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CRONIGA

Els impostos i els fi lls
els drets
.a vegada que algun amic nostre. invocant
sobre el celibat, ens hem
i iviol als, ha combatut els impostos
de mira. Perquè
nrjt 1,:eriorment disconformes amb el sen punt
de declarar-nos-en avui disconformes públicament Els
,
enguany
frcralles dinen aquests dies que a Hongria
tenen
impost sobre els solters i sobre els matrimonis que no
fill. Heu-vos ací que l'actualitat ens dun per la mà i ens
qüestió, tan
a dir avui les nostres idees sobre aquesta
doméstie.
caire
sen
en
el
públic
com
• •,t en el sen caire
d'impostos
m que els amies que combaten aquesta mena
t
tracta d'uns
, rt d'una base falsa. Ells alleguen que es
's destinats a castigar l'estat de fadrinatge, adoptat pels
•
koe., ús de Ilurs drets. Troben, a més, inacceptable i gairebé
cap al
: • • 1 que amb un impost siguin empesos els homes
aquest
astig
ni
bé
trobaríem
no
Verament, nosaltres
gatf.!
empenta. Però hi ha un aspeete que val més que tots
•
i és l'aspeete ecoM,mie. Un fadrí té moltes menys eärregues
sol, en
que un casat, i un ea.sat sense fills o amb un fill
ries
•,'
iblicfi
menys que un casat amb fills nombrosos. I cota que hi
més sobre els
•
'a d'impostos directes i indirectes que pesen
amb molts
matrimonis
els
sobre
els
fadrins
i
més
•-• ue sobre
ciar que els
's . , • ie sobre els que en tenen pocs, resulta ben
renglera de filLs.
e:'' 5 els que es casen i els que ter/4 una de destorbar i
1 a, ;-:'st céstig exerceix una pressió en el sentit
limitació voluntària de la
/jorrar els matrimonis i d'imposar la
easar-se i el
.altra banda. a cada moment sentina a dir que el
Els
Itils en nombre considerable és un deure cívic i patriòtic.
segons una eoneepei6 corrent, estan obligats a subminisnr n abundós material humà als Estats
És liagie, per tant,
eategoria, no sols no
•
• compliment d'un deure ue tan alta
recompensat pel Poder públic, sin() que encara sigui castigat
•ament 1
fs.c.uin quins siguin els Governs que segueixin l'orientació de
els matrimonis i les fillades, cal reconèixer que aquesta
conveniències de les
rs.sn • ació respon a principis d'equitat i a altes
És una teoria soeialitzant. Tal com a Hongria s'estableix la
Els produetes
1-521a. pren el caräeter de les caixes de compensació.
'HIpost sobre els fadrins són aplicats a l'auxili de les famílies
i els productes de l'impost sobre els matrimoni s que no
l'altre
ter,.n niés d'un fill — que és un impost més lleuger que
l.cats a l'auxili dels pares prolífics que lw necessitin en arribar
-mbatre aquesta política fiscal en nom de la Ilibertat humana
▪ tret individuals, ens sembla una cosa Lora de lloc. No hi ha
lactó entre el fons del problema i els arguments pseudo-liberals
. y i e es declaren contraris a aquesta política. El sistema de les
x. hongareses ve a ésser un terme mitjä, raonable i acceptable,
la tcoria ultra-individualista dels que s'oposen a aquests
züpuslos i la teoria nitra -estatista dels qui sosteneu que l'Estat
ta d'enearregar-se de les despeses que ocasionen ela fills.
ROVIRA I VIRGILI

Tibet misteriós
Invitada per l'Institut
general (Se Psicolog:a
se Paris, la senyora
Alexandra David
Neel ha dona: una
coniesencia sobre

1 entrunarnent psiquic
deis tinetans. La senyora David Neel,
que ha resma calorze anys * en les EL-

centro-asiatihibides als profans i que ha
,a,
risss • tdhue la cimas santa de Lhasmiseriosa capital tibetana, ha
a.
QSr .J Collegi de França un auditor,
.,7t e, que s'ha interessat viva:test la besa dissertació. Reprotatn . . t "Le Matin" alauns dels punta
ltinc v::s de la conferencia:
".S . • :s i deternunistes ha explicat,
••etans tenen fe en la força de
7 w:sació i dexpansió del principi
Mete s de l'home. Adhuc van més en/1. • mceben les formes exteriors
torc 4 7 o j ccciona de la nostra propia
No creuen en eis maacles.
t. `-s .
virtuositat psiquica s'aplica
r fenómens que consideren
a 1
san
miraculosos i que ells essimen
simples efectes de les nostres
tactS ts para-normals útdment entrenade,.

ells emetem ondes
poden carregar un objecte o
r qualsevol, igual que un acuso
i, per exemple, conferir a
kr,s . objecte, ordinàriament inert,
nas t 1 a aparent o decuplicar la seva
no rmal; o be forçar-lo a moment s dictats per l'animador ; o be
lalb r. 4:;:zat formes concebudes per
St. s

la

,nimador, formes humanes, di-

aines , sninials, objectes diversos, adhuc
Itisataes que podem sentir, veure i
san
Aq:,0 e< mateixes ondes poden ene' arnb llar energia un individu es.
btatY tenen la facultat de poder-se
lari gc:r. a voluntat, de tat o de part
v ita l itat d'aquest."
nyora David-Neel ha explicas
di verses pràctiques a que se %Celen els tibetans per a aconsegut
rentr ensment metapsiquic necessari Per
tre spansió del jo i la creació d'aquests
labeetniratges. Tot niegas, punts
isicelogia a estudiar i a diseuutir
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homes; mes capells de palla al cap
de les dones. L'home és lent; la dona
és räpish. L'un espera, per a adontar la
indumentaria estival que l'essació essigui força avançada, que ningú no
pugui acusar-lo de precipitaciä. L'altra, en canvi, té punt a anticipar els
esdeveniments. Qitan encara el temps
no assenyala bonança, adopta el capell
de palla, que esdevé un nmesi de la
Primavera en lloc d'ésser-ne una conseqüencia. A l'agost, per contra, la
dona que s'estima ja irisa per posarse el capell d'hivern, baldarnent faci
una calor esbalaidora, incompatible
arnh el vellut.
Després direm que la dona no és
un éster progressiu! Si tnés no. es un
ésser superficialment progressiu. Tot
el que sigui vestit, capell, guants, maneres. és capac d'assimilar-ho a
velocitat que l'horne. Com us explicaríen sinó la seva infinita adaptabili
tat a les brusques osciHacions de la
moda? En poc temps, passa de portar
capells enormes a portas capells diminuts, de dur la cinturavrran d'estömac a dur-la arran dc melle.
Realitza performances més difícil.
Una nnia humil suporta amb més gracia un canvi de fortuna que no pas
im minyó. No cal, naturalment, acudir a exemples en/luernadors com
de la Dubarry, per adonar-ser La
vida quotidiana . ens ofereix sovint essos de transformisme femeni forca
reeixit.
Diem: "de porc i de senyor se
n'ha de venir de mena" i, segurament,
no diem cap disbarat psicològic Pecó
deixeu-me insistir en el punt de vista
que Mita suggerit avui l'escassetat
capells d'istiu que veig sobre les testes masculines. Posas a canviar d'aparences, obligats a mudar de closca,
les dones fan molta més via que no
els bornes. Aquest "record" no els el
podem discutir.
CARLES SOLDEVILA
Cines declaracions

de

Una de les coses que avui hons sent
a dir cada dos per tres amb l'intent
notori d'excitar la por del conservadors i convertir-los en mintals per a
ús general, és la possibilitat d'una reenlució universal. Tots els governants
paternals ditten que el titán va molt
rnalament, que l'anarquia ens sotja
i que les forces revohicionärres estan
deseneadenades. La revolució, perk
no es veu enlloc, i per mes pessimista que hnm sigui no descohreix cap fonament seriós a aquests
pronOstics. La característica d'Europa
és 'un estat de malestar profund però
e! cert és que no es veu pas res ni
ningn disposat a tractar de desembolicar aquest estat. Cont que una feina
aisci requerida un gran esfore, seria.
és cert, una tenla reveditchmäria. Els
gratis esforcos, peró. passen alts, per:
qué demanen bornes superiors a fa
mitjana.
IE ha. és cert, els afees ele Xina.
Però 'sobre aquest punt. en el moment ile voler-se fer una idea de tos
el que hi passa. es topa amtsmn sens
fi d'idees singulars. En general hom
parla de la Xina com si en aquell dilatat país no hi hagués xinesos. Per
aixO hi ha tanta gent que esté portada a creure que Moscou té la culpa
de tot, el que passa a PImperi Celestial. Abrò es tan repetit, que te la
importancia d'un lloc comí). De cegarles, però, surten a la superficie altres opinions. Ifeus-en aqui una de
ben curiosa, sortida de la boca de sir
Auckland Geddes. que fou, durant
guatee anys, amhaixador d'Anglaterra als Estala Units. Aquest ambaixador ha dibuixat un quadro de ractivitat dels Estats Units a la Xina i ha
explicas en el seu discurs que els americans eren responsables en gran raes
de la lamentable situació que els anglesos i en general els europeus, teilen
a l'Asia. Sir Auckland, desprès
reniarcar que roccidentalització dels
xinesos és una cosa completament diferent de la seva americanització, na

Nitti

El diari Verme, de Belgrad, publica unes declaraciuns que l'ex-president del Consell de ministres dita ha Francesco Nitti ha fet al seu corresponsal a Paris.
En aquestes declaracions. Nitti diu,
parlant de les intencions d'Italia respecte d'Albänia:
"Itälia va tenir necessitat d'Albània
Davant i'obstaen l'epoca d'Austria, percué els hode. América i nosmes ilalians devien preveure l'evenaltres", és el títol
tualitat d'una guerra amb acuesta. Ara
d'un 'libre que el
bé, Italia no té cap motiu per a fer
ministre francés
guerra a lugoslävia, i el problema és
de Treballs Púcompletanient distnt. Albania es un
blics ha escrit en
petit Estas de 27,000 quilümetres quadefensa de les bodrats i de Soo,000 habitants. La corles relacions enloni:zació hi és impossible a causa del
tre els dos paisos,
paludismc.
er ;a qüestió dels deutes
Hom ha parlat de riqueses mMeres,
di- guerra. Tardiett que chmant el
s una llegenda ridícula. .Hom ha dit
conflicte de 1914-1918 representa la
igualment que a Albania s'hi podrien
França als Estats Units, considera
establir des milions d'italians; però
que solament rnalentesos ocasionats
per a això caldria despendre uns
quants miliards, i tot plegat no és
per un desconeixement de la psicologia de cada un d'ells té separats
més que un error i una pura fantasia
funesta, fruit de la ignorancia del vemoralment els dos antics aliats. Potser el 'libre de Tardieu no produi- ritable estat de coses.
Per la meva part no he somniat
ria per si sol un canvi ni en l'opimai en una conquesta o en una coloMi', americana, ni en l'oninió frannització. M'he contentat amb estudiar
cesa, pesó cal confessar que, a més
la situació amb viste3 a la coPocació
a més dels seus mérits literaris, té
eventual dels capitals halians. La Coel de l'oportunitat, puix que es pumissió de tècnics nomenada amb aquest
blicat quan l'animositat entre les
ohjecie lia presentat un informe del
dues poténries comença a apaivaqual se'n dedueix que fóra simplernent
gar-se.
una follia somniar colonitzar Albania.
L'acció italiana a Albania tenia un
sentit en el temps de la nostra riva1:n incident :italo-grec
litat amb Austria. Desapareguda aquesta, ja no hi ha problema.
L'entrada d'Itàlia a Albänia no li
Una informació del Doclecanés
portara ni l'amistas dels albanesos, ni
diu que fa alguns dies arribä a Cala deis grecs, ni la dels iugoslaus. Pels-mnos el professor italià Giulianini
l'amistat iugoslava és necessäria a
i es presenté a les escoles de la illa
perqué és la base d'una activien guatitas d'in s pector general notat profitosa en l'esdevenidor.
rnenat pe) Govern italià. Tots els
Jo no cree en l'eventualitat d'una
tnestres, de comú acord, declararen
guerra. Un conflicte iugoslau no pos
l'acollirien
de
al professor Italia que
dria ésser localitzat"
bon grat a les escotes llurs, com a
vi.sitant. pese, mal corn a inspector.
Immediatament despees de la visita hi llagué una reunió de tots
els mestres de la fIla i acordaren
adreçar, per escrit, una protesta al
sots-governador de Calymnos, en la
qual declaraven que les escoles gregues insulars no depenen de ningét
(Correspondencia)
mes que de les autoritats comunals,
S'ha
posat,
ara, en voga el mot
—
i no poden acceptar cap mena de
n¿ula. No hi hauria res a dir: es
control estranger.
tracta del m e.. llatí notula, que és un
L'endema. despees d'haver-se podiminutiu de nota formas amb el susat d'acord ainb el governador geix -ala que trobem en tants d'altres
neral del Dodecanes, el sots-goverdiminutius llatins. Pese, és el cas que,
nador féu cridar els mestres i els
en introduir-lo al català, no sabem
digué que ell no podia admetre Hur
pas per que, se li ha doblat la I i
document. i els invita a que el res'escriu etiituno. No, no és mi t o!, que
collissin. Els professors es llegaren
Cal escrime, sinó nbtula, com no es
celebrar, relPyió, elegle, elaborar,
a la demanda del sots-governador,
el qual els tragué del sen despatx,
el; :une (amb una sala I!).
naolt irat, i es veié obligat a trameMostruari, en efecte, ne és im
derivat correcte de mostra. Si, imitant
, tre -l a. protesta al president de la
Unió dels mestres, que esta malalt.
els castellans. Otte de tnuesfru han Iret
muestrario, vollem nosaltres fer. per
Hom din que a Calytnnos hi ha
mitjà del sufix ari, un derivat de mosuna viva efervescencia, provocada
tea equivalent a ,tiuestrario,-aquest
prls fets esmentats.

Un llibre de Tardieu
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a doctrina-de Monroe interpretada

(lit una serie de veritats sobre la idea
que els americans tenen d'Anglaterra.'
ha una cosa infaHible, segons Sir
Auckland, per a fer-se aplaudir a América, això és: parlar contra Anglaterra. I lié : una gran quantitat
xinesos han estas formats a les Universitats arnericanes. i és en aquestes
escales precisament en els prejudicis
RrItibritärliCS són fnmentats d'una manera més sistematica. Escolteu-lo:
Els Estats Units—ha dit—tio tenen pas a la Nina, com nosaltres,
concessions. Els americans resideixen
a les concessions nnstres. Aixó fa que
d'un cantó s'aprofitin dels avantatges que nosaltres podem tenits, sense
que de l'altre en sofreixin cap inconvenient Jo nn vull pas dir amb això
que els americans instiguin els xinesos contra nosaltres. De fet, una influencia oficia) americana, conscient
nn exerceix pas. El que vull dir
es que nosaltres ens trobem a la Xina
davant d'un gran nombre de xinesos
que han viscut als Estats Units i que
s'han assimilat les idees que donen
els Estats Units sobre l'actitud i l'imperialisme hritanics". Es molt ciar. i
aquestes paraMes posen una Ilum clarissima sobre la situarle, diplomàtica
general. Els conservadors atielesos
han obtingut facilment que Italia i Espanya enviessin uns•s•aixells de guerra
a XMa per a donar una impressió
front únic diplomlitle França s'ha reservia la seva !libertas d'acció. F.Is
Estat s Units i el Japó fan a la Xina
una politica d'un particularisme absohit El seu interés és l'interés que pot
tenir un mercas. Aix6 es. el mateix
que hi te Anglaterra. Voten prendre
la preponderancia d'un mercal que
fins fa poc dominaven els anglesos.
Davant d'aquesta dualitat, els xinesos
s'aprofiten. Es el joc clàssic, i seria
excessivament pueril suposar que els
xinesns per una banda i Moscou per
Paltra no ho aprofitessin per a jugar
fort.
MES' PLA
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COMENTARIS

Moscou i Xina

Full de dietari
LADA PTA B I 1.1 T1 T
FEMENINA
Algun capell de palla al cap deis
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Altre cop interpretacions del texts
del Coria deis americano. L'exegeta, per aquesta vegada, fou el
president Coolidge, el qual, en

substància declaré en el recen;
banquet de la Unitet Press que el
lema d'"America per als amerieans" s'ha d'entendre, especialment, per tot allò que es refereix
aLs afers de Centre-América, que
vol

dir

"América per

als Estats

Units de Nord-Amèrica".
D'un punt de vista nordamerieä,
la interpretació és molt oportuna.
Perú abatas que el pontífex magua
hagués llanat aquest nou dogma,
ele sacerdots de la seva religió, que
es diuen soldats i marinen de
guerra, havien ja anat a explicar
la bona nova a la gent de NicaraELS ESTAT8 UNITS I NICARAGUA
gua. La declaració d'ell, dones, ha
L'Oncle Sam.—Serent molt amtes, ptttt Nwaragua mett; perla cal que no estat supèrflua. Tot el món ja ho
alonar-te
el
meu
pats.
•
m'amena , awb
(Del “Telegrattr", d'Amsterdam) sabia, i les catorze emissores de
ràdio han fet tard per catorze
cantons. Ningü no ignorava que els EE. UU. es donaven la feitia
imposada per una elevada missió, d'adobar la Casa d'altri.
Els finas— a Ilur parer —sempre estau plens de sana doctrina:
la seva tases és d'encaminar els febles; encaminar-los a llar pap. La
torea he dóna tot... llevat de la raó. Per això del fet que mistar
Coolidge hagi parlat per les catorze bogues de catorze emissores de
'ràdio", no en podem treure que tingui catorze vegades Inés raó;
més aviat que té catorze vegades més gana.

El cuirassat "Nelson"
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htforma3ions de (La Publicitats

L"atur arreu del món
L'ATUR ARREU DEL 3/6.V
Clourem amb una- visir:, esquemàtica
de rattn- arre/ del món, de les nostres dues informacions sobre l'estat
actual de la depentiéncia a Barcelona.
Aquesta visió no faltt sinó subratllar
la gravetat del moment a casa nostra.
No oblideu les estadistiques que publicas-can en l'edició de diumenge passat.
I be: Cal dir que la varietat dels
mensies utilitzats per a establir aqueltes xifres els lleva bona part d'exactesa. Per a establir la d'un pais hom
cumpla, per exemple. amb les dades
facilitades pels sindicats. fracció sovint nombrosissima de la població
obrera. no incInsa per tant. en cap
estadística. En d'altres paisos, hnm recull unes xifres globals, l'exactitud de
les quals és bol dubtosa. únicament
en els parsos. en els quals és aplicat
el sistema de l'assegurança obligatória. tal com Anglaterra. Bélgica, Austria i Txecoslovàquia. donen a l'observador garanties de certesa, sinó
d'infabilitat.
En principi, hom pot avançar dues
observacions:
Primera. El cura del treball ha restat perfectament i constantment normal en els paisos, la moneda dels
quals no ha sofert desvalorització. Podem retreure els Estats Units, per
exemple. Aixi rnateix en aquells nobles que per la llur activitat de neutralitat durant la guerra s'han ponle
alliberar dels trastorns que ha produit en els nobles belligerants. O taroaquells petits Estats agrícoles, sitota llei de malaltia
tuats a cacen

cada dia. La darrera estadistica rus
ofereix una proporció de 9.5 %.
SUISS.1: El nombre de parats a
la Confederació és ben reduit. I hom
no pot pas oblidar la importancia que
té en aquest dolç país la indústria hotelera, sotmesa cnm CO p altea, a fluctuacions de temporada. Així i tot. mireu la proporció de parats que és, escassament, d'uns 95.3 %.
ANGLA MARA : A desgrat de
restabilitat de la moneda, hom sap
prou lié que Anglaterra ve patint després de la guerra d'un atur crennc.
L'economia anglesa, corn la dels altres paisos. va trobar-se a l'endenta
de les hostilitats en la dificultat que
naixia de la desproporció entre una
producció augmentada i un consum
massa reciten. FA manteniment paradoxal en aquestes d'un regim de sous
hen alts singularment perjudicials co
un país que treballa. sobretot. per a
l'exportació i, finalment l'esforç suplementari imposat pel retorn de la
lliura al marc or, tot això explica
prou be que des de 1921 el nombre
de parats en tot el Regne Unit no ha
devallat mai d'un millé,. Al desembre
de 1926 la proporció de parats era
d'I 1,9 %.

Tanmateix. però, hom pot comprovar que Anglaterra en aquesta prova
iii ficilissima ha trobat no gens menys
que l'avinentesa d'emprendre coratjosament la readaptació necessària de
la seva economia a la situad() de la
postmierra.
I LE. . I .V l'A: Hom sap prou
que el t'etorn a una wealetta valorada,
després d'un llarg període de depreSegona. Hom ha pogut ben ecosciació. sigui la que sigui la fórmula
talar que aque s t estat de crisi econóadoptada, va necessäriament acompamica. més o menys accentuat. és el
nvat n I'una crisi económica i, sohretot,
mal comí; del (mal ve patmt l'Europa
d'ame. Alemanya ha estat victima de
ex-bellitterant. L'origen cal recercarratur més que cap abre país. Segons
li, en errors económics o trontolls soles estadistiques facilitades pels sinc i al, 1. sobretot en la depreciació modicats, per un efectiu total de 3 minetAria.
¡llustrarem amh uns exemples armes- lions mig d'obrers, ens donen en el
tes a firmacions. HOLEI >Ara ben cons-, darrer mes de rany 1926, un percenparats ele i67 e En els metatge
tatar el limit entre els vaheas de tresos anteriors Itavia arrihat a 22 %.
bali faeil i els que són més o menys
vírtímes n amenaeats per l'atur. DoFR A .VC., 1 : Fins els primers meses
narem la xifra parats d'acord amb
.le l'any no ha estas heut visible per a
la darrera estadística. feta a darreries
tothom l'acuitat de l'actual crisi de
d'any.
treball a França.
EsrArs UNITS: La Federaciii
Acuitat relativa. però, si hom renAmericana ha vist en aquest any chirg a que en una població activa de 22
ree cosa minrava el nombre de parats.
nalions, les estadístiques mes recents
1.a corha seguint l'estadística mensuat
indiquen que en el mes de febrer pasdescendent sempre EI porcentatge
sat foren socorreguts 64.25,1 parats. 1
del desembre dancen era de 95.4 5,
foren refusades 3.2oo peticions de felHOLANDA: A despit de la creina Si hom no ohlida les reduccions
xença de la poblaciU, l'atur minvava
de trehall imposades, yema com la
proporció ile l'atur a Franca és, tanmateix, modesta. Cal recordar encara
derivat batirla d'ésser ~reved Ara.
que hi ha a Franea mes de dos mirine el catalä té un altre mot en fiad
lions d'obrers estrangers.
que no pedem lampee considerar e, m
El gener d'enguany foren socorrea correrte: vestuari, responent al lisguts 56.275 parats, i el mateix mes
ti tiestiarium len francés ttesticiity ; en
de ' 1926 non/es 547.
espanyol, peró, vestuario).
x.
P. FABRA

I.a Gran Bretanya ha llançat, dintre les característiques maximes
autoritzades per la conferencia naval
de Washington, un altre gran cuirassat: el "Nelson". Han calgut cinc
anys per a construir-lo. Començat en
el 1922, fou llançat pel setembre del
1925. Les obres complementaries i el
sea armament han duras fino ara. Un
altre cuirassat del mateix tipus, el
"Rodney", que acaben d'enllestir les
drassanes de Islersey, taré les SeNES
proves cap a l'agost d'enguany.
El "Nelson - , que ha estat construit
a les drassanes Armstrong Whitwort,
aniri ara a fer les proves oficials a
Portsrnouth. Desplaça 3 5s 000 tones i
amida 210 metres per 32. Ha costas
set milinns de Ilittres esterlines. Les
sei-es maquines desenroffien una forca
de 4 5 . 000 cavalls i Ii permeten una
velocitat de 23 nulos. El neu equiparge, en peu de guerra, Es de 1. 500
Carman.ent compren 9 canons
4 403 millimetres, t2 canons de iso,
6 canon, anti-aeris de 118 i 28 peces
de calibres inieriors, a més a mes de

Les negociacions sobre
Tánger
M. P. Bluysen exposa, a -Aettialités". de Pa/4:4,1es següents
curioses reflexiona:
"L'ohjecte que perseguim per la
nostra banda, per totes dues bandes,
és de reforcar l'entesa franco-espanyola.
Encara que ens hagués de costar uns
quants sacrificis d'amor mopi, aquesta solució és necessäria.
Si Priino de Rivera, las, decebut,
poses en practica la seva idea, un día
Bancada, de retirar els seus cossos
combatents, França es veuria obligada a fer, sola. un nou esforç militar
molt considerable.
"Cal procurar de no haver-hi d'arribar, mitjançant la continuació d'una
política d'esforços comuns, diguem
concessions...

dos tubs llanca-torpedes. La Muevació més important d'aquest mal tip us de vaixell de guerra britànic sem:
bht que és la disposició de la seva ar-

Els canons de eicks llancen a una
distanica superior a 30 quilòmetres
projectils de L000 quilos. Perb amb
tot i aiszó, no són els mes potents
de qué ha disposat la marina británica. El sso, tonstruit durant la guerra, llançava projectils d'una tona i
mitja. Lord Eisher havia projectat
crarmar els seus nous cuirassats areb
peces de 506, que haurien disparat
projectils de dues tones i mitja. El
tractat uie Washington ha impedit la
construcció d'aquestes armes terribles.
Els programes navals hritanics
preveuen la construcció d'altres valxells semblants al "Nelson" 1 al
"Rodney". L'Almirallat sernbla haver-se conveneut que els gratis navilis de guerra no tenen ni de aloa reficácia definitiva que hom creia abans
del 1914.
"Hom he espera aixi del Gotero."
Aquest article és una de les
manifestacions de la pressió
que actualment exerceixen
bre el Govern trances en; partidaris de l'entesa franco-espanyola, per tal que les presents
negociacions de Paris arribin
a un r n-sultat satisfactori.

Les Lletres
Dins d'aquesta setmana serä trames als subscriptoes de "Els Nostres
Clàssics" raplee de "Obres menors".
de Bernal Metge i Anselm Turmeda
(ami) introducció, notes i glossari, per
Marcal Olivar).
Aquest vol= seré el desi. de la
etallecció de "Ele Nostres
Elarcine%
Editorial
Administració,
Portaferrissa, 17.

LES GRANS REFORMES DEL PARC
—1 per veure quatre gallines eacuades, un l'ea anèmic, un os borni,
un ocell que només te una pota i un mico enyorat, hem pagat entrada?
Anam, noi, a taquilla perque ena tornin els quartoal

FINANCES

BORSA
INFORMACIONS

la fundació de la entitat, el seu objecte SoCIal 1 domicili.
Aquestes 84u:izada no hauran d'anar acompanyades de cap documena
Tercer. - Les altres entitats patronals i de dependents del Comerç
detallistcs i d'alimentació de la cimat
de Barcelona, que portin almenys un
any d'existència i estiguin deguchiment
inscrites en el Govern 'civil d'aquesta
provincia, podran dernanar la seva inclusió e/1 l'esmentat Registre d'Enthata de la Comissió Mixta del Treball en el Comen; al Detall de Barcelona, en sollicitud que firmada pel
president i el secretan tIc l'entitat.
adreçaran al eres:del-a d'aquesta Comissió Mixta, en la qual faran constar la data de la seca fundació, objecte social i domicili, sollicitud que
anirà acompanyada de la certificació
del Govern civil de la ptevincia acreditativa d'haver complert astas el prescrit en la Llei d'Associacions.
A aquests mateixos tràmits hauran
de subjectar-se les entitats inscritas
en la mas amunt transcrita llista que
no haguessin sollieitat la seva archa.
sial en el Registre dintre el termlni
previst en l'apartat segon d'aquest
edicte.
Barcelona, 21 d'abril de 1927.-E1
vice-president. J. Riera Callo; el secretari general, F. Armengol Tubaa.

Fastiaserla de Barcelona.
Unid 1 Germandad de Mestres Pintora.

ElD1CTE

La Comissió Mixta del Treball en
el Comer c al Detall de Barcelona,

Societat Ouera Barcelonesa.
Societat Uni6 d'Industrials Matalassers de Barcelona.
Societat de Patrona Tornero en

complint el que prescriu l'article 69 del
5eu Estatut, publicat per R. O. de 7
de desembre de 1926, acordi en sesajó del dia 4 de l'actual procede a
la formació del registre d'entitats de
patrona i de dependents d'aquesta datat, cate de conformitat amb els articles 45, 64 i 77 del propi Estatut cenen dret a dirigir propostes a aquest
organisme, a presentar candidatures
en les eleccions per a la renovació deis
seus Comitès Paritario i a cursar reclamacions i recursos davant d'ella i
davant de la Comissió i les seves ponancies, al qual fi fa saber, per al general coneixement. el següent:
Primer. - Que en el Registre provisional que, d'acord amb els paràgrafs
primer i segon de la R. O. de 7 de
tpembre de 1922, portava l'antlga
iarenissió Mixta única del Treball en
el Comerç de Barcelona, figuren les
entitats següents:
ASSOCIACIONS PATRONALS
Associació deis Carnissers de Barcelona.
Gremi de Detallistes d'Oli i Sabia
Cambra Mercantil.
Centre La Unió Gremial de Sant
Marta
Associació del Mercat Lliure de
Valor; de Barcelona.
Societat Unió d'Espardenyers Detallistes de la regió Catalana.
Federació d'Ultramarina, Comestibles i Similars.
Cercle d'Ultramarina i Similars.
Aliança d'Ultramarina, Comestibles
. Similars, de Sant Andreu de Palo.
mar.
d'Ultramarina,
Cercle de Gremis
Queviures i Drogueries de Gräcia.
Foment Comercial.
Associaciä de Venedors de Teixits.
al Detall.
Assoeiació de Mercero al Detall de
Barcelona.
Federació de Banco i Banquera de
Barcelona.
'Unió Gremial de Barcelona.
Foment de la Sabateria.
Associació Patronal de jeieria
Platcria de Barcelona.
Societat de Patrona Barretaires.
Gremi de Mestres Estorers de Barcelona.
.41Lts..ciaciO d'Hotelers i Similar; de
Catalunya.
Sucintas Indústria i Comerç de
Cale, Guix i Ciment.
Centre Industrial de Confiteria i

Fusta.
Gremi de Robes Fetes.
Unió Comercial i Industrial de Barcelona.
Cercle d'Asseguradors.
Associació Unió de Transportistes
MaritimsASSOCIACIONS DE
DEPENDENTS
Centre i Unió Mútila de Cobradors
Mossos.
Associació d'Agents d'Asseguran-

ces.
Associació Ferretera.
Associació Professional dc Dependents d'Assegurances.
Associació de Viatjants del Comerç
1 de la Indústria.
Asisociació de la Dependencia Mercantil.
Centre de Viatjants i Representante
del Comete i de la Indústria de Barcelona.
Sindicat Lliure Professional Mercantil.
Secció Permatlent d'Organització i
Treball del Centre Autonomista de DePendents del Comerç i de la Indústria.
Unió Prefessicnal de Dependents i
Funcionaria de ("muere.
Assoclació de Dependents d'Agents
de Duanes, Consignatario', Armadora
Similars.
Unió Nacional de Funcionaria de
Comerç Alemanys (Grup Local sie
Barcelona).
Segon. - Que aquelles Associacions que figurin en la transcrita
Ilista i estiguin formadas per patrons
o depenaente; del comere, detallistes
o dalimentació, que desitgin inscriu res en el Registre d'Entitats patronal; i dc dependents de la Comissió
Mixta del Treball en el Comerç al
Detall de Barcelona (desglossada de
l'antiga única Cemissió Mixta del
Treball en el (unten: de Bareeliina
per R. Da de 6 de setembre de I O241,
ha de demanar la seva inclusió en
l'esmentat Registre en l'improrragable
termini de trenta dics a comptar des
de la publicada, d'actaest edicte, mitjançant ....licitud firmada pel President i el secretari de l'entitat i dirigida al president d'aquest organisme,
ro la qual t'aran constar la data de

PER AL COMPLIMENT GENERAL DE LES LLEIS SOCIALS
La Cartera Mercan d'aquesla ciutat, que repetidament ha posat de mani fest ais Poders pública els perjudicis derivats de l'especial siteacia en
qua está. Barcelona respecte al ragotn
social del corriere comparada amb les
altres capitals i gratis poblacions cl'Espanya, ha adreçat al minisire del Treball el telegrama segiant:
"Cambra Mercan:a Barcelona es
permet recordar a V. E. la convemencta de constituir urgentinent le;
Cornisaions al iszte5 Treball Cemere
a totes les capitals d'Espanya per estar °altere Barcelona en inferioritat
de condiciono reapecte d'altres poblacions, majorment en els actuals moments d'aguda crisi.
"Respectuoaamcnt preguent a V. E.
que els mateixos deares siguin per a
tots i lele es Ileis ›,cials no coaverte'xin Barcelena
lotse d'as,aigs
tt •rnhnises ssblitzact n i restricci..ns,
ment re abres capita:, es heneficlen de%
as antatues de la naire ceutractacia,
especialment en el comen; al major, en
el qual la crmmeténcia patt establir-se
entre camereiants de diferente capaals.
El saluda respecluesament, nresj,lenr,
Cabra."
Manifestada la tendència en aquest
sentit amb el recela decret d'organitzara() corporativa, la Canibra Mercan-

!BORSA DE BARCELONA
!

Dljous, 28 d'abril de issr
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VALORS A TERME
BORSI MATI: Nord, 004; Macant, de 10230 a 10225; Oren..,.., 31'15; F. C. aletrop., 1950; G. Me.trop., 59'25 i 5930; Trard-

"
N e- A. prers„ 9775 i 98'00; Colonial, 79 . 50 i 7935; Aigües, 155
"
i 15'5'85; Felgueraa, de 6300 a 6350 i 6300; Chades, 577.
. BORSATARDA: Nard, di 103'90 a 10 . 130 i 10.1'20; Alaeant,
de l a a a 10280 i 10250: Andaltis. de 7106 a 7420; Orense,
.11 . 011; 1, . Metrop., 5950 i 58 . 75; Antamniims, de 7150 a 71.2a;
Ccalonial. de 79 . 50 a 8025 i 7985; Aigües, 15550; Cbades, de
atak a 7a79 . 50; Fila/imita. de 62 . 50 a 63 5 0; Interior, de 6910 a
a i 6900.
BORSI NIT: Nord. de 101 a 10410; Atacarla 10250; Colo1 nial. de 7985 a 8000; Chatles, de 580 a 57975.

ICOMPTAT: Valors no inclosos encara en el butlleti oficial
Aluntarnent
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J6'75
96'00
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.
anatema% e% Trans. F. C. Sarria 97'50
Base Hlpotecart Urugaal.
11200
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Uniste,/ e• u.er. t. e
7925
"
1900 B.
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15.7 D.
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e
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79005
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73 16
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1910 U.
''1018 B.
1912 E.
18,4 F.
1913 B. .
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1918
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1917 B.
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-,••75
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1931 8% .1 9725
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1913 . 1 9100*
93';0•
"
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Bono Reforma
.• 60•••••
POR T
1 Barcelona 1905. . oreo*
1903. 96'00
Afe11118
.1iee•ooa
Sevilla
93910.
Glpan-Musel
97.00.
DIVERSOS
'duelan). Badalona. 9700
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84'25
1
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95'35
6% .110515
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:tanta! per a gestionar la resalucia de
diversos ajen d'alteres ramader.
Sala apreint el nomenament (t'advocat assessor de l'Associació a favor
del senyor Xavier de Patata .
il.s prega ala ramaslcrs i avicultors
q ue concorrin amb la &atada anticipació a aquesta Associació Regiottal
de Ratnaders de Catalunea, Gran Via
Layclana, 5, percata alutsta pugui informar prèviament les peticiona que
per al vinent mes de maig ea latan
a la junta Provincial de Provena:era.,
ja que aquestes instancies 1 escrits
de penca') hauran de trobar-se DrCviatnent informades en oder de la
Junta de Pravaiments aSalto det dia
ao d'aquest mes.

N

A UNdIS

---

OFICIALS

AVIS -----

Degut, seguramellt. a la precipiateaa amb qua alaa • - Agenta
s'han apressat a eire atr impresos, faseieles, Cte.. a.dtre el
regim aranzelari resultant dei
1 (amad Conveni amb .anglaterra,
1 111151ml-se el Collegi Oficial
Carnaaaionisles
Latanea de lintel, 'ha adonat
de lea eapioses equiaaataeions i
deficianeies rantineudes en ele
fascielea, imprescia, eteate: a. alta eregut en el deure, (lavan, la Impossibilitat que r5.
retiressin de la eiretilaeió els
que ja s'itavien Ilaneat,
eralar Falencia. vn evildeid
d'errors pe/judas:mis al comer,
II fi que. estant sobre avis,
diriaiexin en rada ras els imporladars en demanda d'informarian 's -ea-nao:4 al seu
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.austria (sxíl)ing), 075 pessetet
Txecoslovàquia, 1'683 per
Holandesas, 225 pessetes.
Gracia, 655 per roo.
Suècia, 147 pessetes.
Noruega, 142 pessetes.
Dinamarca, 146 pessetes.
Finländia, 1380 per roo.
Romania, 2 . 70 per Iota
Bulgària, 280 per roo.
Tureuia. 245 pessetes.
Estats tJnit, 569 pessetes
Canadà. $ '59 pessetes.
Argentina, 2' 41 pessetes.
Uruguais. 5 . 45 pessetes.
Xilens, 063 pessetes.
Brasilers, 062 pessetes
Bolivians, l'act peasetee.
Paraguais, caro pessetes.
Venezuela, 095 pessetes.
Algerins, 2215 per roo.
Eaapte, 2775 pessetea.
Fi:ipines, 255 pessetes.

forma.
En el ras de no concórrer el

nombre d'accionistea que marea
els EsIzi-Ints per a la validesa
deis acords de la junta general.
sfo n convocara nna altra de segona convocatòria, dins els lertìslIlis as, p ayalits pels, dita Esfatnfa.
ilipasit da tteitiona 0 podea
ter fina tres dies abri rla da
l'antineiat per a la relebracid
de la junta general. a la flaixa

OR
Alfons, irr per roo.
Unces, III per roo.
4 i 2 duros, Hl par roo.
duro, ur per ron.
Isabel, 1112 per roo.
Francs, 1 in per roo.
Llinrea, 2775 pessetes.
Datara, 570 pessetes.
Cuba, 565 pessetes.
Mesic3. nou, 51 4 per ton.
Venezuela, 111 per toco.
Marco, 134 per zoo.

harreinna. 26 (1 . 31aril de 1927.
-FI director, M. de Foronda.
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qnesta Companyia s On ronvoa la junta general ordinaria
present any, que se celebratä el dia 1 0 de maig vinent.
a dos quartsírlente - del mata al
ileiniejil .rial, Ronda Sant
Pau, 43, ami) subjeceid l al següent ordre del dia:
I .-Lectura i aprovació
l'arta de l'anterior.
2.-Diseussi.4 i re,..rdució
la Memòria, Balanç i Compte
de Oarkncie3 i Pèrdues.
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DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
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til espera . veure realitzades les 5419eS
aspiracions en aquesta qüestió.
UNIO DE COMPANYIES
ER CA /a TILS
La Unió de Conipatly.es Mercantils ha ce.ebrat la junta general ordinada de rana corrent en cl seu nou
eszatae social de la Rambla deis 1.1,stuClia, 12, pral.
Van apruvar-se l'acta' de la reunió
anterior, el batane de 1921.) i la Memena de la Junta directiva, C11 la qual
s'enumeren tetes les g es tions readt
-andesorlit des
anunimes a les quals va afectar el
Reial aceres d'Ir de maig de 1926, i
es posen de mandest els avantatges
obtanguts per elles en l'ordre trIbutate, ient-se especial niel/ció de la situnca.; dificil que crea, no solament
al cerniere i a la indústria, sinó a tota
la :masa con:amadora, el sistematsc
augment de tramas per tots conceptes
ltlC inm e sa el Poder públic.
A continuada van asser rcelegits per
ocupar les quatre N'acatas reglamen
tàries de la directiva, Josep Herrero,
Agustí Vilanova Mateu, Manuel Casanova, Manuel Casanova Danas i Josep
a.onies.
"FEDERACIO INDUSTRIAL
D'AlaTO-TRANSPORTS"
El prcsident i el viee-presIdent
"Eederacia Industrial d'Auto-transports han sarta cap a Marid m'ab el
fi de procurar la resaludó de diversos afees que afecten els altercases dels
seas asseciats, i especialment pel 'que
es refereix a les gestiona que ha dingut desenrotllant aquesta entitat des
de la seva fundació ver a aconscguir
l'impost únic per ala vehicles a motor.
- L'Associació Regional de Ramaders de Cut:llama, sota la presidancia
del senyor con/te de Caralt, s'hit reuna, prenent acerca de gran altera;
per a la nOsira ramaderia.
Es comiaeiona el secretari de F.15>ociad& Sellyor B. Comamala, per a
represcntar-la en la Junta general arda/caria de l'Associació General de
Ramaders del Reate, havent sertit
l'estrenad senyor surf) tal objecte cap
a Madrid, qui aprefitari aquasta caza.-
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LA PUBLICITAT

• us, 28 d'abril de 1927

NOTICIARI
aquest any el nombre de dies hàbil
-a quatre, dos dels quals són festhas,

LA PUBLICITAT

i un dissabte.
La Reial Societat Canina de

PR6 US JE Stl8SCRIPOI4

arregass, mea,
hoja.sula tbertes, nIaae flr..

7'50

orles 113lIns.
;jee PaleUe1

i

1VEI METEOROLOGIE DE
CATALI:NYA
tu1.., general atmosférica
get- a les set del mati del
,bril de 1927:
es, i:xes temperaturas conaen ,tuacles a la mar Balr, -:deixen a desaparèixer
ia
te. 'es pressions compre:A. atlàntica, entre Aeta
tria.
Escòcia, a Dinamarca
e de França.
nostra Península el
bo, amb cel quasi taintabria i serè al res-

L

(a.44444.a4Q.e.44.4.4.4.4.444444.4.0.4d
On són els Esmalts tan
sollicItats

LAQUE MI
L't.TOILE DE MER
1 L'HIPPOlAMPE?
A la SOCIETAT ESPANYOLA DE VERNISSOS, ESMALTIS, PINTURES I DROGUES. S. A.

COrTS, 533. Tel. 3982-A.
44444449.114444.11.11444.114444/
Degut al gran nombre d'inscripcions rebudes en el Curs d'Autozru-

le! temps a Catalunya
del matt:
El ‘11 enes es general a
a 11 regló, existint boires al
Pages. En el restant, el
es ..mpletament seré. amb
-laxos, de direcció varia-

t,

m'a que celebra l'A. F. de C., aguasta entitat posa a coneixernent dele
- senyors aficionats que no van poder

inscriure-slii que dimarts vinent, dia
3 de rnaig, a les deu de la retlla,
s'inaugurará un segon cure.
El mateix dia tindrä lloc el
de Viratges (art. del programa)

La mperatura màxima d'a• e 29 gratas a Serós. i la
in de 4 grane sobre zero
gento i Comiols.
a's Plans del
de Barcelona abunden
ca:-.7ces matinals.

i fins a aquesta data s'admetran inscripcions a la secretaria de FA. E.
de C., Duc de la VictOria, la, procual. tots els dies feiners, de set a
nou del vespre.

LIESTIC HOTEL

11•31!,11~19111~211M1113

I RESTAURANT
lans especials per a bodes
banquets
METEOROLODE LA UNINTRSITAT DE
BARCELONA
d'observariá: '7, 13 i 18.
•metro a zero i al nivel
76i.6. 7530
• -:1 0 19. S . 1019.i. 11118.5
—

Terrnhmetre a

are, 17. 0 . 18 E 18.7;
13 2. ti. 1. 13.5.—Hu m • • ' 4inl e s de saturaciA`
. •— Vent : direcri6,

vr!oclat. 2 5 .
col:
— Clase

t.oratures

,

quasi sori.a
de rolvols:

a

mhxima. 19.8: mini: mínima arran de tertermorne'
a _Temperatura mil-

.1.—Preeird'ari4 anuoda los set del m'Oí del
• " ,. r a l e - ‘. et d e l mati
de I / dala
,n sigri 1;tre a o
flea o rr e eut del
'

m2,

• -fod e :

ko, —
partieulars: Calitja.

. —
HISTORIA DE L'ART, peFolch
i Torres.
Joaouim

-

PRIMER E J.---'37>,CON./
DEVOCIONARi516 RECCADATORIS
PRESEN r5 INIMENS .ASSORT I

! LIBRERA SUBIRANA
PORTAFERF11.53A '14
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Casa Llorens

Fábrica: Valencia, 213
Porlamonedes I carteres, oto.

Esla cridant fortament
Ci6 el grup escultórió

del perfum Naroise de France,
que està exposat al "hall ,. deis
magatzems Jorba.

3.—

ev'remos

Ce-

talunya prega als senyors aficionats
ene tinguin • interès a inscriure els
seus gosses per a la próxima Exposició que acudin a les seves oficines, Passeig de Gràcia, 19 bis, duran els dies 1 al 15 de maig, de sis
a vuit de !a tarda, tots ele dies feiners.

Pteo.

EDUARD

Retrate Primera Cornui.
ni6. PELAYO, núm. SO.

L'Agrupaciá Fotográfica de Catalunya celebrarà diiens vinent, dia
25. al sen estatge social, Detc dc :a
Victória, la, principa% l'obertura ce
I exposició de fotografies del cohcars
organitzat per la casa B. P. A., scta
la direcció de la dita emita!, fent• se
el fall del Jurat Qualifi :ador.
El lliuramen t dels corresóonents
prernis es durà a cap el dia de c
sera, la data de la qual s'avisara

oportenament.
L'exposició podrà esser visitada
cada dia, de set C flau del vespre

I

.'it el qu adorn n.' 1-1.

CURIAL ESC9Ai .CINTIETJ, S, A

ce ta Universitat, 7
ATLES ESCOLARS

hAten a les les lli_
- i quioscos.
..ant la tanda de conferén•ades per 1 Associació de
dci Penedés, a proec,s. prcs:dent: En Pece Rius i

3a,1 e, día. 3'

del corren.,
del tr.ati. tindrá Iloz al
. - .gricola del Penedès,
ter.era de les dites cona cárrec de l'erniuent
ne,an En Claudi Oliveres
•,ual deser.rotllarä el *terna
exprztació dels
per a
,.- a cat.sa de la et-a c,-an.

s

J01E: S. VERITABLE °CASI°.
objectes usats de totes ()tasa Pred fix Tallers, nú.n. 41.

Recenlment es reuniren a la
Caixa ci'Estalvis i Mota de Pietat de Barcelona, representants
d'algunes Caixes d'Es t alsis d'aTiesta rogi6 i de les Balears,
por a canvtar impre.ssions re1: ,_• rent a la Eederaci.5 de les diles Caixes d'Estalvi, per tal
d'es1ritnyer la unió de lotes les
entitats luderades i vetllar per
la defensa de 'Rus drets i interessos.
aprof,'ant, l'oportunitat de
llur ving-uda a aquesta ciutat,
visitaren el gran inirre.ble.

post de 160 pisós que, acollintse a la legislac1,3 de rases barates, esta acabant la dita instOurifS Jr
e a llurs imponente, a
la carretera de Ribes i carrers
d
Mall orea i
.le Yoga.

e

idant forlarnent l'aten- • Aliar es reunit en de nou els
cp-isicie de produries delrgats de les Caives d'Estalvis
installada a la eni le Catalun y a i Itaieárs, haventla Rambla de !a ..tasa
.
hi assistit també el directoritibas.
gerent de la de Saragossa. la
. qual Caixa, en represntació de
d'Aragó, s'adhereix a la FePasIoles Laxants Prats ' les
deraeio. per al d'aprovar el reglament drfinitin, rl projecte
Sorietat Canina de
unal sels havia trames prèecor , "at celebrar r,e.viament.
v una exposició
l'arribe hi assisliron els deInternacional i que tat !',a legals de la Caixa d'Estalvis
ala jardins del II:•ríi Provincial i de la Caixa dc Pon '-.ey Club durant eIs dtas
Sinns per a la Vellesa i d'Estalde maig vinent.
vi S.
er
evitar l'inconveMent que
En un ambient de intitua cor-.
-etat una duraría excessidialitat, quoda nomenat el Co
.aposici6, ha acordat,
directiu de la Federació
-mitó
Comité Dirertiu reduir
Calalano-Aragonosa-Balear de

1111d CnillilES

•••••10
11•nnn

..fr
e _oe
.. e.

Caixes d'Estalvi, la constitució
de la qua? serà un fet quan el
senyor governador civil d'aquesta provincia hagi aprovat
les bases per que ha de regir-se
la nova entitat.
S'obsequia els assistents amb
un esmorzar al Restaurant Martin.

A.

tif

exe.29,

Plaça Sat. Anna, 7.
Aprovada pel governador la
nova Junta elegida pel Collegi
de Metges, han pres possessió
del càrrec els metges elegits,
els quals feren una visita al
governadu.r.

MAJEMC HOTEL

I RESTAURANT
Salons especials per a bodas
i banquets
_
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dba \736113.; ,13,aaast1.se4gee
l'Irren 14

TRES INFANTS — FERITS
GREUS.—Maria Benarol i Maol,
de 3 anys, caigue arnb mala fortuna que es causa una ferida
incisa al front i fractura de la

base del crani.
Fon concluida en greu estat
a l'Hospital Clfnic, després d'assistida al Dispensari de Gracia.
El nen Pere Lucas, de 8 anys,
s'havia enfilat darrera un tramvia de la linia Muno 37, Caigué,
i lambe es fracturà la base del.

ere ni.

Drspri-l s de rural al Dispenra ingrosä. com
sari do Grimm
l'anterior. a l'Hospital Citarte.
Al etarrer de MenAndez i Pe layo, el non de 5 anys Josep
Antoni Marlorell ion atropellat
por tan camiri..
Al Dispensari de flr?aria fon
rural do fenicios tralimíttiques
a les ramos.
Demaneu a lot arreu

MOST ARNAUTEU
EXPOS I C I ONS D'ART

SAIL A

LA VIDA RELIGIOSA
Sants — Sant Pau de la
Creu, fundador; Sant Prudenci, bisbe í els Sants esposos Vidal i Valeria. màrtirs.
Sants de dbma. — Sant Pere, Mártir dominic; Sant Pauli, bisbe i confessor i Santa Hic i Roben, abats.
Quaranta horas. Avui. Esglesia
parroquial de Sant Cugat.
Hores d'exposició. — De les sis del
metí a dos quarts de vuit del vespre.
Demä. A la rnateixa església. de das
quarts de vuit del matí a dos quarts
de vuit del vespre.
Comunió reparadora. Avui. Església parroquial de la Concepció.
Denla. Església parroquial de Sant
Cugat.
Cort de María. — Avui Mostea Do-

na de les Misericòrdies a la

sera es-

glésia.

Denla. Nostra Dnna de Maig a Santa Arma o de la Pietat al Palau.
Adoració nocturna. — Avui. Torn
del Santissim Corpus Christi,
Dia 30. Torn de Sant Ramon Nonat.
Vetlles en sufragi de les animes del
Pl/reatori.
Asad Tora de la Corona d'E,pines.
Peral. Torn cte Nostra Dona del

Calvari.
—

El nostre venerable prelat 2s-

mistirà ariti a refiCi aniversari que en
stafrari del set, antecessor el molt 11lustre doctor Ramm Cuillamet i Coma. s e celebrará a la Santa Catedral
Basílica.
— Dernui, divendre,, el dnctnr Miralles farà la Santa Pastoral Visita
a Santa Eulalia de Remsana, al metí,
i a la tarda. a Bigues i Riells del rae,
i di , sabte vinent .a Llerona i Corroclevall. al mati.' i Corrodemunt i Marata, a la tarda.
— lT cessat en el arree de vicari de la parrbelula ele Sant Josep
Badal, el reverend Manuel Aragón
Burgos. Pvre , d'aquesta dióce-d, per
be de Jaca.
— Dimnen g e passat, a les set del
mati, sortí del temple parroquial
Sant Josep de Grácia la solemne Pro-

ces s ó del Combregar general, per a
repartir la Sagrada Comunió als »lai impedits.
L'attimació deis carrers, junt amb

GAILERIIES LAKILiNES
CORTS CATALANES. 613
EXPOSICIO DE PINTURA
CATALANA DEL SEGLE XIX
Fips st e manr vment
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Fine al e triag amen&

LA HNCtOTEC A
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D • 11"TOR5 ANT/CS I 31011ERNS
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de porcellana; durant el mes
d'abril liquidem 500 valxelles de primera qualitat,
a preus baratisslms, 1 a mes
fan) un descompte del 15 ',e,

tC(IPMdt i (E en CtA
PASSEIG DE GRACIA, 2
Eeposicir, permanent d'obras (p an I

La venda no està limitada;
aquesta ocasió la pot aprofitar tothom
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ENDE AS

DEPURATIU

IBERIA I

Relluies les novetats per a
camises a nlida 1 fetes RONDA DE SANT PERE, 20
I RONDA DE SANT ANTONI,

102

HE HANi
ha Companyia Barcelonesa d'Electricital

Lavabos, Bidets

1 altre aparells sanitarls
visiteo la casa

1E0111 GERMANS
1

Passeig de Sant Joan, 44

l'aspecte que oferien els balcons, degudament exornats, donaren major es-

plendor a Pacte.
Des de la placeta de l'església el reverend senyor ocZatom donà la benedicció amb el Santi . sim a la multitud
que omplia la plaça de Lesseps.

CONVIDA
els seus abonats a visitar la seva

SALA DE

e.,

e. - ,3 Po

o

-e-,

lefj:
ae-

DEMOSTRACIONS

Girona. I (cantonada Ronda St. Pero)

Bplicacions domèsliques de l'eleclricilat

Avui és el dia alegre per excelléncia a les nostres
Cases.
Infinitat de nens de totes les edats omplen els esta•
. bliments MINERVA. El bullici i l'alegria són immensos.
La catisa? Que als nostres establiments hi ha el millor
assortit en calçat per a la infancia, i junt amb les sabates
es lliura als petits la joguina que els diverteix,

ELS TRIBUNALS
VISTA D'UNA CAUSA PER

HOMICIDI.—A la Secció primera
es va vetare ahir una causa per homicidi contra Josep liada
acusat de la mort de Manuel Adan,
fet esdevingut el dia 18 de juny passat al moll mentre estaven desearregant unes bales de cotó.
l'anua el processat i l'interfact . es
promcgué una disputa, i el Maza
pega un cop al cap a l'Adan, que el
idu caure, i Ii causà una ferida, a
con sa qiiéncia de la qual morí.
If.n la seva declaraciä el proressat n a dir que el cop que va donar

i que va causar la mort a FAcían
alo fou amb intenció de causar-1i
daey
prova testifical va ésser completar cnt favorab:e a l'acusat,
menzent per la muller Pel mort, que
de' l arà que el seu marit pesase 89

quilos, que havia parlat anda cil a
l'Ho s pital i Ii ananifesta que la Senda. re lluvia causada en reiliscar
i rat re.
Declararen Deciden i Trilla. anearregat: Miguel Maza, gerrni taocesaa.; Marian López. Josep ld.
Salvador, Pera Tomb ,s. Erre Be-naralt, Giró, patró; Agaati Sales i

MODEL 6756
Sabata per a nenes en vedell color avellana
34-38
27-29
30-33
números: 24-26
ZO.—
16.—
14.—
pessetes: 12.—
N'hi ha del mateix model en oscaria negra a
pessetes 10.50 12.— 13'50 i 16.50, respectivament
•

Jaume Jover.

Tcíts uonfirmaren el tnanifestat
1-e l processat.
E; fiscal modifica les secas cone li.sions pirovisionnIs i apre.-1:,. el
le, cena un delicte d'hora:culi per unpretZncia, demana per 1 dei bantmet un any i un dia de o:tasó i lo
an'.1 pessetes d'indemnitaacio.
La defensa, en forma alta; uatis a,
eltmanà l'absolució o tue es cetas de ! el fet coto a falta.

JUDICI ORAL coNno, UN
AfiENT DE v1cri..\:;c1A --A 'a

Sece i é! serena es va veu-e la causa
instrtida pel jutjat de la Coocep-

contra i agent de vigilàa ca Manad Martin, al qual se :,171.1 autor

pzr imprudencia temecária de la
trota del vianant Isidra Pa n». as a
l'enarenan-1cm dels carrers de Saeta
Magdalena i Santa Rosa, de la barriada de Gracia, el dia 2 de mare

IESTUDI Art.lPe*If

ANA CADES

'es'a e,. e,
tes
o, ,
,,,e . 4

Un fidel devot de l'"APERITIVO ROSSI"
("APERIT IVO ROSSI", en ampolletes, selecta cread() de
Martini & Rossi)

haver estat ntimenat familiar de l'illustrissim doctor Joan Villar, non bis-
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de
ha anUestat
m
que
Ell926r
ocessat
p
¡wat amb el seu company (jaló de
la Cámara perseguia a Auri-li Elerens, conegut 'ladre d'oliel, i que
en treure • s la pistola per a espzmtarlo, se li engegä l'arma, sense tire
s'assabentés que llagues causat mal
ningú.
a

Després va saber que hacia estat

trobat mort lsidre )'andes, u gat,
s'atribuía /a sera rnort al dispar Involuntari.
Alegí que als carrers iminediats
s'havien fei altres dispar:, sesee
pugui precisar qui els fén, i si un

d'aquests fou el causant da la mort.
L'agent Gato de la Cómara
confirmat 91 dit pel processat i opina que a aquest se Ii disperà la pistola involuntäriament.
Aureli Llorens (a) "Urbano", qui
és l'individu al qual perseguia la
policía, ha dit que ha estat processat diverses vegades per clalíctes
contra la propietat, i ha afegit que
(luan fou perseguit el die d'ames,
no va veure que lii llagues cap persona al carrer de Santa Rusa. No
s'assabentä firis després dieser dr.

tingut que . haginís resultat mur( un
transeiint.
El Comissari general de Vieilancia, Manuel Tejido, fen gratis elogis
de les excellents dots morals del
processat, cid qual ha dit que era
tus dels funcionaris més celosos del
seu càrrec, i liii Ilegit una relació

dels serveis prestats pel processat.
lia, afegit que no s'havia pogut
esbrinar qui fou l'autor del dispar
que causä la mort.
Després d'haver renunciat el detensor a diversos testinionis, comparegué l'agent Tadeu Mateo, el qual
manifestà nur en una ocasió, per
a detenir l'Aureli Llorens al carroad Carme, llagué de tirar un tret a
l'aire per a esporuguir-la.

So suspengué la vista per cine minuts, i represa, el fiscal, senyor Carbello, anuncia que elevara a definitives les sa as conclusions, i &mana per al processat deu rnesos
de presó correccional.
El defensor antenciä que modifica-

y

va les seves en sentit alternatiu, i
creu que el processat no és autor del
dispar que causä la mort a Isidre

Via Laiztana, 30 - Salmeron, 71
Pelayo, 11
Rambla Estudis, 4, i Colomb, 2 (e:Cali cir 1 Nua 1131111
q

Panales, pare que en el cas ue el

tribunal no ho cregui així, que el
ionsideri autor d'una fa:ta per imprudencia, amb l'eximent compresa
en l'apartas vuitè de l'anide vuitè
del Codi Penal, per la qual cosa sollicita una sentüacia absolutória.
DE_TENCIO DE DOS CONEGUTS PRO1 i ESS1ONALS DEL
ROBATORI. —A una casa del earrer de Mar feren sorpresos ahir a
!a inclinada dos individus que al terrat d'aquella casa, que consta d'un
sol pis, tejen un forat ainh ei fi d'entrar al magatzem d'afectes navals
'Inc existeix a la dita casa.
Es donä compte del fet a uns
guardias de seguretat de servei en

aquells voltants, que han procedit a
la detenció deis Itadres, els quals
eolien ter-ce escàpol. Els guärdics
tingueren necessitat de tocar ("I xiulet d'alarma perquè acudissin uns

altres agents de policía.
Al ¡loe del fet es van trobar diaerses emes pròpies per al robare.
ti. una rentable meras ella en aqueala mena d'utensilis.
Els c ktirguts van dir que s'ano:mataren Bartomeu Llabrés García
i Francesc Llop Royo, de vint-i-vuit
i quaranta set anys, respectisament.
El primer és naturäl de Palma de
Mallorca i el segon de Reus; aqueat
convgut per "X:quet de Retas
T o lS dos han comiden diverses con-

densases per robatori i el dia an de
maig de 1926 foren bOrprt›OS a l'anterior d • una claveguera dci carrer
de l'Hospital. on estaca» teilt un
forat per castrar en una joieria.
El descobriment d'aquell foral foil
que els detinguts deixaven les seves
robes a 'l'entrada de la clavegnera

del carrer de Fontlionrada, i per dins
es dirigien al carrer de l'Hospital
passant per les Rondes i Rambles.

Uns obrers descobriren aquestes
robes i en van donar enllante 3 la
policía.
Per aquest delicte

es va veure fa
poc temps la vista a l'Audiencia, i
foren condemnats els processats a
125 pessetes de multa. Quedaren en
llibertat, per portar cortudett el
tetinas en presii preventiva

Assenyalaments per a anal
TERRITORIAL
Tortosa. — MaSala primera.
jor quantia: Emilia Ravanals contra Maria Ravanals.
Llotja.—Incident: Francesa de P.
AUDIENCIA

Romanyä contra Lluis Bertran.
Barceloneta. — Pobresa: Matilde
Marín contra Baudili Toas.

Sala segona.—Concepció: Menor
quantia: Arcadi Duran contra Jnlia
Casanova.
Berga.—Ial ajor quan tia a Valenti
Ratera contra Josefa Mas.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Continuació dal
judici eornencat avui

Secció segona.—Contirtuadó del
judici per homicidl.
Secció tercera.—Continuació

del

judici per estafa.
Seccie quarta.—Sant Feliu: 1in
oral, per lesions, contra E. Bou.
Universitat.—Dos orals, per amenaces i usurpació de marca contra
Fehu Zaro i Joan Colomer.

DE

SOCIETAT

Vallhonrat de Mon:
va desllturar un noi feliçment el dia 23 del corrent. La
mare 1 el fill segueaen be.
La ilustra enhorabona als sorN'Adela

don

tesos pares.

TEATRES
OLYMPIA —Per al dimarts vinent, dia 3 cle maig, ve anunciat el
debut deis 30 liliputencs de Sanger,
Nomas l'Olympia de Barcelona reuneix les condicions favorables per

a atretir-se a la contracta d'aquest
"affaire", no el major, sind Inste

en el seu genere.
Perquè el públic co doni rompe

d'aquesta importància afegirem que ha
calgut posar d'acord les gratas empresas d'Europa, tals «mi A'intergarten, de Berlin; Hansa Theatre, d'Hasta
burg: Olympia. de Londres; Empire,
de París i el :lastre

Olympia, amb

l'Hiasiadrom de Nova York.

Es espera amb expectació el debut
d'aquests Espectacles de Cine i re-

vistes en miniatura.

ELS CINEMES

NOTES OFICIORES
AL PARLAMENT ANGLES ES
PARLA DE LES PEL.LICL'LES

ALEMANYES

El diputat Maclaren en la sessió
del Film Ball del te de marc, declara
que la millor producció de pellícules
del món es la d'Alemana-a, inaistint
en que s'ha de reconèixer, tense g,
ravolts, l'eminent força artística del.
alemanys.

Confirmen les frases del diputat
britànic l'èxit que ha assolit a la
Gran Bretanya el film "Metròpolis'.
de la U. F. A , l'obra eim de Fitz
Vana, que amh raó ha mereertit isser
anomenada a Londres "Mirarle de la
pantalla".

Anuest número na passat
per la censura governativa
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--EL CONCURS PER Al. PREMI
MARTORELL. — El fall recaigut
en el concurs d• aquest any per al Pres
ni Martorell, és el següent:
•
El premi is deelarat desert. El Jurat. atenent al merit de les obres pre'. aentades per mossen Gudiel, conserva" dqr del aluseu Episcopal de Vich ;
ever
• Adolf Schuhen, professor de la
Universitat d'Erlangen, i mossèn Joma
Serra i Vilaró professor del Seminari
de Tarragona; i emparant-se en les
facultats que Ii concedcixen les base, que regeixen per al concurs, sollicita de l'Ajuntainent la concessió de
tres*accissits per a les referides obres,
el nom de les quals són. respectiva• meot. "Pintura medieval catalana",
*El; Primitius". "Numantia. Die Er-

gebnisse der Ausgrabungen t9a5-ra.
III, Die Lager des Scipio", i
"Civilització Megalítica a Catalunya.
Cortribució al !fu estudi".
El Ineat l'han constituit el; senyors
Tasas Siret. eneinyer i historiador;
Manad Gansea Moreno i Huco Obermaier. professons de la Universitat
Central; Antoni de la Torre i Pele
Beech Gimpera, prnfessors di la Universitat de Barcelona; presidència, sebara de Viver.
s
FI Premi Martorell fou institut
rel senyor Francesc afartorell i Pena-a en el seu testament atorgat ran!
787a. segons el qual cada cinc anys,
el dia de Sant Jordi, ha d'ésser concedit a la millar obra sobre arqueolo'ala crEsaanya. En els vuit concursos
celebrats Bits a la data. han obtingut
premi els senyors següents: L.
lera i Gamboa. marq ues de Cerralbo,
Y. Ba lad i Javany. Rudolf Beer. G.
Mesar. J. Botet i Sima, L.
•nech i Muntaner. A. Elies de Molins,
J. Garlad F. Hatimer, V. Lartmerez.
Pierre Paris J. Puig i Cadafalch. A.
tic Falsmera. J. Goday, F. de Sagarra
i L. i E. Siret.
CONCURS. — Fins el dia 6 de
maig harn admetra al Negociat Municiaal d'Obres Públiques de la Secció
de Foment. plecs de proposicions per
al subm inistre de sis tones de
carbi• "Rhonda núm. 3". destinat als
treballs de la secció de ferreteria
iampisteria del tallers municipals, sota
el Sinns de peste frs 630DE LA CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA.— La presidencia de la Comissió d'Eixampla ha rebut
tina comunicació de la comissió de
propieraris afectats per les millores
r,tie l'Aiuntament vol realitzar als carrera d'Urgen. Valencia i Casanova,
en la cual Ii manifesten que tots els
dies, de deu a una del mata rebran
a la Cambra Oficial de la Propietat
Urbana. els propietaris que tinguin algun duhte respecte a ractitral que hagin de prendre en aquest afer, i per a
recol lar les signatures dels que desitgin subseriure la prannsicia, que ha
d'ésser presentada a l'alcalde.

• Band

ex.

f.4 rrnyirsRA
A l'Ateneu Encic/opédic Popular se
celebraran aran les següents conferenriee que formen part dels cursets
d'humanitats i de divulgaeira cultural:
A dos quarts de vuit de la tarda,
"La poesia Pepular". Segrana conferencia pel poeta En Manuel Valide-

peres.
a lea ,feu de la vetlla. Higiene mental. "Lluita contra les causes fisiques
de les neurosis i psicosis, traumatis-.
mea alcoholistne, toxicomanies i fa .

Fullea tes

Sigues". Segona conferencia pel doctor Tomás Busquet.
— Avui, a les 6'30 de la tarda, el
doctor senyar Emili Fernändez GaHarto donara una conferencia a l'Escola Superior d'Agricultura (Urgell número 187). Desenrotllarà el tema "Alquiles aplicacions del mendelisme en
l'agricultura 1 en la ramaderia".
-- Al Centre Excursionista de Catalunya, as-ui, a les set de la tarda. el
senyar Francesc Blanch donarà la primera sessió de projecccions sobre "Monuments arquitectemics de diverses reglotis de França".

Pro-Monttment Carreta
la llista anterior, Ptes. 6.38120.
Foment de la Sardana Obsta IX).
David Soler, pessetes; Antoni Riera, 2 ; Angel Masferrer, 2; Räf el del
Camita. ' 5; Arnau Izarda 2; Francesc
Torrens, 2; Entiba Fustagueres, 1;
Núria Balan, 1; Josep Oliver. ; Misa/al Garganta. 2.; Ricard Martín 2;
Jaume Memminguer, 2; Albert Piferrer , 2'50: Josep Bruguera, JoleP
Maria Corlella, 2.50; Enric Giró, 2;
Josep Maria L'Hada 2; Lluís Socias,
2; Mossèn J. R. Bataller, 2; Cesar
Pi, 2; J'oses) Maria Artal, a; Pere
De

CATALANA

ORQUESTRA PAU CASALS
SEGON FESTIVAL BEETHOVEN
La segona vetllada dedicada
per
l'Orquestra tau casals als festivals
Beethoven, que constitueixen la serie
sie concerts daquesta primavera, ton
tina vetllada brillantissirna per a l'entitat esmentada, per al seu mestre dizector i per a l'iliustre colaborador
que també hi prengué part, el mestre
Eugene Yaaye. Una sessió prodiga en
emocions de tosa mena, durant la qual
tot cantribuí a un exit ressonant. Els
artistes actuaren amb un bell en!..vlasme que aviat es comunica a
.4.1 la sala. El públic es pot dir que
vengué veritablement aquesta regada
1 art activa en la festa, car seguí el
aescabdellament del programa amb una
aevocia exemplar. Ferit, a mes, en la
carda sentimental per agradosos epiaudis que s'oferiren en el cura de la
si-asió, ,mapifesti arnb vehemencia i
sancera efusió i respongue en tot cam
calia.
L'aetuacia, del mestre Ysaye com
a violinista en el "Concert" (en re).
dc Beethoven, per a violí i orquestes,
fou, naturalment, la part del concert
que hasaa deevedlat mes gran expectacia. Encara que, com diguerem.
aquest artista hagués actuat anys encera a la nostra ciutat i la seva tasca
rnaleshores fos recorda per molts
aels assiatante, la mis gran part del
públic el desconeixia i esperava arda
impaciencia poder-lo escoltar.
El encare Pau Casals, que out ha

UN ALTRE OFICIAL A
MONTIUICII
S'ha disposat que passi a les presons
militar; del castell de Montjuich el capita d'infanteria (E. R.) Isidor Heredia, que es troba a Chafarinas complint la pena de 3 anys 6 mesos de
presó militar correccional que li va
esser irnposada el 24 de julio] passat
pel delicte de proposicions a la scdició.
Complirä la condemna en resmentat castell junt amb els altres mili-

tars condemnats.

LA l'ESTA DEL TREBALL
S'ESCAU EA' DIUMENGE,
PERO PER SI DE CAS...
Nota del governador:
"El criterio establecido con motivo

inaugural del V Saló de l'Automòbil,
de l'Aeronautica, del Cicle i altres
esports, del qual hem vingut actipantnos aquests darrers dies.
Aquesta exposició internacional—la
cinquena que te lloc a la nostra cita
aesmereix pas geo,
tat—no sea:
sinó
o les amera-amera celehrades,
que fins pit dir-se (mut Im uperat
a tes elles, en impartancia.
Els dementa que farmen a Cambra
Siudical de l'Aummabil. paien estar
reas que sasisiets de l'èxit assalit:
Els dos espaiosos edificis de aloma
juich, coneguts pel Palau de l'Art
Modern i el Palau de la indistria,
han resultat insuficients per a aplegar el gran nombre d'expositors (pre
hi concorren. havent estas precis
disposar d'una gran part de la supesiicie exterior que separa els , dos Palaus ; as a dir, que en conjunt d
V Sale, °capa 30.000 metres quatirata.
Hi concorren a mes de la indústria
local, cases de França, dels Esta•s
Units. (l'Italia, d'Anglaterra, d'Austria, d'Alemanya, de Bélgica i Suissa;
en total, nnu narMns representades.
L'Exposicia es divideix de la s egüent manera:
Stands d'automóbils de turisme. 236
latan d'amainaba, carrossats. . 25
Idees d'accessnris. motos i cicles 177
Si
'den/ de camions

3.1 es4er
Al can de 46
retirat finalment. Cl caditver
del manobre mort en el treball. Amb tot, la Sanitat no
va prendre cap mesura de
desinfecció

procuras aquesta avinentesa, va fer de
l'eminent violinista una oportuna priaentació. En el programa inseri una
nota que en, plau de reproduir, per
qtalant és tina interessant ~Manea
artística de la per-san:altas alludida.
Heus-la aquí
"AL HEU PUBLIC
Voldria dunar-vos en breus mots
una anpressió de Ço que es P ço que
representa en la histaria musical
aquesta illustre personalitat que ha
vingut a honorar-nos amb la seca
participadas en els nostres concerts.
Eugène Ysaye eixí a la vida ara
tística quart imperara encara, d'una
banda, aquella escola romántica emblema d'una fantasia desorganitzada i
d'altra banda, l'escala alemanya a-amesa pel gran . Joachim als seus
conservant-ne aquesta tan sola
l'aspror escolástica. Vinguí Ysaye a
reprendre tot aixä i refondre-ho, donant seriositat a l'eacola rnmäntica i
una nava vida a l'escota alemanya, irradiant aixf sobre les modernes escoles
d'interpretada. Fil ha estat, doncs,
punt de partenea, rinspiradar (raquestes nos-es escolia, que totes li deuen
etern agraiment com el seu capdavan.
ter.
•
?Cr aiicó decena tots ara sentir-nos
altamertt lidieis trobar nava «asió
de retre homenatge a aquest glorias
artista, al qual no clubs d'assignar en
la història de la música un lloc prermilient, al costas de Liszt, d'Antara
Rubinstein i de Joachina—Pau Ca-

sals."

poratiu senyor Ricard Portella.
Den l'hagi perdonat.
LES ALTES I BAIXES
DELS A I I 'N T .131E N T S
El setiyor Pardifiaa ha presentat la
dimias ió del airee de regidor de l'Ajuntarnent de Lleida.
Amb aquest san tres els que je
han dimitit d'ençà de la 110ca renovada d'encara no la seta dies.

PEL NOMBRE D'EXPOSITORS, SUPERAEN IMPORTANCIA
TOTES LES CELEBRADES ANTERIORMENT
Ahir a la tarda va telar lloc l'acte G. M., Hotchkiss, La Buire, Latil, La

set a nena

Per fi, alar, a la una del inigaia, ea
éster retirat el cadàver de l'obrer Raid Ramos, de 50 anys, que va morir
víctima d'un atac cardíac el dilluns
a les tres de la tarda, en un edifició
en construccia al carrer de Vallhonrat. El cadäver ha restat insepult NOMES QUE 46 IIORES, Segons sentbla, ja presentava simptomes de descumposició, malgrat la qual cosa, se'ns
assegura que la Sanitat no va presentar-se a fer cap visita, per a prendre
la que sembla hauria cresaer una precaució elemental: la de desinfectar l'ed i fica per quant de seguida que va
ésser retirat el cadäver, van éster represos els treballs en la casa que es
construeix.
Un cas semblant de negligencia, as
itt.concebible; pel que es ven, aquest
atiene nisrér, que en tan mala liara
va traspassar, no ha merescut la rompassió de ningú: el metge del dispensari dcl carrer del Roser—segana
es diu—va certificar la seca mora pe-

No se autorizará manifestación ninguna en la vía pública; permitiéndose
únicamente los inisines, reuniones o
conferencias en los domicilios propios
de las sociedades obreras ; pero de
ningún J'iodo en teatros, cines ni otros
locales públicos, pudiendo una comisión que no exceda de cuatro o seis
personas hacer entrega a las autoridades de las conclusiones o peticiones
si así lo desean. Debe garantizarse
la libertad de trabajo para Watt los
que en ese día quieran acudir a él, no
pudiendo por lo tanto imponerse a nadie el paro forzoso, teniendo presente •
que los que en uso de la misma linenderánn.
en 150 tendrán
bertadnotrain
qu día
bn ajienn
l esee
derecho al
tracio hubierais ganado."
EN MARCELI DOMINGO
Es a Barcelona, absolt del complot de la nit de Sant Joan, l'ex-diputat a Corts En alarcelí Domingo.
Feia un any que no hacia estas a
Barcelona.
DIPUTAT MORT
lIa mort a Tremp el diputat cor-

Ahir va inaugurar-se la V Exposició
Internacional de PAutornóbil

Perxés, a; Pere Cc•11. 2; Josep
2.; Frederic Folch. 2; Cornac Coromines. 2; Adolf Feacha 2; Manuel
Miserachs, a; Elvira Pascual, 2; Jauuse Vidal, 3; J. P., 1; L. V., 1: Tasen Divi, 1: Maria Comes, 1; Unís
Faus ; Albert Monche, 2; R. Vicente, a: Ignasi Cucurulla, 1; Manuel
Vicente. 2; V. Llea, i ; Joan B. Solee, 1; Pare -Palau, 2; Eduard Pi. 2
Josep Nolla, 5; P. Cervelló, o'50: P.
Vila. o'30; A. Garcia, 0 5 0: A. Cen drós, 0.5o; A. Cort,
Josep Gabarra • 8; Pere Hortal,
Pere Domènech, a; A. Rius, 2.
Total pessetes 6.490'7o.
Per a donatius. Comissió
eament
Garreta (Dele gada, de ). ri.
núm. 1i, principal. vespas, ie . n, , rs de

mi

inliSfrd

P ALATJ DE LA MUSICA

La politica

Rius, 2; Josep :rallé, 2; FrallCeSC X.
CaSal/Ore5 3; Cristina Pena, 5: Pere

de 28LA
F> LJ ES LICITA 1"
d'abril de 1927

La

oblidar de donarme pata!
Al Jutjat, sallar/ ,oblidat durant 46
hores de fer anar a retirar el cada'
ver, i la Higiene den considerar que
la salut dels veins del Puble Sec i dels
obrers que treballen en l'obra, no mereixia ni la inoléstia d'una simple visita d'inspecció.
rd es va

d'aviació
[citan de canots
6
Idern de tractors
3
Idern nie societats esportives
23
En total. 548 stands completatnent
ocupats, o siguin 133 Inés que en l'Exposició de 1925.
Recardern, i as isoasible que alguna
eta, reassi per alt, les següents marEdens

ques expositores ;
-

FRANÇA. — Amilcar, Auhurn,
13erliet. Bugatti, Citroen, ChaigneauBrassier, Charron. Chenard & \Valker, Gata: Desgouttes. De Dion-Bouton. Deialiaye, Delage. Delaunay-BeIleville, Delates Zedel, Earrnan, Fasto,
Evidentment, en actuar diaaalne
pastas el nrestre Ysaye a la nostra
sala de cancera., calia donar mes itnpartancia al iet de la presenci a del
venerable artista que a la mateixa actuada, que cris anava a oferir. Alai
ho comprengué el i en sortir
Eugène Ysaye atta) el violí a la mi,
esclat una gran ovació, interminable i calorosíssima. En aquell moment
podriem dir que 'oren restas a l'artista, tots siaina regada, el, hom..natg.ss
que no hem single °casa', de fes-li
durara la seca glariasa carrera. .a c abas e' "Conceda". li ion oferta per
l'Orquestra Pau Casals una gran corona de 'toree i el públic revolú ami)
gran el/arda/ida les "vaciarla i a toh5 les mart. *que aplaudiera s'ajumaren, en 110 1/10MCIlt elll e ,rimant, les del
mestre Casals i de tats els professors
de rOrquestra.
En el progratna figuraven, a més
de libra alludida, les sinifonies segana i d'amena. L'execució de :es
dues obres fou seguida amb pura dçs
leetació. L'orquestra, sota la batuta
d'En Casals, sonà sempre exquisidament i amb claretat, i els mis saltad:a
detalls de lea partitures pogueren éster
apreciats com en un dibuje precís i
refinat. Recordern, sobretot, la delicia
del "Laralietto" de la segnna, que
causä profunda impressió.
En l'exectició de la Cinquena hi mengua pare el mestre Ysaye al costat
dels primen; violins.
No cal (lir que el gest iota rebut ben
afectuosament per l'auditori i correspost amb mostres de la mes viva sin,patia,
PALAU DE LA MUSICA
CATALANA. - Orquestra Pau
(-wats - Tercer festival Berthd7.C11
El tercer concert de la serie no oferi menys interés que els anteriors ce-

PENINSULA

e sl iaflees ttea del primero de m aya as
cl siguiente:

Licorne, Mathis, Masola, Panhard,
Peugeot, Renau/t, Rochet & Schneis
der. Salmsan, Scenia, Sizaire (germans), TAM., Unic, Vermorel, Voisin,
ESTAT UNITS D'AMERICA.
Buick. l3rockway, Cadillac, Chrysler,
Chevrolet, Diana, D(xlge Brothers,
Eicar, Erskine, Essex, Ford, Fordson,
Grallam Bredhers. Hudson, Lincoln,
Ms-sin .Nash, Oackland, Oldsmobile,
Overland, Packard, Pontiac, Phiberty, ledge, Regby. Studebaker, Stutz,
Whipeet Overland, Willya, Knight.
ITALIA. — Alfa Romeo , Ceirano,
Diaria, Fiat, Isaotta-Fraschini, Laocía, Spa.
ANGLATERRA . — Austin, M a sris, R '.'s Rayee, Singer.
ALEMANVA. — Mercedes Ben7,
Daimler 1. 3•112..
G., Opel.
A U ST R I A . — Älletro Daimler,
Steyr.
BELG1CA. — E, N., alinerea.
SUISSA. — Saurer.
De les de casa, hi ha la "Hispano
Suiza". Elizalde, C. E. Y. C. (Euskalduna) i Ricart.
En recorrer l'abund à ncia crinstallacions, hom pol carilla-ovar qué en ells,
han, Iii Coba tot 'el que de més moder i més perfecte es fabrica en materia de motors; allir, dia d'obertura,
la eaucturencia fem. realment extraordinaria. Bella perspectiva de l'èxit que
enguany ha de telar cl Sala, car no
mes en el cop d'u)) general que hom
pogua donar-hi , t'adonà que 11; havia
molt de nou per veure i admirar i,
naturalmente na era el dia d'ahir el
mas a propòsit per a deturat -se a
examinar (as stands, cadascun deis
quals mereixent éster visitats amb desenda,.
No tancarem aquesies impressions,
-Clise n lir io- el E Saló, es el mis
complet per tots conceptes, que sha
celebras fins a la data i que si resfore

dels nostres industrials i representants
(le marques estrangeres, per a posar
aquest magnífic certamen, a to dels

lebrats. Dins l'obligada uniformitat
deis pro grames, el mestre Casals sap
ordenar i combinar les obres la
manera mes encertada i reïx a trobar
opOrtllnes re,acions de cantrast
que
afavoreixen les particularitats de caräcter de les partitures i contribueixen
a ter mes agradasa la perspectiva de
cada sessiú.
El programa de la de dimarts passat contenia la IV.' Sin-doran. el "Coticen" en sol major, per a piano i (menestra, i Ja VI.' Simfonia.
La interpretada, de la part dc s olista del "Conceda' en sol, Fm confiada a un notabilíssim pianista el senyor Miedo Horzowsky, ja conegut a
Barcelona, mi ha actuat atta/ bon èxit
altres vegades. Aquesta superba partitura. d'exectició heut delicada i plena
d'esculls de tota mena, obtingué per
part del pianista i de rorquestra una
excellent cernió, }gin pulcra i ben plena de sentit. Fu ben traduit, ,obretot,
cl temps "Andante'', patetle clialeg entre el piano i els instruments, de beIlesa sobirana, ple de poesia i de fora dramatica, teixit de stragessiana i
devneaciona que deixen forta empenta
en l'esperit del que n'experimenta rends. Aquesta superba página fou dita
amb emoció ben sincera i de la manera Inés exquisida. En la panderació
de sonnritats arribaren a obtenir el
senynr Horznweky, del piano. i el mestre Casals de l'ea-nuestra, matisos d'una delicadesa imponderable; burlen
(lit que tots els executants s'anlicaven
a una tasca de refinament arnb caeríapede de nritilaturista.
Fou aplaudidissima reacia-sucias d'aTiesta, i el pianista lla gué de sortir
moltes regades a rhemicicle abans no
restaren les ov'acionis.
Les duce Simfonies que heut esmentat olst inuaeren Samba una bella
pretaciat Aquesta vetllada is. potser, la

El ministre de

Foment ha dit que en el Consell que se celebrarà a Sevilla sotrn
a l'aprovació dels seus companys ünportants decrets

s

e

Tambe s'inclou en aquest projecte , arribí a tots els agents dv la
panyia.
la preparació del mapa Agronomie.
A proposta de la seca()
Sotmetrà, igualment, a l'aprovaciä
deis seus companys, un altre projecte es modifica la proposició cese a
Sanlúcar de Barrameda. — A dos de repoblació forestal a Gualmedina, fereix a postergacions, la quaj
redactada aixi: per a evitar pce.
quarts de deu del matí ha arribas el Les Hurdes, Cartagena i Jaén.
gacions sera precís sotmetrs sa
president de/ Consell, procedent de
CONSTITUCIÓ DE LA
teresSats a un examen en qu,
Xeree. Travessi la ciutat a peu, i es
CAMBRA ARROSSERA DE
comprovada la seca incapacitas.
dirigí • a Bonanza, on respetaven les
LLEVANT
A proposta de la secció
autoritats.
C'
Madrid, 27.—En / ' exprés de Varen-. el sindicat souicitarà la
Al moll d'obres del pata ha embarcap a Denia, el dels companys acomiadats. rea
aquesta
nit
surten
cia
cat el marqués d'Estella en el guarde l'EconoAcabat el Congrés, el presiden(
daco • tes "Larache", retent-li Itanors vice-president del Consell
mia Nacional, senyor Sebastià Caste- nyor Agustí Ruiz ha pronuncia
la tripulació del vaixell.
se- discurs congratulant-se
dit
organisme
del
i
l'assessor
do,
de reza
El "Larache" féu rumb per al 'loe
amb l'objecte
conegut per "Las Candeleras", on nyor Ramon González, de la Caen- l'assemblea.
a la constitució
d'assistir
Després
del congres. el i.en
acompanyarà al rd en la visita a lea
de Llevant, la qual tin- tes han visitat l'arquebisbe
plantacions cotoneres allí establertes. Ira Arrossera
drà lloc el dia 30 d'aquest mes.
L'ASSEMBLEA DE
PROJECTES DE DECRETS DE
LA LLUITA CONTRA EL
SOTS-DELEGATS
FOMENT
PC
•CANCER
FARMACIA
Madrid 27. — El ministre de Fodt
Madrid, 27. — El marques de ValMadrid,
27.—En
la
emana
a
l'aprovament es proposa sotmetre
ha fet tan nau donatiu de cent de l'Assenib'ea de sots -delega,
desilla
Consell
comparsa,
en
el
ció dels seus
mil pessetes a la Lliga Espanyola con- Farmacia, presidida pel aeryor
mi
de Sevilla, diversos importants decrets,
tra el Cáncer, amb l'objecte que co- pez Mora, parli el doctor Ama
Na
entre els quals figura un de relatiu a
les obres de l'Institut d'Invesmencin
de Barcelona, el qual, am, el
de
la reorganitzacia dels serveis agrotigada del Cáncer, la primera pedra nyors Cortés i Tayá. camba de
'-epecuaris i reorganització de les esta- del qual
es collocarä el dia 12 del celona, i el senyor Espä, de Ma
je
di,tiques generals agrícoles.
vient
mes de maig, als terrenas de d'en( ponents del tema sais
L'esmentat projecte comprendra tots
Porisiana.
"La
dosi máxima de substancie
la
els serreis agríenles i forestals, pexiques o productes en que ti en
LA PROPAGANDA
le
cuari; i indústries menors.
les
dites
aubstancies
que
pegual
MALTHUSIANA I LA
Ile
ser servits amb recepta o senst
SOCIETAT DE NACIONS
In
cepta
especial
i
retinguda
o no
a
Madrid, 27. — El senyor Josep Pb,
que se celebren a París i a Londres,
fartnacéutic".
Les
conclusions
e
ra
fentmos admirar tots els avenens i en nom de l'Oficina d'Informada, de quest tenia ¡oren aprova des
progressos en el raen d'aquesta in/por- la Societat de Nacions, trames al pe- l'Assemblea.
tant indústria del motor i els seus raadic "El Debate" una carta desSeguidatnent es discutiren els
accessori!, es digna de lloança, no ho mentint que aquell organisme interna- Ines acta i Imite; n'eren ponents
cional
malthusiana,
i
faci
propaganda
és pas menys, la tasca del Comitè orsenyors Olivella, de Vilafranea
ganitzador que anda tant d'entusiasme fa el següent aclariment:
Penedis; Sala, de Terrassa, i S'
Unu dels delegats en l'última assem- vert, de Sabadell, sobre "Lió,
han procurat que sigui Barcelona, la
9
blea,
en
reunir
amb
motiu
del
viatge
que
per
la
transcendencia
d'aciutat
per al desnato de receptes de s
quest certameta pugui igualar-se a de tornada a la seva patria, els docu- t'ancles tòxiques autoritzades pe
menta distribuits per la secretaria de odontòlegs i recepció d'aquesta
•
les altres abans esmentades.
la Societat, posa entre aquestes, imLa nostra cordial enhorabana a
na de substàncies per majorista
tots ells, per resta assolit, èxit que no premeditadament, una tulla de propa- droguistes". L'Assemblea es pe,.
dubtem es veurà correspost per rassis- ganda malthusiana procedent d'una as- nunciä en el sentit que els odent'
sociació domiciliada a Ginebra. pera legt haurien d'ésser considerats.
t'elida de públic i pel nombre de trancomptetament estranya a la Societat l'exercici de la seca professió, igas
sacciona.
• •
de Nacions.
que els metges i veterinaris ea
delegat procurà de segui- seva respectiva, i que (ara con
Totjust inaugurada l'Exposicia,
rekutarnabil. ha cridat fortament Pa- da esvair la confusió que el seu des- nient la centralització, per l'Es
cun hada donat Noé, i els diaris del de totes aquelles substancies t
U nció el tipus arre preserita la casa
''Delage", Stand Sala A, números seu país publicaren rectificacions, en ques que notases poguessin éstes e,
2/3-214.
les quals collocaren perfectament a litzades per a fomentar el vici
El seu entxe, de sis cilindres, té un
salvo la responsabilitat del secretad.
rial que el Govern encertadam
aspecte moderníssim. Está dotat de
Aquest es troba, doncs—ens diu el combateix.
motor de sis cilindres (75 X 120) atrb
senyor Pla—en condicions d'afirmar
Avui, a migdia, s'ha celebrat
culata desniuntable; el carburador és
que ni al Butlleti Oficia/ ni en cap ße5fió de clausura. Hi ha assistit
automatic, ta alimentada, per bomba;
ministre de la Governació,
altre document de la Societat de Naventilador d'aluinini que va per mitjà
cians, s'ha publicas. ni acIlluc mai, cap Martínez Anido.
de corretja, llum eléctrica amb el
L'actc ha començat amb un Si
article de propaganda malthusiana.
canvi de marxes del sistema doble L'ESGLESTA DE MORELLA enes del senyor Bustamante, cc
propi per a quatre marxes i marxa
deis serveis sanitaris del
MONUMENT NACIONAL
enrera les rodes amb raigs metallies,
de la Governació.
Madrid, 27. — El governador
frens de mordaea interior, actuant soA continuada, el secretad de jaa
Castelló ha sollicitat del ministre scrnblea ha Ilegit les conclusinn4
bre les rodes de davant i les de dard'Instrucció Pública que es declari a veleven als Poders Públics
cera. El dipäsit de gasolinl és capas;
monument nacional l'església de l'araquestes:
per a 75 litres.
xiprestat de Morena.
Primera.—Que sigui centralites
La casa "Delage ha estat la 'priEL CONGRES FERROVIARI
mera a inscriure el seu cotxe per a
al Ministeri de la Governació, as..
CATOLIC
el control de l'Estat, la introduce,
obtar al gran premi del turistne ene
ValladolicL — Ila acabat les seres i venda de les substincies tóxicitst
«ganara el Reial Automòbil Club de
sessions el Congrés ferroviari casa- que poden originar toxicomania.
Catalunya. Li augurern un gran èxit.
be.
Segona.—Les cases majoristes e
S'han aprorat les següents propo- autoritzades hauran de fer les ce
sicions:
mandes en un talonari especial. e
la casta RICART ha presenInstallació de sapluigs per al per- el qual s'expressaran les quantitni
tat tamwt la so y a famosa marea
a i'Exposició de l'Al/ton-19bn, i sonal que treballi a l'aire Iliare; igual- en Iletra i cada comanda anirà
ocupa rstanci sala 13, númoros tat d'ajudants i oíicials en despeses de nada per l'amo o gerent.
Tercera.—Les comandes de fe
sonida per a realitzar trcballs en les
inl - 102 i 109 - 110.
Ja ,js sabut que eis cotxes linies; descans dominical o euinzenal mäcies i laboratoris destinase a ea
ama, sou per als que el gaudeixin; esborar especialitats farmaciutieees
RICART s'han distingit per potabliment d'una escala progressiva rauran de fer-se en talán, d'un ti.
der portar tina velocitat máxiperiadica d'augments de safaris per a nari especia/. Per a fes catedra
ma. proyeif s de tota rnena de
totes les categories del personal a
laboratoris oficials d'ensenyança
garanties.
Ela rotxes presentats en- jornal a fi que no s'estacionin en es- rä suficient per fer la comanda
guanv 'pilen les mateixes ea- cala tancada ; jornada legal de vuit signatura del catedràtic, el sege3
racte"ristiques deis cotxes an- hores per als guardes i vigilants; uni- l'establiment i el ciar del di:ea
teriors, per?) dotats d'un aspeete
ficació de jornals dititre de la matei- o dega corresponent.
ivolerpfssim.
xa categoria i que el plus d'antiguitat
Quarta —Unificar i establir

El

viatge del cap del
Govern
---

en qué millar manifestat l'Orquestra Pan Casal, des que començà la
serie de festivals Beethoven. Poguérem
admirar, com en les inalors tasques
que recordem de Fexcellent entitat,
una eiltest,) i eqtmilibri perfectes i una
magnifica sonoritat
El fitsal de la IV.' Sírnionía fou dit
admirablement, amb una vida intensassima. L'execució brillara d'aquest fragment podent dir, i no en sentit peioratiti, certament, que entrara ja en el

sartunsisme més engrescador.
De la versió de la "Pastoral", aplaudirem especialment el primer temps,
cxpressat amb una elaredat i una pureta ele sentir/ida perfectes. El temps
lent va éster Samba una exquisidesa
de dicció. El públic l'aplaudí l la m ament amb el mas gran entusiasma
Acabada la Simfonia, es reproduiren
les ovacions que eridaren repetidament
el mestre Casals a l'estrada.
Un concert reeixidiesim aquest, den,
que millors impreasiems ens lian deixat.

encere admirable. afanifesta verament,
qualitats d'artista ja formada i les
millors aptituds per a triomfar en la
carrera que emprèn. L'auditori, que
segui anib gran interès la seva tasca,
l'aplaudí calorosament i sortí ben complagut de la sessió.

L'ORFE0 GRACIENC AL PALAU. — No cal ara fer l'elogi d'aquesta benemérita entitat coral, el prestigi de la qual está pros] afermat. L'endemä de prendre part en n/olts actes
commentoratius del ceritenari de la
mort de Beethoven i a la vetlla d'actuar en altres festivals de la mateixa
índole, els ardits cantaires que dirigeix el mestre Balcells, es presentaran
davant del públic de la nostra chitas,
al Palau de la Música Catalana, i en

un programa de música popular, la tarda del vinent diumenge, dia n de maig.
Per a demostrar la importancia de
la sera collaboració, heus sei algunes
de les composicions que interpretara:
"Cant de la senyera", afillet; "La
x. mora de l'escota", Nicolau; "La nostra verema", Morera, i amb acompaATENEU BARCELONI.— nyament de cobla, "Cantern la 'bella
M'erré Roldcfs, pianista
natura". Catalä; "La Balenguera",
Aquest jove artista dona un recital Vives, i "La font de l'albera", Morera.
a la sala d'artes de l'Ateneu Barcelona que es velé plena de distingida can— L'Ateneu Enciclopédic Popular,
currencia.
que no mafia quedar endarrera en la
celebració d'un acte d'homenatge al
La senyoreta Roles executa un important programa, en el qual figura- geni musical de Beethoven, amb moda
ven una Sonata de Scarlatti una de
del seu centenari, vejé diurnenge la seBeethoven, l'op. 53 (Aurora), campo- ra sala d'actes plena a vessar, amb
akions diverses de Pahissa, Garreta. tnotiu del cometa anunciat.
Marqu4, Mompau i Granados, un , Hi prengueren part el notable píafragment de la "Iberia", d'Albania; nista senyor F. Figuerea de Barbera,
"El Albaidn'a una dansa de Falla i
que executi la sonata "Clar de Hurta".
"Somiti d'amor". i la "Campanea/a",
Seguidament, acompamats pel m ade Liszt.
teix piattista la gentil senyoreta Na
Toses aquestea composicions foren
Teresa Planes, sopean, i el tenor seinterpretades per la concertista amb nyor Eusebi Carasusan, interpretaren

"Prec" i "Déu lloat per la Isatis.
la primera, que captiva el púb.:c
la seva deliciosa veu, i "Ca-;6
maig", "Caneó de la puça"
laida", el segon que feu una ir.'
tació d'aquesta última, digna
elogi.

Finalment, el públic tingué
d'aplaudir la justa interpretac6
Quartet op. la núm. ("do versa
a cárrec del Quartet Iberic, intega

pels senyors Ferran Guerin.
Doncel, Gracia Tarragó i F. Pesa
Pria amb que finalitza lacte a
nora l'entitat que Iba organitl„t

SS.
L'Associaciä de Música de G
na ha confiat el seu proper cr'nCet
al notabilíssim guitarrista R Sala,
de la Maza, el qual, amb tr ela"
grama molt interessant, tindr) veel dia 9 del mes entrant, al tes
Principal d'aquella ciutat.
— Aquesta meritiasima i
agrupació de música de camb-a
integren els eminents artistss
talans Ricard Vives, Marian
11,3 i J. Pere Mares—Trío de
celona—ha aconseguit dos Incrlor
bles triornfs en els concerts 4Ue
a commemorar el centenari de 8
thoven li han confiat les ase•oot
clans musicals de Sabadell i O
els quals han tingut lloc en l ee eó
mentades poblacions els dies a
26 del mes actual. respectiyanirnt
— El dia 29 del mes que
tindrà Iloc a l'Associació de 11
taca de Palamós l'espera t conc
a càrrec de la eminent cantatriu
talarla Maria Josefa Reim.ué,
collaboracia ansh la notable pianial
Pilar Cruz. El programa c.,tribi.
per a molesta sessió te un gran e
Seres.

Dijou d ,

LA PUTII.TCITAT

28 d'abril (Je

190

1.1111111114

T. S. F.

Dissabte, tot . visitant que fui una
compra en els grans
1

IAGMASI

RADIO BARCELONA: 344'8 na
A les 12: Carnpanades horäries de
la Catedral; comunicat del Servei
Meteorològic ele la Diputaras Provincial de Barcelona: Est a .. del
temps a Europa i a Espanya, prcsio del terups al NE. d'Espanya i
a la mar.
r8: Cotitzaciais deis merests internacionals i c.nsvie de vato.a.
la ro: Radiatoetunia infan t a: Sea.
51) dedicada dar nene amb la col-

elloafeemenwerer merafflaMil»...11.1

m:

elegant

•Ilawra..apm~

;Pina de Catalnya, 7

r

eis

Wheeler.

rolo . Obeaur de l'esta ia.
m'e a: Cura e. anglas per a rada:te. crts (Marisa e l emental i superiora per les rsroles Mais e a :arria ee la prottssora analess mas
}arder
21: Cotazactans deis trercati aria:tac:mas i t'ansia de salo a.
asao: El -tontet "Rädis" inter-

lita casal

le atar dies la seca fidel
volis torrar-la a casa dels
.rc,s. Anna va resistir-se;
-.a aluell ornbrinol
n rnés, la pobra noia tenia

p. sdará: "Ca ntaba" (pas doble), E.
Eigar;
•ter; "Salut
" Madi-nafta e c.stiza a (vo.is),
L'ea:Ido; "Charieston Daysy"
s s . p), Packay-Lee; "Coalnlest-ea"
(vals), Waldteufel.
21 . 402 Fragments de les obres teatrals "El abolengo" i "La cizafia",
de Linares Risas, interpretades pela
rádinactors senyora Gonzalez i el senyor Miret.
22: Campanades boráries de la Catedral; comunicat del Servei Metenroleigic de la Diputaci6 provincial
de Barcelona: Estat del ternps a
Europa i a Espanya; previsi?, del
temps al NE. d'Espanya i a la mar.
22 . 10: La notable i popular caneonetista scnyoreta Pe peter ani. Ramos ("La Goyita"), interpretara.:
"Festamajonera n (sardana), Bou;

"Julián" (tango argenti); "Valencia es así'', Quirós; "Arriba, Pancho", Quirós; "Tipitin" (charlesama Quirós.
Retransmissió del conecta
el Quintet Toldrä des de
-lja Royal.
la
24: 'Cannament de l'estació.
RADIO CATALANA: 462 metres
Tarda, a 11- 3 18: Programa rausi-

G

catraurdinari
del vodevil

S/fat i-ea els seus apara-

Catalunya, 7
•••n•••••n•

No hl ha
en Ra dio
res
mill far

la 'lluna de melassa"—a
,crvia cinicarnent als sella
a pare/la va tornar a Lon.,,e a:nb ells Augusta, la
7 .2r pan de pare de Byron.
- 2 Lady Byron començà

- la

. No sola el sea marit
copiosarnent, sen.e reso viacle, saló que l'ame:ab dur-li les seves amigues
La insultasa. Ella tannta-

es decidia a eeparar-se'n.
Gil, una noia. Aleshores,
• ,rea Lady Byron va sortir

-

coniugal per consagrar,cazió de la seva ella.

-

discreció, gua li nedava
• .imar el seu marit i de pu- vers.),tyu de les senas re.rn!, Augusta, va fer-la, de
antuvi, aparèixer culpabIe als
.e la Societat anglesa. Poc a
: • r:.,cies a les branates clniques
mateix, la veritat va ray e,

tothom..
e fa a ell. &gaifa de mil
de mil eseändols, va
morir a Grecia. als treu -

anys d'edat. Gaireba a les
- .aes va eseriure a la sena dona
I-:Gtnanant-li Augusta i els seus
Lu l'agonia, cridava la sena
la 'seva filia, i deia al seo
"No moriré sene reveure-les.
e ? No Id ha veritable felicitar sitió
la llar".

bi ficilment trobarem en la histb5'
4 un altre exemple tan agut da4
., ea del geni arias la malianitat.
" ere Byronl

..........—
la eurnadia tina do gran

TEATRE

Jean Sarment
et Marguerite Valmond
avec Marcelle Geniat
4 pieces, les plus grands suca
Ctl.3 do la saison a Paris.
1,„E s PLUS seaux yeux

espaciada

fastuosa destilada de modas
femeninas
Mas ea 60 bel/es dones prenen
part en aquest 111m

DU laiONieE
LA GALE31E DES °LACES

MADELON : AS-TU DU CCEUR?

1-- (....',4NRNiF S
wwwwwww,

En matinee, ie 5 heures, o n
jouera lo vendriedi. 8; LE
PECHSEUR D'OMBRES, et le

eamadi. 7, PCLIC14E
MARGUERI TE VALMOND
MARGELLE GENIAT
Pour les toilettes de ces deute
granda actrices ont a (alt appel
au coccours des plus granda
eoutourters et modistas de París; ils ont rivalisa de boa gout
dans leurs creations que lanceront les actalcea dans ses robes
si diffarents. Au granel attrait
des places qul seront representacs et du talent des artistas,
s'ajoutera le. plaisir des yeux.
—Queda obert l'abonament. Encarrees, a l'admintstraeld. -

-11-.1.4.944+44,1/44-1-00-114,-

la (.r.indice . a p.dtteu a de ta

Diputecle, 241EL PIOVIMENT MARITIM
RATS
VAIXELL:e
Vapor espanyol "1.lunte Toro", ansb
cirrega general, de Mah6. Consigna-

ter , TransmediterränIa.
Vapor espanycl "Guillermo Chula",

ami) carbó, 'dAvilés.

Vapor espanyol "Rey Jaime I", amb
cárrega general, de Palma. Consignatari, TransmediterrAnia.
Vapor normen "Nessund", amb bacallä, de Reyjavik.
Vapor belga "Rai Arbet", amb patatas, de Palermo.
Vapor espanyol "Teide", de Las
Falmas.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Rey Jaime I", amb
eärrega general, cap a Palma.
Vapor trances "Oued Zem", amb
càrrega general, cap a Marsella.
Vapor italià "Priniula", arub cara
saga general, cap a Rotterdam.
Vapor espanyel "Mon • e Toro", antb
cärrega general, cap a Malló.
Vapor espanyol "I3etis", amb cärrega general, cap a Castelló.
Vapor danès "Martil Carl", mis
carrega general, cap a Torreviels.

1:

I, digna, a (loa quarts de cinc
do la tarda. al al l nFe P z.dmlar entraordinavla
LAR MUJERES DE LACUESTA
1
'
EL. HUESPED DEL SEVILLANO
: • - •1 radat., :

EL SOBRE VERDE

art, !I rsa.sai
JOIES
CAVALCA L'A DE
El. SOBRE VERDE
sera pres-mat anda un descans,
despees da LA cavaaaara, per
tal de p.-..,dec muntrr cl nuadrü
HARRY WILLS AU TAIIARIN
Flan y wirs,
‘anuno-Ekeete4estrenat per ‚1-1' 551 artesa sense
tnesos separid, I representat
rati,. cenegules al Cocino
raran a l'erneetacic EL SOBRE
VITIDE la &Aletear "vedette"
LYDIA JOHNSON
reui unas eLestrbs
Glnla
"5 \rete Child" 1 "Je m'apene
.ennnenn", t stemebre
art a 2 ,1 72 r'rt9rI5 'ageeE..;
subby w. curr y t mine
C
GaNNnro/l1
THE 12 JOHNSON'S GIRLS de
2
de Londres
ce 1 l'E
....04-reteTS-TeTIPTT'TeTTTIPT.J..

COMIC
Direcoiú :uta:alca
MANUEL SUGRANYES
Cada nit, I dijous, (Resaltes 1
dies (metate a la tarda, la fastuosa

REVUE

LOVE-ME

Butaq ues, 5 ptas.
Saients numerats, 2 ptas.

COLISEUM

OLYMPIA
tarda. a 2/4 ele 5

MATINEE INFANTIL
EXTRAORDINARIA
NIT, st lo s

Teatre Català - NOVETATS
Aquesta dit, Tertatia Catalanista

PUPUT
o EL. JOC DE L'AMOR
L'INTERIES
Durant els intermedia es renovaran lee localitats a l'administració del (catre.
Es clespalson vals: Rellotgeeta Mullor, Davallada de la Presó, 8 (telafon 3629 A), i Capaliarla Gira Hospital, 10.

DARRERS DIES
MODA SELECTA
DE L'ACTUAL PROGRAMA
p acsENTA cio A aatapaaaya
Dissabte, dia 30,
Olno notabloa dabuts

Wa'kyria

Excelsior

,,44,4-3-044-04-0eacrae.~4444-ea•
TEATRE BARCELONA

,,. ciclopilidlca de fuma
'-'
e
a' mundial

.trut, dijous, tet estrenes, La pro.
mota (anida, per Color,ant mae
marres, EI seu tanto amor, per
Id -im a HOW: La nit do dIvendras;
Partit de futbol entre 11 ElarcelonaFutancia", amb l' i ncident Pedroi ;

Companyla
SANTPERE - BERGES
Primera actriu:
Asaumpc115 Casals

Companyia de comadlea
del teatro Infanta Isabel,
do Madrid

Una casa cense done, cOnttel; Actuatitate
Dlornense que ve, a la FeSS 1 a de

AVUI, dijou$, tarda, a dos
quarts de 515: La comedia

clara

¡MECACHIS,
QUE GUAPO SOY!
Nit, a un quart d'onz e :
ESTRENA de la humorada
en tres act a s, de Pare Mui raoz Seca,
e
*
EL ESPANTO DE TOLEDO ,e
. , Watt:airee, tara
- De/N a
da, Mundo, mundillo. Nit„.i
Et espanto de Toledo

1

CALEFACCIO CENTRAL
Nit. ts lee (lea: La crónica escènica en guabas actas
1 8 capitols, de la vida 1 mlraele.-, dele orfee t e nse llar,
ELS FILLS DEL CARRER
a•
(Lee animen nues)
original tra"Arnichatis" 1 e
4
01-va
Francesa
Dissabte, nit: Estrena de
la comedia satarica en tres
actea, d'Allons finura,
LA VICTINIA

ISiefee'Reell44.04.64e4a444

4444.64.4.114111141.0444444+64-•

COLISEUM

EL 13 DE LA BONA SORT
ptr Riohard Dix
GERMANES COMEZ

L'èxit del Ola as el vodevil

DOLLARS
coe-044-1n4•eaie44~oceer444
TEATRE GOYA
ccurpanyla de dr • fts « I corniedles
MARGARIDA XIRGU
atad, 5110115, taras 1 01t1
la constnta ele Eran tan,
del* germano Quintero,

BARRO PECADOR

Dem, dinendrte, EMITEN.% de
obra
ner n avenn,
MARIP - IIA

la fu e r 2P1e2P.5a

aß

sactilt,

LA

Qua VOLO $011/14

RAR

Conl pa ny/la de er.roi')dla

MELIA-C1BRIAN
del Teatre ESLAVA, de Madrid
Avui, dijous, GRAN MODA.
Tarda, a lea cinc. Nit, a un
airad d'onze. L'entramas de A.

DOLLARS
rndres, tarda, a
- Daniä, dl graolo
g a comèdia
y

tes ci nc: La
en tres actea, d e Paso 1 López
Monte,

¡MUJERCITA

MIA 1
NO, a un quart d'oaze: L'axil,
veritat

DOLLARS

RESTAURANTS

1

RESTAURANT DEL PARC

BODES

i l servia el dret d'alterar l'ordre del programa.
D1ANA-RO YAL-ARGENTINA
Anal. dijous: El somni d'un ,44-~4.4444e-4445.4444,i-s.
VEIS, La dama mlaterlesa (canart en a ) , Entremaliadures d'una

COMUNIONS
BANQUETS
Sltuac16 Incomparable

CONCERTS

nota, La conquista d'un harem,
Nothalarl Fea.

RESTAURANT PATRIA
BANQUETS

Maleas

Associació Música Camera
Diumenge, 1, i dimarts, 3
de maig. MEMORABLE
ESDEVENIalEN T. Per primara vegada a Barcelona,

EL. 13 DE LA 13C?iA SORT

per Richard Dbc
Cate:MANES GOMEZ

1 1

C i nern es Mnrinn i Nou
aval, dijous: Uzcudun contra
Maneen , La dama misteriosa
(011/quen r0 , El genoral, L'orgull de la nissaga, Actualhats
Gaumont.
amerciesoc,

COLISEUM

per Richard Dix
CaRMANE3 GOMEZ

FRITZ KREISLER

Collaboradors:
MICHAEL RAUCHEINSEN
piano, 1

SEPULVEDA (ca nt o na d a a
Teläfon 2044 A.
5Iuntaner).

110X

Orquesta Pau Casals
dirigida pel s a o /Ilustre

mestre

.i`GI'v4winliiipód

Marqubs dei Duero, 50

NOU COMBATS, NOU
FE R T • ARPAL
LACH • TORELLÓ

R E

PAU CASALS

Exclusivamcnt por ale socia
ADVERTIMENT : ES INUTIL TOTA DEMANDA
U'leIVITACt oN S . NONIES
SERAN REPARTIESES LES
QUE CORRESPONET4
GLAMENTARIAMENT,

QUADR i ti l-UEMPSET
1'50 pessetes entrada general Butaques, 2'50 ate&

alriTiBmoiniumminnotiumnuilutemnimieteememmeeemeereimmend
1113

CnnPri n Prit/reett
Una buena
costumbrt

~e%
Todo el mundo

COLISEU

bsbt los

per Richard
GERMANES GON1EZ

Lithiab,D:Gustin

EL 13 DE LA ZONA SORT

ULEN g lIl CINEMA 1 CINEMA CROE
A. Teatro, 58
C. tie Dant, 217
M'uf, dljnu.s. esen1111 pro.
grama: !tatua/Mate; Una ?orada
entre familia cOn) ica 1 Ele amor.

d'un heroi; Mullere, alerta;
Carabasses, per Charles ilay.—
Al Driartna avalan arab giran
axil Les /tamal i el sin/ exc(nIrle, exrcutant escolias eants
vlatotioe balls.

ii

1.! ESPORTS

Uta Laietana, número 14
Talaron 1371 A
Sempre grane i escollas proa-munes. — A vti 1, dijous: NoUclarl Fox; Esposes, alerta!, pre•
alosa cinta, per l'oreet St arliey;
Una l'orada entre familia, ebrnben en illiars parta; Vida deportiva, joia Universal, per
Red Lifell; El patato del plaer,
auperproducci a_ p n r Vaina,
Diumenge,
Reatar Compson.
nit, extraordinarias estrenes.

Eitiäres

CASUALIDAD!
I l'èxit de Vana

PREN118 SANT JORDI
ORFEO BRACEEN& Direeald:
Mtre. Composleterts
corals i amb cobla.
Dlumenge, 1 de maig.
Tarda, a 3/4 de
Preua popularat
Localltats: E. M. E., Portal
de l'Ange1,1 i 3. Tarda, de 3 ira 7

urasomenemm

elles

ELDORADO

ELDORADO

ntada, en sardanas. =laica
lliure per a cobta. Conjunt per
les treet. Obres g-uanyadores

7'00

0'30
Cortes
E 3 de la bona son,
per Richard D i x
10'30
(film Paramount)
Obertura de Les noces de Figaro, per
l'ornue g tra . . . . . 11'140
CERMANES 03MEZ,
atracciä enciclopadioa de fama muto11'40
dial
e t5rErtirpi mea es rea Areporten
N T
e»

la na, estrenea La dona salvat Do.
,en erlogle; El cogen maPor
naMont, per btutnü \V c5

El. 13 DE LA BONA SORT

Avui, dijous: tarda, a les

COBLES: "Empärium", "Barcelona" "La Principal" de ale-

.. Nou repertori.
i
1n117* a.leylt oc ulunta
a i ei anr od
p ma
t t, que
I
dorm ( II 1 rn Para-

Gran Teatre Triomf

I Gran Teatre Espanyol

PALAU MÚSICA CATALANA

8'45 e

i

••nnnn••n

t440444.+0444444-)04-00044,

Portal de l'Angel

5'30

!Monumental :-: Pedró e 1

de l'Emplee, de Paria.

asmeemleseleseetemeareerassetremereare~~

4a45a'

Obertura de Les no.
oes de Figara, de
. Mozart, p e r l'ore .n -:
.iviEz
:Ar:N Ea. isr. a.ea.,.,0, 6
ocCEl lelreera

COLISEUM
Dimarts, 3 de mala,.
Els IMinutencs de Singar
de l'Hipodrome, ae Nova York,

4'30

5; El 13 de la bona sort
(111m Paramouut),
per Richard Dix . ..

IMNISZS

qui donara un recital de Ileder
aoornpanyada al piano pel
SIESTRE PAU °ASMA
Completaran cl programa
l'Obertura d'ILernont i les EIMFONIES SETENA i VUITENA.
Despata de localitate a la
Unió Musical Eepanyole, 1 3,

1107es

Novetats Universal • •
La clutat que mal no
dorm, per Ricard
z trtli eizt) (film Para-

dr$4,04,444.04.4»elle~~

AVUI,

Susan Metcalfe- Casals

Mul, dijous:
TARDA

e

EL '13 DE LA BONA SORT
r
Richard D'a
OERNIANES COlYIEZ

IV FESTIVAL IIEITNOVVI
Denat, divendres, a 3/4 de
10 del veapre, amb la coopera vid de la illuStre cantatreu

ORQUESTRA COLISEClal i
.aLAPI EelLETMESTRE
DlalltilDB

F. A. El amura d'un vale, 1 finque.

na jo r nada ce La dama mlaterlosa,
ourrnenkre nu ve, 5 ta sossla de
la su, ..strena de la 111020re5ea
pol.licula El prou del deaert,
Charles Jones, e sls,az 1 aarrera
jornada d. La dama m'atarle** t

^eestesesews-e,sese.sesebeiee

en tres trates, de Carlea
Arni ch es,

AUTO-elleTRICITAT
( 31a, Unas 1

1

.

PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS

ii 1 3 E U ,

l',r 1
Tenfon 3533 A.

C o

harern i Los entrama ladurse S ' Un
Josa; Cl popular etot vari Fox;

As-CC,

idolb de la pantalla Unan

-1•111n21.
••nn••n•
fre-e-sru-srererreTthrTePwrer oer

Axut, Allana, tarda 1 ntl, Irrans
programes. Chic • suene,. Les pelIlv4tes cötnlquea La conquista d'un

es el vodevil da mas gracia qua
s'ha estrenas a Barcelona

A
i Mrp
mZjustrnalVnte
G

t.

Gran Teatre Comtal i
ri r:-in C i nema Bohemia

/

Telèfon A. 38
OP.QUESTIUNA BU«
Avui, dijoua. Memorable
asta einematogratIci La belifssima produocid -Matra-

rateas' atta yets aotabtea artista:la
Gleh 1 John Gilbet,
Wanda alawley i Richard !kilt; Marlmorena, cómica; EI
Di.
gas Feliu, caminant; Revista Pathi :informuclons).
Iluns vinent, estrena de EL. FILL DE LA PRADA,
dele 'Artistas Associats", pel gran actor Williarn S. Elart.

asoma

.MIMINCIMENZ•911201ZIL

DOLLARS
aa44441-44isaattie•44-a4444-114

CAP1TOL
C 1N E

IRENE

DOLLARS

DOLLARS

reus trunttr.oles
dora I demar,ou preus

Elegant cinema

PROGRAMA GELECTE
DUES GRANS PEL.LÍCULES

Tres horas de rialla continua
a ELDORADO amb el vndevIl

11

Els predilectas de l'amflies dIstIngfdes
Orquestres: JOVER 1 TORRENTS
Avui, dijous, insuperable programa arate quatre eatreinee:
NotIolari Fox (vol 3, natal. 9); El pacificador, preciosa comadta drarratica de l'Oest, per Charles iones; El flop nto.
ri, camlea, i la deliciosa i dIvertidlssima comèdia Una dona
per 24 hores, sublim creació per la gentll artista Lote Neta»
man 1 el alma/Bici actor liarry Liedtke. — Dem, divendres,
Moda selecta; de ti a 8 es despataaran butaques nuera des per a la sesald eapecial de diumengd.

Principal Pa lace

NOVETATS
S GRANDS GALAS K.aRSENTY, 4. Du 5 au 8 mal, avec le
concours des celebres artistes

ELDORADO

11..n

n

V E-M E .IL

'

Ara/, entone, tarda, 0 Ins ctpe•
BETaQuEs .t 1•50
Tutea les altrra leCantalS. a I pta.
E5PECTSCI.E3 PER A INFANTS
L'ANELL MERAVELLOS
el En voten i neeres
2Nitt. a 2,25 orlar:a ae. ueui
Ten rt. cin CATALÁN/STA
El formidable aelt d'Ea ama 1 t
Palfe3
P UPUT
o 111...10C DE L'ATOR I IlaTTERESI
ttt pren p are liante liet . S2
Dema., div,ndrts, tarda, progranla
e
cerina a preus pOpUlarS:
ELS MILIONS DE, 1.'ONO1.5
El. BORDET DE LA BOROETA X
:sil, I cada int2
P UPUT
1I
. o EL JOC DE L'AMOR I VINIERES
Inumenge que ve, a dos entalla
Se ilustre de la tarda: Vallen me- ray endo; a cos ClUert5 de CO 1 nit,
l'ia:t. d'Ea P0125 1 Pases Puput
O E1 j oc de l'amor 1 VIntarba
Ea despalaa a Cymptaauria
fa,
94~ b.444,44+44444.14444444-1

IS'30: Lectura d'ema conferencia
eolire el tema "L'edueació cona a
que s'aiiomena "cl deu- nirvi de la pel reverend
pare Ruiz Amado, S. J.
. vegada començava
Nit, a les al: &atleta metcoroVigie
sospita que
que mes tard
va
a
- 2 pas: que el seu marit no de Catalunya; pronòstic del temas;
-• -ponsable, que estava uns Ini- cotitzacions de la Borsa de Barcelona; santa del dia: crònica d'art , et parts i modes. Acató cultural: consterest
ttruen els curses d'anglas per protestare- de l'Academia Berlit g. Literatura anglesa. L'orquestra "Radio
Catalana": "Cadetes" (marea), SouLA CASA millar
sa; "Serenata di baci", Miehelit "La
Viejecita" (fantasia), Caballero;
:sortida en sedes i
"By the Ohio", Doneddut "Soma!
cotons, és sens
gris" (sardana), Garrea; "Poesie
du so:r", Fauchey: "Do Ire me trv"
- dubte (toa), Facha:,'; "La Navarraise"
(jactada), Maesemet: "El gato mon, tes- (Pas doble), Penella.
'24: Tancament de renació,

•11

O

TEATRE CATALÁ
NOVETATS

Cada dia

Aquesta tarda os representa
al TEATILIS COMIC la grau
raVtata

44444-gre bef2-044..dirfeirwrerate044..

.1144444

t m'O" (iCtX), Yo . duna; "'4ename.r''
(• ›), Luna; "Le Sheila" (fax),

.-.reu que

I

aabanatuent.

r1s sesücnts he /Tablee : "Tea n or

Byron, que es creia incapae
7. va arribar a enamoriscarV a demanar la seva má. Però
ais Carolina Lamb, scnise fre
criya, va interposar-ge. Anna
•sar, hom no sap si temerosa
.r la seca sort amb la del
• Don Joan o tal per pietat
Heva cosina.
ce poc va durar el set: senyl
, •espres del refús, no va pas
e. Va persistir en el reu set` entrestant la seca gloria de
Un dia, Anna Mil.
-1 creure que podria coopelevaciä moral del poeta, que
Va entrar en roe.
n _Iencia, Sense saber que By-, reia della i de les seves
en carees desvergonyides
,rrivIa a Lady Melbourne.
.Anna va consentir el maAlaun dubte torbava :a seLa vetlla maneixa del
va dir al seu promés:
2 cor is prou gran per restar
-2 la vos:ra amiga, passi el que
No permetré que nirce us
•.." Byron va tranqui3itzar-la
dcsmaiat. Ella va ereure
r. Perb Ja en el cotxe
ella el mirava emba•ioeta fi va dir ronb dureanye. rifhaurfen pogut
-.,,Dantra n Ie tot
..-nr‘ ra.

g:

Teatre del Liceu
Temporada de Primavera. Vis
famosos 111111.1-5 RUS808, el
dwo tenor SCHIPA, ta catabre
sopran GONITCH i el cunear
Beta LONGAS. Segueix obert

original "Colcgio de reinos"; la nena
Joaquima Castell Garriaa, transe:
anys, recitará 12 2 111 poesia en catala
i una altra en eastellä.
19'40: El slutntet "Ricito". anda
la collaboracia ael tocador de a:tratan Josep M. Almato, interpretará

!Gal "Pereito"

TEMES

Gran

gris" i el semita. Toresky, el c`ual
recitarà, ultra tate els treballa el seu

ARISTOCRÁTICSKURSAAL / SALÓ CATALUNYA

wewonMAIPMO.

WIRWIWIWEIMM14554.1.0aprolOMMIWW.

laborada del per i bdie infantil 'Ale-

sera obsequiat arnb

un fi i

'ELS ESPECTACLES

P.p. verse lo atst
grantal• lei ajersiell111.
fama Ilashoo al usar anua
Paros jereasse le egrese
PYri. Ige.peMlo .1
Veme serme d ea&
ro ara ibele Ii 1.461
•MSITUMI,
beigdPir Dahniu Narres, S.
ISARCZYONA
Poi» wse..., 15
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La llar de Byron

mMunMeJel.ofoc•n••ne•Mosmal...0n04.01...

Una extraordininia enearnaci6 de don Joan

Una escriptora anglcsa, Mrs. Barrigton, ha dedicat llibre als
amors de Lord Byron, el es'/Iebre
poeta romiantic. En la portaclella
trobefn una meravellosa testa d'infant, l'oval pur, el front alt sota els
bucles cspessos, el nas Ilarg i fi, la
boca sensual i maliciosa, d'una lin:a
perfecta, la barba de proporciono ex-

quisides, els tills pregons i tendres,
grans, immensos, ulls d'un "gris
d'avellana, brillant sota unes pestanyes de bailes". Tot ell respira un
excés viril que fa dir a la seva
grafa que el joyo Byron és -el somni realitzat d'una nimfa amorosa sobre els turons de Latnios... Mai l'ull
Iturnfi no ha coatemplat una bellesa

masculina més alta i mes fina que
la de Byron".
ja prenentim la delicia amb
les nostres lectores llegas:en ayeasta
evacaciú. Algunos d'elles ja dirien
preasentir que si el lord-poeta
gués nascut en cls nostres temps
seca destinació escaria assenyalada
irrevocablement: acabaria fent pe:líenles.
Dones, no; o almenys, no es
cii que el gran poeta anés a naire
a Hollysv,,,d, i eit lloc de viure diabälicament fes postures davant robjectiu. Entre al:res inconvenLrit,.
da
Byron tenia el d'ésser coix ,

naixenea.
De mes a més, la seva familia telinnNIMM1-nwar..4

fmtmesumrs

Iseheeeeeeeee",,--teeeeeteeeeeeeseeteeeeeceee-a+Liee44444-

MAGATZEMS

çíw

r

ClICURULLA, 9 (Pina Sta. Anna) Tel.1522 A
ArtIcles que presentem rehuts de ParI3
a (buera hora

Angora-Turiah-Satinsk- Kaintulla
Cartanka-Tole th (huy
Llaneria, Sederia i Cotons,

DEMANEU LLET
gemapv

desapareixen sota un munt de carn.
Tanmatcix, ell va tenir l'orca de vos
luntat per a imposar-se un règim terrible: banys caletas prolongats,
lents exercicis i un sol apat al ¿ja,

.fflecwmmanonee•
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PREUS MODERATS
els nosfres aparodous - PR :11 FIX
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MADAME X

‘,,,ut:Auo PATENTADA
IIUM COMERCIAL REGISTRAT

FAIXES cautiti per a aprimar, dez d . 35 pt,.
COTILLES p er a este t. nYer el Ce3.
EOSTEIVIDClia per O r erra!
la 1:122.
p pcnNES p,r a redil,:' 13 rc15 d l'estdmac.
rer a enunoc !Jai Ics canse;.
BENZS per ä formar el brav.
RPARELLS D'ERTEELLMENT
TOT DE CAUTIZU PUR
verde, u;;:b
2

L •

:

3

en crcs,,,i

[!ari.
earb rices als e.-•sems

Ve,!:! de Tela

a

gri,í •

;:7.7/

Passi g de Gracia, 127

FaMilla en crespó de Xina negro
p?,-jada; ras da!te,-a blanca

Pf‘GES

s`a

mitin a

Vega

-

compost d'arroq builit ' amb vinagre,
Un dia rce.paK,ixer: era alt, prim,
bel!. Una imatge
La seca reputac:G a Anglaterra
—a estones corrompuda i
tot, perú sempre hip)crita—era detestable. No :olament els seus tosturns ercn una befa constant del puritanismc, sinn que c:s sens poemes
eròtics no coneinien aturador, ni limit. Totes les portes se li havier,
tancat. Byron va fugir vers el sud
d'Europa. Di.: scu pelegrinatge co
dur el 5cu "Viatge de Childe
Harold", que va elntr:huir, amb la
mort CIC la :C •n":1 ter7IIC Mare,
obrir-li l'arnés zIs saIons aristocrii.
tics de la seva :erra. L'iexit del seu

liJ MLL

Aquesta rasa ha estat, s 1 sera la primera
en presentar eis articies ms

((iNDENse

rf •

9

SENVORES...
per a novetats
en sedes, cotons
i Halles recordeu
que en eis grans

5
tr grfill

7
Q
ild i In4 O
f‘l

son es

p.,r a quatrc personc3, fi:u come zinb
.1 brou i el soircgit. Feu que cs cogui
Ca:-.•:::
una col i une., (11rilite; Íni
no tenin
i
culloqueu
tallarles a trosset,.. nuan ju les
1:11. quant: earben:
en una
A LA
,,,,caeu cuitc.4 féu couk una echa bien
Id.una i pn-su-la ‘ 1,11r u.t la cassola o
i! ros r.a a la paella, junt amb una mica
ME.VC PER AL VL.SPRE
(.2 torMIquet, all i julivert, tul be:i
an:z.r
Una arieint. c7: n 1 ttii. ida en los
Sopa de ro: t pa.'!c a la ma.Varquina.
Quan siguin ben soiregits tirobas d primavi•fa
la
Out rel., :cKats autb tortjg:ec!. Ca,n de
rcu-hi tina mica de brou del inutcIx
vcdclla
Ilegurn.
En una cassola de fa/.g o b una
POSTRE DE CUS,..4: TORRADES
greixonera, colloqueu Ilesques de pa
.4.1 1B CONDITCD.! DE PERA
rIallorqui (e",s pa s ( me sal) i una capa
POSTRE: EXPLIC., !C/C) DE LES
de col: i patatc.,, Ulla laIca de brou
DUE.;
DE':EPTES
P
;!-,d,
el sofregit i tireu-hi pel damunt
7.,>(..xj—rer>
Sopa dr ecl cm!) 1,z'atc. , , 12 ti rmrnn
boa
raig
ercdi
tru.
1'1'u
la
Mateina
Uorquina. — Per u
• una ,,pa
1,) ,9
::io
r . neraciO en collocar al dormir,' le

DE LA CUINA
TAULA

1.n•nnn•n•n•n•mr.aommeau.s...-...

Ilesques de pa. Ultintament pu ei el
Ilegum que us hagi sobrat, pel (lamina:

grcixcnora. Procuren que aquesta sopa
resulti Inés aviar clara que espessa i scrviuda en cl mateix recipient.
Podeu prcparar-la també amb coliflor i brOquil, etc., etc.
Cara de z•cdclia amb olives.—Escolliu un 1ro de retlella magro, bu -la
sofregir amb oli i procuren Eue us
qucdi ben daurada. Afegiu-Ili tina ceba grossa ben trinxada, farigola,

1 ULTIMES CREACIONS DE
LA MODA EN CARTERES
I BOSSES, etc.
preus lirmirats Fabricacid. prepia
CASA OSTIZ
. 28, Passelg de Gräola, 28

971.1011eMeavecrareserrelm•,CaCelMemee

..men

dra.
Celloqueu la carn en una altra cassola, passeu la salsa per un colador i
afegiu-lli una bona quantitat d'olives

desossades (ícu-les coure abans amb
una mica d'aigua) i deixeu que es cogui durant uns vint miauts.
Serviu-la tallada a trossets i collacada en una plata posen les olives pel
damunt. Poden adornar la plata amb
trocets de pa acabats ile fregir.
IGNASI DOMENECH

,Receptes eserins s expre.sammt Per a
LA PUBLEITAT. ProhlMaa la repraducefi5.)

nia una pessima reputacii3, tot i quu
Curtes 1 ii has la concedit la
El ecu pare mateix teniu. el
cic "Jaume el boig". A cint-:dos anys hacia ra .,-. tat la inarquc,,.!
de Can/atinen, de la qua l tingué
dita Augusta. Va casar'-se dc--prés amb una noble pub:11a C c. cesa, de sang reial, per'n tun
persona que UlY top vidua ningú 1, )
va posar els peus en el seu
Ja podeu imaginar, dones, en qui
ambient t a criar-ce i creixct- cl
Byron, i quInes herincies Ya rsIhr.
A dinou an3s era un xieot.is ene:•II/C, Ningu no han: ia dit que po,n1s
•
esscr una bellesa i que ho
estar da petit. Les seves faceic1:3

clae les

venen n:js barat
Plaça î Calalunya, 7
roerna va

rcr, una mica de tomäquet, un all pica!, canyella i una mica de vi blanc,
deixeu que es cogui amb aigua o
brou fins que la carn sigui ben ten-

A

IÅ

r

El del recta

:...
la
(I.:::ciosa
falla, al ...1
patge. a l'en. e.r,.yron, al qual
tne:es 21b:u,s h..% la 10en5P. tc5t. El
ceta 1.e
,rnprcr.dre el
zquesta dona
,xquisida;
a:alagat. No
2112 any que
ja va sser-li ,nti,h1; la preferida va
esser Lady
•
Desp:és d'una
I increiblcment irfle:ra de
substanciA,
a la 1'ob7a
Carnima
'
ent,-..r en relaC:51,5
dona de.
;1
• ..r; no tenia
,
nd a,
En era gens
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DEMANEU ELS NOSTRES NOUS PRODUCTES
Colönles

S

Qulnes
Extractes
Locions
Aigüos de tocador

,

MARCA REG!STRADA

IMPORTA

En la

fabricació tenim

r4 7.‘

Cremes
Dentifriois
Champoing
Brillantines
leassatges

P ólvora
Compactes

L'apIs
Pastilles framonts
Pasta per a la barba

Sabons per a bany
" tocador
"
barba
Estolgs,
Paneras per a presents

LA SEVA DARRERA CREACIO

una especial cura

d'emprar components antisepties i neutres

ANALITZEU ELS NOSTRES GENERES
Analitzeu els deis p ostres cometidors

D

Loció, Pólvors,
s'ha imposat

Extracte, Sabe',

IPOSIT GENERAL:

Destileries de Plantes i Flors, S. A. Tuset, 24-26. Barcelona. Tel. 2333 G.
DETALL: Vicents Ferrer i C.'t , S. A.; Drogueria Vidal i Ribas; Dalmau Oliveras; Magatzems Jorba, S. A.; Unitas, S. A., i
perfumeries selectes
Vestit
que

de

crespó jonmidla, colar

sembla destinat
lucré:

o un 1-N'id

Conjura y, rj dar. Foldilla

marroqui

1)ij ou5. 28 d'abril de I92e
-e—
Espanya l'es de la recepta oficial
per al despatx a les fan:nades d'asuestes substancies texiques.
Cinquena.—Existint a tots els boaqueas substancies tòxiques, han
d'eatar subjectes a un sol regla'fans i a la inspecció i vigilancia del
.,,5-delegat de farmacia correspoeent•
Sisena.—Que es consideri com a
delicte, als efectes del Codi Penal, el
trifec illegal i tinència injustificada
(raes:ceses substäncies, així com la
seglaenentació de fiances de part
dels magatzemistes a Vengrbs.
aetena.—Que es recapti del mireas de la Governació l'autorització
a.ária per a constituir una agroeae-- oficial de sots-delegats de
ara asía.
acibada la lectura, el senyor Lsípe- Mora, en nom dels assembleisexpressta la seva gratitud al
ee
.-el Martínez Anido, i acpsest,
e- e. ha promès atendre les aspiradels sots-delegats de farmäseguit sha donat per clausulAssemblea.
festejar el bon èxit de l'As., ira, els sots-delegats de termaae ahan reunit avui a migdia en un
ha: met, que sha celebras a Tour.. racte, cordialissim, hi han ase.
un centenar de comensals, al
t dels quals hi hacia els se. López Mora, Bustamante i
í res Gil.
ea- sha pronunciat cap brindis.

CONCURS PER A LES OBRES
DEL FERROCARRIL DE
TEROL A LLEIDA
estat assenyalat cl dia de juny
sta per a la celebració del concurs
le 5 obres del tros Primer de la
eó segona del ferrocaeril de Terol
eieida i ramal a Fraga.
LA DESQUALIFICACIÓ

D'UZCUDUN

LA PUBLICITAT

bio i Martfnez Muñoz. Porten a
bord fusters, xapistes i munta-

dors per a deixar installat l'aparell "Cataluña" a l'Exposició
de l'Autombbil.
L'ordre de sortida s'ha rebut
aquest metí, i aquesta tarda han
estat ultimas els preparaius.
JACIMENTS DE PETROLI
Màlaga. — De ei al 3 de maig
arribara a Ronda una representació
d'una Societat anglas per a firmar
eIs contractes amb els propietaria de
terrenys oq existeixen els jaciments de
petroli.
Segons ele análisis entre cada 6 tones i misia de terra hi ha un promedi
de 220 litres de petroli. Es calcula que
el petroli liquid es troba a la profunditat de 73 metres.
EN LARGO CABALLERO
PARLA DE LA CARTA/DE

TREBALL FEIXISTA
Parlant amb un periodista el secretan de la Unió General de Treballadors, senyor Largo Caballero de
la carta del treball que acaba de donar
el Poder feixista italià, ha dit:
—Es parla molt d'intensificar la
producció, de baixar el preu dels productes, però en les referencies de la
carta que tinc fins ara, no veig que
es concedeixi als obrera intervenció
en la direcció i administració de les
empreses; i mentre no seis reconegui
dret a aquesta intervencia, no s'assoliLá que posin veritable interés en la
prosperitat de la indústria, ni que la
producció s'acreixi.
Preguntas si la carta modificará
l'actitud sostinguda a Ginebra davant
del delegat feixista ha contestat:
—Nosaltres seguirem votant contra
radmissies d'aqueas delegat a la Conferencia Internacional del Treball. No
el considerem com a veritable representant de la classe obrera. La carta
del treball no fa sinó afirmar-nos en
aquesta creença.

ESTRANG.ER
Les terribles inundacions del Mississipí -- Les aigües continuen creixent -- CalDeclaracions de misdrà rompre un clic
Llei de circumstàncies excepcionals
ter bover
AMÉRICA
La terrible inundació del Mississipí
El riu continua creixent
Llei de
eireurnstancies excepcionals :-: El
dic • serà obert :-: Protestes contra
la necessitat
Paris, 27. — Comuniquen de Menphis (E. U.) estant, al "New York
Herald, que les aigües del Mississipí
arrossegaien un pont de tres arcs, un
xic despres d'haver-hi passat un tren
de passatgers—Fabra.
Noya Orleans, 27. — En virtut que
continuen adquirint caticters Inés alarmants les mundacions originades per
la constant en-salida del Mississipi, el
governador de l'Estat de Luisiana ha
publicat una proclama declarant en tot
el territori del seu comandament, restas sie circumstàncies excepcionals.
Adlitic ha ordenas que s'obri el dic
del Mississipí, que esta situat prop
de Nova Orleans, el migdia del día
29, i ha donat ordre d'evacuar sota
la regid que ha de sofrir: els efectes
de la inundació a conseqüencia de la
ruptura d'aquest dic.
S'nbrirà un portell dc 600 metres de
longitud, el qual será suficient pesque
les aigües baixin uns tres peus.
Es considera que la inundació
arribará a la ciutat de Nova Orleans,
pesque es a deu milles de distancia.
Cent mil acres de bons terrenys
conreats quedaran inundase. La protesta entre els agricultors, en coneixe's la disposició del governador, ha
eatat conaiderable. Pere els tècnics
aprecien que, si be molt lamentable, la
mesura és absolutament necessària si
es vol evitar un desastre mejor al
país, puix es creu que les aigües del
Mississipí augmentaran cl seu calalal
encara durant 15 dies, a conseqüència de la crescuda que han experi-

eladrid, 27.—Referint-se a la desCOMMUTACIÓ D'ASSIGNATUaelificació d'Uzeudun, el manager
eantoni Ruiz ha dit:
RES PER AL BATXILLERAT
--Tan estrany em sembla que
ELEMENTAL
e. :lino shagi negar a boxee com
Per una Reial ordre d'Instrucciá
.1. la comissió de Nova York l'hapública sla disposat que deban: a
desqualificat. Podria rnolt ben
part l'examen de conjunt o els e:ca.reir que tot això fos un anunci
mela per grupa als guais han :mimefer la propaganda d'Czeuclun.
tre's tots els alumnes que asprin el
INCENDI D'UNA CASERNA
DEL MARROC
títol de batailler dementa, procedeix
Plasencia, ay.— Aqueet matí, a
commutar per a aquest bate:entras les
seqüencia encès l'interior dune
assignatures següents;
LA QUESTIC• DE TAN GER
meneia de la cuina de la tropa sha
Escotes easemaís: Nazi ess general.;
Madrid, 27. — Emana que relas'as loe a la caserna que ocupa el
de Geografia i Geografii regional i
ma setmana no ha transcendit res so,•alle de muntanya Gomera HieNocions generals dilata:u . Ha:abre les converses de Tánger, se cap
:Minero ir, de guarnició en
ria de rEdat Antiga, per Nocions (le que s'han celebras diverses conferen'asta ciutat.
Geografia i Hieberta Leu :real. No- cies parcials i s'han cscursat distanE:1 el pavilló envait per les (lacions i exereects d'Adanes:ea i Geecies per tal d'arribar a solucions 5ainetria i Aritmética i Geometria, per
te baria installat el despatx
tisbactäries.
Elements de Geometría. Religió i Ilis• capit ä metge i la iniertneria
El general Gómez Jordana celebra
taras Sagrada, per Religió, primer
;tal hagué d'ésser desocupada
tots els dies conferencies telefäniques
cura. Religió i Moral, per Reiigió, amb el President del Consell.
e 1 d am en t.
segon curs. Francés, primer curs, per
poce dies que shavia acabat
EL CURS DE LES
Frances, primer curs Francas, segon
:e ea-sanee/6, a tot luxe. En el pis
OPERACIONS
curs, per Francés, segun cura Física
aaarior del pavelló hi hacia el maTetuan. — Les noticies del frotes són
i Química, per Nocions de Física i
ca -rein de robes, els tallers i els
favorables.
Química. Elements de Literatura Esnjadors. Tan de pressa com fou
L'aviada comunica que tot el maspanyola, per Histeria de la Literatura
sable han cstat trets de la caserEspanyola. Geografia d'Espanya i els sis d'Autil está cremant. Es avions
ses objectes i robes. Els amples
distints cursos d'alisten-a, per Geogra- continuen tirant bombee; els rebels
es de la caserna han quedat plena
fia i Història d'Espanya. Histeria Nafugen i es refugien a les muntanyes.
nobles, fusells i caixes de mutural, per Història Natural. FisioloSols els duars que prengueren part
- -mas. Les nnangueres del servei
gía i Higiene, per Fisiologia i Hi- en la aublevació de Zehaia sena razseendis no han pogut funcionar
giene.
ziats. El coronel Hola continua rer manca d'aigua. El sostre, portes
Escoles de Comerse — Geografia sistint alguns grups que operen a
enestres han quedat destrnides de
general i especial d'Espanya i Elements les altures.
emda.
d'História Universal i Especial d'EsAl darrer objectiu assolit ha queperdues materials són
! panya, per Nocions Generals de Geo- • s simes.
das restablert definitivament el front
Universal.
Elements
grala i Hiaäria
::edifici incendiat era magnífic.
que ocupava narra del dissortat cadearitmetica i Geometria, per Elements
conetruit pel Collegi de rentipitä Ostariz.
d'Aritmètica i Elements de Geometria.
aene fica "La Constancia' i adTetuan.—Les comunes de Zenaia
Francès, primer cura, per Francés, priper l'Estas per un milió i mig
i Ketasna desenrotllen sensc dificulmer curs Francés, segon cura per
s ssetes, i encara calgué afegr-Isi
Francès, segon cura. Física i Química tat les iniciatives del comandament
ratee més per tal d'acondicioNo es coneixen els avenços que
aplicades al Cetrera per Nocions de.
porten les nostres tropes, per la
Fisica i Química. Primeres materiea,
L'ESQUADRETA
distància, perä sí se sap que raviaamb eletnena d'Histeria Natural.
"ATLANTIDA" CAP A
Escoles isiduetrials. — Aritmètica i cies continua actuara.
BARCELONA
Algebra, per Elements d'Aritmetica.
PREPARATIUS PER A LES
eirid. 27.—Diuen de Melilla Geometria plana i de l'espai, per EleOPERACIONS
,
ments
de
Geometria.
Francès,
primer
demà, a la matinada, sorVilla
Sanjudo.—En
les dues zoncs
e:primer
cure
Erancurs,
per
Frente:
• rap a Barcelona. l'esquahi ha gran activitat, preparant-se les
ces, segan curs, per Francés, segon
'a 'Atläntida", que es prooperacions. En flocs adequats es troben
curs. Física general i Química geneacribar a la capital cateelements per a iniciar les operacions
neral, per Nacions de Física i Quíe n eie llores de vol.
a fons.
esquadreta es compon dels mica.
La columna Pozas ha reposat les
Escoles de Mueca. — Aritmética,
"Valencia", "Andalubaixes de bestiar sofertes anib motiu
per Element. d'Aritmetica. Geometria,
-Cataluña", pilotats, resdels (farrera ternporals.
per Elements de Geometria.
: seinent, per Liorente, Ru-

Revista de Premsa
Premsa
El que

caldria llegir

.:i-tòfor de Domènec publica
EAvi Mune" un article amb
...st, tito'.
molts els que saben ess r. ire--comenea dient Partieseperb, paradoxalment, no
Ilegir. Cal ésser — afee e :x — delirantment optimista.
l e-eir no es Iletrejar, sil•labejar,
rseeir i accentuar els mota
ire enosoditzant-los segons les
it.- rt e S Beis de la gramática.
Lleeir no és tampoc cotitzar les
irrialges de l'autor 1 estintolari ts en serie, segons el nostre
Priturl erftie, rebutjant les que
no afalaguen els nostres inter eesos 1 perdonant les que s'hi
aeoeten. Llegir no es tampoe
aquella cantarella que marca
els paràgrafs (Tm sin metrb-

nom

"Llegir es devenir el mateix autor,
latir 1 gauhar, maleir i exalear, prot estar i embriagar-se amb allò que
!tema, alaba o canta. Llegir és, a
eres a mis, descobrir-se en la vera
obra d'un autor. Ara el vulgar i ins
sialMear el realitzareu s empre men--'
te robra d'un autor—da:in gran autoe---sia per a vosaltres nomas que
teectacle i petita crítica—. Llegir és,

catalana
abans que res, aquella festa profunda,
imparella, única, que tot just si en
Ilusa minora moments la mis selecta
música acorda, d'esdevenir, absolutament humans, assolir les mateixes
arrels, el mateix primari i fecund llot
primitiu d'on brolla tot el que es eternament hurne de l'home."
Ara ba: Que es el que no hem
de llegir, dones?, demanareu. La
seva resposta da ben eategbrica.
No llegiu llibres blanes. erras
d'idees — del —. I s'apressa a

afegir:
"—Diria jo, per ventura, que us
llancessiu damunt dels Ilibres immoral o desmoralitzadors? Tampoc—jo
no he tingut mai un esguard per allá
que és obscè. Entre la literatura, de
tan blanca, lívida, i la literatura de
tan verda, extremitud cadavérica.
l'elecció no és dubtosa—ni l'una, ni
l'altra Les dues a la fi condueixen
al mateix resulta r : l'embrutiment
blanc o rembrutiment veré—pecó tots
dos sen un sol emhrutiment menyspreable."
I exeloeix tatilbée
"La literatura declamases:a, per
exemple, la sentimental i aquella que
afalaga el gram d'odi que en el foses
del cor del poble, hi ha sempre con-

tra el que és a dalt. En aquesta literatura hi ha encara tot un erial ale
covard que repugnará sempre als forts
i als Inane als veritables Matador:.
Aquelles literatures no sena per a fer
una futura Societat."
Ara cal saber, desees. el que
cal llegir. A aquest extrem l'espon aenb la mateixa decisi6 ette
quan vedava. Llegiu el seu con-

sell:
"Tres els grans autora de tots els
temps que constitueixen C0111 una especie de "genioteräpia", o sia una
cura de sol mental mitjançant la lectura assídua de només que gen's i
aunara d'extraordinària vältta. Llegiu
els pOeS gratis autors de tots els
temps. En realitat S'orinen una petim
biblioteca quasi "vade-mecum", por.
tata. Els veritables genio i els veritaMes autors extraordinaria, són seriosament comptats. I així és compatible
l'exercici de l'art o professió de la
e-ostra natural especiajitat, amb aspiraSa gran cultura sólida, definitisa,
precisa, saborosa, que s'obte amb
freqüentació dels genis i autors extraordinaris. Els graos autors i ele
genis, quas; sempre queden a segon
pla en els periòdics. Aquests no serveixen, a part excepcions rarissimes,
Finó els interessos de grup o Je pública tafaneria, però fan mea peca
cosa per la veritable cultura. Que
és "El que caldria Ilegír"? Despees
d'una discreta preparació cientlflea,
acuse la qual avui no la ha elegant

mentat els milers d'afluents que
aquest riu.
Tota la guärdia nacional de l'Estat
de Luisiana, ha estat mobilitzada per
a prevenir qualsevol intent d'oposieies
armada per part deis agricultors que
han rebta ordre d'evacuar urgentment
Ilurs habitacions.
S'espera que el Municipi de fa efatat de Nova Orleans, es farä solidari
dels danys ocasionats per l'adopció
d'aquesta mesura — Fabra.
Tova York, 27. — La crescuda del
Mississipí i els seus alturas ha destruit 6o.o0o hisendes, i es calcula que
les perdues materials fins ata, s'deven a mil minora de dòlars. Han estat identificats 300 morts, encara que
es cree que el seu nomine excedirà
bastant daquesta xifra. Vuit Estats
han estat afectats mis o menys greument per les inundacions: alississipe
Arkansas, Missouri, Kentucky, Kansas, Tennesee, Oklahoma i Luisiana.
Els dos primen Estats han resultat
els mes perjudicats.
La Cren Roja americana ha llançat
una sol-licitud al país perquè se subscrigui per 25 milions de delata que
es consideren necessaris per a socórrer
als sinistrats, durant les pròximes
setmanes.
EI Mississipí sembla un llac enorme que s'estén des de Sant Lluís a
Nova Orleans.
Les aigiiies cobreixen aproximadament dos milions i mig dhectärees. Es
considera que la collita del cotó de
rally vinent resultara seriosament
perjudicada, tota cegada que quan
les sigiles es retirin de la zona inundada scal massa tard per a la sembra.—Fabra.
Declaracions del ministre de
Comerç, Mr, Hoover
Londres, 27.—Diuen de Menphis
que les inundacions que ha produit
la crescuda del Mississipi es van estenen d'una manera inquietant.
Mr. Hoover, secretad de Comerç,
que bou designas pel president mister Coolidge per a estudiar la situació, ha tornat de Nova Orleans
i ha declaras que la crisi determinada per les inundacions es molt
seriosa, per bel que han estas preses
totes les meeures per a fer-hi front.
Creu que el nombre de morts és
de 200, però les persones que han
quedat al cartee són més de 1.5o,000.
Ha declarat que els problemes a
resoldre més de pressa són el de socórrer les families que en fugir de
la catástrofe s'han refugiat a les poblacions properes, i després reconstituir la producció agrícoles a 'les
regiones inundades.—Fabra.
L'original de "L'er del Rin"
Nova York, 27.—Mr. Rosenbach
ha adquirit, per 15,400 dòlars, el
rnanuscrit original de "L'or del
Rin", de M'agiten—Radio.
La guerra a Nicaragua
Sacase invitat a conferenciar pels
americana
Managua, 27. — L'ex-ministre nordemerjeà de la Guerra, senyor Simson,
que fou enviat a Nicaragua pel president Mr. C,00lidge, ha invitas al cap
liberal Sacasa a conferenciar urgentmente per tal d'examinar la situació
creada per la guerra civil.
En la invitació del senyor Simson
es fa observar al cap liberal que li
*era facilitat un salvoconducte i que
sera posat a la seva disposició un destroyer de la marina nordamericana.—
Fabra.
Mora del president de Sao Paulo
Rio Janeiro, 27. — Ila mort el senyor Caries Campos, president de l'Estat de Sao Paulo.—Fabra.

XINA

ja ha estas comprada i cedida a unes
religioses de la localitat.
Els objectes que havien pertangut
al princep imperial seran conservats
a una abadía de la mateixa població.—Fabra.

en acabar les tasques del Congrés dele
delegats a Europa del Kuo Min Tang,
que es reuniren a París aquests darrers dies, el secretad general del Comise executiu ha declarat que la ruptura amb els comunistes era un fet
cbnsunzat.
• Eis nacionalistes scifiesos—eliguivolen treballar en pro de Xina i no de
la Tercera Internacional comunista.—
Fabra.'
.•
La situació a Hará=
Londres, 27.—Diuen sie XangHai a leegeneia Reuter, que segons un radiotelegranta de Hankeu, datat ahir, han cabal colbocata canons de campanya pels
voltants de les eintats de Hankeu i de Hauyang.
No se sap clarament la raó
d'aquest emplaçament, però circula el rumor que les tropes nacionalistes del Sud s'han negat
a combatre i que els extremistes de Hankeu manifesten erren
Una batalla inevitable

Xang-Ilal, 27. — Es considera
inevitable una violentíssima batalla entre les tropes del general Xang Kai Xele i les tropes
de- Hankeu.—Ràdio.
La situarle general
Xang - Hai, 27. — (De l'enviat
especial de l'Ag è ncia Hayas).
Les negociacions que s'hacien entaulat catre Nanquín i
Sun • Xuan Fang no han donat
cap resultat.
S'espera que es reprendran
les hostilitats d'un moment a

l'altre.
La posicie de Xiang, Kai Xek
molt difícil, car es troba situat entre l'ofensiva de Hankeu
i la resietencia deis nordistem,

que 3efuteixen dominant
on un tren blindat ha bomhardejet la capital.—Fabra.
La posició ee lee poiincier
Xang - Hai, 27. — La eituació
internacional PS cada regada
mes confosa, a conseqüència
de les declaracions tetes pel
president dels Estala

Mr. CoMidge.
Aquestes deelaracions fan
menys probable una acció roncertada de les potericies. —Fabra.
El registre a l'ambaixada soviet-lea
El judici dels detinguts
Londres, 27. — De Pequín
comuniquen al "Times" que
s'ha constituit un tribunal militar especial encarregat de jutjar els individus que (Oren detinguts a l'Ambaixada soviètica
de Pequín, quan la policia feu
irrupeiú a aquesta en forma in-

soepitada.—Fabra.

ANGLATERRA
El servei telefònic transatlàntic
Londres. 27. -- 4 la Cambra
dels Comuns el ministre de Comunieacions ha manifeetat que
fina ah dia 24 del corrent s'han
celebrat 769 comunicacions te-

lefòniques transatläntiques.
El servei ha afegit — es
fa sense pèrdues, però no despen un interés suficiena a conseqüeneia de la depreciació
l'or.--Fabra.
Els nous drets d'importació
Londres, 27. — La Cambra
dels Comuns ha aprovat per
una important rnajoria els nous
drets d'importació que graven
particularment l'entrada dees
vine, dels autonebbils i dele neumätics.—Fabra.
Ens bina de l'ex-emperadriu
Eugenia. . • .
Londres, 27—EI "Daily Expres"
diu que Farborough-Hill, residencia
que fou de rex-emperadriu Eugenia,

manera de familiaritzar-se amb les
idees, ni coneixer el veritable esta:,
l'exacte valor de la cultura mundial—
i aqueas es greu mancament de sets
els literats catalans actuals—cal llega
el mixim nombre de gratis autors cies
dels grecs—Plató, Homer, Esquíe Sefocles, Aristätil, etc.—als mes "viventment actuals" Shakespeare, Lessing, Goethe, Stendhal, Voltaire, Leeparli, Max Stirrier, Sterne, Nietzsche, aVeininger i altres d'aquesta
enorme alçària mental que us podría
citar i que sumats no arribarien al
centenar. Això pel que fa a la literatura. Declaro 'que per a me la filosofes is una fonia superior de l'art 13terari. Ara, pel que es refereix
científico, d'Arquímedes a Einstein,
reten es complica per la necessitat
d'una preparació adequada."

Ciudad Real, per exem.ple e Certament
fa llàstima l'actitud de la majoria de
diario barcelonins davant les nostres
coses. 'Horn diria que , _directos o
Mar reeideixn
e a Madrid e
reannee,a M
a Vitiduguino. Et ressenyen extensament una conferencia de Guadalajara
solare el eultiu de Valíais i no s'assabenten d'un descobriment científic fet
a Catalunya, o com recorda En Róvira, no s'adonen de la Mort dam dels
nostres homes que valen mas, com en
el cas del malaguanyat amic Crexelle."
L'articulista din que de pagès
estant, hom s'ou que aquestee
diaria són diaris mal fets, a
desgrat de lisura mäquintss moñemeo i d llur tiratge. El periodisme, tannuateix, no es ni
quantitat de paper ni telegrames inflats, ni eserits poca-

absent

s propòsit de la "Crònica"
que sota aquest titel puldieva
nostre diari, F. Ferneres 1
Duran ha eecrit a "El Pla ele
Bages", de Manresa:
"Fa poca dies, el nostre admhat
Rovira i Virgili, a propeeit del ces
Creetells, en blasmar de carta premsa
barcelonina absent de la ciutat espiritual, deia l'elogi de la prensa comarcal, mis atenta als esdeveniments
cabdals de la nostra terra que no pas
aquests diaria de la capital que en
llegir-los sense esguardar la data hora
no sap si són fets a Barcelona o a

5, El (luan Congrés deis Soviets
Les decisions preses :-: L'e coció
del C. Executiu
albscou, 27.—El IV Congrés deis
Soyiets ha acabas les set-es deliberacions amb l'elecció dels 55 snembrea del Comise Executiu Central,
del qual una tercera part no pertany
al parta comunista.
El Corlares adopte per unanimitat
tina propoaiciú d'esmena de la constitució, estipulant que el Congrés
dels ja no será convocat sinó cada
dos anys.—Fabra.

inquirtud.—Fabra.

La ruptura dels nacionalistes amb
e' comunisme, és un fet
París 27. — Diu "Le Matin" que

La preinsa
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soltes.
I afirma amb un noble orgull:
"Qualsevol diari comarcal nostre es
una cosa mis viva i orgánica que an
diari d'aquests que surten a Barcelona sense que un mínimum de lógica
els presideixi. A mis a mes es dense
el cas que menee a Barcelona mimes
E ha dos rotatius catalana, la majoria
Eón escrita en espanyol. En veure alise
ningú no creuria que el nostre idioma
fos viu i parlas per tothom."

I afegeix:
"Mentrestant, per les comarques catalanes trobareu un dieta almenys a
cada cintas importara, i setmanaris i

proves de simpatía dele cape de
Govern estrangers, rnenibres del
Cos diplomälic i parlamentarie
i periodistes fraudes-Os Ì e g thengers.—Fábra.
La magnifica combenació de Water
per casar-se dos copa
Estrasburg. 27.---Segons oreare de detenció Iliurada per la
policía de Khel, ha estat datingut al país ocupat

anomenat Kheler.

Eheher, que es trobava ja
eat a Estrasburg, no ha debtat

La situació del conllicte italo-.
itmoslau
Belgrad, 27.—El nou ministre de
Negocis Estrangers, Marinkovitch,
ha rebut successivament els ministres de França i Anglaterra a Bel-

grad.
En els círcols diplomatics horn
assegura que durant les ditcs converses no s'ha tractat per a res la
qüestió de l'eventualitat d'una represa de negooiacions directes entre
Roma i Belgrad.
El Gabinet de Iugoslàvia sembla
que deixa la iniciativa del moviment
a les grans potancies, i s'espera l'actitud que Mussolini prendrà sobre
aquest punt.
En els círcols diplomàtics de Belgrad es mira amb tranquillitat el
desenrotIlantent de la situació i s'espera que la intervenció de les gratis
cancelleries decidirá Itàlia a acceptar un arranjament amistós de totes
les qüestions sobre una base naonable.—Radio.
La posició d'Anglaterra
Berlín, 27. — El "Lokal Anzeiger"
ha rebut de Londres el eelegratria
següent:
'L'ambaixador d'Itälia ha celebras tina conversa extensa arnb Sir
Austin Chamberlain, ministre de
Negocis Estrangers, sobre el con'
filete italo-iugoslau.
Se sap que Anglaterra ja ha decirla no intervenir-hi més, amb tot
i les protestes del Govern trances.
S'afegeix que Anglaterra no té
ni mai no ha tingut la intenció de
posar en perill les seves bones relacions amb Itälia a causa del . ronRiese que divideix Roma i Belgrad."
Radio.
FRANÇA
La desaparició del regidor comunista Cremet :-: Les Mútila recerques
de la policía

en casar-se una segona legada,

elavaiit l'alealde d'Esiteiew
burg, sind davant un camstreela
que liarla weparat una gran
sala. transformant-la en' oficina
del Registre Civil, i que tot'i ete
esposos; mentre que un fels erepellá els donava (si benediecies.
La senyoreta Drisch, crtiyentse legitiMament casada, iones
a Eetraebur e a casa de la 5eVn
'una de mel fpu el
maree La N'
suficientment llarga per a PerKheler
maninerrae de
mete a
tal manera, que la seva ogra
abans de morir feu testafteent,
deixant-li tots els seus behee'
Quasi de seguida la combina(rió bit estat deseoberta, be:
'nyoreta Drisch ho ha denuncien
:sis TribUnale.
Kheler anä a refugiar:ser. de
seguida elite not& el peral, :a
casa de la seva veritable eepülia.

Estrasburg.
En realitzar un viatge a •//hel
ha estat detingut per la noticia
alemanya.—Rädio.
L'extradició dels anarquista
Ascaso, Duretti i Joya
• Paria. 27. — -Le Journal"
creu saber que flnalment el
Consell de ministres francés ha
decidit posar a disposieió _ del
Govern argentf els anarquietee
Asease, Duretti i Jover, recetemats per delictes cemuns.
Aquests individus lambe hacien estat reelamats Cmdt

vern . d'Espanya, perú
cid fou denegada.—Fabea
París. 27. — En viste—.de la

determini pnes pee Cortse
ministres de concedir Feiteadició a l'Argentina dels ane e quistes espanyols AsoasO, Duretti i Jover, la Seguretat General haurà de • fer a la Casieelleria una proposició relativa al trasllat dele tres citáis
anarquistes a la Ilepúblina Argentina.

No s'ha adoptat encara cap
determini sobre la dala del
viatge, per?), segons
'ions que hern pogut recollir a
les Companyies de navegacie,
no es podrá efectuar fins al time
entrant, pule que durant
dies que manquen d'aquest.
mes no sortirä cap vaieelt cap
a la Repeblica Argentina.—Fabra.
Casab'anca

Paria 27. — La pselicia ve realitzant recerques per a de-cobrir on és
el regidor per París, senyor Cremet,
al qual es considera el eap de/ nudi de comunistes que lela espionatge a Franea al servei del Govern
Moscou.
Els resultats negatius de la investigada policíaca, harren fet creuee
que Cremet s'havia refugiat a restranger. Pene com que rärgan dels
comisases, "L'Humanité", diàriament
insista que Cremet es troleat a París fent la "seva vida normal", això
dona lloc al rumor aue s'havia refugias a l'Ambaixada dels Soviets, i
aquest rumor fea desmentit oficialmelle
Avui insisteix "L'Hurnanite" que el
senseir Cremet es traba a Paris, i
publica un extens interviu que un
dels seus redactors ha celebras amb
resmentat regidor comunista, el qual
desment que mai no ha cercat refugi
a l'Ambaixada dels Soviets. — Fataa.
Les noces dergent parlamentàries
de Briand
Palle, 27. — Ainb molen de
complir-se el 25 aniversari
-1:1 'seva entrada al Parlament,
el ministre de Negoeis Estrangera, senyor Briand. 'ha rebut

Avui surt Saint Roman de
Les simplificació de l'aparen
Casablanca, 27. — L'aviador assint
Roman ha acabas definitivamentels assaigs del seu aparen.
Durant el dia s'ha dedicat a omPlir
els dipesits . d. essència. i emprendrà el
vol denla al mate a les
Espera arribar el mateix dia , a Sant
Usas del Senegal. o siseui ‘deap.aee
dhaver realitzat 1.7 00 quilametres
. .
vol.
La supressió dels flotadors ha permes a l'aviador inotallar un dipòsit suplementad cressencia. mitjançant ta
qual podrá allargar els vola sense escala.
Demés, per tal d'alleugerar el eeu
aparen. no portará mecenic a Ved.—

revistes erres,. Ara be: tal observar
que la majada sean redactats en casales,
adiaste aleteas d'ideelogia dubtasa o
adversa. E3 ciar que també hi ha una
plaga de bilingüisme per la Premsa
eemarcal, pene en general les exigències del públic els fan evolucionar
cap al bon sentit, pesque era illógie
trobar els diaria d'ideologia mis aviat
amiga escrits en llamita diferent."
L'articulista diu que no ha
pogut eomprendre com es donara entrada en els nostres pobles i a les Ilars amigues a la
Prentea amorfa, que és sempre
adversa. I acaba dient:

sificar aquest culta' a tina da lee
mes exquisides virtute.

avul nombroses felieitacions i

"Ara, clavase de) cas que ha tallentat ' Revira i Virgili, velent tornar a
m'idee a tota la premsa amiga pesque
tots junts emprenguern una campanya
de sanejament, boi adverara als amics
que no embrutin Ilusa Ilars ni emmetzinin Ilurs fills amb la premsa absent
de la ciutat espiritual matra."
Ens plau singularment l'esperit que aquests mots acusen.
Ens plan, sobretot, perque ens
prova que, fora de la ciutat, la
impressió que sent fem nosaltres
davant aquest cris ha estat eempart Ida.

•
El culte a la discreci6
Marçal. que signa a el "Diari
de Mataró" la seccid euotidíana
. "Al niarge dele fets", demana
en una de les darreres cròniques que cal predicar 1 inten-

Fabra.
La Conferencia econernica
Els Soviets i la S. de N.
Ginebra, 27. — El eceretari
la Societat de les Nacions cotrunica
oficiosament que per a contestar les
informacions sobre la invitacid adeeseda a la Unió de Reptibliques Sevietiques per a una propera centrrecia económica, correspon als Spriets
decidir si en vista del Conveni Celebras amb Suissa, hi ha almas obe-

Per que es tan difícil-trenes:

discret —es dernana—. 8ovint
— afegeix — veteen boinas que
haurien. de donar exemple dp
prudenria en eis aetes Ilure,
tauen ea les seres parauloi en
les nis i s lamentables indiserediosas. 1 velem sovint que perduda aquesta mesura, hom Mina
opinions a propòsit die' coses
que mai no ha entes, de llibeee
Otte un ha vist ni per les en/serles. I en ter la frase brillant,
•
surt la niciesa.
I tot seguit l'articulista illus •
Ira amb una bona asiéndola rerent lee SPVP: paraules:
"Dissabte, un amic m'explicava que
va assistir a la recepcie &mea al
Ritz, de Barcelona, en honor de rema
nent actriu italiana Enana Gramática.
El tneu anee estava indignas de sentir
tantes ximpleries. Perä la seaa instesnació culmina quan Enuna Gral/dale-a. en ter relagi de la nestra metrópoli mediterränia, la comparima anib
Nàpols, i un personatge, tot estarrefat, s-a posar-se de pusieses i vi dir:
—Oh, laireals, Napols! Paree si Teme
tes tenen un Vesubi, nosaltees sagita
un Tibidabo!
El pobre home es devia creure ele
la seva frase era digna d .über 'apeada i segurament la intelli g ent salí%
devia pensar que caldria lapi aaaao a
en."

•

LA

e
tecle eleara per a la designació de
delegats russos.
La sittració de la Soeittat de les
NaCiöäß es clara. La invitació ha estat adreeada per -una decisió unänime
del Consell, el qual mente aquesta
decisió,
Si els delegats dele Soviets vénen
a Ginebra, rebran el mateix acolliment que els representante de les altres nacions.—Fabra.

Contra el bandoleristne a
s Txecoslovaquia
Nauen, 27.—El Govern txecosloac ha mobilitzat una tropa de gendarmeria per tal de combatre les
nombroses bandee d'atracadors j criminals que causen grans estralls a
les respetas muntanyenques de Bohemia.—Radio.

ELS ESPORTS
FUTBOL

GAMPIONAT PENINSULAR
EUROPA - MADRID. — Aquest
partit, que se celebrara diumenge a
Saragossa, al camp de l'Iberia, és esperat amb molt d'interés.
S'organitza un tren especial pel que
toca a l'Europa; ahir es presentaren

y

L'arbitratge obligatori en els
conflictes del treball
Oslo, 27. — Al Parlament ha comentat la discussió del projecte de
hei sobre l'arbitratge obligatori en els
conflictes de treball.
El ministre del Treball ha declarat
que no és partidari que aquesta Hei
sigui permanent, recomanant-la tan
sola per a aplicar-la durant dos anys.
Horn anuncia que el partit laborista votara contra el projecte.—Fabra.

El dret d'asil a Bèlgica
Brusseiles, 27-1:n diputat comunista ha interpeliat a la Cambra so.
bre l'expulsiä d'clrers estrangers
per motius polítics i sobre les mesures que el Govern pensava adoptar per tal d'atorgar als refugiats
politics victimes del feixisme i del
tetror blanc, el dret d'asil a Bélgica.
—Fabra.

Temporal a la costa alemanya
Nauen. 27. — A tota la costa alemanya regna un furiosissim temporal.
Nombrosos vaixells han arribar als
ports d'arribada forçosa.
Les *normes ones hau causat grans
danys a ports i costes. — Radio.
Suicidi d'una princesa russa
Varsiovia, 27.—La princesa Rusinada sha suicidat a l'hospital d'aquesta ciutat. Aquesta princesa havia
tingut una de les fortunes mis grans
de Rússia. El seu marit fou assassinat pele boIxerics i ells es trobava
actualment en la 711éS espantosa miséria.—Radio.

Un tractat d'establiment entre
Salase i Turquia

Roma, 27. — S'ha arribat a
un acord amb Turquía per a
celebrar un tractat d'establiment.
En l'esmentat tractat es 11:xaran les bases legals irles condiciona de vida i relacions comercials deis suissos a Turquia.
El citat docurnent contindrä
una cláusula important que
perrnetrá, als suissos d'adquirir
i vendre a Turquia bens comercials.
Fins ara tots els estrangers
que habiten a Turquía troben
dificultats per a efectuar aquesta mena de negocis.—Fabra.

tit es procurarà donar noticies del
partit Barcelona-Betis.

EL F. C. BARCELONA PREPARA
UNA GRAN SETMANA
ANGLESA

Teuim exceNets impressions de les

gestione que el F. C. Barcelona ve
realitzant per a aconseguir donar a
coneixer a l'afició de Catalunya el
inc primorós dels "pross" britanics.
Des de fa molt de temps que el
nostre club campió te el propòsit de
portar-nos -un parell d'equips anglesos, dels que gaudeixen de més
prestigi, i malgrat i les dificultats en
que es troba per a aconseguir els desitjats desplaçaments, creiem que a
la fi les gestions obtindran lèxit desitjat i durant les dates del 22, 26

I Expuse di l'Agrie'
Avu-o
VIsIteu els nostres
Stands Sala B — AA
Palau de l'Art Modern

Autolocomoció, S. A.

Com ja hem publicat en passades

edicio n s, la meta de surtida i arribada

estara inetallada al carrer de Parlament, seguint pels carrera Marques
del Duero, Corts Catalanes, Puses
de Gràcia, Diagonal, Passeig de Sant
Joan, Salb de Sant Joan, Passeig Pujades, Passeig d'Isabel II, plata A.
López, Duana, Marqués del Duero

Parlament
CURSES DE CAVALLS
LA PROXIMA TEMPORADA
A L'HIPODROM
Pot donar-se per descomptat el gran

Fxuelirl de 1"nromvii

FIRMAN
La meravella
de l'automòbil

ELS ARBITRES PER ALS PARTITS DE QUART DE FINAL

Per als partits de desehipat de diu-

menge s'han nomenat els següents arbitres:

Y Expide g e riutembn

@Te@

H
Autolocomoció, S. A.

17-

A utolocomoció, S. A.

Modern
de Les Corte veurà desfilar a dos formidables equips professionals en una
ó.
excellent combinaci
A LA U. E. S. HOSTAFRANCHS
SE LI AIXECA LA CLAUSURA
Per ordre de l'autoritat governativa
ha estat aixecada la clausura que pe saya sobre la U. E. Hostaíranchs.
Amb aquest motiu ha estat concertat per a diumenge, un partit entre
el reserva de l'Europa i el primer
equip de la U. E. Hostafranchs.

El vinent diumenge, pels principals
carrers de Barcelona, els nostres al-

Rambla de Catalunya, 90

Tallers Electries AC Á

Europa-Madrid, senyor Saracho.

Reparació
Magnetos Dinamos i
Acumuladors
els mes econòmics

Betis-Barcelona, senyor Menchaca.
Irun-Sporting, scnyor Alonso.
Celta-Arenes, senyor Llobera.

BARCELONA - MARTINENC
AL CAMP DE LES CORTS
Aprofitant l'anada a Madrid del
primer equip del F. C. Barcelona, el
qual ha de jugar contra el Betis en
l'encontre decisiu dels quarts de final,
la Comissió Esportiva del Club canpió ha concertat un encontre entre el
seu equip reserva i el primer del
F. C. Martinenc.
Durant la celebració d'aguest par-

Palau d'Ad

i 29 del vinent mes de maig, el camp

ATLETISMP
VOLTA A BARCELONA
PER A JUNIORS

53

delxen d'admirar-to
a l'Exposichl
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VIsIteu els nostres
Stands Sala A — 172-173

Stands Sala V —

No

Visiteu els nostres
Stands Sala 1-121, 122, 127, 128
Palau de la Indústria

Sala B.

Shas 121, 1221 123
AGENTS:

Rosinach i Garcia
96 --- Passeig de Gràcía --- 96
exit que obtindran les carreres d'aquesta primavera.
Deixant a part les grans reformes
efectuades a l'Hipódrom, amb la tel.
bosta gairebé nova, les tanques noves
i moltes altres coses, el nombre d'inscripcions per a la carrera del primer
dia és mes gran del que hom n'esperaya, ja que passen de 4 0 i pertanyen
a diverses quadres.
Per altra banda, els nostres aficio-

Bruch, 96
heoside 1I l`gulomgbil

tetes sostindran la Iluita per a la possessió de la copa Tagarnanent.
Fern present als atieses inscrits
la surtida serà a les deu en punt del
matí, i han de personar-se una hora
abans al local social dels organi-..sadors, Ronda de Sant Pau, 77, lloc destinat per a equipar-se.

VisIteu els nostres

rteb+6+.4444444444>

Stands SiI II - 138 - 139 - 143
Palau de l'Art Modern

A utolocomoció, S. A.
Rambla de Catalunya, 90

Darrera hora

nats tindran l'allicient de—poder veure
cavalls que no han corregait mai en
els Ilustres hipòdroms, car n'hi ha
que vénen de França, d'Anglaterra i

DE MADRID
ELS PARTITS DE DESEMPAT
DEL CAMPIONAT DE
FUTBOL

1MPORTINT REBÅI DE REOS
5 cv.

Al domicili de la Federació Espanyola i convocada per la Nado rel. cha celebras la reunib per t ratar de les formes en que han de celebrar-se els partits de desempat;
hi assistiren els representants de Catalunya, Andalusia, Galicia i Biscaia.
Els representants de l'Arenes 1
del Celta, com a qüestió previa, han
rnanifestat que si la sort decidia que
haguessin de jugar a l'estadi rentmcaiven.
Celebrat el sorteig ha donat el següent resultar: Diumenge, Celta i
*yenes, al camp de l'Stadium; diIluns, Beis-Barcelona al camp del

Torpede, 4 places, serie . . .
Conducció interior, 4 places, luxe .
Cabriolet. 2 places .

d'Argelia.

DE
Ptes.

Torpede turisme, 4 places, luxe . . . . Píes.
Conducció interior, 5 places, sirle . .
Conducció interior, GRAN LUXE, 5 places . as,sa•• • •!..
"

L'ESTRANGER

4.400
5.500
4.900

L'EXCUSA D'UZCUDUN PER NO

7.350
7.700

Londres, 27, — Els diaria
diuen que Paulino Uzcudun ha
donat l'excusa, per a no combatre amb Erdiey, l'estat d'un
dels seus punys, que l'impedoix
boxar.
El manager .41a estat suspès
també, per temps indeterminat.
—Fabra.

9 cv.

8.750

COMBATRE AMB KELLEY

11 cv.

Madrid.
Per la Nacional hi han assistit
Prida i Cabot; Domínguez i Piumes, pel Celta; Ur q uijo, Per l'At>tic; Botargo, pel Madrid; pel Barcelona . Berenguer; pel Betis, Puig, i
per l'Arenes, Gandäries.
L'Arenes jugara com en el seu
partit amb el Reial a Madrid, i el
Celta de la següent manera: Lilo,
Cabezas, Parin, Hermida, Ordenas, Barrio, Reigosa, Chicha, Rogelio, Polo i Pinilla.

Torpede, GRAN LUXE, 4 places.
Torpede transformable, 6 places
Conducció interior, 5 places . . .

. Ptes. 8.500
.
" 10.500
10.000
e

EPILEPSIA

Tomb. /e* qw peloteo, ele tril•
Iiimet eme,, ti bao.

ANTIEPILEPT1C0 de LIEJA
Estelsetieireet DAMAS 01.111F_REE, 3. A
Puetladuzert,“

14 .
18 cv.

SPnele

eirrnssats, des de Ptes. 22.000
Sense vàlvules, carrossats, des de " 29.000

MOTORS MARINS, CANOTS AUTOMOBILS,

MOTOCICLETES, BICICLETES

CATALUNYA
HOSPITALILT
La Fasta blajor
Avui, dijous, amb rnotiu de
la Festa Mejor, el Foment Eularienc celebrarà una festa popular en la qual collaboraran
l'Orfeó Atläntida, L'Esbart Catalä de Dansalres i la Cobla
Barcelona.
CANET DE MAR
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gran nombre d'aficionats que anaren
a inscriure's. Els preus que regeixen
per a aquest tren, són de 6235 pessetes en primera, i de 2765 en tercera,
anada i tornada. El tren sortirà dissabte, a les deu de la nit, i de Saragossa per a la tornada, a la mateixa
hora del diumenge.
A les oficines de l'Europa es rebran inscripcions fins denla, a la una
del rnigdia.

Dijous, 28 d'abril de 1927

PUBLICITAT

Tarin 1 lYlarti

•A Cal. O e4A

Salmerón, 78

Concert
Les festes de Pasqua
Peste 000peratiota
Transcorregueren les festes de
Pasqua amb lanimaciól alejarla pròpia de la diada. El dissabte recenregistren els carrers de la vila tres
colles de cantaires de Caramelles.
Una d'aquestes, la dies petits alutnnes de l'Escola Montessori del Patronat de Cultura, dirigits acunadament pel mestre Salvador Vives,
va cridar moltíssim l'atenció, pel bi
que ho feien i per les boniques caneons. de la terra quecantaven. Arreplegaren de sis a set centes pessetes. Anaven acompanyats per les
senyoretes professores i profewr,
i pel president, En Josep Fons i Vida], junt amb altres individus de la

Junta.
— A la popular Cooperativa "I.a
Canetenca" hi hagué ball molt animat tots dos dies, amb una excellent orquestrina de Mataró.
— Alguna, aprofitant la bonança
del temps, s'emprengueren diferente
excursions per Catalunya. Una colla
de la Cooperativa en feu una de
força interessant, enfilant-se pes lea
crestes del bell i majestuós Mont-

seny. Pasearen la nit a Santa Fe.
— Va donar un Selecte concert
id i piano al saló d'espectacles de la
Cooperativa el mestre de música d'aquesta vila En Joan Xiqués, el qual
va executar la sonata "Clair de tune, de Beethoven, i la "Rapsodie
hongroise número ta", de Liszt.
La concurrencia, ben nombran,
va aplaudir fortarnent aquest mestre, el qual va prometre que d'aquí
a pees dies en donad una altea a
la mateixa entitat.
— Per al dia 1 de maig esta aneociada a la Cooperativa ,una vetllada cultural i cooperatista, en celebració de la diada obrera. Hi prendran part el cor d'hornes moles i la
secció dramàtica, ¡ixi corn badvocat
i propagador cooperatista N'Eladi
Gardó, el qual donará una conferada sobre "Consideracions conperatistes i l'origen del primer de
maig".
L'endemä es farà una sortida collectiva al camp, per a esbarjo de les
iamilies obreres de la Cooperativa.

L'ESCALA
Balls i festes
Diumenge passat la societat Centre Jcoentut inaugura la sala de ball
al matei xediiici de la seva propietat. Tots els balls i cardanes, que
es veieren concorregudissims. itlren
amenitzats per l'orquestra-cobla "La
Principal de Tortellä". Se celebra
un àpat, que fou rnolt ben Cenit
por la fonda "La Tranquillitat"
(abans Ca n'Arnat).
La societat "La Peta" celebra
els balls i sardanes com de costura
al sa/O d'En Josep Sureda. Foren
annenitzalts per l'orquestra-cobla
"La Principal de L'Escala".
TERRASSA
El conours per la melodltzaoló
de l'himno de l'excursionista
terrasseno .
La Comissió organitzadora

d'aquest concurs fa present
tots els que desilgin prendre
part en el concurs'per a la meloditzacid de l'Himne de l'Excursionista terrassenc, que el
termini d'admissi0 de les composicions acaba el propvinent
dissabte, dia 30; entenent-se
que tots els treballs que es rebin posteriors a aquesta data
no podran participar ett ei contarnen.

SANTA COLOMA DE FARNES
Conferències pel P. Rodee
Els dies 'a i 3 de maig vinent, al
saló-teatre del Cercle Colurnbens,
donara dso interessants conferencies riHustre director de l'Observatori de l'Ebre, el reverend pare
Rodes, fill ¿aquesta ciutat.
Els ternes seran: "Iinpressions de
viatges per l'estranger" el primer
dia, i "Viatge d'exploració cósmica"
el segon.
Fn aquesta segona sonferencia pro-

Coippreu-lo abans no s'esgoti

ADVERTIMENT

Advere:un a lea persones,
entitats i ernpreses a les
quaJ g interesai la publicació
inunediata de les notes que
ena envien, que ala originals
liare de dirigir-se tots a la
Redacció, Placa de Catahenya, 3, primer, abans de
les nou del vespre. Els que
ens arribin mes tard diquesea hora o vagin adreçat, a
1. impremta del diarl,
arbarä, ti i 53, TIO seran
pub icats fina al can de dos
dies dc la seva data

els Stands PEUGEOT a la
Exposició de l'Automòbil

V si iten

humus äxit del ¡libre interessautíssim

Vicellts Prat Bosch
Consell de Cent, 349 - Barcelona
-,n~444,o4444444444n44444.~.-

xer.
Les conferencies catan anunciades a dos guarra de deu de la nit
dels esmentats dies.
TARRAGONA
Tarragona 1 la Cornpanyia de
Aocldent.
Al. S. A. :: Noces
Obltuarl

La Companyia de M. S. A. :va
contestar en sentit negatiu la
peticI6 formulada per l'Ajuntament 1 entitats locals sobre
l'horari del servei de trens entre la nostra ciulat 1 Barcelona.
En anar a ésser llegit en la
sessió de dimarts passat el comunicat de la Companyla, va
passar-se per alt la lectura, a
pregs del regidor senyor Sanromà. el qua), junt amb els
altres companys presente, censurà durament aquesta empresa, tan poc atenta s'ha mostrat
sempre ami) Tarragona, demanant-se ärlhuc, de protestar
d'aquesta conducta prop del
ministre de la Governació.
AVni, dijous, sainlran en
matrimonial enllae el senyor
Manuel Miró Esplugues, advocat, 1 la senyoreta Enriqueta

Vendrell Aragonés.
La cerimònia se celebrarà a
l'església de Sant Francesc.
— Dimarts cap-al-tard. una
motocicleta concluida per Jeroni Pastor, de setze anys, que
portava com a passat ger un
oompany sets anomenet Pau
Monte embestf un carro al carroe r de Torre c Jordi de resultes

d'aquesta enlieib resultä la motocicleta aixaferla 1 el conductor
amb ferides arene i fractura de

bree 1 cama.

La moto no era propiotat del
que la portava, slrbi que l'hnvia
agafada acose perrnte del taller
on prestava els salís .erveis.
— Ha mort el senvor Agustf
Soler Pallejà. A. C. 8.
Missió

TORTOSA
l'Observatori de
1 Ebre

científica a

El dia 54 de l'actual visitaren l'Obsereatori de l'Ebre, en missió científica oficial del Govern de Txecosloviquia, el doctor Feliu, professor
de Física de l'Estola d'Alts Estudis
de Praga, i el doctor Behounek,
agregat a la dita escota.
Els esmentats doctors foren atesos • pel personal director de l'Obsereatori, pare Lluis Rodes, S. J., i
P. I.gnasi Puig, S. J., amb els quals
ri.orregueren detingudament les diterents insta Ilacions; prengueren
gran interés

per totes elles, pera es-

pecialment pels estudis d'electricitat atmosférica i tehlúrica, que des
de fa vint - i - t res anys ve realitaant
cense interrupció l'Observatori de
l'Ebre.
L'objecte principal d'aquesta visita fou estudiar la manera d'establir
en llur país quelcom semblant a Vexistent a Tortosa.
LLORET DE MAR
Festa bendice :-: Hoste :-: Assaigs
Regnava veritable expectació per
sentir la notable cantatriu barcelonina Francisca Manet, la qual havia
de cantar en una testa organitzada
a benefici del nostre Casal de l'Obrera. Se cekbra aquesta festa i
val a dir que iou de les que hom
recordará per MOit tenlos. La senyoreta Manet, acompanyada per
la senyoreta Maria Faig, prestigiosa
professora de piano, canta inestrivolament dis ersos fragments ¿ópera

i música de lieder.
L'auditori, nodridissim i selecte,

amb fervor cada una de les
peces, de tal manera que, en acabar,
les senyoretes Marlet i Faig hagueren d'escoltar una de les ovacions
mes emocionants que hagin rebm
en el transcurs de llar carrera artística.
Completara la vetllada la representació per diverses deixebles del
Casal d'una bonica comedia de y..
Coma Soley i dos diàlegs. Llur
aplaudí

terpretació, com sempre, molt ains.
tada.

— Sojorna entre nosaltres uns
quants dies el reverend pare Pere
Mas, S. 1., illustre orador sagrat de

La Plaça de Catalunya
per JOSEP PUIG I CADAFALGII

Risthria, comentaris, comparances i projectes.
Un volum de 45 pàgines i 49
Preu 6 ptes.
EN VENDA A LA
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g.

assaigs d un concert en projecte,
qual promet ésser mot interessant
PRATS DE LLIISSANES
La capella de Sant Vicente
El vespre de Pasqua Florida la ea.

pella de Sant Vicente °fati an,
bella cantada als seus convOatans.
Ja el mati, a l'esglesia, com a reav
nific present pasqual, entona la missa "Sancta Mater", de Palestriea
de la qual, en el concert repeti
"Gloria'', "Sanetus" i "Agnus".
Qui hauria sospitat mai, algtml
anys enrera, de poder oír alai, ea
una església vilatana, en plena mantanya, una meravella d'art semldant?
L'espandiment de la florida csp • ritual de la riostra renaixença lía hi
possibles aquests transcender.: idssims esdeveniments, que ja ni ea S
ho semblen en el seu resi g r au, pes
la llur mateixa normal adv.:ronca.
A la nostra muntanya. cada da
més infestada pel popularisme cuitada cl'irnportació, la ver .t ahle :aneó popular va agonitzant. Per:. ara,
—gràcies a Deul—comenea a tct,,:nar-hi, revestido del prestihi de Yart
des harmonistes i glossaiors, com

una reenncranació deslliundora. I
la reflorida de la caneó ja s'inicia
també de bell-nou, com en el cas de
la gentil producció de mossen
:ich, director de la capella ile ",art
Vicents, la caneó de "La pasteroa
el traginer", molt fresca i grano.
ca.,
Que Déu beneeixi i perrsetui
d'acarests entusiastes llussanencs per
guany de la contrada i de totsl
REUS

El festival Beethoven :-:
Director :-: Teatral' :-: Altres
noves

Ha estat ajornat el festival Btethoven, que havia organitzat l'Associació de Concerts, a causa d'estar
indisposat el famós pianista Ed tard
Risler. a cartee del qual anava la
vetllada. Els filharmònics locals tan
vots pe] seu pro:lime guariment.
— En la darrera sessió de la
Permanent, el primer tinent censor
Wiqueken va fer constar. amb radiant satisfacció, que en l'audierra
pública oberta pel delegas govertro
tiu que realitza la inspecció a l'ajuntament, no hi havia concorregut cap ciutadà, ço que vol dir que
tothom té la confiança del poble,
que els regidors poden continuar ,
tentant la sera representació i i, ..e
en conseqüencia de tanta veletot
continuaran desvetllant-se per I eagrandiment, la prosperitat i el enestar d'aquesta ciutat.
— Una de les granades que Z, bano engega a Reus quan la ano
civil acaba de caure ara sobre el lo
scu municipal. Un ciutadà que
guardara curosament n'ha fet
natiu a l'Ajuntament.
— ha estat nomenat director del
degà dels diaria republicans d'Eapa nya " Las Circunstancias .' Ea
Francesc Magrinyä Soler, redactor
que era ja del mateix diari. En Maerinya es un impressor que fa anal
es dedica al perioclistne amb gran
voluntat. El felicitem i ti desitgent
pocs entrebancs des del ¡loe qu- se
li acaba de cedir.
— L'actuació d'En Borras al teatre Bartrma ha estat d'un gran as.:t.
"La llar apagada", de l'Ignasi Iglésies, constituí una manifestaci :. 2
profunda simpatía i admiració , •
vers l'autor. E/ teatre era ple i.plaudi a racabament de cada acte
atih molt d'entusiasme.
L'estrena així mateix de "Els míticas de l'ende", de Carlee Sodes ,a,
fou d'un exit eselatant. A mesura
l'obra avançava el públic seguia .,•
mes dalit ra-guinent deliciós ck: •
ben tramada comedia i acolll els
nals d'acres en franca manifest..

d'entusiasme.
Josep Maria de Segarra no. S'
qué lomea elogia pel sen poema e.72.
matic "Marea) Prior'. En amo oa
obra Borras obtingué un bell tru ••
I, finalment, la represeneo,o
"Terra baixa" fou motiu per
s'emplenés el teatre fins a no p, mes. Vingueren gent de tots
bles de la rodalia. Manelic fon
lili amb gratis ovacions.
Laetuaci ‘i d'En Borras ha ude les que deixen excellents re-,
entre els arnants de Teja.
— Ha mort la distingida seny-,ra
Magda Vergés, esposa de l'ex-res:a
lar regionalista i conegtit indusHal
En Marc Massa.

Perpinyà.
— La novella entitat Orfeó Llo-

Aquest número ha passat

retenc continua atnb critusiastne els

per la censura governativa

OBRERS 1

nnn•nnnnnnnnnnn.........
.MBIZIMMBRIP

CLASSE MITJA. I

Ha arribat l'hora d'adquirir els znillors articio›
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jectarä interessants fotografíes astronòmiques.
Ha despertat gran interés l'anunti d'aquestes dues conferències, a
les quals acudiran tots els colomenea
desitjosos de rendir culte d'homenatge arrhome eminent que té vius desigs de visitar la cintas on va néi-

EL

preus modesitssims

PALAU DE LA MODA

Sastrería acreditada en adietes d'aílta qualitat, vol rebei_
zar en 1.000,000 de pessetes les seves fabulosas existències, — Ven a preus inversemblants (confeocionats o a
mida) vestits, p antalons i americanos d'home i de noi.

Vestlt homo, pur estam . . . abans ptas. 120, ara 85
Pantalon " lila o Illstes moda
"
"
30, "
Ameno. " tricot (punt angl.)
"
"
70, " 35
Vestlt noi estam (A a 10 anys)
ii
"
35 • 17
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Meternos de lee
Camas

ArArterloesclerotl
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1 Camisa angelina, Sra.. per 290
1 Pantalons ange:ina, Sra.
315
1 Joc camisa i panta:on calat
a ne
8'75
I Joc opalina color. .
"9
9'50
1 Camisola
9'50
1 granota percala novetat
1'90
1 Kimono cretona. de Sra.
10'90
1 vestidet percala. de nen
2'50
1 2 dotzena mocadors d'home. blanes
2'30
1/2 dotz. moc. Sra., co!or
2'—
1 Coixinera suau . . . .
0'95

sort de

E' per

2 Cobrecoixineres . . . . per l'80
1 Cobretaula 7 pams . . . "
6'—
got a p u n t F ru it ndi'cuan.aelllazE
1 Jor de taula, sarja. 6 coberts
690
PURATIU 111014EILET
za i dissol els urats, fluidifica la
1 Joc taula quadros c., 6 c. ". 7'90
l'orgauisme n
sa ng,
1 Joc taula estampat. 6 cob.
4'9()
p,, ,:ta a una perfecta salut el
que
es
vela perdut.
6 Tovalloles russes 30 x 60 . "
T75 desgraeint
El DEPURA -1'W 12108ELET te
1 quadrant organdí brodat . "
nombrosissim: testimonia de
1 Joc Hit n:atrimoni brocuracions increíbles. Cura radicalmeut i completament tote'
dat ma
" 21'—
les manifestacions artritiques
1 Vànova piqué camera .
"
7'50
per molt antigues que siguin.
Cela MaArd ve erompan y at d'un taselele
1 " seda dones matt. . " 23'—
ill,weat De venda a tOte% lee tones Fa,
rediele, I Drogmerlem. LabOratOrl L. /11•
1 " seda brocada matr " 38'75
'HEI ET. de s p dan O, r. de Heltort,
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Joan Mateo Hidalgo
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1 la máxima expressiú)
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Gota. reumatismes, malaities de la pell, varices,
oteares vaticuses, beus aqul
gunes de les pensase =tientes
que amenacea 4ortrttic, la sang
del qual s emmetzinada per
Parid úric, La dona artrítico
sotreta a conseqüencia de metritis t de salpingitis. Pera
el remet eficag de la artarioeselerosi de avui conegut i po-
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nnyonne iFranr,A)

LIQUIDACIO

-ti'

DIA

VIDA BOHEMIA

ro

i l Art ir

Li

CADA

e
:

Icon, epa fumes
lees, fr.'::.21

-

::.i.',-"-

31

AVE
e•el.te"

I. Ii
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Uposició i Venda: PASSEIG ISABEL II titim3 Barcelona.

VANO-

VES PER FI DE TEMPORADA

MODUS "EL

Gran Sasirerid del Ped-iii

Cretones Mobles - Cretones per a bates i vstits - Kimonos - Jocs de Comunió - Jocs Opa.'
Camises parxtalo de creSpón de seda - Jocs de núvia - Vestits de cretona - Palames de sen y or i nen
Mit¡ans de fantasia de senyor

Piaça del Pedró, 16-Telzfon 3688 A

LA CASA QUE VENMES BARAT

BARCELONA

03
Casa especial en vestits denen
Tot comprador d'un

,

CHINO"

AL COMPTAT I A TERMINIS

84

CARME- 84'

vestlt per a la

Primera Comunió

serà obsequlat amb un preclós present

Documents fi.) trua meres. j

19 - Portaferrissa Ciarrecs pública :-: Te?. A 1725

TOTS ELS ME OBEUUEM 1118 11411E3 EIS NEE

läscules

51à. provat
que 1a
medIctna
ijI de 1a.
-4._,L111111:, 2

d'oca sió pur a carro
i portal ils, de 1.000 a .2.00 n '
quilos. Satis, 12.

sei

,r

encantad o r

Su

tioe ne
nboriltie
Todo se debe,miloe,

fas 111MS CIESiiiCate.:
VENDE-7—
r abia,
CAIXES
u pe5setteä
ot
125, interior.

ea)

al mejor betún —
"DOS EN UNO."

abirtli

sea

1 .:Ibrfra n -n plena

activ1ia4
GANGA • preducciú .sosltUirUtla.
¿.
rolloendA, es ven per e.00* nero,
liandla .1 (ntalld.yA, :2, principal.

agket

LLOGUEVg,"4
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G1ROLVIO VAGLIANO,

1111+94444n114111/444444414.44.94

Eh' L/QU/D, POLVOR5 CA CHI 73

CAFSES DE LUXE
per a casaments 1 bateigs

70

DIVERSOS

El purgant i depuratiu ideal per a ús
de families.
Evita i cura les enfermetats de restómac, feige, budells, etz.
Exigeixi sempre la marca "Girolarno". Es ven per tot arreu.

ij

[En BARGUES
38 - tont . • au - 38

Lui a

Akreiree't o-ee-t irthr~

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
SALO PER A BANIDUETS
ESPARTERI t. 8-VIDRIERÍA. 12
To l éfou 1378 A.

Malalties de!s bronquis

Me1re e3peeln115/ a. Phmenect.
Cnrt .n r• l nlat.e q . relmero 514.

MALALTIES DE LA PELL,

v les urInArle, Defeete5 ›exn11/8. l'AB&
PIJONN. Metge eßpeelullsta. Rambla
Alete•. ndmero 1•

Agents a E5pan)a.

MALALTIES
DELS ULLSMeto.'

1. UPIACH i C.*. S. A.
"i•

ulso
nous. prop del
trainvla u oler,•az, prsJele,
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reeectall,111
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Plircti, p iante° 44. principal
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/Pe' PI ,d 5 rae -u. manero 082.
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Mäquinas

para
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foductIn Cställ.n

PASTA

G.Weinhagentte
Diputación 273

Casimir ie
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PECTORAL del Dr. ANDREU

Saliera, id
Taiwan A. OCSJ
rkbrioa: CArier Ilionavent
prop ute la 1 ravtabbro 0 •
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BARCELONA

BARCELONA
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Para evitar
toda ratsificacion,

TODAS las

exijase
se curan
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"BOISS
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lacct*
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ESCARLATINA,
GRIPPE, TIFUS,
FIEBRE PUERPERAL,
SARAMPION.

ritrice
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BOISSON BLANCHE

rapidamente con

IBLANCHE del Abate MA M
111.11111111.191111~1111111,=
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IM 10 DE 11111116
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erIPAISES
CORliliTES
P11111MES
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taam animar

EXPOSICW BE LES ULTIMES NOVETATS A PREUS VERAMENT INTERESSANTS
Als nostres aparadors presentem el mes nou de la temporada, i is molt convenient que visiten aquesta Exposició. Per a fer-vos mes agradable la visita us obsequiarÑtt durant aquets dies

COMPLETAMENT DE FRANC
amb un elegant bauet de palta a LA VOSTRA MIDA, model 1927, en efectuar compres el valor minim de les quals sia de 25 pessetes

VEUREll ELS

-

ASSORTITS
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CORBATES SEDA

u

z

au

a
.u

PONGIS :-: FOULARDS :-: CRESPÓ
a pessetes 1'25, 1'95, 2'50, 290, 4'50

•

CORBATES SEDA OBRADA:
a pessetes 1, 125, 1'95, 2 50, 2'90, 3'50, •au
4, 4'50, 5, 5'50, 6, 650, 7, 7'50 i 8 le
•

u

•
um

•
•

in

i

5 al•
au

izaaimusananualesozEaawczeimamanamoto

COMPRAREU ALS MILLORS PREUS

paanaaaawairaammameaulaiseasaaasiaaaaamaIIIIII
a
a
a
u
CAMISES DE COLOR, DE SENYOR
in
a
.
la a pessetes 4'90, 5'75, 7'25, 9, 9'75, 10'50 i 13'90
•
al
au
•
•
a
a
CAMISES BLANQUES , DE SENYOR
•

•

a 4'90, 5'75, 7'50, 8'50, 9, 10'50, 11'50, 13'50 115 I

:

la

Ilannawymaaaiimaawaaavaaaaaaaanamissaaanalaall

gollaMaaannewaaaaaaaaaaavamaaaaamaaaaan
PAIAMES DE SENYOR

PERCALA
a pessetes 16,

a
••

▪

•

ZEFIR :-: POPELIN
22'50, 30, 35,

45

PAIAMES DE NEN
a pessetes 615, 7'75, 8'25, 9'75, 11'50. 1225.

13'75, 15, 17'50, 19, 22'50, 25 i 29'50

1111 11smiamammanimummuncamaluomimat!

MODEL BRISTOL 1927

Barret de palla que regalem en fer compres per valor de 25 peu,
• a'
MODEL 'ANGLES 1927
Ban
gt dapaila que regalem ger compres per valor de 100 ples.

MODEL AMERICA 1927
Barret de palla que regatiem en fer compres per valor de 59 ptes.

ASA MILA
FABRICA DE GENERES DE MIMT
„..
Faupi:31,

T ELEFONS

•

133

S115118111:

CARREE DEL. COINTE DIEL ASALTO, mim. 8.--CARRER DZ Mir+
TANELLA, núm. 17.-CARRER DEL GARNE, núm. 73.-ametuel
Ui LA mim ajwiA, fl üm. ge.-CARRER DE INARBARA,11111011144: •1' . '

3658 A, 3659 A, 1229 A, 4681 A, 1044 S. P.

Apartat de Correus

All

fiere 15

Direcció telegräfica i telefolfca: MEDIAS
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