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LA CIENCIA!
L'AUTO-COET

Cildria que
els catalans porteesim un xic
iods d'entusiasme ien aqueixes
coses. L'aviaciti, quejs al signe
rneS aousaL del t e tritS. tos ellS
ha clit'rds. Hl ha 021 cús ne l'Ar-
mangue, d'En Canudes i cl 'al-
tvee. paró la aentlria amb que
luir! de rroure's encara acaba
de fer Inés gran Ilue nterit i la
'yergo ten racial. Tanta jures
rics com hi ha. f...rradats de
lluir-se anal; el volant i que lia-
gilem difi l at Gil contingent itul

I'lbra del nostre segle. Quia

lis -eeitat rno/t dolorosa—ha
continuat dient aquesta ex-
enrejó, i watt mes leitint en
compte 'el «azud de CiTellItlph-
täncies desgraciadas que•hu han
determinat, però no seria just
suposar un seriús perjudici per
al 'Valor del nostre futbol ni per
al noatre honor deportiti; el
primer, perquè tothom sup, i
no s'ha deixat d'advertir ura,
que disposem d'elements molt
superiors als que hem alineat a
Amsterdam, i el segon perque
potier lana estat nosaitres els
tintes que hem posat a cohen
l'honor net de tot, sense posar
per davant cap jurament sobre
garanties de fets i de coses co-
negudament falsos.

UN VOL DE FRANCO
— De Mar Chica ha sortit

un hidroavió "Dornier", tripulat pels
comandante Franco š Gallarza, el ca-
pita Ruiz de Alda i el enecanic Rada,
cap a Los Alcaceres.

El comandant Franco ha manifes-
tat que tornará aviat per a realitzar
l'entrenament.,

ACCIDEMLD'AUTOMOBIL
Linares. elaiSe:Jaafes onza del mata en

el quitó/riese , a de. la carretera de Li-
nares a Bailén, una camioneta de
transporta, ,propietat de Marcel Ro-
dríguez, degut .a un fals viratge, ha
bolcat. Elaporpietari resulta more aixi
com un ,altre ittelividu que l'acampa-
nyava i el nona del qual hom deseo-
neix.

La camioneta anava carreamea ne
cantisi i es va dona: ei cas curtís de
resultar intacta la mercadería.

NOTICIES DIVERSES
DE TETUAN

Tetuan, — Denla se celebrará
consell de guerra contra e lsergent ha-
bas Arias, acusat d'homieidi Der im-
prudencia.

— Una comissió d'oficials i soldats
del regiment de Ceuta hán dipositat
flors en les tombes dels morts perta-
nyents al dit regin3ent.

— Ha marxat a Melilla una patrulla
rraparelts Breguet, comandada pel ca-
pità Simon Fuentes.

— El dilluns il sera imposada so-
lemnement al general Sanjurjo la
gran creu de l'Orde de Mehadauia que
Ii concedeix el Magebern pels serveis
prestats a la pacificad&

El general Sanjurjo será el primer
cavaller d'aquesta orde.

9n1,

DE L'ESTRANCER
VALDEMARAS A 'PARIS

París, 8. -=-- El senior Va:denta-
ras ha arribat a aquesta capital i se-
rá rebut pel senyor Briand.

E: senyor Zaleski arribará diu-
menge i també conversará amb el
ministre francès d'Afers estrangers.

Es crea que tots tres bornes d'Es-
tat Esteran en aquestes converses
la data de la conferencia lituano-po-
lonesa. — Febra.

REUNIO DE LA DIETA
'':- PRUSSIANA_.....,-

Ber4,8. — La noca Dieta prus-
siana s"h-a reunit avui, a les quatre,
despee, dams doidmlle5 otitis cele-
brats a. l'esgiesia de Saint neo-
'v ig a,

El-primer ministre, senyor Braun,
pronunciará dissabte el discurs-pro-
grama del Ministeri. — Fabra.
L'INCIDENT DE L'AMBAIXA-

DOR DE BERLIN
Berlin. 8.—L'oficina d'Afers estran-

gers ..elemanya ha eapressat el seu
sentirizet a_ .I'ambaixada _ italiana pel
receni.incielent a.conseqüencia eel qual
resulten -freneats per uns descone-guts .filit. vidrea . de l'ambatxada d'ha-

-	 lia.	 '
Ele"- cUlpables són buscats, i perque

no ei i "repateiviel" . l'agressiu . s'ha posat
una guirCia a l'ambaixada.—Fabra.
LES:- 0:211Sta,TES D'HIN DEN-

-.,.: 	 BURG,.,._„.. ..	 _	 _	 ,	 .	 .Be1,797-.13- = Ekinailicel _Rindes*
burea:-."Cekiarark i avui: esta consulta
amb"aare:enkee, biebel denla, dis-
sabteL..4ibrereaCiarà amb el senyor
Mulffil affres caps dele grups par-
lameikarrs-. .— Fabra.
LA _üzwr Fulb DE CORINTE

Atenas, 8. — La població de
Corint, tement la repetició deis

., terratrèmols, ha procedit nova-
• menl.a -l'evacuació de les ca-

Prop. dé Lutrald ha resultat
greumertt ferit san minyó en es

-fondear-se una casa on estaven
installes les oficines de l'Isme.

El pànic s'ha apoderat nova-
menl de la gent, que emigra en
masse.

En diversos inorets de la cos-
ta s'ha vist bullir l'aigua de la
mar.—Fabra.	 .

_ EL SENYOR AUNOS
ti

.	
.	 A GINEBRA

Ginebra, 8. — La Conferencia in-
: ternacipnal del Treball s'aa reunit
, aguest metí per tal de celebrar la ses-

sió anual en aue ha de deliberar la
Comissió sabre t'informe del director
de l'Oficina internacional del Treball.

El ministre espanyol del Treball,
senyor Auneis, ha pronunciar en nora
d'Espanya i del ten Govern una afilo-
cució, i ha fet els mis fervents voll

. per l'organització internacional de
treball i ha recordat molt especial -
meist la tasca realitzatia per Espanya
en el neferent a l'organitzacia corpo-
rativa nacional, tense cap perjudiel

•: per ale Sindicats que je existien. —
; Fabra.
a , Ginebra, 8. — El represen-
'. tant d'Eapanya ha natal. elegit
'AM 5$ vota, entre 11( votants,
Aman a imentWo 'el—Corlen
d'Adfandatraé1i9' dir tOtítina—..-	 •	 i. a:latan : a , - -

internacional del Tieball.
El senyor Caballero ha estat

elegit deopids coas lt inenibre
etijunt del dit Consell d'admi-
Motraciú.—Fabra.

LA SITUACIO RELIGIOSA
A EXIC

Roma, 8. — Sembla que el3 peder--
clics nordamericans s'han precipitat
bastant en dir que s'havia concertat un
acord entre el Vana i el -Govern de
Mèxic. sobre la situació de la clerteia
mexicana.

En presencia a Roma de
-monsenyor Ruiz Flores. arque-
bisbe de Morolia, • de, sens
dubte, Foligen de totes suples-
tes errònies noticies Ilançades
per la premsa.

eembla que la clerecia mexi-
cana es proposa aconseguir
les següents reivindicacions:

Primera. — Restitució de
tots els bens soetrels a la cle-
recia i als fidels de MeXie3.

Segona. Devolució de les
escolds amb ilibertat absoluta
d l e n senya in e nt.

Tercera. _ Igualtat de la
clerecia i dels religiosos amb
els altres ciutadans.

Quarta. — Admissió de la
clerecia a diverses provincies.

Sernbla que s'Ira!' fet esfor-
ços per a arribar a una tran-
sacció, però es deseoneix l'e-
xit que aquestes gestions ha-
gin pogut obtenir fins ara. —
Fabra.

EL RAID DEL
"SOUTHERN CROSS"

Wellington, 8.—Un amic de l'avia-
dor Kingsfordsmith diu que un cap
hagi arribat a Australia Yació Seu-
seda Cross". l'aviador es proposa em-
prendre novament el' vol en eirecció a
Nova Zelanda.—Fabra.

Brisbane, 8. — S'ha rebut un des-
natx eínés per l'aviador Kingsfords-
mith, en el qual comunica que pros-
segueix el seu vol, pera, que esta Ilui-
tant amb el temps més desfavorable
que ha trobat des del comeneatnent del
raid, puix a mes del vent i dels nnvols,
es assotat per una grossa pluja, la qual
cosa fa difícil i perillosa la navegació,
jo que raparen im pulsat pel fort vent
Id ha moments en qUé ha arribat a
donar salta de mes de ano peus.—Fa-
bra.

AVIONS JAPONESOS
A PEQUIN

Pequín. 8. — En un camp de ten-.
ins situat prop del barri de les Le-
gacions, i convertit a refecte en ae-
ròdrom provisional, ha aterrat avui
una esquadreta d'avions japonesos,
que té per missió, com s'ha dit, el
mantenir les comunicacions amb
Tien-Toin. — Fabra.
L'ESTAT DE TXANG SO-LIN
Toquin, 8. — Despatxos de Muk-

den d'origen particular diuen que es
dubte que Txang Se-Lin arribi a
restablir-se de les greus ferides re-

lin conseller particular del ma-
riscal ha manifestat que aquest pa-

. -Les recents experienciea del doc-
tor Vallier i la casa 0pel hau tor-
tita a donar actualitai a Un

de fer desplaçar vehirlts que ha are-.
ocupat de molt de crup, enea tots

qui entren en el cae:1p de l'alta-
mobilisme i raviaciú.ama pura pre-
ccupació del detallisme measic Le-
tra] i es col:cuquen en el pttat de
plantejament, quasi estrictameat ii•
sico-quimic, del problema.

Es una via por explorada que pot
donar—jo cree que donara—possi-
bilitats meravelloses i insospitacles.

Ja fa molt de tereps que no me
n'he preocupat gaire i seguramcnt
no hauria escrit aquestes ratlles, ni
amb motiu de les esmentades ex-
periències, si una allusi ét dc la re-
vista "Auto-Moto" a unes que vaig
fer ara tar à uns deu anys, no nfha-
guessin acabat dc decidir. Es plany
l'articulista que les experieneies no
foren continuades i que no s'hi fes
major publicitat. Qualsevol que vi-
sin la secció de forges de la His-
pano-Suissa a Ripoll no hi veurà
pas solament el reactor. Hi ha pila
de coses mes que es varen mutilar
simultäniarnent plantejant una se-
de formidable de problemas de to-
ta mena i de resolució més apee -
mistet i inajornable. I, en el nos-
tre país, tan mancat de personal
auxiliar, la capacitat realitzadora és
sempre niés limitada que la imagi-
nativa.

Quant a la publicitat, en aquelles
dates vaig publicar un article a ''La
Ven de Catalunya" que ocupava,
amb gráfica i tot, quasi tota una
plana. No vaig tenir la traca d'in-
teressar a flagela i, encara, can vaig
guanyar alguna dalla irOnica i una
amonestació indirecta. Fou un pro-
fessor de la Universitat francesa de
Grenoble qui Maguditzà. la recança

teix conimoció I contusions greus en
el cap i que te fracturat el braç es-
querre. — Fabra.

VOL D'UN AVIADOR GREC
Atenes, 8. — El coronel Adami-

des, cap deis serveis d'aviació
grega, Jea sortit aquest matt a

bord d'un aparen Breguet m'un. 19,
de raeredruni de Tatos, per a rea-
litzar el circuir. Mediterrània, amb
estacions d'aterratge a Alepo, Ale-
xandria, Casablanca i Paría. — Fa-
bra.

BOXA
París, S. — El campió dels pesos

pluma de França, Humery, ha batut
el cainpió de la mateixa categoria
de Bélgica, Sciiiie, per abandona-
raent al duque round.

Scillie ha cstat desqualificat per
abandonament injuatificat.—Fabra.

de l'abandoaantent, ar.aegnr,tnt-me.
que aquell.1 es :a via alt l'eedeeem-
,ior i que. indulazaidaent, se (NO-
com arar:tic ha ele :e: eje:sena es
per alii eete	 c,ue vaga 1:ecent-
inent	 rebot :atea C:1;:ori.ltn55
de part -d'ele:nema tenies de l'avia-
cia espanyola.

• • •

Per a fer una vertebració lógica
traquest anide caldea fer
seguir al lector el ra011aulent gtad
porta e. l' irisar en el reactor colo
a solueiä del problema dc i. pro-
pulsan

Tetes les C7eilei011S hunranes ne-
cessiten, per a progressar. la iraer-
venció dels tempe raments Inid di-
versos, per tea que siguin exhauri-
des totes lea poseibilitatS. seguits
tots eia cantins, vieles les coses de
tots ela aagles. En mecanica cal
que hi hagi el detallista, que resulta
semple un complicador, i el qual U..1--
na a plantejar la qüc sid de conjuro.
que és setnpre un timplifieador.
Quats s'ha perfeeeionat atta técnica
per simplificació, torna a ir.tervenir
el detallista i hrial3 la sera callaba-
rack') la realització s'integra i es
con/plica, tot guanyadt en valor
pràctic. Molt sovim ei complicador

el simplifirador un sol i mateix
individu corioe.at en dos monteets
temperamentals diferents.

La maquina de vapor va comen-
çar essent una casa rnolt simple. Es
complica molt amb Watt. i amb su-
pressions i integracions arriba a és-
ser quasi una cosa perfecta fins que
la turbina de vapor arriba a Esser
quasi una maquina de vapor sense
Inäquina. Aieshores sembla asentida
que els primers inventors no seguis-
sin aquesta via tan simple que veieu
apleacla a les rodes dels moliii;
primitius. Per6, en primer lloc,
que la maquina de vapor primitiva
era potscr tan simple corn aquells
monas, i per a reaiitzar la turbina
calia seguir une pastos indispensa-
bles en totes les altres téeniquea
auxillars (calderas, materials, etc.).
De manera que rada epoca té 'a
seca solució poiar d'un problema.

Qei imagina la turbina de vapor.
Laval, era un sitnplificador. Parsona

Zoolly ja no ho eren tatst i la per-
feccionaren molt. Insisteixo en aixó
per a justit icar el tel de deixar-se
arrossegar a cstones de l'afany simpli-
ficador que is alhora una mena de
cansament i una energia noca.

Deixant-se portar d'aquest esperit,
com ens mirarem el sistema de

propulsió actual dels avions.
Naturaiment, primer se'ns acadiea

d'aplicar el de la turbina de vapor, tis
a din l'ado1ci6 de la tueblea de gas.
Peraa si no ens aturern i cns deixem

donar una mica :tez de bilaneada ren-
ta ...ere que, tot plega:, en ua
!ex, mogut pes- une turbina dc gas', te-
• Un gas projectat contra tina su-
perficie inclinada en re:acta a l'eix de
smitale, : que írt girar 7,e: reacdel.
Ameeet eloyinient de rateeitlt es tramet
a enti riera superficie hiel:nada quere tee icaa sebee l'aire per h desplaçar
• vairle -asuint I r 7rt &cedí, paral-
tela a i'cix mes amura dit. De manera
.sce és un alas ene rearelotet darnunt
l'aire a Invis d'un sistema de coscas

said, que, en definitiva, és també raa
que passe cmh els nintars actuals;
béi d'això a fer com en les elimina-
cions mate:vaticines, l'esperit només
té un res: Suprimir eh roanos sfelids

fez- re:ariete:1r el gas dieeetairent so-
bre l'aire.

Ales:tu:a:A us adoneu que litt anal a
parar 3 rautet-cert i Tac heu simplifi-
eat la solana d'utta manera tata for-
midable que yeirehe tic hi queda res.

Inzlerendentment les qiiestions ele
rendiment que tener. tina cettuldicacitS
enorme, ee ara lo realitaaci6 practica
cts.! un-Arete de la imaginació.

antro enat .ent-nos dintrc l'ambient
del matar d'exploaiet actea]. peasarern
a ter encalar aire tarje:un: dintre d'u-
na ea/libra: infiamar-lo i aprofitar
l'expaitsija Pecó aquí na tenim altre

nsitja cc seibeitar o erepeaaer l'aire
cap a din; de la cambra que el des-
plaeament mateix del vehiele. Pe; qué,
afegir ums tnator auxiliar per a aquel-
xa feina equival admetre el tracas
abso l te. de la Idea. Malgrat les difi-

caltats d'amante técnica i Yescas ren-
diment actual, ja crec C.lid rúnica que
ha de donar alr,un resultat. De fet ha
acenseguit irr Córrer poc o molt un
cotxet aer aqueix sistema amb carre-
ga d'arci l l é 1 menys, naturahnent, amb
bencina.

Si, euggestionats per la imatge del
cost. sepuirn el camí del doctor Va-
ilier-()pt , , la cosa apartlx mis senzi-
l la en el pr inler pas. PCTÖ fine por
que no por tirar endavant. Tota des-
cArrega gasosa ha de fer-se: o per
comprensió prèvia o pc combustió.
Dintre la solució de la cotnbustió hi
lta dues pcssibilitats, r'ortar els ele-
meras comaustibles i oxidants a bord
o portar nomas el combustible i anar

P re nent l'oxigen de l'aire al llarg del
cami, que ço que fan elsautome-
bits i avions actuals.

Veus aquí, dones, tres soluciona
que pe: concretar-les en exemples.
agafarem: l'aire liquid per a la pri-
mera, nitro-glicerina per a la sego-
Ita i bencina ci acetilin per a la
tercera.

L'aire liquid no pa( emprar-
se arob mica de reitffin -lent sen-
se escalfar-lo en el moment de
lexpansid. parqué les calcules
que ha perdut en reduir-se de
'roturo ha de prensil e-íes
del voltant i s'encongeix res-
pecte al volum pri?iini de tal
manera que amb quantitats
enormes farfein poca feina.
ha encara la neeesailat de por-
tai' un pes mort exagerat. Es-
calfant -le no elle allunyen gel-
re de la segona solueiü. No sé
que ningü hagi fel experièn-
cies per aquest costal que, si
mes teca.serien molt costoses i
Y erilloses.

havie pensat que la carn-
bra d lexplosid fos un rentable
laboraiori on es prepares ni-
tro-glicerina a mesura que
sanes gastierst. Això da perfec-
tament realitznble i no es gens
perillós, perquè ni l'àcid nitrie
ni el sulfúric ni la glicerina
poden donar disgustos separats
i la nitroglicerina formada es
podría assegurar que es cre-
mes integrament sense deixar
excés ell dipòsit. Perú hi ha
sempre l'inconvenient de por-
tar nqi/f, no ss:tionent el com-
bustible i el estaaaurant, sinó
encara allres substàncies fei-
xugues en combinació que per
a un viatge Ilarg representa-
rien de seguida tones. La casa
Opel ho ha provat amb pólvo-
ra i per les fotogratles i les
explicacions cornprenem que
amb càrregues ja considerables
litt aconseguit velocitats reta-
tivement satisfaetbries,	 per?,
en trajectes molt

Crec que cada una de les tècniques
apuntades pot donar molt, perquè la
fe, l'entusiasme, la perseverança i
l'oblit dels egoismes i les ironies que
ens envolten poden ier miracles. Però
estic convençut que l'ideal és aprofitar
el desplaçament del vehicle per a fer-
hi entrar l'aire carburat i inflamar-lo
per a fer- !o snrtír per una boca orien-
tada correctament.

Petser un avantatge insubstituible
de l'ús d'exploosius u l'aierir la pos-
sibilitat dels viatges enlerplanetaris. Si,
con, serabla, ere l'e.pai itnersiaeral no
hi ha can cos combustible, aleshores
110 hi Ita mes possibilitat que la de
Isisd'explersius per tal de salvar les
distancies cl'atraceié. Aquesta seria la
viethria mis alta del reactor, permie
is l'Unic que funcieneria en el buid,
¡a que la proptasia no necessita
l'ajut sie l'aire, s'oil) que é, la projec-
ció iota fiel centre d' exPlo s sie de :a
massa gasosa co que provoca rl des-
plaçamven.

Qui sap quines coses poden imagi-
nar-se per aquest costal. Le:3 possi-
bIntr.t% de la intelligencia humana tot
jtW- ron:clec:4 a ne, s trar-se. Si el
ritme de be .: coqe! nee soirrix una des
cuidó malt forte, pedem perdre'ns
l is inuilni5itat de la imaginada. Ni
Sap fi s la llevor ee la terra une ha
d'escatiiiiataie per l'Univers, i l'home
lvit ,l'armestes limitecions haura

gut apratitar-les per e teahor treeors
anatemas il'elementa rer ac nixernplae
cada veteada teas he se -a lillelbeimeia
i domini de les coses Iless 5 coniiixer
l'esseneia mateixa que tot lto predi-
posa i ordena.

egrqsmel Quina Miseria! carta
ment lii ha regions del nostre
pais (j(1C sdn perilloses per al

po'h .aiscb imposa encir
mes la tasca de fer una oree_
nilzacid da terrenys
ge. I, per compensactd, oid be
pocs dq mes bells.

Tenien la sort que tote les
nostres i coses hagin d 'esser c¡_
vils. dones, la veliz,.
la i la nostra activitat serli aüs
plena i gloriosa.

R. C.126;

—Jordi, mentre t'entretens amb aquestes abelles, podries aofitazaso
irer fe córrer el gos.

i'De "London Opinion". de Londres.)
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SI US INTERESSA
D'oblenir gel i refrigeració segura i automatice:
Conservar els vostres aliments i comestibles, fins

els més delicats, en perfecte estat de conserració, amb
tota la seva frescor i assaonament, en els mesos més

calorosos de l'any;
Refrigerar i conservar les vosees begudes 1 gelats;
Obsequiar els vostres clients amb pastilles de gel

pür, amb l'aigua que els sigui més agradable (vi, aigües
minerals, etc.);

En una paraula: si desitgeu utilitzar en el vosee
establiment sistemes adequats de refrigeració autemä-
iea al preu mínimum de compra i manteniment;

Sense netessitat d'haver de vigilar mai la maquina,
sense haver d'utilitzar aigua de condensació,

base d'una temperatura sempre exacta;

amb tota seguretat,
sense reclamacions,
sense pèrdues i mestiee,
senst haver de sofrir sorolls molestos,

ni oiors dolentes de les que exhalen altres installacions
...--- •—nn•nnn•41•4

IITILITZEU LA REFRIGERACIÓ ELÉCTRICA

FRICK
La més perfecta, completa i segura de totes les QU E

s'usen avui a tot el món

Solliciteu detalls a

ocia1 Ggllerti l	 !odustrials

Rambla de Cataiunya, 45

PROJECTES I PRESSUPOSTOS DE FRANC

ELS AllICS DE LA PUBL ITAT RETENP
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES Clij

HI ANUNCIEN

LIMA CANTÀBRICA A CUBA
I MEXIC

El vapor "CRISTOBAL COLON", eortire de
Bilbao i Santander el cha 19 de juny, de Gijón
el 20, i de Corunya cl 21 cap a l'Havana i Ve-
TaC1-112.

El vapor "ALFONSO XIII" sortirà de
i Santander el dia 17 de julio:, de Gijon el

¡S de Corunya el 19, cap a Illavana i Vera-
cruz.

LINIA DE LA MEDITERRANIA A
• COSTAFIRME I PACIFIC
El vapor "LEON XIII" sortirá de Barcelona

el dia lo de julio], de Vaiencia lii, de Maga
el t3 i de Cadiz el ta, cap a Las Palmas, San
Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto Caaello,
Curaçao, Puerto Colombia, Colón, Guayaquil,
Callao, Mullendo, Arica, Iquique, Antofagasta i
Valparaíso.

LINIA A FILIPINEg
El vapor "C. LOPEZ Y LOPEZ" sortirä de

Barcelona el dia 15 de juny, cap a Port-Said, Suez,
Colombo, Singapore i Manila.

LIMA DE LA MEDITEP.RANIA A
BRASIL-PLATA

El vapor "INFANTA ISABEL DE BOR.
BON" sortira de Barcelona el dia 3 de juliol,
d'Almería i Mil'aga el di de Cddiz el 8, cap a
Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro. Monte-
video i Buenos Aires.

Rebeiree a familias, en paseata« d'anada t
Eis vapors lenco ineialiaaa la telegrefia acose fi
dels mis moderna a y unos, taza per a la segur.
l'oto ele vapore tener. metge capen&

1~ comoditass i tracte lue gaudeix si vas
la ComPaleia.

Rebelaos en nadita d'exportació. — La Cona
determinaba articles, d'acord amb les vigente die

Aquesta Companyia té ~abierta U05 artes
serveis per a Hines regulare que li peral:eco idas

Liver pool i porta de la mar Realce i mar del
ea de l'Asia Menor, Golf Pérait, India, Sumatr
110_310, Cebú, Port-Artbur i Wladivoste.k Id
ItsUintore, Filadelfia, Boston, Quebec, Morir«
Pacific, de Panana a San Francisco de Cal.for
leitest de blagartom.

La saeei6 ara« per a acueste »mis ti es
ahibicid a Ultramar dele mostenarle que U sigla

dee le 111041 diele quite, com	 aelatila f

«1111/411445+6414

UMPANYIA THISITUNT
SERVEIS DIRECTES

ornada. Preste convenciendo per calabrote eapectals,
le i aparella per • senyals eubmarine; citan dotate
tat deis passatgera coas per a ilue confort i gust,

satger de tercera ea mamé a l'altura tradicional de

panyis fa rebaba.* del 3o per roo es eta «die' de
poeicions per al Servei de Comunicacions Maritimes
a di serveis combinists per ale princepala parte;

etrcNorddr:_
r:egzaani zi pb aasr sai4tgoeresaincahip ac i capetown	 pun-

a, Java Cotain -kina. At strälia, Nova Zeitiralie.
ova Primas, Savannah. Charleston, Georgetown,

:-; Porta de ¡'América Central 1 Nord-Amèrica al
ala	 Punta iaenau, Coronel, Val paralso per

tablea' le Companyia •'encarrega del tranapon
ie trazume a tal objecte. 1 de la tolfneatid dele ard•
Or di exportador&

El vapor "REINA VICTORIA EUGENIA"
sortirá de Barcelona e: di 5 d'agost, crAlmeria
i Màlaga ei 6 i de Cisdiz el 8, cap a Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo i Bue-
nos Aires.

Pretacinia expedici': Ei dia 5 de setembre.

LIMA DE LA MEDITERRANIA A
CUBA I NOVA YORK

El vapor "ANTONIO LOPEZ" sortiri de
Barcelona el dia 3 tie juliol, de Valencia el e,
de Màlaga el 7 i de Cádiz el p i cap a Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Croe de
la Palma (facultativa), Santiago de Cuba (facul-
tativa), Havana 1 Nova York.

Próxima expedició: El dia 25 de junoi.

LINIA A FERNANDO POO
El vapor "SAN CARLOS" sortirà di. Barce-

lona el dia 15 de juny, cap a Valencia, Alacant i

Cádiz, d'on sortirà el zo cap a Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
altres escales intermedies i Fernando PU.

Próxima expedició: Ei dia ta de jutiol.

LIMA D'ESPANYA A NOVA YORK
Servei rapid-directe. — Fa vapor "MANUEL

ARNUS" surtirá de Barcelona el dia 5 líe
i de Cádiz el 9, directament cap a Noca York ,


