X
011m Para monnl i . 1 n':10
Obri tnra (1 n • LeS naces de Figaro, per
11 3o
l'oruit e - 1 1 • :,
GERMANES G3NIEZ,
atracei(1 rmiielopédica de fama mun1110
dial
NI . 11 repertori
NOTA: L'Empresa es reserva el dret d'alterar l'ordre del programa.

1a44444444444+P3444444.641%

Setenta numerats, 2 ptes.

TEATRE GOYA
Companyle de dramas I comedias
MARCARIA JURGU

J

'‘' ul. ~arte, nit, a un girad
ze: La comedia de g ran Seit,

del' germana Quintero.

BARRO PECADOR

que Ne, ESTRENA Re
Meravellosa obra de Ise'rit
IlenaemnrLA MARIPOSA
QUE VOLO sosas EL MAR
— acres

Rosselló. 303.

Demaneu els nostres olis en els principals colmados i drogueries. Si algun enväs
tingues trencat el precinte de garantia d'obsequi, rebutgeu-lo.
=•-•

12211151111513111111111
rl

DIANA-ROYAL-ARGENTINA
dit»arts: L'orgull de la
nissaga, Match Uzcudun-Hanson, El turó encisat, La dama misteriosa ¡quaria jornada), Sena pare quo el gult

• Pathé Cinema i Capitol Cinema

CONCERTS

•

PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS
111 FESTIVAL BEETHOVEN
Avui, dimarts, a tres quarts
ele deu del vespre, amb la cooperáciú de l'eminent pianista
Localitats, a taquilla.

1

VIDA BOHEMIA

cm

per LILLIAN GISH
(l'actriu del mínim gest
la màxima expressió)

MIECIO HORZOWSKY
Prograt»a: 1V SIMFONIA.
CONCERT en sol per a piano i
orquestra.

JOHN GILBERT,
▪ RENEE ADOREE i KARL DÄNE

VI SIMFONIA (La Pastoral)
Localitats

CADA DIA

' la

•

a la taquilla

Associació Música Camera
Diumenge, 1 de maig.
Dimarts, 3 de maig. Presentació a Barcelona de
l'ililustre violinista

▪

NOTES: Ha començat el
repartiment d'invitacions
Qualsevol indicació o reelamació sobre aquest
repartiment ha de fer-se
o bé per escrit, de 4 a 9,
o bé personalment, do
6'30 a 7 de la tarda, 1 al
loca/ social, Mont-SIÓ,
núm. 3 bis, baixos-

eme courw

PEL • LICULA

II-

11511115111115111

ARISTOCRITICS KURSAAL I SALO CATALUNYA

Telèfon A. 38
ORQUESTRINA S URE
Avui, dimarts. Dia de moda.
, Exit culminant de la tan
elogiada producci6 Me trop eraldAa,
m,cae Igdiszrna", rn118 InDt Ai nibpOrH
N E MA c
•n••n••n••• pels Idols de la parEntalla
Lillian Gish i John Gilbert; A miga pels dis tingits
artistes Wanda Hawley i Itichard holt ; Marimorena, cógat rellu, caminant.
mica;
Aviat, ESTRENA de EL FILL DE LA PRADA, pel
mat actor William S. Hart.

CAP1TOL
C1

coi

birruis

bale

'

PALAU MUSICA CATALANA

PUPUT

o

sentant-res a les nostres oticines

FRITZ KRE1SLER

Lt 3

RGUERITE VALMOND

Excelsior

Walkyria

rIPIK,44+4-41-1144444.*

JOC

4 litres d'aquest exquisit; purissim oli d'oliva porta una xapeta
com la del dibuix. Cinc d'aquestes xapetes donen op :ió al bell obsequi, preCada llauna de

Monumental :-: Pedró

PUPUT

EL JOC DE L'AMOR
I L'INTERES
d'En Pous I Pagas, que s'estrena demà al TE tTlIE CATALA
NOVETATS. .

a 1'p:o- .

PLUS BEAUX GEUX
DU MONLE
U GALERIE DES GLACES
L :HE — AS-TU DU CCEUR

D'UN VALS

4445551••• 44+'54+44+I+

L'INTERES

1TRE NOVETATS
G

El. SOMNI

.444-~a-411.4ma4~~0.4.-.44441%

interpretara En MA1,TItIC1 CARERA de la comi.dia
o

OLAS MARTÍ

ordinaria do la U, F. A..

.

DOLLARS

GRAN MoriA. Tarda

1

Apestes bonlques tisores són les que regala
als sens afavoridors la casa

Stil, Minad , . larda I tul, grans
prograniee. a peI4le11111 CUunIeß
Bette• pare que et aun; lea Imputare Actsalltati Gaument: tes tor
'j COIlli,11, El tosed anean --il10SC
tat I L'orgull de la nunragai Jornada de La dama mistado», 1
Maten de borra Nansen-Uscudun.
DIJime que NO , la pollleula extra-

Weeb , 1 d•altres

yia de comi-dia
Hatre ESLAVA, de Madrid
i. diniorts, larda, a les
Untaques. 2 . 50 ptas. La
-a ouniklia en tres act e
• i LApez Monis,

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

tr444.11+1:-..+444-044+444~

DORADO

ELIÄ-CIBRIÁN

444+44444.44444441144.444.

o EL JOC DE L'AMOR
I L'INTERES

ATIIE NOVETATS
iinarls, tarda, a les

TE 1TRE CATALÄ
.OVETATS

CINEMES

Diunieng.e, 1 de maig. Tarda,
a tres quarts de cinc:
Festes sisé aniversari
FOMENT DE LA SARDANA .
Programes i localitats: U. M.
E., Portal de ¡'Angel, 1 i 3. Tar,
des, de 3 a 7.

Els predilectas de familias distingides
Orquestres: JOVER I TORRENTS
Avui, dimarts, insuperable programa: Noticiar! Foz (vol. 3.
núm. 8): èxit de la graciosa comiidia El comte RIcardet,
creació de Ricard Talmadge; Les aventuras d'una mecanògrafa, còmica, i èxit de la magnifica novel-la d'aventura i
amor, l'acció de la qual es desenrotIla a Xina, La Rita del
capita (seleeció Pro-Dis-Co), genial creació de la bellissima
estrella Leatrice Joy.—Dijous, estrena de la divertida comédia Una dona per 24 horas, per la gentil artista Lote Neuman,

PENJA-ROBES DE FUSTA

VENDES
t'abate, tot arar, des d.

CA1XE S sio pesadas. Rallorca na•
erro 125. Interer.

BASCULES

.

d'orastO yrr a rvr , caNall
iiP1BERNAT"
PAILLAMENT, manero 9

DIVERSOS
Malalties dels bronquis

Metge especialista. Domenects ISOURA.
Corto retalanes. nnmoro 611.

MALALTIES DE LA PELL

%neo urtnarleo. Detectes sesuale PARRE
PL10AM. Mel ga medallita Rambla Ca,,alelea, tulMere 11

RESTAURANTS

MALALTIES DELS ULLS
Vetee

RESTAURANT PATRIA
BANQUETS

nabirorioni a
,esse.es Cine?
Artlar , 5, / 3, primer MaS

S'EMPAPEREN

REPULVEDA (cantonada a
Montaner). -- Telèfon 2044 A.

g1

1

(abada }INSTES & COMAS)

pral.

es a màxima garantia de plena
satisface/O, essent
el seu mateix titular el tallador, que

PERFECC10
DISTINCIO
MODICITAT
nnn•nn••emmenn•n•.«...4MompeoNet•n•n•••n•...

FONDA SIMoN
MENJARS A LA CATALANA
SALO PER A BANQUETES
ESPARTERIA, 8-VIDIUE'RIA, 18
Teléfon 1978 A.

••••n•n

Electricitat de l'Autombbll
Recanvis de totes marques

..0 60

La "Villa de Pará",

R. Capell

-

Ferran, 23
-)444++.44-ses-r.---.4-444>

Almorranes

VARICES
**".

irgues
Laarivut

Tractaments especial,. No
operatoris. No dolorosos i
de radical guariment,

Liegin LA

TALLERS AGA
Els mes econbmIcs

Metge especialista
Matalties del Reate - Anus
Eczemes - Fisures, etc.

personalment
executa el tall i la
prova deis vestits

catatana a,,marla eany.ar lo as. arCP
damisella de riostra terna Escrlure a
LA PENLICITAT, nüntero 3,6011.

"0.50

SASTHERIA

F. COMAS

CORRESPONDENCIA

-0.75

Vestir-se a la

Fontanelia, núm. 9

eoperlallsra

NADAL VILALLONGA
55 UCI1, unmoro f t, prmetpal

radical

Salmeron, 42
Da

aO

PILICITI provalle-la

Bruch, 96 Tel" e ". 423
(tocat-'. a Aragó)

MOLES "EL CHINO"
AL COMPTAT

1 A TERMINIS

LA CASA QUE VEN
MES BARAT

84

CARME- 84

BOMBES PUIGJANER
per a

caudals de

500

a

60.000

litres per hora

Lestiniques que no sofreixen avaries i que r s cremen l'electro-motor. L'agricultor
que oolfoqui a la seva finca una BOMBA PUIGJANER, ti la collita assegurada

Menéndez

Pelayo, 70. - BARCELONÁ.

reineis, 26 d'abrí/ dp

LA PUBLICITAT
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/41,441/44.1464,64

MA ES... !'UAN.,.

•

E.

A. J. 1: 1 HIONRAD1O, 1 A. J. 1,

e ecutaran una retransmissió sixnultänia

de persones esperen
ah gran interüs aquest esdevenimert científico- artístic
1 MILIONS

ANUNCI TS!
Fins demä) a les 6 de la tarda, admetem ordres d'anuncis per a la nit

EIG13-IJÄRCELONA

Secció de Putlicitat

Casp, núm. 12, primar

u

otieetee)-1-'24-2->144•7~
u

C C3132E:

rzi r2 5Z1110111011 II

El 3

C

CINC3t2CC3C1151111000111111111011111111111121111111111111111113

PODEU COMPRAR A MEITAT
DE PREU

Cuando re encargue
so ateduarneeto Ext.
;ase slernpre ella mai'
r, cual sea yal
gartnue t ti leg10•
mutar

• MI III II

producte

Hospital, 127
PRIMERA

Llanes = Sedes = Cworis
Llenceria Confeccions
extranjeros

-e/

Salvador Alsilla

•

Pasaje dei Credilo 4-BARCELONA
feersoe n

:

per

2415

canvi

de

a preus meit barats
Veslits ile L'anota
a mida
do 50 a 200 pesseto

LIQUIDACIO

acreditados

Vda. de

COMUNIÚ

GRAN ASSORTIT EN VESTITS CONFECCIONAT
A LA MIDA. BANDES. LLAÇOS, CAMISES.
MITJONS, GUANTS, ETC.. ETC.

mentre duri la forylda

Medicaffie ii tos

Teläton 5591 A

Vestit,- je lird
a m'da
de 35 i 70 pessetes

p.

Pantalnne, ile Talla
1

do

1•••n••••n••neln

I
a mida
a 45 p .s..le›
1
balle.of....•n .1M. MM11..1•111 41.1> ...a, ..1M.1n•n•n•n ••••

2 2 ' 50

VPSt il s

Llanela. confeecionats, per a Se 11v00. a
3750 pf o ,
Per a jovenet, a
30 "

Societat, als Magatzems

Vestit5 de 1)111. confeceionats, per a Ro Il yOr, a
2250 p'
Per a jnvenet, a 17'50

USE fundada en 1878

dedlcada a la venia de ,.oda clase
de medicamentos legitimas

V

/ce se 10 gratis

Retu !es /es novetats p3r a
treses pida 1 tetes -

I

RONDA DE SANT PERE, 20
I RONDA DE bANT ANTONI, 102

4
AVOItRas "`
EIS
ORRAU1
BLENORRAGIA
A

Et e

i" —oreient-la
incurable
cor
•
antiqucs i
!len

les

p

LA SL

tau el catalogo general elr la caSa

eS ectatitats Paeo.41.e'll

Vestits
net diferents modela, de llaneta. a
1050
D dril. a

ph-s

4'50

Economia veritat

Preu th

3, Ronda de Saal ANA, 3
(prop del Mercat de Sant Antoni)

TOTES LES EXISTENCIES A MEITAT BE PELI

segures_

Aman 28

VELL

,. kirtotstc.
}.45 O

VE

,
DEMANgairE12;
FAS1
JCICLE. IL:LUSTRAT
13 A Fir

.

•

