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ME HACE E8T0
No hi ha res més eficaç per aüeujar els pftiors
ma s de peus que els bailrats Rodell, sals medi Jnals ext; i-concenlrades. Antisèptiques, tonificants i descongestionants, indicades pera
curar tota irritació i masegsment i suprimir
instantàniament la inflor i el dolor. Els
ulls de poll s'estoven de tal manera
que us els podeu arrencar fàcilment.
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DE LA GRANJA RDYAL ORIENT
Gran Hotel Oríenl • l U l a

del Ceolre, 20122. - Barcelona

del Metge» 1 • Construcció d'un •»•
gur mutu social contra la Uiberoo

Van».

7aÍTPllM
PORCELLANA
THUUDi J. Llorau. Rbia. Flors, 10
El CoUegt d'Advocats fa públic
que. d« odofonnltat on* el que disposen lea bases cinquena I sisena de
la segona do les proposicions apr>
vadee en la Junta general celebrada
el dia 18 de novembre de 1922. es
tindran per amortlfctsdes. durant el
present any <lo 1925. d<Kze de lea
Obligacions de llBm|irèsti<t eeilides
a l'esmentat Col·legi, que sdn l;s
dels números SI. 3S. 61, et, 71. 72,
101. 157, 168, «79. S80 1 789. quedant, per tant, auprlmlt el sorteig
d» Ics qw« havien d'ésser amortltzades en primer del Tinent mes de

Agua

transformada
en oxigenada

Banc Hipotecari d'Espanya
De'egació a Catalunya

PòlvorsNOa
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any,
d'òxlt

.JOIBS

d e

C a t a l u n y a ,

17

Xamfrà Portal de l'Angel
Despatx de 10 a I i de 4 a 6

Caixa de 10 a 1

Telèfon 3862 A.

IWIUITITWBUil
l * HIQICNt Dt 10S Nlfic
Bany i «toílette» de senyores.
Després d^afaitar-se els senyors.
Ai ma Colònia Ho«, Crema Ho»!
per al cutis, Colorants HoU, etc.
Damaneulo a tot arran al pat aoondaulo de O'SO paaaetaa.
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onalltat aunertor
A u t o m ò b i l ,

A e r o n à u t i c a ,

del Cicle i dels Esports d e B a r c e l o n a
Prealdènola d honor ds 8. X . el Rey
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Donada la gran ext^rv*6 que aetnalmen< W la ac>T&,->olfe del SudOost, contenint vultania zaü sepultures diatribuldeà en una complicada
xarxa de vies, agrupacions I carrers. subdhliHis "en quaranta tres
numeraolcns diferents i alternades,
es feia imprescindible «na guia que
servi» a la v^yada per al pdbllc I
empleate.
Aquesta nacesslutt ha vingut a om*
pllr-la la Guia Pràctica del Cen> iiUrt Nou. ooofecclonada per l'en^Jeat
de oementiris don \ngel SotUlos; tenint Ut partlcuIanMl d'ésser aquesta
obreta la primera dal gènere a espanya, 1 per tazvt el nostra cementiri el primer que la poaseelx.

Des del dia 18 dels corrents, han quedat traslladades les
oficines de la Ronda Universitat, 17, a la
P l a ç a

VILANOVA

'

. Verdaguer Rda.
Universitat. 9.
Cls estrangers que el mes d'aell proppassat van visitar el Temple expiatori d» la Sagrada Família,
utilitzant els serveis del guia oficial,
foren els següents:
Alemanys. SO; argentins. 3: anglesos. 8; belgues, i ; mfbans. t;
colombians, 8; francesos, 15; hongaresos. 4; Kallans. t; latonlans, í;
portuguesoe. 3; polonesos, 1; suïssos, 6.
Els "penin»uïars es Wstrtbueiz·n
com segueix;
Aragonesos. 9; asturians. 7 andalusos, 8; barcelonins, 121; oastsIlnns. 10; giivHiIns. 6; gallecs, 6;
Ueydatans, 6: maltorqulns. 5; navar
resos. 6; tarragonins, 10; vnies
clans, 12.

Observatori a·taorolòfl· 4* la
Oalvarattat de Jaroalou». — Ula 20
Je maig de I&25.
Hores d'observacióc A las set, a las
Palaus d'Art Modern i d e lindústria
tretze i n les jivuit.
Baròmetre a )" i al nivell H la mar:
milím-tres 759 8 78171. 753'6 Mllibars
10I2"9 Uia^. K'127.
Les millors i més reputades marques
Termòmetre sec, 17 0, K'a, IS'a HnraiL· 13'I5'8 13'4,
del món, exposades en 210 stands.
A u t o m ò b i l s
Balneari dc
Cardó
Hnmitai (centeslme? le saturadó):
8t. 9), M.
_
Reial Aero Club de Catalunya, AeAsma. Bronquitis. Pell, Enteritls.
amb temps el vostre xalet
A e r o n à u t i c a
ronàutica Militar, Escola AeronàutiDirecció del *«nt: Calma. SSO., O. Demaneu
o habitació. Informes: A. RuU. Claca Naval, Línies Aèries Latécoère, D. Jordi Loring Penya
Ve oci at Ja i ven M n.·r·. itf «eris 77, de^pitx Ideal Samaritana,
Arrhs. 10. TcL 514»-A. 96 de Juny a
de l'Aire.
eoo: 0, ó, 3.
„
30 setembre.
Estat dal cel: Tapat Quasi serè.
Canots Automòbils, MoClasae de aúvoU. A.Cu., Cu., Ci St.
tors
marins,
Neumàtics,
Dkimenge vinent, tindran lloc
Camions.
Omnibus
Temperatures enrene. a l'omora
simultànies anunciades, en les quals
Motos, Cicles! Acessoris de totes classes. Vestits, Publicamàtima 21 5; mínima. 117; id. prop de
pendrà pari u fort equip femeterra, 117.
, .
ní 1 que hagueren da suspendre's
cions, etc, etc.
Oscil·lació termomètnea: SB.
dlnnnenge pa.wat per causes oomTemperatura mii|a: Iffd
plctament estranyes a la TOlnntnt
Precipitació aquosa, d -a do let set
dols òrganItiodors. Aquestes es celedel mati del dia anterior a le* set del
braran al local social del Club Ruy
dia de la aia: '-'7 mm.
López. Ronda dc Sant Pau. 17 (Olym
ans
rteco(Te<{ui del vent en igual oarlo-pla), a les deu de la nit.
!e: 56 int
. ,
Malgrat que a lea senyores 1 seObservacions particulars: No-cap.
nyoretes Inscrites se'ls avisà partiBl urs'-tor . E Alcobé.
rajornament. foren molMulual-Salus commemora el desà cularment
S o l e r
i
T o r r a
G .
les que es presentaren al local
aniversari de la seva fundació amb tó
per a pondre part en la dita festa,
els actaa següents:
B A N Q U E R S
qual cosa fa augorar que «1 llt
Dia 3 de >uny. a les deu del maH, la
dia l'esplindid saló d'escacs del
missa amb música i plilloa a me- dub Rey LAp^z e« veurà briUantfs
R a m b l a dels í s u i i s , I I i 1 3 , i 3 J I 3 J 3 3 3 3 , 1 i 3
mòria dels sòcia morts des de la fun- slm I concorregut en extrem
dació, a Tesglésla parroquial dels
S'adverteix a totes les senyores 1
Josepets. altar del Carme.
NEGOCIEM E L S CUPONS
qup vulguin pendre-hi part
Dia 6 de Juny. a las nou de 11 nit. senyoretes
ç-ue la Inscripció quedarà tancada
VENCIMENT 1." DE JUNY
sopar de germanor.
diumenge a les tres de la tarda A
L'esmentat dia 3 estaran tancats el les qu« s'inscriviren, ao'ls avisarà
Dlsoeoeari
l
les
oficines
d'admiolsi Cèdules Argentines i Uruguai
particularment.
tracló.
VENCIMENT l . · ' DE IL'LIOL
- P a r a i g ü e s Cardús K f t
Joiería-Platería-Rellotqería
El Sindicat de Metges de CataluC A M B R A
C U I R A S S A D A
nya celebrarà l AssaWi-lea de dele
d A . B O R D
A S
CAIXES DE LLOGUER
gats ordlnèrla del corrent any els
dies 8 1 7 del vinent mes de Juny. P l a ç a S t a . A n n a ,
7
per a guardar valors, docu nents, joies I altres objectes de valor.
tenint lloc la primera reunió a dos
quarts de sis de la tarda del primer
C o m p a r t i m e n t s des de 22 p e s s e t e s a n u a l s
En pujar a on tramvia en marxa
dia. al domlclh social. Santa Anna.
26, 28 I 30. primer pis. Ultra las de la UOÍB 57. al carrer del M •..-•;•.-Construcció i reparació
qüesuons reglamenlAries. Mnm^rla. del Duero. Manuel Sendra I Genovés,
<provaf<ó de comptes. Renovació Je de 16 anys. va caure I es fracturà el
TAL·LEBS « * 0 B I 0 " .
càrrecs,
el» extrems principals brao dret I es causà unes fètides de
B
O
M
B
E
S
Muntaner, 53. Barcelona Telèfon 8aWrAi sobre els etc.
qual^ el Sindicat ha irà da consideracKi al cap.
delUerar, són lea Ponències «Casal
Or. 6. M0RA6AS urinàries.
<™<*^*
*a·c'*l·-13. enU.
• « i · lU«
í · L4 'a· d- W
i0' ^
Porwterrissa.
I del ·3f ï• f».
Del

2 0 de

m a i g al

1 de

j u n y de

1925

Baptista Sara I Paris, de 38 anys,
mentre pescava dins d'una barca a
prop ds la boca del Llobregat, es va
donar un cop al genoll dret on as
produí una extensa 1 torta contusió.

n e u r o s t e ' Í i o ü e s
G

FOSFORADEB
O V
E
Allmeat 4*1 oarvall
Valuós tCnio dols nervis

3f l'Ateneu Barcelonès s'ha íonvocat la secció de Ciències M«-als i
polítiques per a procedrl a la designació dels senyors que han d'exercir
aàrrecs durant el propvlneni exercici de 1«5 a 1986
Defuncions esdevingudes durar i el
mas d'abril de II&V
Tlfoldea. 17; xarrampló. 15; escarlatina. 1; diftèria. 7; cocp-·luu- !:
grip. 16; slfllls, 1; càncer. «6; t .btreulosl. 10*. I d'altres gí-neraL-.. 87:
316. Del sistema nerviós i "rgios
dels sentits. M8. Malaltie* de l'ar*rell circulatori. 243 De ra-'arep rev
plratorl. 260. De l'aparell .1lge<tlii.
107. De l'apsrell gónlto-urlnari. 53.
Estat puerperal, 3. Malaule? de la
t-ell I teixit reHular, 9. M'-'aHI?» dels
òrgans de locomoció, 3. Vic s de conformaoló, 4. Primera Inunda. 13.
Vellesa 14. Malal·les pro^iid-s per
causes exteriors, 47 Mala'1*8 ma!
definides, 5. Total, I.Í84.
- Pólvora Estomacal• CASADE
•UB del doctor M. Culxarl. Medicació ta més còmo la, fnn foment el més
econòmic, remei infal·lible.
Ptes. 2'10 la capsa a totes les farmàcies i centres d'especialitat.

SAL COSTA

- S a n g r à p y o · i | | p w i
La pluja d'aquests die* semblava
qua portaria un temp fresa molt
apropòsit per a evitar «i» oops de
gènlt
Perft avu| el sol ascalfava. | ncaut-se al cap ds les germanes An.
tònla 1 Emília Gual. han dunat una
pallisea a la velieta MnliMe Perrerons VIadera. de 67 anys. vídua, 1«
qunl viu junt amb los noies, al carrer do Milà I Fontanals. ?1 I 25. tercer, segona
Els qui visitin aquestes noies, cal
que vagin previ nguta.

V i a t g e s

a

R o m a

EI vaixell «ANTONIO LÓPEZ»,
sortirà do Barcelona el 25 de maig
cap a Civitavecchia. Seguiran altres
ozpeJiclons. Per a informes dirigiu-vos als seus Agents I Agències
de viatges.
Al carrer do Bans, un automòbil
atropellà el nen Vloens Castafié Sancho, do 7 anys, habitant n i'Hospítalet. causant-II una petita ferida a
In llengua. d« la qual fou curat al
dispensari d'Hoatafranchs.

rtOOA «ACTA
Ris venedora ambulams Pietat Tomàs Rupià, de 37 anys. casada, 1
Vicens GaltolGarcia, ds 5t anys. casat, es barallaren al carrer de Méndez Pelayo, i la Pietat, sense donar
mostres d'aqnceta qualitat tan esUmable, no dubtà d'anar a bufotados amh #i Vloans.
Tots dos resultaren amb esgarrapades que als foren curades al dispensari de Gràcia.
A la Plaça d'Espanya un automòbil agafà a Cosme Plguillem. de «3
anys, casat, causant-li diverses ferides de pronòstic reservat.
El xofer tingué la gentilesa de fugir, deixant la seva víctima a terra.
Crlstaüeríw J. Llorens, R. Flors. 30.
De diversos ciutats han arribat «
Barcelona 30 agents do vigilància que
vénen a prestar servei amb motiu
de la visita dels rels.
Es comunica als membres de la
Societat Prolectom dels Animals i
les Plantes de CaUiunyi. que
al domicili soclui. Ramb'.a dels tístudla, 12. principal, de quatre •» s-t
da la tarda, es despatxen a meitat
de preu entrades per a : Rxe^ sloió
Canina que os celebra al Turó Para
Per adqulrlr-Ies caldrà pre-^nUr
el corresponent carnet de soci
Demà. a les deu de la vetl'a. tindrà lloc a l'Associació de iimptablos
Caiaiunya (Sant Hon )-at. 7.
principal), la XXIV conversa icrlen-

O b i t u a r i
ENTERRAMENTS
Els onteiramenis que s'han le:
aquesta tarda, son els següents:
Jarónlma Ripoll I Ginar. de 66
anys, vídua, del carrer de Sant Miquel, 102, primer, al cementin Noa.
A ics tres.
Lluís Prevoeli I Casals, de BS anys.
casat, del carrer del Bisbe. 2, se got.,
al cementiri Vell A doa quarts de
quatre. .
Teresa Albinyana i OlnJamne. de
3 anys, de) carrer del dot 128, primer ai cementiri de Saai Andreu. A
les tres.
Maria Nogués 1 Vinyes, de 58 «nys,
vídua, da l'Institut Frenopàtlo ai cementiri de Los Cor* A les olna

llisa
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S'avisa als socis que diumenge vinent, dia 24 tindrà Uoo a l'esglésl»
de Sani Juei. a has vuit. lo mim
de Comun'6 reglamentària eorreoponent al mes actual.
Ensems, es prega l'assistàndo a lo
Visita Espiritual que cada dissabte,
a tres quar:s do vuit del
resa a la dita parròquia.

caritat

barcelonina

M

— Aprofiteu l'ocisló: no gasteu diner en coses supèrfines. Aprofiteu-lo
comprant lots de vaixelloria als preus
que no veureu més tan baixos, on les
cristalleries L·Inls J L N o L A D A,
Rambls de les Plora, 8, i Ronda de
Sant Antoni, 6.

R

M

de la Mare de Oéu de

La
M n r i

35 N

La nena Antònia K^nr I Ouerrero, do 7 anys, en un descuit dels
seus pares va a^-ooar-se al balcó do
casa seva, Carme, 11. segon, l va
caure daltabaix.
De resultes de la caiguda, la neoa
Espar va Cracturar-so la baso del
crani. Desprès d'auslUada al dlspen
sort, va Ingressar en estat grau n
l'HoanKal Clínic

d e l v e s p r e

tacló professional de les organitza- , A. C. S. Na Estrella Ulnrat, 1 rebi
des durant «1 present cura. ^rrem j novaioem el seu germà Frederic, ceaquesta a càrrec del consoci En Jo- 1 ris im company nostre, l'expressió del
sep Anglada. «1 qnsl dt i i rotliarà
nostre condol.
la ponència iSlmpIificacló do la
Comptabilitat».

(La mateixa direcció de la Qranja Royal) I de les grans reformes del

Saltralts

4396-A

Annicis esqueles

I

els p e u s

mm.

Rambla, do St. JosepJG, princifal

U n b a n y ta^trafat
completament

(Prop d* i» PU«* «W» Ang·W

A D M I N I S T R A C I Ó

DISSABTE VINENT 23 OE MAIG

enforteix

c è n t i m s

Telèfon

Aig'fles i H o t e l s de
R I B E S ,
S.
A .
OSAR HOTEL n J B L S B E Ü B 'tbau MoaUffBt)
Situat ala formosa tall de Ribes, • 88 metres dalt ira, en ple Pireneus,
collat de butcoa i prats, al peu Je la carrete Ü de França (llft auiDmetres de
Barcelona) i del lerrur ml a Puigcerdà. — Aigües iligo nietà iiques, lítiques,
ferrororato-tòdique» de la FONT DE LA TEULA, anàlogues a lea de BV1AS,
InJicadlts mes en Vanríiisme, a n e r t o e s c l o r o í ü , lltiasis urlnàila. tilabeus, gota
I escrofulisme \ aigíles blparbonalade». magnèslaues, adduïes, hipotòn quea i
t^oa les de la font de la VAL' OE RIBES, usades nmb èxit fa molts anys;
en les dispipslts nàstrkptes intestinals, en els resi reny Imtnt, en les afaedons del fetge I en la diattsls drlques 1 n.iàJic i (arenlltas i càiculs).
Tempera'a ofuial de I de íuliol al 30 de setembre. Gran confort. Restaurant de primer ordre. Bar. Ha iiaciona amb quarto de bany. Telèfon i telègraf. Garatge recent construït. Cine, concer s, teatre I balls. Concursos de
mah-:on2g. tennis I cro uet. Festes populars. Capella amb missa dinria.
Per a encàrrecs ding r-se a la secció de Restaurant del Cafè de la Rambla.

^ . l A H ! QUE BIEN

REDACCIÓ I I M P R E M T A
C a r r e r de F c r U n d i n * 7,9 i 1 1

e

Avni s'In fot lo eopto o bcoadet
de la Creu Roja. Mulutu I do nom
anaven proveïdes de tn.dereie* 1
coUoeant-les a les solapes iirNow
a fer un donatiu per o lo Institució.
La majoria dels clutadan* ne radien
al prec. però no en mancaven d"tneemiblos.
Les noies no per això «o djuaven
per desairalea i prossegolen llu» tos
ca amb el millor sei.

s

Avui: L'Ascensió del Senyor. Sant
Vlctorí. « rtir. — Demà: Santa Rita
de Càssla. víJua i Santa Quitèria,
verge.
(Quaranta hores.—Demà: A l'e^gltsia de RR. Penedides (Aragó, entre
Borrell i Viladomat). Hores d'exposidó: De dos quarts do set del matí a
dos quarts de vuit Je la tarda.
Cort de Maria —Demà: Nostra Dona
del Consol, a St. Agusti, privilegiada.
Adoració nocturna — Avni: Torn
de Sant Lluís Gonçaga.
Vetlles en sufragi de Ics ànimes del
Purgatori. — Avui: Torn de la Verge
de la Pietat, a la seva capella, Escorial, 155 Gràcia). - Dena: Torn de
"Esperit Sant, a la mateixa capella.

En sessió dH dia U ocupA l'ateoctú
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres don Francesc da Bofarull i BOas,
donant a cunòixer les noves dades
adquirides amli posterioritat a les pu.
bllcacioos de les memòries •FeUp de
Malla l el ConcUt de Conatanço, etc».
I ttres cartes antògraíes d'Antoni T*olland-r '-Msíon Borrat), cartes «p»
traduí al castellà el seu pore don Manuel de Boforull. i qual treball redoctà i Uegi ell matebe en les seauoas
del 6 i 27 d*» fobrer i IB de marr de
IBBt;
A tt dVxp'annr le* noves óados tro.
badf». relatA breument els pa.·^atge»
més notables c- ta vida de Malla, l
oddicienà les notes següents:
Nüm.i.—Document del qual vo Irawre Zurita m relació do lo fugido del
papa Joan XXIII Carta del bisbe de
Zamora, Joan d'Isar | Pere de Falchs
B i s b a t
al ReL SaKiia 13 abril 1415.
Ndra. 2. — Carta dels diputats de
Domà, divendres, a los set en pum la Generalifal al Rel Ferran I d'Arada la tarda, a la sala de Juntes de gó, participant-li el nomenament de
Santa Anna, es celebrarà una re- Malla. Berenguer de Lnrach. etc.. por
unió de tos ela senyors que ^sria
a tractar de la convocatòria feta pel
nytn a les parròquies d'aquesta ciu- Rai en vlrtw do l'aUsatge Prínceps
tat I hagin fet eU exerclci-s h» Sani nomque». Barcelnna ?1 o'^ubre 140.
Ignasi en perfouto rocoi.'·tnen:. I.a
Nilm. 3. — Testament de Malla doalta reunió la presidirà el P. Fran
rant del notari de Barcclon» Gobrie!
ceso da P. Vailet, S. J.
Canyella', el Juliol de 143t. I.a clàusula testamentAria fon outoritzodo
Psr aquesta reunió no s'h.i f<?t con
per Pere Miquel Carbonell, notori
vooatòria especial.
Es recomana puntual asslsUnci i, reial, ol Dl Ions Sant a Bnreelono * 17
L'obJect« d'aquenta reunió «-s trac- J atiril de 1511.
tar da la formació de les i.l gae.-<
Nilm. 4. — Extracte de les olAosoles
pamquloi^ d" Perseverança, a Bar- de Znrlta sobre In ^rondoso dal tacelona.
lent i saber de Malla
Nüm. .V — Conn-mtaclft de los paDomà, a un quart de set Aç, la
tarda, a la capella pública d < Pa- raules de Zurita amb algunes difelau Episcopal, la Congregació de la rències que es troben ol text que
existeixen al relat de MallaVetlla Perpètua on sufragi d* l'Animes del Purgatori I la GTman
B- ferint-se n in biografia d*» Mesdat de Sufragis en bè de la pròpia
frn Borra. «I «enyor Bofarull relati
Anima, tindran reunió genera'. ooU breument els passatges més Inferesla presidència del d'ictor Joeauini
«snts de la seva vida. I addicioni les
Sendra, canonge, en repreMo'acli' secrflents -Isdos:
del senyor Bisbe.
" TI. 1. — «Pormls a Mosson Borra
per far on vas i tomba sobre el portal do la Venro qu? \x d'ns los clansIres». «4 Juliol 1440).
JWm. 2. — Trasllat de les despulles
de Joan Tallander (a) «Mossèn Borra»
N e c r o l ò g i c a
da Nàpols a Barcelona, et S7 do febrer de 1448.
Passada l'horareglsmnntArladono
A la Jovençona sdat de 26 anys. • a
mort a Manresa, dospnis d'haver re- el stnvor B^famll ner acabada la lecbut amb fervorosa devoció els Sants
ad luMes que an»
Sagraments 1 la Bcnodiocló Apostòlos seves investí
lica, Enric Planas 1 Marti, carlssim menten
amic i company nostre.
gaclon»
Enric Planas gaudia entro totos les
persones que T'havien tractat, de
vives simpaties, les quals van posares <W relleu en l'acto de l'ontcrramont, que va tenir Uoo ahir.
T r
i b u n a l s
A tots els seus els fem present el
nostre condol l molt on particular a
OELS JUTJATS
Josep 51. Planas, carissim amic nostre, que en aquestes hores da dolor, Un home de son
es troba privat de plorar en la 'ntlAl carrer del Duc do la Victòria, 15.
mttat de la fainll·la el traspàs del seu
r, anit passabenvolgut germà.
han fet una visita,
A. C. S.
deixar targeta s'han
'ii. d'escriure, 1.835
Tingué lloc a la wrJ« d'avi, i cl se- endut does n
pesseter que
avia a to caixa l alpeli de la distingida senyora Na Ma
tres obitvlcs.
ria de l'Estrella LUurat i Carreras.
Assistí a Tacte una concurrència Oeienolò
nombrosa, entre la qual hi havia tot
Ha estat detingut Antoni Curtidos.
l'element directiu do l'Orfeó Català,
amb molts de coristes 1 conegudes acusat d'haver estafat u&s gènere o
persones del nostre món literari 1
artístic.
Després dc contar-se una absolta a AUTORITZEU LES NOTES T)F l E S
la parròquia do Sant Pere de les QUAI-S ENS PI^GUEt L.V Pl'BI I O PueHes el dol prengué comiat al car- 1 CIO AMB UN -Ft.FJX O UNa PIR.
rer de Méndez Ni>nez.
MA QUE ENa SIGUI CONEGUDA.
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Ditcnts» a Vista Rica. I essent el primer entre el» Inscrits bé pot aspirar
entre els classificats del
LA IV DARRERA DE LA RABASSADA aeeuser-ho
Grup.
L'anunci d'aquesta carrera ha desLa llista >'ha obert, doncs, amb un
ertat l'interts acoeiumat en ela nos- nom de qualltaL Es d'esfiorar que el
tre* elements esportiu*. Desrréi de seu exemple sigui ràpidament seguit,
la celebració de l'EsposIció de l'Au- terminant, per aquasta vegada, amb
tomòbU la carrera de renya Hhin so- el mal costum d'eaperar ele últims
bre la costa de la Rabasaada vindrà dies pot a formalitzar llurs Inscripa coostltalr un magnífic complement cions.
d'aquesta, donant-se com a probable
A contkraacló donem algunes noque bon nombre de Ics muniues que ves dades del Reglament :
podran ésser admirades ais atands
Els Motoclcles inscrits en el Grup
*lol Palau de les lodiistries l do l'Art de Turisme hauran d'a]ustar-se a un
no desaprofitaran l'ocasió dels tipus catalogats per la casa
de participar deepres en una prova constructora com de Turisme o sique, com poques, pot fer relluir guin els menys rèplds del Catàleg
l excellància de llurs produccions.
I serà precís que en el moment de
Continuem avui la publicació del la Inscripció el sol·licitant presenti
Beglatnem de la Rabassada umb el el catàleg i fixi el tipus a què cordetall de les diverses categories en respongui la màquina inscrita.
qué «stan dividits ela vehicles rartlSeran, no obolant, lliures la forma
cipants dintre de cada grup:
del manlllar i sortida de gasos d'esGrup Turisme. — Motocicletes; Ca- cape. però aquesta lUtlma IbaUrà
tegories: 1. Velomotors fiíia a 100 c. c; d'ésser tal que no aixequi pole.
2. Velomotor» fins a « 5 c. a; S. VeEn els Velomotors serè obligació,
lomotors flne a 1.300 c. C; *, Moto. per a la Carrera, treure la cadena
CÍCMM ftn» a 175 e. e: 5. Motociclesl la màquina porta pedals.
tes fins a 300 c. e; 6. Motoclcletee
Els Cyclecars del Gnup Turisme
fins a 350 e. c; 7. Motoclcleue fina a hauran d'ajustar-se a un tipus de
SW a a; 8. Motocicletes fins a 750 Catàleg en forma anàloga a l'estipulada per als Motociclos del mac. c; 9. Motocicletes fins a i.oo 0. e.
Side-cara: Categories: 10. Slde-cara teix Grup. Hauran d'anar equipats
fln« a 350 c. c; 11. Slde-cara fins a am/b carrosseria de dos seiants, ca-*
600 «. c: it. Slde-carsfinaa 750 c. 0.; pola. parabrises, puardalangs, eatrlt-us I fanals. No es consideraran
13. Side-cars fins a l.oOO c. c.
a earrosseries els «Banquets'
Amodeles: Categories; 1. detecars oom
als xassís. Ij» forma dels
flne a 350 e c; % Clclecars Ona a col·locats
guardafangs hauran d'ésser de
500 e e ; s. Clciecers Hna a 730 e. c.; dos
manera que la seva projecció per"i. Cklecans fins a 1100 c. c.
pendicular sobre terra cobreixi comCotxes: Categories; 1. de 1.101 a pletament els neumàtics do les ro1 500 c. «. (dues persones, pes mlnlm des més un marge de 20 ccnllmctret
«50 quilos): t de 1.501 a 2000 «. 0, per cada costat. Els tufcus d'escapa
(tres persones, pes mlnlm 800 luiloei: de gasos dels Cyclecars hauran d'es3. de 2.001 a 3 000 c. c. (cinc persones, tar disposats de manera que no aipes mínim 1.050 quilos): 4. da 3 001 xequin pols. Les Motos amb Sldecar
a 5.000 (eet persones, pe., mlnlm I 750 I els Clclecars del Qcqp Turisme
quilos): 5. de 5.00, a -.•>.. 0. e. (set hauran d'anar ocupats per di»eB perpersones, pes mínim 2.S0O quilos); 6, aonaa <ue pesin almenys 180 quilomés de 8 000 c. c fset personas, pes grams en total, ds no arribar a
aquest pes es completarà en Oasi.
mfnlm ttOO quilosV
Grnp Esport. — Autoclcles: CatígoEls Qotxes del Gnai Turisme hauTiee: 1. Clclerara fins a 3M e. c; t.
Cicleoars fins a 300 c.
3, Clclecars ran d ajustar-se a un tipus de Cafina a 750 c. c: 4. Clclecars U n a tàleg en forma anàloga a l'estipulada pels Motociclos i Cyclecars de Tu1100 e. c.
i tant pel que a aquests com
Cotxes: Categories- ]. dc 1.101 a risme,
Cotxes es refereix, hauran de
1.S00 c. c. (una per"ona. pes mínim al»
le» prescripcions imposaB» quilos); i . de 1.501 c. c. (dues compllr-se
per l artlcl» segon de l'apèndlce
persones, pes mlnlm 700 quilos): ?, de des
nl Beglament Deportlu Internacioï ivn a 3.000 e. c. 'tres persones, pes nal.
mlnlm 979 quilos': 4. d* 8.001 a V
. OOO
GIs Cotxes hauran de tenir una
c. c (quatre persones, pes mínim
1 500 quilos): 5. de 5.301 a 8.000 r. c. carrosseria el nombre mlnlm de
(quatr» persones, pes mínim 1 soo selenis dels quals sigui ignal al de
quilos); 5. de 5.001 a i>.000 c. c qua- parsor.es que reglamentàriament s'eper a la categoria correspotre persones.); 8. m*« de S.nor. e. c. Jígflx
I no es oonshleraran com «arquatre pemooea. pes mínim ! 000 nent
rossenes «Is «Banquet»* ooHocats
quilo»).
als xassis. Hauran d'anar amb
Grnp carretas — Mctortclele·: Ce- els guwtlafangs rígids (Impermeategorle»: 1. fins a 17S <•. e.; t. dns a ble a l'aire), capota suficient par a
850 e e; 3, flns a -500 e.; 1. fln» • • olírtr els ornpants del cotxe, es] 000 e. e.
treps i el» fanalsreglamentaris.F.l»
Sldo^ars; Catesorie*: I. fins a 38" Wiardafangí (hauran d» tenir tals
c B4 6. fins a 000 e e.; 7. ans « diinonslons que llur projecció hoI noo 0 e.
ritzontal -obre •terra cobreixin . omArtoclcles: Categoria»: 1. fins a 350 pl^tamcm la dels nenmàttcs de le»
mdes irx's un marge de 80 millmec. c.; f. fins « 500 c «.-. S, flns a
tres n cada costat. EI» tubíis d'es7»» e •.: 4. flns a 1.100 c e.
Ootxoa; Catcgortea; 1. de 1.101 a capc banran d'estar coUocatsen for1 500 r. c. (una persona, pe* mdiira ma .|ue no aixiquin pols.
V/O quilos): í. de 1 501 a 2 Ono 0. 0.
El pes dols ocupants dels Cotxee
í>ma rersona. pes mlnfra W qnnos',: hauran
d'ísser qunn menys de 60
S, de 8.001 a 3 000 c. c. («na pmma»,
quilograms
per persona. En ca» .le
pes mfnlm W quilos): 4 de 1001 a
no arrftnr al tal pes podrà compleSOU e e. fnna persona, pee ntíolin
tar-se amb llast.
1 000 qnllosl: 5. de 5.001 a «000 r. e.
'ona persona, pes mlnlm 1.400 qul'os»;
8. n»4* de í.ooo e. c 'una persona, T I R
pes mmfm I V» quilos).
CONCURS DC PRIMAVERA
LA IV OAHRMA Dl LA RABA».
Amb
feliç èait s'efectuà dlamenge
8A0A
la tirada del Concurs de Primavera
QtMrta ]s la Insoripcíó per aqueaU Enorme concurrència presencià tan
Carrera que Penya Rin organRta intnreseant prova, en la qnai prenguéper al dia M de ]úny urOxlm. el nú- ren part 98 tiradors.
mero 1 lia correspost al «ugattl-, llLa tirada es féu a 800 metres. 15 disir» i mig. que pllotar'i don Joaquim pars. Fusell o carrabina Mauser.
Mnrtt. t que queda classificat en el
Els premis, que s'adjudicaren per
Grup de Turisme.
categories, foren guanyats pels seOom en les pt «ves anteriors la signyors segúents:
natura de Molshelm tan pupularltMestria — Primer, don Camil Cols.
»da entre nosaltres 1 que tants èxits 184 pums; segon: don A. Prevooti. 115;
ha obtingut (entre els quals cal citercer: don L. Miró, 114; quart: don
tar com últim l'nseolH dlumotura
E. Cruz, 118; cinquè don J. Urgellés,
passat en la prova a Costa d'Ur111. i sisè: don B. Duràn. 110.
qaMa celebrada a Bilbao)flguraen
Primera categoria. — Primer: don
primera Unia per aspirar al triomf
Artur SolA. 181 punts; segon: don A.
en la important prova ca alnna El
Azptazu. 113; tercer: don J. Conill (de
eondnotor Joaquim Martí és im corTnrragonal. 99; quart: don B. Pulgredor oabseíençM, exrpBent coneidengola». 99: cinquè: don P. Florit, 93,
xedor del difícil recorregut M * «Pe- I sisè: don 1. Carreras. 93.
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Invita els seu» clients, amics i el públic en general a visitar ei» seu» stand» de l'Art Modern, Sala B. números
•ÜJ. 3(', 31, 32, 13 i .M de l'Exposició Internacional de
l'Automòbil, oo exposa les següemc carrosseries:
L I M O U S I N E
sobre 6 cilindres Alfa Romeo.
C O N D U C C I Ó

I N T E R I O R

sobre 20 HP 6 cilindres Hispano Suïssa.
B O B L E
C A B R I O L E T
pat. número 92,737 sobre 20 HP 6 cilindres
Minerva.
D O B L E

R O U T I E R

pat. 92,737 sobre xassis 519, 6 cilindres Fiat.
C O A C H
sobre Voisin 18 HP.
C A B R I O L E T
sobre 6 ciliddres Hispano 32 HP.
T R A N S F O R M A B L E
T H E R

sobre 6 dlindres Alfa,
Tdèfon 200 E

TaDersi
Diputació, 36-39
lo o o o o

A L LW E A -

o

B:» ce! ona

D B

C A T A L U N T *

800 metres Dlsos.—Primer: Jesds
Montané. 2 minuts 12 segons 3 5. Segon: Josep Callao.
6.000 metres llisos.—Primer: Francesc Salvat. 18 minuts 10 segons. Segon: Marcial Marimón. 18 minuts
11 segons. Tercer: J. Marimón.
Altre» n0v··
Llítn-'ament del pee—Primer: AnSegona categoria — Primer: don
toni Baró. f38 metres. Sa^on: Eduard
L·AJunlam-·nt ba obert un concurs
Josep Solà. 104 punts; segon: don A
T A R R A G O N A
Badia, 103; tercer don L. Bandera. Navàs. 8'3t metres. Tercer: Miquel
par idquirir una ^i0'\e,*Hoe^;
108; quart: don H. Cots, 100; cinquè: Oliva
da, destinada al transport de persosenyoreta Teresela Almarcha. 06. I
Salt de llargada—Primer.- Manuel
nal l primers treballs d'urgència en
(Conferència
de
les
9
d4
la
nit)
sisè: don Pere Casas (de Tarrago- Mès. i'n metres. Segons: Ml inel Olil'extinció d'incendis.
na), 87.
va. 5 25 metre». Tercer: Jaume Josa.
-La
Comissió dels pressupostos
Tercera categoria. — Primer (Copa 6'16 metres.
de la Diputació ba estat convòcada
L'Orfeó
Renaixement
ds la marquesa de Castellbell): quedà
CORREDISSES
Demà arribarà l'Orfeó Itenalxe- per dijous,
guanyadora la senyor» Anna Serra
-Ahtr els mestres oficials i els
tueot,
de Barcelona. Al mati cumpllde Modoiell. amb 104 pnnts; segon:
professor»
de les escoles normals oementara
l'Ajuntament;
a
la
tarda,
a
don N. Mart. 108: tercer: don M. Fort.
l'estatge de 1 Orfeó Tarragoní, inter- dlcaren un banquet a l'inspector ge95; quart, don .V Mas. 90; cinquè: don
pretarà algunes composicions I, a la neral de primera ensenyança, senyor
P Martínez, 90: sisè: don B. VlOas.
Joaquim d'Aguilera, amb assistència
nit, cantarà al teatre Tarragona.
85. I setè: don A. Fanl, 79.
[flíon
del governador civil Avui el senyor
Tots els premiats foren felicitats,
La censura
Aguilera ba marxat en l'exprés aa
molt especialment la guanyadora de
S'ha encarregat de ia censura ds la tardo I ha estat acomiadat pel
la copa cedida per la marquesa de
la Premsa, per haver acabat l'estat governador, professors de les norCastellbell. la senyora Anna Serra,
de guerra, el secretari del Govern mals l de l'Institut, pels inspectors
per haver competit amb feliç encert
l personal de la secció de mestres
amb 30 tiradors de la seva categoria.
Amb la confiança que dóna la vella dvll senyor Enric Mellado.
l pel» mestre» de la ciutat.
Sardanes
Actuaren de Jurat els senyors Ri- amiMui. que en.re nosaluea tl ha de
—Dissabte vinent el doctor Deulobalta (J.), Miquel. Cots (H.) I Sales twmps, lector» meus. tomo a voealDemà. a les cinc de la tarda, a
(].), i de Jutges de camp els sen.y : • iros amb aquelles ales de llibertat l'estatge da VOrfeó Tarragoní, la feu donarà la seva tercera conferènque he es at a punt de perdre, I anl
Almarcha i notllàn.
La Principal del Camp hl do- cia, organitzada pel CoUegl de Farré altre cop per via aiterosa, dns ar- cobla
macèutic», al saló de sessions de l'Anarà
una
ballada de sardanes.
ribar a la calma del triomf, protegit
juntament.
AL CAMP DE MONTMIIOH
per la vostra coollança. I la vostra
Altres novas
Diumenge, n les nou. tlndr* efecte cantat, que han de portar-nos a veuMaria Gonzàlex t Bujano ha deal Canf' de Montjulcti la tirada d'ar- re aquest meravellós Pa:au del Do- nunciat a la policia que Antònia Ferlor | de l'Esperança, que com hospi- nàndez I Noguera l'havia maltractada
ma curta de guerra a 85 metres.
Per traclar-s? d'una tirada que W tal artl de cancerosos hem de bastir de paraula 1 d'obra i. demés, 11 haL
L E T Y D
A
molts nflclonals entre els quals hl ha ben alt. porquè arribant al Cel com via causat algunes lesions.
veritables eminències hispanes, reg- en «n prec de misericòrdia, al.roplo—Al camí de Salou, a la vora de (Conferència de les 945 de la nll)
na mnlta expectació per conèlxar gul els dlssorats germans nostres que
pateixen el ma» terrible. I que ensems les Quatre Carreteres 1 degut a una
els seus resultats.
una redempció per aquesta pe- falsa maniobra, ha bolcat un autoLes condiclon» sOn: Pistola o re- siguiterra
tan gran, i arreu tan co- mòbil ocupat per N'Agustl Miró 1
Visita d entitats oeral»
vòlver ds qualsevol sistema, caUfcrs tita
N'Antoni Alexandre, veïns de LleyDiumenge
visitaran la nosmfnlm TUS o .12 ametioè. amb càrre- neguda I tan desconeguda
els quals han sofert lesions de tra ciutat lesvinent
Per molts se m'ha preguntat on da,
entitats corals La Vioga de cinc hales 1 resistència 1 i mig
gravetat.
han d'anar ara aquests diner» que l'oquilogram al disparador.
leta, de Sant Pere de Rludevlilles,
tan sensibilitzada, voi donar
—Durant la setmana passada han l l'Agrupació Coral, de Mediona,
Els premis qne s'adttidlcarnn per pinió,
estat embarcats al nostre Tort: 1.935 acompanyades de diferents Individu»
tres categories de tiradors seran els com pluja d'or.
I jo responor A l'Hospital del càn- bocols. 463 pipes, 286 miges. 97 quarts del» respectius Ajuntament», amb un
«egflents: una oopa del marquès de
1 205 barrils de vl; 160.327 quilos d'oli tota] d'unee 200 persones.
Poponda;flgura.de la casa Damlnn»; cer.
Però. mentrestant, ja que la cosa és d oliva; quatre barrils l 190 sacs d'arifle amerlc* de la Unió Espanyola
Els excursionistes seranrebut»pel»
d'Rxploslus: f*>|ecte de don Daniel un fet. porteu-los a l'ilnlca subscrip- vellana gra, l sis amb closca; 815 cai- representant» del Municipi l per le»
ció
que
de
montent
hi
ba
oberta:
A
la
xes i 930 sac» d'ametlla gra, l 1.045 entitats Ueydatanes.
Miquel; re^Mver de la casa OOrafe
se.c- amb closca; 177 caixes de nou»
Anltua i Companyia; capsa per a ta- del radlum.
„
1 un cop aquesta sigui closa, que gra.
Altres novè»
bac» de la casa Beristaln i Companyia: premi de la Companvla Trans- haurà d'ésser arlat. « s donareu per
—Anit passada a un autòmnibus del
A
La
Seu
d'Urgell s'ha celebrat
atlàntica; premi de drxi Manuel Bo- la que s'estft a punt d'obrir a l'crn- servei públic se li va llençar un ho- una capta de cabals a favor del solpar d'una Junia 1 de fes autoritat». m^ a les rodes. La destresa del xofer
fill. I altre* cedits mer l'entitat.
Per l'Hospital del Càncer, pel Palau va evitar l'atropell El suposat suïci- dat mutilat d'Africa.
A la larda, Concurs de tir per a del Dolor l de l'Esperança. Del Do- da
—L'Aloaldla ha manat posar llosefon detingut pels mateixos emfills de senyors socis amb diferents lor, perquè no hl ha dotor mé» greu pleats
tes a la part central de la Rambla
1
conduït
al
Govern
civil.
premi» en nl>)ectes. Matricula grati». que el del cancerós, ne l'esperança,
de Ferran, tan aviat com marxin ol»
n sorfílg de tiradors, com de cos- perquè per gran que sigui el dolor,
flraires que hi són instaMa's.
tum, el (Ha atans a les vuit del mal no s'ha de perdre l'esperança.
—El dia 25 d'aquest mes, a la casa
vespre al local social.
Alguns que han llegit els meus arde
la ciutat, es tarà la subhasta de
IL·les. dlent-me eeperlt Jove, eto quales
pastures de les muntanyes Mitjalifiquen de patètics 1 sentlmcmals. Es
G I R O N A
FUTBOL'
i
na. Gran 1 Petita
que la caritat s'ha de demanar con—Una brigada municlral treballa
tant acudits alegres 1 amb acompa.
? '. k T D
iM»
nyaraem de músiques entrenadores (Conferència de les »'M de la nit) en la urbanització del barri de CapARRIBAOA OE MMITICR
a qui I t a de donarT
Pont.
L'IncOgnlt rlgorfla del viatge fdu ofenent
Jo prefereixo de demanar una al—S'està treballant en la coHocacló
que fossin poc» els que acudiren a moina
l'amor de Déu. I sense
El Congres de la Premsa
d'unes vidrieres noves ol claustre de
rebre a Josep Samltier, car la noticia ofendre per
a nlngd, car els diners, sl
Demà es celebrarà, a la nustra ciu- baix del Palau de la Diputació, obra
no es féu pública 1 solament n'esta- són per assolir e) bé. »6Q sempre
tat, el Terç Congrés de la Federació acordada realitzar per la comissió
ven a<eabeniata alguns Íntims i di- bons, vinguin d'on vinguin. Que la
provincial.
rectius del club.
caritat tot ho purifica 1 per ella fins d la Premsa Catalano-Balear.
Els periodistes arribaran en l'exA Jutjar pel qne dia Samltier, el» comprenc Fauet.
—Demà faran la primera Comunió
diaris s'han quedat enrts en lufjar
També s'ba dit que no hi ha pas prés del mati. Entre els que vindran els nens i nenes de la Casa de la
el partit Portugal-Espsnya, el» quals necessitat de fer un Lospitai de càn- flgura En Joan Costa l Deu, de LA Mlfericfirdla.
VEU DE CATALUNYA.
e» mostraven refractaris a creure en cer, sinó, en tot cas. afavorir el»
—L'Ajuntament de ÍMollerusa ha
els seriem» Incldnnt» d'aquest, leme- altre» hospitals. Es que no podom fer
A dos quarts d'una, al saló de ses- demanat el perdó de les contriburos os ta] vegada qua es desmentis- ambdues coses? Tan niancats estem sions de l'Ajuntament, serà donada cions, pel motiu de la pedregada d»
sin.
de caritat? Es que en llur ús de niuna conferència.
l'altre dia
Segons digué. Piera es queda a bertat, no poden vole; els uns fer
A les tre» de la tarda es farà una
IJ<<bM amb raal al genoll, per6 que, una cosa i ela altres íer-no una af- excursió a ia badia de Roses l una
no obstant, eveu que no serà pren. tra?
visita a le» excavacions d'Empúries.
Jo sóc un enamora; dal» hospitals;
1 qíio seguramem ha sortit Ja cap a
La Cambra Oficial del Comerp ha
RUBI. — Diumenge vinent, el metMadrid i des d'alli es traslladarà en un d'ells, «al Citnín. la meva ànl- alitorlteat l'Associació de Periodistes p» Trinitat Macià, donarà una conraà sta ateniperat aj dolor. Però crec per a utilitzar el »aló d'actes d'a- forència al Centre Catòlic d'aquesta
a Bilbao.
Per la seva part. ir.-inlfestà ^rana que a aquests no se'ls pot demanar quella entitat, amb motiu de la cel» vila. parlant del» fete prodigioses de
desigs de Jugar amb el seu equip «n més. que prou feina tenen amb el* bracló del Terç Congrés l l'ha sub. Lourdes.
aquests partits contra l'Atlètic, fent- altre» mals, i que el del càncer és venclnnat amb la quantitat da 256
El doctor Macià és un dels faculconsidersble perquè no el cen- pessetes.
ho segurament en el del diumenge. massa
tatius que presta servei a l'Hospitralitzem.
81
el
perill
del
càncer
és
Això és el que l'ihome del sle-v
talitat de Nos'-ra Secyora de Lonrde»
gran. combatem-lo en un front
El Foment de la Sardana
de Catalunya. Farà la presentació
p'.ng. digué ahir a Baroetona, 'L'- tan
únic.
Si
no
ho
és,
delxem-lo
estar
Diumenge
vinent
el
Foment
de
la
del conferenciant, el rector, doctor
re torn de Lisboa, preparant-se ja gai- com ftns ara. Però les estadístiques
Sardana
celebrarà
el
primer
aniverGuardlet.
rebé per a marxar 3 Bllbno. des d'a parlen amb so» milers de víctimes.
sari de la seva fundació.
111 s Suïssa, retornant deeprée ImJo crec honradament que s'ha de
Amb aquest motiu, ha organitzat AUTORITZEU LES NOTES DS LES
raedlalament jjer a jugar a València fer rhoepltal dM càncer. (Mireu el diferents
audicions de sardanes a la
contra els vencedors a l'Oltmplada.
de Londres per subscripció popular, Devesa, a la Rambla I a la Plaça da QUALS ENS PREGUEU LA PUBLICAlan amatent) Per aquesta opinió he la Independència 1 a mée un àpat CIO. AMB UN r EO ELL O UNA FIREXCUBSIONTSME
assolit molts enemics. Mes, tant se popular.
MA QUB EH8 SIGUI CONEGUDA.
var. Respecto les altres oplníon» i demano
que
es
respecti
la
meva
quo
CENTRE E. Dl CATALUNYA
Demà. divendres, a les deu de la amb cortesia exposo.
Un hospital, que sigui ona meranit. el soci senyor Miquel Gonzàlez i Llubeia donarà una confeivn- vella, per al» ulls 1 per al cor. Un ha posat la primera pedra de l'hos- d'unes tres centes persones més o
hosplbil. on ensems d'aixoplugar-s'hi pital del càncer. I també de saber menys, ers tot el seu auditori. Fou
l-i a l'esmentat Centre sobre • \-o n
malalts cnrnbles, asilem els in- que els obrer? s'orpontizon ÍII tot agafat un obrer tramviart, perquè
slons n la Pica d'Estati, la qual fts- els
ajudannoe a ben morir, Catalunya; que sftn n centenars les deia del president, que era un engaoript 16 ser* IHustrada amb unn nom- ourabtes.
tots os ei. :s de ta ciència l de cartes que rebo. flns dels germans nyador del poble, i que ara era ric
brosa coUeecló d'interessants dlepo- amb
l'amor humà, que els pobres no poden d'enll.i del ma'.
i abans no.
aittvM.
trobar a llur casa.
La llavor 'a eetà Ua içada l tom
Més tard, tomàrem a passar-hi, i
Que l'obra del meige no és pa» so- podrà un diarecollirel fruit.
no es vela gairebé ningú a la plaça
BOXA
leraent de ciènca. sinó també d'aposI aquest serà l'Institut català, cons- Entràrem a una farmàcia cercant
tolat, 1 no tindríem perdó sl ^omís tituït legalment amb aquell ònlc tl, unes inofensives pastilles de menta,
Gl BON ES-L APORTA
acceptéssim ds ma.'ahs guarlb'.o*. els protegit per la Facultat de Medicina, i al mateix moment un obrer en
F.« anhnedament fomentat al» de l'èxit segur, i rebu'gésslm els que a la qual correspon semblant honor demanava una d'aspirina que es
ClUb' el cmbai de dimarts vinent poden ésser un fracàs per la nostra per dret prop* i pels seus merel/*- prangué a cuita corrents, per treure's
menK I perquè ella ha de regautor- al mal de cap que 11 havia causat el
entre el camnlò del pe» ploma *n vanitat.
Un hospital on vagin tot» el» can- lo, recoizant-se en les altres entitat» parlament d'Alessandri, segon» exJosep Gironès amb el francès Urbaln
Lapoi te, campió dels Plrcnoua, boxa- cerosos, sense que en fugi un sol cas mèdiques, tes econòmiques, le» obre- plicà...
dor qui, per les seves (acultats d'en- al nostre aba^-: car el que sembterà res i les autoritats, com Ja està reL'endemà s'efectuà la revista naval.
caix ha merescut l'alies d 3 «mncíiol· mé» negligible pot portar-nos camí solt.
onze unitat» de l'esquadra xilena,
de la llum.
re de «or, entra els sou» palsan».
I per això es farà una subscripció Les
havien vingut al nostre port, per tal
I
n
hospital
on
hl
hagi
els
millors
do
poble,
Ja
Inaugurada
pel
Cen're,
En Laportc és un (icxadic de la mitjans de curació, amb salas de
Després, a la Playa Ancha, a
a la qual tots portàreu plaents ol ves- diada.
factura d'aquell inoansa/ble batalla- raig»
l'Escola
Naval, hom oferí al president
X,
1
sl
pot
ésser
amb
doe,
tres
dor guanyador del lornelfr del pe» grams de ràdium, per a recolUr-ns tro ^naliu. fet amb facilitat i cor- un esmorzar, l a la nit, un sopar a
plom» celebrat n Paris, a Tiracque- aquella emanació que vel tant com dlalr.at 1 convenciment, mitjançant la caserna del regiment Maipo. Més
bien. que tant va entusintmar-nos ell mateix, res no costa, t pot repar- talonari» anumeras repartit» per fe* d'una vegada topàrem pels carrers,
botigues, els llocs d'esbarglment I les la comitiva del presidoat: dols ocuIboxant amb en Young Cl ·lone, però ür-se
pertot»ele indret» llacs amigues.
cal fer remarcar que en Glrone» és de lagra;uïtnmem,
pants dels dotze automòbils que anaois molalls que no puI veufi i an!*1 orgull Immens com ven en rengle, ell era l'únic home
un altre mena d'adversari que en guin o torra,
no
vulguin
LospUaliuar-se.
amb
aquesta
plujo
fina.
com
amb
les
Clclona: sl més no, cal comptar
civil, i la seva persona desapareixia
Un hospital regentat per la nostra vostres gotes d'aigua assaonareu el en mig de dos corpulents generals,
ami) quelcom més que amh la ciènFacultat
de
Medicina,
orgull
nostre,
terreny
on
ha
d'alxecar-se
aquest
rocia per a víncel. Sl bé no est*
que cl mig tapaven... Aquest és el
acosumat a encaixar el puny d'un l els metges més eminents, I el» que ser de caritat, aquest hospital del democràtic I ridícul president do Xilei
»cnse
ésser-ne
vulguin
esdevenlr-ne;
càncer,
aquest
Palau
del
Dotor
1
de
campió té els mlnots comptat» daRome.ngué quatre dies a la nostra
vant d'en Gironès, «1 qual sl perdés l representacions dels altres hosplta i l'Esperança per als vostres germans.
Que si vosolire» voleu, catalans 1 ciutat, l algunes comissions d'obrers
davant d'en Laporte. escriuria en el 1 de les eniltats mèdiques, q«e aquest
el visitaren, demanant millores de
seu record una defensa inexplicable ha estat sempre el sant Ideal d'aquert no caialans. el Palau sorgirà.
Institut català del càncer, creai per
sou 1 rebaixa de treball. Una de les
als mils dels estrangers.
DH. JOSEP M.» PETIT F R E I X A S
l'ünlca finalitat de dotar Barcelona
dites comissions era dels obrers salEn ia mateixa vetllada cn Vtllgili del Palau del Dolor I de l'Esperannitrers, d'Antofagasta, declarats en
Calvo, càrapld de Catalunya del pas ça, que ha d'ésser l'hospital aell del
vaga des de llargs dies. EI president,
mig-fart. posarà el títol en Joc da- càncer. 1, on hl hagi dispensari»
els adreçà al Tribunal Arbitral, sense
tant d en Francesc All», qui compta obert, hl vagin tots els cancerosos, 1
voler-ne saber res.
amb una victòria sobre seu; a més. tl hagi un curs permanent de càn.
des de llur retorn al pals, no
doncs, de l inlerés que Ja V el oom- cer. en cl qual, entre material d'es- D e ï i l l B ï r a i í s e s t o i t hanPerò
pas millorat les coses. El pes
fcat pel tilol. hi ha el de la revwijn. tudi abundant soni la paraula autob. ira a 4S o 43 per lliura esterlina:
ritzada dels nostres maaires emiA mitjan» març arribí a Xile als queviures són als núvols; les vaLA VETLLADA DC L'OLIMPIA
nent». i deia ds fora que hl féssim Artur
Alessandri. president Ue la Re- gues són diàries l el» treballadors
I on s'eduqui en la lluita antl- piiblica,
deposat i exiliat el dia 11 ds mostren jjreu descontent l agitació.
I* gran vetllndn qua es deia que venti.
cancerosa
els
pobres
companys
que
tindria lloc al gran coliseu de l'O- en aquestes valls i muntanyes fa" setembre de l'any passat. Sembla qu»
L'ünlca cosa que entusiasma 1 disUmpya, sembla que s'ha deixat cór- un apo»to;f de la carrara. Què és a Santiago, 11 feren bona rebuda: això treu ois xilens, és l'afer de Tacna I
rer, car no podent-se fer pel cam- alli on cal lluitar més. peïTJ* ei pre- segons diaris, car nosaltres no teníem Arlca, El laude arbitral del president
pionat d'Europa, aleshores era tam- canceròs es posi en curs, quan en- ganes d anar-ho a esbrinar personal- Coolidge, ordenant qne s'efectués el
bé pels organitzadors d'un èxit m?lt cara »'lü é« a temps, per ço com es ment.
plebiscit, és el triomf de JQle. que
problemàtic—DO hl lis maneia de troba el càncer en »a fase local. I,
El dia 7 d'abril, vingué a Vallpara. ha recercat d'asslmilar-sc per tota
»alvar-sc"n donat l'elevat pressupost encara,
que inlallgents i investiga- di.-. l'Alessandri. amb motiu d'una els mitjans ela esmentats terri
que representa rorgnulizactó en
cerquin constan.meat, amb tol» revista naval i recepció, que II oferia toris.
aquell local I més anualment, amb dor»
Guerra, aquella mateimitjans que caldria, en ben apa- la Marina
Tothom es prepara pel plebiscit. De
la crisi que està travessant la boxa, els
rallats laboratoris, la causa d'aquest xa Marina que el dia 23 dol passat Porta cn porta truquen soldats de
com ho demostra cl fet que en la flagell,
mes de gener planta cara als regi- poliaa. cercant si hl viu algú nascut
molles
voltes
pitjor
qtie
no
pas
darrera temporada dol Palacc puja els que assotaren la tmmani at en son ment» revolucionaris de Santiago,
Tacna o Arica. Als diaris, grossos
a alguns milers de pessetes la pèr^ breaeoL
dient-los que no volia el retorn del aavisos
els demanen llur presentació
dua dels organitzadors, fcnLlament
president Alessandri. a Xile. El món 8 l'intnndent...
i, això mateix d'aquí
no arribi al que en una sola vegada
Jo sé que en el cor de lots vosaltres odi x els seus tombs. Aquell coronel
varen per*» el» organitzador» do h ha et desig de bastir aquest hos- d-I regiment de culrassers, l'Ernest «s Ja a totes les ciutats l pobles de ia
Saez-Alis i Alls-HoWn: més da quin- pital de càncer i que l'hospitnl « Grez, qui embarcà tropes per anar a Iluprtbllca
ze mil peesetc» en cada reunió.
heure-»e-les amb els revolucionari»
Els amics del president Alessandri.
farà.
ds Santli • pel generç. ararebe ji atribueixen l'encert de provocar el
Per eU, I en nom d'a^ues: instl'u
català, te trucat Jo a porta o or I Alessandri a la rn ···ma del regiment, laude arbitral dels Estats Units del
1 11 demanà que en slgné» l'àlbum Nord^ Sempre la política d'ell ha esATI.ETTQDES
porta de roure.
d'bonor.
o
I he Ungu; l'honor de demanar l a
1 tat dir que era cosa seve. qualque
millora o llei bona. que ell no hau| CAMPIONAT SOCIAL D'ATLE- Jut dols meus germans els obrer» l
Qunn
arribà
Alessandri
a
Vallparareunir llurs representanta en la me| na mal somniat. Totes les reformes
TISME
dl».
nosaltre»
creuàvem
la
plaça
del
va casa mai tan honorada.
1 i L l í * 1 el8 deCJrcts dlctal» P*r la
SOO metres llisos.—Primer: Manuel
I he tlngot la pura alegria de rebre palau d'intcndènda. on ell a'estatja- Junta de govern de l'Altamlrano. deva.
al
mateix
moment
que
de»
del
clarà Alessandri. que ja les tenia
Mès. 16 seírin' Segon: JaAime Josa, el donatiu de deu mil pesse es del
feia un discurs al poble. I, Pensades i no les portà a efecte per
25 segons WK Ter:er: Josep Callao, Centre de Dependent» del ConiCri I balcó,
tot
passar
t,
remarcàrem
que
un
grup
de la Ind'-Btiia. qui amb Uur gest
25 segons 3. 3.
^ mancança de temps.
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Festa da Sant Panorao
A la parroquial de Nostra Dona de
la Soledat, s'ba dedicat un slseDori
4 Sant Pancraç, força concorregui
havent-hl cada dia sermó i cant de
goigs. La festa de conclusió, diumenge proppassat, va resultar esplèndida
De l'Ajuntament
La Comissió municipal permanent
ha aprovat les bases per al concun
públic de les obres de desmunt de
terres on nn trajecte de la treveMU
de la carretera, que fa ara gros peu
dent, conegut per la ecosta del mollnou». Després. l'Estat procedirà «
l'empcdrament. afavorint així el trànsit enorme de vehicles que circulen
Primeres Comunions
Diumenge tingueren lloc els commovedors actes de Primera Comunió
en els col·legis de Germans Maristes i
Mares Escolàples, desenrotllant-se,
amb aquest motiu, feste» de »anta intimitat entre els respectius alumne»
a cada coUegl.
També el diumenge anterior, l'església del Sant Hospital es sentia enjoiada per una altra festa semblant:
la primera comunió d'un regular
grup d'escolars pertanyents a les aules diürnes que sosté l'Ateneu Igualadf. Amenitzà la tendra cerimònia el
quintet de música de l'esmentada entitat.
De l'Estalvi
Les operacions realitzades per la
sucursal de la Caixa de Pensloos per
a la Vellesa, durant el mes d'abril
proppassat, són les següents: Cobraments: 542.41T28 pessets. Pagaments:
504.85S'28 pesetes. Llibretes noves. 49.
La Societat de Caçadors
Per a estimular els aficionats al
tir, la Societat de Caçadors d'igualada organitzà diumenge un concurs d»
tir, el qual e» va veure força concorregut. Es disfrihulren diversos premis als més bons tiradors. Els objectes foren galantment cedits per algunes cases de comerç locals.
Festa de Sant Isidre
El gremi de pagesos ha honorat el
seu Sant patró amb els cultes solemnes de consuetud: processó abans d'oflcl, amb la bandera gremial, representació de pagesos amb atxa, a
Imatge del Sant 1 la clerecia. En tornar a la parròquia, es començà l'oflcl,
I es cantà una magnifica missa polifònica, I pronuncià nn eloqüent panegíric el prevere igualadi mossèn
Pere Mussons.
Els ex-alumnes de l'Escola Pla
Per al dia de i'A^censió del Senyor,
han organitzat una excursió al mas
•Eucariai del terme de Tou». 1 després visitaran aquesta vila I el sen
caetell eenyorlal, el qual tingué força anomenada en l'antigor.
El plet d'une» banderes
Perquè formi part da l'expedient
que el comandant d'Estat Major, se-.
nyor Garrido de Oro està instruint
sobre la concessió d'honors a le»
banderes de la Concepció I dels sants
màrtirs de Manresa, s'està redactant
un darrer escrit o memorial demostratiu de la deslgualta». de mèrits I
condicions històriques que existeix
entre aquell» estendards 1 la bandera
del Sant Crist d'Igualada Ja que enlloc hi ha prova fefaent que les dites
banderes manresanes fossin arborade* en l'heroica jornada del Brnch de
6 de juny de 1808. Es diu que una comissió de sometents I autoritats vl·ltaran d'aquí a poc temps el capità
general per a remetre-ll l'esmentat
escrit.

EI poble no aconsegueix cap millora nl justícia, sl no amenaça. Quan
s> n'ha adonaat, ba volgut treure'n
partit, i per això fa vagues l manifestacions públiques, demanant ço
que vol i és: rebaixament dels lloguers de casa. dels queviures l robes,
augment de sou», i jornades de vuit
hores per tots el» obrers sense excepció.
Molts diuen que anem vers un Xile
nou, que assolirem aviat una prosperitat l riquesa no somniades; deltres es mostren pessimiòtes 1 creuen
amb una fallida propera
El» signes són més de crisi que de
prosperitat, i nosaltres donem la raó
al» qui situen Xile al caire d'un
abisme que ens engolirà sl una mà
ferma no ens salva.

L'Associació de Professors de Xileformada per tots ei» mestres d'escoles
públiques del pals, i molt» catedràdic» dc Lloeu — equivalent» als Institut» de segona ensenyança—ha pfsentat al Govern, un projecte de reforma eriucacional per les escoles i
liceu». 1 desitjosos d'ésser escoltats,
organitzaren manifestacions públl·
ques, demanant-ne l'aprovació. Tots
els gremi» obrers 1 societats d'empleata 1 artesans, s'ajuntaren als
mestres; quan la corrua desfilava
pels carrers de la ciutat, tots els
tramvies, autòmnibus i altres vehicles, paralitzaren la circulació, com
homenatge 1 solidaritat vers els manifestants.
Volen: «La descentralitxació de l'ensenyança; l'allunyament de tota idea
política de les escoles; que els mestres siguin tjts titulats, provant a w
capacitat i c elxements; que les escoles siguin sanes, ample» l amo
bons materials; que ei fili del proletari sigui Igualat al del burgès; que
l'ensenyameat sigui envers les reivindicacions socials I morals del potiie,
orlentade» en lambient de justícia
social i humana, que comença d'imperar en el món.*
.
Demanen que els graus d'Instrucció
popular comencin al Klndergarten.
educació graduada; educació vocacional; liceus; tallers: escoles del treban
i belles arts. per acabar a les Universitats 1 Seminaris.
Sl en surten triomfants, l'empenta que es doni a la instrucció P<»u'
lar xilena serà grossa.
OHLOW GUTBR*5
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AUTORITZEU L E S

NOIES DE L E *

QUALS ENS PBBGllLU LA pliW '.,^
CIO • M'í UN V T G E L L O WA
MA QUE ENS S I G U I CONEGUO*-

LA

Vi'es

d e Catalunya:

V E U DE

S A N T

P à g . 3 — Díjoaa ai de tnaíg de 1925

CATALUNYA"

C U G A T

D E L

V A L L È S

d'honor la piatura catatena a l'Edat
|
Mitjana.
Sant Cugat dei Vallès té la sort
L'abat Josep Gregori de Montero l !'
ae formar-se entorn d'una esplèndl.
d'Alòs (1788-1815). mana treure altres '
obra d'an que Influirà en la ferequadros da la rlda del Sant que
LEMMOTtUAMENT DE LA VILA da
somia del caserla que va estenent-»*
recobrien les parets de l'absis com
NOVA
per la plana, aixi com en n:tr«
on eixamplament de l'a'tar. per a
No 1 més que una dotzena d'anvs temps presMla la història del pobla
aobstltulr-ïos per penjarelles. I el P.
Sant Cugat del Vallès era una peOta arredos*at a ses muralles.
Villanueva encara els pogué veure a
Mla aUunyada de les Unies del fenc.
l'arxlu.
Les torretes 1 els Jardinets que els
carril J amb dlflcll comunicació ca- barcelonins desitjosos de tranquilLa pintura catalana no s'aconsolaminal amb Barcelona.
Utat hi basteixin, aixi com els horts
rà mal de la deaaparlclíi d'aquestes
Malgrat distar ben poc de la .-apl- I les casetes que vagin constniKit e s
taules l nosaltres no agra'rem mai
tal de Catalunya, en rosnltava ben Indígenes, no podran ésser una muprou al convent d'haver-les encarallunyada, car la carretera quo havia nió dcfiguresde pessebre retallades
regades i mestre Alfonso, encara
succeït a la via romann d^via en- per carrerels sense perspectivi. Xot
que II haguts te donar 900 florins,
fllar-se per les altures de la serrala- I altres tindran al mig la silueta elequantitat aleshores exorbitant.
da del Tibidabo cercant un coll per gantlsslma del Monestir i no hauran
on escorre's cap al Vallès.
L'Arxlu de la Corona d'Aragó posde fer més que deixar-se Influir per
seeix uns 90 còdexs salvats de la BiLa mateixa Geografia de Catalunya, aquf-Ua nota de bellesa per a modl.
blioteca de Sant Cugat: l'església parde la casa Alben Martin, at volüra ficar-se 1 ennobMr-se. tol com el Moroquial de Sant Cugat de Barcelona
de la cprovlncia» de Bhrcelona i?scrit nestir s'emmotllà amb Unies d« foiguarda una esplèndida arqueta d'arper En Cels Gomla, 11 atribueix 720 mosor, perquè fou una gran flor de
gent repujat. que, segons dictamen í e
cases amb 1.846 habitants de fet 1 la plana l uns nota de ! harmonia
l'aciençat arqueòleg mossèn Josep Gu1.885 de dret, uns petits dpst.'i-.Tinents que baixa de la serralada i s'estén
diol. fou muntada al segle XVII»
oe Mossos de l'Esquadra i de Carrabl- per tot l'horitxó.
amb planxes d'un objecte del segle
ners, ducs escoles municipals 1 una
D'aquesta manera es repetiré el ras
XFV. daurat I amb esinaltó Hl: el
de germanes franceses, una fàbrica dc l'art presidint la vida coUcrtlvn
Museu do rEstat a Barcelona guardo teixits de cotó 1 una de curtlig, l la bollesa enriquint la naturalesa
da una preciosa urna de fusta dauEra, doncs, una vila ben im-ccsia.
rada i decorada amb relleus de ges.
Però tenia, el formós Monestir, una
LES PRIMERES DEL MONESTIR
que segons l'esmentat arqueó-eg emide les grans obres d'art de Catahmva
L'ixivestlgador
de
la
cultura
catanent, oo è« posterior
mig segle
que II donava un renom 1 un relleu lana o. simplement, l'encuriosit per
XIV, procedent del Monestir de Sout
«specials. 1 tenia una situació privi- les coses d'Art 1 d'Història de la nosCugat, on contenia les relíquies de
legiada que li prometia un esd^vo- tra lerra. topen sovint amb ei MoSant Candi, I un sarcòfag romà cllUna vista parcin! de Sant Cugat del Vallès amb el Monestir al fons-dreta
nldor envejable. N'M hagué prou amb nestir de Sant Cugat del Vallès.
peat que el P. Vlllanuera contempli
la construcció dels Ferrocarrils de
i algunes de les cases noves en primer terme.
efecte, la gran abadia de rala son lloc a principis el segle Xl.X
Catalunya perquè Barceltina vessis treEnvessant
del Tibidabo no ha estat
cap a Sant Cugat una part de sa em- sols un edifici
Apart d'aquests objectes que fora
bellisslm dedicat a !a
pento enriquidora i la vila es trans- religió, sinó que
de Sant Cugat procMnien la ImporBarcelona
I
que
el
P
VUlamicva
p-slooa
feies
al
cenobl
par
Carlemany
feia
notar
M
Desdevlses
du
Desert
durant
els
seg^s,
formés de pressa en un veritable ra
tància dei Monestir, hl ha les taules
un fogar de cultura 1 un labora- gué contemplar al Monestir a prin- l aou hll Lluis «1 l'iadós. 1 des d* en sa obra «Barcelona et les Graada del
vai de Barcelona, emprenent un camí fou
Museu Municipal de Barclona.
cipis
dei
segle
XIX.
és
propi
d'un
!•.
s
ilarr.
ne.s
del
segle
es
pot
tenir
Sonctualres
Catalans».
Es
d'una
gran
tori
d'art,
1
avui
resta
una
obra
d'engrandimeni extraordinari.
gran personatge que nomós podia i i iinp i '••••''« I'- > -i., a df j'es- desigualtat; son rosetó és una vera estupendes obres d'art digne de pamagnifica per sort ben conservada.
rlonar-se amb les més belles deixes
Avui podem dir que Sant Cugat
Atxl ofereix el ces únic d'una obra vlnre al cCastrum» 0 bé en una «co- gl^Sla t el monestir >le Sant Cugat, rosa de maig que s'Irradia en inefa- de l'Edat Mitjana i el teixit 1 retauperquè >a apareixen sos abats.
ble senz'llesa 1 en rlquisslma elegàn- le del Museu del Seminari de Barés més a prop del centre de Parralona d'art que pot vls'tar-se amb les ma- lònlat romana ben Important.
L edlBci que bl poguée haver du- cia, 1 sa portalada és pi»filsamb una
que no pas molles barriades barce- jors facilitats 1 d'un nucli d'hlstorla
Fent costat al testimoni del sarcòque proclamen, ensems, la
lonines. El tren blau duu a la Plaça que revela fftcilment tot son ésser, fag, hl ha la Uegenda formada en- rant aquests segles havia d'éaser molt pobresaremarcabl*.especialment ara celona,
dels nostre» Museus 1 la riquede Catalunya des de Sant Cugat, en contribuint eficaçment a la coneixen- torn a una làpida dedicada a Quiui pobre. La nostra pàtria, durant els que ha desaparegut la pintura •A·.. • sort
íe l'ANidla per a la qual foren
menys minuts dels que ha de posar ça de la Història de Catalunya.
Valcrl Castrlcl de què parlen alguns segles que estigué adscrita a l'Imperi ració dels Rels», que decorsva es- sa
cread's aquelles obres.
carolingi
u
començà
la
seva
formació
plèndidament
el
timpà.
el tramvia urbà per arribar a divertractadistes
d'Inscripcions,
però
que
la tradició ha volgut sempre ine
Una altra d* les meravelles de Sant
ses barriades extremes.
Com ós natural, al centre de l'esal lloc on avui s'aireja el Monestir is deu haver perdut, 1 tibí la amb els primera comtes independents,
és el retaule de la Mare de
Aquesta facilitat ha preclpltnt la hi hagués un castell anomenat «Cns- tradició d'haver estat martiritzats necessitava totes les seves escasses gl^sia hi havia el cor. però n- cal Cugat
Déu dels Sants, notable, entre altres
creixença de la vila l la va convor- trum Octavlanum» per haver-lo bas- allí Sant Cugat, bisbe dc Barcelona; forces per a plantar cara als serralns. lúmentar sa desaparició, car, apart I coses,
per h» riquesa do la figuratlnt en una petita ciutat deliciosa, tit l'emperador Cèsar Octavi August. Satit Medi. pagèa, i Santos Juliana sempre disposats a repellr la gesta de què no era ga re artístic, ara l'es- ' dó 1 per
l'esplendldesa del co'or I
d'Almançor I retornar per a no dei- gtósla ofereix millor cop de vista.
sense el pltíor Inconvenlaní do El fet de què !a via romana que sor- i Semproniana.
la minuciositat del treball. Fou a:rl
xar pedra en peu.
L'altar
major
fou
una
de
les
merales ciutats noves crescudes precipita- tia de Barcelona per la porta que
Al lloc del martiri s'hauria aixePer altre cantó. Sant Cugat roma- vellea ce la pintura del segle XV. buit a RorrnsfU. peró l'Insigne Raidesprés donft a la Plaça Nova 1 se- cat un oratori I, després, el Monesdament.
nia massa exposat a un cop de mà
El P. Villanueva, abans de la crema mon Caselles, .seguit per Beriaux.
El principal motiu d'enuig de les guia per on hl hagué el Portal dc tir.
dels
serralns
perquè
hi
fos
bastit
un
del
ja el vele mutilat, tal aconseguí asslgnor-lo a Pere Serra.
l'Angel.
pugés
la
serra
I
'a
tr.·ivo=..é*
datats noves és la ban<illtat que raQue hi hagué un edifici anterior gran cenobl que involucrés una ex- com convent
apareix
ara.
però encertà a veudecidida
per
baixar
dret
can
al
lloc
dica en llur carència d'clements noa la part més antiga do l'actual cere en altre lloc de: monestir les taubles 1 de pedres velles. El to unifor- on després fou eolflcat »1 Monci'.lr. nobl, és indubtable. El capitell de tensa vida cultural 1 religiosa.
les que se n'bavicn tret I trobà una
me de ïes construccions fetes a cor- sembla apolar la tradició del «Cas- marbre blanc del museu rectoral enEL CLAUSTRE
nota consignant que el retaule navia
dill i sota models semblants no ofe- trnm Oclavlananu.
tronca la baixa època romana l ics
reix cap contrast i no presenta una
Eksregnatsde Ramon Berenguer 111 estat pintat per mestre Alfonso per
També semblen apoiar-la les restes primeries visigòtiques, 1 mossèn GuN o t e s de S a n t C u ^ a t
figura definida. A la llarga, produeix d'una construcrió anterior al Mones- diol el fixa al segle V 0 al VI.
el Gran i de son 1111 Ramon Beren- 900 florins, l'any 1173.
un marejador onervament 1 priva de tir, que apareixen soto l'actual camAlguns historiadors parlen d'una guer IV el Sant, donaran consistèn- LA DI8PBRS10
repòs als nlrvls més Uanqulls.
panar ( que bé podrien ésser romans. restauració feta l'any 780 a l'església cia i arrodoniren Catalunya aflancantD'UNES OBRES D'ART
Donant un tomb per la vila ens
En canvi, les ciutats que són forSi no í.a exiallt el' .Castrum Octa- de Sant Cugat, regnant Carlemany, ne els termes amb ge--,(cs prodigioDels fragments arrencats de l'al- bem aseabentat de les partímlarltata
mades gradualment entorn d'un mo- Vanumi 1 els seus mateixos fona- però no pot donar-se gaire crèdit a ses, realitzades amb un grapat d'homes enardits per la Iden de què res- tar alguns són conservats plndnsa- del seu creixement, I hem recollit les
nument venerable 0 bé al llarg d'un ments no han servit per »] cenobl aquesta versió.
següents notes que donen concls-tinent.
riu cansat de reflectir en ses aigües medieval, ha d'haver existit per allí
En canvi, ja se n'ha de donar més tauraven una religió i pel sentiment
la vida secoter, ofereixen una va- alguna altra construcció romana Im- a l'existència de l'esgh&ia al segle de què formaven una pMrla.
La taula de Sant Jordi de la col- ment una impressió de la vitalitat
riatat de matisos I una riquesa de portant. FI sarcòfag cllpeat que pos- segOent. perquè un privilegi del rel
Llavors, hom pogué pensar en les leecló Muntades de Barcelona està d'aquesta població.
contrastos que distreu la vida l la seeix el Museu de Santa Agueda de Lo tari confirma l'any 967 les conces- construccions religioses 1 civils.
excessivament replntnda. però la tauPARO MUNICIPAL
La part alto de Catalunya es poblà la de la -Degolla v, de Sant Cuget»,
Fa
anys,
quan es van plantar eis
de monestirs 1 case» fortes 1 hom que ta pogut adquirir el Museu de
pensí» fer el mateix amb la terra Barcelona, és una obra Insuperable, primers arbres, ningú en .eia -as.
baixa.
que per si sola podria posar en lloc més quan els arbres van ésser grossos i ts van començar a construir
De seguida aportgué la meravella
passeigs t jardins, a --othom 11 va inque ós el cliuistre de Sant Cugat.
teressar, I avui és el lloc de reuS'ha dit m->h que aq'iest cianstc·
nió de totes Ics persones de bon gust
havia estat construrt duranl l'èpora
ÍIfTH I ItfíWR S E R I E T A T
1 cultura de la vila. Més tard. s ni
de l'abat Guitart, el qual goverüà
construí una elegant «Sala de Festes»,
: . n ntíi : . ! R\PIDESA
el monestir del IOT al 1050. però senon as celebren bells espectacles i
se fonament, car la perfecció dels cafuncions teatrals, baiis, etc., etc.
pilells denota un temp» molt posterior,
1
el»
documents
d'aquella
època
D E
T A P I S S E R I E S
M A N U F A C T U R A
ESPORTS
que parlen del clnnstre es poden reli
L'Ajuntament Iw construït un • amp
ferr a la clausura del Monestir, sed'Esports, en cl qual hi ha esmerC A T I F E S
N U A D E S
A
M A
D ' A L T
I
B A I X
L L I Ç
I
gons opnló dc mossèn Oodiol, o bé *
SANT CUGAT DEL VALLÈS
çades 18.000 pessetes, i és considerat
un claustre menor desaparegu'. seaquest camp com un dels millors, no
Carrer Valldoreix, 44
gons opinió de Pu'g I Cadafnlch Mal
sols entre els pobles de la categoria
al claustre actual, com fou cregut
d'aquesta vila. sinó d'altres que osanys enrera, seguint la vella cronoTORRESPER
Rdilililneli
tenten ol nom de ciutat. Consta de
logia del monjo Moxó.
LLOGAR
grades dc ciment armat 1 tribuna,
: : tt h f m : :
Eralll Bertaux. a la «Hlstolre de
capaç per 15.000 persones, amb :a
l'Art., dirigida per Mlchel. diu que
particularitat que est* voltat d'arbres,
el claustre df Sani Cugat és Ce finals
del eegle XII: mossèn Gudlol, a la t.'tllIllIllllllIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISi que hl donen un bell aspecte.
monografia que consagrà oi MonesCULTURA
tir, afirma que cl claustre és més proüna moslra de la cultura d'aquesta
per al segle Mil que ais anteriors, i m a K m m m i IICIMCIÍ i
és la formació del novell «Orfeó
demostrant-Lo per l'exisièncla de mo- =
S'empaperen habitaclom
" vila,
Sant Modíi, que dirigeix el Jove mestius heràldl' s I per la perfecció del
•
pren»
econftmlci
tre de Sant Cugat Miquel Casas, el
treball delí 1U capitells, els quals
qual s'ha proposat donar-li un gran
són tan bells 1 tan refinats que senu
Impuls, organitzant classes de solblen elaborats por una sola mà hafeig per als petits.
bllfsslnm.
| J o a n
A l t é s
|
També s'ha fundat el «Grup ExcurEn Puig I Cadafalch. en sa obra
i són Ja nombrosos els jo•L'Arquitectura Romànica a Catoli'- I BBwmwiiimrauiiiiiiiiiiiiiuiimiHHiiiiiiiii = sionista,
ves que s'hi han afillat, per a gaudir
nya» ofereix aqueses dades sintèti- •
s
les belleses de la natura.
ques. Hom parla de construir un
L'n grup d'entusiastes ha creat
claustre l'any 1013. després de la desCarrer Príncep, IS, bli
trucció de pr mlllu monestir per Al- | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 1.Agrupació Sardanista», havent Ja
mancor, l'nny CW Sofrí tma altra de*
triiccló durant el govern de l'abat iiiiiiiiifliiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiif
Roland (1I09-113U. Toma a parlar-se
de l'obja l'nny 1190 amb motiu d'unes donnclons, I,finalment,apareix
ef claustre nc'iial a les darreries dei
segle XII
Bri
EI rejmm d" flon Jaume el Conqueridor, coincidint durant sa llnreaCa.
amb la floració d'nrt I do cultura
AiDpllacliOM a utrmlnU. •Foni'i·
que esclatí en tota la cristiandat,
grat*-. I> • clele*. mul os.
hav'a de pnvlulr una sèrie de con»Aceat bl Fomi-ot N»elan«l. Seiran Vida. Ino-i. Ii« I ma'altlM.
Irurclono de Mta mena. Les cotedra's
Vlsltcn me 1 eo npren el» dlm gifio i W la ' Tarragona t ets monesnar•» A termini'
tir: dc pohli-t I Santes Creus són en
part o do! i"i obra del segle' XIII.
Major, 9
mm ho s^n I'WITWBI· I bona part
SAVT OOGAT DEL VALLÈS
del Monestir de Sant Cugat.
trempa com en un bany de repòs I de

l E n l l

T O M À S

A Y M A T

Anys enrera, sota l'altar do Pere
Serra hl havia un frontal formosUsim que per vergonya de tots ha deeaparegut, suposant-se que és a Lwndres. Era de fusta 1 geserla. executat
amb el gust dels romànics pels reflexos metaHics.
En canvi, hom pogué salvar per
als Museus les restes de i'alba 1 I» capa pluvial que duia l'Abat
Arnau Ramon de Biuro en ésser assassinat a l'hora da matines, per on
grup de bandits capitanejats per Berenguer de Sal telis, el dia de Nada.
de 1350 (2).
Les coses disperses Indiquen bé la
Importància de! niu d'on vohiren l
el que resta al Monestir que no és
més qae la seva carcassa, indica bé
el que fou.
Molts altres objectes de vàlua diversa han estat salvats 1 recollits peli
darrers rectors de San Cugat, all
quaís han succeït els abats en a
possessió del monestir, a conseqüència de la crema de I83S. Amb ells han
format un petit Museu que és molt
visitat al mate'x palau aboclal. on
avui hi ha la rasa rectoral de la
rtla
Es lloabíe aquesta pietat pels fragmenta de la gran relíquia d'un pas
sat esplendorós, com és lloable la lliçó de vida que fa utilitzar l'hort del
convent per a jardí públic.
Aixi. toiLom, vilatana l forasters,
poden fruir de >es belleses dei Monestir I sadollar eos ulla de les perspectives que el cenobl presenta, per
la part de l'àbsls 1 campanars, on
l'cura ajunta mallncftnlca po*ala a
la immortal bellesa de les pedres treballades per mans de veritables artistes I besades amorosament, durant
segles I segles, pel sol de Catalunya
MIOCH CAPOLVILA
fO Cnnr» que l'any 1W «o »a' Bon«n«t
Ita^nt llenà *am ben» rera fon<iniir nn«
irnuot» (Wtloada a raardar lea MHfaMi
la Sant OiurAtl» H» tro oa 'e l'A'h» da l'Ab»! Bl·ire.
oir>n» e^ndl fot ner n Jniioiilm Fueb t
Tnrre". »1 darrer rolam il" r*no»rt d» llmiliutd'Knindl·Cau·I··n·. «Un a»n: dlji-xr.
«i» on-r» ni» Mn·oo'«íiU»"'": Miweti K-l»oopai I Miuen MBB'ef· ·l d» Har-eloa».
(aqa··i· naan'dnr deu lucmut" 6" lo eolerrlon» Pa»«ó I C···ot. MnMa* ''A-n" er•Uin.W'iaeai Je Oru^ei'lea 1 Coleeclú Cisadia* COte.

organitzat diferents audicions de sardanes, amb cobles empordaneses.
CONSTRUOOIO

Actualment, s'estan construint més
de 60 torres i xalets, als voltant» da
la vila. ta qual cosa ta que no s'bl
noti. com en altres Boc», la crisi de
treball.
EMBELLIMENT OE LA VILA

Durant el passat hivern, l'Ajuntament va plantar més de 1.000 arbres
nl Psrc Municipal i principals carrers de la vila. Els carrers estan tots
afemiBts, havent-se empedrat els dos
de més trànsit, o sia els de Santa Maria 1 Príncep.
SANITAT I HIGIENE

Actualment no hi ha quasi cap carrer que no tingui clavegueres.
L'Empresa d'AlgOes ha acabat la
ramificació per tots els carrers, essent ja poques les cases que no posseeixen element tan indispensable
per la vida domèsUco.
L'assemblea de la Creu Roja. formada en aquesta vila. subvencionada
per l'Ajuntament, posseeix un local,
amb totes les condicions. Per desgràcia, distintes vegades ha hagut d'aetuar en casos d'accidenta.
L'Ajuntament ha adquirit darrerament un modern carro-bota pel servei de regar els carrera.
LA COMUNICACIÓ AMB
BARCELONA

La Companyia de Ferrocarrils de
Catalunya està estudiant la Implantació d'abonaments semestrals i
anyals per un preu ínfim, i així
moltes famílies podran gaudir de
la vida senzilla d'aquesta vila, sense
oblidar els seus quefers a la ciutaL
També hl ha establerts serveis d'autos, des de l'estació a les colònies -La
Floresta Pearson». •Valldoreix» !
•Sant Domènec», com també servei
dc taxis 1 tartanes per a l'interior de
la vila.

L'OBRA GÒTICA

Un dels telers de les Tapisseries d'art de hi Casa Aymat de Sant Cugat del Vallès

RESTAURACIÓ D'ANTIC I MODERN - LA MANUFACTURA
S'ENCARREGA DE PROjECTAR EN ORDENACIÓ AL
L L O C QUE S'HA DE DECORAR O E N 3 A TIFAR. 0 BE E X E C U T A SEGONS
PROJECTE D E L QUE FA
L'ENCÀRREC
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L'edifici presenta clements romanies a la base del campanar I a l'àbsls de l'esgl'^ia. indicant que per
nquf fou romenesda l'obra, ja que
la Irurslcló del romànic a l'oglva'
fou opTaía rtesprés mie a la rntcdral de Ileyda. I molt més tard que
a la de Tarragona, car aquests edifici» deixaren «'rlbar molt més amunt
l'e1'mont romànic.
P,l ennonee mosOn Galetà Rarradufir en sa obra «I-es cases de rellli(rio.so<< a C·iinlunya·, colom I. pàgina 106. diu d'aqnee'a esg'èaia:
•F.l preshiieri de l'·'-eléata de Sant
Cugat del Vallès forma un semlpolfgon formant fomaclne» 1 co'uroncs
amb arcs que ran .•» mmlr-se a dalt
de la volta nbs'dlsl en un semielrcol
^ense clau. Hom pot creure one aquesta T,art de l'obra fou neahada un xic
abans dc l'abadlat de Golcerà de Sola M30rt-133Il).
oual homrtfuqu*
manà construir l'aller primitiu, que
cc-stà ii.ooo lliures catalanes.
L'esgléfia ès <!•
naus. sostlnguf'.e* per volt pilars i |é 80 metres
de llargada íier B d'amplada. la ertpuls i r'mViri SOSIITICTIIS per quatre
pilars adjunts a l'absis, ofereixen
una silueta 8 'tica. però sen'e decisió d'oblidar cl motllo romànic.
Aquesta ln<'erl»ió no apareix a la
resta de l'edlflcl. L'estil que podríem
anomenar nacional i que tantes meravelles ens havia deixat fou vençut
per les forrne< gòtiques començat el
«"Ble XIV. com apnr a la raicdral de
Bi'r. elona. comenceda en lítlR
I a façana det temple recorda la
de la catedral de Tarragona, com ja

líMMineloanCaM
(Ex-ulUilar de la Saalreris Dsnra. de Baroeiooi)
Sastreria a mida. - Coafecoió c*merada en iota mena de peccide
retHr pera home, «enyora i neni
Umr Iti. Mim, u-tt. Cuit del Villès
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Galobardes
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Aquesta casa es destaca pels preus econòmics i per l'exactitud dei pes

C A F E I

V i n s i l i c o r s fins
Tend» de qaevlurei de totes oUsse*

Repartiment a domicili
Carrer Santa Maria, n.0 2

|

Valldoreix, 40

Sani Cugat del

Vallès
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P. LAQUÉ, V d a . de ROSS
Sant Ca at del Valies
Tí-rrlserU. Mo»»lc, Bajolee de
Vnl&Bea. 1UOD< n-rractaru,
Clm«ot lent. Clinoat r«nlJ,
PorUtod, «A·lKD't·. Unlxo*.
Calc bl«lf*nilca.l.'«lrd·t·írCi·
Laororc l·lpci·ll oioliwl" ilel»
l'ortiaodi de J. Prad* >.
|i«Íetil|Hi
„ IV-PBU:
Valldoreix. 4
Murturell. •

Ciment pòrtland
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Pàg. 4 — Dijous 11 de maig de 1925
La

Festa
de

Major

Sant

Cugat

Durant els dies 21. 22. 23 i 24 que
dura In t'i-aia Major de la vila de
Sant Cngat, han organitzat festes diverses ent.fats.
A continuació publiquem els programes (jue ens han vingut a les mans:
PARTIT OB FUTBOL
Dia 21. — A les tres de la '.arda.
Inauguració del camp d'esports.
Enire el» primers oqulps «Rubí F.
C» 1 «Sant Cugat., dlsputam-se una
valuosa copa. oferta pel conegut fabricant do «abaJell Josep Genna. la
qua], iuntament amb !a bandera del
CuS es troba exposada a l'aparador
de la botiga cel Jugador Jaume Galobardes.
AL PtnO MUNICIPAL

Dia 21. — A les onze de! matí (sortida de missa major). A l'arbreda del
Parc, preseniacló de la cobla <La Lu
ra . da Sant Celoni, ta qual dasgrauarà les següents sardanes.
•Vora la pineda». Scderra; «cançó
d'abril». Vilaró; «Dlancaneu». Bon
A dos quarts de cinc de la tnrda, la
dila cobla tocar* les sezUrnts sardanes a In pista del Parc:
«Cançons, Vicens; «IdlHI», Saló;
•Cnnçí». Mercader, «Matinada», Garreta.
A les set de la laría. balls a l'esmentada plst* per l'orquestra.
A les dea de la nit. a la sala de
festes, prandolsa funcirt de tpntre CHU!è p*T la companyia Pu|oI ^rfpier,
dlrlpids pel primor aclor I director
Bartomeu Pujol Bardrra 1 fls primers actors Terw» Arquer. Francl'ca
LUtma I Tí,re«a Pujol 1 l'actor còmic Mlipiel Slrvent.
El sainet en nn acte. de Bartomeu
Pujol «Amor pmennlt., I després la
comèdia en tres acte», artentada a
l'eseena ca nlana per J Mollné «CeDurant els entreacte!", l'orqueflra
•La Lira» en» «tonnrft a ron·lx'·r la
seva vàlua executant el millor del
seu repertori.
Dfa t — A les onze del mati. Seceló Vermut per la cobla qus exectitarA leg «*rrflrnt< sardanes:
•Tot lorant». Sans: «Msllnada alegr*: Vilaró; «Antiga cançó», VInyal».
A M cine iln la fanla. ball a la
katai de fest«»í, per l'orquestra 'La
Lira».
A les non de In nit. mn'-erf Instrumental als laHIns del Pere. A les
d >. selecte ball a la sala de festes
Pla PS. — A les onze de1 mati.
S -'ó Vorm'ít per la cobra, a l'arbreda, execnlanl:
•Vilafranca», Vtlar^: «Canrons que
tomen». Vicens; «I-a font vella», FIA les cinc de la tarda, ball a la
sala de festes
A les nou da la nit concert Instrumental per l'orquestra -La Lira».
A les deu. ball a la sal, de festes.
Dia 24, a les onze del mati (sortint
de missa major), la cobla «la I.lra»
dessranarA el segOent enfilall de sardanes:
«Ramells». Mercoler; «La viola d'or».
Scderra; «L'alba», Bou.
A úoa qurtj de cinc de !a tarda, ballada de sardanes a la pista del pare
amb aquest programa:
«Cançó d'Empürles». Vicens; «Rondalla», Garreta: «La lluna plena». Toldrà: ,<iironn almada». R011.
A les als Ce la tarda, a la sala de
festes ball de comiat en obsequi a les
poblacions veïnes; serenates a la Casa
«le la vila, concerts, panades, etc. etc.

De Cuba estant
El vlaig* del general Machado als
Estats Units, pocs dies abans de
possesslonar-sc d* la Presidènda.
dóna un interès ottualísslm als temes econòmics, que constitueixen
de fet la clau de totes les rslaclons
polítiques de Cuba amb cl NordAmèrtca. Aprofltem l'avinentesa per
a donar, sense cap altre interès que
el d; cada dada 1 sense articularies entre elles, una sèrie d'estadlsttqoe» referides a la vida econòmica del país, d'un interès prou eloq-üeiu per a estalviar-nos quasi totalment el comentari.
POBLVCIO.—La ptíblacló de Cuba
és. segons esudlstlques de lOficina
Nacional del Cens, dc 3.361.923 habitants, el 31 de desembre del darrer
any. contra 3.1*3.210 «n la mateixa
data de l'ony 19S3. En un any,
doncs, l'augment do prtilacló ha estat de 2SS.713 ha: itants. La poblacld
Manca és de 2.S49.115: la negra,
«10.791. — L'extensió de Cuba és de
IH.Sti qrllímítres quadrats, l la seva població relativa, doncs, de 31
habltanta.
L'any 1699 Coba teoia 1.5^.797 haMtants. De manera que en 25 anys.
l'augment ha estat de 1.796.126.
Segona el cens de 1934. la capital,
Havans, té 538.712 habitants.
PRODUCCIÓ SUCRERA —Cuba dóna
el Ï0 per cent de! total de la prodiKCió sucrera mundial. L'nny 19831924 la producció mundial fou de
19.68R.8j8 tones, (sucre de canya
13.8S7.410 tones; sucre de remolatxa
5.861 4W) de les quals Otb* en produí 4.066.6ÍS. L'csllmot de la safra
d'aquest any és de 4.731.714 tones.—
El consum local sevah;u dc 145 a
ÏSO.iWO tones anvnls.
Es soipreoent In torçH productiva
d'aquest pals que any darrera any
veu créixer la seva producció fins
a xifres fmbnlofi'slmes. Però a inesta força productiva, sl d'unn banda
constitueix tota la riquesa del pafs,
és el perill 1 l'amenaça més Imminent per a In seva esteldlimt econòmica, l'na bona snfra és un deshordamcnl de riquesa. Una mala safra
és un desastre de conseqflèneles incalculables, pertjuè tota la riquesa
I l'eq^ililirl econòmic del país descansa en la seva producció sucrera.
La baixa del 1921 produí la fallida
t-ancaria I la ban-arrota nacional.
Els preus balxoa d'aquest «ny. que
osclkun s<rt>ro 2 i mig centaus la
llion anglesa, han i-rovocnt rua paralitxacló comercinl Impressionant. I
ofireixen Mrep«cllTVM gens falajrueres. I alxl s'esdevé qua nia la
MdM econòmica del pats està cn
mans dels Estats Units que són els
qui controlen tota la producció cubana I els preua q-ue la wgulen. donant-s; des dc f ra la pauta dels
preua Cuba paga i>cn cara, certa-

LA SOCIETAT «LA GUATLLA»
Aquest* societat ha «rganiual festes ai seu camp de tir, tlinal n lB colomí Sant Domènec (cartrtera de
RubH.
Ei dia 21. a les tres de la tarda,
tirs d'emrecaraent.
A dos quarts de quatre, gran tirada a ro! circuit petit.
Dret d'entraua. 20 pessetes per
pendre-hi part. Quatre coloms de concurs 20 pessetes.
Primera tirada. — Primer premi,
copa de l'Ajuntament 1 el 30 * de les
entrades.
Segon premi, objecte d'art ofert per
don Ramon Perera i el 20 % de loa
entrades.
Tercer premi, objecte d'art ofert per
l armerla Beris'ain i Companyia.
Quart premi, objecte d'art ofert per
rarmeria Laplana l C • en Cta.
Cinquè premi, objecte d'art ofert
per don Pere Atberdl.
I altreg premis que encara no sTian
rebat.
A les cinc de la tarda, gran tirada
a vol circuit gran.
Dret d'entrada 2S pessetes, cinc coloms 20 pessetes. En aquest concurs
cos zeros exclouen Dret a Igualar
Segona tirada. — Primer pr^ml. copa oferta per un corapatriel l el 30
per 100 de les entrades.
El dia 22. a les tres de la tardo,
(rrfln« tirades de piatels. en les quals
es disputaran el» seeOents premis:
Primer premi, ofert per don J. Garrlcra (Posada Nova).
Segon premi, uns calçons oferts per
la casa Eduard SchlIUng.
Tercer premi, un sarró ofert per la
casa Bertstaln.
Quart nremi. uns eannna oferta ncr
la .cc.cl"t»f de ca^eilors «La Guntlla».
Se'vel d'nit'imnihiïs des de l'eslo.
ció .IBI tren elèctric al camp de tir.
Condttlons. — Primera. Podmn
pendre part en arruesls conenrsr,» tols
ois caoatlors de Sant Cucal l tots els
npríinvMits B la Federació *n ratait**
njra. f^rt indlsnensaMe per als cneadnrs foras'ers la nresentaeló del
oarn·t iie pantttat a la oue] nertanv,
roí'.-·nl a'xl metelr nendre-hl nart Ma
TTI» no fio·nln de ran societat fe^erada. amb la sn'a die^rMwla "ue pafrarnn 10 res'etes m*» d'entrada.
Se«ina. B T Í cnndlolrt n^eclsa ner
al cnncors·n's nresentsr-se t^nir^ment
amb esconMa d- oel'^'e it o ta < nn
.»rA nortrA, otflttcar munició de doblo ràr-eça.
LA UHIO SANTCUGATENSA
Aquesta entitat coral consta en l'actuniiia; dhns MO socis. Tó de propietat dos edificis, on estan InMnHals el
cafè 1 la sala leatre, els quals encara
no «stnn enllestits I donen la sensació de l'esforç que els socis han fet
per llur enil.at. Ja que tot el capimi
esmerçat fins avui és purament dels
mateixos socis.
Actualment lé on estudi la Junta Directiva la realltzucló d'algunes obres
de caricter urgent I alguna allre que
de portar-se a cap (de la qual cosa no
dubtem), fera una de les minores m^s
Importanfs que gaudiria la vila de
Sant Cugat.
Emparat per la Societat hl ha contribuït l'Elenc Artístic Jovenívol, agrupació que sota la direcció artística de
Joan Berenguer 1 de la musical de
Marcell Auladell, marca una nova
etapa per la Joventut de Sant Cugat.
També té formada una secció mútua per a socors, la qual té un eadeveuldor molt obert
Per aquestes festes l'esmenlada societat coral té organitzats els actes
segflents:
Avui. a les sis de la tarda ha tingut lloc la Inauguració de la temporada de ball d'estiu a la pista del
Parc municipal, a càrrec de la reputada orquestra «Fllharm' níca».
A les deu dc la nit hl haurà con-

ment, la seva Imprevisió I la Indeíensló Industrial en què la situa,
de fet, la seva producció nnllateral,
fiant cn ks fluctuacions d^un mereat que escapa al seu control 1 les
seves previsions.
Aquest és el problema candent de
les relacions comercials de Cuba
amb el Nord, i és. Indubtablement,
nna de les principals preocupacions
del general Macbado cn la seva visita a Washington. Els Estats Units
produïren l'any 1923-1924 tones 149.496
de sucre de canya, 1 787.217 do remolatxa, l per les condtatotw del
seu clima no és fàcil que ultrapassin
en molt « jueeta producció Això vol
dir que necessiten absorbir bona
part del sucre cubà per a satisfer les
necessitat» del seu consum fatoulds
per a una piAlació de 114.311.0OU
d'halHtants. Els preus inflms a q u i
la pressió americana obliga el merent cubà a cedir la seva snfra no
són, doncs, >ustlflcats ni raonables.
La Importància del consum americà
permetria a la indústria sucrera nacional la serva producció màxima
sense que nl per un sol moment el
sucre cubà reprísentés un perill i
una amenaça seriosa per al NordAmtrica i els seus remolatxers.
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El senyor Aymat. amb la seva in- i
düstria. que és veritablement un Bell I
OBcl, ha aconseguit cridar l'atenció
de bona part del món. especialment
de Catalunya, Nord d Espanya 1 Estats L'nits, fundant nn eatabilment
que ha de donar molta glòria a la
nc-tra terra l molt de profit a ia vil»
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Boldú i Rodó
La casa Martínez. Boldü l Rodó és
una empresa de llanerla l novetats
per a senyora.
Té la fàbrica ., Sant Cugat del Vallès l el despatx a Barcelona. Ronda
de Sant Pere. 30.
La tranquil·litat que hom frueix a
Sant Cugat I l'experta direcció dels
gerenís de la casa han posat aquesta
empresa en lloc ben envejable, essent
ben coneguda per totes lea botigues
dedicades a la venda de gèneres de
llanerla i novetat per a senyora.
Per altre cantó, posada a Sant Cugat, constitueix un element de vida j
per a la riallera població ara tan I
veïna a Barcelona.
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Valldoreix n ú m .l

l a Catalana
Aquest és el nom simpàtic de la
tenda de queviures de Jaume Gaiobardes. eslPblerta al carrer de Valldoreix, 40.
I.'na població en amplificació de
creixença com és Sant Cugat, on van
a viure moltes famílies de Barcelona, és un lloc ben Indicat per a una
bena botiga de queviures.
•La Cetalanu· en serveix do totes
-lasses 1 crida l'atenoló pels preus
econòmics 1 exactitud del pes amb
què dóna un u^nere Immillorable.
Per això és freqflentnda per la gent
de ben gust i que desitja ésser ben
servida.
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Entre aquestes Indilstries es desta' i-a la manufactura de tapissos artis
i lles de Tomàs AymaL
i Cap al're lloc escauria a una maE s t a b l i m e n t d'hortícultura i floricultura I
nufactura d'art com nquesta vila de
calent artístic i de tradició cultural'
i s Joies que hl havia al seu Monestir, especialment les de teixits, sembla que hagin atret cl senyor Aymnt
M I Q U E L
D U R A N
i per a induir-lo a posar aquí les se
ves manufactures.
iiiiiiMiiiiiiriiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimim
El senyor Aymat és un dels campions da la renovació dels Bells OfiCarrer Valldoreix, 44
Sant Cugat del Vallès I
cis a Catatnnya. Professor de l'Escola de In Mancoinuniíat s'hi acredità pel seu mestratge de l'art de la
tapisseria I restaurà aquesr art que en
'ajntA « UCA. iq anb sojaisuJoj sanjuny
altre temps havia tingut notabllíssíjiora sai Jiqaona Japod s « d tuai
slmg conreadora a U nostra terra.
jinjjsuoo níjssaoau sa no
•ena na
No content amb treure deixebles a
L'horlicuUora Daran
icoipni oou on uaua^ sianb sia
l'Escola de Bella Oficis, muntà nna
-orujsouoí ap SISJJSIBUJ ap essap «jot E l s que viatgen poden admanufactura per a produir belles tal.'aflnència de forasters i la cons- ap «inaJu.P HSÇdlP un st çpoa JWBN
pisseries modernes I restaurar les ani icció -le tantes torres amb jardí osao ai 'QXJS wjm aiatuana ^sojq
q u i r i r L A V E U a l s setigues que s'anaven fent malbé per com han donat caràcter a Sant Cn- -mou
v uaxiaijas anb euauiaoi euoq
les esglésies j rases enyorlals l que rat necessiten un bon establiment
nlngrt sabia restaurar sense llevar-los rhortlcultura ifloriculturaa la mag ü e n t s llocs de venda:
el caràcter i |a formosor.
reixa població.
A MADRID: Gener 1 C * «Minervai
Aquesta necessitat la satisfà la caL'any 1920, el senyor Aymat traslladà els seus Obradors „ Sant Cugat del sa Minuel Duran, establerta al carrer
Centre de subscripcions l cobraments
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Vallès, carrer de Riu» 1 Taule», 81, de Valldoreix. 44. dedicada a tots els
Tudescos. 39 I 41. baixos.
dotant-los 0$ la millor maquinària serveis d'horlícultura 1 floricultura.
També es ven al quiosc de <E1 ImS
a
n
s
o
n
moderna.
parcial»
del carrer d'Alcalà, davant
Actualment in seva Indústria artísPer a poder facllllar la construcció
ílcs ha crescut molt, bavent format
de les moltes cases 1 torres que ne- del núm. 57.
experts operaris que poden servir
cessita Sant Cugat, la casa Modest
A SEVILLA: Al carrer de Slerpes,
(ois els encàrrecs que es fan a la casa.
L a casi? M a r t i R o d ó
Casadesüs. establerta a la Plaça d'Oc- núm 68.
detaplssosfl catifes, baix V.iç 1 nuadrs
l.a creixença de Sant Cugat es ma- lavlà, 8, lé la representació dol ciA SARAGOSSA: Llibreria de lullà
n mi. etc, etc., alxl rom és l'iinlca en;
festa per la perfecció amb què van ment pòrtland Sanson.
iltnf garantltzad;, prr a la restauraFranco,
Cineglo, L
Així ha pogut servir de seguida
inntant-ae l renovant-se les sev»*? boció de tota mena dc tapisseries antiA
VALSNCIÀÍ
Quiosc Modern, de
bé
les
comandes
d'aquest
ciment
acre'ieues.
gues.
El fet de què sigui un llcc d'es- . ditat en la construcció i revestiment Manuel Sancbiz. plaça d'Emil CasLa manufactura Avmal s'encarrega tiueig
í ben apropftslt per anar-W a I de les cases construïdes a sant Cude fer els projecte^ dc tnplsscrla per viure les
dels qui no poden ! gat, Igualment que a fora de la xaA PORT-BOU: Jaume Subirana.
a cada lloc que s hn dc vestir o en- allunyar-sefamílies
gaire
de
Barcelona l que mosa vila.
ralífar. alxl com rrrctita els projec- per arnr 1 venir tenen
A
i.i-'' v: Al Palau Conde d', mela sort de
1 içs que se ü encarreguen.
da. Largo S. Domingo, U; •Tabacspoder utilitzar els ràpids l freqüents
trens blaus del ferrocarril de Cataria Restauradores» i aMessegeries ds
lunya, determina un crelxemertt dc E l C a f è B a r J o s e p C l a v é la Presse rua d'Ouro, 146; Roclo 5*
les botigues que vénen els objoctes 1
plaça de Don Pedró. 53.
L e s T a | J s s e r i e s d ' A r t de | FUSTEBU F r a n c e s c H o g u é | de menjar, heure I altres anexos.
L'animació de la vila de Saot CuA BRAGA: Concerçao da RochLa casa Martí Rodó. establerta a í gat es manifesta en els establiments
agent
dedicats
a
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tranquiUa
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carretera
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Rubí,
mim.
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T. Ayinal
dlca nrou clar Abans era Rodó l Es- cafè.
A PERPINYÀ: Francesc Comellas.
de ferreny: absns J fapé 1 els seus propietaris servien bé
Al carrer de Valldoreix, 1. hl ha el
La transformació de la vfla <Ie J+ Propietaris
A COIMURA: I. "'-ruel Bombarda
d'e
tificer
visileu
aquesta
vos*
Sani Cugat va marcant-se cada dl* * Ira casa, que us complaurà, v la sevn clientela. Ara du el nom de cafè-bar de Josep Clavà, el qual és
A PORTOO: Rua Santa Catarina,
\fírtl Bndó 1 s'ha cuanyal un lloc en. molt freqüentat, perqne la gent s'hl
per la Implantació de diverses inr-S;
rua Ouqne da Loulé, 87; I a les
vcjnble
entre
els
veïns
de
Sant
Cugat
.
troba
bé
1
servit
amb
atenció,
tot
esdrtstiles que contribueixen eficaçment iBliïiilaïU! Caçador. J.C«alil8iyal!28j
i els que hi passen temnorrada.
collarit la pianola Werner que ame- biblioteques de lea estacions dels fera la riquesa do la població i a la
#
* . Té un excel·lent «colmado» 1 una nitza l'estona.
seva nomenada.
rooairils.

rert a la eala-cafè de la Unió
Santcuí-"» tensa. a càrrec de l'aplaudida orquestra «Fatxendes» la qual interpretarà escollides composicions.
A Ics onze de la nií. reprlse del
drama llrlc-hlstóric de gran espectacle, en quatre actes, lletra del UoreJat ebscriptor Josep Pàmies, müsica
de l'inspirat meslre Pere Sol», que
porta per títol «El Sometent d'Igualada». Interpretat per l'aplaudit Elenc
Artístic Jovenil I la direcció artística
de Jonn Berenguer i direcció musical
de Marcell Auladell.
Dia 22.—A les dotze del maU, sessió de vermut i primera ballada
de sardanes per l'orquestra «Fatxendes».
A les sis de la tarda, ball de societat.
A les vuit de la nit. Mplca serenata davant la Casa de la Vila per l'orquestra •Fatxendes». A les deu. concert a la sala-cafè. A les onze. ball
de goctetet.
Dia 23. — A les dotze del matí, sessió de vermouth I segona ballada de
sardanes a càrrec de l'orquestra «Fatxendes».
A les cinc de la tarda, ball infan(II. A les sis. ban de societat.
A les vuit dc la nit, tradicional
serenata davant la Casa de la Vila
per l'orquestra «Fatxendes». A les deu,
concert „ la -aia cafè per l'esmentada
orquestra, executant diverses obres de
rrpMtats mestre. A les onze, ball de
societat.
Dia 24. — A les quatre de la tarda,
cinema, varletés i ball de societaL

L'exportocló tabaquera representa
nproxlmadanv nt del 9 al 10 per cant
del total de les es^portacions cubanes.
IMPORTRACK) I EXPORTACIÓ.—
L'exportació cubana als Estats Units
fou l'any 1984 d; S 360.000.000. La
Importació americana a Cuba en cl
mateix any, de S 200.000.000.
Entre els països de l'Amèrica llatina. Cuba, tot i el seu contingent
rtduidissim de poblactó. ocupa el
primer lloc, lant per a l'exportació
com per la Importació, Cn el comerç
dels Estats Units. L'exportació americana a Cuba, en els vuit ni^sos
acabats el fettrer d'aquest any. fon
do I 137.000.000 contra 97.000.000 a
l'Argentina, que la segueix Immedlalnmant. I les Importacions foren
de S 177.000.000 contra 136.000.000 del
Brasil, en cl mateix espai de tenrfs
Cal tenir en compte qus la quasi
totalitat de la xifra de les exportacions culancs està ranresentada psr
l'exportació sucrera. El tabac, com
dèiem, representa el 10 per cent d aquella xifra. Les fustes 1 els fruits
tropicals que des de l'Havana per
la linla dels ferrocarrils Key-West
arriben ais Estats Units amb sols vnlt
hores de travessia constitueixen -.1del» principals articles d'expor
1 d'altra banda, com ha dit moll tres
taciò. Les altres Indústries que a
bé el general Machado a Nova-York, Cuba
aconseguit obrir-se pas, a
sl els preus actuals del sucre no mi- poc ahan
i penosament - Jarcia,
lloren CUIJB no podria sostenir la conserves,pocsabonerla.
perfumeria —
seva producció actual, produint-so a peues
n el mercat local.
una escassetat que partudiraria directament als Estats Units, obligats I àdhuc nljnncs lluiten dl·uin.··v
a comprar a altres mercats més llu- mixit amb la competència estrannyans, 1 que segurament no podrien gera.
oferir el sucre als preus que Cuba.
Aquesta falta d'iniclallva IndusD altra banda, el general Machado
agreujat per un aranzel arcaic
diu, 1 això és cert, qus la producció trial,
desl'a·lr·tat, qne de fet deixa lcsucrera ctibnna ha arrf'at al seu tdefensa
nacional, exmàximum. tant tenint en compte la se- p:ira el lafet producció
dolorós de què Cuba.
va capacitat i>rodi;cUva, com perquè que ha d'Importar
la totalitat dels
moltes terres delicades al conrej
que necessita f er al seu
de la canya s'han esgotat 1 caldrà articles
des dels queviures Bns n
dedicar-les a altres fruits. Per tot , Oonsum,
mena d'nrtlrles mamirfactnra·s,
això és que demana una millora en ( fofa
assoleixi la puixança fabulosa
cl tant per cent do preferència con- no le»
Seves exportacions. Els artlcedit a la tmnorturió del sucre cubà do
eles que Cu'a importa tenen els seus
als Estats UnJts, qua permetria n preu»
rejjulo's l fixats sense aipeüaaqueixa ludüstrlu estabilitzar-se, HS- cló possldile
ycls meivats proiln-.
8?guranl l'equilibri econònil<: de Cu- tors. El sucre, que
in font
ba i assegurant alhora, al mercat j prlnripal I quasi constitueix
de Icxporamericà, un submlnlstre segnr on les i lacló cubana, té el única
seu pfu regulat
millors condicions imaginables del pel mercat onsumidor.
els l-^tati
sucre que necessita per al seu con- Units. 1 això, a la forço ha
d'íss-tr
sum.
desavnntatjós per a 1 equilibri 'e 1>
conomla nacional.
Afuest proMema és d'un Interès
Creiem, dotvs. que *« un erro 1
vitallssim p u a Cuba, que té el seu
esdevenidor econòmic I polític lli- un excés de bon zel patriòtic, supogat a l'estabilitat i aflíMicamcnt 'le sar que el considerable volum de
de la Importació reprearnla seva producció sucrera. Es iivl·ib- les xifres
sobrabt de riquesa, o es digui
W le que tota la política econòmica liel un
que en diríem força adquisitiva
dol general Maahado voltarà entorn
pafs. Sl Cuba Importa en qm-id'.i·iuest prnÉdema. q\sí ara, de fet, del
tliats tan conslícraMes és pento* la
haurà quedat plnntejat, i^r a dis- seva producció I la seva indústria
cussions ulteriors, cn el seu viatge no n'iasten a les nc-essltats del conals Estats Units.
sum nacional, l cal importar tot allò
PRODUCCIÓ TAB-VOlíERA. — La que consumeix per necessitat Obliproducció anyal de tabacs és. en xi- gada d'abnstar el consum local.
fres rodones, de 50.000 000 de lliures,
L \ RIOfl'M CUBAN\.—-La rlqi.sde IÍS quals el mercai lociü en consum aproximadament la meitat. sa a'evalua cn t 6.000 milions, dels
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quals 13.000 mlillons estan en mans
estrangeres.
El ròssec fnvomble a Cuba en el
sen balanç mmerclal o sigui cl romanent o diferència entre la xifra
de la seva oroducclò i la del seu
consum, ha ístat, en et» anys 1900
a 1934, de t I.5*S.539.60Í.(I00, quantitat qne no es troba, nl de ben lluny, •
en clrculack) en el país, que segons estimats oficials no passa do
t 200.000.000. D,- manera que ha emigrat una rii|iicsa representada per
S 1.348.539.60? noo. Aquestes dades baa
estat adduïdes en on projecte de Bai
presentat a la Cambra demanant que
,•5 nomeni una comissió per a In
vestigar les causes d'aquesta absorció de la riquesa cubana.

sivament d'aquesta Indústria, 1 pugui abastar Induslrialment el seu
^«opj consum. £1 nou govern sembla que ve animat dels millors propòsits, i es pot esperar que aquesta nacionalitzaçló de les fonts de la riquesa local serà una de les seves
primeres i més capitals pgleocupaclons.
MABTI CàSANOVAfi

Havana, abril 30 de 1925.
U

DEUTE \u;iONAI..-El 20 de maig
un ple complet va estrenarda 1921, al vendre possessió l'actual seAmb
al vespre, al teatre BarceloPresident Alfred Zayas. els deutes ua, ahir
comèdia en quatre actes, do
nacionals ersn de t 4«.811.500 l'ex- Lluísla Verneuil,
adaptada a l'escena
terior. 1 37.8j5.500 l'talcrlor, cn to- espanyola per En
Martínez
tal I 86.667.000. EI 1923 es concertà Sierra, «Idillo en unGregori
quinto
piso».
amb la casa Morgon Co., un «niAquesta
obra
està
plena
de
situaprestll de 50.oofl.000 per n rcstníillr el
rèdit tan decaigut després de la cions «delicades», però molt discreilcsfeto baiuàrln del 1921, elevvam- tament donduldes. Té, demés, un
diàleg snmament agut 1 enginyós,
se el deute a • 136.667 000.
per la qual cosa, 1 pel treball exquiEl 31 de murc passat el dcule ex- sit de la senyora Bàrcena 1 del seterior era dc t 87.652.200. I l'inte
nyor Collado, fou molt del gust de
rlor de 11.91R.200, en total • 99.580.400. la concurrència, que no vn plànyer
O sigui qne ha estat disminuït en els aplaudiments a l'autor I als InS 37.086.600.
tèrprets. L'adaptarló del senyor MarSITUACIÓ DEL TRESOR —Al re- tínez Sierra està feta amb molta
bre el President Zayas el govern, traça. 1 reflecteix molt bé el «sprit»
el 1921, hl havia dlsponil·les en cai- francès, que és el punt dolç de la
xa t 63.594 478.05.
comèdia.
El conjunt d'ainesles estadístiques
»-«—
poden donar-nof impressió del con1 junt de l economla cubana. No és
desesperada, nms altrament, però
Aplec a Valldoreix
tampoc és massa falnguera. L'aflan[ çament de l'hisenda F ^ " 0 * ' DE,
i crèdit republicA després de la fa{ lllda del 1921, demostra la poixanL'excursió col·lectiva que ha de te
j ça del pals i la seva polencialltat nir lloc diumenge vinent a. ulntoeconòmica en termes veritablement resc Valldoreix (IndrM de Sant Cusorprenents. Però hi ha d'altra ban- gat), organitzada pel 'Irup Ex-'irsl'v
da la Incertesa en l'esdevenidor de nísta ne l'Orfeó Graeienc ctm ura
la indústria sucrera, 1 d'nvançada mnii» ta sortida camp reia degu-. pHportem ja aquest any. en el qual el ser a la seva oportunitat, esdev npreu del sucre dlllcllment abasta él
cost de la producció Alguns mpems . drà indubtoblemen' un del» m.~« k*»!.
han paMlitzat la safra. I allres anun- I mats i Importants aplecs dels qjc
cien el seu tancament per a l'any s'han celebrat fins avui. Sabem que, ultra ol Gr ip 'rg-nltza
pror-er.
dor
pendran part n l'aplec
81 no es posa tota la bona volun- «airebé tot» els nrfeonlste? i nomtat l tota l'ajuda nflclal estimulant broses famílies del G iclen'. nuo»!la Iniciativa particular 1 donant a des colles d'ex-ufionlstes. Ai tarles Indústries un aranzel favorable, danlstes I de cantaires di- tver-ps
per a crear una Indústria genuïna- entitats, tant del pla com dels pobles
ment nacional, de tal faisò que els de 'a rodalia dp Valldoreix C-.DJU
preus dels articles siguin regulats tant-'ins que fins h' hvrà a t i ' U i uper les necessitats del propi mercat, cíls i> valuosos elci t.l» di le» in»,
fent que els beneficis d'aquesta pro- ••ortants ciutats d» Ter assa l Sabaducció no emigrin, l'esdevenidor de fen.
Cuba és ben incert. Sl bf ha un xic
d^ la test» és li Icessanl
de previsió, Cufa, amb una terra deL'-.rdre
debò; AI mil. oft-í sni·mn:- a 'a
fertlllsslma. amb una «ituació geo- parròquia
dc Valldon 'x on serà Cuagràfica envejable en In ruta d'Euro- tat el gran
«F>n« ROMWBS»;
pa 1 a les portes d'Amèrica, pot fe 'ri sorlln icoral
de missa. 8"pxe*u ar8n
ésser el centre distribuïdor d.ls mar- les arlaudides compiíl'·ion·
«l a font
cats americans, l valorltzar la seva de r\·ítcr.. Morera, I «l.« tntí
de.
prodn-cló sucrera quan la scvva economia no depengui, com ara, exclu- Rm'-f, .Cl••»•••••; amb m··-.ni vi.m·ii·
de la cobla «Catbaiònla»; despré*.

I a bosc de Valldoreix, l'esmentafa
cobla tocarà les següents sardanes
per dansar: .Els arbres de l i Devesa saben una cançó». Baró; rEi«
dos moixons enamorats. Pol: 1 «IIluslons», Pallarès. Finalment, ec ha
vent dinat, hi beurà, en el mateix
lloc, nna completa audició de sardanes en la qual podran i^sser datisades: «Cançó de les mares». Serra;
•Fent-se l'amor». Gua-vch; «La Peca
dora». Rigau; «L'anell de prometatge». Bou; -Aquelles mana qne es troben», Pallarès, 1 «Gracienoa», Soler.

del» grana períodes: primitiu, clàssic, romàntic i modem, constituiran
la base del programa que dissabte
vinent ln:erpretarà al Palau eJ gran
violinista Jacques Thibaud, excl»
slvament per als eocis de r·Assoolacló da Música da Camera».
Completaran la sessió algunes d'aquestes obres de lluïment inexcusables en un recital monogràfic de violí, com el que l'iBus·.re artista francès Interpretarà en aquesta Imeressantlsslma seasló.

A 11 I efecte de procurar totes les
comoditats als excursionistes, se'ls
fa avinent qne hl haurà servei d'autòmnibus Sant Cngat-Valldorelx 1 de
cafè-bar-res·aurant, tot a preus rao
nata.

Desprét d'efectuat, amb ÒKÍ; extraordinari, «1 primer concert de la
tournée catalana del Sextet Granados el qual1 va tenir lloc dimarts passat, a ['«Associació de Música» de Sabadell, constituint un veritable triomf pela artistes i l'entitat
organitzadora, el «Sextet Granados»
prosseguirà la sèrie dels seus interessants reciíaJs durant el proper
mce de juny en lea Associacions de
Música de Vlcb, Olot, Figueres, PalaTrugelI. Palamós, Sant Feliu de
Guíxols i La Blsbaï, els quals són
nsberats amb veritable cntusiesnie
per tots els socis d'aques cs entitats.

Peregrinació

a

Roma

i Lourdes
La Junta de la Hospitalitat de
Nostra Senyora óe Lourdes, ha aconseguit de les companyies de ferrocarrils un tercer tren per així poder atendre els que han soq citat
Csser Inscrits en la Peregrinació a
Roma i Lourdes, que presidirà el
senyor cardenal-arqueblsbe di« Tarragona 1 els altres prelats òe Catalunya.
En el tren especial de Barcelona
sortiran el dia 12 del pròxim Juny
400 peregrins. 1 en el de la diòcesi
de Tortosa, qne prealdlrl el doct >r
don Feliu Bilbao, bisbe titular de
Zaral 1 administrador apostòlic de
Tortosa. 450 peregrins.
EI dia 15 del corrent ol Comitè
executiu de Tortosa publicà una circular comunicant que tancava deftnitivament el termini per a Inscriure's.
Aviat es tancarà a Barcelona cl
tnrmlnl d'inscripció per al tercer
tren que organitza l'Hospitnlttat.
comptant amb les peticions .l'Inscripció de les delegacions qu» té i
les principal» de les diòcesis de Catalunya I Mallorca, per la qual cosa
és convenient que pas'in aviat per
les oficines que té al Palau Episcopal per a formalitzar llur Inseripció
els que desitgin assistir a les festeí
de Bestlfleació de la Veneraòi Bernardeta Soublrons.

M u s i c a l s
«La Follia», de Corelll; «Xacona».
de Bach; un «Concert», de Mendelss'·'in i el «Poema» de Chausson. quatre nl·res mestres de la música per
violi, representaives respecUvain«*ji

Per

l a f a m í l i a del g u à r d i a
Langa

Destinades a la família del gu^dia Langa s'han rebut a la nostra
Administració les següents quantitats:
Suma anterior. . 107'00 Ptes.
L
A.
yoo »
M. V
IS'OO »
Total. . 127'00 PtesResta tancada la subscripció. Les
137 pessetes han estat lliurades w
Centre do Repòrters Iniciador de ia
subscripció.

Quantitats rebudes a l'Adminlst*
Cíò de LA VEU DE CATALUNYA:
Suma anterior .
Una mare i Ulla
Mani Puigventò- •
L. A.
. . . .
Familla Paré . .
. Mi

. 856'00 P"3
IS'OO
500
SOO
'O
. 930 00

*

e'A

N o t í c i e s d el a P e n í n s u l a
La

campanya
del

Marroc

Dl MELILLA
Melilla. » . - S'han provei: jense
novetat lea poaesions de Drlua < T«.
ferslt.
Procedente de Tema. arrlharen dos
avions, tripulat un d'aquests pel cap
d'aquell aeròdrom, ilnent Barber I
cap:tà de fragata. Boel.
S'estatgen « la Comandància millur.
—A les oficines de la Intervenció de
Taferslt as presentaren algunes famíllea rebels, i es soimsleren.
—A l'Hospital va morir el soldat
d'artlllerls. Cristòfor Pérez Gencroto.
—El coronel d'engtoyers senyor
Andrade, inspeclonà tes obrab det
pont sobre el Kert.
Després es traslladà a Tukurman,
on fou obsequiat per ta població Indígena amb uo dinar a l'esui moro.
—Començà l'enderrocament del
fort de Sant Domènec.
—Un sldat de regulars d'AIhucemcs. es barallà amb ei legionari
Gonçal Fernàndez, reeuliam ambdós ferits d'arma de foc.
—Forces de la regió rte Taferslt
efeciuaren reconeixements sense novetat.
—EI temporal de pluges ha Impedit als aviadors de fer els reconeixements a la zona rebel.
—Aviat seràn traslladats al cementlrl de Mont Arrult ies despulles dels
soWats vfctlmee del 21. els quals
son enterrats a Drius. Tistuln i
Batel.
INTERPEL·LACIONS ACCEPTADES
París, 20. — Dilluns vinent, rependrà la Cambra de Diputat* Ics seves
tasques, interrompudes, com es tecerdarà. des del dia 25 d'abril passat.
El govern, segons es diu, està disposat a acceptar les intcrpeUaci-jns
anunciades pel socialista Henaudel
I pel comunista Doriot sobre Is campanya del Marroc. — Havas.
SALUTACIÓ A LES TROPES FRANCESES
París. 20. — Les Diputacions provincials (Consells generala) de Caen
1 Anger, han votat por unanimitat
una moció de salutació i admiració
. les tropes franceses del Marroc, I
3e confiança en la seva valor i en la
perícia de llurs caps. — Havas.
SENSE NOVETAT
Madrid. 20, — Comunicat oficial de
guerra:
•Sense novetat en ambdues zones».
'••Cl
El

Nunci a

Navarra

PREPARATIUS A PAMPLONA
Pamplona, 20. — El NuncI és esperat en aquesta població el dia 18 de
Juny.
Serà rebut oficialment.
A la Catedral es cautarS un «Te
Oeum» 1 hl hadïà recepció al Palau
Episcopal.
El dia 19 presidirà la processó del
Sagrat Cor de Jesús.
El dia 20 consagrarà la nova església parroquial d'Ellzondo.
Arribada

de

pelegrins

ANIMAOIO OE LA CIUTAT
Saragossa. 30. — Segueixen arribant peregrina de totes les regions
li amb llurs banderes respectives assistiren a les quatre de la matinada
a una missa. El senyor bisbe d'Osma donà la Comunió general
A les deu ae celvbrà una altra missa amb cant gregorià en la qual
oficià l'arquebisbe de Saragossa, pronunciant el sermó el bisbe de Jaca.
Els carrera estan animadfssiros. Es
calcufa en quatre mil el nombre de
peregrins que han arribat.
Demà arribarà al Cardenal Benlloch, el qual s'estatjarà al Palau
Episcopal.
Notes

de

Biscaia

MÍTING D'ESTADANTS
Bilbao, 20. — Seguint la seva tasca
els llogaters en la campanya empresa pro-pròrroga del decret dc lloguers, ahir a la nit es celebrà un
mltine a Deusto.
Diumenge al matí es celebrarà un
altre acte Igual a Bilbao, i a la tarda un altre a Mlravelles.
EMPRESONATS QUE ARRIBEN
Bilbao, 20, — P«r a comparèixer
a la vista per la causa Instruïda
pels successos d'agost de l'any 1923,
a la plaça de la Inturra, han estat
portats a Bilbao els senyors Pérez
Solís 1 Fresno, que estaven a la presó de Barcelona.
BANQUET. - QUEIXA D'UNS ARQUITECTES
Bilbao. 20. — La Societat bilbaïna
ha celebrat avui un banquet ofert
pels caps 1 oficials dels cossos de la
guarnici!» al gqvernador militar, senyor EchagQe. amb motiu d haver-'.l
estat concedida recentment la Medalla Militar.
UI assistiren les autoritats 1 presidents de les entitats.
—Una comissió d'arquitectes ha visitat el governador per a quelxar se
de la Intrusió que realiUen uns senyora posseïdors de títols de suficiència, expedits per l'Institut Cervera,
de València, els quals creuen lllcgals.
El governador ha promès assabentar-se de l'assumpte.
El

contingut
d e la G a s e t a

DISPOSICIONS DIVERSES
Madrid, 20. — La •Gaseta» publica
'M següents disposicions:
Corfo Municipal
Aprovant la carta municipal formulada per l'Ajuntament de Montneffro (Barcelona).
t u ttisies del cens eleciorol
Keiai ordre concedint amb caràcter

general una nova pròrroga la qnal
termUmrà el 31 del mes actual uer
el termini d'exposició al púbhc de
les llistes dei nou cena electoral.

del DMOlOfi, general Hermosa, l
fou rebut pels elements que Integren
el Comitè Directiu de la Unió Patriòtica, l'alcalde de Madrid, el governador civil, el sol»-secretari del TreLa diilrfbticld delt lelegramu
el director d'Administració L>Reial ordre disposant que !es pla- ball,1 nombrosos
individus de la Unió
ces de repartidors de telegrames si- cal
guin nomenades directament pel di- Patriòtica.
El general Prlmo de Rivera recerrector general de Comunicacions.
regné totes le» dependències i per úlInterventor d'HUendn
tim penetrà al Soló d'Actes, essent
acollit amb grans aplaudiments.
Anunciant haver estat nomenat
don Jaume Busquets I Malel. InterEI general Prlmo de Rivera oo>
ventors d'Hisenda de l'Ajuntament
pà la presidència, tenint a la seva
de Lluc-Ma)or (Balears).
dreia el general Hermosa. el sots-eecrelarl del Trtball 1 el senyor Calvo
Sotelo. 1 a la seva esquerra, el comte de Cedlllo I l'alcalde de Madrid.
El comte de Cedlllo pronuncià
L ' a c t u a c i ó del D i r e c t o r i
breus paraules de salutació.
—Aquesta casa — digué — encari
DESPATX AL MINISTERI OE LA «ue modesta, es considera Invesüda
d'espiritual gala en Tacte que celeGUERRA
Madrid, SO. — A Guerra despafc- brem.
La Unió Patriòtica es considera
xuren amb cl pretid^tM, el general
Hermosa, eU sots-sccretarls de Go- hoDorndíssima amb la visita del severnació i Foment l el director de nyor ipresidsnt del Directori, ace
TEconomla Nacional, senyor Cas- que, a més, representa la gran compenetració que existeix entre el poledo.
públic i un sector, molt ImporAquesta tarda coaíer.'nclarà amb der
el delegat «vil de l'alta comissaria tant I extens, de Voptnló.
Rebeu, senyor president, la nostra
i amb l'ex-mifilstre francès senyor
salutació < la seguretat que la Unió
Malvy.
Patriòtica madrilenya actuarà a l'aTambO rebrà una comissió de caps vanlguarda
conforme al patriotisme
l sllcialí, procedents del Col·legi d'Or- de tots, 1 demano
nl cel que saguelfes, i el djga de la Facultat de Cièn- x| ooronant la vostro
obra en bé dol
cies don Màrius Snenz. acompanyat rel I del noble poble espanyol
(Aplaude l'amoalxador de l'Atgentina.
diments).
SIGNATURA D'ASOENSOS
A continuació s'aixeca per a fer
Madrid, 20. — S'assegura que cl ús de la paraula cl g.'neral Prlmo
rei ha signat els ascensos dels co- de Rivera, essent acollit amb una
ronels Nüflcr do Prodo l Gonzàlez ovació.
Començà el president del DlrcotoCarrasco.
rl ol seu discurs, agraint els aplaudiLA IMPORTÀNCIA D'UN DECRET
ments que 11 trlbutavan.
Madrid. 20. - A la Presldèocla feHe de fer constar — digui' — í^.in
ren notar al migdia la importància per molts que fossin eh a^remi» dudc la Reial ordre apareguda avui rant la mava estada a Madrid, atret
al Diari Oficial de Guerra, relati- pels deures de govern, no podia omeva a lo ncressitat d'efecttier «na es- tre la Indicació que em Üéu el precrupolosa revisió de Ics comissions sident de la Unió Patriòtica Ml >
d« caps i oBcinls de Madrid.
visitar aqufst local, ocupat en
nqueK moment per tots els seus soDECRETS SIGNATS
1 cis, que ban posat en la Unió PaMadrid. 20 — A la Presidència han triòtica tota la seva fe. tots el seu
facilitat els segOente Decrets sig- afecte i tot el sou patrloisme.
nats pel rei:
De ml sé dlr-vos — afegí — que
Dc Finances. — Concedint algunes sense mires polítqHics. Ja que aquestransferències de crèdit importants, tes mires estlgweren semloro sUtinyaen Junt, 11.438,200 pessetes, rer nl des del Directori, he seguit amb gran
Wgent pressupost de despeses drl afecte l'organització de la Unió Pa
Ministeri Ce Gràcia I Justícia, Guer- trlòiica. sector que serà l'òrgan adora, Governació. Foment, Treball, Co- quat. sà l vigorós per a la governa
merç i Indústria.
ció de l'Estat.
Projecte modificant el règhn de reEn aquest local han sonat aplaudigistres dc préstecs hipotecaris als ments qnic represenlon esperança I
efectes de la contribnció dutilltais fe 1 s'han escoltat tamlbé paraules
i forma d'exacció d'aquests pel que d'homes de caibell blanc i t t això he
es raferelx als mateixos.
d'oferir-ho Jo a l'aliar de la Pàtrln.
Autoritzant remi«sló d'obligacions (Grans aplaudimentc).
del Tresor, per juo milions a circ
L'acçló de ounsclèncie ctutadan-i
anys data. amb Interès de cinc per que
realitzant és ben notòria
cent a 1 any l prima d'amortització I no esteu
do 1 per 100 al vencltftent en cinc de tància.he de remarcar la seva imporJuny de 1930.
es parlà dc la (hdltertaol i
Concedint un suplement de crèdit dcMolt
l'oplolú pública 1 és que el cas
dc 1051,898 pessetes, al capítol cin- era
al del malalt que paquè (noves construccions) del pres- teix semblant
una deslUusIó o decepció per
supost de Marina, per adquirir eis què veu
que no arriba la salut.
hidroavions.
Com han vist, hem enrprl-s üna
Presidència. — Sobre reorganiíza- porció
problemes que es trobaven
cló de la Intervenció militar i for- nturats.deUnes
per fuita de
ces anixlllars indígenes, a la zona voluntat per avegades
escometre Is I altres
del (protectorat espanyol del Mar- perquè perjudicaven
algun Interès.
roc.
I el Dlrjctori. sense més Interès que
Admetent la dimissió del càrrec de la consciència nacional, els ha ni governador civil de La Corunya a gut
d Ou Pere Lozano Gonzàlez 1 nomeEls punts fonamentals del nostre
nant per al dit càrrsc a don Pere programa
eren raprimlr el separaLlosas Badia, ex-diputat a Corts.
tisme que algú s'entossudí « afaGuerra. — Disposant que cl gene- vorir: acabar amb el terrorisme i
ral de brigada en siluacló de pri- realitzar una actuació sodal oprimimera reservo, don Pere Méndez Ve- da fins aleshores i empaitar cl ptrga, passi a la sjgona. per haver .blema del Marroc.
complert l'edat reglantenlàrla.
•Aquesta actmacló bastà per a JusConcedint la Gran Creu de Sant tificar
el nostre adveniment, però
Hermeneglld al conseller togat don tinguérem
l'audàcia de recollir una
Adolf Tràpaga Aguado i a l'Inter- sèrie d'assianptes.
encaminant-los, i
ventor de l'exèrcit don Gonçal Fer- hom tingut la virtualllat
de presennflndíz de Córdoba Caballero.
tarr els matisos del noslrc pensament
Proposant per al comandament del i del nostre programa. 1 l'un 1 l'alBatalló de Ràdbtelegrnfla de cam- tre. han portat nombrosos adeptes.
panya el tinent coronel d'enginyers • Han pogut apreciar tots els clutadon Josep Irlbarron Giménez.
* dans, que el Directori, en l'any I mig
ídem per al comandament del Re- . que fa que està constituït i que esta
giment de Caçadors de Maria Cris- „ actuant, ha estat 1 encarnació d'un.
tina, número 27 de cavalleria, el co- govern seriós que Tibrí un camí mé.<
ronel don Vicens Salmeron.
tranquil a la nació.
Proposant la concessió de la MeAquesta tasca ha merescut l'addalla do Sofrimsnts per la Piitn-i
peaslonada. a dos caps, dnc oficials miració dels eslrnngers que ans vi1 Un oficial moro de segona, ferits siten, ara en més nombre que abans.
per l'enemic en operacions de cam- I que veuen en Espanya un dels
països on es vtu amb més franqtillponya.
Governació. — Aprovant TAgrupa- II tat
El general Pilmo de Rivera exipoció dels pobles següents: Ciurana
umb la Biironla d? Rinlp; Lluduri sú la gran satisfuedó que senten ton
amb Odoii; Aynet amb Besan d'A- els que oomponen e| Directori daneu; Arcó amb Nolús; Tort per At- vant els aplaudiments l adhesions
metlla onib Rosella i Gabarró. a la diàries.
Aixi. doncs — afegí — aquesta
província de Lleyda. Una altra agrupació a la provlncio de Salamanca l Unió PatrKitlcu, nucli I continuació
d'aquella primera agrupació creada
una altra a la de Guadalajara.
pel marquès de Comlllas, gran puirlota, encara que ha fet el soi rlllDEPRESSIÓ DEL PAPER D'ESTAT
de quelcom d« la seva organlt/uMadrid. 20. — A la sessió de Borsa ci
anterior, ha d'ésser guia de les
d'avui segueix la depressió en els ció
de províncies 1 exercir ona acció
cabals públics, baixant la partida
ciutadana importantlsslms I dc rede limenor 13 cèntims, en quedar cíproc
desinterès; desinterès per la
a Ttm
noMtra part. perquè nosaltres solaLes obligacions del Tresor torobe ineoi desitgem que estigui en condies cotitzen amb baixa.
cions per a encarregar-se del poder,
Les accions bancàries estan tan i desinterès ep vostès perquè solodisposades.
ment anhelen que ens enfortim per
Les accions dc la Sucrera estan a seguir la nostra tasca I que «é
sostingudes 1 les ferrovlíirles irre- mals nacionals es citrln. (Ovació;.
gulars, pujant e's Alcants I baixant
Dedica un calorós elogi als seu»
els Nords.
comt·anys de Directori, nobles, alEls francs passen d • .Tò'tlj a 35'35: truistes,
dedicats a la Pàtria.
les lliures, de 33'45 a 33'W, i els dòHem aconseguit — terminà di^nl
lars no varien de S'fl.
— més del que podíem aspirar: In
UN DISCURS DE PRIMO DE RIVERA. fe, la esperança I el respecte de lots
EL DIRECTORI HA MOOUT PROels nostres conciutadans (Ovacions
BLEMES. — EL DIRECTORI A
i visques a Primo da Rivera. al salMES DE REPRIMIR BL MORBO
vador d'Espanya, nl rel i a EspaSEPARATISTA, I REALITZAR UNA nya).
ACTUACIÓ SOCIAL FINS ARA
Terminat l'acte el general Primo
OPRIMIDA I ABORDAR EL PROde Rivera fou obsequiat amb un
BLEMA DEL MARROC, HA TIN- lunch.
GUT L'AUDÀCIA DE RECOLLIR
MALVY HA VINGUT PER A TRACUNA SÈRIE D'ASSUMPTES. LUNCH
TAR DEL MARROC
Madrid. 20. — El Consell del DiMadrid. 20. — AquíRta tarda, com
estava anunciat, visità el general rectori terminà a un quart de deu.
En abandonar la Presidència el gePrlmo de Rivera, a darrera hora. el
neral Prlmo de Rlvora. es dirigí al
domicili da lo Unió Patriòtica.
La concurrència era realment ex- Palau dols ducs dc Montcllnno. on
traordinària. Entro .litres persones, ostA Invitat a sopar.
Després, sortí cl general Vallescihi havia el president de la Unió Patriòtica, senyor comte de Cedlllo, nosa. facilitant In referència oficioels membres del Consell Dlretlu, al- sa del que han tractat en la reunió,
guns regidor», el governador civil, als periodistes.
el duc de Ballén. comte de Bilbao,
Manifestà que cl Consell s havia
marquès de Casa-Jara, comte de Tor- ocupat amt) deteniment de l'assumpre Isabel, marquesos dc Ribera I Por- te rolotlii al concert econòmic de
tugnlele, general Díaz Merry, gene- Bascongades. Es un assumpte molt
ral López Sanz, ex-olcalde de Ma- complicat 1 cal traclar-lo « traves
drid, senyor Alcocer, comte de Tepa de mil cares A aquest assunii·ie dei Marti Rosales. cosí del duc d Al- dicarem tres Consells.
modóvar.
Afegí que l'ex-roinistre francès.
Malvy. que es tro'M n la Cort.
El marquès d'Estella arribfi a dos M
quarts de set, acompanyin del vocal no ha vingut a Espanya amb cop
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missió ni política nl Dnanclera. sinó
amb caràcter oficiós, a tractar amo
el president sobre el problema dul
Marroc, amb coneixement del govern francès I del nostre ambaixador
a Paris, senyor Qulflones de León
M Malvy ha conferenciat diverses
vegades amb «I general Prlmo de
Rivera I demà emprendrà la seva
tomada a Paris.
ALGUNES VISITES
Madrid, 80. — F.l marquès d'Estellu ha rebut el president dc l'Exposició Ibero-Amen. atia de Sevilla, don
Cèsar Alba, l'alcalde de l^gronyo i
el governador de Ciudad Real.
ELS ALFERES NOUS
Madrid, 20 — A Toledo s'ho celebrat aquest mati l'acte de donar possessió del càrrec d'alferes a 307 alumnes.
Ha presidit la cerimònia el general
Weyler, que portava uniforme de gala de coronel del regiment d'Infanteria d'Aragó, amb el Tolsó d'Or 1 la
Llorejada de San» Ferran.
Hl assistiren també, els generals
SuArez Inclàn, Villalba. Arjona,
Yma/. Moreno, Rivera i Romero, tots
els coronelsrtsldeiitsa Toledo, al gcvernador clrQ interi. l'alcalde 1 una
comissió de regidors, cl president du
la Diputació i comissions dels centres docent», personalitats l molt de
públic.
Els alferes formaren en quatre rengleres al pati. davant del costat dret
dc l'estàtua de Carles V, l la segona
companyia d'alumnes es situà al costat oposat, donant cara als nous oficials.
Després de llegir se !a Reial ordre l
els numenament» dels nous alferes,
aquesis besaven la bandera i passaven a rebre ela nuínenamenls de mà
del capità general Weyler.
El coronel pronuncid un discurs, i
a continuació Ulurú la hnndera al nou
banderer, senyor Garcia Ritsereltl.
Es remeteren també pistoles de regleinent als alferes don Macià Buce.
Garcia BuseraHi I Enim Garrido, a
aquest darrer per irehniis extraordinaris que ha vliigm :•••->!Itïant a profit de l'Acadèmia.
Desprès s'ha celebra: nn bsnqitci.
ELS MUNICIPIS I EL CARBÓ
Madrid, 80. — El Ccuiüé de la Feili ració de Societats obreres de Sarna
.i" LangreO, hu dirigit al president del
Directori una exposició, de la quaí
són el» següent.- i . ••!>.
«Excm. Sr.
A la Conferència de Mineria celebrada e| proppassat m, s d'abril, s'.icurdà soUicliar del Uiii toii In derogació de l anlclp 390 df l'Estatut municipal, que anioriui' .-ijnmameni·:
per a establir un impost sobre el
carbó.
si e; Direct 'ri deixés sense efecte el
dit article, els ajunt n nts hullers no
podrien construir les bres de tn portnd.i d'algfies 1 xarxa ite clavegueres,
servei deslróll per lv.x]iiolacló do les
mines. havenUM ob-irult les clavegueres per efecte de K- lerre» que en
el rentat d ecarbo i • - escombraries
dipositades damunt el marge dels
nus augmenten cl s, nivell.
Es calcula que en 11 pons construït
per l'Estat a Sarna, d irounl del riu
Nalón, que Ifig colnmiu s tenien 8 metres al descobert, n entre que en l'artualltut. només en onni quatre a la
vista.
Per totes
raons bWMimenl exposades, el Cfcmflt: dc la Federació de
- ir-iate obrcrPSi ai l> lot «I respecte
I consideració, oc* id& dirlglr-Sc a
V. E. per i demanar-íl qnc es dclxl
en Vigor l'article 39(> de l'Estatut municipal, pfi tal d'i'tlablir l'impost sobro ta ríqiiena del subsòl, que és el
carbó, per .'i cfi inar les obi - !• sanejament, per haver estat fet' - malb^
les que hi liavln, com n conseqüència
del neball de les mines.
Si V. E. Iio considera oportú, pol. demanar le; memòries• que anualment
tramet r.\|iiiiinnienf al director gencrai d'Administració o nl minísicrl de
Finances, en les qual» veurà ço que
diu 1 prop. sn ••] comptador niubtclpO|. aprovat per rAJunlamenl, referent n I i -nuïn ió econòmica de la
portada d aigile--- 1 xarxa de clavegueres.!
LA DETENCIÓ OE VARELA
Madrid, ïü. — EI» periodistes preguntaren avui, en acabar el Consell,
nl gcneriil Vallesplnosa, quelcom sobre la detenció de Benigne Vareht,
director dc -La Monarqnlo-, 1 cl general es mostrà reserva:, 'Hem que
no podia dtr quina era la <aiisa.
E| senyor Varela ha passat a la
presó Model en qualitat d'iucomunicot.
La senyora que fou detinguda cu
els primers inomcnts Junt amb aquell
fou postula en llibertat a primers
hora de hi i irda. per traí-ta r-se d'una empleoila del senyor Varela.
N o t e s de
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ROBATORIS A UNS ACTORS
Madrid. 20, — Aquesta matinada
s'ha rebut al Jutjat do guàrdia una
denúncia
•' ntada per l'artista anglès Wegiur Wllllam», que actua al
teatre Infanta Isabel.
En tornar <li l'escena i entrar a la
seva cambra, havia notat un soroll
com de p.rsiiries que fugien.
L'arllMa - donà compiv quo de
ies butxaques del pantaló de carrer,
que havia dcixsl damunt d'un bagul,
li mancaven efectes, Joies l diner en
monedes de diversos països, per valor de nou mil pessetes.
També nl leatre de la Comèdia i
durant la funció. 11 robaren del tocador del cambril dc lactriu Maria
Uayar, un rclloipc d'or dc polsera,
valorat en «X) pessetes.
En aquest últim cas, l'únic que
e» va poder arcrlguar fou que havia
arribat un individu preguntant per
la dita actriu, que estava en escena,
1 passat algun temps va desaparèixer
MORT DE RAMON AUNON
Madrid. '-" — Avui ha mort l'exministre do" Ramon Auflnn, marquès de Pllares Era senador vllallci.
DESGRACIA A LE8TACIO
Madrid. 20. — Aquesta nit, a les
set 1 deu minuts, en sor lr el carril
de Barcelona, mim. «21. agafà at cap
dei servei do nit s l'estac'ó del Migdia. Josep Gil Bautista, de 56 anys
d'edatPer sobre el coll II passaren se',
vogons. sepurant-h el cap de cos.
La víctima, en ocórrer la desgràcia, eis dlsirfvavn a creuar la via per
diriglr-se al seu despatx.
RETORN D'EN SANCHEZ CUERRA
Madrid, ít» - Procedent d'Alacant,
ou ha passat uns dies, ha tornat
ovui a IM Cort l'ex-presidnnt del
Consell scnjoi Sànchoz Guerra.
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COMITÈ CIVIL
Londres. 20. — Lord Balfour anuncia que el Govern es proposa constituir a base del mode! del comitè de
defensa Imperial, un altre Comitè que
només s'ocuparà dels grans problemes purament civils que Interessen el
desenrotllamen, de lTm|>eri britànic.
— Havas.

LA FORÇA HIDRÀULICA
Pans, 20. — Aquesta nit, a tres
quarts de deu. ha sortit el president
del Consell de ministres, senyor Paln.
levé, cap a Grenoble, amb l'objecte
d'inaugure.r l exposlcló internacional
de la hulla blànca. — Havas.
A l e m a n y a
EL CENTENARI DIBANEZ
Paris, 20. — La commemoració del
REFORMA CONSTITUCIONAL
centenari d'Ibaftez, Ibero marquès Senlll federalltt i i deseeutuiUUador
de Mulbacen. el qual realitzà imporBerlín. 20. — El ministre Uc l'Intetants trebolli' geodèsics, se celebrarà
a la Sorb nta el 29 del corrent. — Ha- rior ha declarat a la Co mida ió de
Pressupostos del Keicttaiag que cavas
lia modificar la Constitució en un
sentit federalista i desceniralttzador.
EL SUCCESSOR DE VOLINE
El ministre ha proposat la formaParís. 20. — El senyor Brland ha rebut 'a visita del senyor Kra»sln, el ció d'una comissió permanent enefirqnal 11 ha fet la presentació del se- regada d'examinar les mocions que
nyor Tlkmatloff. successor del senyor hom presentarà per a mudlQcar la
Voline. en el càrrec de primer secre- Constitució de Weimar. especialment
tari de l'Ambaixada dels soviets, — pel que es refereix a la supressió de
Havas.
la llei de protecció a la República 1
del Trlbunol de Justícia. — Havas.
ENTERRAMENT OE VlOTIMES
I m p e r í
B r í t à n i r .
Dortmund. 20. — Avui »·ha celebrat
amb gren solemnitat I amb assistènCONTESTA DE CHAMBERLAIN
cia d'una gran gentada l'enterrament
Londres. 20. — A la Cambra dels de les víctimes de la catàstrofe miComuns, cl ministre de Negocis Es- nera de Dorsfeld — Havn»,
trangers, «enyor Chamberlaln. conMOCIÓ REBUTJADA
testant diverses preguntes, manifesta:
Berlín, 20. — Sessió del Relchstag:
Primer. — Que la nota dels aliat»
rela'lvo a les fuites d'Alemanya, e» Per 214 contra 128 vots i 23 abstenpublicarà alxl que arribi tt mans del cions, ha estat rebutjada una moció
de desconfiança al govern p resentaGovern del Reich.
Segon. - Que m s'ha concertat cap da pels soclnllsto». — Havas.
acord per part del Govern britànic
DEBAT AL REIOHSTAG
amb Fianço l Espanya en el relatiu
Berlín.
Í0. — Al neichstag el sed la qúesiló del Marroc. — Havas.
nyor Breltscbeld, parlant en nom drl»
socialistes, diu que el seu partit resRENUNCIA OE LORD ALLEMBV
el mariscal Hlndenborg tnen.
Londres. 20. — A la Cambra del» pectarà
Comuns, el ministre d'' Negocis Es- tre aquest respecti la Corstitnció.
trangers, senyor Chnmborialn. ha j Termliu'i el seu discurs aconsellant
anunciat quo por renúncia del seu ' què no es parli més del plebsicit a
cànec a Egipte. Lord Allomby serà \hAcla-I.orena, perquè el dit plebisMibslltuH aviat pal senyor George cit no hauria d'ésser fovorablt a AleUOyd, primer governodor de Bom- manya.
bat
EI comte de Wostarp ha pronunEl ministre ha afegit que això no ciat un altre discurs, protestant cenmodificarà per res H» política del tra l'ocupació de Cdónin l advocant
Govern aobre Ics qúestlon» que es re- per l'entrada d'Alemanya a In Solacionen amb Egipte 1 amb el Sudàn, cietat de les Nacions, per a posar la
Segons h» explicat el senyor Cham- nou a d'.scussi,', in .pirstló do la resberlaln. Ja en la tardor proppassada poiiïabllltai do :a guerra. .— Huvas.
Lord Allemby manifestà desigs d'abandonar aquest càrrec, alxl que fos
possible, sense perjudicar el públic í t à l i a
interè».
F.l senyor Cbamberlain v.i rebre nmb
CONTRA LA MAÇONERIA
gran eentiment aquesta noticia; I, a
Roma, 20. — l,a Cambra de dipurequeriment» seus. Lord Allemby ha tat» ha aprovat, en votació secreta,
continuat fins arn ocupant aquest per 289 vots contra I. el projecte do
lloc „ Egipte. — Havas.
llei »obre les ass ilaclons secretes.
Van pondre part solament a la voLA COMISSARIA DE PALESTINA tació el» diputats feixistes. — HaLondres. 20. — El mariscal Plumer. vas
ha estait nomenat AU Cnml«*arl l coEL PRESSUPOST D'ESTAT
mandant en cap de Palestina, en
substitució de SIr Hetbart Samucl. el
Roma. 20. — Després dol discurs
umnilnt del qual acabarà el dla 30 de pronunciat pel senyor Mnssolinl, el
Juny propvlucnt, — Havas.
Senat ha aprovat el Pressupost do
Negocis Estrangers — Havas.
FRENCH CONTINUA MALALT
ELS DEUTES INTERALIAT8
Londre». 20 — Cointmiquen de
Deal. ipie l'estat d» salut del marisRoma, 20. — Els periòdics publical Frcnch ofereix algun perill. — quen una nota, que sembla oficiosa,
Havas.
relativa al deute Interaliat.
RECEPCIÓ A LA LEGACIÓ OE CUBA
Madrid, 20. — A la Legació de Cuba, amb motiu de l'aniversari de la
proclamació dc la República l la presa do possessió del nou President,
s'ha celebrat una solemne recepció
de la colònia.
L'encarregat IniorI de la Legació
senyor Plrhordo. pronuncia un discurs.
UNA FAMÍLIA QUE FERMARÀ O NO
FERMARÀ ELS COSSOS AMB
LLANGONIS8ES
Madrid, 96. — «La Voz- publico la
següent coria.•Senyor director de «La Vos». Molt
senyor meu: Coplani-la del periòdic
•La Noche», de Barcelona, publica el
diari dc lo seva digna direcció en el
dla d'ahir. In noticia referent a rheríncla -icl Paie Seguí, mon a Amèrica fo aproxiniadament 50 uii>«s. I com
que fo més de dos aí\ys que ostento
la representació de 28 bere is que ens
hl creiem amb dret. li prego tingui
a bé inserir la següent àclaradú per
tal que els meus reprcsoniais no om
titllin d'Inactiti m s'esvaelxln le» « peranres. segon» sembla miliot ti namentade- que le? dc l'olvlsseny.
Quan en ?2 dc juny de Í9V3 donà
•Informaclonra- la primera noticia
referent n aquesta herència, cetnençaren les meves gestions i en el poble d'un sóc fill. Callosa d'Ensarri.l.
provincià d'Atacant, vaig trobar la
partida
naixement de do" Gni KS
Segui Roca, que és nlxl com s'anomenava l'ex-rcligló» de ta fabulosa
fortuna.
Tenim en el nostre pode.- documents mè» que suficients p*tr B entaular la seva paït. Ió. poro cl cas
és que lo fortuna no surt per en'.lnc,
puix mciíire ois uns lu creuen i n
poder del Rnnc d'Anglaterra, -iltres
diuen que aquest Bai:c fòu remesa
a Espanya del capità: i interessos
quan aquests pujaven a 50u nooO
. OO
dc pesseltaAfiuesta fontàatica suma no ipat
pcriiinyer a un sol hereu, ni tal vegada li convindria rcbre la Per això
nonvlndria la unió de tols els quo
forten el dit cognom per a la sova
me- fàcil adquisició
S*»« que certament es puguin
anomenar oriünds els uns du'is altres,
catalans, elvtsens i nlaci·iitlng, son
els únics Segui que existeixen a Espanyo
De tob's maneres, consti que no í»
l'herència la que espera els hereus,
com diu cl solt. sinó aquest» els que
esperen aquella.
I sl la felicitat consisteix a satisfer les aspiracions, consti també que
la publicació d'aquestes linles. As la
Única, en nqnest assumpte, que té
el qnc njrnit a vostè, senyor director, desitja, amb els seus ropresentats. viure en resperanco d'ésser algun dia un dels més rics d'aquest
món ple de picardia.
Aprofita ton bona ocasió per a oferlr-se ll molt alent s s t e » m..
Dom-Micc S. gní. — Mndrí'l. OO-VÍS •
L HEROISME D'ALTRES EDATS
Madrid. 20 - El jiitiat d'Instruccló entén en nn SOcoSl desen: otllat
anit passada, en el lloc «nomenat
i Campillo de Mundo Mievo
1 La {olicla donava una batuda a

gent de mal viure 1 en detenir-ne
un. anomenat Antolln Ortiz de la
Torre, dc 78 any», seriie domicili, feu
front a l'agent que el detingué i fins
arribà o agredir-lo I l| preddl algunes lesions.
L'agent, tragiií- aleshores la plsl>
lo I féu foc contra Antolin. al i·ii.il
produí dues ferides: una n l'avatubraç dret I l'altra a In regió ínfreescapular.
El fent fou assistit a la casa de
socors 1 després troelladat a l'Hospital provincial
L OSSORIO A TANGER
Madrid. 20. — Aquesta nit sorti cap
a Tànger, l'cx-mlnlsire dou Augel
Ossorio i Gallardo,
DIRECCIÓ CANVIADA
Madrid. ÍO. — Amb grans caràcters
1 a | entrada del periòdic, dia uqii-'sta nit. •Infonuaclones»:
•Fermament decidida l'empresa propietària d'«lnforinacliines. a encarrilar la marxa del periòdic per camins
do seriositat. Imratlflcntel seu acord
do destituir del càrrec ds director
a don Rafel Baron I Mnrtincr. Agulló I confia que els lectors cotnprendran Ics raons de doilcndest
que la mouen n gutrinr $Si8UC\ ttspiecte les enuses q v donaren orlgrn
a aquesta resolució
D'Igual maneru. deixa dVsser t>
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En la dita nota ea diu que Itàlia
neix el» »eii» deutes amb els
K.stats Units I Gran Bretanya, I tenen aquesle» potències el dret de reclamar el pagament del» dits deutes.
—Havas.
BOMBES A UN DESPATX
Roma, 20 — Comuniquen de Parmo, a «La Tribuna., que aquesta matinada un desconegut va tirar dues
bombes al bufet del senyor Michelli,
notari i ex-mlnl»tre d'Jnatrucció pública. No bl hagué vlctlroe», 1 el»
danys material» són d'escassa fmportancia. — Havas.
B è l g i c a

PROPOSICIÓ OE MARX
BnisseUes. 80. — Cambra del» Diputats: Després de la declaració mlnistcrial. el senyor Marx, burmestre de OrusacUes i diputat UberaL
ha presentat una ordre del dia dient
que el Gabinet no està qualificat per
a resoldre les dificultats de la situació parlamentària.
En el Senat, després de la declaració ministerial, s'han suspès «amo
die» les sessions en espera dels resultals del debat de la Cambra sobre
la dita declaració. — Havns.
S u ï s s a

EL TRAFEO D'ARMES

Discussió d una esmena

Ginebra, 20. — E:i In Conferència
sobre el trèfe d'armes, el delegat
iiigoeílau presentà una esmena a favor de l'entrada en vigor del conveni sobre el control del trà^c d'armes
e| mateix dia 1 Iguals condicions
que e! conveni que regula la fabricació privada d'armes.
EU delegat» de Romania. Grècia
i Turquia han apoiat l'esmena Ingoeslava i l'han combatut el» d'Angialerrn I Estats Un ts. els qua* creuan
possible iroUir una fórmula que no
iM'oni els Interessos dels Estats productors l al mateix temps satíslaet
als països nu productors. — Havas.
EL TRÀFEC DE BLANQUES
Ginebra. 90. — La Comissió consultiva que s'ocupa dels assumptes sobre el tràfec dc Manques I protecció
dels infiuit». ha elegit per al càrrec
de president de la dita Coomlssló. el
representant d'Espanya, i per al càrrec de vice-presldent, el representant
de França.
Dem?*, nomenà una subcomissió
constituïda pels representant» de la
Gran Bretnnva. Estats Unit». Itàlia.
Uruguai. Polònia. Japó i Espanya.
L'esmentailn «ots-comiaaló ba es'at
encarregada d'examinar certes qüestiona sobre l'emigració, particularment el que es refereix a la inspecció a bord de e vaixells qoo efectuen
el transport d'emigrants. — Havas.
T r e c o e s

l o v à q u
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L'AMBAIXADOR A LONDRES
Praga, 20. — El 'Diari Oficial».
anuncia el nomenament del senyor
Masoaryck. fill dei Presolcnf .|e la
República, com a ministre de TxecoCsloviiquln a Londres. — Hisiab.
!• tor rap d'-lnformaclones*. don
August Vivero.
Des d'avui M fa càrrec de la gerftncía i direedó d'·fnlormacionos·.
don Joan Sarrodell. EI cabdlilafgè
de redacció ha estat encomatKit a
don Francesc Serrano AnguiU.*
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Ha sortit avui el mim
d 'El Borinot*, el conegut «
ri de més difusió literària <
actu.tliiai.
Continun en la seva pubMcacló dels
contistes catalans de mís creLxent
Interns co4* dia. ro que fa que la
seva coltíccló sigal un ventsblc llibre de Iferatiira.
Aquest númer,. publica «La dama
mistenosai. per «Jordi Jokal., «nte
suggestiu que pinta una de le* «scenés mes pintoresques l viva» de la
vida barcelonina També pubíica
•Eis llmu^·. pt r salvatlor Soler, nota de trií a ciuladaBO.
«Del bsicooet estant., és la sec:ló
dc •". de comentaris de diferents
Segueix la reproducció dc diaris I
periòdics pubhcats a Ca-alunya de
em anys ençà. I les crcniques literàries, culturals I úienttflauM.

cer E m i l i F e r r e r

— ... com li anava dfent. sóc incapaç dc matar a ningú.
— Vostè?... Vagi, home: si encara no fa eme minuts m'ha dit
que era metge.

'11
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CA

_ precedit de «La dèria nova». d'En
Juli Vallmiíjnno. Xo cal dir que sl
nquesi home de teatre va. amb prou
L ' O r f e ó
C a t a l à
a
R o m a
feina, poder mantenir viu l'Interès
d'un públic donant voltes al temo
del futbol durant tres actes, els autors del primer sainet, novells com
C o m e n t a r i s de ia p r e m s a
són, reeixiren amb molts treball- de
la tasca I ornliaren lossos al flnal.
la regió i de divulgar-les cn virtut dc
De «11 Popolo d llalia·. 7 dc maig
Sense haver acudit al recurs d'ales seves facultats 1 del seu fervor,
quell soimu «le plnnisla enamorat
•L'Orfeó Català a TAugusteu
han estat plenament realitzades en
(que és una cosa seriosa enlatxonada
aquest
viatge
a
Roma.
que
restarà
Aquell públic aupeiiissim que crcn mi sainet i qruc omple un acte;
Inoblidable. — Lulgt Colaii-clii..
dinftrlamem emplena l Augusteo no
la pasta se'ls acaba de seguida.
es trobava ahir representat més que
En Vollmitjana va tocar més ol
per una exigua minoria d'ai^assioOc «II Ri<orgiiiiento·. 8 de maig.
viu. va saber pintar millor el tinats; però ei els absents han pogut
pus genèric d'«as. i el tipus d'andisfrutar del bell cel de Roma. els •A l'Augustee. — L'Orieo Catatn.
ci- iia: ralilós En «Dova. i En «Dupocs concurrents si magnifle concert
l'n altre memorable succés obtingué
vinyals. han fet una caricatura Inhan pogut experimentar la joia ohlr u l Augusteo, pie d'un púb'.ic esnocent. Uur sàtira no penetra un
d una excepcional execució de múcollit, la societat coral Orfeó Català.
través d? dit.
sica coral.
El programa extens I important
Amb En Vollmitjana potser ttian
L'Orfeó Català és un conjunt su- comprenia música d'IUustres compo«coincidit-, però respecte a En Muperb de dues centes cinquanta veus
sitors. I en totes les composicioní,
iloz Seca, resulten influenciats.
que tal com són emeses, tal cem àdhuc en Ics més difícils d'executar,
Aquests procediïnens hllarants a la
són «tretes enfora» per la batuta la magnifico i {ilsciplinadissluu mascàstellana sempre cus han semblat
Irresistible de Lluís Uillít, troben
sa coral féu prodigis de bravura, arriescruixidors.
de seguida el camí per atrapar, colhanl u assolir la perfecció.
Aques» obra. però, ben bombepir, conquerir la ment i el cor de
Grans ovocions i continuats requejadn. no planyent-hl el reclam, pottots cls atents. Enquadrats i liscliiliriments de «fris» consagraren el gran- ser seria un dels èxits de «Romea».
nats quasi militarment, disposats en
diós succés d'aquest segon concert.
Consti qrue no diem del teatre cabella harmonia amb els horoas <it tens.
El director Uuis Millet, interpretatalà.
el penú social al centre i Ics no!*,, dor superb de tota la música execunmb la candoroea mentellina. on pil- tada, íou aclamat triomfalment. *
La Interpretació no anà pas masmer terme; aquests cantaires, atents
sa llatina, però com que abunden
i immòbils, esperen el signe ràpid
ds personatges «embalats. I els acde l'atoc. Després ja és tota una alDe «Ln Tribuno», 9 de maig.
tors dobkiwn I àdhuc triplicaven
tra cosa: es transformen, apar que
cls papers, 00 mereixen més que
«El
concert
d'ohlr
a
l'Augusteo
desapareguin, I les onades de sons
elogis per llur bonhomia.
•jue us envolten semblen brollar
El teatre ern mitjanament ple d'un
Assistirem ulnr al segon • darrer
d'una altra font: no de les cordes
públic nou. molt entusiasta I ardent
concert de l'Orfeó Català n l' Uigusvocals. Cloent els ulls hom s ima,'saog esportiva), que reia amb »sm ' la nostra .idinirnció vew aquest
gina barreja d'·arc· 1 «fusta., resdat i picava de mans amb- entururtlssun organisme coral ha augsonàncies d'orgue, di/iicgs de ramatsiasme.
mentat encara. Els dos cents cinges i rierols. De vegades una, dues,
quanta barcelonins, conduïts amb
P. B.
ires veus. per alt. emergeix» de
inBnít ninor pel mestre Lluis Millet.
lu massa que diríem és llunyana,
interpretaren música de caràcter di•-011KV.
oculta, dispersa pels camps, I llavors vers, antiga i moderna, clàssica i
d tènue cant. però clar. Úúp·ii, di- (popular, obtenint sempre ol més viríem quasi humit, sorgeix com un
brant succés De cinc peces ha estat
raig de lluna d'on horitzó, de praS a n t
(l.'iiianada la repetició «l.i» noia 1 L ' A n y
des. De vegades són llums vials que
cl moliner.; «El cant dels ocells. í
irradia el cor i aquest llavors s'a«Els tres tambors.. nparegucren com
propa. s'IMumina. s'anima, les veus
joiells de gran finesa 1 d'una origiEl nombre d'inscrils a la peregrles reuneixen, s'encavallen. ÍS senalitat absoluta.
nticiú a Boma que organitza l'Hosgueixen, rs rejunten; de l'ordre espnoUlot dr Nostra Dona de Lourdes
parça dfl contrapunt a poc a poc
En l'última port del programa resCatalunya, passa de 1.500. Hi ha
entren de aon a l'ordre closa de
saltaven qualiyues composicions do II de
nfoUs avisos d'inscripcions fetes a
l'harmonia i r'impactes. íragoroses. Jann·-'qiiiii. Bancbieri. Tomus Lluís
to (.elegacions que té l'Hospitalitat
irruentes s'encaminen a In cadència
de Vlltorin i de Pierlulgl de Palcsa Ics principals ciutats catalanes i
amb sonoritats orquestrals
trlna. Els cantaires espanyols es
les que es segueixen rebent a les
mostraren interpretadors oscnir .'./nfleines de Barcelona, són nombrosessos i profunds U aquesta música
Es capeix de seguida com tols.
eternament bella. El tros «Culigave- tots els dies.
des del director Millet Ons al més
runt ocull mel» de vittorla commoAquestes oficines són InstaUades en
petit díU nolcts. estimen amb fer- gué 1 auditori fins n 1?« llàgrimes.
els baixos del Palau Episcopal.
vor aquest art del cant. al qual hnn
Dijous de la setmana entrant, o
Al Dual del concert les demostradedicat llargs anys d'estudi, dc redos quarts de sis ne le farda, al saló
cions
d'aplaudiment
i
simpatia
del
núncia, de sacrlBcL Perquè no res
públic han assolit un especial ca- d'.'utes de| Col·legi Comtal dels
mes que amor i rendició voluntària
GG de 'es tecolefe Cristianes el
rfteter de solemnitat. Quan tindrem
podien portar-los n l'assoliment d'una
!• Valentí O F. M. hi donarà una
el
plfter
d'estatjar
novament
aquests
meta aixi tan alta. També perquè les
conferència sobre la Roma de's peardits
fills
cantors
de
la
terra
de
Caveus no són pas extraordinàries:
rezrins.
talunya. Desitgem que la nostra esAquelles rblanques.. fresques, mòrblpera
no
sia
llarga.
—
A.
G.
des. rodonejades; aquelles «virils.,
Una nova llista de la subscripció
vigoroses, però no privades de qualper a l'OboI al Sant Pare lliurada
que aspror. No oíistant. quina perfecDe «II Sereno». 9 de mnlg.
per la Secretnrla de Cambra d'aquest
ta entonació, quina admirable fusió,
Bisbat, dóna com a resultat l'augquina ductllltnt de fra<e:g i quina nEl segon concert de l'Orfeó Català
.' l'Augusteo
ment en més de Ires centes pessetes
promptitud espontània en l'emissió!
Ahir a l'Augusteo la societat co- ne 'n suma que Ja vam consignar en
Què hem de dl. del programa?... De
les darreres edicions.
ral Orfeó Català de Barcelona oferí,
les «cançons populars catalanes»?...
a un púMic ben nombrós, el segon
La ciència «polifònica, al servei de concert.
l'ànima espanyola I Lluís Millet que
El succés ha estat semblant si no
ha apropat aquella anima a la nos- superior
al precedent. Eli veritat, es
tra amb una interpretació deüclosa.
Administració acurada
tracta d'un gènere d'net no cx-essi•El Rossinyol»; «Els fadrins ce Sant vament
ric
de
recursos,
direm
miBoi»; «La mal maridada»; «Cançó de llor que difícilment una massa cobressol»; «Cancò de lladre»; «La sarpot ÉVantaitjosantenl a «tíntr i *
Es digne de les majors lloances
dana de lea monges» (d'Enric Monfa), ral
ronfionlacló amb altres espcctiicles l'acudit dels elements organitzadors
en la llur execució preciosa suscita- musicals,
quan per prop de tres hores de la Festa dc Primavera, anunclnnt
ren entusiastes aclamoclons 1 roque- consecutives
s'obliga u desenrotllur
(•esdeveniment d'una Batalla de perriments de «bis. gentilment conce- •un
programa en el qual cls trossos
fumades Flors que pel que hom pot
dits. El públic que aplaudia sem- dc folk-Iore
musical
hi
entreu
èfl
la
olorar serà un dovossall d'estalvi i
blava muHtolicnt. Després es sentia
proporció d'un vuitanta per cent.
de gust exquisit Una veritable caladir:—Però nosaltres és que no teverada ne persones de regleta.
nim cançons populars?... En tenim
No obstant, l'Orfeó Català sabé
L'any 1923, en p'c règim vell, es va
com els altres, però qui les canta?...
ahir imposar-se a la dindèncla del
fer un cartell a casa l'Oliva de VIEls pagesos a la sega o a les verepúblic I obligar-lo. amb la impecaianova dc propaganda d'uns batolIO
mes.
btlitnl de la seva execució, n uiplaudlr i a demanar el «bis», muní tots ile Flors. Ara s'ha agafat el mateix
Però no ha cantat l'Orfeó Catnlà
lis seus millors cntiislnsines. Ks que cartell, hom hl ha posat al peu una
ilrn canviant la datn i hom l'ho
solament música popular o popula- sol'stès i nassa. proveïts cls primers
plantat a les parets. Com que el diresca (com la repetida «Kalinko» de
tl'òptlmes condicions vocnls I l'nlhuíx era bó nlxl les generacions sucSchindler). En la segona part del
tre d'un segur titiimmcnt, •.Un ln
programa eren Incloses: l'il·llvcn»
severa guia de Lluis Millet. han as- cessives l'aniran adir'mnt. Fa més
de dos mil anys que va ésser creade Debussy. dues delicadisslmes
solit tal limK dc bravura quo no
da la Venus de MIlo 1 encara dura
cançons de Bavel. -La mort de concedeixen verament res o la críla seva fama.
l'Escolà» de Nicolau, i altres compotica, la qual honestament deu resicions a cinc I a sis veus aprecinconèixer que escoltar les dolces ennEl que cal ara demanar és que es
bilissimes per r«equlllbrt» en les
çons de Catalunya, executades per
en aquest Immillorable sis«veus» I en els «registres». AI llna! l'Orfeó Català, és uno ver.tablc fruï- persisteixi
tema l que cs reservin exemple rs
del concert • lamarosos aplaudiments ció
euflclents per a ésíer aprofitats en
han saludat insistentment el roo&re
anys successius
Millet. eis solistes senyoreta FOTCom correspon n les coses InpirVànells I el tenor Vendrell 1 el cor.
Nova llista d'algunes de les felí-1 ries el cromo aquest és en el sol verb
Tothom restava convençut de la vapompftllc.
lor dels executants. Monsenyor Cas- ciliicions de corporacions I particulars rebudes per l'Orfeó Català amb
simlrí. en això hi entén, estava
motiu de la seva excursló-romlalge
raolantl — Luigi Colaclcchl.
a Roma.
De l'Ajuntament de Masnou; EH«Els Nostres C l à s s i c s Del mateix periòdic, dia 9 de maig.
si Paris i Sala de Reus; Carme
Karr vidus de I^sarte; Orfeó del
iEI darrer cencert de l'Orfeó Català
Noyn d'Ignalada; La Paraula CrisLES «POESIES» DE RAMON LLULL
a l'Augustee
tiana ; Modest Duran i Folguera;
Centre
Excursionista
Rafel
de
CaCom a tercer volum d'aquesta colTol com hnvtem previst. l Augus- sanova; «Gazeta de Vicií.; Eman nlecotó, ha estat posat o la venda i
teo era ahir pl^ a vessar, i "1 darclà Roig i Raventós: Onvuestra-no- començat a repartir als subscriptors
rer concert d'aquesta meravellosa
bla Lo Principal de Sant Celoni;
l'aplec de «Poesies, de Ramon Lull.
societat catalana es desenrotllà en
Ateneu 01>rer del Districte I I : Orfeó
Ln col·lecció lul·liana, malgrat ol
una atmosfera d'indescriptible entuGrnnolleri. Escola Choral Mariinen- seu universal prestigi i la seva imsiasme. El mestre Millet. el mestre
ca;
Orfeó
Cants
dc
Pàtria
de
Giroportància excepcional dins la nostra
Pujol, els solistes senyoreta Fornells
Mossèn Gabriel Garcia, de Cas- literatura, ha estat fins avui des1 senyor Vendrell (de la veu dolds- na;
sà
de
lo
Selva;
Assumpció
Cardoconeguda per la majoria dels catasima i clara emesa amb admirahle
na; Dr. Ribas Pujol; Esbart Cata- lans. De moltes obres d'En Lull no
naturalitat) i els braus cantaires,
là
de
Dansaires;
Lluis
Masrlera
l
hi ha edicions assequibles per al nostots foren saludats nmb aclamacions la Companyia Belluguct; F. C. Attre públic; entre elles les escrites en
no solament admiratives, sinó tamlètic
de
Sobodell;
Orfeó
Garrlgucnc;
vers.
bé cordial?, afectuoses. Després de
Cardenal
Vidal
i
Barroqnier.
orquela primera part del concert íou
Ha tingut cura d'aquesta edició cl
de Tarragona; de la Direcció
oferta a Lluís Millet una corona de ibisbe
senyor Ramon d'Alós, membre do
tota la dependència de in Banca
llorer, homenatge de la colònia caArnús (120 signnnls); Orfeó Tnrra. l'Institut. Demés d una introducció,
talana de Roma. però es sentia talgonl; Orfeó Borjenc; Orfeó IHustrn- hi publica nombroses notes I un exment com si up sentiment de graticló Obrera de Constantí; Associació tena glossari per l'aclariment del
tud s hagués difós entre tots els rede Música de Palamós; Orfeó Pà- text
units, els quals, als aplaudiments,
Figuren en aquest recull: «El destria de Molins de Rei.
convençuts, unien el crit de «a reconhori». -El Concili», el «Plany de
veure», que la Relnl Acadèmia de
Nostra Dona» i les més belles poesies
Santa Cecília deuria tenir en consilíriques luUisnes, entre les quals culderació al compilar el calendari del
minen el commovedor «Cant de Rapròxim nny.
mon» i la insplradissima «Oració de
L e s
e s t r e n e s temps».
Si la brevetat d'nquesta noti no
ens ho privés, voldríem parlar, autb
la
major detenciíi.
de l'orecucló d'ahir que dura més de dt:ps RUMEA. — «Ei partit de diumenge»,
D i v e n d r e s de M o d a
hores I miljn: cosa que, tenint cn
sainet en tres actes dels senyors
compte els «bis> nombrosos, és Ja
Cas any i Roure.
al carrer de
Fernando
ben significativa Ens limitarem a
Evidentment
cl
fer
un
periòdic
íer notar com la favorable impreshumorístic. 110 és el mateix que fer
sió suscitada Ja cn el primer conuna comèdia. Al teatre s'hi ha de
Creix enormement l'animació al
cert amb la interpretació de mrt.-ica
j'aoular catalana ha estol conllrmu- portar quelcom més que l'acudit pe- carrer de Fernando els divendres de
lat, siguin dels que fan suar per roodo. veient-se molt més concorredo amb In interpretació de música
hsure'ls o dels qrue es fiquen Ois gut i animat que d'ordinari, el mopertanyent a la polifonia çUnío*,
icix que els establiments comercials
sols al sarró. Nosaltres opinem que
de la qual l'Orfeó Català donà una
del dit carrer es veuen més freqüentant èn «Dova» com en «Duvinyals»
mostra eloqüent amb trossos d^ Jantats.
són d'un tarannà simpàtic 1 d'oq-uells
nequln (la deliciosa «Ocellnda»), dc
lla estol una excel·lent Idea que
que no hi ha manera de romandre
Luca Marenzlo, de Tomàs dc V i d'imitar altres
carrers
n-isi n llur vora. però trnotant-se pre- haurien
tòria, i per últim de Plerluigi de
1 Is&ncant de featraUtzar assumptes d'Importància d'aquesta ciutat, que
Paleslrina amb el «Credo» dc !a
ultra oferir més atractiu al púque ells fenen pel cup dels IIÍK
«Missa del Papa Marcel», que resulblic, indubtablement es veuen més
P j . ui .-xiair-los més IIIL·II u . més
tà d'una plenitud, d una fasió, d'mm
concorreguts 1 amb això en surten
pnfundiíai i més gràcia
profunditat pcnetratlvo com mal unimés beneficiats els establiments coI . cosa curiosa, quan manipulen
da a l'esperit del Gran Romà. espemercials.
el tema futbolístic és quan els manrialment en l'·Vmcn» final. En ell
ia traça i agilitat Els millors ;i 11les sis veus n son torn, recoU>it-«>,
(llts. millors en termes relatius, es
compenetrant-se 1 vivinnant-se de
Recordem a les entitaU i als
refereixen a la ràdlotelefonio. Nasonoritat i d'expressió, saberen asparticulars que voldran iraturalment que una port de públic va
solir aquella altíssima i purissimn
metre'ns articles 0 noies suceloiirar amb grans riallades frases
I lluminosa zonn que es troba al
plicades, ta necessitat absoluta
d'un Insignificant enginy; però eren
vèrtlx d'una Fe profunda.
(sense la qual no ens ét possidel gremi, gent assabentada dels
Veu's aquí que les Intencions dc
ble de fer-ne el menor cas), d'atripijocs de la política deportivn.
)a ufanosa associació catalana de
valar degudament els originals
Pel demés, «El partit de diumen• oncentrar-hi totes les manifestiuions
amb un segell 0 una signatura.
fiscs altes dc l'activitat iateUectuel dc ge*, ha tingut la desgràcia d'anar
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VH. De la Diputació de CastelIS
de la Pluna. — Impressió de l'obra
a la més completa aportació de notes
per a la historia de l'antiga Governació de la Plana 0 denllà el riu
d'Uxó.
Una
i n f o r m a c i ó de
Fez
VT1I. De la Mancomunitat Catalana.
— Un lot de publicacions do l'insEl redactor de «Le Journal». Hutitut
d'Estudis Catalans a la millor
bert iaequos. escriu des de Fez amb biografia
crítica d'un escriptor vadata del 17. el següent:
lencià, amb preferència lo d'un au«Dels informes precisos que he potor dels segles XV 0 XVI.
gut recollir als centres autoritzats,
IX. Del senyor bisbe de Mallorca.
resulta d'una manera Indiscutible . — «Biografia I estudi de les obres del
que cls esdeveniments als quals as- s _ .
, ,
etetim al front rifeny traspassen, de j Deà de ^ l ^ i a senyor pérez Bamolt. en amplitud I en conseqüències, t
„ .
. „ ».
»i„
simple siibleva^iX
sublevacio II x* De
^ J ala senyoreta Na
Na Matilde
Matl^e LjoUoels límitss d'una Bin«,le
de tribus. d'aquelles que hem hagut
1
"el»?
Joc* Flode reprimí
mr en el curs de les diver- E?15- " Un .ol,^c,« d ar,: •Cam a 18
Senyera valenciana».
ses o:apes de la nostra pacifleoció
XI. De l'Ajuntament d'Alcoy.—Un
marroquina.
objecte d'art: «Hlstòrlp de l'Escut i
Ln mà de Moscou es revela a caBandera de la ciutot d'Alcoy».
da moment 1 en cada detall d'una
XII. De l'Ateneu Mercantil de Vamanera certa, i alxl rom lo presènlència. — Dues centes pessetes al
cia de personalitats alemanyes actuant en condicions de responsabimillor treball que es presenti sobre
litat que resten a detenninor. Es per
el segúent tema: Història del Comerç
olxó que ens trobem en i'obligació de Vnlència».
de mirar els esdeveniments que poVIU. Del Centre de Cultura Vaden seguir amb una vuiVància mà- lenciana. — «Història documentada
xima.
dels edifleis militars de València anVoldrà Moscou, amb 1 ajut del co- teriors a 1833».
munisme internacional, malgrat les
XIV. Del Centre Català. — Un 06desfetes que ha sofert als pafeos
Jecte d'ort i cent pessetes per a la
d'Europa en els quals ha ceroat d'emillor obra teatral, en un 0 dos acxerir la propaganda, lliurar-se a
tes, de costums catalans».
una maniobra contra França, serDe l'IUustre patrici valencià
vinUse dels rifenys? Això no semblo EnXV.Galclà
Huguet. — Dues centes
pas dubtós.
lliures valencianes ver ajudar a la
Un telegrama de fellcltacione traimpressió dc l'Elecció més perfecta
mès darrerament a Abd-el-Krim per de cinquanta temes gramaticals esun diputa; comunista rrancès mei- til Ollcndorf, Ahn, Benot, etc., escrits
lant-lo a combatre contra els nostres en valencià vulgar I girats al valensoldats, bo estat difós per tots e's cià clàssic de «Tirant lo Blanc». Anicentres musulmans, en els quals no ran precedits d'una lliçó lèxica de
ha mancat de produir un efecte perdues columnes. En l'una constaran
niciós. L'opinió simplista de l'indí- els mots. girs, frases, diccions, tretes
gena no comprèn pas que un memdel llibre de Martorell, 1 a l'altra, la
bre del Parlament, qut- confon amb seva equivalència en valencià vulgar.
un membre del govern, donada fa
Solament en el cas de no trobar en
seva ignorància de la nostra consla nostra parla vulgar la paraula que
titució, hagi pogut trametre un tal
tradueixi bé alguna de clàssica, serà
telegrama, aparentment ohdal, senpermès fer ús d'alguna altra llengua
se que reflex i el sentiment gene- neo-llatlna.
ro] de l'opinió francesa.
XVI. De l'Acadèmia Valenclanista
La societat culta do Fez té per del
Centre Escolar i Mercantil. — Un
costum reunir-se de tant en tant per objecte
«CoUecció de recitats,
a formar petits centres InicHcctimis contes i d'art:
oracions dels infants, típics
en els quote són propagades i comen- i tradicionals
a la nostra regió».
tades totes les noves sobre ri«fam.
XVH. Premi Baró d'Alcaholí. — Al
H| arriben tots els diaris estrangers
i en plec tancat reben també publi- millor treball en prosa sobre la fecunda influència del docte escriptor
cacions l'entrada de les quals és
prohibida al
Marroc. Aquesta pro- mallorquí En Merliui Aguiló, entupaganda, impossible de combatre per siasta precursor del nostre regionalisme llterorl.
les armes sanes de la veritat, ha
produït al Rlf seriosos rranstorns.
XVHI. De la Joventut «Lo Bat PeAltrament, sabem que els comunis- nat». — Un objectç d'art a la millor
tes, rebutjant la propaganda de les poesia sobre el segúent tema: «Cant
Idees, s'entrenen als mitjoRs vio- a les Germanies».
lents i ensenyen a Durs adeptes, des
Condicions del certamen
de l'edat escolar, l'art afrós de ia
1. Els treballs literaris, siguin en
guerra civil, i això en nom de la
pau1 universal. Quin ranrp d'oedó « r s 0 en prosa, hauran d'ésser espodien trobar com el d'un pals d'à- crits en llengua valenciana o en
nima eimpíe. fet de guerrejadors qualsevol de les llengües germanes.
entrenats 1 coratjosos als quals hom
Les obres de caràcter històric 0
fanatitza fàcilment amb sofismes didàctic que no opten a premis orgrollers? Aquest és. dones, i convé
dinaris, podran ésser escrites en aleaber-lo, el motiu veritable que ani- tres llengües; però en igualtat de conma la revolto rlfenya.
dicions, seran preferides les escrites
A toto lo sona-frontera hom as- cn valencià.
senyala un augment de propngon2. Es recomana que. o ésser possida activa, encaminada a atenuar l'a- ble, tols els treballs es presentin esbast dels nostres èxits.
crits a màquina, i que les fulles d'un
Hom no sap si aq nells als quals mateix treball estiguin ben unides
sembla inútil designar, pensen ama- entre sl.
gar a l'esperit d'un poble les con3. En premiar els treballs es tinseqüències d'una victòria,
drà en compte, no sols el mèrit reL'activitat que regna a les lílatiu, sinó l'absolut dels mateixos.
nies rlfenyes és do > s més greus4. Es declararà fora de concurs
així per exemple, i'avlacló. l'accid
aquella composició en la qual s'anoti
]a qual continua essent amnirable, la renúncia a alguna distinció que II
(wsonyolo transpors de municions
pugui concedir el Jurat.
procedents de JinWrior, aixi com
5. Les composicions es presental'arribada de reforços..
ran sense signatura ni cap indicació
d'autor, i hauran d ésser acompanyades d'un plec tancat que continguí
el nom i domicili del dit autor. En
sobrescrit portaran el mateix lema 1
E l s
J o c s
F l o r a l s títol del treball.
6. Quedaran fora de concurs las
composicions que no siguin inèdites
de
V a l è n c i a
i aquelles els autors, de les quals es
donin a conèixer en una forma 0
altra abans del veredicte.
CONVOCATÒRIA PER AL8 DEL PRE7. Els treballs s'hauran de presenSENT ANY 19ÍS
lar abans del migdia del 30 do juny.
Doctes escriptors. Inspirats poetes a la secretaria de «Lo Rat Penat»
1 artistes del regne de València i de (plaça del Poeta Llem. 5).
totes aquelles terres en què la nostra
8. El dia primer dc juliol es pudolça llengua malema és parlada o blicarà a la premsa d'aquesta capiconeguda:
tal la relació de les composicions
•Lo Rat Penat, vos tramet coral
presentades.
salutació de germanor i cs complau
9 El veredicte del jurat es farà púa convidor-vos a la Junta que cele- blic per mitjà dels periòdics d'aquesta
brarà enguany sota la noble protec- localitat.
ció de l'excfilentissim Ajuntament
10. Tots els plecs corresponents
d'oquesta ciuiat. aten«nt-se al se- als autors no premiats s'inutllltzagüent cartell:
ran. sense obrir-los, la nit do la
festa.
Premis ordinaris
11. La societat es reserva el dret
I . Flor natural. — Premi d'honor de publicar les composicions premia1 cortesia, qu* serà atorgat a l outor des.
de la més inspirada composició poèAquest cartell fou escrit, signat 1
tica de tema i metre lliure. Qui obsegellat a València, el dia 30 d'abril
tingui aquest premi tindré dret a
ile 1925. — El president. Francesc
designar la dama quo hu d'ésser
Almarchc Và/quc/; el secretari, JouBeina de la Festa, seguint el costum
me Ferrer Vercher.
establert.
n . Viola d'or. — S'atorgarà a l'autor de la millor poesia que desenrotlli un tema d'indole moral 0
religiosa.
• L a G a s e t a de l e s A r t s HI. Englnntína d'or. — A l'autor
de la millor poesia Fàtriòlica.
IV. Una medalla, en la qual es
Complert l'any dc lo publicació d'agravarà el nom de l'autor. — A la
questa revista d'art, que el nostre
millor poesia festiva
públic ha acollit amb veritable afecV. Unn placa cisellnda amb el
nom de l'autor. — A la millor novel- te, el seu número 25. corresponent al
del corrent, és, com la majoria
la valenciana o oplec de contes o
dels publicats, interessantísslm.
rondalles.
En ell es publica el primer article
VI. Un objecte d'art. — A la millor obra escènica en un o més actes. d'uino sèrie on cs donaren a conèixer, cn tot detall, les troballes de les
VH. Uno placa cisollada amb el
excavacions fetes a la necròpolis ronom de l'autor. — Al millor retrat
mano-cristiana de Tarragona. Aquest
p l'oll de l'excel·lentíssim senyor En
primer estudi va dedicat a l'EsculJosep Martínez Aloy.
tura i constitueix un inventari acomPremis extraordinaris
panyat de gravats esplèndids de to1. De l'Ajuntament d'aquestn ciu- tes les dcsc·>!>ertes escultòriques: estat, president honorari dc -Lo Hat j t&tues, relleus, capitells 1 frisos. En
Mil pessetes per a subven- j solguiran d'altres dedicats als sorPenat».
clonar la impressió do l'obra a la còfags. als restes arquitectònics, a
millor monografia d'Investigació his- les Inscripcions I o abjectes divertòrica relativa a lo ciutat de Va- sos, donant així reunits en aquesta
publicació els materials, perquè silència.
II. De la Diputació de Valènclo.— guin coneguts
La Direcció de lo Gaseta ha conCinc centes pessetes per a subvenciofiat aquests orticles al professor aunar la impressió del treball sobre el
següent tema: «Estudi critlc de les xiliar d'aquesta Universitat i auxiliar
caracteristiqus especials dc la legis- del Servei d'Excavacions de l'Instilació foral de València que la dis- tut, don Josep de C. Serra Ràfols.
tingien I diferenciaven de les d'AraTambé es publica en aquest númegó l Catalunya.
ro un article de l'arquitecte i dlstlnIII. Del senyor arquebisbe de Va- gü historindor del nostre art de la
lència. — Ln objecte d'ort: «Mono- renaixença, don Cèsar Martinell, sografia històrica desi riptivo d'una de bre lo Iconografia de l'escultor català Bonifàs, el retrat del qual ha poles parròquies de lo capital».
gut establir damunt bases interès,
IV. Del governador de València —
Un objecte d'art: «importància mi- sants de conèixer.
Finalment 1.-, Gaseta publica un relitar de Gelva 1 Intervenció de la
comarca que la considera capitalitat trat i una nota do l'eminent arqueòleg medievalista francès M. Marcel
en les guerres del segle XIXv
V. Dc l'Ajuntament d'Alacant. — -Aubert, qui donà el mes passat nna
conferència n Rarceiona, i en la qual
Un objecte d'art: «Dones cèlebres del
cs comenin l'obm principal d'oquesta
Regne de València».
rellevant figura de la ciència històVL De l'Ajuntament de Castelló de
rica francesa
la PInnn. — Dues centes cinquanta
En complir-se Tany dc publicació
pessetes a la millor monografia que
contingui major nombre de documents de la Gaseta, fellcllcni la Dire-cló de
la dita revisin pol seu encert i 11 deInèdits referents als orígens de Cassitgem llarga vida.
telló.
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inauguració

El nostre IV Saló de l'Automòbil ha
començat amb els més bons auspicis.
U dlSda "inaugural *;ahlr fou una
festa verament esplèndida. Poden estar «atisfets els elements de la confederació de Cambres Sindicals de
l'Automòbil que han organitzat el
Saló d'enguany.
.
La tarda era magnifica. Bella tardo
primaveral. El nostre cel semblava
haver pres un color més blau i contemplat des de les esplanades de
Montjuich, s'entrava pels ulls com
una embriaguesa de Primavera.
Sortim de la Plaça de Catalunya a
l'hora justa: les cinc. Sempre ens sobraran minuts per assabentor-nos de
la inauguració. Per la Gran Via de
les Corts Catalanes, hom nota l'ammacló dels millors dies Automòbils
particulars, de lloguer, autòmmbus,
tramvies especials que porten fins a
la porta del Palau d'Art Modern,
tramvies diversos que van cap a la
Plaça d'Espanya: tot junt forma un
formlgueig ciutadà que cnordelx l'ànim dels repòrters com un vl. La
riuada ciutadana us xuclo 1 us convido a barrejar-vos en les seves aigües corrents El repòrter, que sent
les glòries í les angoixes de la ciutat, es sent impressionat per l'espectacle del moviment per l'amplo avinguda que duu un nom sagrat
Roda la gentada, 1 en les cares hom
no hl veu pas aquella adalerament I
aquella congestió que fa mal als ulls
les tardes de curses de braus, per
exemple, que la Gran Via semblava
— ara no cal dir que aquest espectacle està de crisi en els nostres costums — una avinguda exòtica en la
qual la gent es permet xisclar I fer
delxatada ostentació del seu desig
d'alegria artificial I emocions fortes.
La multitud d'aquesta tarda primaveral, és una multitud pacífica 1 força seleccionada. Abunden les dones.
SI per als homes és l'auto una viva
temptocló. perquè evoca les curses
adalerades per les carreteres com volent assolir l'horitzó que s'allunyo,
per a les dones es encara una temptació més viva. perquè és una mena de
concreció modernlsslma del luxe. la
riquesa I ia vida sense necessitats.
Arribem a la Plaça d'Espanya. No
sembla ni tan gran nl tan endarrerida d'urbanització. El moviment I la
multitud posseeixen oquesta virtut
màgica de millorar els espais I fer
més otroctives les coses.
L'Avinguda de l'Exposició s'esten
lltso 1 xucladora: els automòbils hl
rellisquen suaument, van a deixar la
gent a les portes dels Palaus 0 bé al
nou de l'escalinata que presideixen
hieràtiques, solemnes, les quatre columnes, retallant, l'espai com quatre
dits enartats que escrivissin en l'atzur
del cel un poema de fidelitat I esperanço.
La gent entra en corrues per les
portalades. Nosaltres ens deixem dur
nel corrent. Per altra banda, ens és
iguol començar a seguir l'Exposició
per un cantó 0 bé per un altre.
Ens trobem al Palau d'Art Modern,
el primer que fou edificat I que ja ha
aixoplugat mantes exposicions I diverses manifestacions ciutadanes. L'imraens Saló és ple de Stands. Als del
llarjr de les parets, els accessoris de
la Indústria automobilístlco; als del
centre, que formen carrers com els
altres anys, els diversos models de
les darreres marques.
Velem les marques de sempre, les
•nés conegudes I més fidels a l'Exposició. Som vells amics els Stands I
nosaltres. Diverses vegades, amb ocasió dels Salons dels altres anys, hem
parint de les marques millors I més
benvolgudes per al nostre públic. Enguany hi tornarem. Es tasca llarga
|a tindrem ocasió d'anar-la fent de
mica on mica durant els dics que duri l'Exposició.
Al mig del Saló foca la Banda Municipal. Les seves notes ens arriben
un xic confons. Som lluny, 1 les converses de la gent apaguen força les
harmonies de lo Banda.
Pugem al Saló anex Altres carrers
de Stands amb diversos automòbils.
També els saludem com a vells coneguts. Els nostres niïs s'encisen amb
les particularitats que més ens
plauen.
Deambulem un xtc pels carrers
dels Stands.
També ens plau. com a aquestes
damisel·les 1 joves que van festejant
amb una il·lusió als ulls 1 una esperança inconcreta al cor. sentir l'atracció d'aquestes maq!irines endiablades que. millor que les barquetes 1
de Ics faules, s'enduen lo gent en- ;
llà. enllà cap a unn sensació exquistdo I cap a un paisatge d'ensomnl {
que potser no existeixen enlloc, pe- 1
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rò que actuen en nosaltres mentta
correm cop on creiem que son
També, com aquesta gent f0'rm
que mira nmb ulls do cobejança se?
tim l'atracció de les carrosseries «m
mandridores, on vos eafonsou «nTv
un gest de sensualitat i deapreoc»
pació. perquè sobeu que permeten
engolir les clstàncies sense coasànel
1 us posen fresquets I decidits «1
lloc on vos duen els vostres afanyi
0 les vostres obligacions.
J
Sortim a Ics esplanades que unei
xen els dos Palaus. Després d'anar
entre mig de lo gentada, eru és erat
caminar un xic sota el cel clar i . i
grat de l'aire.
Mirem avall; per l'aívlnguija que
va a la plaça d'Espanya, 1 després
passegem els ulls per les esplanades que voregen els Palaus. El au.
tos particulars i molts taxis s'han
afilerat per l'Avingudn i per les esplanades, formant una doble fliera
compacta que, en arribar al oe-i
de les columnes, es quadrupiV ,
marxant, dues per cada esplanada'
vers les portes posteriors de cada
un dels dos palaus.
Meaitrestant, segueixen arribant
més cotxes, 1 els taxis no retinguis'eniornen cap 0 l'Interior do ta
ciutat per 0 cercar més gent.
L'espectacle ens embadaleix dé veritat. No és sempre possible fnnr
d'un moviment ciutadà com el d'ahir
a la tardo. Sembla qiue el cel hl vul.
gui també pendre part, a honor ú ...
questa Barcelona nostra, que, malgrat
tot, resisteix sense descompondre's,
1 sap llençar-se a les festes d? muil
tltuds sense perdre el ritme.
La blavor de' cel i la benignitat
de la tardo són un encís més. Les
fiulles dels .oilbrei i les Bors dels
jardins de Montjuich, com si tinguessin esma. han pres un color
més lluent, anant del vert llampant
de la fulla nova abrusada pel sol n
la blavor fosca de la massa tofuda
de les plantes de bon país. Bella torra, bella gent! I , per damunt de lot,
cel blau 1 aire amorosit; i , a dins
de tot, fe en sí mateixos, amor a les
coses nostrades, esperança en l'esdevenidor; I a fora, oom una coloradó que esmalta persones i coses,
un optimisme segur qne ens fa esguardar tranquíHoment tots els obstacles que lo vida pugui dur-nos.
Anem cap al Sa. d Art Industrial,
el més nou, el que sembla acostar-so
més a Montjuich i enftlor-se per les
avingudes que duen cap ol pla del
Llobregat.
En aquell niomemt ens creuem
amb les autoritats que van saguLnl
els Stands, però en sentit Invers al
nostre. Hnn fet una inaugucló ben
senzilla, sense discursos. S'han trobat a un solonet 1 han començat a
seguir Ics InstaMoclons.
Entrem ul Palau par la iporta de
dalt. Ens trobem al mig de la Secció d'Aeronàutica. Vedem d'aprop ela
avions que .ilguna vegada ens fon
aixecar els ulls pels carrers de la
ciutat, quan a dalt de l'atzur se sent
el soroll del motor 1 es veu la toca
grisa del grnn ocell mecànic.
Baixem ol Saló de baix 1 conUmplem les seccions d'autocamlons.
Aquestes baluernes desperten en nosaltres un proíund sentiment d'agraiment. La imaginació se'ns en
va als pobles apartats del ferrocarril abans tan lluny l'un de i'altre 1
ara ton a prop. mercès o rantòmnlbus, que desofla les pitjors carreteres.
Els sentits que evoquen l'espectacle
del nostre port 1 les nostres barriades industrials formlguejants de comions polents que duen la càrrega
que abans requerien dotzenes de cavalls i obstruïa els carrers 1 aixordavo els àmbits.
x
Contemplem els Stands d'outoclcles. motos I •bicicletes i accessoris
i evoquem un altre aspecte de la
nostra vida; el que és afavorit per
aquestes màquines petites que res
no pot suplir.
Sortim al carrer... La genta4a va
desfilant; el cel es va enfosquint.
Es la poesia del capvespre, el nostre
capvespre ciutadà que, sense perdre res de lidiHlca melangia da la
naturalesa, s'iritza amb les coloracions de la llum artificial i s'enriqueix de les emocions de la nU
que comença.
Així. Barcelona, sense perdre res
del seu caràcter 1 geni tradioional,
s'enriqueix amb tots els matisos
de la vida moderna. I se'ns ofereix
com una gran flor del ferrer, m»"sada per tols els perfums més recercats,
EL CURIÓS BARCELONÍ
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Sortirà de Barcelona aquest romiatLA COMISSIÓ MIXTA DEL TREBALL
ge dissabte o les 7'W del matí, per
EN EL COMERÇ
l'estació de Magòrla (Ferrocarrils
Catalans), en tren especial. El nomEn la sessió extraordinària celebrabre de romeus inscrits ultrapasso de
bon tros el calculat de bon princi- da per la Comissió Mixta del Treball
pi en començar els treballs d'orea- en el Comerç es van pendre els semtzacló. Abans de les set hl haurà güents acords:
tramvies a lo plaça de Catalunya.
Resoldre dos recursos de revisió on
Per delegació especial del nos.re vereclamacions de caràcter particular,
formulades per dependents contro
nerable senyor Bisbe, qui s'ha clgnat
llur respectius patrons.
oprovar-lo i beneir-ío, serà presidit
"pel reverend Josep Puig I Mollné.
Declarar obligatori per al comerç
prevere, rector de Sans, I pel Parc comprés dintre el Grup H (asseguranFrederic de Berga, en represontac'ó ces, informes, anuncis i similars), «'
del P. Provincial dels Copulxlns de , règim de treball conegut per setmana
anglesa 1 determinar els dies de fesCatalunya
A la santa muntanya reelrà el se- ' ta tradicional en el grup.
Afegir a les bases reguladores del
güent programa: A tres qttarls de
treball de Banca una disposició pretres de la tarda, entrada sol^mnial
del romiatge, que serà rebut per la cepluant que les dues hores i mitj"
que les gerències han de concedir al
Rda Comunitat del Monestir, fent
personal per al dinar, hauran d'estar
le presentació a la Santíssima Ve compreses entre lo una i quatre de
ge el P. Frederic. Seguirà després
la tarda. I durant el dit temps e'*
l'exercici del via Cruels, amb la
establimen's bancaris hauran d'estar
Imatge de'. Sant Crlst. que serà duta
tancats
per l'IUustre Cos de PorV.nts fit la
Ratificar els acords presos el U de
parròquia de Sans. A la capella de
la Soledat predicarà el P. Tomà« do juliol de l'any passat, establint el regim de vocacions de la dependència
Barcelona. El rosari del vespre ès a
mercantil 1 destinar els recursos JJ
càrrec del romiatge. DIumcnce, hl
revisió que contra tals acords foren
haurà missa de Comunió genera', que
interposats
.
serà cantaóa per tothom, a un qnart
Els precedents acords seran puP":
de vuit del matí. fent el sermó el
cats a la premsa per a conelxemen
P Bru d'Igualada, guardi* del c n vent d'Olot, Dilluns, a dos quart': de dels interessats.
Delegar la Junta Administrativa
vuit del mati. rosari canta- srzuhit
cls Misteris. En arribar al Terç Oo- de la cor;.oracl6 per a efectuar "J
'or, dirigirà la pnrauln nls concif- treballs preparatoris amb el li
renls el P. Zacorles de Llorens. A constituir 1 organitzar el Comitè r
ritnri mercantil de la Catalans
tres quarts de tres de lo taria. es
pendrà comiat de la Mor- wto, pW Gas i Electricitat.
'> tornar a Barcelona, on s'arriberà
t. les T50 de', vespre.
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Altívol seny, amor quieta i santa
preserven el teu cor, i el Cel t'exora.
No et veig al clar de lluna, sinó vora
del flam d'oli que vetlla i no es decanta
A d'altres l'ira, el dubte que no infanta :
tu l'Hècate cruel tanques defora ;
per a l'esplai escolliries l'hora
estelada tot just, que creu i canta.
Mous ela vímets flexibles de tos versos
i crides a ta llinda els mots dispersos,
riota u n dia dels arlots hispànics.
I fas noves coronea consagrades
amb heràldiques joies descolgades
i flora hujnil dels capitells romànics,

tant d'encert s'hagin dedicat en el
camp del llenguatge popular a tan
belles i fecundes collites. De |a cançó popular, del folklore. l'Aguiló ens
en portav4 tresors Inestimables. Perú
què lluny estava d'ésser com a escriptor 1 poeta allò que avui on diem
un •popularistal· Ell. de tot aquell
vast material, per a la formació del
seu llenguatge Ideal que és el nostre
en definitiva, feia una acurada selecció Justament perquè ell tenia l'esperit, el tast d'un gran humanista, a'un
gran senyor de les lletres. I era un
llatlnlsta excel·lent, per damunt de totes les diferències populars i dialectals, i àdhuc històriques l erudites
del llenguatge, havia sabut penetrar
amb un cop d'ull sintètic i profund
en el geni de ia nostra llengua, i
havia adquirit un gust meravellós,
aquella finor seleccionadora que sembla cosa de miracle. El sentit vivent
humanista de la cultura universal U
havia, permès cop>ar d'antuvi les característiques essencial», perennals
de la nostra llengua; i en ella, profundament, les de la nostra raça. Alxl la seva concepció fonamental del
nostre «sermó urbanus» vivia, es pot
dir. en la seva ment d'una manera orgànica, total, normal, amb la vida, la
rica intensitat d una idea platònica.
Ella II donava l'encert per a copsar
d'una faisò pura 1 directa le« belleses dels nostres clàssics 1 II era guia
en la selecció I publicació de manuscrits I edicions antigues qui tan útils
t>ns bon estat 1 ens són encara
guia segura. El gust, encara una vegada, aquell rar gust. flor de l'educació espiritual en els qui porten al»
dintres ona vivent cultura, 11 era un
mitjà tan segur, més segur, en les
seves recerques, que totes le» disciplines I tots els mètodes.
Es per aquestes raons que el medievalisme de l'Agulló diferia tont, malgrat que molta el confonguessin. del
de la major part dels »eus contemporanis; era tan lluny d'aquella ficció medieval que s'havien fomat
els romàntics. A través dels mot»
I els documents antics, don Marian Agulló cercava alguna cosa
més que les fruïcions melancòllques dlon passat qui no podia tornar, els efectes d'un lirisme Innocent
qui evocava l'exterioritat teatral de
gestes i generacions passades. EU. no
sols com a historiador I erudit, sinó
com home de cultura, cercava més
profundament allò que hl havia de
més noble on Tànlma d'una raça; l'obra de l'esperit, l'obra indestructible
de l'esperit, la continuïtat i la unii versalitat d'una cultura. Per això,
quan ell, amb amor fervent, manejava els tipus gòtics que havia fet
fondre expresnment, l les reproduccions de gravat» antics que encarregava per a le» seves riques I belles
edicions de blbliòfl], evidentment no
ol guiava un goig purament decoratiu ni llibrene. sinó la satisfacotó Joiosa de qui escampava mostres vivents
d'una espiritualitat qui es perpetua
a través dels segles.

Tote» les nostres generacions han
de romandre agraïdes i renovar els
homenatges a la personalitat 1 a l'obra de don Marian Agulló. Sl el nostre llenguatge no va aturar-se a ésser
JOSEP C A R N E R
un dialecte pintoresc 1 folk-lòrlc, sobretot a ell I al seu altíssim exemple ho devem.
D'aquest exemple la més alta lliçó,
a través dels anys mal exhaurida, és
que lot és caíuc I Uevadl» en l'afanyós treball dels homes, tot, menys
l'obra de la cultura; 1 tant serà més
Dies passat», en una conversa que | Però el veritable Innovador, el ve- personal aqueixa obra com més eleteníem sobre la Intuïció segura i pre- ritable revolucionari, l'home de l'es- vada signí, i més sàvia I més comgona, el sentit de totalitat i d'unitat devenir, era don Marian Aguiló. I plexa.
ho ara, perquè entre molts qui, efecqui guiava a don Marian Aguiló en
Aquells homes seran a cada geneels seus treballs per la llengua, un tivament es delectaven en la parla ració els més representatiu», qui més
Il·lustre poeta-sacerdot mallorquí ens antiga amb propòsit històric, erudit tinguin la consciència d'aquesta cendeia veure-hi un cas gairebé de mi- o arcaïtzant, enfront dels qui volien tlnultat en les tasques de l'esperit,
una llengua actual familiar l «quo- I qui són el florir més pur de le» raracle.
Cert és, que hi ha sempre en !a fla- tldiana», ell contemplava en son es- ces. I a despit de tots els progresma qui abranda els propòsits d'homes perit un món de coses etemals, d'al- sos materials 1 «Is predominis polítics l les pulxances econòmiques 1
representatius com don Marian Agui- tes valors de cultura.
I Justament era ell qui no curava les forces guerreres, sols salvarà de
ló, alguna cosa de mlracla, de gràcia
excessivament de l'actualitat popular, j caigudes I defalliments als pobles la
divinal. Però, en el cas d'aquell gran
ni s'Inquietava de guanyar-se la mul- consciència, el »entlment altla d'acatalà, concorren mollea circumstànquesta labor «íplritual l el nropòslt
cies naturals que contribueixen a ex- titud igoara, ell qui tenia com a
ferra de defensar-la l eontlnuar-Ia
pllcar-Io, l són rublertes per a nos- lema altiu So guardes a nvOnfi plaus
altres d'alta exemples l magnifiques mas a quaU, el qui havia d'exer- per damunt de tota cosa.
cir amb el temps la més beneficiosa
lliçons.
J. FARRAN I MAYORAL
no sols damunt dels sePer la nostra banda, veiem en 'a influència,
lectes,
sinó
damunt
d'at^elUs
multi
personalitat de l'Agulló, en la seva
que altres s'esforçaven a conllarga tasca, ardent i minuciosa, per tuds
querir.
la resurrecció l la depuració do la
llengua, un triomf de lesperit urbà
1 d'alta cultura.
Era en dellniUva el català que parCal fer-se ben bé càrrsc del que ell
lava l escrrvle l'Aguiló, el que havi.i
A L'ATENEU
era i representava en mig dels con- de guanyar predomini, mentre que el
Ahir va celebrar-se a l'Ateneu Hartraris i diversos corrents de la seva
e&talà gu* a'a * i parla, era aitan- celoní la vetllada d'homenatge a l'exlèpoca; del que el portava a ell a donar, donat poc a poo pel mateix poble, i
BU renaixentista Marian Aguiló.
se a la recerca 1 a la formació d'un
acataven per no parlar-lo sinó els
La saia d ades de l'Ateneu es va
•sermó urbanus», d'un selecte idiogrups d'escriplo<s, qiul tfdb tónta
veure plena de dlstlngldisslma conma únic, en una època que la llen- de bona fe l'afalagaven. Exemple
currència, en la seva immensa magua popular era arreu de les terres qui no ha d'ésser <rt>lldat en la
joria literats I artistes, home» de Uficatalanes tan diversa i corrupta, «n
tasca depuradora l elevadora d'una
Ires, tot el món intel·lectual és pot
què el naixent llenguatge literari es- llengua; a cada generació es reproillr. També hi havia bon norobic de
tava envoltat de tota mena de greus dueix, amb més o meny» intensiuit, senyores i senyoretes.
perills: barbarismes que semblaven
la lluita entro els cultes 1 els pepuLa presidència era composta dels
irremeiables; còmodes i sentimental» larlstes. Ve un moment que el masenyors Pompeu Fabra, president de
soBIcitaclons del llenguatge popula- teix depurador exigent d'ahir creu
l'Ateneu: Àngel Agulló, flll de l'horitzant 1 pintoresc; seduccions del re- haver-se d'aturar i s'esparvera damenatjat; senyor Jaumandreu. pel
«aixent folklore; totes les llibertats, vant dels perills d'encarcarament
totes les anarquies i totes les igno- lingüfstto de flxacló excessiva o Clrcol Artístic; Francesc Pujols, vocal
ràncies, qui podien enterbolir per
allunyament definitiu de les vives secretari de la Junta Directiva: Rufz
I Porta, president del Centre Excursempre més, reduir a una pura cu- fonts populars Conegui el fonoinen,
sionista de Catalunya: Francesc
riositat local I pintoresca la llengua cal estar previngui sempre l t'oir la
Mathen. pels Jocs Florals; Llorenç Rlqui havia estat uns segles. Instru- certesa, mil exemples la confirmen,
ber. I Lluís VI», secretari general.
ment 1 crislaUització d'una cultura
que, tal com van avui les coses, amb
Entre filtres represontacinns recormagLlfica.
l'extensió creixent de la cultura a totes les classes socials, sempre serà dem la de l'Institut de Cultura 1 BiDon Marian Agulló era, no sols el «sermó urbanus» qui guanyarà en blioteca Popular de la Dona. amb la
definitiva, damunt de totes les varie- senyareta Joaquima Scdó; Lliga Rel'erudit recercador en el passat, el
gionalista: Econòmica d'Amics del
pacient folklorista, el savi, l'acadè- tats dialectals, en les quals, però.
País; Acadèmia de Jurisprudència;
mic Il·lustre: ell era. per damunt de absorbirà sempre allò que més U
Reial Acadèmia de Bones iletres,
tot això, l'humanista, es a dir, en la convingui. Nosaltres citem sovint el
amb el senyor Josep M. Roca; Acadèsignificació més alta del mot, l'home que ha passat amb aquell llibre mai
mia de Ciències, amb el senyor Serde cultura; és per aqueixa qualitat prou lloat, tot d'or, «La malvestat
rat; Acadèmia de Medicina, amb el
d'Orlana», de Josep Carner. Quan va
sobirana del seu esperit, que la seva
senyor Casamada; Foment del Treobra perdura I mai no veurà extin- publlcar-se, la seva prosa, semblava a
molts,- talment antiquada, inadobta- ball, amb En Pere Raholn; Acadèmia
gida la seva eficàcia.
que àdhuc algun periodista de de la Llengua; Protectora, amb En
En un Renaixement com el que ell ble.
talent es deixava caure en la creen- Puig i Esteve; Institut d'Estudis Caservia, tothom és útil, àdhuc l'esperit
ça que es tractava de la transcripció talans, amb En Valls i Tabamer; Wmés popular, àdhuc el més barroer, d*un
feó Català, amb En Vicens de Moratext antic. Doncs bé, pas.ant
«1 serveix amb fe 1 entusiasme la els anys,
ges: Estudis liniversitari» Catalans;
cada cop més. el llenguatge
causa comú; però ia més alta eflcà- literari, 1 en
Cambra de Comerç .amb el senyor
grau Intens, el llenguatda i més duradora, en l'inqüestio- ge parlat nostre,
Ferrer Vallès: Fundació Bernat Mets'han anat acostant
nable Jerarquia de l'esperit, sols a al de «La malvestat
ge, amb Bn Joan Estelrich. I molts
I
•11 1 a un» poc» eom ell. era reser- aquell llibre ens sembla,d'Orlana»,
com més fa- d'altres.
vada.
miliar ens esdevé la seva llengua,
Amb aquestes representacions 1 el
Altres, de moment, assolien mét
cada vegada més viu l més aprop de
gran nombre de personalitats assis**lt I més anomenada amb llu-s ac- respirituailtat nostra d'avnl. Una
Uvltats més Immediatament pràctl- cosa semblant ha passat amb «L'At- tents, la sala d'acles de l'Ateneu oferia l'aspeote propi de les millors sol^es. més vistents o més fàcils; ells làntlda». que ara fa només vint
eren necessaris per a guanyar a la
anys. ningú no llegia sense auxili de lemnitats.
Oberta la sessió, feia d» de la pa«•usa comú una extensió, una ví- la traducció castellana, i avui circuraula el president de l'Ateneu, senyor
"racíd popular indispensable. I era la en edldons ben popular». Es
per a ells 1 per encoratjar Murs doncs, evident, repetim, que la refor- Pompeu Fabra, el qua' féu remarcar
l'altíssima slgnlflcacló del mestre reobres, que en pac al bon propòsit l ma Ungúfstica. sobretot avui. es fa
naixentista en Is seva qualitat de res* la tasca útil fruïssin d'una glòria de dalt a baix. 1 que s'enganya en
taurador de la llengua
'«nporal qui no havia de tenir
això, com en tantes altres coses de
•ndemà.
cultura, el qui pensi que ha d'anar
Calla Incorporar a la llengua malal que se'n diu «poble», enlloc d'amesa el corrent popular, la riquesa
Gran eficàcia tenia, qui pot dubtreure el poble vers les més elevades dels girs de l'Idioma, moltes vegades
«ar-hoT l'escriptor partidari del noespiritualitats. Per l'atracció de llom
perduda en recons de poble.
menat «català que ara es parla»; prou
perfeccions, som nosaltres qui ens
HI ba valencians 1 malTorquins —
«oneguda és la lluïu que sostenien
hem anat acostant a aquell'·s obres,
diu — que entenen que la unificació
•luella mena de dretes 1 esquerres
no elles le» qui s'han volgut abaixar
I la depuració del català suposaria
Ans a nosaltres.
ngulstiques. on els un» representàuna «capltis diminutio» dels respectiu»
nj» la parla popular, amb totes les
llenguatges. No. Cada dialecte cataié
_ ve» corrupcions I barreges; els alté la seva personalitat, cada regió té
els EPUS cllsslc». Que valencians l ma?•*• «' llenguatge tradicional l culte,
No
cal
dir
com.
lluny
d
ésser
un
llorquins s'apliquin a la pròpia depu/""siderals pels «progressius» com
«típcdrelt academltzant 1 cultlsta.
ració, I la unitat de la llengua dintre
na gent encarcarada. Inactual qui
pocs home» hem tingut qui amb tan- la varietat sorgirà esplendorosa
perdia «i temps a desempolsar una
U d e fervorosltat i de paciència
•wia morta d'un temps Ja mort.

L'exemple de Don Marian Aguiló

•••

VEÜ D E CATALUNYA'
Marian Agulló es va enfrontar, amb
un esforç formidable, amb l'enorme"
tasca del redreçament de la llengua;
féu una arreplega, amb un esperit de
gust i selecció, que raralava un instint HngUlMIc de primera categoria.
El millor elogi de l'engluy filològic de l'Agulló és assenyalar l'obra
del seu inventari. Avui que e| seu
Inventari és Ja en gran part publicat, podem admirar l'obra fecunda
d'aquest mestre renaixentista, que el
tomb dels anys ens presenta com un
exemple en el qual poden emmirallarnos.
A seguit En Lluí» Via llegeix unes
quartntcs de Jaume Massó i Torrent-,
privat d'assistir persnnalm··nt
a
l'actc.
Com mta temps passa mé» — diu
— hom arimfr» la magna obra de
l'Agulló. El secret de la ser» obra
la condició de poeta que l'8nlm»va.
Aguiló erudit, recercador. bil·liòfií,
exciírelonisla. filòleg, pen'. sempre :
en lot poeta
La primera obra de verltal·le em
penta a la qual va llluror-se fou la
seva «blbliogriília calaianrit. TIC pales* la seva erudició | el seu gurt.
Es tracta ri'nna Obra qii'" h-.m no
podia sospilar aleshores qne logaés
tenir la gran volada qu" va cnir 1
que s'imposés per rabuniti.r dels seus
ric» materials.
Cal assenyalar també rom s'en;pren^ii.^ la piibllenciò .r ;i -tublloteca catalana», de les principals
obre» catalanes de Ca'alunya. Mallorca i València; en aquesta l'mprtv
sa ire> mallorquins l'ajuiíaren; Bo<sello. Victorià Amer. Bammi u Montaner. Es una blbltoteca tan estima
lil,. per les obres que comprèn com
pel gust tipogràfic amb i; - éa presentada.
L'any 18T9 va Inagurar 'n .pib'loteca d'obres singulars» produïdes en
llengua catalana en centiines ante
riors; constitueix ün altre monument
de la tasca de l'Agniló
•El Cnneoner Popular, f i una altra de les belles obres empreses |> r
l'Aguiló, l'enginy del qua' hl senyoreja, tot I que no pogué aromyianyftr
les cançons amb els comi·niarH que
ell hauria volgut posar hl Li mancà temps. Només «Is seus inlim» pogueren copsar el ric tresor, on amicals converses, d'aquell s . ivs que
les cançons II suggerien
Fou el precuraor, es p i 'n
primer excursionista abnns que econatituls cap entitat amb nqueít
objectiu De tes •èyas excut.-:.).!*.
parlava amb passió d'enamorat De
les seves excursions I d,, l'esperit
que les animava ha romà*, per ventura nostra, el tresor ú,- la «-va
obra múltiple; sobretot afiuell insigne monument que és l'ínvenlnn d<*
la llengua; la llengua, fie era el
gran Ideal de la seva vida.
Acabada la lectura del i "11 treball
de Mossò 1 Torwòl·; mowi'n Lloranc
Riber féu el seu parlament: .Marian
Agulló, poeta». En paràgnif» d'aflUgranada oratòria descabd. Ua el tema
dels tres amors de Marian Aguiló. Sl
Petrarca — diu — 1 An-ris March
s'enamoraven un Divendres Sant, el
nostre Agulló s ^ a o n r a v i un VesjH-e de la (Purlsalma. Ooscrlu, cn
formes delicades l.flnes. · i« trets de
l'enamorem.-nt de l'H'
.•
tlsta; retreu diferents peatges d'amor de les sevee poí" - Parla del
segon amor de MÍtrl;i:i Aguiló, l'amor a 1» Mori. q n e l l di ta- un bell
llibre. El seu tercet am^r, •! millor
de tots. fou «'. le la llèrgu*. Sl Sant
Francesc d'As- - s'min illerà .I"floItivament amb la Pobresa, Marian
Agulló s'emmullorà amb la llengua
Aquestes foren les seves noces immortals, els resplendors .le les T>al»
flns a nosaltres arriben en reflexos
Invencible*
Tots « b parlament» (oren molt
aplaudí Is.
Finalment. En Lluí» Via va llegir
un» quants poemes de l'homenat at,
amb gust | clara dicció, que furen,
alxlmateix. molt aplaudit*
•» «KOi

* * •
La pàl·li'l
"<? que eomenC'i de filtrar-'•, tot i dublosamenl,
pi'ls fiHfttroni del rorrrsponsal
madrileny del «Bruíi», ét pa'csa
encara, en a ' y d a noia:
uDtcese, y a titulo de rumor lo
reeogt el cronista, que « n iluitre
;uH«consu{ío que ha ocupado en el
régimen conslllncional lat mds elevada; posieionet, abriga el propófito de dirigirse al Goblerno para
pregunlarle si autorizaría dc(»rminadas propagandnt en la prenia,
o la celebració» de alfiuna reunión
pública en lugar eerrado y con
asistencia del drlegado de la autoridad. para trator conerelamente
de la organizaeión de un nticleo
politieo que afirmarà t u fe en los
princlpiog coiixliUicionalés y la neeesidad de tolver al imperin de la
normalidiul <i " l Oohirrno <i ''.nbtnete. Aunqur lat vez In inin-nira
te habrà detarrollndo quisds cuando estos renglones se publiqum,
no me parec, rerosimil que r] J)ittetortó militar se decida ya a
oferir la neluta, operaeión que reserva sin duda para mds adelante
cuando la- transformneiiin qm? f i .
gura en evndm de protuislicos <e
haya operada.
Eriste vira curiosidnd t n i f t las
personas refleriras por eonoeer In
forma cúmo ntnyerd In opinión pública las snliriíinli't dr In.s fniénai
poliiicns qnr intenlan frrepararse
para aspirar andando el dem'
po al ejercirin del mando. E i
eridente que la mejor manera de
demostrar la esrlidumbre de la
afirmación que corre por ah i retpeeío a pirdida lolal de prestigio
s influencia de tos antignos parlidos seria çonceder a tus metnadat
Ubertal ampl"i de motimienlos;
una repulsa espimtànea de la masa
general los sepullarta
tefMttta·
mente y pa*arlamoi entonces a
olra cota. lihrr.' de preocupadón.n
Hom ttegeir entre Hnie», a. f<r»
últimes fallies, la convicció que
els vells partits sobreviuran al Direelori. El corresponsal del nBrusi»
opina que només per la prestiA del
poder romanen en l'ombra organismes d'una rida real. que representen autènticament el pals. AulomàOenmenl. en cessar la pressi0
tus-akudida veurem altra regada
aquelles tertúlies, aquells passadissos del Congrés, aquelles crisis
provoe'adc per íraretes tècniques.

aquelles agrupacions que l'uneteen
en l'oposició i es divideixen en el
poder, aquell escepticisme laxe, i
el bandejament de tolt els proble-'
mes vivents, i el parasitarisme pintoresc, i la minva normal i continua delt prestigis públics.
Tot allò, en una paraula, que el
Directori escombrà, i substituí per
una situació de força., de la qual
hom no is certament partidari,
però que per les reaccions, per l'opinió que pot suscitar,—mét que no
pas amb les seves propagandes,
amb la posició etpirilnal que determina en els que són. per dir-ho
així, trontollati per les seies gettet,—ét mil vrgadet preferible a la
modorra deliberada, al lent suicidi de l Estat.
Els vells polilict, en llurs eonteiinciet, per adormitsadet que fottin,
sabien bé que mereixien el
cauteri, batdament l'apUquét una
mà graponera. Llur capteniment,
durant lot el període del Directori, ha estat d'impotent exploració
dels indicis metereològics. No etperaven pat res de llur pròpia força, — inexistent, — ni d'un crèdit
de confiança del país. Llur única
esperança era que el Directori no
trobés la forma, escaient de la seva
substitucií'i, quan les circumstàncies la comportarien. Com que ells
no taben eapir la política tinó com
un artifici, i l'opinió d'altri sinó
eom un Irue dr llur pròpia ventriloquia, es creí'n que sl el Directori
no orgnniliaxa ur tert nombre de
casinets, no revertia d omnipotlneia a milers de mnndntarit rurals,
no dava inttruceions ^enèrgiques
a h governadors civils, no adquiriu.
In propietat d'uns quants rotatius,
ells. capaços sempre d'aque'tet belles empreses, s'apoderarien d<
bell nou del poder, eom a insubttituibles tècnics de la "martingala^.
.Vo veien com. en. política. Varií fiel subslllueix a l'artifici, prrrt
mai a les proves àcides. .Vi el mate'* Directori no podria lliurar (per
una estona mès duradora que un
parèntesi) el teu poder a una combinació tan iUusòria com seria un
partit inventat o un partit exhumat. SI el Directori ha condensat
una certa passió en les ànimes,
aquesta passió no pot orientar-se
sinó cap a la, vida, cap als realt
Interessos eoHee.lius. Hom pot f ' r
vera obra governamental preparant una trantferèncla decorosa
d'l poder a mant t à t i e t i autorilzadet, representatives de nuclis no
mediatitzats, nets d'engany, incontaminat.t d'irrisló: altrament, aqni
com a tot arreu, el daler de veritat
t$ manifestaria « totragade*. irruení saltador de Us rescloses: 'experiment que hom no desitja i qne
a. M t convindrà de fer inneessari.

L a situació fínancíera
N T R E els decrets signats ahir pel Rei n ' h i ha un d'importantíssim, autoritzant l'emissió d'obligacions del Tresor per
E
cinc cents milions de pessetes, amb l'interès anual d'un cinc per cent

i una prima d'amcTtització de l ' u per cent, a vèncer el dia 5 dc
juny de 1930.
Han estat confirmades, doncs, les versions circulants sobre la
imminència. Ja quantia i les condicions d'aquesta operació de crèdit. D'ençà del mes de juny, el deute flotant de l'Estat quedarà
augmentat en cinc cents milions de jjessetes.
La necessitat d'aquesta operació demostra que la situacjó financiera dc-1 país requereix la m à x i m a cura de part dels governants.
Malgrat els optimismes oficials, i segons les dades que reproduírem
dies enrera, durant l'any 1924 foren consumits al Marroc 122 m i lions de pessetes més que durant l'any 1923. I.es despeses de 1925
no poden ésser calculades encara, car no hem arribat a la seva
meitat i és impossible de preveure el que passarà fins a l'acabament
de l'any.
L'operació de crèdit suara autoritzada indica que el desig unànime del govern i del país per arribar a l'anivellació dels pressupostos es troba molt lluny d'ésser realitzat. I per als anys successius
caldrà tenir en compte el servei dels interessos i de les amortitzacions d'aquest creixent deute flotant.
Com seran els nous pressupostos? L a contesta a aquesta pregunta constitueix nna altra incògnita. Les versions oficials diuen
que el govern hi treballa, però encara ningú no en coneix ni l'orientació ni els detalls.
L'any passat foren aprovats uns pressupostos que, segons l e ;
mateixes declaracions oficial*, no corresponien al.< propòsits del govern. Seran els pressujxwtos d'enguany uns veritables gressnpostos nous o una mera pròrroga dels vigents, amb. modificacions accidentals ?
Tots aquests aspectes dc la qüestió interesseu, vívanu-t't cl paí».
Cal recordar que si els Estats Units són un país-, que^ té. <uia situació financiera i una situació econòmica majjnífiquc», i AnçTftterra fe
t^n país que té una situaci'. financiera esplèndula i una sitnació
econòmica crítica, i França és un país que té una situació financiera
pcrillosíssiraa i una situaci.' econòmica molt satisfactòria, Espanya és un país que té alhora en crisi Ics finances i l'economia.

Butlletí
20
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m a i g

de
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Mentre als centres oficials francesos neguen
estat rebuda a P a r í s cap ntrta ^ 8 ° vcrn de Washington sobre e l pagament del
deute, els diaris dc Nova York i Londres en publiquen informacions
indubtablement oficioses.
I mentre el Consell de Ministres de França encarrega als senyors
Briand i Caillaux l'estudi d'aquest problema tan complex i M . Caillaux inicia les converses preliminars amb M r . Herrick, la Comissió nord-americana de la consolidació dels dentes interaliats
adreça una invitació precisa a tots els països que encara no han
realitzat cap gestió per a liquidar aquests comptes, és a dir, França, Itàlia, Bèlgica, Romania, Txecoeslovàqoia, Grècia, lugoeslàvia,
Estònia i Làlvia.
P o l í t i q u e s
. ^ . Saint-Bricc nota a Le Journal, dc París, que aquestí. nou països
no són pas els únics deutors dels Estats Units. H i ha, a més a m é s ,
la
Rússia i l'Armènia, Àustria, Finlàndia, Hongria. Polònia i L i ELS AVALOTS UNIVERSITARIS
tuània.
Però els Estats Units encara no volen tractes amb els
El senyor Daurella ha donat la nula
següent:
governs soviètics. Quant als altres països deutors consideren que
«El Consell de disciplina ha estuja tenen arranjat el pagament de llurs dentes o han donat proves
diat detalladament l'expedient incoat
evidents de llur bona voluntat per 3 endegar aquest afer.
pel jutge Instructor nomenat a l'efecte. 1 després de deliberar sobre el
Diuen dc Washington que una alta personalitat dels Estats
dit expedient, ha acorda» per unaniUnits justifica aqnesta iniciativa per les tres raons següents :
mitat ajornar per a molt aviat la seva resolució, per tal de poder ama) D'ordre interior. E l President Coolidge desitja que, abans
pliar les dades informatives en l'csde reunir-se el nou Congrés, pel mes de desembre, sigui resolta
mentai expedient.»
aquesta qüestió dels deutes interaliats, per a deixar sense motivaci •
E L PRESIDENT OE LA «UNION PAla campanya del senador Borah.
TRIÒTICA!
b) D'ordre econòmic. No és possible un endegament definitiu
Llegim a «La Noclie»:
de
les
finances internacionals sense la solució prèvia d'aquest pro«En el banquete qua prestigiosos
blema.
elementos de Unlón Patriòtica celebraron ea el «Majestic — entre cuyos
\ c) D'ordre exterior. E l fet d'adreçar-se simultàniament a
elementos flguraban los seflores Estots els deutors dels Estats Units té com a objecte evitar que Francala», Soler l Roig, Lacambra, de Ros,
Marimón. Colom Cardany, Alegri,
ça es cregui vexada i humiliada particularment.
Herrero, García, Fon Daniel, canónlEs clar, però, que, en parlar dels deutes interaliats, els polígo doctor Portalés, Gimeno, Marsans,
Sufier, Adrlún y Vidal y Ribas (don
tics i els diaris nord-americans es refereixen concretament al dente
Emllio) — se exteriorlzó el deseo de
dc França als Estats l'nits. Itàlia i els altres Estats deutors haula mayoria de que el hombramiento
ran de seguir la norma que fixi França. I l'arranjament del deute
de presidenta de dicha agrupación
política sea hljo de una Asamblea de
francès als Estats Units servirà com a norma per a liquidar ei
los componentes dc la misma. y la
deute
francès a la Gran Bretanya.
disconformidad de lo» reunldos con
lo» nombre» que basta ahora han $oEs
per això que en aquest punt coincideixen el» Estats Units
nado para dlcho cargo.
í
Anglaterra.
França veu amb recel notori aquesta coincidència
El sertor Sales l Roig eonférenoft)
dels
seus
dos
grans aliats i associats i entra cn les negociacions
con el gobemador olvll para tratar
de este asunto.»
amb una evident desconfiança. E l poble francè- fa moltes reserves
Ha estat molt favorablement comenmentals quant a la naturalesa veritable d'aquest deute i a la seva
línia per amics I adversari» de l'enobligació moral de pagar-lo. Això é s el que no entenen n i la
titat la Idea que el president hagi
d'ésser flll d'una assemblea.
Gran Bretanya ni els Estats Units.
M . Caillaux. després d'aconseguir l'anivellació dels pressupos• L BAN DEL CAPITÀ GENERAL
tos, que considera, amb justícia, el problema m é s urgent, estudiarà
S'ha dictat el ban segúent:
• Don Emllio Barrera Luyando. caaquesta magna qüestió, i no passaran gaires setmanes sense qne forpltàn general de la ouarta región. eu
muli alguna proposició concreta per arribar a un acord definitiu sobre
cumpllmiento del R. D. del 16 del
actual,
aquest punt amb els Estats Units i amb Anglaterra.
HAGO SABEB:
JOAQUIM P E L L I C E N A I C A M A C H O
Primero. — Queda levantado el estado de guerra en las provincias de
Barcelona. Geruna, Lérida y Tarragona, declarado por el Raudo de 13 de
Septlcmbre de 19S3 y eonllrmado por
». D. de 15 ile dlcho me», quedando
siihsistonte la suspenslón de garantia* acorda.In por R. D. do 17 del
mismo.
Scgtmdo. — rnmo consccuencla de
esta (lisposickui, las autoridades clvUes y los tribunaloò de Justícia volverén a entonder en los asuntos que
con arreglo • In» leyes les corresponden y, por lo tanto, «erén remltldos
o devueMos los procedimlentos de
que venta conoelendo la Jurisdlcclón
miUlaz por .virlud de la dcclaración
del estado de guerra
Barcelona, 9) Mayo de 1925.
Orden general
Por la Jefatura de Estailo Mayor de
esta Capitania general se ha publicado la siguiente:
«Para cumpllmiento del articulo segundo del bando levautando el estada de guerra en esta región. el Excclenflslmo seflor Capltàn general se
ha servído resolver que los Jueces que
tramiten procedimlentos por hecho»
comprendidos en el bando de 19 de
Septiembre de 1983 los ent reguen en
el negoelado de Justícia de esta Capitania general a los efecto» que procedan.»
TRENCADISSA

Segon» «xpllca «El Notlciero Universal», a la Gran Viu Diagonal «apareclercm cn la maflana de ayer rota»

ELS DEUTES
r v r p DA 1 tíTQ
liMZKAL·lAl*

internacional
que

las cbapas que dan el nombre a la ^
mencionada via.»
Afegeix el Cior:
«Se supone que el.hecho fué cometldo durante la madrugada.
La policia realiza pesquisas para el
descubrimiento do los autores.»

la "[xposícíón k

Barcelooa. pii-

mei Certamen universal de la luz
I el arle j e h m "
HI ha coses ensopegades perquè sl.
i aquest nom, que és el que ha estat
imaginat per a l'Exposició barcelonina, és un nom genuïnament. espanyol: el sentiu. 1 un sncsejament
de pandereta us alegra el cor. t la
pinta raonumontai d'una «maja» us
amaga tnt de coses tristes en el paisatge En fruir aquell inspiradísslm
nom. que hauria commogut a tant»
d'admiradors (des de Gautler als
nostres dies), de l'Espanya plnt·-.ro·ca, l'esperit de'.icat no pof estar-?e
d'un orgull de raça. veient que a
Barcelona ha estat concebut quelcom
de tan fogós l vehement com un vers
de Salvador Rueda, l |a persona de
tipus més democràtic no podrà menys
de dir en un moment d'entusiasma
eomunicatlu: — »nsia Mane'a! —
1

Però anem a la nota oficiosa. Abans .
d'ahir es va reunir el Comitè do
l'Exposició, i h i foren aprovades las
línies del nou- pla Dirigirà els Ireballs e! senyor Domènerli. 1 serà ser retari el «enyor Montaner, depurant tothom que la t i malaguanyada
de l'autor del vell Restaurant del
Parc i del sumptuós Palau de la Música Catalana no bsgi permès un«
solució ónlca.
El senyor Sagredp s'encarregarà
de la propaganda per iota Espanya:
I d'assessor Jurídic en farà el senyo*
Almiralt AJ senyi.r llarceW sembla
que també el faran una cosa o altra.
Es va acordar de canviar el nom.
adoptant ei que hem transcrit ea al
titol TamN* es canviarà allò de l'BaC
tadi, qne ee convertirà en un llac.
Peró un cop presos aquests acorda
transcendentals, s'imposava una mesura de pnuiéncia. No sabem mal «I
que pot pa«sar. En el nou projecta
d'Estatut hi hanríl nna clàusula ea
la qual es fa constar que «1 a l'any.
1929 no s'ha realitzat l'Exposició, es
consideri ^B» Wtm ha desistit M
projecte i que la Junta és dlsaoit*.
No cal dir. peró. que seria IM
que una Junta que prooeiHix
aquesta brillantor, noblesa 1 «V
ció da mira» hagués d» dar »n is
el tria» espectacl» de detapal·lUl
esparpiliant-se sota MonljvMK
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la M t joiosa i coolda
era 31 seu uespao, .-'•no a
L.V·W.
i^ompliDt a'w deures pat';' ••••56. fio
gens menys hi lenia lloc Ja ber.aiilç·
.•••• d'una t'iiníisra.
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LA MARE OE HALDANE
Londres. 21 — Ha mort la eeuyora
Hnldnne, mart- 'iel lord del mateix
nom. — Havas.

El gegant del Pi.
ara Dalla, ara c a ü i ;
el gegant del Pi,
ara Dalla pel csml.
Bím.
hom, blm, com.
los campanes de Süíom
Ai adéu rosa ilodda.
uo puc dir-te el msu »ropell.
Quan Dt miro mentrnbanco
1 rosego el meu clarcll.

EL VIRREI DE LA ÍNDIA
I-ondres. 21. — Bs desmenl ei rumor que lunl Readlng dimiteixi del
:=eu càrrec de virrei de la índia, r MaVas.

I

(tdlia
LA POLÍTICA EXTERIOR
Discurs de Mussotini
Rotna, 2!. — l".i Senat ha aprovat
el pressnjwsi dol mlni'terl de Negocis estrangers. Ami» aiiuest motiu
el seuyur Musioiini ba pronuncia:
un discurs, rn''»"' 'le 'a política extcTinr. Declarà que
pacte de garan.
ü.i
proposat per .Me.'iianva ha de
cómpeodrc,
tanmateix,
cinc
potències 1 ésser 1 ••lli ruí sota els nusplois de in Societat de les Nacions,
de la qnai Alemanya ho de formar
part.
Aflrniíi que Hàlln no toleraria mal
lo unío d'AUf-irla 1 Alemanya perquè
això seria una contraven.'lo Pngram
•If-'s tractats i ihotitj de la pertorbu< 10 da la pau. Quant a les fronteres
jtalo·^DStrfft'iiies, declarà que havien
de conSIderay-pè com intangibles. '
\ proipòsit rlcls doulís de guerra,
r r na. Mussolinl declarà que el eeu
psts estí disposat n complir els seu»
com^romlprei, prrò qiie ha de conceílr-se-d una mqwtòrla 1 tenir cn
compte In teva situació econòmica
I els seus sacrificis durant la guerra -•ínrla cruel concedir ois vençuts
ua tmcts iUi favor .' oblig/ir els vencedott n eocriflcJfl superiors a liurs
lurciPí — Havas.

F r a n ç a
EL

DEUTE ALS ESTATS UNITS
t u aríule dc .te .V'Jím»
r i r i s . a . — «La Màtln· parli^nftí
ranent
la <iwe*iia d><] ileui* de

• •

disti* —

udre n Hen

í*.

• de
Mn
inut n c n c e l l r unn niornr lot aíjtò.
;•. rliéni el
~rança
M
owllaiiça
efl
<le| N·nl-.vniènic.t, «Kvu

que Hort

acRi

1x1,

LEXPOSICIO

DE GRENOBLE

Vf/f'w'rt iiel Sirnnl
Bnina, ?I — DiejUi'·s <iei discurs
soHiii. 4 Setat na "provat cl
Ml <i< Negocis estrangers. —
l-re
Ha'

M.
Painlfvi- l.ii iiiaugnrtit iiqnest
maii KExpnsií líi de la hulla Mamli.
Eu el ses difrtu-s inaugural, M.
rainfevé tia tocat el problema IIànnnier. diem i|iie, is pritils ï>rooedlr.
nban-- >le 1.1. a tqml'licar e| pressnpost, d'·l nual det-èii la solideía 1 el

R ú s s i a
EL CONGRES DELS SOVIETS
Moscou.' 21. — Ef Congtés iiels
H ha aral-at els seus treballs. —
Ilnvus.

Iniernlints, hr
llit, qiM'
r.^na «""it

T u r q u i a
L'AMBAIXADOR

FRANCÉS

Angora. 21. — famboixador ír.inrès M. Nlt-.r: Sarraut ha presentat
les nevtà 'ocedeodèla al president
de la Repúbllco. — Havas,

El Crèdit
de la U n i ó M i n e r a

-lu-s
unn

trt

REUNIÓ D'ACCIONISTES

IÍÍIÍ'ÜM. ï u — »'lid celebrat ^em»
Meu d'ucolomslos del Crèdit tfUnlò
EL PROTE D E CAHANTIA
Minera per a deliberin- sobre la íorateeraincies éntre França i
àih de defensar llutS interessos.
I t Jia'} ossislli . em nnquantie tccíonisies.
.
f
iirciit-« proíwíà el nomenament dVi-4
t itnc
ooraissiò que actua dlrcctan>ent en
aprela Junia General que cnlebrurà uc'dol
mii ei Crèdit d'Uníò Mlnarn
'••••r a eonslihiir l'esmenlada JnnIj s'hiimié du vèncer molts obstacles,
puix, ningú volia acceptar repr^senagiusta
tat'io eu fiïn, ollegant diverses raonà.
cap iu.ip d,.Parlaran .liversos il· ls concurrents.
Ï riiijDjf
El üenyòr r.rorziMin bj dolgui de
els 'pie
l'aj ma dels accionistes en ranterlir
converJunta. Ei senyor Araizaga digué que
m
deutor al Ci-èdlt i que sense por.a ab^olata
juditl «le respondre en ol seu i'Ia en
s'han lamen Unn 1 stat aquest sentit alxo no bosta perrptè
ment àué
ilefc-uí-i les nombroses actíon eque

1

n. 'n. pullcuperc(lii i·. ina0 iliscon-

1

I

Fer úlliïn es nomenà la '"omissió
que- ha d'actuar demà. formant-ladon Francesc Ax-cué. don Marian
Areiïiign. lloo l . uis Aldecoa, Mon
Blas l'rrfzaga i don Lleó Urrlzn.

a

c

a

m

p

A la zona francesa
UN VIU COMBAT OE LA COLUMNA
COLOMBAT. - ELS FRANCESOS
ENTREN A BIBANE. — OBSTINADA
RESISTÈNCIA DELS HIFENYS.
LES BAIXES DELS MOROS
París. 21. — Segons noticies oficials
rebudes de Fez, la situació segueix
estacionaria. E l grup del general Colorabat. fon i eficaçment apoiat ? ? r
l'artilleria i aviació, deeprée de sostenir un violent combat, ar.-:bi a
Bibane prenent ia posició. Per aixii
hi hagué necessitat de rebutjar nombrosos grups de rlfenya. llultant-ti
pas a pas, i arribant inclús a lluí
tai
aj cos a cos pex apoderar-se
de les trinxeres, en llur majoria dis
simulades, en les quals l'enemic es
resistia aferrissadament.
Els rlfenys deixaren en poder de
les forces franceses 60 cadàvers.
Alguns contingents de Benl-Zerunl
Iracien de tornar a llurs duans i abandonen les harcas enemigues.
El general Hoos t, cap de l'Estat
Major del mariscal Lyautey, ha confirmat que l'arribada de reforços permetrà assegurar 1 cobrir d'una manera segura i completa to: el front
passant les tropes 'ra-ceses <te la
defensiva passiva a una ofensiva activa i eficaç. — Havas.
ACTIVITAT DELS RIFENV8. — INFILTRACIONS I CONCENTRACIONS
— E L S CANONS DELS MOROS
Fez, 21. — E l comunicat oficial de
les operacions diu que s'ha comprovat l'existència de molts contlngeatí
rif·'ays in les Immedlociona do l'A't
Uarga, així com diverses intlltraciws
enemigues per la part do Ain Maetjf.
El grup Freydenberg es trobava ei
dia 11> a Gara Mazzlat.
A l'Eat. la situació no ha canviat
El mal temps ha dispersat una barca que s'havtfa conceutrat a a o j msaban.
A la posició de Oabslrutn van cau
re cinc projectil-; d'un dols canons
dels riíenys, que no arribaren a asclotar.
S'observa gran sctívlta; ol mont
Senhufu. — Havas
UN ARTICLE DE PIETR) A «L'EOHO
DE PARISn. — LA CONFIANÇA EN
L'ALT COMANDAMENT
París, 21. — E l senyor Pietri, diputat l «x-director del Tresor Sherlfià.
publica un article a «L'Echo de Paris» dient que rap falta ni imprudència s'ha comès en la política írancesa
deseurotllada ai Marroc.
Afegeix que té la convicció que «1
no s'enerva la situació militar air.o
iniciatives absurdes que posin trav 5
a l'acció de l-'nlt comandament, avint
l'aoclú de l'exèrctt francès es veu.-íi
coronada amb l èxit més falaguer,
amb un minímum dc despeses I do
baixes que no podia nl sospitar se.
donada In forço en què ha estat plantejat iatac rifeny. — Havas.
LES DIFICULTATS I E L S PROJEC
TES D'ABD-EL-KRIM. - E80A8SESA DE QUEVIURES
Fez,
21. Sembla que una de les
majors difleutats nmb què topa Abdel-Ktlm és l'efeassesa de queviur-·s.
Solomenl les cabiles de Angcra 1 de
YelMla poden, amb certes restriccions,
proveir-se a la zona de Tànger, pom
la col-lalwractò que eJS Yebala presten al cap rifeny no paesa d'óescr
un ajut m^s 0 menj-s forijat.
Cèrï que la cablla de Yebala. iijf!
prés d'haver perdut el seu cap. el
Kalsuni, es lliurà cegament a Abdel-Krira. 1 ha pres part moh activa
cn I naressló o la nostra zona. però
la vacil·lació t a començat a imposar-sa contra els Yebalas. i els primers símptomes d'aquesla defecoiò
aparegucren ültimoment en l a reunit
de cmds que es celebrà a Xauen,
desprís del consell de guerra presidit pe! Jeriro. generalfislm de les
tropes del seu germà Abd-el-Krlm.
Els Yobales, gent indòmita com PIB
rifenys, habituats a provcir-se a T n r ger i o Uaxan. eren del parer de reservar lotee llurs forces per a un
atac contra la zona espanyola. — Es
precís primer acabar la tasc en aques
ta zona abans d'atacar c] marisjaf
Lynutey — deien. I afegien: — Quan
haurem recobrat AlcazrquUir. l,arraix I Tànger, aTeshoree arribarà el
tom als francesos.
Com que aquest pla no s'havia realitzat, el dubte ha començat a escam-

W f

LA

D

/

J

o

a

n

a

B

v í d u a

de

o

SENYORA

a
D .

t

e

l

J o a n

l

í

M

u

l

l

e

r

a

t

P a s c u a l

ha m o r t a v u i a B a r c e l o n a
havent rebot e í s

N

F

(ornie. mentre la díplomàcló està deliberant encara. — Havas.

OHAMBERLAIN I BALOWIN
Londres. 21. — FJ Consell de ministres oeiabrat ahir ha estat presidit per Chamberlaln. en absència de
naldwin, asnb motiu de la mort de
hi niurc del primer ministre brltüiiic. — Havas.

FOLKLÒRIQUES

S

D E C A TA i ;U N Y A

Auxilis Espirituals i l'especial Benedicció Apostòlica
(A.

C . fl.)

(..i seva afligida germana A g n è s Boatell I Mulleraf vfdua d'Albet. germana política,
nebots, cosins i parems tofs i ia casa comercial < f u a n A l b e t . S u c e s o r d e M . G a r r i g a
U m b e r h , de Barcelona, en participar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen
que la tinguin present en llurs oracions í se serveixin assistir demà, divendres, a les cinc
de la farda, a la casa mortuòria, carrer del Marquès, 35, per acompanyar el cadàver a l'esgk'sia parroquial de Sant Pere de Gelida i d'alli a la seva darrera estada, pel qual favor els
quedaran agraïts.
G e l i d a , 21 d e

maig de

1925
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par-se I els Yebalas no semblen estar
molt disposats a contin uar ona Unl.
ta en ta qual ban pogut donarse
compte de l a perfecta resistència que
els oposava l'exèrcit francès. D'aqm
que l'atac sobre Uazan que venia
anunciant-se no hagi arribat a realitzar-se, l que els contingenls es dirigeixin cap a l'Oest, com donant
a entendre quo Abd-l-Krim t a variat
de pla, potser per a evitar que la
poderosa ool-laboració dels Yebales
li arribés a faltar si no es tenien en
compte llurs plans de combat q-io
avantposaven a l'atac al front francès una ofensiva prèvia al sector da
Ben Karrich, per a ceroar la sortda
a rAlfànllc. — Havas.
VERSIONS
INVERSEMBLANTS. —
ABD-EL-KRIM I ELS ALEMANYS. —
LA BATALLA DEL UARGA I LA
FRONTERA DEL RIN
Rabat. 21. — Com a detall significatiu val l a pena d'apuntar que a *cs
cabiles veïnes del Rlí circula el rumor de què Abd-el-Krlm ha pres : ofens:va d'acord amb els alemanys,
els quals, segons aques: rumor cmpendrlen una ofensiva a! Rin. — Havas.
EL GENERAL DE CHAMBRUN PREN
EL COMANDAMENT DE TOTES
LES
TROPES
FRANCESES EN
OPERACIONS
Rabat. 21. — E l general Dc Charabiun ha pres cl
•inandamont del?
grups en operti' on-. — Havas.

L ' a c t u a c i ó del D i r e c t o r i
DELEGAT GOVERNATIU
Madrid, 21. — El Diari oficial de
Guerra publica una drculor d^signant per a l c è m c ue delegat gover
natiu de Sahagún 1 València de don
Joan (León) al comandant d'infanleria don Arsenl Salas Espinal.

El testament del marq u è s d e Comillas
ACLARIMENT A UNA INFORMACIÓ
Madrid, ai. — «A R C publica el
següeni solt:
Eu vista dels cuinentarls l confusions a que ha •i.mot lloc un telegrama de Ban'i !• i a, referent les últimes disposici' ns del marquès de
Comillas. podem fer públiques algunes nolaraclons 1 espècie l'assumpte
sensa temor a q1:? siguin rectifteades.
Una part imi riant de l a fortuna
constituïda per jiTans finques riistlques i urbanes, les possofa el marquès de Comill·is BOlamen*. en usdefruit i pn- «llsposlcld del fundador
de l a casa. està vinculada on el títol
i ha do pertànyer al qui el succeeixi.
El testament es refereix a l a resta
dc la fortura que fenia en plena propietat, i ar- 'i és el que ha legat a l a
marquesa - fdiia. nmb determinades
indicacions, molt cn harmonia amb
el quo h -i constituït consianlment
l'anhel d'.viuest lUustres esposos.

Notes de Madrid
ELS REIS A ARANJUEZ
Madrid, : 1. — A les dotze del mati
mai xaren •n auto a Aranjuez els
rels don A i fons 1 donya Victòria,
Allí estri rzaren i assistiran a les
cavalls, si és que es cecarreres
lebion, pui x està fent aqui un gran
temporal 1 le pluges.
També s u'ti cap a ranjuez el general Prií- .) de Rivera, i nombrosos
aristòcratoi
A PALAU
Madrid. 21. — H a estat ol Polau,
compllmeinant les reines donya Victòria I donya Cristina, l'alferes de
l'escala de reserva, del regiment de
la Corona, don Lluís Martínez Marques, a l qual la Reina pagà els aparella orlopdics que 11 supleixen l'üs
d'ambdues cames, perdudes en un a c
clden»

íoiToviarl.

LES

JOVENTUTS ANTONIANEB

Madrid. 21. — Organitzada per les
Joventuts Antonianes de Madrid, avui
començà una Assemblea espanyola de
Joventuts Antonianes, assistint nombroses representacions dels centres de
províncies.
La sessió d'obertura s'efectuà aquesta tarda, a les quatre, a 'a sala de
Maria Cristina
Pronuncià un discurs el vicari general dels francescans, P . Antoni Martín.
Després tingué lloc una vetllada, cn
Iç qual pronuncià un discurs cl preit de la Joventut de Madrid, don
Joan Cueva.
PLUJA
Madrid. 21. — Durant tot el mati
va ploude copiosament, havent-se suspf-s la cursa de braus anunciada per
aquesta tarda
TOPADA D'AUTOMOBILS
Madrid. 81. — Al carrer de Torrijos han topat dos antoraòblls.
Sofriren lesions de pronòstic reservat quatre persones.
ENTERRAMENT
DEL GENERAL AUftON
Madrid. 21. — A les quatre de la
tarda s l i a efectuat l'enterrament de
don Ramon Auflon. marques de Filares, ex-mlnistre de Marina.
Presidien el dol el marquès de Magaz pel Govern, l ajudant senyor Jàudenas pel Rel, i assistien el capità
general de l'Exèrcit senyor Weyler 1
el de l'Armada senyor Fernàndez de
la Puente.
Fntre els a<y>mnanyants, que eren
molt nombrosos figuraven el^ ex-mlnlstres senyor Pérez Caballero, marquès dp Fleuerra, Luque I altres.
Seguien la comitiva carroces del
Senat i del Congrés, amb pnrters
d'ambdues Cambres I d'altres corporacions a les quals pertranyla el final.
El cadàver ha rebut sepultura a la
Sagramental de Sant JusL
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sident de lo Societat Velo-Sport da
Sabadell, demanant autorització per
a celebrar «na carrera de velomotors. motos soles i amb sldecar. i
M
a
r
r
o
c autociclos, denominada prova ile regularitat i turisme.
Resultant, efue segons el reglament
nus s'acompanya, el que es soUlclta
és celebrar la dita carrera el dia 17
DISCURS DE M. KANT. — L'OBRA
del corrent mes de maig.
DE LYAUTEY
Considerant l a dita petició d'aLarralx. Sl. — A l'insUlut colonial
cord amb la Reial ordre' de 16 de
de Casablanca, s'ha celebrat un ban- 1
quet, ofert pel president M. Kanl, al ! novembre de 1923, i acceptant l'aprovació i reglament proposat pel
Ministeri de les Colònies.
Reial Automòil·ll Cliuib dEspanya.
M. Kant pronuncià un discurs parEl Rei sttia servit autoritzar la dita
lant dels assumptes del Marroc francarrera, segons el reglament que s'acès 1 enaïtint l'obra del mariscal
companya.
Lyautey.
Aquest ha protlblt la vonda de periòdics slrls i albanesos per publicar
informacions tendencioses.
La premsa francesa comenta la tornada del Xerif de Mazan. després dc
deu anys d'absència; 11 dedica el»
gis per l a seva tasca anterior 1 BXpresa la confiança de què coMaborarà cn l'obra de pau i de tranquíl-lttat.

A la zona espanyola
NOTES DE MELILLA
MellUa, 21.—Ha marxat a Alhucemas el comandant don Juli fortea
per a enuarrogar-se interinament d'aqueUa Comandància.
S'ultima l'organització dels nous
batallons de caçadors d'Africa, que
començaran a prestar servei en primer de Juny.
El delegat dols Centres Hlspanomarroqulns ha obsequiat amb nn
banquet el general Sanjurjo.
A loflcina de Taferslt s'han presentat alguns indígenes urob llurs
íamiUes. lliurant armes i municions.

AGRESSIÓ
Madrid, 21. — Aquesta matinada, al
carrer de Santa Apolònia, Gregon
Grande escometé amb un mformado
a Júlia Argote, ferint-la greument.

L'emissió

-KMIhX
d'obligacions

EL T E X T D E L DECRET
Madrid, 21.—El decret sobre omissió d'dblignolons, signat ahir i que
avui publica la iGaseta» diu alxi:
•Part dispositiva.
Article primor. — Am*
data 6 de
Juny pròxim s'emetran olMigacions
del Tresor per un capital de 300
milons de pessetes, a cluc anys data, a i x ò és, al venciment de 5 de
jiuny de 1930, amb interès a rnú del
cinc per caní anyal, pagador per
irim.cst.res vençuts i reeiaborsaibles
a 101 per cent del seu valor nominal,
cl dia de. seu venciment, reserVant-se el Tresor la facultat de
ratirar-Jes total o parcialment de la
circulació abans de l'expressat dia,
mJtJancant el pagament del copilal
nominal i 1 per cent de premi d'aitK»rlltznoi<) i els interessos devenh'ais a la data de Uur recollida.
Article segon.—Bn representació de
les Indicades obligacions, la Direcció general de Tresoreria I Comptabilitat emetrà dues sèries de íltols
al portador, designats per les lletres A i B de 500 i 5.000 pessetes, de
capital nominal, respectivament, proveïts do cupó per al cobiamcnt d'Interès als venciments de 5 de març,
5 do juny, ó de setembre i 5 de dasenVbre de cada any.
Els dits títols tindran la consideració d'efectes públics; estaran exempts
de tot impost o contribució l s'admetran com efectiu i amb subjecció nl
prru-ratetg pel total import de llur
valor nominal, la prima d'amortització 1 els interessos devengats. cn el
cus de realitzar-se atoans del dia 5
de juny de 1930 algun emprèstit 0 consolidació cn deute de l'Estat.
Article tercer. — La negodacló cs
farà a la fiar per suscripeló pública
ingressant, llur producte amb càrreo
0 l'article 11 de la secció I capítol
cinquè de! pressupost d'Ingressos.
Article quart.—Les dsspeses que es
produeixin en les operacions d'emissió I nogMiacló. aixi com les qwe
origini el servei de pagament d'interessos 1 en son dia ramortltzociò,
es faraa sobre els respectius articles
de la secció tercera, sofcre el de les
obligacions generals de llEstat. deutes del Tresor del pressupost dc despeses, els quals crèdits es consideraran ampllats en la quantitat necessAria.
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DISPOSICIONS DIVERSES
Madrid, 21. — L a cGaseta, publica
les següents disposicions 1
£ls
Impostos del Tcalre Refal
Reial ordre disposant que es compleixi en els seus projpd» termes la
sentència dictada per la sala del
oontenciós-adminlstratitn del Tribunal Suprem, en el plet promogui par
l'Ajuntament de Madrid, contra la
reial ordre de la Presidència del Directori Militar de primer de novembre de 1923. al declarar el Regí Coliseu exemp del pagament de tot
Impost contribució o arbitri.
temporada oficial als balnearis
Reial ordre assenyalant com a temporada oficial per a lüs de les aigües del Balneari de Tona Boquetes
(Barcelona) la de 15 de Juliol al 30
de setembre.
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Nàufrags salvats

E l p a r t i t d a q u e s t a tarda
En el
aquesta
entre el
guanyat

partit de promoció Jugat
ta.da al camp de l'Europa
Martinenc i el Júpiter, ha
el primer per S a o .

C a n v i a f a c i l i t a t s p e r la
C a s a S o l e r i T o r r a Ü.*u
PREUS OB UOMPRA
Bitllets- Francesos, 35'60
t
Anglesos, M'56
»
Italians, 28'00
>
Belgues, 34 00
t
Suïssos. 1.3375
•
Portuguesos, 0*33
»
Marc renda, 1*84

Sl riu Segvra
De Foment.—Reial ordre disposant
que al riu Segura 1 els seus afluents
no s'atorguin aprofitaments dels cabdals d'espiatge del dit riu.

>

Auslr.acs, O'Ol

»
»
»

La

Comissió Mixta del Treball de
Barcelona. —• Nomenament de secretari.
Reial ordre dol Tre'ball nomenant
secretari general' de l a Comissió
Mixta del Treball en el comerç a l
detall de Barcelona a don Ferran
Arrnengwl I Tubau.

•

Let línies telefònlgu»*
També publica l a •Gaseta» els següants avisos .Anunciant que durant un termini
da vint dies estaran de manifest a
l'oficina do la delegació del govern
al consell d'administració de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya el projacte de reglament l tarifes especials per a la nitilltzacló da
les línies telefòniques en el servei
de radio difusió.

Txeco-Eslovacs, 20'3r.
Holandesos, a'T?
Russos. O'OO
Grecs, 11*75
Suecs, 1*34
Notuecs, l'IB
Dinamarca, l'SG
Finlàndia, irOü
Romania. 3'iS
BulKiria, 4*52
Turquia, 3'-U
astats-Uníts. 6*90
Canadà, 6'o0
Argentina, 272
Uruguais, n 60
Xilens, 0'81
Brasilers, 0*69
Bolivians, SftíS
Colombians, 6*00
Peruana. 27·00
Pvaguais, OMS
Venezuela, 1*25
Japonesos, l'TS
Argelins, 35'70
ERipte. 35'40
Filipines, 370

1
>
»
»
>
>
>
>
>
»
»
>
»
9
>
>
»
»
»
»
»

-o-»-ocomèdia
de Mussolini

PREMI
OM L Q H
(Preua tfa oompta)
Alfons
133*00 per ce«i
Isabel
136*00 » »
Unces mitges unces
136*00 » >
Quart J'unça
135*00 » »
Ijied'unça
135*00 » »
Francs
135*00 » »
Dòlars
7*00 » »
Lliures
34*00 » »

EL

8R. GÓMEZ HIDALGO
LA TRADUIRÀ AL CASTELLA
Múrcia, 21. — E l director de la Companyia de Comèdies que actua al Teatre Ortiz, senyor Gómez Hidalgo, ha
rebut una carta del cap del Govern
Italià. Mussolini, confirmant la notícia de que escriu una comèdia i concedint-u el dret de traducció a Espanya.
L'obra s'estrenarà a Bilbao a últims
d'estiu.

Aecordem a les entitats l
parílcuiars que voldran trametre'm articles o notes <tiplicadcs, la necessitat absoluta
(sense la qual no en» i t possible de fer-ne el menor cas), «t'acotar degudament els orig'fna'5
amb un segell o una stguatura.

-<y·-oNotes d e Múrcia

Primeres

Comunions

E s t a m p e s , devooionaris 1
d e m é s objectes piadoses
EDITORIAL POLIOLOTA
Petrltxol, 8

CAPELLS
PALLA

A l s nostres aparadors es troben

c a p e l l

exposats eis últims

DE

models a preus

PALLA

Model B r í s t o l
d'ala doble

baratíssims
•46

La

Carreres de motocicletes
Vista la instancio, suscrita pel pre-

N

Castelló, 21. — Telegrafien del Grau
que sortí d'aqueU port per a dedicarse a les tasques de la pesca la bar.
•Juanito>, en la qual hl anaven Salvador Marto 1 tres marins més. Quan
estaven a mitja mllla del port, una
ràfega d event tombó l'embarció
caient els tripulants a l mar.
Es feren grans esforços per a salvar-los. la qual cosa aconsetgul el
vapor •Rosario».

A HONOR DEL CARDENAL BELLUGA
Múrcia. 21. — I-a Societat Econòmica d'Amics del País ha celebrat
Article cinquè.—Es declaren excep- i una vetllada commtmoralíva s hotuades de les farmolilats de subhasnor del cardenal Belluga, fundador
ta 0 concurs, realitzant-se el servei
de l'Aslt benèfic, nl qual «e donà
per administració, oom a cas comgran part de la seva fortuna,
près en el número quart de l'aMEs procedí a descobrir un retrat
cle 55 de la llei d'administració 1
comptabilitat de primer de juliol de j del cardenal col·locat, a la sala d'ac1911, la confecció de carpetes pro- | tes i foen pronunciats alguns discursos enaltint la seva memòria.
visionals, tHols definitius impresos
1 totes les despeses que origini l'emissió i negociació de les obligacions esmentades.
Article s i s è . - Q u e d a autoritzat el
departament d'Hlsend» per a dictar
les disposicions necessàries per al
compliment d'aquest decret.
•tonal al Palau a SO de mtiie
de 1925.

El contingut
de la Gaseta

A

S

ORIM A ARTAJ
València. 21. — A l a masia d'Arm
del partit de Villar del ArzoWspoi,'
germans l un cosí d'aquesta qu» .
nien ressentiments contra un «1.^
Individu, en saber que aquest es
bava en un taverna ee n n f t b u w l
contra seu.
Un dels germans entrà a l'ettebii
ment, mentre l'altre i el cosí s-esjJ
raven a la porta: el que entrà invu»
al seu enemic que sortís al carrer t
sortiren discutint. Un dels germaii
fóo un dispar contra el seu eoeav
però, equivocà la punteria 1 m«t4'6í
seu parent. Ei germà del mort
aleshores un altre dispar 1 nutà ei
cosí

Destins de catetiràties —Escoles i
mestres
Reial ordre d'Instrucció Pública resolent la reclamació formulada contra les propostes de provisió de destins pel cinquè tom de l'article 76
de l'estatut vigent, contingut en l'Ordre de la Direcció general de prl
mera ensenyainça de 21 de morç últim.
Altra disposant que s'anuncií a
concurs previ de trasUat, la provisió
de la càtedra de Física i Química,
vacant a Hnstitut de Ciudad Real.
Altra disposant que s'anunciï a l
tom d'oposicions entre auxiliars, la
provisió da la càtedra de Psicologia,
Lògica i Ètica, i Rudiments de Dret,
vacants als Instituts de Castelló. L u go I Tarragona, i disposam que s'agreguin a les j a anunciades per a
proveir Jguals assignatures als Instínils d'Àvila, Gàdlz, Mahó i Albacete.
Altra 'dem ídem al torn d'oposició Uiure la provisió de lo càtedra
de Psicologia, Lògica i Etlca. 1 Rudiments de Dret. vacant a rinstltnt
de Càctres, i disposant que s'agreguin a les Ja anunciades per a proveir la d'igual assignatura a l'Institut de Cabra.
Altra concedint uo mes de llicència per malalt a don Marc Martínez
de la Calle, catedràtic de l'Institut
de Barcelona.
Disposant que pels procediments
que en cada cos correspongui, l pels
toms que procedeixi, es porti a efecte la provisió de las vacants que lii
hagin d'Escoles Normals de nois de
Madrid, 1 qtje en el successius quedin vacants.'
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ilos.utai. J6 . a . .Sucursals Comte Asallo
Carme. 73. Wlera Baiia.
•W 1 Fontanella. 17. Barberà, 16 bis. Magatzems: S l . Pere més A " ,

L A

G U I A

V E Ü

B A R C E L O N I N A

A B R I C S
Que-len c m QIUI lomti·ni-lrM ai r«Té»
Bruch. i 7. primer
SASTRERIA TOCS. Bruch. !«.
OinoM mode» en atuioe | 'testite
A C A Ü t U l E í>_
ACADÈMIA ALBENIZ
Ensenyament del solfeig 1 pUno Diagonal. 371. L " . L» Te efúa I3tt-tí

Acadèmia

Ainaoa Canadà 31 s H o n r i
VloU. Pl«no. Solfeig, cant 1 Violoncel

FABRICACIÓ
PRÒPIA
GRANS E X I S I E N U E S

EN BAUUI.S. MALETES. •iAtS I CAI
XES. AMB Nti.ESSEH I SENSE MO
fiEDKRS CARTERES Preus r«luiu.
RAMBLA DEL CENTRE. 37

Maktes. moneder», carteres, elcèfra
PERELLÓ. Pi. 7 bis. Petritxol. U
S or de J. Bonastre Uúria 56. fàbrica
Mmeders. carteres l Articles «atge
ARTICLES

D'ESCRIPTOKl

D B

d e L A V E U D E

B A S T O N S

CINEMATOCRAFIA

FABRICA: Passatge Barardl
(Rambla de! Ctotra-Plaça Reial)

CUYAS Portal do l'Angel. número U

BATERIES D'ALUMINI

CLÍNICA SANT> EULÀLIA
Aràcia». 2t I U Trajecte 15 cèntim»,
tramvia 46 Part*, consulta 1 pensió

LLORENS

Gmans

Rbla

Flors. M

CTTN IQU ES

BISUTERIES

S l í l U S I VIES URINÀRIES
Ronda de Saut Pau. 7S

«L'ESCALA GRAN». Salmeron. 56

COL·LEGIS

•Bazar Andaluoea», s. A PL Reial >

BLAU PER A LA ROBA

OA Acadèmia Catalunya, dot, & U .

Comerç. Idiomes, dibuix 1 taqqulniec4
ACADÈMIA MONTSERRAT
Dibuix 1 pintura Eau Sant Pere. Ï5

Enquadernació tota mena Ripoll t l
Especialitat «n llibres raillau

CATALUNYA BARCO Fca. Claris. 101

Collegl tBERIC- Consell de Cent, 340,
1 Lldrla 41 Externa. M·gpens, Interns

ACADÈMIA PRACTICA
Via Laietana S7, comerç 1 Idiomes, eto

M5 I M f ^ ï ï é i
COTS. Comerç, idumee. Krtm, 10
Dalmao. Solfeig, Plano. R CaL 85, 1>
DE TALL PER SASTRES
Rodríguez Llorat Muntaner. 44. pral.
FAROA. A0. música R * Catalunya, 114
OraMenca. Com. Taqui. 8nlm»ròn. 87

ARTICLES

D'ESPORI

i^sa Slbecas. Arbau. 35 TeL »131 A
ESTABLIMENTO KARAGAIX
•port. Joguines, presents P Gràcia J9
Grans magzms El Agulla P' Reial 13

RIQUES

8(mBETES ELEL·l

BombetM iPOLARa. la més barata.
VUlarroal, 173 bla Telèfon 1067 G.
Com a reclam venera bombetea fllam-nt metàl·lic 5 a 50 i'35. Nltra JC bogies í 05, 100 bugles 105 Beat Arlbau 61

BOMBES

Vídua de J. M "BRULL Ripoll. 23

Anglada I Ciurana- PL Caut.*, t. t - l
Borsa Compra-Venda. Ramellere», 15

4 RUC LES FOTO(,RAFICS

COMI'RA.VENDA DE CASES

A. Gil Treb. fotog. R. St Antoni, 49

Pràctica Via Laietana. S7. comerç etc.

Establiments Mercurio. Universitat, 10
Treballs de Laboratori
EVARIST PICAZO. JoveUanoo. «

BORSA DE VENDES I TRASPASSOS
Es ven tot I compra tot. Ramellere» 16

ACERS
Fili E. Bruguera RIereta.
-4CCE550R/S

T 377? A

D'AUTO

Vulcanitzar Petit Michelin Aragó u i

ACID CARBÒNIC NA l URAL
Acíd carbònic natural

•L^s Importadores». Boqnerla. J7 a O.
Apar acce.;scris t treballs laboratori.

A

IC LES REC LA M
ARTICLES SANITARIS

CADENES PER A CAMIÓ COMPTADORS D'AIGUA

Per a vostè,

Tovallons h i ^ l ò a l o í
maroa «La H e r m a n a »
compoetos do eoM 1 pu«a hldràflliia,
lo mant aa coix net ai«or<<eat
de U por 7 caniiiuetres
Un tovalló . . . . Pies. o'SO
f m Paquets de 10 tovallons • 4
Trnsai oerió lle comport l'iina e! n nra elàstica, nn protector de caaizd 1
SMovalloiu hlfrlàn cu. i'ren 15 pies.
P a n t a l o n » s a n i t à r i a de
o a a t x à par marca « C a r a j o l »
Se'n fan tres 11inanys 1 auaire modals,
ou co ors nfgro i fflaco. Indlnpeusa*
blea durant el període menaaal
_
Tamanys
T
8
Prea: D
—
—u
~ Psesetas
15
t»RODU J T 5 Í TOSELL, S. A.
Boada Saat P e r a , 12

Inst^llaeions
t
Mau-ria!
per sutomcblis
Llúrls. 80
Tel. m \ G.

Al carrer de Corts Catalanes. 420-42: Tel. 63" H Establiments V. I P. Fabricació pròpia 1 reparacions.
Els millors acumuladors por lllumi.
nació 1 arrancada d'automòbUs I aparells de T S F^ són els le la
renom enada marca Dinin Agusttt
Uones. Mallorca. 259. Tel 1623 G

ARTICLES DE VIATGE

Josep W i l l Arlbau. 142 Rosselló. 189

Baguls. Maletes. Maletins SL Pau, 8
Casa especial en arliclas per a viatge.
Rambla Canaletes, 5

Llamusl. Muntaner. 28

Maletes, maletins 1 baguls Corts, 480

ADVOCATS

Mundos, maletes malct., Calàbrla. «

AGENCIES D'ANUNCIS

ARTICLES DE XINA I JAPÓ

CATALUNYA IMPERIAL Aragó. 279

AIGÜES

AUTOMÒBILS

C. COLOMER Provença, 285 i «67
Vuicanltzació de cambres i neumàtics

1
i S l l Ç

L E S DE

RIES

FINQUES.

ESMOLA FULLES AFAITAR

BORSA.

Afilat perfecte GUlet Vailet Pelayo, 6

Ramellere». 16

AMERICA MA CHI NE

1 ganivet»: Arlbau, IS. MISOL

ESMOLET
NAVALLES AFAITAR

CONFECCIONS LLENCERIA

ESPARDENYERIES

CONFITERIES

ESPARDENYES
«speclol·
per caçador»
so'ea de càueui. sense
clana
Si Pau, 83

Mnirt Crnywtnckal, 24. Bonanova.
JlíiiU '0 Telèfon 496-G. Bons doioss

CONTRACTISTES D'OBRES
ADOLF AGUSTÍ
Rbla nora. 17. 1-t, telèfon 1092 A

A RIBERA" TORRES
Projectes I construcclona
M a S. Pere, 47. ! • Telèfon 588 & P.

PERIS T " PUJOL
CONTRACTISTA
0 OBRES
DE FORMIGÓ AllMAT
Plaça Catalunya. 9. tercer Tel «86 A

ANTISARCOPTIDO BATA1XÉ
CURA LA SARNA I LA TINYA
Munlane*. 56
Consell de Cent. 258

CO PIES A MÀQUINA

CONTRA LA TOsT'pasIllIes 0,.lal«.
Passeig de Gràcia. 59. F-- '-la.

CASA RERE Circulars
Treball» en cata:à Traduccions
Montesióo. 18, telèfon 4525 A

CORREDORS DE FINQUES

•L.AS VEINTE CURAS DEL ABATÉ
HAMON. FASCICLE
DE FRANC Rorxia
de la Universitat,
número 6.

CORRETGES TRANSMISSIÓ
S A

Halazona. estereütza l'aigua de veure

CAMISERIA SANS Boqueria núm SS

Repar d'acumulador»

Muntaner. 154

CRISTA LLERIA.
PISA I PORCELLANA

CAMISERIA TORRENT. Carrer PL IS
J. BallL Boqueria, 44. I Avinyó •
Camiseria Fontrodona Pla Boqueria 2
PERFECT HOUSE. 28. Rda S. Pere, 90

CAMISES A MIDA
A Ca íullera* Carrer Sant Pau, 13
Bxten» assortit en camises Ces de 7
pefseies Gèneres punt 1 Corbaterla

CA PSES D E C A RT RO
MANUEL RIERA València. 209

CAPSES DE LUXE

Vuicanltzació neumàtics Accessoris
A HERNANDEZ. RosseUò, 199

Bnrgués CasamenU bateigs S Pau. 38
S—ZZZl.
~

IBAN

QJLE_RS

Fills de J Mas Sardà. Rbla Conti*. 1
Soler I Torra Gs. Rambla Estudia. IS

BASAR ME DIC

Joan Bta Aragonès. Provença. 202
Llibreria Mód ca, material quirúrgic

BÀSCULES

Al córrer de Parlament nüm. 9 Cal
xes I Bàscules per a cabals PIBERNAT

ETI

Dalancea. S Tarradell PI Llana. 19

r Granà Articles viatge Argenterta 5«
C*» SAnmei "seato Pelayo. 6
«onadür». carteres, article» «atge

BASCUI.FÍ" ARISO
oer a aut^amlon* t tol comerç
Sans. 18. - Telèfon 397 H

123?" Valèr.cla~246. pryp R C*».
•«««ae». clnturona l Jooa de ves;,»

Bàscules de totes menes l sistemes
Dipòsit l venda: Fernando, 88

Carme, 100

CAMISERIA PINEDA. Argenteria. 41

SALO STUDEBACKER. Pi Gràcia, 5»

BANCS

Corsé Ideal».

«LA ESCOCESA. — Hosphal, 133

Bodrltniez l Ferrer B iqoeria, 36 t 38

A.» València 228

•El

Camises mida Flolais. P Sta Anna 27

Magatzems Trafalgar Trafalgar, 4 l 6

EXPOSICIÓ I VENDA
Diputació, 45 Tel 833 H Rarcelona

Mal mès cabells blancs. AIUUA PROGRESSIVA CA N.ADELL R Flor». SS

COTILLERIES

CAMISERIA ROYAL Pelayo, SI

CARROSSERIES

FARRÉ

Aragó. 179-181 Tel

815 G.

Corts, 615. •Fayans Català.. T. 1884 A
Objectes d'Art,
fantasia I servei de taula
Bombonero» amb dolços par a noces
i
bateig». Presentació exquisida
Cristalleria GABARRO. Xuclà. 8 bis

CASA MOLL Clart». 5». Tel 1136 G.
CASA SALUS Fontanella. 7. T 74-A
CASA SEGA LA. iPRors, 14 T

» A

C E R E R I E S

Vlladomat, 104 Telèfon 780 H.

FABRICA DE N I N ES
Nines Catalónia irromoibles Carme 39

al eab*U

FABRICA D'OBJECTES
DE LLAUNA
! FABRIQUES CERÀMICA

• Ceràmica rajoles blaves 1 articles
de construcció C Vicens Tallers, 7t

Novetats
Per a presents
Ronda Universitat

6

VIDAL Girona 48: PL Llibertat, 10

DAGUERIES

DAGUERIA COT lU-la de les Flors. 98
1)

I BU I X A N

rs

CARLES VERA Ronda Sant Pau. 67

I

PLOMERS

I M P R E M T E S
ATENES A O. Impremta Editorial
Provença 187. BARCELONA Tel. M6-G.
FBANCESC SA LEL LAS.

Corts.

844

Impremta Arlsea Casp, 37. T. 1383 S-P
Impremta CASTILLON. —Muntaner. 71
LA NORD AMERICANA MaUorca, 847

"Wlstoft"

M. T.ASB. 7, TaUers, T. Telèfon N6-A
Papereria, article» escrtpL Ulb. ratlL

IMPREMTA OMEGA Ampla. SS
Manuel Bonet Aragó, 209. TeL IStS G.
Vol economltzarf VislU aquesta

TIPOGRAFIA
EDUCA ClON.
Despatx: Carrer Avinyó, 20. LUbrerla
Taüers: Ataulf. 14. Telèfon Ttó A.
INSTRUMENTS
CONCESSIONARI EXCLUSIU
J. VILASECA BAS
Hospital. 36 I Mendizàbsl. 21 pral.
BATERIA DE CUINA
PANYS
DE SEGURETAT
Ilaudl Boada Martí,
Succassor de J. Planas, S. «n C
Hospital. 122
TelèTon 8157 A
Casa BENAVENT GERMANS
Plaça Santa Ann, IS.
Telt TT* A.
Ferreteria F. Comet Salmeron. 125
Central, Travessera, 56. TeL 1600 G.
Ernest Dlax

Impresos. València. 190

Ferreteria J Camajoan. Salmeron. M

V. de Jaume VUla. R Catalunya, M

Instnm de corda 1 <f» rent Pianos
I Armóniuma Parramon. Carme, 8. 1'
Vda. Montserrat. Comte Asolto, Sl
Inai de Banda 1 Orsuestra Jizz-Band

JOIERIES

Joies d'ocasió. Rambla de Oaaletas, 1. E» compren dentadures usadea
Es compren dent C Casafiaa 15 I 17
FRANCESC ANGLADA. Bcmjnecéa. 8.
Joies d'ocasió. Avinyó 18 Ms-, Aray I I
LLEONARO CANUDAS Bisbe. nüm. 8
Medalles Escuts per hàbits

JOGUINES MODERNES
CLÍNICA DE BEBÈS. Bisbe. I

Vda. de Frencoec I . Baqnè. Arcs. 8.

F E R R F. T T R T A

FA R M A ClES

CALLICIDA DOCTOR MASO ARUM1
Rambla Cana'etos, número L
Depuratiu Holm Prou 2 p Princesa 39
ESPECÍFICS SELLES. Unió. 8. praL
Sífilis. estrenyimeuL reuma 1 Usi

Lf-AMUSI

S Gelabert Mercat il<ira M Sarrià

LLET CONDENSADA
l a mlUor. «El. PAGÈS.
L L E

FINQUES

GESTORA
COMPRA • VENDA
«O b f l k o l'icl CoUegl 1 matneola
^/>Is«KCr
Barcelona) Portal de
t/PItv
l'AngeL 6 I 8. L " . E »

FOTOGRABATS

Muntaner, número 2*

LLAUNER

VILARÓ

M A N Ü E L ~ N AODO
FERRETERIA. BATERIA DE CUINA
Diputació 331 Girona 50. T. 1780 & P.

V A DO R ES

Asslrtèncla sobre embareasos I parts
PILAR BAYONA VtUsmel. 80. í ; f
Clínica Pana Consulta: Unto. tt. 8.*

LLIBRERIES
CATALONIA. Plaça 0» Catalunya. 17
Compren «La Novela Mcnsuali. p. 1 p.

F U ST ES

m a

JOSEP
IBA.NEZ
FUSTES. TAULERS I FULLOLES
DEL PAIS I ESTRANGER
Especialitat en les exòtiques
Importacions directes
RoMellO. núm» 188-190
(entre Balmes t Enric Granados)
TELÈFON 1412-G
BARCEIXJNA
U. CasteUvt RlbàZ* L TeL 4U S. P.
Pere Sana

BERTRAN Sèrums, vacunea InjectaWe» I específics Junqueres. It.

~LA M PIST ES

Ferreteria 1 Bateria de cuina
RAV.'>N ROCA l MATARÓ
Artilleria. 49 I 81. T. 288 A 1 647 A
Gran assortit en artiols» de Ferreteria l atuells dt coma.
Plaça LetamendL 30. TelèL 3688 A.

DE M U S I C A

Instmm. música. Màquines l discos
Casa Glmoasa 3. Aoloni Abat. B

Santiago BMIbar. Rbla Catalunya.
43. Ferot 1 metaUs per m ibles l construccions làmpare» l meta Histèria

FOTOGRAFS

FABRICA DE SOBRES

, / <

Cristalleries

*HULES*

Balances
Automàtiques
Calculadores

MARTRA Corts. M9

n u d'A PinoL Diputació, 118 T. 92 H
pau I ·íir»!i«·f
JOCS de te. cafè.
dolç»», etcètera
ALUMINI per»
BATEKIA
de cuina

P'·rtàl de TAngeL 8 I
Primer, segon.
visita de 8 a a

HOTELS I FONDES

_F E R R ET E R I E S__
A PuigdevaU. Boqueria. 17. T. 1142 A.

Fotògraf. Suflè. PL d» Catalunya, S

6

CENTRE D'ESPEC'.FICS

ESSÈNCIES I PERFUMS
EVA

CAPITAL PROPI

tO. D£LA ^
V^nií^r
KPIt*'

CASTELLS. Ponafemssa. IS
«Hules». Plomen I Joguines

RiGOL Diputació, 219 Tel. 2871 A

V A I X E L L E S

GESTORA

Vi Restaurador CotnabeU» Carme, 29
Pqleró» reconstltuent per a nen»

LA

ESTEVE Rambla Catalunya. 36

HIPOTEQUES

IBÉRICA DEL PARE. As^v>· 15

Fotoirla. Xa^er Pellicer. R. S. Pau. 16

M

CAMISERIA IBERIA Rda St Pere. P

Vda Dr Geoovi. Rom^a Flors, S
Anàlisis Climes, sang, orins, «to.

Ernest Díaz. Imprcso». València, 290

MANUEL MUNTO. BOrla. 18

GUANTERIES
A Is fàbrica Mlmó i Estarriol. Vendes
Major | Detall. Junqueres. 12. praL

La Perla Alacantina Carme, 84. praL

La Cartuja de Sevilla R Catalunya 13
Servei de taules, obiecie» par presents

_CE_L.LU LOI D E
Enric Granados SI.

Xarop Raperta enra la tos Cons. 5tf

Per

FARRKliAT Diputació. 174

Gallèi l Feliu.

XAROPFIGRAN
Catarro, Bronquitis, Asma

J. Esteva Tapinerla 33. La ccès barata

CARTELLS INDUSIRIA
A

Tos.

FABRICACIÓ DE TINTURES

CONDAL. R'-nd* Unlv-rHUat. 21

M. Grnndln ArchsTlO. Telèfon *5fl-A.

V. A Pojol, Paris, 154. Telèfon 638 G

Cristalleria Pagèv Rda St AntonL 74
J. LLORENS. Rambla de les^Flori. 30

V A L E"Fl ODO
Cura feridura (Apoplexia)

E p i LITP S I A

O ACCIDENTS NERVIOSOS
es curen radicalment amb l'acreditat
Xarop anti epilèptic l'ROELL
(fórmula dei doctor Bayès)

J. MAXBNCHS Vlladomat. 158. praL

BARCELONA

XAROP COMELLA. Arlbau. 38
Cura To», Catarro. Bronquitis. Asma

FREDBMC NADAL PL REIAL. 14
SEGEU3 — GRA' ATS — RÈTOLS
PRIMERA CASA D ESPANYA

TlPOtíR-ATU ÉMPORIUM. & A.
Fertandlna, 7. 9 l 11

Anticatarral. 2 Ptea flaso
Parxe», 95 cnUms Venda:
Taulat, 62, P. N . 1 tarmàclcs.

Balnvs, 9. T. S871A

Passeig
Sant Joan, 13

«TÒNIC DAKER.
El millor reconstituem

ANTIAPOPLETIC BERDAGUER
Cura I evita feridura En farmàcies

CARBONELL I CABRE Palau. 6

MANUEL BLASI

Praxldot altrtr antl«6ptle. 5. Unió, 6

" GRAVATS I RETQIS

E 5 P E C / F f C 5

F Paradeda Zurbano. i formigó arm.
Pallàs-Gamandè

POlvore Infantlt» Pedrol. Dentlctna
No tenen calomelan» Ample, n ú m 25

WISTOFT

1 tlsore. MISOL Arlbau. 12

Llenceria I tota classe do brodats
mecànics. Princesa 14. primer, segona

M

Fernando. 13

No llenci les fulles d'afoltar Boten, 4

PEQUENA MAQUINICA Girona, 40
reparació 1 abons. de tr>ies itarque»

381 A.
S

DERBY
Rocha Argüelle» 456 Tel IG73-G.

Córcega. 235

P

Joan Vilaró. Coria. 600. Tel

S

Maünede, p Grftcia. 68. Vnlúncia. 255

ARQUES PADRÓS
sonse c l ' patentat, 'loida de Sant Pere. 21.
Són les que ofereixen
n:4s garanties 'lel món

RECLAM

J

M. CASAiNELLES

_ARQUES SENSE CLAUS

C A L E N D A R I S PER

J. MERCADER. S4. Portaferrissa. S4

Electricitat • C A I '

Per a a sembra
d"hortalls»es. prats
farratges, flors I
d'arbres forestals
Arbres de lotee
menes
Demaneu
el catàleg general.
EL CULTIVADOR
MODERN
Trafalgar nüm 75
Apariat 625. Telftlon 1966 S. P-

Bamonet, t » a Espanya Sta. Anna 14
SOCIETAT ANÒNIMA
ESPANYOLA D".ARQUES INVULNERABLES. Les millor» de
fabricació nacional.
Despatx 1 venda,
FERNANDO. 39. TaHers. Salvat, 78 al 88

COMPRA- VENDA A COMISSIÓ
PLA Balmes, 167 Telèfon 176 A.

Q U Í M I C S

GRANES

CAIXES DE CABALS D'ACER.
ECONÒMIQUES Gran seguretat
Mallorca, 125, Interior

Muntaner. 1

PERBORAT DE SOSA
Pascual Carrerns Quimicamant pur
l aromatltzat al mentol per a la bocs
l les dents.

b

A N T I G UIT A TS

ARQUES "PÏBERNAT
d a -er iniíierf Jrables
Pariaraent. ». Telèton 3606 A

Perbarat de sosa Pasqusl Carreras.
El mUlcr per la booa i per les denta.

Camiseria Filó Germans. Jaume I . 11
La casa millor assortida en corbates

CAMIL GRAU.—Agent especialitzat en
ASSEGURANCES D'INCENDIS
Rda. Universitat 6 primer. Tel 4443-A

Auto Integral Rosselló. Ï35 T 1842 G
Boclnes reglament. Acc ferramenta»

Laboratori L DAUN1S
Consolat, 46 1 Panses. 6. prirne-

ARQUES ARISóT- NOU SISTEMA
CONTRA FOC I .SOPI.ETE.
Saní. ü - Telèfon 397 H

ELEVADORES D'AIGUA

PASTILLES LAXANTS PRATS
Es f, millo» purgant

AIGÜES MINERALS

VALENTÍ AGUSTÍ
Passeig de St Joan, 30 Te. 578 S P.

DIPÒSIT: Casa
Singla. Fontane11a. núm. 18. Telèfon Ue2-A.

PECTORAL VIDAL CLAR St Pau. 44

Camiseria Cornellà Portaferrissa, 25
Camises a mida 1 extens assortit
«n corbates 1 Gènere» de punt

Accessoris, olis I greixos minerals
GONZALEZ 1 FARGAS. Llúru. 119

N1

IMPERFOR.VBLES
FINS AMB EL tSOPLETE». — Telèfon 4584 Ai

Muntaner, numero . i

ASSEGURANCES

Nas t vies respiratòries
Pelayo, 8. - Telèfon 5143 A

A M I A

• 3 O L E R•

Pectoral Ferré. Per a curar la tos,
bronquitis per rebel que sia Corts, 560

Af/S£
Antoni Ribes. Boqueria. SI

AZUA DES

AIGUA VALL PAR. Ronyons, fetge,
estómac 1 budells, malalties nervt v
ses. diabètics Vailcarca. Barri dels
Penitents, casa Albert

ARQUES

LORRS. CODINA I ROIG
Trafalgar. 8. Telèfon 1001. S. IP.

•EL CELESTE IMPERIOv Boters, »
kMH-JONCCS, xinesos purs, dès 46 Pis.

Agència Roldóa. Rambla Estudis, i .
EMPRESA IDEAL D'INFORMACIÓ
Rambla Flors. 16. telftfon 4863 A

Ai carrer d'Aldana. número S

J'dS MENSUAL
IMPRESCINDIBLE

ACUMULADORS
A. GARCIA ÀLVARE2

JOAN SURRIBAS I BRACONS
Clarí». l i . i.», 2.». Telèton 4407-A

CAIXES I ARQUES

senyora

COMPANYIA ANÒNIMA DE PRODUCTES QUÍMICS, carrer de Montcada. 23
Aoid sulfdrio especial per acumuladors. Aigua Bldestilada

Bftjar. 38. pral, ».'. H.

Casanellas t Cortaddlas.
Casanova, 50. Tel 3118 A.

Pastilles SARRIAS. To», bronquitis,
asma i gola

C cent, 257 Matricula I títol 250 ptea

Compra l venda de finques -üMiques
LA COMEIt<;iAL A López Aragó, 211

83

VALENTÍ AGLSTI
Passeig d» Si Joan. 30 Tel. 67% S P.

J. Ponsetl. Rètols llum Bonscccé». IS

ESCOLADEXOFERS

Baltasar Pineda Vlladomat. 180. 2.

KD.iTAaaa, 44. a a a o s L · o a * .

Farm Guerra Salmeron 166. T. 1797 G

COMPRA-VENDA FINQUES

RIBERA Fernando 11. telèfon 1717 A

ACID PER ACUMULADORS

ENRIC

Xifra

Industrial Elèctric» Banús. 8 A
MaUorca Sil
Telf. 8613

pressl > d'aJ'*

Sant Pao.

G O M E S
Ronda da Sant Pere. l i

GOMARA R Catalunya. 71. T. 1376 G
Imatges, Altars, Oratoris, Via Cruels
^ z a s s — s : ; : - : : ' =•£:'•;•,•••: = = iü=.-ai

JOSEP PETIT S MaUorca, 310

CORTS. 413 - Tel. 817 H.

t.

la C

Magatzems TORRES

FARMÀCIA PAGÈS Bruch, 134

ESCULTURES RELIGU >SES

BUMBONERIES

SIFONS
AMPOLLES
Tapi mocaoies.
Maquinària I aparails per a l'elabora«I* Je gL··eo^é I sltoiis

AIKUINTSTRALIO FINQUES

Joan de

La Vila de Troyes. Portaferrissa. 11

Gelabert. Reina Elisenda Mancada. M

Par

26

P.» gèn. punt R. Solans. BorreU. 67.

Compra > venda de Anques nrbaneí
LA COMERCIAL A López Ar*gó. 211

Joan Vilaró. Corts, 600 Tel 331 A

PINTO 1 PRATS. Ronda St Pere, 51
Lavabo*, banyeres, ivaters. bidets, eto

dels manaoilala d*
Pólrora i Miralles a
Vilarroa l duu
D»nleL Dnlc «
lv; anya

per a oaudala d'aigua de 1.000 a
100.000 litres per hora No porta premsa estopes. No às necessari encevar-se
SILENCIOSA 1 ECONÒMICA

ontro

Estruch. 38 Fontanella, 10 Materials
Elèctrics de menjador I fanal rebedor
PREUS ECONÒMICS

LI.AMUSI

Trafalgar.

JAUME CASANOVAS Carn»». 2»
LM mlUors qualitat» por home. dona
l nan, a praus baratlsslm» Preu flx

ELECT RICIT A T

CÒ L SÏ A D OS

LICEU DAI.MAO."vaIíneia. nOm. 145

Frajtanot.

A Gulllamot Sant Pau. 90. Tel. 641.

CoUegl de Catalunya, Pe.ayo, 24.
Director Or- Segatà. catedràlt».

Institut Musical Ardèvol. Fcinando SI

Domènec

ELÈCTRICA MECÀNICA

COMPRA-VENDA

Xarxes per futbol I tennis Vldna !
fills Josop Borrull Plaça Olles, 0.

CASA FONT La casa mülor aaaortl
da l mà» barata Baix Sant Pere. 6»
Especialitat per a nena Fabricació
pròpia Calella Rbla Catalunya «5

Grup» borni*» PRAT tnterrumntors
FERM motors, dlnamoa, aparells de
mida i per T s F , mun'ttge» t re
pa racions. Platon Texidó. Dipotaclt».
181. T. 4802 A

flDlrt •'ajnvlnckel, 24. Tel. 49frG.
J t Ü V < -ament articles superiors.
=;a;.-::T = ==•!: • - " = ~ = - s ^ V s — g g

LAMPARA X.
Plaça de Catalunya, número 8

GERMANA

Solà G» B S. Pera 3?; Salmeron 105

Cel I Acad Lo pe de Vega Urgell. 93
Director, don OlONIS SANOU

1995

C A T A L U N Y A

FARMÀCIA

Droguera NAVARRO. E Granados. 56
Productes purs, pintura» i oolors

_

ACADÈMIA DURAN AragO. U3

B TASIS Rbla Centre, S3. Tel 387 A
Impremta. Papereria. Llibre* ratllats.

T k g . 9 — Dimecres ao ó t teaig de

C A T A L U N Y A

Taller mecànic.

V-OEANTONIO

Est. 15

BARTOÜ

FUSTES ESTRANGERES I DEL PAIS
Dipòsits: Clot. 2 bis. Tel 131 S M.
Deipaixos Urgell. 96. T-'^fon 154 A.

/• U M IST E R IES

Pelayo. SI

LUbrerla Antiga 1 Moderna. Cannda 45
Llibreria Barcelonina A. OmpmaJÓ
Corr.bla. L telèfon 2S77 A
Llibreria Castells l a mès assortida
de totes Consultes, per telèfon número 17S3 A Ronda Universitat, 13
Llibreria CosuUeros. Oarls is, r.5408A
LUbrerla d'Art. Casa Cuctoe
Casp .12
LUhrerla Fabré Rbla Catalunya. 4»
LLIBRERIA L'ESCON
Obres de Teatre. Obre» tJteràriea
Objectes d'escriptori.. Petritxol, %
ítaolonai Estrangera, a

Catalunya Tt

LUbrerla Pompala-Cardenal

C^y.n»»

I

Llibreria Palg Pt Nova. 5 TeL Bll-A

Xavier Aragó Hotnla St Pere. 28 I 30

GENERES DE PUNT

RIBO Pelayo. 48
SINTES. Ronda de la Universitat, 8

FARMÀCIA BALASCH. Diagonal. 440

Ca^a

Farmàcia F

Dia

Corts, núm

452

LLUÍS CODINA Bisbe. ï bl»

D R o T T u E RIES

FARMÀCIA OLIVERAS Sepúlveda 170

VIUDA MARTI MAS Carrer Carme, 5

A MartoreU-Vldal Quadras. Arlbau 88

Idealts Roc» Migranya B. S Pere 17

Mlngral

PEDRAZA Floridabianca 140. T. S8! A
HISP.ANO - AMERICANA

Hospital 58. T. 1968 A.

FARINGOL Remei per al mal de coll

I.

EDITORIAL POUGLOTA. Petritxol. t
ITALIANA R. Catalunya. 125, T. SS0 G
Pròxim IrasUat al carrer Canuda. 35

Donminguez Ronda de Sant
de Porc. 8. I Balmes. 79.

Casa Estany. RMtda Sant AQtool, 78
I
• Omlser'a \ Corbatorta
Gènere» de punt Preu nx

5

SUBIRANA:

Portaferrissa. 14

LLIBRES
DE FULLES MOVIBLES

VaÜTè V Alk. TftUatl. 55. T. 5*79 A

- - -

P í g . ro — Dijons 21 de maig de
L L / B R E 5

D'O

CASIO

B&I&gué. Compra-venCa.

Pa'la. 13-15

•LTJX».

Compra venda

Arlbau.

1925

18

L L I T S METÀL·LICS
ELS LLITS METÀL·LICS SIMMÜNS
tüa de fama m u n l í a l Cons.

METGES
Dr.

LLOGUERS

MAGATZEMS BETLEM
Carme, i l Xuclà. 1 i 3.-l'e.. 2598 A.
Altes fantasies preus reduïts

DENTISTES
a

T. de Miquel Mateu. AaRtla. 9. 5 I 7

MAGATZEMS NO VETATS
DE

Rodríguez 1 Ferrer Boquerta. 96 1 se
Mitges 1 mlijona Irrompibles

U A Ü N E T O S
MAGKETOS I DINAMOS
A. SANZ. VtUarroei, 37

AMERICANA

P. de Miquel Mateu Àngels. S. 5 I 7

a

r

d

i

n

OBJECTES PER A PRESENT
CASA CODINA Banys Nous, 14
Marcs I gravats artístics d'art

MAQUINES DE COSIR

màgu!n#s fer mitges
AragO. 411

CASA HOMAR. Canuda, número 4.

Marea Walwr. Comp. 1 term Ample i

Mobles de tota mena Casa Thonet
Pelayo, 40 Telèfon 2320 A.
MOBLES REIG
Enric Granados, M

JVt o b I e s ~ 7 ( o i g

NOGOL, especial per a donar brlll
nete]a dels mobles la noguera.

M A Q U I N E S D'ESCRIURE
Nores I d*ocasió de totes marques
molt barates Nou S. Francesc. 40. pri.

GRAU

M O B L E S

M A T A L A S S E R
3oaa Zlcart. R. Cat 103. T. 119 Q.

M O B L E S

Casa Fabra. Consell de Cent, 910.

D'OCA

SIÓ

MODISTES

JAUME BUIRA. Baix Sant Pere. 31
Novetats senyora, articles I.» ' i m u n i ó
Hebertís Novetats Sra Banys Nous 5

Uarts

MAISON JOSEPHINE

38. L "

L»

•Coonaught.. Acc Claris 75- T. 1563 G

Pompela Liquidació brodats Cort* 553

~~

J Ua*

latge. Corts. M» T. 10» H

ELECTRIC^ JUANfCO. Carme. 36

GulUamot Sant Pau, 90, Tel 6ÍL

Alfons Carbona

CASA MARTÍNEZ. PL Sia Anna, i I 9

A. MAS RLAY Monteslón, 18
Material elècirlc per a instat-iaolons
ANTONI AI.BO. Via Layetana. 87
Mtterlal elècirlc per a Instal-lactona
Aparells d'audlcló perfeca 3. A.
Ferrer. Irafalgar, 56. TeL 7386 S - G

Bisrlcanss

METGES

18181IFOII

Dra. QUADRAS BORDES Malalties
de la Dona. Sta. Anna. 37. principal.

Plaça de
Tetuan2H
Apartat número 648

Pernada» R Catatunys. 101, de 3 a i .

ilarcelona

Ca** Conmlnd. Aragó, 165
Aparells clectro-mèdlcs

MOTORS

D'OLIS

PESATS

Compressors d'aire. Bombes per a
elevació d'aigües. Màquines. Einas.
CASAMITJANA GERMANS
Corts. 660
TeL 1658 S. P.

MUSICA

31

AUTO ELECTRICITAT, Diputació, 234
BOMBETES .MINEBVA». Corts. 460
No compreu sense cousuitar-nos preuj
Casa lEdon

Dr. Gimeno Riera. Princesa. 12. pL t.»

Casa .Edon

Dr. GIRONA. Raigs nltravloleta >
cura de sol Salm-ron, &. principal

Ibérla Musical. Canuda, 45 Barcelona
Lloïs Camps Arnau

C-ada. 62

Planeta. 41 O.

fL

Dr. M. Bretón (drurglk
Catalunya. SI, prat T. 4S3I A

Dr.

3AIA

Rambla Centre. 38 ( 38

Música, rotllos. Portal d« l'Àngel, t

Dr

MALALTIES DE LA PEIX
r «antlQA Via Layolaua. 89 3 a 5

Musical Emponum. Rbla Canaletes. i
Música. Pianos, Instruments I accés.

MALALTIES DE LA DONA
Dr MARTÍNEZ RIBERA
Bels Hosplial» de B^riln l Hamburg.
Dspensarl. Unió. I«L praL '1e 6 a í

I RICARD RIBES. Rambla Estudis, U
1 Mrtslca. Plano*. Instruments l accésI
—
J Simfònic. Diputació, 203. I . Gonzàlcs

Magatzem de música

Zurtaoo.

Pavs^lg de

Gràcia. 62

CASA RADIOSON
dedicada exclmvament a construcció
venda d'aparells 1 material per la
T. S. F. C Cent, 9*4 Prop P. Gràcia

PATENTS

I
l

MARQUES__

DISCü PHONO. Carme, 35
Aparells l accessoris radio

Electró-Watt

CASA BONTEMPS. Uulniana, J

Articles Comunió. Argenteria. 69
D. Muste de Vidiella.

Baimcs, 99

LA SIBÈRIA. Ramola Catalunya. 19
Pelleterla Solsona. Portaferrlssa, *
SALVADOR RICO
Plaça d'Urquinaooa, núm. 9, praL

t

REP A R T I M E N T S
A CampmaJÓ. Corribla, L Tel. 2377 A

REPRODUCCIONS P L À N O L S

ROBA
«EL

BLANCA

BEBB PARISIEN.

en roba blanca per a senyra 1 nens. especialitat
de la casa Preus econòmics
Josep Vallès Avinyó. 29 TeL 1165 A
LA MODA BLANCA. Jaume I. núm 8
Camises per a senyora dea de 2'50 p
Pantalons per a senyora des de 2 ptes.
Vlcen; Monton Confeccions. Carme 27

ROBES

•BHIN PENSION». Unió, 7. principal

PERFUMERIA VILADROSA
Passeig de Gràcia, 7i. Telèfon 340 A
PERFUMS DULC1NEA. UrgeU,

SASTRERIA MALERAS Hospital. 18

SA

BATERIES

A COLOMÉ «Calçats», Hospital, 28
CALÇATS BRUNISELDA. PI, 6
HERCULES.

Carme,

99

CALÇATS IDEAL. Aribau. 17
CALÇATS WILSON,
Calçat* per excursió.

PL Palau.

DIPÒSIT CALÇATS. Baix St. Para, 94
FORT. Bonsucoas, 9. H

LA PRINCESA R Blset Princesa. 40
Sabateria Prat de N Vllà. Jaume I 14

S ,4 B O N S
«MAGNA.

PASTILDA VERDA
La mès gran conquesta

de l'home

per a la neteja 1
higiene

de

los

gran perfum a i'50.

n

LORES. CODINA I BOIG
Trafalgar, 3 Telèfon IW1. 8.

gran

a

0'80;

do

De venda a Successor Vicens Ferrer l C », Plaça de
Catalunya; Successor Fill de J.. Vidal l Ribas; Successor Establiments
Dalmau Oliveras 1 altres importants
establiments.

~~PE R S I A N E S
Persianes, Catifes 1 Estors Fabrlcaló pròpia PetritxoL 15; Avinyó, 60
JOSEP LLBDO MAS

PINTURA
COLA «OXINA.
pintora al tremp, sense rival

N XIST E RIA

Per autos B. Juncosa Casanovas 124

PRODUCTES.MLONA.
Diagonal, 339. primer. Telèf. 460 G.

1OROCREMA»,

EL MILLOR

SABO

P.

tLos

Importadores». Boqnerla. 37 a 41.
Aparells de galens 1 psees soltes
Radb Elèctric-Manufacturers
aparell l material radlotelefonis
Major l detaU. Ba mea, 128.

R-ADIO BEXAB S A
S'aparien Iftmpares fosas de T S. F.
Arlhau. 49 (xamfrà AragóJ. T. 2355-A
RADIO EIX
Aparells l accessoris de tota classe.
M ' I K R I A I . D'ARSOI.UTA GARANTIA
Balmes 9. xamfrà Rda Universitat 15

T E R M OSiTn

j. GRAU C de Cent. 256. primer, 1»

&
GELABERT
Amb patent d'invenció
Muntaner, 107. Barcelona

i IGLESIAS Avmyó. 8. p r t n j » * *
Vol vesUr bé i amb economia? VUiu m

T R A N SPORTS

J. ABAD. FeT.ando. 25. TeL 861 A.

I.

S1MORRA Plaça Santa Anna. *

La Sastreria R CaUs. S en Ç.. Artbau. 11 acaba de rebre les últimes
novetats. Vestits des de 90 pessetes

Maties Pallarès. s T Antoni Abat, H
Robes fetes l sastreria Hospital, IS.
SASTRERIA ASENSIO, Sant Pan. U
Sastreria F. Guiu. S i Pan U praL L

Auto», cotxes 1 tartanes per renai*
ments s'ofereixen. Aribau, à , J · ^ i
Agència .Tormes» Aribau 158. T 1454 Q
Coop. Trani. Mudances. Ponent, n
TRANSPORTS"CALVET. & A
Serveis d'Agència 1 CamionatMt
Transports de gran toneUam
Manso. 18 1 20 telèfon A 105

T R AS P A SSOS_^
TRASPASSOS D'ESTARLIMENTS
LA COMERClAL1 A- Lópex Araga tli

Sastreria La Campana. Hospital, 10S
Sastreria MAS HospItaL

núm. 144

Corretgsr 1 Ribes P*layo 2» U. model»
SASTRERIA MILITAR
S. Martínez. «Contractista oficial de
la Gàrdla Civil l Carrabiners. Ronda Sant Pere, 8.

SEGELLS
E

COL·LECCIONS

Llach. Fernando, 57, entresol, 2.»

DE

GIÍMA

EL Mari. Corts, 643. TeL 715. S. P.

El millor per a netejar objectes
de plata i alpara
Es ven a totes les adroguerles
S-4BO

L Í Q U I D

Perfumeria Vwneda C de Cent. Uï

SA S T

RES

Josep Ferrer Palau. 5 (c. Sobradlel)
. J ? ^

S

a

r

d

a

n

e

s

Aquest mati hi haurà una ballada
de sardanes aj Mundial Esports, Diagonal, prop del carrer de Muntaner,
anant el programa a càrrec de la cobla «BaTcinoi.
Aquest vespre tindrà lloc una ballada de sardanes organitzada pel
Foment de la Sardana de Brcelona,
amb la col·laboració de Ca me: Sardanista, a la sala de !'«Orfeó Gracienc», Astúries, 83, a càrrec de les
cobles La Principal de Cassà de ïa
Selva 1 Barcelona, les quals executaran el següent programa:
•Engruna», Bíanc; «L anit de Sant
Joan». Morera; «Els arbras de la devesa saben una cançó», Baró; «La
pubiDa empordanesa». Serra; «Les
noces d'en Manetlc», Juncà; «La processó de Sant Bartomeu», Català; «La
princesa captiva». Serrat; «Camprodon», Manen; «Ej Bac de les glnesteras», Toldrà; «L'anell de prometatge.. Bou; «Toc d'oració», Pep Ventura (per les dues cobles).
Tots els dissabtes, de 8 a 6, «aissnyament gratuït de sardanes, a l'estatge del Foment, Pi, 11.
La «Joventut Sardanista «Pep Ventura», ha organitzat per avui, dijous,
íes següents ballades:
Nit, a les deu, al carrer Ample (al
costat del nou casal de Correus), on
l'esmentada cobla interpretarà un escollit programa.
Cada dissabte, de set a nou del
vespre, ensenyament gratuït de sardanes, a l'estatge. Baix de Sant Pere, 62, principaL

R a d í o t e l e f o n í a
PROGRAMA PER A DCMA

Flors. 19

GRAN AGUILÓ I GARCIA
Rrnda tle Sant PTe. 49. Tel. 846.
El millor íjaterlal de radio.

J. Ponsetl, carrer Bonsuccès. 19.

~~

a Puig. Muntaner 38. entresol «afona

Bsnt Pan, 78

Calçats L A VERITAT. Taplneria, 28

mans. Petita a 0-«-,

Pujol. Pelayo. 1, Rda Universitat, 2.

PLA

FETES

IOSEP LÓPEZ AZNAR Casp. 19. Hat.

PENSIONS

GOELL P!*Ç« de^Qitalanya. 9. pral

Tapagoteres «La CslaJora. T W " '
claraboies 1 tot cobert Admini»t>ri,,·
preu fet abonaments Detall» 1 *•
supostos franc. T. 1489-G M u a u n « ^

V I ATGiL

5 ^ ^ ^

AGENCIA ALEMANYA FERCHM
Rambla Flors, 16, telèfon «0a A
rPatronato Internacional de Turlsmo»
Balmes, 2, l Vergara. 1. Barcelona

VIDRES

PLANS

V. GARCIA SIMÓN, Layetana. 13

VINS

I

VERMUTS

MOYA. Av.lcària. 177. TeL 46. S. M

Per anunciar-se a la Guia Bar*

celonina de

L A V E U DB CATALD*

NYA : Administrarió del diari,
Secció de Publicitat, Rambla de
les Flors, núm. 16

Postal Exprés. Canuda. 8. TeL M31 A

F. Losenclo Caivera. RosseUó. Ml.
Concessionari d aparells Fellovo».

JOAN PETIT. CalT 8* T"6' ^
A
Aparells J P M-Acccssorls en general

»

FREDERIC NADAL PL. REIAL. 14
S E G E L L S - GRAVATS - RÈTOLS
PRIMERA CASA D'ESPANYA

Fontanelia. 10
vlsí'ar la casa

J Montserrat. Diputació. 265. T 577 H

PELLETERIA BARCINO
Plaça Santa Anna. &
Pells I guants, immens assortit

LAYETANA.

Vulcanitzacló VUa Vidal. Aribau, 105

SA BO

I . Esteva Marata Rda. Unlvirs-tat, 7

VIA

AMERICA

S E G E L L S

Muntaner, 7. T. 964 A.

Estruch. 38
No compreu sense

TAPA- G ^ T T R T ^

Taller* Conrad Vintró. València. 113

ENRIC FON CBERNAT. Còrsega. 279.
P E L L E T E R / E S

D'AUTOS.

LA FLOR DE MATO Sani Pau, 5 bis.

j Electró-Parlonet
Reproductor Azeií.
I F-stacions receptores Layctana, 19.

MARISC

'REPARACIONS

CALÇATS

PASSAMANERIES

PERFUMERIES

PlaTos CUSSO SFHA
Passeig de

5

La Antena, Claris, 40. xamf. Dlputaetó

PIANOS

A. Guarro. R Catalunya 7. T 1477 A
Ailer. Música. P. cataíunya, 17. Uib.
Cannda,

Bruch,

J. CARDUS. Portaferrlssa. 10

MOTOS I BICICLETES
Làzaro I López R Cata." 111 T 98S G,

tErcor»,

CASA UE T:.\FICIONAT
RAMBLA DE LES FLORS, 10

PEIX

Boies

Escudellers, 85.

TALL

SH^V^jf?*

Rambla de les Flors. 18, telèfoBï^^

SANT JORDI

Rellotgeria d'Arthur Botey. C'aris. 47

R A ü l O l t L E t O N tA

Borl 1 Roca Diputació 325 T- 1136 S P

PARAIGÜES

R E L L O T G E R / E S

E i B e h é ^ casa mé3 í)en assortida

Ernest HarJm er Consell de Cent, 369

SASTRERIA

UNIFORMES I EFECTES MILITARS
J Mir Vives. S. A R S' Pere. 15

Tapissds pintats, marca, motUurs»
I . i casi mès Important d Espanya.
Montfalcon Pi. i.uiurulla Boters.

APARELLS MARCONI
S. A. L M , Llúrla. 88. T. 1877. S. P.

Q T / t / l R'3856' P*P3r. pap-·r em1'·-

ALGARINE

Ronda Sant Antoni, 43

Aparell.=

Rtiard Arola. PetriUol, t. T 3114 A

Farina d-Algues
Alimentlcles 1
11 e g u mlnoses.
malteades 1 dlustasades per à
malalts convaescents,
nois,
delicats I dèbils.
F armàcies
1
Ronda Universitat, 6, botiga.

RE^ART. Diputació, número 971
objectes d'art

Marca registrada

PAPERERIES

Elixir Arrthenostrlcnlc Esquerdo
Medicació
tónlco-regeneradora
de
l'organisme Consell de Cent, 314

CAP l CUA Diputació. 202
Cobert des ds 3-50 pessetes. Tel. 2230 A.

A

«SOLEH»
per portes de pla
Amb la clau tancada, pateniada.
Aidana, número 9
Telèfon 4584—A
DIPÒSIT: Casa
Singla. Foniana
Ua, 18. TeL 115a-A

5

QUADRES

A. GIL T. S. F. Rda St. Amoni, 49

GRAN

MANUEL FARRERO. PL la Llana. 21

R E S I A U R A N I S

A PASCUAL C ds Cent. 304. praL 1*

Suca. J CARRERA Altes novetats
senyora Boquerla. 47. Banvs Nous, t

Dr Cluat Bo na via Consulta > a 8.
Bai.én. oúm 147. principal, tercera.

331 A.

TABAC

ALGARINE
Poderós Reconstltuent vegetal
sobrealiment par a malalts
Farmàcies l Ronda Universitat,

Joies. Gèneres. Rbls Centre. 30, entr.

Corts, 644

GRAN SASTRERIA OEL

La Reforma Taplneria, 25. est Metro

Radlum Rbla. Catalunya, 96. T 235H-G

PINACOTECA

SOM B R E R E Rfp ^

«

R ECO N S 1 I T U EN'I S

P R É S T E C S

Pintures modernes i antigues D'11 a
i i de 3 a 5 1. Llúría. 116. primer, 1*

MOLES

R. Gomà P. Padró, 6. A. 1.» Comunió

Dr. Arqués- Matriu, infeccions, pam
Aragó, 230 PoUcilntca. Escudellers SI

P O S T .4 L S
D'A R T
Per vlsies de Barcelona All S. Pere 4

LA

ANTONI AMBROS Raurlc. I

M O T O C / C L E T E S

NOT. Danès, íèneres punt Corts. Í96

METÀL·LIQUES

PORTES FORS (P Bertran CoUeU)
Fàb a de portes da r ondulat
Ballestes 1 tubulars.
Villarroel. 15, Barcelona. Telèf. 138 A,

D E b l A N Y

PANYS

Modes Pancy Rambla Catalunya. I I

E. PortL Folrerta sastres. Tallers. 14

Corts. 600. Tel

PORTES

Fills de Joan Amigó, Petrltxol. 10.

Pi4f-P>4JS / V/1 N O S R E C L A M

JONC

MODES

Emili MondML Rda St. Pere. tl Ctntes, puntes, oorstats senyora, engrós,

DOCTOR SOIA.VEIJAS
MALALTIES DEL PIT. Carme,

FILL DE B~CARCASONA
Telèfon 3328 A.
Escudellerj Blancs. 8
Braguers reguladors per a
la retenció absoluta de
l'Hèrnia, faixes i falxocotUla abdominal, model
modern. Cotilles Ortopèdiques per a guarar I corregir les desviacions de l'espatlla. M4s de 50 anys de
pràctica és la millor
garantia

Plaça 5anta Anna. U
tVO 1 3918 A.
Campo Sagrado, 24
3400 A.
Corts. 684 al costat iilrona) 1721 S. P.
Rambla de Catalunya. 8S 2^3 G.
Corts, 528
Plaça del Born. 18.
4759 A.
Aribau. 7Q (x València) 241 < G
Ample. 18
5495 A.
M-·n·odez Pelayo, 183
7S7 G.
Travessera, 208
Plaça Rovira. 8 (Grècia)
81 G
Llibertat. 11 (GràMai
Plaça Losseps. 8.
2187 G.
Alfons XU, V,
-"-Via G.
Saragossa, 1152418 G.
Sant Gervasl. 29Ma] )r. 33 'Sarrlài
107 H.
Canonge Pibemat. 19 ;S.).
104 H.
Major. 40 (Horta».
99 S. M.
Sant Andreu. 201 si A.). 269 4. M.
Sagrera. 196
Rambla Volart. 65 (Guinardó)
Muntanya. 37 (Si Marti).
234 3. M.
València. 433 (St Martt)Wad-Hàa. 236 (P. N I.
«38 S. M.
Pere IV. 176 (P. N.).
843 S. M.
Balboa. K Barcelonata
'eflft -V

A. Guarro. B Catalunya 7. T. 1*77 A

Mobles a preus increïbles. No compreu sense visitar, nos Muntaner. 18

MERCERIES

principal

Especialitat en braguers. Carme, M
Eípeclalltat en braguers Hospital, 132

PANYS

Joiep Xlcart Bruch. 41 Tet 413 S. P.

Lamarca. Carme, 78,

ORTOPÈDIA

C. G Essències I Drogues. Calàbrla 101

NOVES CREACIONS
FABRICACIÓ PRÒPIA PASSEIG DE
GRACIA, 115 TELÈFON NUM. 688 G.

I. Esteva Marata Rda. Universitat. 7

OFICINES

TaUers. 55. T. 3478 A

PAPER

DE

Per experta professora diplomada
Garrigosa. R Caoaieles. IL T. tttfT A

Dr.

ORGANITZACIÓ

ALDANA. Núm. 3

M A I E R I A L E S L O L A

Mununer. 56

LA TÈXTIL CATALANA P. Àngel. 1

CIONAL

Fernando Castan Cirargià-Massatgista
Os l'Hospital Clínic. Diputació ISB. l-e

ROCA. Corts. 938

TARIS. FABRICACIÓ NA-

TELÈFON. 4584 A.

DOCTOR CASTELLARNAU
WJm urinàries. Rda. Universitat, I

S. A

P A N y E R I E *>

Canuda. 33

DOCTOR CARULLA Vies Urinàries
Unió, 10. De 11 a 1 1 Ce t a 9

ÒPTICA ECONÒMICA 9. Arcs, I

Joan Vilaró

ACER

A. SOLER CAPDEVILA!

Dra. Campafll Diagonal. iSL
Malalties de ka dona I paru

Fca Òptica Lumen, S A Trafalgar, 9

MOBLES D ACEB REFRAC-

M A R F I L S
I

é

Són garantits Exposició 1 venda:
Provença, 265. cantonada P. Gràcia.
TaUers, Ballin, 225. Telftíon W4 G

M O B L E S

CAPDEVILA

Fabricant de vidres por a ulleres
L'OPTICA MODERNA. Petrltxol. 9

Joan Busquets. Passeig de Gràcia, M

Lópei. Aragó. Sil

GUSTAU WSKHAGSM
Les famoses mAiinlnas
de fer mitges Diamant
les universalment conegudes màquines de
cosir «Kayser»
S'ha traslladat al car
rer de la DIPUTACIÓ,
mim 273. botiga (entre
passeig de Gr&ola t
carrer de Claris)

CASA FEDOU
Optio. Avinyó. 39 [Davant del Boral)

VaUvè l Alà

MAGATZEMS
POMPKIA
Mobles, InstaUaolons Ct
totes classes I estils; «çpeclalltat per a ondnes.
Salmeron, 75 Tel. 1746 G.

COMERCIAL A L6pe&

Rbla. Catalunya, 89

I . Gassó Homar. Tallers d'ebanlsterla
Salons d'exposició 1 venda Mallorca, 90 Mobles casa Gassó, Cucurull* 3

MAQUINES DE FER MITGES
EA

O P 7 / C S
CASA ESTRADA

TALLER J. Pulgorlol

MAQUINES DE COSIR tKOLDER.
Compra-Tfnda

València. 3D8

Armari que degut a la seva ingeniosa distribució, guarda amb cura la
roba de senyor. On venguin mobles
elegants ho trobareu.

evitareu perturbar la d i g e s t i ó

A

C L I M E N T

GLADIADOR

a

Vídua Domènech- Plaça Sta- Anna. 9
Liquidació d'existències Es traspassa

Casa Cueplnera. carrer Sta. Anna 18
Mobles a terminis sense flalor
A .

LA CONDAU S A.
Radio tThurmon». Corts. 793.
Rambla Catalunya. 15. telèfon 1917 A
Ela seus aparells T M L de ga^sna
a T. 4. de làmpares. són els que
Carrer d'Arlbau. 63
exigeix el púb ic
Alt d« Sani Pera, 78
Carrer Ample, 9. telèfon 5499 A.
Serrano . Arpi Vidre 7; P. Cocumlla,
Majoi. 49 ,Sarrià), telèfon 6330 G.
Carrer Full n 9 (Horta).
Sté STABUSSEMÈNTS DUCBETfcT
Vallespir. 28 (Sans), telèfon 840 B.
ApareU» a gaiena 1 a vàlvules.
Carrer de la Palla, 9.
Peces soltes accessoris de tota mena
Carrer de Tapio.es It. telèfon 3064 A.
Plaça Sant AgusU VeU, 3 T 1897 S P. El millor material radioteleXontc.
Dos de Maig. 236. telèfon 403 s. M. Representant gen*ra; per a Espanya:
i. Ganzer. Portal ds lAn^el, 19
Carrer itella, S.Teièfon l»2 A,
Carrer Valldonzeúa. a
Para dal VaUe. Corts. S». T. Ü58 A
Carrer de Sicília. 253 telèfon 79 G.
Carrer Menéndez Pelayo, 109
Sala
Liceu. Carrer de Sant Pau. 1
Alfons Xll, 44 (S. G.). T«L 717 U
Carrer Sani Rafel. 7 Telèfon 3IH6 A • Subirana. Portaferrissa. 14. T. I5.HA
Carrer de Girona 39. telèfon 878 S. P.
Vendes a la menuda 1 a Tengròs
Carrer València.' 308
VOIX)ZAN MaUorca. 314
Carrer Madrazo. 57. S- G. Tel 717 O
Carrer Casanovas, 13
VIVOMIR. Corts 629 Davant Collseum
Carrer Salmeron, 12 Telèfon 140 G
Servei permanent
Vda I Neb de R Prado. S *n C
Balmes. 129 bis Telèfon 1078 Q.
Piles seques iHelleseos»,
CA N'EOTAFIA
Material iTrlcson»
( a 4. a. a r. »•)

TeI*ftMM

A NAVARRO BalmeB. 70

Francesc Ferrando.

Les mantegues que s enranclen
son perjudicials al organisme.
S i proveu 1 gasteu la mantega

V E s"Tl T S
PER A COMUNIÓ
especialitat de la casa
Jove Catalunya. Carme. 28
Perfecció i Economia

CA&V HOMS. Canuda, 16

E . Y

MANTEGA

EL LOUVRE. Carme. 98
Confeccions per a home. doua l nens

Llegiu «La Novella Rosa.. l'SO volum
Llegiu •CoUeccíó Aventura* l'SO volm

Mobles 1 Bronzes d'Art, fundlcló de
metalls l&iiiparej. Importants tallers al carrer de Comtes ^ BellUoch. 50 a f» T. 548 H. Exposició
en els mateixos tallers. <Sant).

TniGIDAIRE. substitueix el gel de
les neveres. Traíalgar. número S3.

C - S A SIMÓN
Portaferrlssa. »
Novetats 1 confeccions senyora

NO V E L - L E S

MOBLES

rraller reparacions. Cornet Corts. 473

L

Claris. 9 |

M l TGES

PAPER

S. TOrras R. Catalunya. 78 T. 79i G

MAQUINARIA

X/ascrt

Fabricació I restauració.

Casa Segura. P. de Gràcia. 57.

MAGATZEMS

pedref

NO l'ETA TS I CONFECCIONS
Casa Bastida Passeig de Gràcia, IB.
Vestits complets, a 25 i 50 pessetes

Fabricació, restauració de llunes t
biseüats. F. ABELLA
Aragó, 182*

J .

SENYORA

J. COMA Plaça Santa Anna. núm. 5

MIRALLS

FERRO

DE

LA FÍSICA. Ponafemssa, 25
Novelaw per a senyora

Vllà 1 Torrem. E Granados,

Cadlrwe 1 taules Venda moble»
CaíWJaa. Aragó, KO. Tel. 154* Q

DE

NOVETATS

ENRIC BARRIL- Aribau,

Radio Saturno. P. Pi. 19.

POMPES F Ú N E B R E S

N1QUELADORS
Nlquelats, daurats i platejats L a
Electró. Slquel -Arlbau. 129 T, t59-G

VARICES I MORENES
Cura radical completa garantiutda, lüü pies sense «mbc
naments ni mitges de goma
n| pjmades nt operar. Demosiraclons tots els dies ais
Srs. metges que bo desitgin
OR ROSELL JANE
üipuucio. SW. x. Bru'b, S a l

LLIBRERIA OUBA~ Arlbau. núm. 17,
Compro tota classe de llibret

MAGATZEMS

•

VIES URINÀRIES
p ALCANTAHX Unió aúmero n

Compra per tot Catalunya. Llibreria:
Ronda de Sant Pau. núiu. «8.

-

*> 1 R E R I E T ~

Bas 1 Tarrlda Modlsl. Feruaudo 24-28

üarceiona
6 tarda: Cotitzacions oficials de la
Borsa de Barcelona.
605: El sextet Radio interpretarà:
«Roberto i l Dlabolo», lanlasia, Meyerfbeer; «iLiebestled», Krelsler.
6'35: El tenor senyor AmiUs cantarà: «Rlcoletto», la donna e mòbils, Verdi; «Faust», salve dimora,
Gounod; «Favorita», splrto gantil,
Donizetti. — Pianista, mestre Domènech Espafiol.
9 nit: La oobla orçuestra «Barcelona, tocarà un. escollit programa
de sardanes.
10: El ftariton alemany senyor Jirotka cantarà: «Der Kuss», Beethoven; «Kt-m Halmlein waPhst uuí
Erden», F. Bach; «Prinz Eugen. Lowe; «Dle faciden Granadiere», SchumaD-n.—'Pianista, senyor Roma.
ICSO: El senyor Ivon L'Escop donarà lu seva última conferència so8>re «Normes per a parlar bé».
28'40: El senyor Enriquez Alonso
cantarà els següents cants populars
asturians: «Viva Xove« (aldeanada);
«La Praviana», «A la Marina contigo», «La cabralie^a», «Caminito de
Avilés».
Madrid
2'30 a 3'50 tarda: «Gaceta Radio».—
Crònica, articles literaris, notícies l
successos, informació de províncies
I estranger, cartelera d'espectacles,
notes de societat i d'art, crítica teatral 1 bibliogràfica, conte 1 poesia,
santoral, «íemèrides, passatemps 1
anuncis.
10 nit: Transmissió de senyals horaris.
10'05: Orquestra Radio: «La brula», fantasia, Chapl.
lO'ZO: Tangos argentins, aires xilens, etc, pel notable artista •Criollito acompanyat a la g-uitarra pel
senyor Gutiérrez.
10'40: Selecció de l'òpera «Hamjat». Thomas, per a presentació del
baríton senyor Delmont, per l'Orquestra Radio, senyora Cabiedes «enyoreta Ada Gilson I senyor Delmont. Primer: Fantasia per l'orquestra; Segon: Duo de tiple i baríton; Tercer: Monòleg (baríton);
Quart: Brindis (baríton).
Orquestra Radio; «La chavala», lanlasia, ChapL

n'35: Oanoona por la senyoreta
Ada Gilson.
U'ÍS: Conferència per don Ferran
Gil Mariscal: «El problema de l'haWtaoió 1 els terrenys de l'extrarradl.
Part»
l'SO tarda: Radio concert.
l'45: Extracte dels diaris del matí.
l'SO: Cotitzacions d'obertura de
cotons (Havre, LivaUpool, AJezaodria); Cotitzacions de cafès a THavre; Comunicat dels mercats; Previsions meteorològiques; Comunicat
Havas; Cotitzacions d'dbertura de
valors de la Borsa de Paris; Cotitzacions d'obertura deia canvis.
4'30; Cotitzacions de la Borsa de
Comerç de Paris (blat, civada, Mcre); Tancament de canvis 1 valctv,
Cotització de metalls; Cotització da
tancament de cotons (Havre, Llverpool, Alexandria); Comunicat Havas;
8'15: Radio comunicat teatral per
Radio Scanlc; Radio comunicat Jurídic.
8'30: Ultima resultats de ins carreres; Canvis; Tancament ds cotitzacions de cotons do Nova YoH; Comunicat Havas i de Premsa,
8'45: Radio concert: Fragments de
«La Bohèmia», Puccinl.
Torre Bifftl
615: Radio concert: «EI correu literari», M. Paul Dermée; Mamueta
per a violí, Velansin, M. Beorges
Vincens; «Vals de concert», Benjamln-Godard); «Airdu Trouvére». Verdi, per Mme. d'01 vet; «Siclllenne i
rlgodón», Kreisler, violí per M. Georges Vincens; «Vals de concart», Benjamto Godard; «Air du Pardon de
Ploermel», Meyerbeer, per Mme. d'01vet; Romança per a violí. Tscíhaikowsky, per M. Georges Vincens.
TlO: Ultimes notícies.
Escola Superior P. T. i .
8'30 tarda: Crònica teatral per M.
Emmannel Glaser.
8"45: Conversa: Els tirs professionals per M. Raymond Hesse, advocat de la Qort.
9 nit: Radio festival, M-ustel, organitzat per la Renalssance Françalse,
amb el concurs de Mme. Louise Sauval, cantadora; Mme. G. TouéryFlomoy, organista; Mrs. Gabriel Villaume, violinista; A. Mustel, organista d'art. Radio concert
Roma
1T5 tarda: Eventual comunicaoió governativa.
2:
Transmissió del floncerl da
l'Orquastrina del Palace Hotet
4'45: Lectura per a nens.
5T5: Orquestra de l'Hotel de Rússia.
5'40; Notícies Stefanl; BntUeti il»
Borsa.
5'45: Jazz Band.
7·30 a 8'30: Eventual Comunicació
governativa.
S'SO nit: Notícies Stefanl; Butlletí
de Borsa; Butlletí meteorològic —
Concert per la pianista senyoraLetitza Franco i el violinista senyor
Francesc BuzzonL
1015: UNimes notícies Stefanl.
lO'SO: Música de ball: Jazz Band de
l'Hotel de Rússia.
Londres
1 tarda: Hora oficial de GreenwV-b.
Música des de l'Hotel Metropole.
S'IS: Transmissió a les esooles..
Conferència pel senyor Carlurigni.
tema: «Cap al Sud amb mel P"0'
celi».
4; Garla humorística pel senyor
James; Música d'orgue des de sn*|
pheard's Bush Pavllion; Garla D '
morlstlca pel senyor Roberteon.
5: Ballables.
. .
6: Sessió per a nens: conte»Cançons.
6*30: Cartes de nens.
6'40: Música.
R E C E P T O R S A L T A VEUS

Atwaier

-

Kcnt

La fàbrica que ha alcansat el
primer lloc al món per la qua?,
tlfat i qualitat de sa producció
actual.
iiaiO-EUCTIltflII • Oipitatté, 28*

DE
Seny»1 horària del Big Bm. pro•(Mtlo àel teraps • ButUcti d« noticies general» a toies fes ejuoiom:
7t5: Música, a loiee lae Mtaclons.
T'W: Garla sobre Londres pel senyor Hawtthom. a altre» estacions
g: Concert «oloe d'orquestra: tDuo
oír a cornet! I trombó». L&ng; tClartnet Klo AUaclenne». La Thlere. etc.
9 nit: Programes de Balades, i/orouestra Badlo: «La Bauta màgica.,
>lozart. etc.
10: Hora Uflclai de Greenwlck; ProoMtic del temps i BuUieU de notiCieS- a totea !•< fsta'lon»
Conferíneta agrícola del Ministeri d'Agrl^ i m r a . EI professor Barker parlarà
fdbTè »E1 conreu de l'arbre fruiter»,
a totes les estacions. Noticies locals.
Us Tancament de l'Estaclo.

Unies.

Museos

l

BHHMiinn

Axiu de la Corona d'Aragó: Carrer
dels Comtes ds Barcelona obert de
vuit a dues de la tarda per als tu.
vestlgadors; de teu a dotze per au
turUtes
Provincial Arqueològic: Ubert de
les onze del mati a 1a ona da ia
taroa: Capella de Santa Àgata, piaça
del Rel
Municipal: Obert de tes deu lel
oiati a la una de la tarda i de les
lustre a lae set cl« la taraa casa <ie
b Ciutat
Museu Pedagògic de uennies Na
lural» de L Soler PuJoL Plaça Reial,
oiim 10
Del Consell d« Foment: Agricultnra indústria, c. I P — i Hat >u\git v»
gelal Pública Tots els nies totueri
de deu a una t de qua're a sis a«
la tarda, el» diumenge». Aragó t*7,
principal
Biblioteca de l'tscoia Kiemeoi·l
del fretnll: Etpeciaütai eu obres
d'eosenyameat tècnic per a oorera
rull del «espre. Urgell, 187, Univarcitat Industrial.
Especials de Mlneraugii, Petrografls. Paleontologia • l'onium igraDa,
ds ia Socieut de Cièaeies Naiurau
Club Mununyenc, Princesa, numero 14. primer
Arús: Uberta de deu a una del mati 1 de set a nou del vespre l'asseig
de Sant Joan. .-o. principal
Provincial
Universitària: uoerta
de dos quart» de deu del mati a ane
quaru "e dues de la tarda EtUBei
de la Universitat.
Bibuotec de i institut de fisiologia Facultat de Medicina): Especi»
litzada en Fisiologia, Biologia t Bioquímica Tot» ets dies feiners, de dea
a una Dies festius, de dos quaru
d onze a dos quarts d'una
Centrs Excursionista de Catalunya:
Oberta de les sis de la tarda a do»
quarts de nou dei vespre Carrer d«|
Paradís
Biblioteca pública de Sant Andreu

«Je Palomar: Oberta d* te» vuit • las
deu de vespre Santa Marta. IH I t i .
Ue ia Cateiral: piaça de la t-atad ral
Biblioteca e*psciaiitzadj en maia.
ries tèxtil» Escola d i n d u s m e » l exili» de la UniveMitai Indistnat.
;UrgeU. l«7| oberta d» d en a «totie
Servei de prasiao
D'Arquitectura: Escola d'Arquiiec
mra Seg.jn pi» ne !• Universitat
Biblioteca Raimee d Estudis Rengt-v
»o»: Oberta des de les oo« lel mati
a ta una d» |B urda
des de wa
cinc • |es vuit del vespra. Uevat a»..
dissabte i a la larda que esU wneada
D'HivrtrU Natural de la Univerei
lat Fdlflci de la Universitat
Biblioteca de la (Ambra d« Comerç i Navegació: Oberta els dies
rtlners. de do» quart» de deu a un».
de üm quarta de quair» a vuit;
•1» diumenge», i» dai a una
Institut da Cultura i Ribimieca P *
pular de la Rina De les dau a On»
quan» d'una del matt de te» cinc a
dos quart» de nou da ta tarfla. «•»
Me- feiners de iaa dau dn mati «
d n q>iarts le »ls de la tema, als
diumenge» E U dilluns al msti a
tancada
Del» Musens Artístics
fespeeiai
d'Arti- Oberta de les deu dei mail
a la una de U tarda Musau Arqueo.
tòílr Palsn Reial del Parc
D^iswrta Natural dp l'AAwMMa
d» riènelea i Art» Ramola dais i.»
lud's
Biblioteca del Consell d» Pedag»
gla: Oberta de les deu « !a una del
mati i |# ta» q'iatra a les sat de la
tarda EI» dl·imencres de les on re a
la una de' mati llr/ell l«?
De la llnlver·ifat· Edifici de la Uníver«iiai
Blbliotaca del Poble- Sostinguda
per l'Associació le la Prsmsa tna
na Can-ida. i primer Obérta si nú
blle tots els dle* feinera, de les » «
a as nou de la nit. i els festiu' m
dlumenires. da les leu a les i o u «
del matL

B U T L L E T Í
m e r c a t

Com
uua ampliació a l'axceUai·l
conrert-Q. la donada per Ramon Picort, al Uremi de Fabrlcantj de Sabadell, Inserim avui alfruncs l·iformacions sobre la situació del mercut mundial de la Haia.
El uiovlmeni de baixa ve del mes
de desmbre proppassat
Dues causos genpraLu semblen haver actuat ver* aquest moviment: durant els darrers mesos de VIU, les
noves referents a la talla de 1924
eren generalment dolentes, calculantle una disminució scnMbl« en r.·laclò a 1D33. que Ja fou insutlcient per
a cobrir Ica necessitats. L a u l l a de
i&3 fon sols de 1.S32 mllere de tones,
mentre que solament el consum
dels principals pa sos manufacorera
(Alemanya. Gran Bretanya, r ^ n , » ,
Bèlgica, Itàlia, Polònia. T.xecaesiov&qula, Eslau L'nits i Japó), revaluava en l 211 milers de tones. No s'bl
comprenien nl els Estats sccunlarls
d'Europa, nl Rússia, ni Escanya, ni
la índia Rrttènlra.
Aleshores l'opinió general M i que
la .talla de 1024 en^an seria m-*s deficitària, degut a la disminució dels
ramats ovins com a conseqüència,
del desenrotllament
d«is o"nraus
més
remuneradora als principals
productors L'espe«a!aL-ló (cu i;iofea
1 els preua augmentaren progressivament fins a tipus tai: elevnis, que
pel desambre de 1924, els 100 quiU*
de lluïm eren crtiir.ats a 1.010 francs
a l'Havre, 1 a Londres a 3/3 zilings
la lliura Pel gener de 1W3, els preua
es mantenien encara quael Un »ievats, però a partir del febrer l'alça
tan formidab'e paralitzà les transao
dons, les vendes de teixits es feren
menys Importants 1 al malestar començà <!« produlr-ee al morcaL

E C O N Ò M I C
m u n d i a l

de

l a

Ocs de les principals cases exportadores de llana ds Buenos Alrw, ban
(et contractes directa» amb els productors per una part couüiderable da
la talla d'octubre E s ajuest un procediment nou par part dels -'xpanadors, tenint en romfte que ahans tenien el costum de constituir llurs
praveftnants, dtrlflnt-ae a un grup
de comls»lon;atsa. E l s exportadora
feren els trac Us amb tanta de prudència que als comissionistes no
se'n donaren compte fl'is que la meitat de la talla estava compromesa.
Durant els darrera mesos i s 1M4
les cases d exportació execut-ren ela
oontractea que havian convingut amb
els compradors «flrangt-rs. i així «caberen les llanes
s'havien proporcionat dlrectamont dels produetors Fou una operació molt promosa. mentre que els comisslonUtcs amb
prou feines han pogut vendre ia
resta de la talla.
Aquest any. te» recepcions de llana
a VArgentlna han «Mat un xic menys
rtfldes que l'any paMat, peri les
axlslències són de aMOO.O'iO lliuros. o
sigui més d'una tsrcara pan de la
uiiln. mentre quo les exlbU.·n-ios en
Igual període da l'any passat sol»
eren ds 5.000401» lliures, o sigui
m^nys de la setena part. Així l tot,
•Is comissionistes no mostren tendència a consentir prea» més fcal«os. Creuen qu« poden manunir-oa
en aquesta situació, 1 que 'ard o
d'hora els compradora voldran completar les existències i aleshores als
faran les condiciona.

l l a n a
quen, que e! bon temps té molt poca
e-'abihws al Sud d'Espanya 1 costes
gallegues.
De Càdlz comuniquen, que regna
en aquelles aigfles vent fresc del S. i
tràngol del mateix vent.
De Tarragona, vent fluix del 80..
tràngol del mateix vent, cel clar I horitzons nebuloses.
LA JORNADA DE VUIT HORES A LA
MARINA MERCANT
En lAltims reunió celebrada pel
Consell d"Administració de l'Oficina
Internaclnal del Treball, fou examinada una proposició del Govern
francès, presentada en la sessió anterior, relaUva e <a Inclusió en l'ordre del dia. da la Conferència del
pròxim any 1928, de la qdesttó de les
hores de treball s la Marina Mercant.
En ésser posat a votació aquest assumpte, hi hagué dotze vots en pro
de la proposició del Govern francès,
i dotze en contra, no quedant Inclosa, per tant, la dita qOesttó en l'ordre del dia. de la Conferència de 19K
Votaren en contra de la proposta
francesa. «oUlcltani per a la Marina
Mercant l a jornada de vuit hores, els
represenlanls alemany, anglès, japo.
nès, belga, canadenc i finlandès, i
els
representants
patronals, alemanys, anglesos, belgues, canadencs,
italians I holandesos.

MINOAT O I •AROILOMA
Dia IS de maig de 1925
Cotitxstó oficial del» preus o i »
En canvi, els comissionistes í a n
renta da cereals i altroe articles rodemanat a! departament del Tresor
ellltada par ;a Junts Sindical del
ipi* abaixí els drets d'exporlaeifl. Pel
Col-legt d Vgents de Canvi i Borsa
(pbrer, aquests drcls foren fixats a
d' I» Plsoa de Bar.·el·jna:
Tfi peso» or per toha per a las nanes d'Fntr* RÍOS; dC STSS
s per
V E U
D E
C A T A L U N Y A
AI mateix temfw, es precisaven els
Blat Candeal de Oestella. de 5 r »
t Ira de Còrdova: da 50"35 resos per
resultats .le la talla do 1924. tlnnt
S 54'25 pessetes els 100 quilos sobra
• les del Sud. I d , *'"30 pesos r ' ' *
per terra tots els pronòstics formu.
vagó d'origen.
les do l'Oost Aquests impostos auglats Lluny de la disminució, la pioBlai d'Extremadura blanquets, do
menten
un
pr^médl
del
2
al
5
fer
dnccló augmentava I el departaim-ut
51 !» a 52·50 pessetes ela 100 quilos
100.
en
relació
als
preua
animis
de
de comi'rç de Washington lestim.iva
sobre vagó d'origen.
ha passat per la censura
en 8 836 SSí.OOI lliures, contra lliures les llanes que són do S-Sao pesos p*^
Ula;
d'Exuemadura Cruxor. de
per per "m"' rer a les d'Entre Wos;
SfSO a 53 pessetes els 100 quilos to2 719.453 000 en 1923. Tenim, doncs, de 2.700 pesos per a les de Còrdova:
brs vagó d'otlgen.
que per una part hi havia disminu- de 2.300 per a les del Sud. • de dos
Promedl ds preu del blat de Caació de compra. 1 de l'allra part pro- mil per a les de l'Oest
lella, a Ò8'875 pessetes
f|i:erfó superior a les prevtófont feFa-mes Blauirv-ió i>«r -«lindrss
tes Aqueste* si^n Ics dues causes geTot el fons de la güesiió r ià en
Extra blanca superior, de C7 a «9
del
govern civil.
nf-rnls que han provocat la baixa de quf
sl els r.p'dnctort arrlh'-^m a
peuetet els 100 quilos; extra blanca
les cntlbaclons.
nombroso* IntrrrneíMnris. els : r «in*,
corrent, de 66 a 87.
tors
aconseguirien
millor»
preus
1
En veure la baixa dels preus, el
Nóm.
4, a 49 pessetes; segon.»
Comitè australià do's criadors de augmentarien la criança.
a 45; terceres a 41; quartes, a 43;
moltons I el dels oorredor» decidiextra força, de blats nacionals, de
ren de comil acord disminuir del «0
70 a 71 pessetes els 100 quilos.
per 100 !es ofertes do veniia que rrtDespulles. — Segó, a 7 pessetes;
Per a fer-se càrrec de totes les caumltlvamcnt foren fixades a l.OW.OOO
etgonct, a 7,50: menut, a Speesete»
ses de la baixa, cal tenir «n ccnipla
bales, par a la temporada de gentr
els ioi) litres.
a mig maig, I a 95.000 bales d'acl al també un olire element 1 f·s la solidaArroíSi.s. I garrofaa:
ritat, almenys parcial, que existeix
j SO de Juny. Amb això els venedors
Arròa Benlloch zero, de 73 a 7i pesela diversos mercats tèxcorren el perill que s'ajunti almenys entre
setee els 100 quilos-, Bcnlloch flotils,
especialment
els
de
la
llana
l
nuí
milió
de
beles
a
les
que
seran
Q u è l i donarem a l a pastoreta,
re . de 76 s 77 pesnetea e!s 100 quiel cotó, 1 els df la llan-i l la seda
posadns al mercat a Vnbertura da la
los; Benllort.. selecte firc.de 77 . 7V,
què l i donarem per a n í a b a l l a r ?
natural o arlincUI. Atfuests tèxtils
temporada que comeni'arft el set-mBenllorh matisat corrent, de 75 a 78;
són parcialmem Ini !ití|iivlableR Ulbre. Ultra això. la situació del merJo li donaria una mantillita,
pessetes els 100 quilos; Bomba cortra això. la fabrl-ació s'orienta cada
cat llaner ha <le dependre molt de
rent de 33 a 87 pessetes; Bomba pur.
i a la muntanyeta l a faria anar.
vegada amb mos amnlítnd vera ets auperlor. de 95 a 115 pessetes
raolltud dels Estats l'nit» Les e<laA la mnntanyeta no hi neva ni h i plou,
teixits barrejats, llana I cou. .o Jlar.a
dístlque* de les importacions a l'Ar ea de Vlnaroç. a ÍST7 pessen s
I seda. D ' a a ò es desprèn que toia
mèrica del Nord mostren q ie. pel
roges de tSTí» a 2r3S; Mallori a la terra plana tot el vent ho mou.
variació
Important
de
les
cotifkaclor.s
període de gener-nnvembre do 1W4,
ca, n m i ; d'Elvira, a W40; de TarSota l'ombreta, l'ombreta, l ' o m b r í ,
d'un d'aquesta ièxtlls influeix més o
les compr"» han disminuït l'un miragotia. a 28'27; de València, a 2T97;
menys pratundanient sobra el» Bilió de bales en relació a 1923 SI les
flors i violes i romanf.
de Xipre, a 29,76; de Sldlla a
hvs.
O m que aquest any la collila
importacions d'aquest any aesolelela l(í) quilos. WV
de cotó dels Estats Units na estat suxon la xifra de 1923, el marcat llaVeces, de 49 a BO pessetea a h l<«
perior ds molt a la de l'any anterior qullna
ner en sofrirà una forta impressió.
D é u te gnard d'enemic barbut i de vent acanalat.
stia esvaït l'amonaça de la penúria
Escaiola da Sevilla, de 38 a 9C pesSogres i nores, llavor de mal coure.
de primeres matèries I el contracop setes ela 100 quilos.
Els corredora de Sidney, per tal
ba estat ona disminució en els preus
Qui
no pot segar, espigola.
d» no fer baixar els preus a tos
Civada extremadura. de 33 a 54
de la llana.
subhastes, decidiren suspendre les
Argentina disponible, de 50'50 a 51;
E l que no mata, engreixa.
vendes dei 19 do febrer al 9 de març;
Argentins flotant, a IS'SO; Andalusia
donant com a pretext d'aquuota meUnides totes aquostes raona —jroroja. de 50 50 a 51 pessetes els 100
sura excepcional que, en lliteres de
dneeló llanera superior als pronòi»
quilo».
ia indústria llanera, era preierible
lles I reserva dels comnredors - reVeces d* França, da 60 a 82 pespendre-la fins que la situació omursulten en part de la crisi ecor.Mnica
setes els 100 quilos: de Navarra, t a
BIBLIOTECA LITERARI \
E D I T O R I A L CATALANA,
dat esdevingués més estable als cent do l'altm del desig de MslsUr a les
52 B 54 pessetea; de Màlaga rodons,
tres europeus. Peiò aquestes mesures
prelcnetons dels veneílms 1 permeten
a
:i0: de Màlaga cantelluts, de
no Uan tingut ans ara influèucia socompendre la situació actual. Wo *8
54 s
bro les cotitzacions. Ela eompraJors
d'esperar que els preus de lés llanes
Ordi dTxir^m.vlara. de Sfl'SO a
A C A B A D E SORTIR:
davant la reculada de la primera estiguin pròxim» s trobar ela fJecs
àO. de la Manxa, de 56TiO a 57'50:
matèria, s'han reservat. Austràlia,
de 1934 Encara que es produís un i
d'Alacaf.t de Se'aO a 5750 pessetes
per bé que tlugui una iniportani ;a
alça, seria do curta durada. E i verieie 100 quilos.
innegable, no és pas la sola productable perill està en què nls Criadora
Faves d'Extremadura de 51'50 a
tora de llana al món; els ip'-l no
no cerquin restringir la prol icció
52; d'I àüa, de SO'.V) a 51 pessetea el»
puguin comprar-ne nlll, podran ;er- de l'any 1925. per tal de no acumular
100 quilos.
PER
bo, almenys parcialment, en altres
existències que sols vendrien a rrév*
Fnvons de Sevilla, de 54 a WSO
pa .sos (roductors. desbaratem aixi
halxos. De totes maneres c a l tepessetes els 100 ijulios; Xeroç, do
el Joc dels tenedors. Finalment pot
nir en cc-mpte que pel j u l i o l ds 1914
5« a 57; del Marroc, de » a 52 50.
J O S E P
C A R N E R
disminuir el consum, puix les idfrfs
els cent quilos de llana es vetuen a
Moresc del P s t a d i « p ï n i « » . de
de les exportacions angleses de llaFrança a 222 francs.
Preu de coberta:
U a U'SO; flotant, dn S5'S0 a 34 caf;
Un bell volum
Pròleg
nes
estrangeres
t
colonials,
ourant
del Plaïa maig. de 8I"50 a 33 peaS'SO
peisoten.
de I9C pàgines
el gener de IB25. sola foren .1.. I:,.I.
d'Alexandre P l a n a
set-s els 100 quilo».
res 44.7HS.O00, mentre qua pei gener
M.U estrauser segons classe, de 41
De venia en Iotes les bones Uibrerie»
de 1924 arribaren a Rt 496.000 lliumi.
a V) pessetes es lOu quilos: mill de >a
França ha rebut S.'WS.TW iliuros en
MOVIMENT DEL POftT
comarca, de 49 a 50 pessetes els 100
A d m i n i s t r a c i ó : L l i b r e r i a C a t a l a n a , P l a ç a de C a t a l u n y a , 17
lloo de 15.345,900 l'any pa»-et E ' -ièquilos
flclt és important l fa veur« cem és
i:rps del pafs de 46 a 17 pessetes els
profunda la depressió que s'està pro,Dl» 21 d'abril de 1925
100 q u i l »
duint. Alemanya va rebre 9.435 000 ENTRADES
Llavor de cànem d» I estranger, de
lliures, i els Estala Units TILVÍ-O
procedent dt> Buenos Aire» i esca- 65 a 70 pessetes ois 100 quilos.
lliures, xifra que feia molt de tuupa
Clirmns d Andalusia blancs, de HO
les, cl vaP'T correu transatlàntic «Inno s'havia assolit-, Bèlgica va rebro
a isn pes·ete» els IUO millns.- Andaiofama Isabel d» Borbón.. amb 546
6.
393.W0
lliures,
o
sigui
im
xic
-nonyv
F e r r a n
A g u l l ó
i V i d a l
( P O L )
passatgers l c à r r ^ a general.
| •1a Pelniis. de 110 a 120; momns núde la proraèdla, i Itàlia en va rrbre
De València, cl vapor correu ràpid j mero 30. a I I I : nómero !9. de IM s
370.000 lliures.
lli': número 28. de 87 a A
J . I . Slster., amb 158 passatgers i
Mongetea Va encin Pinet a 103; MKDO b r e s darrerament publicades:
càrrega 8 né'»1.u.^. .
'i qullina, de 100 o líll; Cas ella, de
Per a donar-se compte que hom
IX- Palamós, el vapor -Cobo L a
ISO a 152: Mallorca, a 107; tipus
pot proveir-se en altres mercats qu*
; lata., amb VUH passatgers l càrroga Galatz, de 95 a » ; Cocorrose»
el d'Austrnlla, n'ht ha prou oonsW
j Itàlia, de 75 a » ; tipus Bra'la. de
generaL
derenl Is ImportAucU dc les trans70 a ;:>. tipus perles Danubi, do 80
D'Eivissa, cl vap-T correu •Mahón·.
accions llaneres de l'Afilca lel Sud.
a 82; osirafigore» •Uogo.y I C a *
amb 1$ passatgers 1 abundant càrDe gener a Octubre do l'Jti. Angla" neuxt, de 95 a 100 pessetes els 100
2
ptes
rega general.
ih.
terra r o m p r à 56.440,061 .llurSa un
De Jsanlaiidcr i escales, el vapor ] quilos.
brut j 4.727.478 de rentada: AiemnFesols estrancera, da 100 o I0.V. do
anglès .Rslboa., amb càrroga generranyn en comprt ir.OiO.T»- lliures en
Casielb de 130 a 135 pessetes «Is 100
ral.
brut I 766 4S8 lliures do renrtria, t
quilos
De Màlaga, el vapor •Vilafranca.,
Frani^i eü compri l.'.GW'ts Diurcs
Llenties, de » a 110 pessetes els
amb càrrega general.
en brut i 314-M4 ds rentada. AquesD'Amsterdam, el vapor francès «MiMS mil'M
tes xifres dennten una gran prosperincrva>, amb càrr··-·a general.
Guixes, de 58 a 53 pessetes als 100
tat d'aquest merpat.
P r ò l e g de F , C a m b ó
quilus.
De C u t a , c! vapoí «laplst, amb
No és d'estranyar, doncs, que la
Nota — Els preus s'entenen «ensa
S'SO
ptes.
efectes diversos
restricció australiana no ha^i l l a | t f
drets de consums, posada la mercaDe Gènova 1 Mirsella. cl vapor
sobr* 1M vendes els afectes que penlerla sibr* els « a r t H o*f «ompta
francès .Mendoza., amb 354 passatsaren. Cal afegir que encara que es
de! venedor, a excepció dels preus
SMCflONIl
gers de trànsit I 14 poç aquest pork
Üülowos I I I » . - fncarrscr. Satodor B w .
produeixin, sols tindran influència
De Durbau 1 escales, el vapor an- caf.
per a la campanya actual, j a molt
glès «Lealda», auib càrrega geooral.
areníjndo. I com qne no tols els criaCOLONIALS
SORTIDES
dora de moltons no eemblcn b'tharDia 16 de maig de 1925
Cap
a
Tarragona,
cl
vapor
alemany
se en disposició de poder Immobilit•
Vdsia·.
en
Uaslzar
mtlefinldament
les
exlií-n-les
Sueres.
—
Kncara
que els preus no
G r a n
a s s o r t i m e n t
que tenen, llur» reserves os posaran
Cap a Buenos Aires i escales, «i vahan
variat,
des
de
la darrera cotiten
a la venda p"! «"temM*. no deixant
por transailàntlc francès «Mendoza.,
zació, s'ha cuntlngut ia baixa en si
de
pesnr
sobre
els
preus.
amb
càrrega
general
:
passatge.
nostre mercat, no donant-se les faciL a v a b o s
Cap a Valeucia. «=1 vapor correu ràlitats que es trobaven por a les compid
J
Slster.,
amb
passatge
i
E s e a l f a d o p s
pres i essént possjble un augment de
càrrega divers»
preus més o menys llunyà
B a n y e r e s
< ap a la mar. el vapor pesquer
Els prens per al o .nsum son;
El mercat da l'Argentina es troba
l'ma., amb el seu equip.
Terclat. de 158 a 190
B i d e t s
en un estat de quisi completa par».
Cet.triruga remo sixa. de 161 s 162.
EL TEMPS
Iltzectó Pel «eher d'aquest any sfl»
Quebrat clar. de 168 a 170
D u t x e s
s'exçnrtaren I5.9M.7V) lliures dt llaA Barcelono. omb el cel clar i els
Rlanqu'lles. de 163 a 165
na, o sigui prop do la meitat d" !••»
boriuons nebulós», ventoiine» del
Uranets superiur-s. de 172 a l'I W à t e r s
quantitats els any» anterior» I a paS. 1 mar plana.
Blancs primera refinats ds 1S7
• t 0
ralltzarló és atribuïda a la difprònDei Semàfor de Bagur. eomuniquen a IH9
na entre els preus als quals es ven
P K E 0 8
3 B 0 0 I T V
qua butà en aquells paratgeo. vent
Tarrós P. G. Araaò. de 7i a l-i.
la llana a Buenos Aires. I els que
bo del segon quadrant, tràngol del
Terròs P G Andalusia, de i>3 a
tenen els altres mercats e^traneers, j primer quadrant, cel amb eclatges 1
Pilons, do 192 a
J A U ' V I E
S X U R ^ T
però é* evidi-nt que el mercat es
. horitzons brmnOaos.
TaUai, de 216 a i l i .
sent de la situació mundial. A l g ú - I Da l'Observatori Central comunl7 - C a » * * » í » « U y o 7
Sucres de Uxa:
Aquest

número

de

Notes folklòriques
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C O R R A N D E S

P O N E N T I N E S

L A

Plg.

C A T A L 0 N T 1

Blanqullleo, magatzem 175; Consum 180.
Terrós P. G.. magatzem. 188; Consum.
190
Pessetea els 100 quilo»
Cales. — L a baixa de preus iniciada
fa algun temps, segueix lo*
fluint en iots els mercats. Per altra
part. la restricold d'operacions en
tots els negocis facilita la depressld
que experimenten el» preus d'aquest
article. E s poden Indicar per al consum els segfients:
Molta legítim, do 765 a 779.
Semi Moka, Harrar i africoa*. ds
730 a 740.
Puerto Rico caracolillo. de 830 a « » .
Puerto Rico loueo especial, de 820
a 830.
Pueno Rico lauco superior, de 800
S 810. ~- , \ , v «
Puerto Rico Hisenda, de «90 « 700.
Car ras desceretsat i similars, de
750 8 780.
Tnllats extra, de 675 a 68S.
Puerto Cabello I corrents, de 655
a 665.
Java Robusta, de S85 a 645.
Palembag. de 610 a 620.
Pasilles. de £00 a 600.
Pessetes els 100 qui.OS
Cacau*. — Amb poca vsrtadó de
prens, es segueix operant do mica en
mics. cobrint el consum les seves necessltats.
Gmlaqull Arriba, de 510 a 520 pessetea
Gualaqull Balao, de 485 a 490 pessetes
Fernando Póo primera 1* 410 a 420
pessetes
Fernando Póo segona, de 390 a 400
pessetes
Fernando Póo tercera, de 375 a 385
pessetes.
Fernando Póo quarta, de 350 s 360
pps«etea
Caracas de primera, d* 500 a 800
pessetes
Caracas de segona, ds 500 a 510
pessetes
Els 100 quilos
Oanyellsa. - Cellàn extra, a 1.100.
CeUàn número 1, • t.010.
Cellàn número 2. a 990.
Cellàn número 3. a 970.
Cellàn número 4. a 950.
Xina. a 590
Rasuros de Cellàn. 580
Pessetes els i » qui w
Pebre». — qingapore Nane, a 900.
^ingspore neare. a 718
Penang I Telllcherri. a 7io
Tabase o lamalca. a 88»
MERCAT DE FIOUBRE»
Dia 14 de maig de 1925.
Blat de primera, de 38'75 a 40 pessetes l'hecloiiire.
Ordi. de 31*25 a 32'50 pessetes Itieotolltre
Ordi. de 90 a 2125 peeoetes l'hsctolitre.
Moresc, de 35 a 38*25 pessetes l'hsctolltre.
Monge'cs. de 81*15 a 87*50 els 100
quilo» l'hectolltre.
Fesols, de 100 a lU'SO pessetes
l'hccolltre.
Faves, de 33 77 a 36 poasetas i'beotolitre.
Veces, da 4 1 » a i2'50 pessetes l'hectolltre.
Mill. de SOTS a 3r50 oeseete» l'hsotolitra.
Patates, de 23 a 30 pessetes el quintà mètric.
Aviram. — Gallines, de 14 a 16 peaaetes ef parell; pollastre», de 11 a 18
pessetes el parell; conilla, de 7 a 9
pessetes el parell; ànecs, de 12 a 14
peosetes ej parell; oques, de 12 a 14
pesse'es una
Ous, de 1*95 a 210 pessetes la dotzena; 30 dotzecos 81*50
Oli», de 198 55 a 2 2 5 » pessetes rhec
MIM
l'serda. de 6'50 a 7 pesseCes ei
quintà,
Palla, de 4*50 a 5 pessetes el qnlntà.
Fruites. — Merca". assortit, pert cares i mls essent primerenques.
Verdures 1 hortalisses.—Abundants
I a preus regulars.
Phtnter. — Bona oferta 1 mes aviat
en baixa

ït —

D í j o n s a i de OI·IR ^

T9»5

dos gran» de primera, a 100 peesete»,
Coml del pal», a 260 pessetes el»
100 quilos.
Llavor de cànem, a 65 pessetes e »
100 quilos
Prunes de Màlaga, s 12 pessetes
Xuflea garbelladea. a 130 pes^'es
•Is 100 quilo»; propietari, B 115
Llenties pals, (0). a 10ü pessetes
els 100 quilos
Moreoc. del Plata, a 46 peesa'es
100 quilos.
P e n a t canc num 3Í. a 190 pessetes els 100 quilo»; Mèxic. XX, a
HO; Xereç núm. 0, a 175: n ú m I, a
170-, n ú m 2. a 185; núm. 3. a OOO;
núm.
4, 156; pe:ona. M-57
a I3i.
Mazagan. de 2*29 a 112: número 5.
a 145: núm. 8. a 135 pessetes.
Figues de Mnilorca B en caixes
planes de 10 quilos a 7 pessetes la
caixa.
Anous escollides, a 140 posseïes els
100 quilos.
Panses de Màlaga, fnou gtrlms):
Cinquenes, en caixes de 10 quilos a
12 pessetes la caixa; «Royaiix». extra
s 16; Imperial, a 17.
(En catxea de cinc 1 dos i mig quilos tenen augment Import envases).
Pinyons pelats de Castella, a 430
pessetes et» 100 quilos
Blat de Calaf a 63 pessetes els 100
quilos.
Els prens s'eetenen sobra vagó.

MANUEL RIBOT I SERRA

GARBUIX
P O E S I E S
H U M O R Í S T I Q U E S

S A B A D Ç L L

1925
J. I G L E S I A S

GUIZARD

Obra nova de gran èxit

A.

amb un pròleg de
Basqaats 1 P u s a t
Prea: 1 pts.

E l pare esporga, el fill llaura,
a l'ombra » hi aiayS na ca
i aM ia Fons de la cabana
M bull l'olla del dinà.
De venda prindpala IRbrerica
I quioscos
Per encàrrec»: LlfbrerU B e r c e .
lonins, CorríMe. t, B a f c o t a u

Avís:
A tots ala nostres sabseriptors 1
amic» advertim qae LA VEU DK CATALUNYA agraeix cordialment te»
Indicaclona que U pugu.n ésser fetes
I les coIIaboracions ospontànisa No
podem, però, ni ratonat els ortgtoals ni mantenir eorrespoodSnria
sobra Iss suggestions dels nostre»
amics t lector», encara qua stgnln
Inclosos a Iss cartes als teralla par a
Tot» ells compendran que llur propi interès eu» obliga a no esmar
çar ai temps sloo aa el servei del
pOMle i que en» fora materta maci
impossible sostenir corresp xidOnets
amb cada sjbscnpior soor» aprecia
Ctons circumstancials de polluoa o
de conducta.
Això no vol dir. paro, que 00
agraïm toies las indicacions que sos
puguin ésser fete* amb esperit p*tnotte t qus eo mgK·útm., rseoMS
rrta

FRUITES I LLEGUM» OEL PAIS
Dia 15 de maig de 1925.
nnrormseto ds la casa Miquel Valls
t SaivadOl
Ametlles amb closca mollor. a 220
pessetes els 100 quilos; ld«m Uargueta a 600; ídem Mallorca escollida, s
000; Wem corrent, a 515; propietari
sense tross>s, 565 pessetes.
Cscatols de Sevilla. • 92 pessetes
els u-» quilos
Tram uso», s 40 pessetes els 100
quilos; d*Alhucemes. s oe.
Mongetes blanques Barco d Avtla.
a 145 pessetes els 100 quilo»; LogroE s p e c t a c l e s
nyo, a 130: Ga atz. a 000; coco
pals, a 120 pessetes; Lingot, a 115;
pessetes; Mallorca, a 115 pessetes;
ftatr?
C a U l A
1 8 M I A
Pinet superior, a 113; Perles, a 85
Manrcsanes. a 120 pessetes els 100
Tedàfon 3500 A
quilos. Lllngots naturals, a 102.
Avui, nit, l'últim gran èxit: E L PARCocorrose», a 100; ídem d'Udeaoc,
T I T DE DILMBNCiE. aainet de c c a 89; de Castella, a 1W pessetes els
tums esportiu», en tres acte», dels se100 oulloa
nyora Castany I Roura (Dova 1 DuriMaiafsluga en gra do Castella, a
nyals). 1 la J'la del Teatre '.auià:
185 posseïes els 100 quilos; d» la
LA T E T A GAI .UN AIRE, per la -enyoManxa, a 135 pessetes.
ra Vila, l els senyors Davl. Mu'ueVeces de Sevilla, a 80 pessetes els
ro, Galceran, Almerlch. Demà. a la
100 quilos
tarJa: A MONTSERRAT
NU: E L
Fesolets de anta Cotoma. a 135 pesPARTIT DE DIUMENGE Dlum-·nge.
setes el» 100 quilos
a la tarda: E L PARTIT DE DtUArròs bomba extra, a 120; idam
Mf.NGE
ídem. floret a 115; fdem idam númeEs despatxa a Comptaduria
ro IS. a 110, glacé eapecinl flor, a 85;
amonqnitl núm. 2 a 76; aelecte, a
GRAN EXIT d» «BIBLIOTECA NOVA»
80: glar,* (mate), a 80 pessetes.
>^
•xlt d'«EI» Oamlnant» de
terra».
Farina d'arròa. a 66 pessetes ela
ORAN EXIT O I SANTIAGO RU8IAOL
100 quilos.
Arròs trencat, a 88 penetes els 100
qMos.
T E A T R E
T I V O L I
Q!acé extra, a 82 pessetes els 100
tpillos
COMPANYIA CATALANA
Avellanes cegreta escollida, a 150
MARGARIDA XIRGU
pstsetoa als VÒ qulios; garbellada. •
Dlreociò: Enric Gtmènes
143; en grà primera, a 530 pessetes
Cacanets pelats, a 100 pessetea eia
D a r r e r a
s e t m a n a
100 JUII >«. tres grsn» de pnraera. «
US; tres gran» de segona, a 110, l de & Avui, ni*, a les deu: EXTRAORDI-

A M A T O R I E S
M E D I E V A L S
EP1GRAMÀTIQUES
I M P R E S S I O N S
P o e m e s del llibre

FRUITS TARDANS
de R a m o n S e r r a T o n e u

I

Principals llibreries
1••
|

Encèrrec»:

LLreRF-RIA B A R C E I O N I N A . -

CorriWa, \ íprop i e U P ^ « t Nova)

t

Sa*

Wg.

17 —

Dijous

21 de m a i g de

RÀBIES
REPRESENTACIONS
iiei
grandiAs drama en qnaire aties dal
lUataffUAnvat po«ta doo A.NUEL GUIMERÀ:

LA

REINA

ac-

MEïtCE
SERÒS
M A R G A L I D A
Xl·lGU
1 >n les creacions del seu interessant
Di-mà. divendres. • In nit: ULTIMA
vnrladlsaltn repertori casta'IA·'·.izHia
F L N C I o DE TEATRE CATALÀ òu.b
Den.a, divendres,
extraordinària
la gran .^bra de Guimerà
ntatlnèe de Moda
MERCÈ SERÒS
M A R I A
R O S A
Nit.
a
tres
quarts de deu. Gran vetDlssabio i diumenge:
ULTIMES
U.-i·la de gata. dedicada a la ilstlnF I NTIONS de la companyia MAR'iAgida COLÒNIA FRANCESA.
RJDA XIRGU. Fixeu-vos en els proPRBSBNTACIO A ESPANYA
gramoj
del cèlebre AS francès
Ks despatxa a Compiaduna I al
dcMMtlx de n-venda de ia Plaça de
Catalunya, : .Centre de localitais).
P E R C H I C O T

TEATRE DE NOVETATS

T E A T R E

Tournèe en

espanyol, de la cèlebre
a c t ' l u italiana
M I M I AGUGLIA
Director d «racena- V1CE.NZO FERRAU
Avui dijous. 51 df* maig de 1985. Nit,
a les deu. La comèdia satírica en
tres actes, de F. de GrMsset
UNA
YANKEE
EN PARIS
gran èxit de broma, insuperable creació de M I M I A G I ' i i l U DemA. N la
nit, ESTREN^ A ESPANYA de 1.» e»m è d i a en dos o tr^s a n é s , amh i n termedis corals, eerrlta en l l a l l * ^er
LI.UIS PIRANDELIX). traduïda per
EJDl'ARn MARQUINA
OADA CUAL A SU MAHERA
L'obra en Is quaj totervenen :*> pwaonn'ges. La més original I lesfrmcertant de tot el teatre del JiscuUt
autor P1RANUFLLO
E< despatxa a Comptadurla.

B L O O

DE

N O V à T A T S

Temporada d istin de IPÍ*
Temporada d Eetlu 1925. Companyia
Dramàtica
MARIA GUERRERO
FERNANDO OIAZ DE MENDOZA
Per a la present temporada. 1 empresa compta amb cl concurs de 1 emtnent actriu
ROSER PINO
Continua obert l'abonament a MODA e 18 funcions q u t s'efectun-an
els dilluns,
dimecres i dlvendrea.
DERUT DE LA COMPANYIA, DIMARTS. 2 DE JUNY DE 1<JÏ5.

6ran Tea're

Telèfon 12*2 A.
Companyia de vodevil i grans espectaces de SANTPERE t BERiiES
Primera sctrlu ASSLMPCIÜ CASAI-S
Avui dijous (Ascensió del Senyor),
Nit, represa

H i L O O

T E A T R E
P O L I O R A M A
Direcció: Empresa del teatre Lara
de Madrid. Companyia M e l i à - C i b n t a
Avui, dijous, grandiosa funció. NIL
a un quart d'onze EL DIALOJO, CASU.AI.ID\D i el clamorós èxit
HA ENTRAOO UNA MUJ. 3
Triomf d'aquesta companyia. — Dem à divendres, tarda 1 n l l , la comèdia d'èxit HA
VTTADO UN V MUJER — Dlssa' te tarda, estrena de 'a
comèd'a en ires ac es de Carles Arnlches I J. >!;iil1ar Catena
EL
TIO
QUICO
amb r a s s i s t è n : l a de don Carles Arniettes Nit. EL TIO QUICO. — Diumenge tarda i nit, EL TIO Qw'ICO.

C O L I S E U
P ) \ 1 P E I A
Travesera. H l 10, Gracia
Avui. dijous, i demà divendres a
dos quarts de cinc tarda, i n i t a m
quart de aeu, dltims dies de la grandiosa pel·lícula

K

I

S

S

-

M

GRAN CXIT de «BIBLIOTECA NOVA»
Exit d'iEls Caminants de la Terra».
GRAN EXIT DE SANTIAGO RUSINOL
T E A T R E
V I C T O R I A
EMPRESA BAGET
Avui dijous, dia 21 de ma
••••35.
Festivitat do l'Ascensió. Nit, a les deu:
FE,
ESPER.ANZA
Y
CARIDAD

T e a t r e
B a r c e l o n a
Telèfon 5U ^
Temporada C% Primavera 1926.
COMPANYl.k r » M t C U DRAMÀTICA
dirigida per G MARTÍNEZ SIERRA.

ANUNCIS

ANSELM FERNANOEZ, MANEL FERNANDEZ I RICARD FUENTES
formaran part de la üomoa·'yla de
Sarsuela I Opereta espanyola que. dirigida per LLUÍS CALVO, dni>u(«ni a
O L Y M P I A ,
D I V N D íES
ta de maig de 1925, a la n t
»
t o
Programa per avui, festivitat de
l'Ascensió del Senyor. Grans estrenes Colossals sessions A la nit, augment de projrrama i estrena de la
primera Jornada de la superproducció
Goidwyn: SOTA LA PORPRA C.ARDEN ALÍCIA. EL CASTELL SENSE
NOM.
MARY-ROSA. UN GRAN ESPECÍFIC, broma contínua. NOVETATS
INTERNACIONALS

OFERTES
Dibuixos

ebwmï·.oetlUcm. propamul*, ttc è t m . prwaso·io· reduïu I
•OMKBH· K'- « de U* flon,
•a Mi·ind nanr IOT.
C O

P

I

E

PA

L
Y
M
P
I
A
ULTIMES n:
i S .NTACIONS »EL
MES GRANDIÓS ESPECTACLE QUE
S'HA VIST A BARCELONA
N A P O L E O N I C A S
EL W
^VELLOS l'SPECTAC-Ji K
OLYMPIA Es representarà totes Ixs
nits d'aquesta setmana 1 tardes de
DISSABTE I DIUMENGE.

Pilli

la l i s i H l a ü

^ i s ocrà cs
i SALO

I CtKCÜLAE3

•» mM perfecta» i baraua.

.AMIK'I UAKCIA hliAittCZl

P

o, üambla de CaUlao/a.

S cnbalcn mobles

ptMam

maguinana «L'S Cc
Inca BnbaUdura» dr B Car-

PRÉSTECS

a." 18, anueaMl. C UltUHB

l'Orfeó

Català

dirigit pel mestre
E N
LLUÍS
M I L L E T
Programa interpretat a r«AUüUST E O . DE ROMA, acabant amb el
g r a n d i ó s CREDO DE LA MISSA DEL
PAPA MARCEL, de Palestrlna.
Localitats i programes al MRRatzera
de Música Espanyola. 1 I 3, Portal de
l'Angel El dia del concert, a taquilla.

CARME BAU
BONAPLATA, WELI».
SA HERRERO. MERCÈ MELO, CARME ANTONINI, ENRIQUETA rQKRES,
EMPAR SAUS, ENRIQUETA CONTI,
TRINI A V E L L I , MARIA HERNANOEZ,
CARME VICENTE, EMILI SAOI-BARBA, E M I L I
VENDRELL, FREOtRlC
CADALLE. SANTIAGO MORELL, JOSEP BRUNA. MATEU GUITART, PAU
GORGE, LLUÍS ALMODÓVAR, JOSEP
PARERA,
RICARD FUSTER,
ENRIC
BEUT, JOSEP ACUAVlVA,

Vi assar de Mar

Caaa lorra per a llogar
•itii • •••> >••« uiiidlcloas
Ra* bKrinre a LA V't.U a.'íCS

dona AruA, »< Teitl *)it A,
catre l a l —

HMVk

KambU de Ca-

D I N E R

Als Propietaris

a u m f ttba aoe onda
JM diner .-D garaatia de Ue
n a acreptadr»
d'blpoc*
itaot <• .-ondjoon* imsu
'orabio ai nurer d* San
Aana, v

prim-r

Btra

• de l'BMaac D oni» « oaa
de ctee a ae.

G r a n

» i'aet», m n

Automòbils, Teixits
i Mercaderies
Lletres, Finques
ii. f l a ç a C a t a l u n y » . 3. S.*. I .

• al mar on. 87 a o a d é a l A

Paperetes

Per 5

pessetes

HMMMB ràpida i ; m a r »

l o c a l

ua paper» p c n a a l
tarzra, imprtaea.
amb

ua

LA
FAVJRITA
^Urgell, 45, 4 7 i 4 9

Traspaso
nom domic-a
muliMtt. U boties par a comer.- o masrat- aoU. 17. oro» t B
• im. cu cairar da molt i r i m i t ,
locauta la piaça SantJauma.
Rams i Toies
Ui ba euniraeia per anya amb
Joies d ' o c a s i ó
lloiruar inOdlc. H i
ÜUbe, í
Oraa awartlt d'art Iota* ila
boixa d'imairoa.
metall per a balls, presuuU t «rac « «rcaa mo*. tautata con
Magatzem per a llogar

DINER
• .'acte oo
C ò r n e r s , batzillerai,
idiomes,
TaqniKrsiia,
(Kapida) >iece senyoretes classes a pari.

VENDES

trobareu columnes,
vigues i jàcenes de
ferro als grans Magatzems

T U R O -

T

pro-iarra la. l'reua ecoa^mioa
iievetats. L a «Galranti- Kspanyola». Canetaa. 43. interior.

pro OR. PLAT!
ORKTAIM.
USa Paso tal llar «alcr H.

C

i

11 atap i"> 'aii ii^m»

X

A

Palautordera

I

Casa Bran n 'r a llosar. alceua
r i v a . Haó: l . s v o t a n » . 40, entre-

aol. aairona-

d ' o c a s i ó

OblaetBi 'Vanront par a prasantCompra d'or, plata, plata. b r i .
H a n t i i parlo».
_

P A R C

PRESENT
d'un bar I p l t n o l a , per SJX0
duros, t l r i t o l x la r a n la. Parla•ent. 113.

X A L E T
N O U
lia llogarà a la vila da Canat
ds Mar. taplèndlda altuadò,
AUTOS I CAMIONS
volwt de jardí, altuac al f•••
«els
N i í i n a T d l a , I«.'orI N I O . 22. P R I N C I P A L ina rtdeeilapropietari
a Oaaet.
JUIES. GENEKES.

o

m

p

n

y

a

T

S E R V E I S

r

'**"

a

s

a

t

l

à

n

t

í

c

^

L

E

T

UBXIC

aartli* d« Bilitao d 1G de m a l s d* aaaraiwWr ai 19, da CiMa «»
da U Coraara 4
ca» a 1 Ha v a u . Vctacra*
Tampioo
LIMA A CUBA, VEN8ZÜELA, COIOMBIA, PACIFIC I PDEBTO RICO
Bl raoor

n,

MANUEL ARNUb

aanir* «i dia M Jo maig de Barce.ooa, ol dia n de Valíacia. el IJ da MS^ca,
« i« de CAdu.
-ap a l^a l a me». Santa C-.ut de Tenc-ite, Saula Crua de la Palma. Ha»aoa. Santiago de Caba, t a
Cua.ra, Puerto Cabello, Cuxocao. Puerto Colòmbia, Colón, pel Canal da Puoaml a Guayaquil,
Callau. Mollendo, Arica, Iqulque, .\nlofagasta 1 Vallpatadla
NOTA - Per raó de ta U-J Volatead ' U e i Seca), na ««tai aoapcaa laocau da Puerto «jco
ca «la inatgea d'asada
LtMLA A FtLIPLNB» 1 POBTB DB XIMA l IAÍO
B rapar

LCOAZPi

aanlrS da la Corcarà d dia < de m a i g , da Vlg» «I 7. de Lisboa al 8 (lacultaiiaal de CAdu al
10 da Cartagena ai 11 <c València m i , da l a r r a v o n a i f a c u u . · . i i r a l o l 1&,
dt Bili t l n a «i
, d , m , , , , ,ap a Pott-fXid. Sa
Colombo. Siacapore. Manila. Hoa» Kong. Vocoama, h,obe.
Naaaaaki. ifaenllatiTA), l Xaac B a l
LINIA A L'ABGBMrtNA
•ortlra al dia
1
Cruí de 1 rac-ila.
Co-jK-dini amb
M S C T ^ »

ISABEL

OB

BORBOH
d*

CAdu. ca» a «ama

le juny dc Barcelona, M
3 da Mtiaia,
i l l o Jauu.ro. Moatrridco
Bueno» Ai ira
« son-úa d aquest rapof. arriba • Cidis n .ama Canaa.
«on da Buoao,
^ ^
mc*' dr ^ " i - ï - f c i . .1 <La «, d ' V.«o r l i i a j . amb p a ^ i g e

cArrctia ~6l· a l •OmMina

A F É I T E S E 11
LACTINA CALBER |
MARAVILLOSAMENTE C O N

SIN

BROCHA.

A G U A

NI

2406

A.

Caixa cabals

totas d'acer, desde 910 pessetes
Mallorca, 12Ò. i n t e r i o r .

—:

2

Suavíza ia barba mas dura. N o deja el cutis seco y duro c o m o
tucede con cl mejor jabón o crema

El cutis queda fresquisimo

ÏÜS
S£

Ufito al afeitarse como d e s p u é s . Es antiséptica y evita los g r a n o i ,

UN

PLACER

L A C T I N A
PARA

VIAJE

AFEITARSE

CON

?

C A L B E R

ES INSUBSTITUIBLE

|
B

imiíinniíiiiiinniïniiiiiiiiiniiMiiiniiiiiimimiiïi

Automòbils

lis «ano
His l a n ^

.iis^aao

H

torp
le».
l i l J caori.

A

TRIBU

i

a

n

d

p

Orquestra ? A Ü CASALS
*..a ta direcció de l'era.,,^

P A U

i

C A S A L S
I amb la cooperació dt

JACQÜ : 5

THIBAOD

Exclusivament per ah socis

Sala Oof? de la W

l m

Cada nit. de deu • dotze, grani
concerts pel quintet que dingeu
el cèlebre violinista X'EDIlARn
TOIDRADe Cos quarts d una a tres. tor
tida de teatres, amenitzada per
l'orquestnoa •R'JY.AI.·
Dies de moda: DIM.AriTS, Dl
•OUS I DISSARTÉS BaU s |a
aor'.lda de teatres

C a s
Tenim
tlirues i
Utzem a

a
B e e t h o v e n
un gran assortit d'òperes u ,
modernes, d'ocasió, que rr»
[reus sumament económui.

d e m a n d e s
d e l

d e

col-

P r o p i e t a r i

etc.

M O D I S T A

s

B e l l e s a

COMPRES
Compro
per a com •
Hospital, tai.

Vies urinàne; i

Masialgs Dep-lacM
Tlntue'» Postlcoi

Ararlosit-Matrfu
aura radical aoonimlea

On^ttladó

Tractament de les arrn
guea 1 altre*
imnerfec-1
í cions del calis Extirpat-ií |
I de. p*l m o i d
Correcci J

' dd

màquines

nss

Obrsílat»

R A I G S

etcj

j Rambla Centre, 7

mott boa preo

I

(datant

t.iceai

INSTITUT
DE M A S A T J E

DIVERSOS
N

Q r a n negoci

dd

X

i'aollquon per I B p««·»t«i
amo aparell de irfso oreclkld p e r a r e c o a s l x e m s s l
n or tocta de t e t a olaaaa da
DAlAltA
O r . M o r a O. de Ar«Uana
cotuiUtA ds 10 a I t 1 ds i s 8
festius de 10 a l i
P l a ç a UniTarallat, 1
cauiouaJa carrer do Corti

E
¥ - £ 3 / 2 3
econòmiques, patentades.
Foiilesi

P E R

A

D e 25 a 5 0 ptes.

Sóu d'excopctonals qualltata
per a «niar be^u-les i coa«orvar
ela alirne its, a nb <.>oca despesa (des de 10 cíntlms). Uemaneu-lea al detall i també en
pari liles als «ens consiructors:

en els periòdics aervint-se 1 e | · E M P R E S \
I D E A L d'INFORMAC I Ó estalviareu tarop»
molèsties 1 diner. • 16,
Rambla üe les Flors. Itbaixos lelèfon43a3A

Robador, 18, Llaunsria
o St. Ralei, 11, Fusteria

9BLEES "Ayort"

Estiuejants
PALAU lOilDiRA
Pla i baixos per a llojar, amb
mobles o aenae Jardí, aigas
Màquina d'escriure
abundant, dectricitat, etc Raó.
Jaume I , número IL Camiseria ROYAL, «enc barats, x r «J*
en d neaod Corts, 715. 'r,'
MM

Caixa cabals

d'acar. 1 iran setraretsi. Hara·
tiai.imas. Mallorca, ISi. interior

, * M n f c - : t a C r e m a Denta*
l l B l i l KOLYNOS d e s t r u ï t
i l H S ! ! . LOS o n m
meenneess
i en ia boca
_rgai'^nta

C a r d e d e u
eaaes I torres per a vendre.
Bad: l U m b U de lea Flor». 17,
pruner, «oirona.

Voleu estalviar diner
«HI C o n s i d e r a d o »

Teallta a -'•'..>.'. altres «unares,
ca'.i.·.tt llençat. Uraua asaurtlla
en robes de m i l i t a r 1 lutbol aoglós fort I barat: >;. Sant Paa,
«7. tocaai a l'etelíaU.

Pàbrica de F i o r s , Corones i Plantes
Tot

CTnlea medloAoId osnecfSca contra els Aplors de

iatts»

REU

OnU. Ui&ttfla, A n r l t ames,
CMca « reo ils I hepMles,

C

ele». Ai'-ut ifcn^r I: L>T.
Andru'i. Kambls de Catalunya. US.

el qne ea neoaaslta

Jas».

ï

GOBSM.

par a

?aU&.

far-laa

l i

i

15·jjj

a t i r r o
d s l ?
o a í i
L'Ami caiarral BOR&J.NBT i t d tentable a P ^ j · · · ^

ditat per a curar en pocs dies
la Coqueluche, Broojo
oia mena dc tós de ics n a m n »
^i^»^c;^c·
"«rmScU de ••autor. Carter» » .
LFipOSIlS.
dreo i I Viiadumat. Rambla l e !«• 1

MONTSERRAT

I M P O R T A N T S

C O M B I N A T S

Aqisrsta Companyia t» aaubterta «na gana de « e n m a ^jmBiaad -.-la «nacinaia ports
wrrlts pet .laica regoiaja gu- U permetrà adm··trr ^rrega
pasaataera «P *
Urcrpuot
ports dc Mai BàlDc
Bar d d Kard - Zaadbaf SU»«amt.iq»e
Caoetowa Pun--a dc l'Asia Ueavr, Coll NrdCi índia. Sumatra, Java, conxitut na. Auatràlta. S'oi-a Z*Làndia — Ilo llo. Ceb4, Port Aftatr. WjHtatostock - Nova Ortcans, í a t a n n a S . Cbarcstoo,
eo Kftcsra, Baltimore. Filadèlha. 8o»tor. Ou-be Montreal - Porta d'America Central I Sord
AmMna n H Part6c, V PaastaS a Sani rraacsaoo d* Cal lòtniA - Paala Arenas Corood
«aliparadia par l ' B a t m -to MagaUancs

S E R V E I S

L ' E D U C A C I Ó

F. A u h ' à n
Passeig Sant Joan, 2

és una

FIU"
Charron
Stuieja^ar

15 toro
<i taro.
23 toro.

J l

conquesta moderna, però..

liÈ

Tolt» lc» coits, per bones qar slfum, tenen el «ea p?'*

venc a 3 i 1 0 anys,
a terminis mensuals, des de O'çp
ptes. pam. f. C u s i '
dó.

P e r e í V.

CAIGUDES,

A
«0

p

a

CONTUSIONS,

O x i g e n a d a

ESPEREU

A

QUE

FERIDES—

V O L C A N
S'INfECTlH

77.
Demaneu la «n lea prlndpaM '«';msd««

J .
3

gran

F Í S I C A

Baroalaua

C O M E R C I A L S

La Bsaeie aar per «auetta ««it l» tS ««aMeita a c-moanria t'-n a n - i a I d
•EBiksoS a Ditrajaai. Srl« MoMmans 3"»- u « g u i a inuBeaca a ta ibiecte
4a la »
de randa Ana jaala. maa «•««». SaNtcus las «t* •xuortadon

Juratti 3 c i l .
Síutz
M lorp
Eapaayd ca on.

I,a casa qae tes ta mos " o
nos 1 los 'na » més bals orsa

S O L A R S

tranapon
ocand dda

P L %
n

L i l

Dos saleu mnts, acaiiats de
fer. B vuit metres de l'eitacid,
aigua, electricitat, Iardl, aòlida
construc. ió. es venen o es llo
Su.n Preu de «rndn •
t«>».-tc» un. Raó • Knl>l, qaxaw
dt reftcscoa. davant l'catacid
Planu baixa i pia.

i

1 S 3 L A
KnMinynnca rirActlcs de con- L A
Itaotes
altres races, actual
racat, gran «tock molr caata- feecià du Tes:i s. Sant Hormrat, «uspesa. rraparels l e «egodi
Jdra, per a comprar loa garan mim. 3. p r n l , tocant Plasss de arafc píndoles DITLAB DB PIO
TOCABB PBBRO
Prottad!
tit»
de confiança a l'Ocellcria Sant Jaume.
Anèmia, debilitat Bambla It
gableria
Ira F ors. 14—0 is' n i u
«mg
Fernando. H

bona per a el camp. Zaragoca.
núm. 1U.

RETILLES

d.

C o m p r a - v e n d a A

Es ven tartana

CAR

tl

pianista.
Dlmnorea d i a n de
Esdeveniment artístic « 2
concert simfònic per |«

O

B o r s a

GOMA
cm me
«• da
1 Batre
715 BP.

B

L l o g a t e r ,
C

dia

6E0R ES D i LAU3NAY

FULAH

ta
ts jf«oiM« De cotó fines
amb garantia molt major, es
o'6j D» «H 1 pt«a Uiiloaa aes poder del capilaliau.
»•»». P « « s-ttror «•jo, fil
Caaa aut.£a
(ormal Placa
•eda l ' l i - Craas itarwiiii» « da Catalunya. 1, segon, pruneREVENEDORS
Frelxurea, «. ra Dc dc j a ona o de qt
(Placa Santa Catartmal

1 1, d . csdl^ ca*

on oaaaatgea d'anada
tornada. - Prroa nattencumaia per amai - t .
Bebaii M • famluea
r s n c . a » - E'* >spora Mi 1. .IUI r o c a u 1 graKa «enac fito 1 aparells per a senyala aab
mannes. c a n dotats dei mte moderna ascapua. laat per • ^ « a u r t a t i e U «aaaatg-r. -"Si
;«-r aon ronlort 1 giist — i'tra • la vapor* teuen aietge i capellà
M
Les camoditata 1 tracta que caudHx d poasatge de te-,cera. e» ma»U a l'altura tra<TKTOaal de a I nmiiantta
Betaiae» t a afitak dcarorsadA - La Comwar a 1» ebame» de y. oet r » ra i a aotita
da dcsrtBuaaU arucUa. i a t w d amk taa n g e a u dispostcisaa pci Berreae da Comaamacmaa maHume*

itala
l ï de» n
Le t lira
cavi.
U u i r ò ú u t o a 15 (ia.

D

etcíter»,
üe. isuea lo s le^ sr • •

aortiri d dia 15 maia
••« Barcelona can a Valíacta, Alacant 1 CAdi». d'oo a t r t r * d dia
iO
cap a Lea Palmes, Santa C m . dc Tenerilt. Santa Cnu i t la Palma. aKr*. e ^ a a
atermi*
a«a
raraando Pbo.
Aquest « « w t ctillaçoi* a U*d:» and) ua altr- de la Company», admetem càrrecs i passats*
pela terrt d d Nord i H<xd\>.-%: d'Uspanya. p-r a una c u d^a-ala d'atjoesu .iaia

S E R V E I S

rojeces, escocidos y ardores en general de la piel
ES

m

I

.»;>: jiiulea. ^tana Mitges seda a l ' T S ptes. Orselz
petita, per a operactona 40è
1. f f ,
J l i fjo, 9, í, rend ca on 60 per loa a l'any,

ia Uei Volatead íLlci Se,ai. na caut .oapcaa « c a l a d . Sota Vork en
da tiatgrs d'anada dectuani-ac d recorreaut directe des de c i d i s a I Hataaa.
L I N I A DB l ' E t NAN DO POO

A V I S O S

J A B Ó N

o
&

S
S

mnm* «I
í<r>T*A* - Pw'ílo'de

B

Sant P a u , 3 5
I·léfon

LINIA

*

A CUBA. SÍBXIC l NOTA » O B «
n9m
p . D£ S A T R U B T B O U I
« . d o ma'.a «• Bareelooa. - «6 d . Valíacta, d d da JMa»"!

CANVIO

Cra·ats de Iotes classes
ulla
rostes Rapidesa
cncSrrec* Carta, du.
Bruch
Uflriai Tc\S

ALFONSO X H I

INFANTA

Dissabte

CATALUNYA

l o c a c í o n s .

SEGELLS DE

D I R E C T E S

LÍNIA DB e n a
*

l^uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiUiüiiuiiMM

a

I

TH1BAUD

cooperació de

KU1ÍSAAL

O f e r i m e n t s

aparells f o t o g r à f i c s
Discos i fonògrafs

JOIKBIKS J. SÜHEZ

K AM BLA DB UB» l·LOBS, I A
Cardenal riiagaa 8

Brucb, 77,

Montepto,

J A C 1 Ü E S

Grandiós panorama de l'Immens
pla de Barcelona, amb la silueta de
la mar I de les muntanyes del Plreneu i del Montseny. La cada dia m í s
visitada

Magnífics Jardins oberts tota Is nit.
Noves, emoctonanta l Interessants
atracció na

Pol de Mar

J o i e s

Dos concerts amb i .
ració del gran SLSSP··
francès
vloIliil»u

A v u i , dijous, dia 21. A la nH. augment de programa amb les pcUlcul^s
NOTICIARI l'OX Núra. 81 i LLUITAR
1 VÈNCER, vuitena sèrie, per Jack
Dempsey — Demà divendres. Moda
selecta, amb quaire grans estrenes.
NOTICIARI FOX Nüm. Í2. EL MITJANCER, c u m è d l a dramàtica, per Wlllíam Famum. JO I TU EN EL PARADÍS DELS NENS, de gran broma. I
la magnifica alta comèdia de la se
lecció (Capltollo), EL DELIRI DEL
JAZZ. sublim Interpretació per la genial estrella Mae M u r r a y

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Diumenge a lr>>8 quarts de deu del
vespre. CONCERT PER

LLOGUERS

OKCKU.

ASSOCIACIÓ MUSICA cÀÍcf[7

Els iredilectos Ja famílies Jistiniïi J e i

iia

Home» I aaplòadlda habitaE» traipaaaa cooltada
dcii
petit*», flimum
»
Per assumpte famfila vcac a
per a linear p r ò p i a por a
anyt rcsUtrada, -s pcweies me-,
toar» «obre Baroeloaa
fnra ció
daupatx
bé per a dos* o tros PTES. M I L P A Y - P A Y S . 'ocal (taca portes, 7 metres am- Sarri* a quatre Ttrnts. tres ptan
Trsm laciò ràpida I M B . Pa» perannaa.o amb
aadlatí-nela
o
tan
•
tem
Garatge, calefacció, iardl
utn
de la raa, t , eBtnaeL T» aa. Dooaaeeéa, 10, pral. 8.* (to- amb «m ana i c i . d . f e r e n i í d; ple, jo tosa, pitnl cèntric, 50
baixes l am . uaatd rodi.
metre» estacM, aab quatre ha- Disponibíe Preo' r;, >:••• daroatkm MM A.
cant & la Rambla).
Bad:
Bl mateix
propietari.
bltacitma per a eatablir Bar511, principal, primera
i H t m B M i h t 24 b i r a Puda, taaeac el prliutr de ï r o n Cort»,
rsdeveaidor Quloac per a re- D'onre a trea
M A G A T Z E M
SUD A M E R I C A N A fieac* prop banys, molta roper a Uoaar, inat al Pavclg L A
Umia stlnenca. neaod ser'r. S A N T E S C R E U S
Af Sani Joan, al carrer d'Au*
Aqest local e» fraspoasa car.
liea Marcb, 6i i 6 j RaÀ: Pa* n i n . 558
m m m nisseria.
Fia per a llogar, moblat, amb
polleria Ks mata totela de San| Joan, jS, pral.
cine amb caldera fasata Taula alxua I electricitat R a ó ! Per
1 placa «mb daea neeeres «ran«. nan do. jo, seson, Barcelona
DMcio^oa. Borer de Flor, u j ,
cnrnisvrria. Barcelona.
i a n r v a ' • "oirner do :ifeP e r a edificar
VENC, COMPRO

El* m U c n ante*
c w A n c » . Uicoa

THE-CINEMA

Orquestrina Su.ïé i Sextet Torrens

ULTIMA SETMANA - t .
N A P O L E O H I Q E
S
Setmana entrant, i n a u g u r a c i ó de la
temporada uflclal de sartut-ta i op»reta es|>Anyola >.ülympla.
vMireu
anunci especial ]

Sant

el qual p e r m e t r à recórrer . V
PARC natural en construcció
IU)|"
passatgers del
FUNICULAR ',"e
dret a visitar. Accés ràpid ai TIWÍ*nç,>
amb elo tramvies del Passp » i 'V'
eia 1 carrer de Munraner.
^

Orquestrlna LIZCANO
censló. Nit. d'un quart de deu a
u n quart d'una.
GRANDIÓS EXIT
EL PETIT ROBINSON
(Loew-Melro)
Superproducció Interessen llssl ma
d'aventures d'un
nen.
darrera
creació del petit i gran actor
J.U;KIE-COOGAN
(«Chl-J ullin.)
C o m p l i e n el programa: L'ÍDOL
DEL POBI.E fdlvertlda com è d i a per Bon Turpln), 1 una
?lira.

Avui. LA CAMBRA DE BRONZF.
Doris May I Courtenay Foote, drama. EL PROBLEMA DELS LLOGUERS, còmica, per Snub Pollard.
I UNA CASA DE BOJOS, comèdia còmica, per Bryant Washburn. Darreres projeccions A la
sessió ESPECIAL.
LA FI DEL
MON.
drama, per Betty Compson
l Milïon SUls. ELS EXCAVADORS
DE L'INFERN, comèdia. Wallace
Rcld. PRt.0R\MA AJURIA, l LA
GRANOTA I EL BOU. fàbulo dibuixada.

O

oprtuna

Gegantina Talaia, Ferrocarril u .
M J S I U d9 auarra
^
Original tren de munlaiw,

Telèfon 3535 A.

«raaa

Escola d « xofers
sAscna

S

Ocaiió

l U B S

Avui d jous, Festa de l'Ascsnsió

C O L I S E U M

CLASSIFICATS:

Hipose

que amb les seves e x ó t l n q e . ^ ^
curiosos costums africans M " ' * 1
gran manera l'alenclo rt-i *" «a
F u n c l o n a r m Ins emoclnn.n, m ^
cions
,ls M f ^

^QuedeTanuhats tots els passes de
la lemponda anterior.

del
XOFEKS
Bamrunrat rtvté
enmfrmlc
Ooao llivoaa dr dia alt. pr*c
d n m*QÉaica TftcrutBt·D·. &

En aquests tardins se celebra la
l l i EXPOSICIÓ INTERNACIONAL
CANINA
Exhibició d'interesanis gossos de raça
A les dotze de ta nit: globus llumfnosos . concert per la " « " d . de
c a ç a d o r s de Barcelona a la gran pla-

J

LA
C A S A DE L A T R O Y A
Bn rada I butaca, 1 pesseta. — Es
despatxa a enmptadaria, sense augment de preus.

E

Exit s nse precedents. Interore'ada per 110 arti. i espanyoles i estrangeres. 1 les grans vodet'ss
ZOIGA ZT GENIA
Dansarines del Fol! s • Bergère
TOMY WOOD
el negre de goma. Lydla Francls
THE MAURIS. A Palau. 1.600 luxoses
toilettïs. 1.600 Grandiosa Missa en
scéne. — Es despatxa a comptadurta
i al despatx de Localllais, P l a ç a de
Catalunya, 9.

P O R T E N RES D E
P A G O
Demà divendres, tarda: LA PRIMERA V E - ' ^ V Nit. estrena PLOU
I FA SOL. de P np-u Crehuet.

Coliseu da vanetau
A<pesta nit. a tres quarts de deu:
MONUMENTAL PROGRAMA
Projecció d'ínteressanta i notables
pel·lícules
GR.*N
EXITAS OKL
NOTAPLE
QUADRO D·ATRACCIONS:
JANtME KLOTZA & ROBERT LIZET
Debut dels gimnastes:
3 05WALPS
PCPETA SALES
dansaruia
Presentació de la «ImpàtUa artista
PEPETA LLACER

C A T A L U N Y A

Primera actriu. CATARINA BARf ENA
Avui. d i j o n t , dia 21. Nit. a u n quart
d'onze. Segona I tercera representa
olons de la comèdia en quatre actes, de U u l s Verneuil, adaptada a
l'escena espanyola per Gregori Martínez Sierra, I D I U O EN UN QUINTO
PISO. protacronlsta: Caterina Bàrcena
—Demà.
divendres
nit.
primera
d'abonaim nt Gran Moda. I D I L I O F.N
UN QUINTO PISO Queda obert l'abonament a tres divendres de gran moda, els quals s ó n els dies 22 i 29
del corrent mes i 5 de Juny.

T e a t r e
C ò m i c
Conpanyla internacional de revistes.
IGrans E s p e c r c l e » . Direcció artistiM:
M. Sugrafle*.
Avui, dijous, dia 2!. NU. „ les deu.
Repr»6
ació de l * . pectacle revue
en 37 quadroe atAmichatls.. SugraI K . 1 C.'rrà

Esianyo!

D B

10.000 KM8. EN CHEVROLET
OELVO AND DELVA
L* E L E C C I Ó
DE
M O D E L
QUADROS
NAPOLEÒNICS
L'èxit entre loM «Is grans
—
Dema tarda. NO HI HA FUNCIÓ per
a donar lloc a l'assaig general de
l'inesperat quadro^
LKS HOI.ES FANTÀSTIQUES
El mós gran dintre el m é s petit
que sestrennr^ dissabte intercalat a
la Ja famosa revista
« O M KMS. EN CHBVROLIT

notable Intèrpret delj cants r^gl r a l s
FRANK PICHEL and nariner
e x c è n t r i c s parodlüias
AKEBONOS
tam isa troupv i.iponesa
SUCT.ES. SUCCÉS. SUCCÉS d« la
notable i popular artista

J O V E

tntsrprelai en català par l'cxlmla
triu;

VEU

1925

OlpdMiarlai

i

U R l A C M l C* •

araoí»

^

