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I DOBLE MOHO PIO11111011OWEBWES"
A la premsa i a les penyes intallectuals i politiquea de Bar' celona hom ha comentat molt aquests darrers dies el quadro
sintètic dels canvis de règim que hi ha hagut a Europa des de
l'any 1914 ençà. Com ha minvat el nombre de Monarquies! Com
ha crescut el nombre de Repúbliques! Els vells republicans, que
a l'Estat espanyol formen un partit en liquidació, en f er aquestes
constatacions han illuminat amb un mig - riure passatger llar
rostre habitualment trist. Un colega local, "El DiJuvio", ha re, produit la llista da les Monarquies i de les Repúbliques de deu
anys enrera i d'ara, i hi ha afegit uns comentaris de to democratic i republicà.
Verament, la tendència general d'Europa porta cap a la
República, a despit de les teories de "L'Action Française" i de
llur expansió—avui en minva—entre els grupa inte•lectuals d'altres països. Però serien molt partidistas o molt Curts de vista
els qui només veiessin en el quadro de les transformacions d'Euopa en l'última dècada, tina victòria del principi republicà.
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• questes transformacions no han coesistit solament en el canvi
de monarq ues per presidente de República. Si avui hi ha més
Repúbliques que en l'any 1914, hi ha també Inés Estats. Al COatal; del principi democràtic representat per la forma de Govern
republicana, ha triomfat el principi de la llibertat nacional. La
• joria de les noves Repúbliques d'Europa són nous Estats, nacions abans sotrneses que han assolit la plenitud de vida política.
Tal es el cas de Finlàndia, Estänia, Letónia, Lituenia, PoRmia,
Irlanda, Txecoslovàquia i Albenia, que formen un pom de Repúbliques novelles.
En la constitució de les noves Repúbliques han triomfat
d'hora la democracia i el nacionalisme. I aquest ha triomfat
també en altres transformcions europees que no han afectat la
forma de Govern. Ha triomfat en la reintegració de l'Eslesvig
septentrional a Dinamarca, en la incorporació de la Transilvenia j la Bessarabia a Romania, en l'anexió del Trentf i Trieste a
Italia, en la formació del reialme dels serbis, els croates i els
eslovens, en l'adjudicació a Grecia d'una gran part dels seus
nous territoris. No tote els problemes continguts en les dites
transformacions han estat resolts amb perfecta justicia. Les
correccions que hom reclama tenen generahnent un sentit de
justicia mejor en l'aplicació del principi de les nacionalitats, i
per tant el confirmen.
Augment de Repúbliques i augment d'Estats lliures (cap
deis quals, fins ara, s'ha federal). Heu's aquí el resurn de la
doble transformad() d'Europa durant els cinc anys de la guerra
i els cine de la post-guerra.
"A mi una vez el señor Moret me
dió dinero de Gobeenación para ir a
contrarrestar los progresos del regionalismo."
L'AFER DE LA BANDERA
ELS SOCIALISTES DE
DEL CATALANS D'AMESITGES
ALCA
Segons un comunicat que he»; reEl president de la Mancomunitat but deis vicc-president i secretar; de
ontiga, senyor Puig i Cadafalch, ha
l'Agrupació Socialista de Sitges, els
declame davant el jutge senyor Cae. seus coreeligicraaris En loan Duran i
rigeen la causa per la desaparició En Pau Tutusaus foren requerits per
de la bandera regalada a l'esmentada acceptar el càrrec de regidors, no hacorporació pels catalana d'A&rica.
rina elle acceda Pcrquè "tan sois poEl senyor Puig ha bandejat la pos- den admetre els càrrecs y:Pelea-id poi
per
afany
de
r
sibilitat d'un roba:o
hilar per designació de l'organització
lucre, pele que els autors de la sos- obre,-a".
tracció a&andonoren el carcal i el pal
No varan emer acceptcdes aquestes
de la bandera, que eón dargent. Tc,n-. excuses, però, fiabriant, l'alcalde el:
per ha adonis la itrewari" que se ka acceptot la dinriss:ó.
tendumuusin guiats per sentirnents
COMENTARI D'ACTUALITAT
catalanistes, perquè el Censal perRetallent del "Diario de Gerona":
manent tinqué tem fe suficiott per
"Conforme d:ce un colega, es eviprondre fanird de tornar la bandera
dente que dorar ii todavía unos días la
ats que ¡of cenaren, prcsident
hipen-actualidad concejil.
creu que els que ienduquenni l'enAl desencanto, un poco deprimente,
senya dele catalans ho feren amb un prepare completament de los primeros momentos, ha seguido la anécdota chispeante y jacaranoposat a! d'honorar-la.
dosa. Nos encontramos con el "esREGIDOR MORT queleto" de un sainete que espera el
Ha mor! el Senyor Bartomen Ferhumorismo de un Rusifiol para su desrer i Bittini, secretari del marqui's • arrollo. No pretendemos ganarle por
de Mar:anea, rededor en cap de "La la mano a don Santiago, el cual, por
Tr
deis que est an
otra parte, andará un poco "escamae:0st do prendre possessió.
do" con el recuerdo de la suerte que
Den l'hagi perdona:.
le cupo a "L'Héroe". Dejemos, pues,
REGISTRE A CASTELLO para otra pluma y para eprza Mi;
bonancible el aspecto sainetero."
D'EMPUR/ES
L'EXILI DER' Pl.7,7170
La poficia, acomtanyada dr la gt,lrSis comfanys d'En Miguel PrAgbc)
dia dril, ha practicat a Castelló d'Empreguen, des Ir El Dia", de Terlúries un trittuciós registre al d,:nicili d'Antoni Garrigo/as, ande que fon rassa, a tots els amics, qac s'ahstin.
del president del Censen de Ministres guin, per ara, de (Prittir-!i cortes i
comunicacions.
3en2,.or Caria/ejar.
'
C I RCULARS ALS REGIDORS
Seiten reartint les circular: als
senyors n o mJna!.1 recetan:en: per ocupa" eta (arrees de regidor de rAjunfumen! de Barcelona.
1 ägiqu
Selle dubte, Per a no crear obstaeles a la definitiva implantació de la
(Pág. Ir.) Afegiu carlem (o carnova lied municipal, es fi constar en
boni). — Per designar l'element quimic predeminant en el carta:), hcm vales atludidrs circulare que els nomecilla entre carboni i carbon. El Dienaments de referheia eón fets "con
carde ter interino".
eionari Ortogrific, en la primera ediPIATGE DEL SENYOR ció, no adiad t sinó carboni; en la segona, admet ambducs formes. El mot
PUIG I CADAFALCII
Denla // pirra a l'estranger cf senyor català carbó era sortit evolutivament
dc carbonem; si per fer-ne rl nom
Puig i Cadefalch.
Anfrii a Constantinoble i a Roma- d'un clement qu mic, catalanitzavem
nia, an prendea Part en el primer ara carbonen: suprimint, al mateix
temps que la desinencia Patina en,. !a
Con gris ¿estudie bizantino.
precedent, I mot prendria la forma
Estora un mes i mig foro.
carbd, que no ens corneé, puix qua
SOBRESSEIMENT
carbó ja designa tota una altra cosa
¡fa estat sobresseida la causa que que l'element quimic co qüestió. Llate seguia contra En loan Pons i Sin- vors, o be, recorrent a la terminació
glet, per suposat delicia d'impremia.
iunt, catalanitzada, creem la forma
EN PRIETO I LERROUX
carboni (anàlogament al que ha fet
L'es-diputat Indaleci Prieto ha puamb el seu carbon(o); o /té,
blicat un Miele a "El Socialista",
conservant la n finai, cosa que ja fent
que "El Diluvio" qualifica de "Innnialttes mota savis, Crean la forma
arte de flores" per al senyor Ler- carbon. A quina d'aquestes dues formes cal donar la preferència? L'InsL'artiele té un cardase evidentment titut no es decid= a favor de cap
ante, explicant una ',frie d'interiori. d'elles amb exclusió de l'altra. Noss ben edificaseis.
Ares, perb, creiem preferible o, si mis
Cose que interim • Cataban% MI no, cuan artificiosa criban.

La Política

Converses fil oes

reproduje, aqueas' afirivacid

P. Fibra

Volia titular aquest article de
la segl l:ent. manera: "Dio Daroja 1 com els ases els p...",
pece int ha semblat que això escrit en lletres grosses no vindria de gust a motts lectors
partidaris de reufemisme. Per
aqmust motiu he volgut empescar-me una parauleta, dor.untli un calera Ratmitzal, cosa que
ja fa apta per a la ciencia i que
la ofereixo al primer professor

alemany per si la vol aprofitar.
"Babataismus" i "babalaisme" _vol dir el fet de parlar a
la babalia que es el mateix que
parlar a la tum - lum, dir - les
sense engallar, o , Por-les anar
com els ases els p...
Acabat l'exordi per explicar
aquesta paraula de la qual cm
confesso inventor, aneto al gra.
Sembla que el senyor Baroja
ha estat de pas a Barcelona, i

am redactor de "El Progreso",
un tau senyor Carballo que ha
d'esser una bona furia, li ha segun el rastro, l'ha trnbat i la
fet cantar. La caneó d'En Baroja, que és una mena de "cani;e1 de l'enfades'', ha sortit publteada dimecres de la setomna passada a la primera plepa
le "El Pro,erreso". Si aqui ¡desin una miea mes civilitzals, a
aquesta caneó d'En Baroja
hauriern fet el buit mes alisoInt. La rnillor contestació hauna estat el menyspreu
cids, però "El Brusi" n'ha parhat, i n'ha parit En Montaner
a "El Sol", de Madrid, i potser encara en parlart alg.11 mis.
I un eop aixecada la liebre no
ens porlorn estar nosaltres de
fer-hi un Ileuger comentara

Pre-ner de tot ens limitarem
a citar los frases que orla seastalen mes d'acord amb el Mol
d'aquest art 'le en l'idioma en
qué les pubeica "El Progreso"

i tense trteire'n ni tina coma.
"Yo veo gemí una porción de mentiras acumuladas con atenciones mis o
menos piadosas acerca de Cataluña en
si fluisses, y de Catalufia considerada
con el resto de E,paña. Yo no creo
aquí la acomodación espiritual entre
lo que es Cataiu5a en si y lo eme es
Cataluña representada por esa docena
v media de escritores i periodistas. A
mí, Catalaiia me da la im;resijn de
ser nu:s esPcniola que he denrds regiones españolas. Los catalan i stas en
cambio, aseguran que no, que Cataluña casi nada tiene que ver con Esparla, que es un país con otra raza,
con otras ideas, con otras preocupaciones, con otra constitución espiritual."
Així parl:t Pie' Bernia.
"La producciOn intolectual harcelonesa. zque impresión da? Hay drama
catalán que parece escrito en Nemega,
versos que j' arreen confeccionados en
el butevard Montmartre...; hay de
todo: sueco. noruega, dinarnarnailes y
hasta tártaro; lo que na se ve es qtte
haya rada catalán por lo menos nada
aito, norla fuerte, nada digno del país...
Alguien me dirá—como me han dicho
otras veces—que yo no miedo bogar
de esto, que yo no conozco ni cl idioma ni la tierra ni las costumbres.
Cierto... Es verdad. yo no conozco
el Problem a. Además es muy posible
que no haya neoblema. 3 . qtie fOdo el
problema cata l án sea Como el problema
una cuestión solamente de
libertad y de cultura."
ixí pii t Pio Barrairt.
"Yo, la primera vez que tí, Tae
a Barcelona, vine desde Valencia...,
pen,aba yo: ¿Cómo es posible? jCó/no pueden sec tan incompretmivos
muchos de estos artistas catalanes?
;Cómo pueden pintar asuntos teistes, y paisajes tristes, si esto us
cluro, Itiminoso y potente? En
muchos de estos hombres que As hcche un arte gris y triste en un país
claro y lleno dc armonía...
Aixt parla Plo I3aroja.
"Para mi los intelectuales catalanistas no han estado a la altura de
CaLaldia, ni la han descubierto, ni :a
han estudiado, ni le han dado beligerancia ante el mundo. Yo lo he dicho
otras veces con indignación de los
talanistasi Cataluña y Barcelona se
conocen en el mundo, más que nada
por sus revueltas, por el ansia de ideal
de su población proktaria....
"Yo no creo tampoco en la rivalidad
de lenguas en Cataluña. El castellano
sc ha convertido en español y hasta
en hispano-american o . Es Sala lengua
tanto del catahin, cono del gallego o
el vascuence. Dar a entender, como
hacen los catalanistas, que el castc,
llano se conserva en Cataluña por la
presión oficial es absurdo y t'Aliento_
"Cataluña es hoy por hoy un pueblo
grande, sin pueblo culto, que" no ha
encontrado los directores espirituales
que necesita, que no ha encontrado los

directores espirituales que necesita, que
no ha encontrado sus escritores, ni sus

artistas, porque una nube de ambicie-s

503 y petulantes, mucho más ambicio-

sos y petulantes que los de Madrid,
han venido a encaramarse sobre el tablado de la literatura y a pretender
dirigir el gris. Estos geniecillos pedantescos son los que necesitan cerrar
las puertas de su región y de su ciudad
a los forasteros, SOn los que necesitan
un pequeño escalafón cerrado en donde
se ascienda pronto y no haya miedo a
Ins intrusos, son los que quieren reservarse un trozo de tierra, hoy que
nosotros creemos que la tierra debe
ser de todos...
"El remedio es uno: destruir, destruir siempre. en la esfera del pen,amiento. No hay ene aceptar nada sin
examen. Todo Iiiny que someterlo a
hs
.ixi parla Pio Baroja, i
aquestes i nitres delicades ateneions tingué "para con los intelectuales eatatanistas" en la
seca conversa amb el periodista . senyor Carballo.
Tot això que diu aquí Pira
Baroja, no ens ve de nou, fa
molts anys que ho digné en una
conferencia i ho va repetint
sernpre que en té ocasió.
Que el senyor Baroja cregui
•que tots els cplii eles preocupern

per l'art i per la literatura de
la nos:tra tenia sin) uns desgenetals, que no Ii interessi Caialunya i no en vulgui sabor
res, és una co -a comprensiva.
Pobre senyor; quina culpa
le si nosaltres li Pan festie?
Es pot ser un gran escriptor i
es pod t r inir una d'aquestes
bies injustifir.sukts, instint es
i falsos como, una verolla
r.
El qtte ja vo i0 tan comprensin ós que nemst /m'en que
"ignsura” vulgui parlar del que
ig:Inra. Si 011 n'a teir confessa
que no coneix ni la .11engua, ni
la torra, ni els en,tums, que no
el,nelx. el prbba • ma, gel l'embonen, dones, a pari.ir de la llengua, de la terra i del "proble-

Els Soviets es fan
chrec deis estats
de evo i Bukhara
El Turquestan és transformat en república soviética
autonoma
Allahabad, 5. — E1 Khanat
l'afta i l'Entirat de Bukhara

han caigut a mano deis Soviets russos, els quals s'han fet
caree del control sobre els dits
Estats.
La S-kepí:131in lliure del Turkestan ha estat transformada
en república sovietica socialis-

ta, amb carácter autònom.
lehiva i Bukhara han condes
tractats amb els soviets.—Tia-

vas.
LES DUANES DE LETONIA
DETENEN TnEs VAGONS CON' DEINT ANIONS A MOSCOU
Dwinsk, 5.—Les Duanes de
Letemia han detingut tres vagons procedtns cl'Estutgard,
que anaven a Moscou conduint
avions desmuntats.--Havas.
NI ROMANIA NI POLONIA
HAN coNcENTRAT TROPES A
LA FRONTERA RESSA
Varsòvia, 5. — A la Legació
romanesa es desment la noticia que Romania liagi coticentrat tropas a la frontera russa.
Als eereles oficials polonesos es desnient lambe la concentració do tropes a la frontera de PsUssia.—Havas.
LA CONFERENCIA ANGLOItLiSSA
Londres, 5. — Els delegats
russos que han de prendre part
a la Confer(Incia anglo-russa
arribaran climarts.—Havas.

LA ITAL!A FE/XISTA

ma"?
En que quedem? No diu

La campanya electoral a so
do bombes i saquoigs

ter nada sir, examen, tenia, hay
qms s..nieter - lo a la cill,.a"?
Cent 1°4 examinar runh ea Iton
eenyer, eom pot crilicer una
literatura que "tiesroileix en ab-

Itorna, 5.—A Palerm Ila eselat at una bomba durant tin mifing electoral, resultant ferits
tres soldats.---Ilavas.
Roma. 5.—De Trata: comuniquen que els feixistes han saquejat un centre cat ò li c .-11avas.
AMB MOTIU DE LES ELEC-

mateix que "ins ;hay qu,r re" p-

seed", que no tinten la Ilengsla
n p iti està escrita aspiesta
literatura?
No lis sembla que is'ló de
"colo els ases..." és exaale?
tQuó
aquest bon senyor
p arola de si en la nissliia literatura "bny tu ero, dinatnitrques y has t a tärtarn", i cona
s'atreveix a afirma? "in i iit e no
so vd ro ve liata nada rataihn" si so !la Ile g it una borrall
n'aquest a literatura, pe. • que no
12 jdoro , . , a ni rente:: ?

I.guan parla de pintura caja no es trocla st onuendrie una Mengua, os trecta de
terne ul l is a la cara. Don stha
tret en Parola que l'ara eatalä
sigui gris i trisa que equi nones es pinten assurentes tvisles i paiSairZeS trkios? Es vou
quo de /e noetra pintura En Baroja noniós ha als' :lintel] quadro d'En Calofre que es
din "1-1 n•n eirt avall" o un ("ornen_
tirtet d'En Morlest urgen, ah
dre. patx d'algun dentista un
que tenia moll mai
queixal.
Es poden ttir
bestieses,
es pot parlar me, a babalit
que con" 110 fa En Barisja. parlant de la nostra pintura? Que
no san F.tt Baroja que els madrilenys ja fa trfAs do dou anyo
que dese.shriren al pintor Joitquini M'e?
.
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CIONS Fe MINISTRE DE L'E-

CONOMIA NACIONAL FA TANCAlt LES BORSES DEL COME111)
Roma, 5. — El ministre de PE_
ronomia Nacional ha fet sabor
que amb niotiu de, les elections
les Borses de comere quedaran
honrades avui i dilluns que ve,
—Ha y as .
ENPLOSIO EN UNA FABRICA

DE POLVORA :: 3 MORTS
NOMPROSOS FERurs
Roma, 5. — Comuniquen de
Bari que s'ha produit una explosió en una Cítrica de pól-

vora, resultant tres morts
nemliroeos ferits. — ¡lasas.
LES MALIFETES D'UNA PARTIDA DE BANDOLERS
Avellino (Ithlia),
partida de bafitIolers campe_
rols , caaitanejada per Carmine Versta, ha esenCis importants

robatoris i atracaments a :optes
ta
Les quantitat robades pugen a un milid de tires que ela
bandits amagaren iris soterraMS del castell i han pogut dsser recuperats.
La policia ha detingut divuit
bar] al it o .—Hava s.

ESPNCULADORS AMERICANS
ATRAPATS
Roma, 5. — En vista do raeth itat d'uns agonts nordamericans que distrilueixen títols
de In American Un/versi/y, de

Los Angeles, el Govern ha declarat que no rreoneixeria
aquests titols.—Havas.
Malle.M113•1~~1111~~11 111111
ELS SOBIRANS IMMANESOS

-eirat-yei

NO ANIRAN A 5IADR1D A CAUSA DE l'ACTITUD DE LA
PREMSA D'ESQUERIIA
ROMANESA
Paris, 5.—Els subirans romaness, abans d'arribar a París visitaran Mulhouee, ditne.
eres, recorrent després l'Alsfteia. Visitaran les tumbes deis
sobints romanesos morts en

ti5J:41 24'4

A

RÚSSIA CAP A L'INDIA

eaptiveri durant la guerra.
S'asegura que s'ha desistit
del viatge deis reta do Romania lt Madrid, a conseqüència de
l'ende(' de la premsa d'esquela
rra rornattesa.—klavai.
•

ALEMANYA

TRES DISCIUS118 MINISTERIS
Amb maques hores do diferencia han esta", pronunciats darrerament a Alemanya tres discursos importants: el de Marx,
el dc Jarros i el de Stresemann,
es a dir, el del president del
Reich, el del ministre de l'Interior i el del ministre d'Afers
Estraegers.
Aquesta abundància oratòria
do deguda, d'una batuda, a la
transcendencia del mornent internacional, i de Faltra banda,
a la proximitat de les eleccions
per al Reichstag.

Convé tenir present el:tuesta
darrera circumstància pera jutjar la gallardia i el lo patrietir.
d'algunes frases dels tres personritges. Ara calen vots, i con_
vii afalagar els sonliments popolaco. "Deslaves del més actor
exornen de consciéneia—ha dit
el conseller Marx—la nació alemanya es tiene rompte que no

le cap responsabilitat en la declararle de guerra. Tenim la
convie cid f' ilie acraffirem les armes en esta! de leettima defensa. Arnb troball tenle
aportaretn la prova que Mematuya, t encara menys al poble
aire-ni-my. no es, responsable de
la emnflagracii mund!al."

Mentre Marx deia aixe als
SPUS correligionario del "Zentrum" Streermann dein
tite ts nutre als set/9 enrreligionaris del partit populista: "Enriara hi ha Plnlla gent quP erou
Il uso la batalla do la ha
'esta! una falla mirmiii ha esta',
/51111 iI Acinesia opinió és equivocada. I,a Hulla atole habitatits
ha !tSflO tts! al nuin que ol
alernany cap llttilar i sofrir per
la Atrita... Em refuso a con&rimar ale que han anal nos,:
entlá de la resistisneia passiva.
Nosaltres honorem les vietimes
d'aremet emnba f." Pel ano fa

experts ina 1PS
ternerinnals sobre les possibilitets des pneement per port
d'Alemanva el ministre digne
nue el Govern os reserva ha llibertat d'ecce).
De spree d'requeetes ~irse_
tacione Peleo de cara a la piler ; 1. N' e la cridts a la realitat.
hi ha ros ret, s, fheil ene
disrulir--d e rlara More—. Poró,
eni pot pensar seriosnmoni a
(lelo

Por nul a resistencia armarla ti tg
pritónrin n-oli t ar mía furia d'Europa?" 1 Sire,emann os ~Ira
eonv o neut quo Alemanyn ha eh,
ter seeri firis. pinotaial
_ennfessh—ol eran problema
de saber si hem de preferir
l'eximir-nns (la ii)rre g nes a la
P ill o rtnt d'un tí-11'01,M alemany.
S nr i ll una verg.nnye pee nO s -

permetre'ns de recobrar la 111bertate.
Aixe no vol dir que el Govern
de Berlin renunciï a discutir i a
regatejar Pergament.. Stresemann acrepta, d'acord amb lea
suggestions dels experts, la
transformad() dels ferrocarrils
alemanys' on una societat per
acciono i la transformació del
Bane de Ulanperi en un Banc
(Fernissie posat seta el control
internacional. Paró fa reserves
sobre les eventuals errors dels
experts en tacar la capacitat de

pagament d'Alemanya, i posa
condicions prèvies a les prestarinnt del Reich: restitució de la
Ruhr i restabliment de la situacid constitucional a Ithenenia
al Palatinat.
A Mes, els tres ministres de!
Reich fan al-fusione a l'actitud
de la Oran Bretanya. "Reconec
ami) saliefaceió diu Strese-

mann—que t'iris entre els Go-r
veras aliats s'han aleat vena er a
favor de la .instícia." Abans
lucia recordat que a la Cimbra
dela Cnmuns s'ha fet l'afirmaeid que l loculacie de la Ruhr
illegal. -lacres, més explfeit,
declara: "El món enter s'adona.
que la situació d'Alemanya a
Ruhr no pot prolongar-se.Els darrers debate del Parlament anglee ens han mostrat

qu e . en el reme deis nnslres
antire PfleiniPS, agneeta concep_
1-ist s'in-incisa per a ore."
Finalment. eta oradora go.
vernamentals presenten rom un
pelen al triomf de la duda naeionalista a les aleccione pròximes. Stresernann adverteix
que si els tineinnnlistes arribessin al Peder. s'adonarien de
fea internacional creada
al Reieh i Po troharien Iligals

ignalment per les conseqüencire. de la guerra perdure :a See
gon g Marx, el triamf d'antros
elements seria una eatestrofe
pier tu Alemenya.
Tenmetrix els franreeos no
PS fien prou de l'actitud del
Govern Marx. "Le Temps". tot
Crint en cortante ¡'aspecto elantoral del diseurs de Stresemann,
recull l'afirinneie del ministre
nlemany segons la natal no

una nova guerva — afegeix—,
ral (me al món en t ee 110 SäPiltl:
Aloshoun u s vonielt radascú el que

nue 11 • assumissim
emmetes Arrenin e ,. (me lec de

ha de fer".

Fui' de dietari

sat per /a història.

altro3

MES VAL ALVI
Hem vist en un diari la reproducció d'una postal procedent d'hälia.
Sobre el segell hl ha estampa aquest
consell: "N'orate la. lista nazionale".
La llista nacional és la del feixisme,
la del Govern. Aix6 vol dir que l'honorable Mussolini militza el correa i
cls seus funcionarii per für la propaganda de les seres candidatures. Es
una bella pensada que suscitas rndnliraCió deis nombrosor, feixisidfils que
hi ha escampats per Europa.
Naturalm'ent que l'admiració no ha
pas d'esperar aquest detall, fet i fet
mindscul, per manifestar-se. La nova llei electoral, aix6 sí que és una
iihgrana que el bon 2 nIaquiavel deu
haver aplauda de la Seca tornba estafa. Sota l'etiqueta de la proporcionalitat, permetri al Gocen' d'obtenir
d'una manera autonitica la majoria
en totes les circumscripcions 1, encan,
en les mes afectes 1sed ..1 anar al ropo, mitjançant un simple canvi dc contrasenya en pan de les candidatures;
en !loe del feix deis lictors romano,
hom Iti plantará una llança, una espasa o un hlahiol. I co paus.
Es curiós dz entre con: totes In
tendéneies que prieticatnent són una
negació de la dernocriicia tenen punt
a estrafer-ne els posats i les färmules. No li fiara tres còmode, al s;gnore Mussolini, de nomenar directament
una Cambra de gent addicta, estalviantese els mitimaes d'unes eleccions i les molkties d'una campanya
de Premsa que mai resulta prou callada i respectuosa? No li fóza errara mes chino& prescindir de tota mena de Parlament i fer la seva amb
absoluta claredat?
Més còmode, sl, indubtablement.
Pece) en política sembla dcmostrat que
lea solucions cómodas i transparents
no sán las millors. Nepote() ha estat,
proboblement, un cielo homes mes exPedniUl i mis absorben'a que han gas-

tert.

haos

d'As a re- enrnhatedre las or ganitirregulars. ans
eneinns
seis ha d'infondre el han
espere. "C'est fruir', s'exclama
id lIerbette. 1 remarra que
manta ha metal fins ara la re-,
per sa del control militar inter-.
aliat. "Si .11ernanys vol reservar - se la Ilihertat de preparar
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- ''.1.:ciiiin-i7--eräTilb ros", exclama
Mussolini. I te la pruija de demos.
trar-ho, blidament sigui a base d'una
tupinada magna.
No en: en dolguéssim gaire. Comp.
tat i debatut, val més que la nostra
.cha .ca i el nostre clima no acabin
d'esser propicia als tirans del tipus
Porfirio Díaz (Méxic) o Josep Francia (Paraguay). De bell nou hem de
retrcure la dita del pensador francés:
"La hipocrcsia és ur homenatge que
el riel fa a la virtut".
Mussolini rol governar tot sol; té
la dina d'esser un dictador. Pece) no
vol semblar-ho

Caries Soldevilai

SITMCIO A EUROPA
L'arrbalxrdor d'Alemanya •
París, von Hoesch, visite, a 141.,
Poincaré per parlar de la 'Hui.
cI6 que derivava de rticiltUd

deis Industrials do la Ruhr ea'
no voler renovar els actorda ambo

la ioum, Von Hoesch paco°.
say a do prorrogar eta acorde
mentre es discutlen noves ser
luolons, per?) fd. Polnearti es
neah a aceedlr.hl, declarant que
la tto represo d'aqueste acere
donarla lloo a sanciona »ate.
els industrIals alamanys.
La O. d'Ambalradors ha exibe
minat Ja la reepoeta que oal
nie a Alemanya per la dimana
nota d'egotista sobro la roproal

del control militar. NO eh* irA4
ribat • cap aeord deflattlu, pura
4 ,,4 n'emes dalo d•ielate no
',ion t'Ami& inaletidoloatt.
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GRANS REBAIXES A TOTES LES SECC1ONS

JOCS DE -TAULA, LLENÇOLS, COIXINS, TOVALLOLES, BANOVES EN SEDA, SE DALINA I COTO, COBRETAULES, MOCADORS, DRAPS DE CUINA, TEIXITS, PERCALES, VOILETTES, LIANEA, GENERES DE PONT I CABESERIA, BRODATS EN PEÇA I A L'ESTIRADA, italENS ASSORTIT EN JOCS PER A COMUNIÓ, JOCS DE NOVIA, JOCS DE BATEJAR, JOCS DE LLIT, CAPELLS,
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Visito] en la Exoosicie Internacional ds l'Antonibbil els Stands

95390.

EJs que tIngeln AS NI A o sufecaelö, que usin
els FA Mi. S AUTATS o els CIGARRETS ANTIASMATICS
cicl tratelx Lector, que colmen de seguida els atase 1 da
ril pormeto Lerialr tranqull.-Demaneu prospectes
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rer crta 1 cresfea que sIge!, reo erenguln les renomenades
PM:1111U te! Lr. ANDREU'. Sea tan räpids 1 segurs els
Crctes tl'reses r2stIll2s, que a les prIm.eres preses se
ser t.n 3rnalictkizateat que sorprtn 1 anima 1 nalrebe sempre
ticsbparelx la tos per complot en acabar la primera capsa.
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Valsells entrats
Vapor espanyol "Barcelona",
de So y a Oolearis, amb carrega
general i 40 passatgers. Amarrat moll de 13arcelona E. Consignatari, Pinillos.
Vapor espanyol _"Alicante",
de Fernando PS,', amb càrrega
general i 23 passatgers. Amarrat moll Balears O. Consignalari, Ripol.
Vapor [lomee "Alle Jan", de
Londres, amb earrega general.
Arnarrat mol!! de Barcelona.
Consignatari, Condeminas.
Vapor espanyül "Rey Jaime
I", de Palma, amb carrega general. Amarrat moll de les Dias
sanes. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Cabo Roche", de Santander, amb carrega general. Amarrat moll del

cant.

Pregueu per l'itninto
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Vais.% B O . --a
Vapor espanyol arab
carrega general, cap a Havana
i escales.
Vapor arnerich "West Che.
tac", amb carrega general i
trànsit, cap a Val ència.
Vapor espanyol "Rey Jaime
I", amb carrega general, cap a
Palma.
Aeorazat america "Pittsburg'
amb el sea equip, cap a la mar.
Destroyer americà "M. Co n
nik", amb el seu equip, cap a
la mar.
Vapor espanyol "Jorge Juan'
amb càrrega general, cap a Mahó i escales.
Vapor noraec "Meteor", en
Ilast, cap a Mimar.
Vapor norucc "Alle Jan',
amb eärrega general i trans:t,
cap a Londres i Anvers.
Vapor espanyol "Tintore",
amb carrega genera!, cap a Ala-

••T

Al...u-ludo 501.

a

Rebaix. Consignatari, Ibarra i
Cornpanyia.
Balandra cspa3,yola "Paquita", de Vinaros:, amb garrofes.
Balandra espanyola "Tinucha", de Santapola, amb carrega general.
Vapor itwlia "Sant Agostino",
de Génova, amb càrrega general. Amarrat moll de Barcelona S. Consignatari, Ligare.
Llagut espanyol "San José",
de Vinaroii, ami) garrofes.
Goleta espanyola "Comercio",
de Sant Feliu, amb càrrega general.
Vapor espanyol 'Pedro", de
Ja mar, amb peix. Amarrat moll
de Llevant. Consignatari, S. A.
de Pesca i Navegació.
Vapor espanyol "Nalón", de
Sant Esteve de Prävia, amb
carbd. Amarrat moll (1,4 PutoIon. Consignatari, Josep Gilabert.

que morí el dia 1 del corrent

hurta reut bis SaLts ai am nts 1 la Emediccio/poställca
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VALENCIA, 289 ! 291
(ENTRE LAURIA

1

Els qul el ploren, la seva vidua Blariana de Cluilleuma, fills Joan entoni, Pilar,
Josep PA." i Carme, fil:s polítics Cf.:5We! Ersta 1 Do!ors Coliamer, nths 1 276ta, cosines
1 cosins politice, conviden als amics i coneguts als foricrals que en sufragi de
titA difunt 5 celebraran domà, d i llor1S, a dos q ua r t 3 d ' onze , a rz.'sglóola parroquial da Santa Anna. Agraint l'assistencia el dol co d4rta per acomiadat.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
L'Excellentissim i Iilas4rfssim Senyor Bisbe do Barcelona Ola dig.nat coneedir
50 dies d'in dulgiincia prr cada acte de pi etat o caritat que practiquin
en sufragi de l'anima del difunt.
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DONA ALS VOSTRES
Fi,1S

BS - ':S3th B31%110113
Sr. Rafe! Ballester,
Sr. Juli Bassols,
Sr. Josep Briansó,
Sr. ;roan Brossa,
Sr. Octavi Bruix,
Sr. Joaquint Carona,
Sr. August Corrous
Srs. licrca i Feliu,
Sr. Dídac Frau,
Sr. Enr:c Fuentes,
Sr. Este ,,e Masó,
Sr. Josc:p Ortoneda,
Sr. Ricard Perich,
Sr. Lluís Rib6,
Sr. Josep SI. Sahater,
Sr. Jannie 54devila,
Sr. Isidre Tarruella,
Sr. Rornuald Torre§,
Sr. Hermenegil Vallmitiana,
Sr. Josep Albiol,
Sr. Oaieta Almirall
Sr. „Idan &taller,
Sr. Josep Olyas,
Sr. Ave!! Jener,
Sr. Esteve Molas,

Aringuria Fivaller Si to, 1.-1. T..3241 A
Baix,,da Sant Miguel, 2, ent. T. 4397 A.
Teinpkrs, 2 4, baixos, T. 1338 A.
SaIG de Sant J.,an, 125, i. T. 1413 Si'.
T. 2142 A.
BonsuccUs, 6, pral,
T. 43 A.
Avinyó, 50, pral.,
Bruch, 59, 1.-I.
2569 S.P.
T.
tirtminacna,
3,
baixs.
Placa
T. 123 A.
Avinyó, 40, 1.
T. 1199 A.
Fontanclla, 15, 1.
Passatge Crdit, 7, entrl.
Carme, 39, 2.
Avinyó, 20, interior.
Claris, 5, 2.-2.
T. 233 A.
Aray, 3, pral.
T. 292 S.P.
Passeig St. Joan, 22, a.
T. 1718 A.
Passatge CrZelit, 5, entrl.
T. 4579 A.
FCM(11, 53, pral.
Gignils, 39, 1.-1.
T. 2582 A.
Portaferrisra, 2;, pral.
T. 1704 A.
Ronda Universitat, 20, I.
Muntaner, 363, pral.
Passatge del CrUctit, 3, pral.
Margenat, 16.

Sr. Francesc Perich,
Sr Engen! Rodríguez,
Se. Josep M. Ruscalleda
Sr. Josep M. Parellada,
Sr. Jatune Modolell,
Sr. Victor Serra,
solassits,
Josep Vida!,

Av11(y6, 20, niteriut
Lleona, 8 i 10, 2 -2.
Placa del Rey, 2, pral. T. 1801 A.
Corto Catalanes, 453, 1.-te T. 684 11.
Censen de Cent: 325, 3.-2. T. 5245 A.
T. 1429 S.P.
Méndez Néhez, 15, 3.
T. 514 S.P.
Bruch, 77, 1. ..1.

Cae, 12, a. E. E.

Bruch, 129,
—
imponte dei servei de demente de la
Pueenpatione, ammt
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LLS- ROYCE

äseedre ne" !200
blat, 6 de terina, 1 d'ore
4.

7 de blat; 3 de ferina.

Impressió general:
Ilisreat.—Bastant animat el d'ahir.
rnrs que msinuttvem en edicions anteriors. ta elasse novella, rebuda directament, es cotana
17!:•sr.sr.o.—Trt
25'5o i 25'75 al nostre port.
DespulIes,—Segueísen termo e/8 preus de lee ofertee de l'interior. La desee que té ales acceptació LiL perb, el se
tunal, i també per a nümeros 3 1 4.

1

BARCELONINA

META

rjnenan

Interessen també en gran manera
les fulletes, prospectes, programes,
invitacions de tota mena, remansos i
een i Diageoga, märtirs; Santa
auques.
tarina de Paláncia, agustina.
Preguem, dones, als nostres lectors i amics que es fixin en aquest
NOTA NECROLOGICA
projecte, que creiem dc gran interés,
ENTERRAMENTS PER .WW
ara que comencen a complir-se els
MATÍ
primen cent anys de la renaixenea
0
Comas,
de
7
Raporta
literäria catalana. Faran u na bella
lescp
anys, Hospital Clinic, al cementiri obra coceperant, com sigui, en aquesta lloable tasca cultural, cedint, o deiVen. A tes vuit.
Rosa Farnes Garriga, de 49 anys, xant un o mes exemplars de qualseS,ata. Anna, 22, primer, al censenvol de los expressades publicacions.
hei Ven. A dos quarts d'onze.
Cas que no sen volguessin desFrancesc Baró Salvat, de cine prendre del tot, é3 a dir que no les
seMalta,
14,
n'e sos, Sant Joan de
volguessin cedir o regalar, els fóra
son, al cementiri de Sant Andreu.
retorna:, un cop haguessin fet el scrA les deu.
vei, mitjançant l corresponent rebut.
Fere Gurgui Fentanills, de 68
El trametiment d'aquestes publicaanys. París, 8, al cementir i de Sant ricas ha da fer-se a l'Administració,
Gereasi. A les onze.
Impremta Alttis, carrers dels AnReverend Eduard Coreó Escayogels, 22 i 24. Barcelona.
la, de 6 $ anys, Estruch, 7, primer,
"El Borinot" anirà donant compal cementiri Non. A les onza.
te dele exemplars rebuts.
josepa Corló Faine, de 60 anys,
Jovellanea. 9, quart, al cementiri
Non. A dos quarts d'once.
Lluis Siques Tort, de 33 anys,
Palau, 5, tercer, al edrentiri Nou. A
les once.
Joma Pujol Lladó, a lijo anys,
Hospital Clinie, al ce:ele:n/11 Neu.
Joara Juan Garcia, de set meses,
Daciz i Velarde, 34, primer, al cementiri Nao.
Dolces Marsal Font, de 13 anys,
P. da Gràcia. fl Ciaría, 63
Ruiz de Padren, 37. al cementiri
de 5 22; Andreu. A les non.
Francesc Ballonga Resell, de 61
Riquissimes Ensaianys. l'antera, 20, al cement:ri de
mades i pä5tes mallorSao: . Andreu. A dos quarts de den.
•
Francisca Garnart C .aceanyé, de
quines.
56 anys, Carme, 114 C., al cementiSelecto 2,3sortit
ri Neu. A dos quarts de den.
Antoni Catana. Aguilar, de 32
doiços i centres de Naanys, Ticiä, 15, al cementiri de Les
ta, crema i mantega.
Corta. A dos quarts de deu.
Teresa Tibau VallCs, de 33 anys,
Er:it cada dia m:rs
Son, . ti, al cementiri :.eu. A les
Sants d'avui: Sixte 1, papa i márMartir Celestt papa i confessor; Ca-

bol

Ricard Morales Alonso, de 6.4
anys, Casp, 73, al cerne,ntiri .Non. A
les refl.
josel Vileza Llendi, de 67 anys,
Malado:fa, 83, al cementiri de Sant
Andreu. A les vuit.
Da'cors Granada Ruiz, de 61 anys,
Coll, 27, al ce:nentiri de Sant Andreu. A les vuit.
Joacp To, de 79 anys Folgueroles,
39. al eement:ri Vell. A dos quarts
ce de,tze.
Are'.oni Estela, de 63 anys, Sant
Dornenee, lo, tercer, al ceinentiri
.. r.en. A les onze.
Bartomeu Ferrer Bittini, de 57
anys, Passeig Pral de la Riba, 6,
te cementiri Nou. A les onze.
Real-fin Ortega, de 46 anys, Ser;//a, a, primer, al cementiri Non.
A les onza.
Aatoni ',luís, de 3 MCSOS, Escudellers Blancs, 5, al cementiri Nou.
A les vuit.
Daniel Clavero!, de 36 anys, AllBe';, 104, al cementiri Vell. A dos
quarts de dotze.
FUNERALS
N'Eduvigis Vives i Font , vídua
d'En Baldomer Llavina i Carreras.
Morí ahir, dillens, a les deu, a Sant
Josep. de Mataró.
N'Albini Serra i Llanta. Morí el
dia 29 de mare. Deiná, de vuit a
de:ce, mieses a Santa Maria de la
Mar, Meree, Sant Cugat, Ajada,
Agonitzants i Dominico.

gran de les Ellsairnades
de Nata, patent exclusiva.

UN NOU ESTABLIMENT
Ahir a la tarda tingué lloc la
inauguració del neu establi.
ment que els senyors lUpita i
Companyia han oben al carrer
de Fe.rran, nämero 33, per a la
Ním,la de Iota mena d'objectes
d'urfebreria.
Els espaiosos aparadors que
per primera vegada s'exhibien
"oren objecte de l'admiració
del numbrds públic que desti:'a davant seu, cridant putero.-at:;ent l'atenció per la r:quesa,
i bou gual do bits els

efecte, el Casal Cataiä de Madrid ha
requerit a la dita entitat Per poder
repetir aquellas sessions a l'esmentada
capital. S'estan fent les gestions neCessaries parque es puguin popularitzar com cal els nostres costums, en
el que tenen de moral i d'educatiu.

A1GUA

n11e

.41.1011~1~0101

1 Les sc.. , f.-. , s,,,-,-)tates ela7

borades pels

idilitIG Ls ricnts,2rat
es venen a Panliga Eibrica
de pastes per a sopa de ..lo-

sap Zigorre, carrer de la
D....pir.ria, 40, i a la sucur' sal, plaça de la Llibertat, 4
, (Gràcia).
ti
tiadOvraIMILMMINK/11~111.1

r
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A l'Hotel Ritz
Gran erposie.ió de models de
temporada de la casa. "La Francesa A Sevilla" des del dia 7 a!

12 d'aquest mes.

KastAultmer ROYAL.
Saló de Tos
iada dia te dansant de 5 a dos
',Liarla da 8, i dinar a Tatueniar.e, du a ti.
AVIS ' ALS ITALIANS
II Console Generale d'Italia r:corda
a tutti i connazianali che oggi, dome:al:a, alle ore ti antimeridiane, avra
luego nella Casa degl' Italiani una
riunione alia vale potra= assistere
tutti coloro che lo des:de:in°.

PER A TOTHOM QUE TINGUI
DIARIS I PERIODICS, O UNA
ALTRA MENA DE PUBLICACIONS, VELL O NOV
El p opular setmanari hurnoristie i
satirie "El Borinot" es proposa de
fer, arnb la c ollaboraciO de tots, una
Per a camero I Idiomas, Tít..
exposició de diaris, periZ,dics i puqui-mena, etc„ estuificu, senyor
blicacions rolants de tc,ta mena, que
hagin sortit dc cent anys ençà, en- o sonyoreta e1..ei214DE911A
COTS, carro! deis Arts, 10. Te.
cara que arta ja no es publiquin,
;u. fflfe1 A. La mes irdportant
Catalunya, Valéneia, Balears, Rossed'Espanya.
lló, i cls editats pelo catalans de les
Ankriques.
ROCA 1 MALLOL.—Camisers,
Interessen les publicacions esrnen.
carece de Santa Atitttt, 311. Jatade., tan si són escrites en canela,
quetes, pantalon§ i sweters per
com si ho són únicament en cataba
a esport i camp . Preus
cont en ambdues o mis llengües.
Per be que la idea inicial egui la
d'humorisme i broma de Una mena, amts, vEnirt,si.£ CCASIO
no sön excloses les publicado:1s "Seobjectes usaba de total olas.
rioJes", ans al contrari, són també
tes. PPOU flx, Tallero, pgra, gi
demanades igual que aquellas; sigaia
de la tendencia que siguin, i de qualDANSES CATALANES A
say al mutis, assumpte o materia: poMADRID
lítica, economia, trehall, religió, pieSegons scmhla, les testes donadas la
tt, esports, técnica, medicina, art,
terztura, COOltm sociologia, teatre, passada primavera al Frontó Comtal
urisprudencia, p edagogia, etc., etc. 'd'aquesta ciutat per l'entitat Folk"Esbart Folk-lore de CataluTampoc el camp no es limitat a lórica
sistema de publicació : tant si nya", de Danta rítmica i plástica, dediari, com setmanari, q uinzenal o nominades festes de la dama catalana
van donant cada dla el fruit que perMitigad, siesta, etg,
igeo' eh pass organitzadors. Ea

Sense que hom se n'adoni,
fa un capital; obté beneficis sobre el que neeessariament ha de
despendret cada dia; pot ter-se
servir a/ domicili, pes exacte,
qualitat primera, preus limi.
Lats; avanlalges que lema els
associals que es proveeixen a
la tenda-Jnereat Ecoponiat do
Hareellona, Rambla de Catalunya, 80.

Taquea Inatacables, lea trota

"HIP.H1P"

Les nostres lectores han de
comprar els seus adornaments
per a veaiits a l'airseditaila
verla de Panadés I Carbó, CarMe, 16.
.00

GRANJA ROYAL pAgius
g '
Palay°, 53. — Teléf. 1343 A
10311.03

INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA '
CLASSE DE CUINA POPULAR
Dies feiners, de vuit a nou del mati.

CONFERENCIA QUARESMAL
A l'estatge del &rete Bareeloni
d'Obrers de Sant Josep, Duran i Bas,
numero 9, pral., tindrà 'loe mil a
les cinc de la tarda, la quarta i
conferencia quaresmal a chrrec del president de l'entitat En J. Cecea i Sorrnani, cl qual dissertarà so-.
bre el tema "Actuació dels católies
en e/s monvents actuals".
•

que siguin els acaparadors de
la dientela de Datcelona,
fvdnen a hin hon preu.
No tosslu mes.
Preneu pastilies

11 T.

i.

Li
TRES RALS CAMA
LI

i

Cl TENIU MAL FAPINGOL

ori

GOLA.

USEU

-

t

IIIII31_7DA UNA EXTENSA
I SELECTA COLLECCIO DE
NO VETATS
PER A PRIMAVERA I 1STIU

PRIMERA COMUIllö

289

ri Irinp up

l'embans: %lob-Vida nara. 1
nolors I molestlee
l'esiat, desenroWn I tortilla
el nena esser, /mollea la :liare I predio.
pase per a un part ieliç I un/ abunuant.
En la lactancia: iten-VIda tinin. 2 :lux/unida ti qua-antat de llet, reurlgueza
ca,srma I mantrga, r era 5.1 mazo do Lo
dr,.i0.,:ro:10 Camada pur talietament.
farinactrs. Autor, dOetUr hUreg,
pla 31 Comercial. U. eareetona.

,

Colls d'americanas, els renta
91:13-111P"
INSTITUT DE CULTURA DE
LA DONA
SECCIO PERMANENT DE BIBLIOTECA cmcuLANT 1 PU.

BLICA
Ltibres recentment adquIrits
"De la :mpertäncia de l'11ració " , 5. A. M. de Ligori; "Le
Hasard", Emiie Eorel; "Kuss",
"Los conRudyard
serves: de fruites", A. Itelet;

"A la terra i a la mar. AventurP9 rneravelloses". 5 volums,
Mayme Raid; Ferran Soldevila,
"Els untes d'ara"; "ThEatre",
Sopho,le: "La :Chille" , Ji. Curdier; Mozart, "La Marc".
EstovaVes amb all, les (lee*
9-11?-111P"

Eran issottil in

carbitiV

EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES
L'Altrupació Fotogràfica de Catalunya ha inaugbrat una Eximia de
Fotografíes, ea la gual el comal Ea

TeL 48115 A

PREU FIX

COMENÇAMENT D'INCENDI
Al moll de Barcelona s'iniciä.
incendi en un munt de tr6 bales de
cota, i totes es el-marea ' superficialment. Els primers que hi acudiren
fou el peraonal de la Junta del Port
amb una bomba qua funciona a l'ute. i de seguida els bombers, amb
dos autobombes, dirigits pel senyor
Gutiérrez, l'apagaren instantitniament.

Novetats per

a Seny ora

Avui, 6 d'abril,
de 4 a 8 tarda
GRAN EXPOSICIO

UN ALTRE INTENT DE SUICIDI
Des de la barana de la rasa del
carrer d'Aragó, Jean Llop Calvo va
tirar-se daltabaix i es causó fractura
de la ata esquerra, fortes contusiona
i masegament general.

de les darreres novetats
i creacions de primavera
ENTRADA LLTURE
wumeemnimrememmmmasmaras
mea,.

A V I =I
es posará a la venda
"ESCLATS DE LLUM"
Poema de sonets
de

Mossèn Ramon Pitees

Portaferrissa, 28
----0114•11D•nn

7 D'ABRIL
INAUGURACiö DE LA TEMPORADA
FMLLUNS,

SECO() DE CONFECCIONS

en la nostra

catarros. retrenats, nronquitts
cromo:ira, es euare'xen ránl-

T

EX

alma)

a la nostra ~Ungida citente)a de la més

eiegant col •iecció de

tiatueut sud) l'Elixir Otomano% GLUEENT.

ATROPELLS
Abans d'ahir, a dos quarts de set
del vespre, fou auxiliat al dispensari
del carrer de Salmeron el mlnyó
setze anys Josep Gros i Negué, d'ama
friaeura del braç coquetee, de monea-tic reservat, produida per un carro
que Ettrpella i va fugir.
— El nen de quatre anys Antoni
Planella Grau, en sortr de casa seva, Sant Antoni Abad, fou atropellat per un auto de transportar carn,
causant-li una landa al front.
— A Li via Laittada, davant dcl
cinema Princesa, un automöbil atropella a Salvador Martínez Cortes i
li causa contusiono a la cama esquerra, amb probable fractura tlal peroné.
-.--•
Celestial ambrosta: cara LA GARZA.
MMIMIMeM

e

1

COnTs CATAL ANES, 613 4

CAMISERIA

hucha; 32'

Ckilllly

ELS AMBULANTS
Al carrer de Satt Antoni Ahat hl
havia Teresa Aragonés, trae venia
verdores sease permís. Un guardia
la invita a retirar-se i no solo
va deSubOir-lo, sinó que s'meolenta, i
cl guardia la va agafar; ajudat- per
dues parelles de seguretat, yergue es
negava anar a la Delegae.
— PcI carrer dels Aletge5 anava venent. sense permis, Angela López Se¿andel. , i ion portada a la Delegació.

Galeri s Layetalles

GANS

Pl. Catalunya, 7

ILUmi&

prenent

barsch

153111113

PRIMAVERA=ESTIU

MULTA LLET

P101, , i de

per hmer disparat en l'atemptat contra Angel Pastar/a, ha estat traslladat de Manresa a aquesta capital.

CarniLcs a mida
Robados 103 novcZata per a
la present temporada

tindrou

combat

TRASLLAT D'UN PRES
El ares Pere Mollart, processat

r

El propietari dal magaln del
Passeig, de Sant .loan on va Pavor16 un intent dc robatori abano d'ahir,
ce,s prega que tens constar qua no és
cert que els ',ladres haguessin ice a,at
la caixa del despatx.

Telefon 5327 A.

r

,e744e..

PELAYO. 7

310DEL3 EXCLUSIUS
ALTA FANTASIA
RAMEL.A. DE CANALETES, 11

M'ARES

na in tes niamiters quan tenen necessitat
(rauesar

comprés l'envàs

JAIME SAURET

PrP"2 %?

iret

Ilaunes Ce 2 i 4 litres

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
cm* BIDETS-DUTXES, etc.

11

55 mes que una errata del sme de
plantes E trren que pastaren me/u/va-

en

ti PREUS MOLT LIMITATS

CAMISERS

No

Envasats

CLAPES

No dirern que es regala, pegairebd ho sernbla, per lee
watts agionleraefons que hi lia
sempre de compradors a les
Vaixelleries (-luís INglada,
Rambla de les Fle-est, 8, i P,onda
ale Sart Antoni, 5, i es natural

de Nata.

pvive

i!1
Ititi

Ser i qualtat incemparables

Ferran, t. Casa

ALLIBERAMENTS
Han estat posats en llibertat els
sindicalistes Vega, Bey i Aria, que
es trobaven presos governativament.

tega. Especialitat en
els de la més pura Natilla, entre elles 'les celebrades Ünsairno.dcs

LI:s:a de la setaiana:

MARTI

INTENT DE SUICIDI
Una parella de carrabiners, a Can
Tunis, detingue a Francisca Pares
Roch, que inten;Ls snicidar,e dos copo.

El més selecte assortit en dolos i centres
de Nata, crema i man-

jar.
La direcció general de la ins-

tallacIó eälTPC del
conegut artista senyor Jaume
',longueras, i l'execució del
projecle a carree de les reno menades' "Galerics Layelanes",
la qua ! ! cosa equival a (Iir que el
nou establiment t's un dels miEuro que avui dia honoren

EXTRA - REFINATS

deu a dotar de la nit.

Sanirl laet:7 6„4. eamoras

Dilluns.—Sopa de formatge.
Dmarts.—Filet de llobarro a la
"Sana Germain".
Ding eres.—Culxa d'anyell a la
"Massaguer".
Dijous.—Pesols a la francesa.
Divendres.—Timbales a la Nantesa.
Dissabte.—Puding Boerniana.
NOTA—Poden assistir a aquestes
lliçons totcs les que ho desitgin, tant
si eón com no sòcies de l'Institut, salis fent o'25 pessetes per un tiquet que
seis entregará abans d'entrar a la
classe.
—oSeceM.permanent de Peligró i Calle.
Diumenge, dia 6, les vuit, Missa de
Comuni6.
Totes les associades que desitgin
que seis r2servin palmó i ram d'olivera
i llover per a la benedicció de rams,
que tindrà lioc amb tota salemnitat a
la Capella de VIeet:tat Cl (1:3. 13 del
corrent, nadan passar per les oficinas
de les Secciono Pcnnancnts avui, dissable i dilluns, dia 7, a les horas de
costura, on, mitjantsant el pagament
dc tres pessetes seis lliurarà una contraseenya atub la qoal pedrau ob:enir
el ram el día de la cerimónia.
Scerid Pummient d'Esperls i
cursions.—Dumenge, 1La 6, excursió
a Sant Miguel del Fui.
Scceid Perla:ni:el de flein,ció i Treball.—Diumenge, dia 6, a les deu co
pum, coneurs de Taquigrafia. essent
exigida la nEs estricte puntualitat.

um~~~iim
OLIS PURS D'OLIVA

inserim una 'lista completa dels individas que formen part de l'esmen-

de la fotografia.
tada Associació de Corredora Lliures
• Dita Exposició estái installada ale de Canvi i Borsa.
-l'estatge d'aquesta Agrupació, earrer
d'Aribau, 21, entrosoL i per tant, les Alumini voll, el torna nou
hores de varita són de set a nou i de
"HIP-HIP"

els 5CUS proptetarie no han escatirnat res per tal que respon_
gui a les exigtmeies deil gast
modem i del pnblic de bon to,
que hi ha (le trobar tot allò que
Itt seva lantasia pugui de.eit-

MODEP.N

Re: 2 al 14 (l'Atril 1£24

Nasal Ricart Baguer ha sabut presentar un neu procediment, en l'ordre

L'Asseciació Ferratera efectuará
avui una visita conectiva a l'Arxiu
de la Corona d'Aragó. Lloc de reunió: Mea Sant Jaume, a tres quarts
d'anee del molí.

ouposen.
arliele.s. que
Me i'esqué s b re laut u tu an
me s elegis el luxe i iefinnt
gust que presideix en la installació ei t restablizuent, ja que

PALAU D'ART

PARO DE 51ONTJUICli

'IMPERIAL

PARAIGOES CARDUS
Portaferrissa, 10
--------L'ASSOCIACIO EERRATERA

aquesta
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Diestehis‘ t t'Abel de 1934

I

MOBLES, JOIES, 1'A PI:350S
LAMPARIZS decorad& propotes por eminente artistas

momelsmaassm.•

represent ada pels que més èxit han conguerät en les reunions celebrades a les

ces de les millors firmes

REBUD1-3S

fer e

Paris

LES NOVETATS

EXTENSES COL=LECCIONS
/

PREUS POPULARS

L'Associae l b de Corredors Llares
de Canvi i Borsa de Barcelona ens
comunica que el sujunat corredor de
Borsa contra el qual s'ha presentat
una dentada per estafa, no és ni
ha estat mai d'aquella Associació, la

qual, amb aquest molla, emprendrä
una enérgica campanya contra tots
aquella 'que misa cap dret es lacia
passar com a tala corredor. de Borsa.
Eu utt altre lloc d'avest número

gimow

28, Portaferrissap 28
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Rebudes les darreres novetats de la temporada. - L a. casa més ben assortida amb vestits de nen per a la primera Comu ni() a prens reduïts.
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Diumenge, 6 d'abrii de 1924

Notes d'Esports

-s

Les dificultats amb que darrerament ha topat l'edició del nostre
NUMERO D'ESPORTS
tant per /a transmissió de noticies en diumenge com per
la seva ràpida difusió els dilluns entre els esportius cataó. Amb
lans, ens obliga a suspendre la seva publicaci
tot, a
LA PUBLICITAT
cdició diària, sortirà cada dimarts, ocupant la deguda
extensió, l'acostumada informació esportiva comunicada
pels nostres redactors i corres p onsals esportius.
FUTBOL.

CAMPIONAT PENINSULAR
El partit d'aquesta tarda es, pu ah
jugadors barcelonist es , de veritable
de
prova, tota regada que la vaina
Vequip asturia és ben manifesta. Per
aquest motiu, sembla que el Barcelona ha pres tones mesures i presentara l'equip complet,•inclocnt-hi Planas i Sanch o, els quals han deixat
darreramcnt, per lesions sod'aCtIlar
feries.
Per la seva part VSporting de Gijan ta'esentara Vequip a base dels seus
rnillors jugado r ', per tal d'oposar
enereca Iltita als nostres icampions.
La- Federació Catalana de Clubs de
naba: cns comunica que aquesta tarda al camp de joc, es posaran a la
venda localitata i entrades.
ATLETIC DE MADRID
CLUB DEPORTIU EUROPA
El Club Deportiu Europa anuncia
per als dies 12 i 13 del present mes,
das partits entre el seu primer equip
i el de l'Atlètic de Madrid, els quals
han despertat gros interès entre els
nc,t tres aficionats.
L'Atlètic de Madrid. en les linies
del qual s'hi compten Pololo. Triana,
Olaso i Barroso, seleccionats
per la Federad?) Centre, donant per
tant una garantia de les seres actuals
candicions. es propasa entaular dues
fa-tea lluites per tal d'eixir triomfant dels dos encontres, la qual cosa
fa créixer encara mes l'expectaci6 entre el !lastre públic.
REIAL SOCIETAT. DE SANT
sEBAsTIA, CONTRA CLUB
DEPORTE; ESPANYOL
Entre els cueles que encapçalen
aauestes ratlles han estat concertats
da s partts. cls quals tindran lloc al
carap de Sarria, els dies 12 i 13 d'aqui-,, t mes.
Per aquests partits, segons se'ns
cainuMea, el Club donostiarra desplacara el seu equip complet per tal
de reproduir les fortes Iluites de passedes exhibicions en els nostres camps,
la qual cosa obligarà a tanze de
l'Espanyol emprar un joc el sufident energic per contrarrestar la imutuositat dels visitants.
NATACIO
REVISTA "NATACIO"
Neri rchut el número de la revista
"Natac'ó", portaveu del Club de Natació Parcelaria, corresponent al mes
de mara i, com de costura. tot ell es
fa interessant per les traes cròniques
s a bre natació. rugby i altres esports,
pels acerats areeles referents a la
inaugttrac:6 de calcfacció en la
piscina de l'esmentat cerdo.

TENNIS
CAMPIONATS DE CATALUNYA

menat contra De Blonay; C. López
Scrt contra E. Colomer.
A les onze: P. Wallace contra S.
González; E. Salat contra E. Kauf fan.
A les tres: Esteva-Salat entra De
Blonay-Gonzólez; Sentmenat - López
Sert contra Colomer-illasip.
A dos quarts de quatre: Srta.
Fonrodona contra senyoreta V. liaré::: senyoreta M. Ventura contra senyoreta M. Mas.
MOTONISME
CURSA COSTA RABASSADA
Na queclat ja rcdactat el reglament
per a la III Carrera en Costa de la
Rabas.sada que, corn in sabut, organitza Penya Rhin per al dia 25 del
mes de maig.
Conforme anticiparem el regiament
ha sofert aquest aoje, algunes interessants modificacions en les qualrs
estampat Vespetit sempre innovador
dels penyistes. Encara que manca la
definitiva aprovació pels poders deportius corresponents, i per tant no
pot encara fer-se palia en tots
scus detalls l'esmentat reglamcnt, podem anticipar que s'hi crea un grup
de concursants independents que tindran drct a presentar llurs vchicles
cm la forma que creguin mis convenient, sense mes restricció que subjet.
tar-se a les cilindrades i pesos establerts per a les diferents ategories del
grup. La condició primaria d'aquest
grup es la de que els que s'hi inseriguin no han ele fer servir els resultats
obtinguts en la prova per a pnblica
propaganda de cap marca. eondici6 en
la qual es basa la qualificació donada
al glup.

111110d1
Visiten es stands nttms.
59, 60, 811 82.

presenta un xassIs tallat
de manera que es vegi tot
et mocantsme Interior I es

iMPOSAT
nn••nn•••n ••nnnn •••••n,••••n•n••nn•neueMae.,nnn01n

SALO DE L'AUTOMOBIL
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LES REPARACIONS

Els patrons de les drassanes
de Southampton anuncien el
locaut per a dimarts

Stresemalln declari inaceptable
l'informe del comité Dawes

Londres, 5. — Els patrona
de les drassanes maritimes de
Southampton han publicat una
nota en la qual declaren que si
dimana, a leer 1040 del matt,
els obrera no han repres el
treball, cornencarh el locaut.—

Hayas.
SEMBLA QUE ELS VAGUISTES
DAVANT L'AMENAÇA DE LOCAUT, REPRENDRAN EL TREBALL
Londres, 5. — Amb referencia al locaut anunciat pels patrons de les drasaanes maritimes de Southampton, s'assegu-

ra que aquesta mesura a'aplicara als obrera dels tallers de
construcció marítima de 'tot
Anglaterra en el CRS que eils

vaguistes de Southampton no
hagin repres el treball en la
data indicada per a aixa en el
Manifest publicat pels patrona,
o sigui dimarts Ninent.

MORT

(A.- C.

S.)

---als senos niAigitsi falla, MI ',cede, neta, Bernia,

»tupe
Patent; tots, en paxticipar als sena amiga i coneguts tan
irreparable perdua ela pugnen que li tribuna un record en
Iturs °raciona i se serveixin concierne a la casa mortubria,
carrer de Parla (Sant Decimal), nel- 8,
avili• diameaga ' a laa
onze del matt, per acompanyar el cad&ver
• l'església puma:141-de Sala jogagJosepets), 1 despria al consentir! de Saat
7Clervad.

!No es convida pánicuiarment;

REUNID PLENARIA DEL COMITE DAWES :: EL LLIURAMENT
DELS INFORMES
Pris, 5. — El primer Comité de perits que presideix el general Dmits há
celebrat una sessió plenäria aquest

premsa dilluns que se. Ocupen tres
centes ¡Mines impreses.—Havas.

so-america a la Mar Negra, Ans ara
desconegut del públic, és mencionat
en el "Roul", diari rus publicat a
Berlín. Segons el "Roul", el febrer
passat un vaixell de guerra americà
desembarcó un destacament de marins armats al port de Baturra. Una
part del port fou ocupada durant tres
llores pel destacament, mesare els
oficials americans examinaren els diposas, en els quals les mercaderies
protegides per la bandera americana
eren detingudes per les autoritats
duaneres.
El "Roul" diu que Litvinoff adreeä, a proAsit d'aiicó, una nota de
protesta a Washington, de la qual
no n'ha rebut resposta. Al contrari,
als vaixells de guerra americans a la
Mediterrània han rebut rordre de reforçar els que estas encarregats de
la protecció dels interessos atnericans
a la Mar Negra.
L'observador politic afegeix que,
de moment, la responsabilitat d'al
questa informació recau sobre el
"Roul", pede que seria interessant
d'obtenir informacions complementarles.

Ço que resta de la träglca
Armènia
Ha tornat a Rema el princep Albani al qual el Govern hala baria
confiat la distribució del socorsos als
prófugs a Asia Menor, a Corfú i a
Macedònia, tot just el Govern grec
llagues satisfet les reparacineaexigissinat
des per Italia després de
de la missió Te/lini. Aquest delegat
hala ha fet les declaracions següents:
"Una turba famélica de pàries errants, sense casa, sense pa, sense familia: set ad el que resta de la nació
armenia, un dia tan floreixent des de
la Mar Negra i la Mediterrenia. Hom
ha pogut establir que nomes en ei
districte de Salònica visten 200,000 ar-a
menis,abandona t s de tothom. La majoria sin cienes i intants, perquè els
bornes juren massacrats en el monutrif
de Ilur revolta contra la dominarle,
otomana o en Itur fuga a la costa."
Interrogat sobre les cor.dicions Id,
gièniques de la Macedònia. cl delegat
italià ha (lit:
"La zona costera As infestada de
tota mena de malalties, i jo mateix
he hagut de prmunir-me. Les victimes són moltes entre els organismes
febles. A Salónica distribuirem entre aquells infeliços 40 quilos de quinina. Actualment es treballa per construir habitacions per donar estatge als
armenis vagabunds en territori grec.
Havem visitat Esmirna, on regna la
desolació. La premsa grega empren-.
gué contra la Missió italiana una
campanya violenta, acusant eis italians
de propaganda anti-grega. En canvi,
les autoritats es mostraren deferents i
corteses."
rilebrineerne
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del Govern d'equilibrar per
complet el pressupost
Paris, 5. -- . Durant la seasid de la Cambra en què fou
aprovat el projecte de pensions,
el senyor Poinearé afirma la
voluntat del Govern d'equlibrar
pressupost.
per complet
El Govern no acceptara cap
augment de ()espesa, ni gastara
unkentim mes, rnentre no Ungui assegurat el corresponent
ingrés.—Havas.
LA CAMBRA ADOPTA PER
,AN,IMIT Kr UN P ROJECT E
DE PENSIONS ALS OBP.ERS'
DE L'ESTAT
París, 5. — La Cambra ha
adoptat aquesta tarda per unanimitat la totalitat d'un projecte de hei encaminat a concedir
als obrera de l'Estat, alai com
a les seves viclues i orfes, un
regim de pensiona semblant al

'L'ENTREVISTA HOESCH-POINCARE NO DONA CAP RESULfAT
Paris, 3. — La "Xicago Tribuna"'
diu que el ministre d'Afers estrangers
alemany, senyor Stresemann, ha de- 1
claras que l'informe del primer Comiti de perits que presideix el general Dawes és inacceptable per tal com
jutja amb excés la capacitat de pagament d'Alemanya.—Havas.

Un incident russo- americà
a la Mar Negra
L'observador polític del "Daily

Poincaré afirma la voluntat

. nn

Examina el text anglès defininu de
l'informe i la seva traducció francesa.
La data per al lliurament deis informes dels dos Comités a la Comissió de reparacions sera fixada aquesta
tarda. Es tren que el lliurament dels
documents a la Comissió de reparacions tindrà lloc dilluns o més probablement dimarts.—Havas.

Telegraph" diu que un incident rus-
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LA REUNIO DELS CAPS DEIS ALIATS DE LES REGIONS OCUPADES.
L'AGITACIO DE LES ASSOCIACIONS SECRETES :: REGISTRES I OBTENCIONS :: LA REUNIO DE LA C. D'AMBAIXADORS

Es probable que els vaguistes, davant d'aquesta amenaça,
deixaran de persistir en llur actitud.—Havas.
ELS MOVIMENTS DE TERRA
LA COMTAT DE DERBY
Londres, 5. — Els moviments de
terra que s'han sentit durant la darrera nit al Comtat de Derby no han
ocasionat cap accident personal, pero
sí algunes pèrdues.
Particularment a la localitat de
South Normanton els efectes d'aquest
moviment slan deixat sentir amb Inés
intensitat que enlloc.—Hans.

comprengul per qué

PER EQUIPS
Es part:ts corresponents a aquest
ternpirtiat que es jugaran avui, s'efectuaran amb el següent ordre:
Primera categoria. — Barcelona contra Pimpria (pistes Turó):
A dos quarts de &u: J. R. de Olana contra A. Noblom; E. Witty contra J. M. Tarta:e/la.
A les onze: E. Sindreu contra R.
llarales; A. Riera contra A. juantco.
A les dotze: Srtes. Marnet-Torras
C51117,1 senyoretes Fabra-Vizcava.
A les tres: F. Sindreu-Riera conrea
M a ral:s Tarru rdla 0:ano-Sagnier
c ...ntra jurtMco-Saprisa.
A des quarts de cinc: Srta M L
llame: contra senyoreta J. de Vizcaya; senyoreta I. Fonrodona contra
senyoreta C. Fabra.
•
Segarla ca tegoria. — Barcelona contra PompLia (pistes Pompeia):
A dos quarts de den: F. de Sent-

1 k a I I e jun a

GRAN BRETANYA

DEMA ES DONARAN A LA
PRENSA ELS INFORMES
Paria, 5. — Els quatre informes dels
Comités de perita seran donan a la

ELS GREDITORS BRITANICS
D'ALEMANYA ES CONSTITUEIXEN EN comrrE
Londres, 5. — Els creditors
brititnies d'Alemanya han formal un Comité amb l'objecto
d'insistir prop del Govern per
demanar el pagament de les sumes que els deu Alemanya.

Aquest Gomite, després d'haver qualificat d'escandalosos
p is ajornaments que Alemanya
fa per no pagar, ha fet allusió
als nombrosos subterfugis quo
ei dit pato empra per sotstreu-

re's al compliment d'aquestes
ohligacions.
El dia 14 del mes que som se
celebrara una altra reunió de
cred i 1 ors.—Havas.

Els EE. UU. no estan disposats a obrir crèdits
a Alemanya

Washington. 5.—Sambia que
el Govern nordamerica no esta
disposat de cap manera a obrir
credits a Alemanya, ni tan sola
amb mires al restabliment de
IR seva situació comercial,—
Hayas.
LA REUNIO DELS CAPS
ALIATS DE LES REGIONS
OCUPADES
ELS FETS I LES MESURES A
ADOPTAR
Coblenca, 5.—Davant el recrudiment que, amb motiu de les cleccions es nota a Alemanya, de la
campanya nacionalista—a la qual

cosa ha afegit ingement rabsoluci6

la conducta dels antics oficials alemanys, aixi cont els maneigs de la
joventut i les maniobres de reclutament que es porten a cap als territorio ocupats. Ahir es va portar a
cap una vasta operació petquisitorial
a la Ruhr i a Rhenania, els resultats de la qual es donaran a conii-

xer al seu degut temps.—Havas.
L'AGITACIO DELS ASSOCIACIONS SECRETES :: REGISTRES I DETENCIONS
Dusseldorf, 5. — Amb motiu
deis registres practicats ahir
pel servei de seguretat dels
exèrcits aliats, han estat 1r0balo nombrosos documents que
palesen que, regna molta agita.cid a les associacions secretes
que com se sap varen ésser dis
sollos.
A la Rhur i a Rhenania s'han
practicat 240 registres, tots
amb resultat. A Essen han es-

tat detinguts 14 membres de
l'associació secreta Schlaget-

ter Essen. Aquesta Associació
va ésser constituida a Essen fa
algunos eelmanes amb el tito)
de Societat excursionista colombiana. Munter, el seu president, servia d'agent entre l'associació 1 el govern alemany.—
Hayas.
TEMPTATIYES DE SABOTATGE
París, 5. — Comuniquen de
Magüncia al "Echo de Paris"
que la nit de dimecres al dij ous s'ha realitzat una temptativa de sabotatge en la tia :etnia de Mannhein a Kircheim.
Uns desconeguts colocaren
en mig de la via una pedra que
peeava setenta quilos.
Una altra temptativa de sabotatge s'ha registrat a la vla
fèrria de Racklinghausen a
If amm.—Hava s.
ES DESMENT QUE LES TROPES FRANCESES BAGIN ESTES EL RADI D'OCUPACIO
Paris, 5. — Es desment oftcialment que les tropes franceses de la Ruhr hagin efeetuat
un avene pels voltants d'Elberfeld.—Hava s.

L'ENTREVISTA
VON HOESCH-POINCARE

rament del nacionalista Dreyer, condemnat a Franca pel ten sabotatge
•
a la Ruhr.
Tosa aqueas feto han decidir a
l'Alt Comissió a vigilar curosament

el que pot passar desaste de la contestacid d'Alemanya a la nota relativa
a la represa del control militar la

ART I CLES
, París, 5.—E1 miu:stre d'Agricultura
suprimirà tot seguit els drets de sentida sobre sls cavalls de rea, forratges, fustes, grans, fru:tes i Ilavors
de patata.
Altrament reduira un den per cera
eis drets sobre le% conserves dc cara.
—Hayas.
EL PARTIT COMUNISTA TORNA A PRESENTAR CANDIDAT
ANDRE MARTY
Versalles, s.—El partit comunista
presentará corn a candidat cn les pròximes eleccions a M. Andre Marty,
que va esser condernnat per un consell
de guerra a conseqiièna de la suble y aci,S de la marineria a la Mar
EL l',IINISTRE DE GRECIA A
PARIS SURT CAP A ATENES
Par,, 5.—Ha sortit cap a Atenas
Ato! Romanos, ministre de Frècia a
Paris —Hayas.
XOC D'AVIONS
TOTS ELS TRIPULANTE
MORTS
Estrasburg, 5.—Dos avions han
xocat, tot volant.
. Coto a conseqüencia de l'accident
han resultat morts tots els tri p ulants de totes ,dues naus.—Havas.

La crisi ministerial que acaba de produir-se a Iugoslàvia,
és notaseis un episodi de la Cuita que es lliura en aquest país,
les tendències unithries i tecleraltstes. Hom parla sovint de
l'antagonisme irreductible entre les diversos prONineies noves dell reialme iugoslau i Serbia. La situació, per?), is en
realitat, mes complicada i aixl
cono les Diputacions eslovena
o bosniaca, per exemple, han
soslingut el govern centralista
de Patxix, hom ha vist la vena oposició sorba aliar-se amb
els autonomistes croaba. La
part decisiva es juega, de fet,
entre dos grans partits bisthrics serbis, els radicals, acabdillats pel senyor Patxix i els
demòcrates, actualment dividits
que segueixen eles inspiracions
de dos liders diferents.
•n•••••••••IORI

Pressions sobre e! Govern
britànic per a modificar
l'acord de Tánger
El callaborador diplcunätic del Poli;
T gra th ha rcierit que, probable-

ment, s'exerciran press:ons considerables sobre el Gavera, sobre el para
laboriva i sobre elements pertanyeua
a anees grupa polítics, amb el fi dolotenir que l'acord de Tánger sigui :nodiiicat abans d'ésser posat a la ratificació del rurIament. Han/ fa observar, per part deis adversaria de racord,
que aquest co es instrument diplomaitic d'itr.portrincia vital i urgent, cara
podria ésser-ho ale tractat de pau.
' D'altra pare, la seca conclusió fou
acellerada pel Govcrn Baldwin en t.n
Sobrela mejor luna i•moment en el qua', no tenia una auto-.
ritat electiva. Diversos mern'ares del
iu mejor pruevdr, Gabinet laborista són, segons alçt
escriptor. contrario a l'acord, per tal
com en les cläusules que conccdcix a
1,n•n••nnn....mg les trapes franceses i espanyoles el
dret de tränsit ces "hinterland. es corre
un mili yen per la tranquillitat
ronca i s'estahleix una incompatibilitat
amb el regim de nrutralitat real i pera
manent atribuit a la acula de Tánger.

DEL QUE ES TRACTA

tre-la a Hure respectius Governs.—Hava s.
Parts, 5.-1:Agencia, Havas publica la següent nota:
L'opinió del Gavera trates sobre

de tots els funcionaris. — Hayas.
SUPRESSIO DE DRETS DE
SORTIDA A pivERsos

Després de la crisi iugoslavai

Paris, s. — Diu "Le Journal" que
en l'entrevista celebrada entre l'ambaixador alemany von Hoesch i el president Poincari es va tractar molt especialment respecte dels acords amb ix
Micum, que acaben aviat aixi com de
la qüestió del desarmament i del on-.
trol militar a Alemanya.
Sembla que el president del Cansen,
en el curs de l'esmentada entrevista, va
fer notar a vos Hoesch les comeqiiéncies inevitables que reportaria
aquest nou conflicte en cas que no
s'arribés a un acord en aquestes negociacions, i els esmentats onvcnis
quedessin en suspens.
"Le Matin" diu que, segons sembla,
von Hoesch banda suggerit que els dits
convenis fossin prorrogats per un pedo& d'un mes, mentre es continuessin les negociacions.—Havas.

de Ludendorff en el procés contra
Hitler—l'Alt Comissari francès, M.
Tirad. cekbra ahir una extensa
conferència amb els delegats britänic i belga, acordant-se mesures coercitives contra la dita propaganda
nacionalista, que vénen a reforçar
les que ja s'adoptaren fa sis setmanes, sota la proposició de M. Tiraed.
Els reunits reconegueren, en efecL'ENTREVISTA VON 110ESC,Htranyen una gran gravetat, tant des
POINCARE NO RA DONAT CAP
te, que les circumstäneies actuals enRESULTAT
del punt de vista de la política exteANUNCI DE SANCIONS
rior aternanya com de la interior.
Berlin, 5.--Una nota oficiosa
D'alguns mesos enn s 'ban desen- cOnfirma que l'entrevista celetotllat fets que són un simptoma inbrada ahir per l'ambnixador
negable.
d'Alemanya a Pares amb el proNo és ja solament l'actitud dels
sidont, ihel Consell franebs, no
nacionalistes en els mitings electoha donat cap resultat positiu.
rala, molestant els oradora modela de Wos" diu que
La "G:ise
rats i republicano. Cal tenir en comp- TI. Poinearé s'ha negat a exate altrament:
minar tota solueid intermediaL'actitud batalladora de Ludenria d'una prolongueid arob els
dorif, despees que per mediaciú de
acords tic la "Micum", electaStrescmann va ésser absolt en el rant que la no renovacid d'aprocés de Munich, pronunciant disques1s acords donaria lloc a
cursos gatófobs i inCitant la jovensanciono contra les indústrles
tut a qui s'adestri en el maneig de
a lem n nyes .--/lava s.
les armes, a la qual cosa coopera
reunit agur
d'ambaixadors
el ntinistre de l'Interior saxó deroLA
REUNID
DE
gant el decret que prohiba la conoranció d'Associacions militar; de LA C. D'AMBAIXADORS
joventut.
PArls, 5.—La Conferencia d'amEl naemorändum del ministre de
Imixadors s'ha reunit aquest
Finances del Reich, doctor Luther,
mali al ministeri d'Afers Esene té simpaties entre els elements
Innatos per tractar de la conlestacid d'Alemanya a la nota
pangermanistes, declarant impossible l'estabilització del canvi alernany de la Confereneia relativa a la
Miestid del control militar ina menys que es concedeixin nota
crédito a Alemanya i se l'exoneri teraliat a Alemanya.
La Conferencia ha procedit a
durant uns quants anys de tot paun canvi de punts de vista congament en concepte de reparacions.
siderant la qüestid en general
L'apologia de les organitracions
ja que cert nombre de delegats
secretes que va fer Stresemann diuno havien rebut instruccions de
menge passat en el, discurs d'HanHura
Governs.
nover, després de proclamar que la
Es demenarh que es post en
seva bandera i la del sus partit conestudi /a contestació que ha da
tinuava essent la deis Hohenzollern.
donar-se a Alemanya per tal
L'aloeució del ministre de l'Interior del Reich, senyor Jarrea, en el que els deelgats puguin trame-

Cenares de la .Premsa celebrat a
Hagen, molt conseqüent amb l'actitud per ell observada en l' e n ter-

estat exposada aquest mati als representants del Goverru aliats, per la
delegació francesa en la Conferencia
d'Ambaixadors.
La Conferencia ha cregut oportú
no donar cap comunicat referent als
canvis d'opinions que s'han experimentat en aquesta sessió abans que els
respectius Governs n'estessm assabentats.
Per aquest motiu els comentaris
que poden cpardixer sobre aquest afer
en la Premsa, no representaran las
que l'opini6 particular dels sena
autora.
El redactor diplomätic de l'Ag&lcia
Havas diu que amb aquesta nota es
contesta a un periúdic parisenc de la
nit que publica un article preconitzant
sota certes condicions una enquesta
feta a Akmanya per la Societat de
Nacions sobre el desarmament militar.
—Hayas.
IMPOSICIO DE LA JORNADA
DE DEU HORES
Dusseldorf, 5.—A la mina Libar,
on la direcció alemanya ha succcit
Ja "Micum", s'lla imposat als obrera
la jornada de deu hores, sense esser-los concedit cap augrnent de
sou.—Havas.

Itittermosura

Lire f cenr.id,,r del Paily Tdegra,tli
ategrix Tu! una acció del Ganen, britanic ha de iznit en camine les observacions deis adversaris de l'acord.

VIATCES REIALS
. 10.1.5 M'AS DE ROMANIA
r RIBAB•N A PARIS DIJOUS
VINE:4T
Parle, 5.—Els reis Romania arribaran a París dijous, a
les onze del teca i.—hl

jgC
...24p11,2
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L'Unica que substiiums ava.itatjosament la Ilet fresca en
COITIestiC i en l'alimentació
dels infants. Fascicles de franc
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvia
Layetana, 41. — BARCELONA

Sosnovice, 5. — E:5 minai-.
res de la mina Czeladz, ea velore que seis negava un ant:cip
sobre Hurs safaris, han atacat
Igs t'orees que guardaven la
ne, resultant 14 obrers s IP poliries ferits i de grau etat un
obrer i test oficial de policia.—
Hayas.

Ef
Andreu

Fàhregas 11130

FARMACEUTIC
ha mort a Prat de Llussanes, a l'edat de 66
anys, el dia 1 d'abril, havent rebut els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
(
A . C. S.)
Ets que al atoren: esposa Balblna Adam, germanas
Antbnla, Teresa I Marta, germana política, nebots I pa.
rente tota, en comunicar aquesta Pista nova als satis
amlos I tionsguts, sis dimanen la evitad ds proa» a
Diu per la aova &nlma.

•

Prat de Limarla, abril de 1924

L'Ilm. senyor Biaba de Barcelona s'ha dignat coaoedri indulgencias en la forma de «Muta.

*ti

:

604:

at de
atalunya

ISAVIS111 TECNICS

nyor Josep Esecilä, presIdent
del Sindical Agrícola . 1 del saa
nyor llaman Soler, farmaateuthe
Jalado». En ternes propielat
del clangor Altota' Pitiole
So/eras. Eu farree propletliti
del .tienyor Josep Aran, eeere.
taxi de l'Ajuntament.

D'AGRICULTURA
Granyena. En terma ¡copisCONFERENCIA,
•
del senyar alcalde.
La Goinissió de Cultura de la ta tSarroca.
En terres del senyor
Teianenca organitzà una
'Vilaplana.
itedltarencia sobre -Elaboració Josep
Es d'esperar que els efectos
Conservació del vi", el debenbietitament de la qual confie a d'aquesta tasca de divulgació
agrícola, eminentment priteti'La Jaume Rae-entes, director ea,
ea taran aentir a no trigar
dale Serveis ~Mes d'Agricultura, per a la qual cosa, amb gaire.
eetoo iu de la dita conferencia,
'as velé molt concorregut el lo¡Oil de *'esmentada entitat.
La reforma de les
'e BERVEI D'ARBRES FRUITERS
• Com en els anys anteriors el
-Servei- d'Arbres Fruiters de la
▪3Iancomunitat de Catalunya he
ee realitat una c ampanya d'esEl C. A. de D. del C i de la L ha
porga d'oliveres a diferents remes el següent document: '
" Excm. senyor: Plau-nos posar a
1,.t pobles, principalment de la pr o '. vineia de Lleyda. El personal coneixement de V. E. que aquesta en dril Servei per corregir bis sis- titat, deferint el convit d'aquesta Al, temes usats i per divulgar un caldia, insta eh seua sacie a exposar
métode racional que s'adapta llar criteri respecte al manteniment de
,als nostres arbres i al nostre la Rambla en la seva forma actual o
, ••'e clima. espriegri a cada un dels a la sera reforma, havent pres part en
la votació oberta TRES MIL QUINe pobles vis:tats un nombre va
d'olieres Que queden-riable « ZE SOCIS que es manifestaren de la
-4 Con/ a exemple i on els agricul- faisó següent:
A favor del manteniment de la Ram7 tore poden prendre mudes'.
. Els pobles mi sha esporcal bla en la sera forma actual. 12,929)
haa estat els següents: Sant DOS MIL NOU CENTS VINT-IPan d'Ordal. Cables (le Mont- NOU.
A favor de la conversió de la Rambuy. Balaguer, Montgai. Butsenit. Assentiu, lbars dtirgell, bla en boulevard, (86; VUITANTA
Cubells. Foradada, Fuliela, Cas- SIS.
Els comprovant de l'esmentada voUSUTA. Avellanes. Os, Ter,
finen:, Menarguens. Torrelameu, tació els posen a la disposició de V. E.
Llorens, Gerp, VallIfogona i Pe- per si disposa llur lliurament.
El parer, doncs, dels nostres socis,
.
relló.
A conseqüència d'aquestes cha maniiestat ben clarament, i cona
campauyes que es -. ,nen realit- que eh concorda amb la immensa Mazant des de fa sis nays. sún ja joria dele ciutadans de Barcelona, esmalle els patalee un ha estat mena que l'Ajuntament de la costra
adoptat amb salisfaccid gene- digna presidencia no menysprearà el
tini i recompte de vote del plehiscit
ral el nou sistema d'esporga.
I. per tant, que no consentirà que
SERVEI DE TERRA CAMPA
sigui destruida la mes genuina i traAcaba de finir la (terrera dicional via de la cautas nostrada.
campanya de (Ivulgació ag‘iVisqui molts anys.
cola, rale les que :eriosainent
Barceia•na. primer d'abril de 1924.
han organitzat en . la comarca Per la Secta() permanent dOrganit.
de. Les Garrigues (Lleyda. els
caci i Treball del Centre AutonoSerucis Tit.11:CS d'Agricult ura
mista de Dependents del Comerç i
de la Mancomunitat de Catalude la Indaistria-7E1 president. 'tanya, mitjançant el eütl Servei
ntán Ráf als. - El secretad, Asilad
de Terra Campa.
Cubo.
La climatulogia eSpecial de Exceiln-dt;,sin: senyor alcalde de Barreernentada comarca, viraetecelona."
ritzant-s2 per una manea noDE LA SARDANA DE
FOMENT
table de preeipitrwions acunaBARCELONA
ses. sois permet l'alternäneia
• de les lenes. d'un any de reAquesta entitat ha realitzat l'escru- • real i un altre de goret, cons- tini i recompta de vots del plebiscit
tituMt per tant el dit conreu entre els setas soci, sobre Furbanitza.Ja base de la seva terra rampa. ció de la Rambla.
El resultat ha estat el següent:
, El sea perfeccionan-len!, miljaneant la infroducca1 de ntn- vots a favor de la centinuació de lea
Rambles actuals; i vot en pro de la
'„,•; seuines que abaratint la mä d'o- Tbra. Nerifiquin una tasca mi- traniorrnació en butevard, i 1, en
Sor, ha estat l'objecte de les Liane.
campanyes que ens hm refe-

(..;ArALtiNX:An'
ie/illird des 1.024'
•1121114CIO AT1(061 121111CA 4311NIMAL 4
a ESTA? DEL ZillePS A CATALUX7f11 4
Liga 7 DEL J1411. (Obfflacione d'Europa. red
P Dirle réd111-' (Observado:la de u Itanä
»fea 1 Mire, tabsiAs per tiesas Nass as) . .•L
anteenoldeeca cande" comunicadas pu teitleset •
Ha • anpitjertit notableneedted tempe la Patín•ee'A tot Calahanya -regna ternps nuvolós, observaiitinda lberica, a causi del madi de perterbaeie atniosse pluges isolades i particularment intenses ab pro'erice assenyalat ahir a l'Atiende i que ivanea cap
viuda de Tarragona, i lieugeres pedtegade. a alguna
el centre d'Espanya. - Lea pluges s,ept gairebé ge- llocs de la de Lleyda.
'penda i dominen venta del aegon quadrant.
Els venia eón fluixos, dominant els dt la regle de
El régim anticiclònic persisteix a les Ille.
Llevant.
niques i a l'Atlàntic septentrional, amb bou temps a
La temperatura máxima ha' estat 'de 18 grane a
amenes regions.
Figueres, i la minima, de 7 graus sota zero al Rae
¡Me

EL BESTIAR . ESCOREAT e -e
• Able se sacrificaren **Al ItiiT'E
comedor 5 bous, 519 Vedellei,
17 per a' Sarria; 4 5 4 memo.59- cresiats, 295 cabrita, 1 202
muelle, 833 entalles, 97 cabreaeel
496 porcs.
EL COARTE EXECUTIU
. DE L'EXPOSICID
A les oficines de l'Exposició
es va constituir el Comite exe-

1.0 oteigacien. s i mig per ¡co de
l'Alacant serie II en eülir di la brilean subscripció catalana es velen

soHiatades vibrantrnent al rodle, Per6.
en pujar uns quants etaus, i com si
delegat de la Junta difossai espiades per lea banque; de Marectiva del Certamen.
drid i Bilbao ora de la sobscripció Lar
Doni
possessió
de
Hura
cär£stangento.
només se'n devia vcder o exigir la pri- •
rece ala presenta per encarrec
tqa cantara amb Eabsorció imminent
del senyor alcalde, el senyor
feta per la potencialitat i la bona fe
Afadorell, comissari interf, fins
aquest moment. de l'Exposició. del nostre estalvi, sinn vist no la
El president del Comiti3, se- amenaçades, sinó atacades per les vennyor Olabarrfa, agraf la es lid des d'aquel:es places.
En canvi aquí no hi va hacer Mol'
realitzada pel comissari traten.
El Comite executiu delegat es a darrera hora per qui en volia, i
aquests subscriptors contrariats i alreunirà els dirnarts i divendres
de cada setmana, a dos guante guns bailes carredors afectes a JALacat adin els que, espOntaniament,
de cinc de la tarda.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE posen per ara muralla dadquisició al
tipus d'emissió a les vendes de f ira.
Per a complimentar l'alcalde
Comença a isser, senyors, irritant el
va estar ahir matí a l'Alcaldia
el nou regidor doctor J. Manuel que passa amb les subscripcions tertoviäries.
de Cendoya,
La repugnancia d'aquestes privatives
que poden arribar„ a semb:ar, vulgar1-la mort En Ferrer ment parlant, autoritzacions pinxesques, ofereixen per al futur la desafecció possible i paulatina de la nosira Borsa per les noves emissions del
Nord i l'Alacant, i no oblidin les
Ahir al mati, en aixecar-se
del llit, va morir sobtadament companyies-i és un avis cramic--que
el periodista i nou regidor se- si sense el econcurs de Madrid i
g.-3/11.1iTS
rtLdjØt. P taRC.c.1.0144.(äürgliltissni (le eatmostera Saura st Lee' 7 uni
poden emetre. com ho prova el
nyor Ferrer Bittini.
Altitud, meteco:
25e, 500.
Era fill de Jari, per?) ja fa manifestat i reiterat aspecte Itur
Direcció:
ENE., ENE.
molts anys que vivia a Barca-- mercats primistes. no podran emetre
Velocitat metres per segon:
3,
2,
.211,-,2 el concurs de Barcelona, que a
lona. Va e, sser cretari partiPiafó de nítvols: Nimbus.
cular del marquA de Medalla°, mercat de ferma, sólida i gelosa col-•
;
alcalde
de
Barlocació.
quan aquest fou
celona.
Abans que alta.), ei tantes influenOBSERVATORI IdETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Començà les seves tasques cies o pressions es veuen obligades a
Hora; d'observaci6: 7, 13 i 18 boina
periodistiques fent de corres- atendre, -és preferible que veiessin
593, 737'2. - Termòmetre sec: 9'4, i3'1, 53'3. -Terno:aneare humit: 8'3, o'6, /1'8. - Humitat (ce
ponsal del "Diario de la Mari- .
algun fono de reserva especial.
ntéssimes de saturació): 85, 82, 82. - Direcció del rem: ENE., NE., NE. - Velocitat
del vent en me »i. na", de l'Havana, i mes enda- creat
No sorprengui a ningú. i menys a
tres p er segon: 3, 5, 6. - Estat del cel: tapat, quasitapat. - Classe de núvols: nimbus; ctimuls-ninahus;
vant ingressa a la redaeciú de bons i admirats amics nostres que
cíamuls-nimbus.
"La Tribuna", un actualment exerceixen cacees importants en ambo
Temperatures tremes a romea
exercia el earrec de reilael2r 'In dues Cempanyies. el nostre to de cenMáxima: rae. - Mínima: - Mínima arran cje terra: 75. - Oscillació termometrica: 5'2. cap; a mes a rates, eslava en- suda i d'iudienació.
Temperatura mitja: 11'5. - Precipitació aiguosa, des de lcs . 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
carregal, de la servid "Del atndia de la data: 17 milimetres. - Recorregut del ve:it en igual temas: . 85 quilòmetres.
Considcrem sagrats més que el probiente-.", del inaleix diari.
pis els intereses d'altres. i ens ofén
Pertanyin a l'Aesoeiaciei de la
tota ombra de burla a la Borsa caPrentaa Dlitria i l'Associarid de
----•-- ---•talana, que volean reTectable i res-6. El Concurs consistirà
Periodistes de Barcelona.
Penh e) salvä una coincidimvetada.
hallar una sardana no revessa.
Fa ti. es anys va publicar una
. cia miracuiosa: al cap d'una
Que es facin cesar de seguida
desconeguda deis coneursanls, i
hora .sartia el COITPII 31 mi novella tUnlada "Los hijos de aquestes vendes abans que l'opinió sia esser possible medita, que
la i sembla que ara es- gui unánime en !a condemna.
d'Oran. I majestuosament emdeurä bailar-se i repartir-se
prenc-uct una volada, fins al Prat tava acabant-ne una ultra.
En el comptat hi ha hagut forta
exaetament i en la seva totalitat
Aquesta arlmana haría retal
del Llobregat.
había co vendes de l'Estat.
QUINES AUTORITATS ENS VA
a l'esta empordanós.
I aliar el senyor Caparh ene nomenat regidor, i ha mort
L'Interior baixa vora un doble curó
7. Es eorirediran (1'03 preDONAR LA SORT!
sobtadament.
diguí, anal) un somriure malii mes d'un doble cupó l'Exterior.
mis a les colles que havent
A EAjuntarnent nos han faAl
vel
sigui.
eiAs, que havia balut el record
Aquesta baixa uintideir en el seu
complert la base anft. rior hagin,
cilitad, la nota que dormita acuse
d'altura deis regidora...
amb el reial decret respecte "ia
a judiei
Lima, excel•lexi en la traduar i senau locar ni un mol.
DES:IIEN'FINT 111:31011S
conversió 1 umpl:ació de deute en l'i:ninterprotattiO de la sardana.
Es parla d'unea dio:larda:10ns
El general Lascada lot dit que
minent venciment de Tresor de! da I 5
Aquest e premis conaisliran
del e e nvor Pnigniartí.
VCI1C2a pues. 396 azo,noo
sön certs els rumors . que CRaNICA DE CULTURA del
en objeetes de fanlasia u Milii es canvien aquestes i s'amplien
al senyor Alvarez de la Campa
tat per a joves i senyorcles.
han. ' d i tnitit; alittense - diguaia 700 milions. amb im venciment a
8. El Jurel estari3
Pii!ver5f0 d Ørceloni
ni En l'Odio de Rivera ni jo no
quatre anys i amb una prima d'amorper un represenl ale! de 1 Esn:01
Facultat
de
Filosofía
i
Lletrcs.
Cii sabein res.
tització.
Folk - lore de ,Catalunva. un al"Persistiendo el deli.cailO-esti-J7:ie
Detnä,
dilluns,
en
el
saló
de
Consella
tre 414 Fontent ¡lo Sardana
L'YA Dnu,sui :: E, SENVOR
Lamente de venciment a més
salud aue aqueja al alcalde, sedar .Aid'aquesta
Universitat,
a
les
set
de
la
de Bata elona, el de "La Vela ne varee de la Camp.a, este mediodía, y
ne perjudica sinó
PAR, REGIDOR ALTRE COP
tarda. el professor L. Frobenius, - de termini sabut és que
Catalmaya" i un individu .1,1
cop caracter accidental, ha tomado pontanifestä vi governa- la Universitat de Berlin, donara una que millora aimestee obligacions, perCorleen directin de l'A. E. C. N., sesión de la Alcaldia don Runon 11. duSegons
que els treu el dogal estret. a no essen
altir vespre als periodisles,s conferencia. ilustrada amb proieeque >eran ajtelal e , reví) no in- Puigmarti, primer teniente de alcalde ( . 1‘' ea, rtyor l'entalló
que. indelectibielt. portará en acatest
lluvia eretetveiguts, pele delegats de les, del anterior Ayuntamiento que acula sentat la rettúracia del seu ar- cions, en llengua francesa. sobre "El Seis d'anar tirana a l'oblit del pro,
problema de la multara".
rones roncursaM.;.
consolidaeid del Deute.
en interinidad.
rua per inativa de salid.
•
31anisteri. - S'ha publicat una dis- balita de la
El vereedele d e l Jura t cera
El mal efecte ve na /las del nos
Al hablar el señor Puigmari con
Substilnintalo ha oistal norneposició deciarant desert el cencurs de
inapellable_ perlent a dret
termina
situó
de l'arnaliació del Deute.
nat el regidor tteaannt N'Alfons
los periodistas lea maniiestó Id sttrasllat anunriat pm proveir la plao
premi que li corrosponuni la garle:
El fantasma dc la consolidació va
Pier i Tusqult s.
•
d'auxiliar
de
Pedagazi
.
.
,
de
la
Normal
colla que no . es conforma o procreixent, dones. ami, vida aseemarada,
-Requerido por el se3or Alvarez
LA 'M'Eh/e/T.1T DELS TI- de Mestresses de Girona.
DALLADES
testi del fati dornat pee atines,.
i si tm li surt a! pUs un dia ces enla Campa para desempeñar intede
NENTS
Ha
estat
de'-estimada
D'ALCALDE
!a
instan9. El Jurat. pode-,t declarar
Avue diumenge, al mati:
rinamente la Alcaldía, en ViSta de que
cia
d'En
Manuel
Perca
i
Gómez,
ajn'les
deserte
tole
o
part
paemis,
Tarnbaa
ha
dit que els lineal s
Escala Industrial, Cobla BarLes Mancomunitatsibuixen. Tallaras de (111P eiu rolla 1j.121 edrn- persiste su delicado estado de salud, d:tlitaltlii han rstat nornenats dant de la Secció da Lletres de la
cino.
has a
Badalona, Placa de la Vila, pleP! la base 6; perb 'no lote en he debido aceptar para que la vida se;tons rantiga Ji p i Municipal, i Normal de Mestres de Llevda, que reo 'capó a 73.0 i Mía:arenOpera
71.75.
Avui, peda jan unes
municipal no quedase interrumpida,
cas contrari.
por n'Izó 'ele afavords adth el demanava que li fos estés el norrienaCobla Principal Bareplonina.
10. En ra n .1.• qu a e t nombre cumpliendo una vez más con mi deber nome na in e It t E h av ien visitat p 1r ment d'auxiliar numerad de l'esmen- CiONS a 72.25.
Avui, diumenge, a la tarda:
Malt tris temen que no es podrá
de colles iusc:-it p e ho frs ne- en pro de Barcelona haciendo con ello fer-li avinent que :t la sessió
AgnIpari6 Sardanista, marre/.
sostenir aquest to que nasaltres desiti e seca
de con slitti e it del 00 31 Cansis- ta d-a L'e6
acceonfer
t.a' el ia. qm. havia de do
del Peelament. Bar Avió, Gotita eessari. PS 1U:1 el 1 :111111 , 11'3 en un verdadero sacrificio.
Sacrificio es en realidad aceptar hoy N'un presenlarien la dimissió, nar avui . En Félix Martí i Marra a jà •em par a ia Mancrnmnitat:
du a s fimilc4.1.a.ttan i -se 111: 1 saaBarcino.
de no ajudar-hi servilment con resla vara en visperas precisamente de
cada la nea.
)eiir tal que eis seus titrreas tosCarter Angel Guimerà, Cobla dat e n dirareot
la Residencia d'Estmliants, queda ajo,-,_
11. La Cobla qtte lotel tare- mi anulación, méxime habiendo re- sin Per cleeeiú dulce el Con- nada per a dissabte, dia 12 del quie clan que besa la mil que l'amenaea,
Cal abatata.
perú si veure-la seta:flameen i adhec
lar:, la . -atalitna sardaties on- chazado la Alcaldía cuando en octubre sistori.
Carrer Corte - Marina, Cobla
son), a les cinc de la tarda.
anau desig de que no es perjudiques
pele del Coneurs, sera la Bar- último me fue tan reiteradamente LA CONSTITUCIO DEL NOU
Barcelona.
- El mestres ene ingin cobrat
rhaunar i el . credit que un dia han
ofrecida por el gobernador. Pero enEI, EOMENT DE LA SARDANA celona.
port del mart trimestre del matcial
AJUN'I'ANIENT
d'(ixir ii rehre'us al cancela
Aquesta entitat estä organit12. Tot !liciden! o detall no tiendo que ahora como siempre debo
diürn, !miran de rametre a les respecPer
provedir
a
la
constitueid
Passen coes i coses dictadas per a,
ant unes interessanis ballades previst en nquestes bas,s sola posponer mi amor propio al bien de ole) Consistori, els nous regí- pectives seccinns administratives. en el
passió. i com a cronistes hursatits fipels volts de Sant Jordi.
reso l t pz. 1 Com4ell d:reetiu en iot. Barcelona.
termini dc trenta dies, eis cnmptes jus_
dons han estat, convocats per a
dels hurra de reconeixer que. almenys
Deseo únicamente que no se haga
S"mbla que vindran els Peps• ei que afe2li l'orgcnilart.-1 del
/lema, dilltins ., a les quatre de tilicats de l'esmentat trimestre.
de Figneres. i que seria estrena- Conmine i rel Jzirat quaVrirador esperar la cnnstitución del nuevo la tordo.
Ifestres °fiable ea l'aspacte de la cotització, cl pela:
- El Celitre
MI !:!1: adoba
la va avorrint: ei ,
ra una sardana del ~Ore Lun- en el 113 :- faei 7eferAncia al fall Ayuntamiento a fin de que no se prad'aqta2sta ctutat celebrara reunió geDHSMENTINT I.:NA NOTICIA
es va tornWit un vlor impopular.
ch. sota el Oto! de "Les naces del dit
torvio esta situación.
neral
tamal
a
les
den
dl
mati
per
pro8 ha desntanti i,' ofieialineat la
Els atunicipia. amb bosa xarxa d'oBarcelona, 1 •Eittard de 192 i.
cEto t Mneelic".
Fui alcalde en los albores de este
notfeia publicad& per a! Guns cedir a 4, renoracib de Junta i altres paracions.
II CONCURS
Ayumamiento y lo soy, ;oh, iron'as
atore
(1'i:iteres.
diarit, de que el eap de la tacaDE SARDANISTES
Ele ferrocarrils que han tallat mató
de la suerte!, en sus últimos momen- En Francesc Rubinat i Senr 11
rió dio Finances, senyor ed711
L'Asse e itWiA d'EslInPant 5 de
en 31 e- mate i primet d'abril. en
tiara"
saWcitat autorització per estable i diGuardiola, havia sollicitat
In Univeredat N ova e oavoca
7
•.1,•
general ruixegett un potmet mes. Són
rigiu un colligi no oficial de primer
cedèneia del seu earrcc.
Coneurs tic sardanistes, sota les
•
excepció els Alacaats 6 per mo de
cu:.,nyment a Arbeca.
NOVETATS
següen t s haces;
la Serie Cle ele quals, tallat aupó, resNOMENCLATURA
LES
ESDE
Amb gran exit s'ha estrenat en
I. A q uest. ranciar: sería retaren a ton i es soliciten entre ahir
da
les
Es_
COLES NACIONALS DE BARaquest teatre la gran producció de 1:1
servat iii eatiadiante
avui a /my).
D7i
roles n • ir emnnosen el retinte casa Gaumnnt "La portera de la f jiCELONA
D'Industrial. t'es de particular.
Universilat
Indosleird
brica"
(adaptacid
cinematográfica
de
de la
En el fi de mes harem litigia setHem rcbut un exemplar d'aquest fasals sois d r l'Assoniach l Cata _
la famosa lleve% elT.n Xavier e*.e
HA )1011T EN FERRER Bl'l'lIN 1
dele d'En Fabia Aguadé. mastra
•
mana de puja franca. Ja era hora 1
lana d'Estudiante.
Montepint.
mati. a les den, morí al bilat, i que conté tota mena de detall;
EL SENYOR CAPARA, EXEMja ho ióra que el cocee no es deLeie aenvoreles. a s ea, podran
Es una palla* sensacional reta tot
seu domieili el regidor eleele referents a C$ZO nCS: Ilur cassificació turés.
PLE DE CIUTADANIA
ataare estorliaoles essent
Barcelona admirara. Les dues jornaEn Bartomen Ferrer Biltini.
en graduades i desdnblades. De nens.
En enter i mig pugen Nords i AlaAvui hem pogut esbrina perpreferides en irlialtat de condi- des en que está diaidida es projectin
Delegat per l'Aleatdia, el cap' de nenes i de pàrvuls. Número der- canta
el senyor Cru parh ha t'el
rjonQ, ice rollPs aun at,.to•n en una mateixa sessió. per la quia n
superior de guardia urbana i
cine que oficidm2nt tenen. (*arrea
La tanca d'aimesta tanta a les cinc
l'hernisme de remuotar-se a
rompoalea en la , seva totalilat cosa, i en evitació d'aglomerad:aus,
a , dt a lonar el ron- número i barriada un estan
al Mercat Lliure recerda les classldos mil cine conls nietres d'alper estudiant,
l'Empresa ha disposat queles• localitats
dol
a
la
familia.
Edificis: si- eón ile propietat de l'Amutis tanques enyorades deis temps
eada, exoosant la sera proriosa
ft . Lea rones, que halaran siguin nereerades.
CONCCRS DE CARAMELLES
juntament o l f de logren i si hi ha präspers de negad Nords, 65.t5;
vida a mil possibles areidents.
fo-mad e s per •narelles
"TEATRE INTIM"
o no habitació per als ntestres. .
Alacams. 65.2o; Andalusos. 53. i Orea7 C. 7..T
Es reeorda a, toles entimixte " . podran Onn. f ar d.,/e
Ha quedat oberta la subscripció a
Mestres: E! seit nom. edat i número ses. vii.
lals corals i rondalles que de_
nimum ale sre individuas i un
I•s iiies nm.:ians que el "Teatre In,
7'
":
de
mesNo tením cap pessimisme si no tot
general
de
l'ercalafó.
Index
peal
en
nonel
eilgin o p erada,,
milicias/una de ,eea,
tim" donaras a la Sala Mirla, corres.
tres i da mestresses anib el número el centrad. respecte a les próximes
reas a!,ii
organilattl
3. Cada colla, en formalit - ponents als mesos d'abril, inaig i jan)
per rAjuntantent per a la mi de l'escola en serveixen.
Juntes.
Zar la inserinció. halen de fer d'anuest atar. A p uestes sessiran •-ean •
ON'tria. que PI DUES ASSOCIACION ESCOLARS
Les accians Chade (Companyia Hisdel Dissabte
ca-notar el mol nona aixf eom et exclusivament pele inscrits, i es divid'i ti se ri pe n'a a a ah a el die
pano-Amedcana d'Eloctricitat), que
alele indivialue rit o la eco-ay-mama diran en dura series. La serie prid'Estudiants Catolice
L'Associació
15 da l'actual, a les set de la de fInsinut Quirnic de Sarria ha que- hesiten deixat a 47973, han pujat
Dies després s'aininintiía de
Feenla a la ennl nertnnven. eJ mera tindrà la seva renreSentació afee.
•
a 501.
roen del candanenire i cl d'en trena (di nit de dia feiner, i la séaie Paris i inicia la tornatla per tarda.
definitivamenl constituida er, la seinserturb*, . ene 1 , s absolu- dat
R. Surinyach Senties
&legal, de la mate i xa. per aje- segona la Mula de segona represen- ferrocarril; descendí a 'rotosa,
pileta terma:
mentre urente xueolata al i2 e.stament gralttila. pot Ter-se tote
dar al Jurat qualifle•ador
Barcelona. dissabte, 3 d'abril 1924.
President. Enric Llopis; secretad,
tació en d'a (estila al mati.
laurant il p l'estar16 IL esen0 el els diem friners, ormtze a una
Crencurra.
La Direcció del "Teatre Intim" he
do a itto se!, l'oficina de ce- labiis Montadas ; ITC507C7, Josep A. So-•-i'7"1:•-• •
4. - Menee, Coneurs linche% resolt
ler; vocals: Carles de Fontcuberta i
aquesta
divissió
per
dues
serimonitil de l'A jurlantent. siUne la farda del din 23 (l'abril.
Pere Oler.
tuada als baixos de 1a Casa Condímela de Atint Jordi. a la Uni- ries, que atencnt la diferència de ele»
• • •
. de subscripció que Si haurä entre
ta
187;
sistorial.
l'heme
Industrial.
versita t
GAU 1 1311LBENA
L'As.aaritció Universitària d'Est u '74 e « 1 .-; ••Z I
CRIDA •
•
5. El pren de la insierineie elles permeträ l'assiitineia a les sevea
El -Negocia, d'Obres PilfOl - diants Catòlics de Ciències ha queda
"meres tren emanase st fu».
da de nnes , peale/la per dansafee eessions'a tots els que de veres
enes de la Seerió d'Fixampla, defiaitivament constituida ea la setare ame a enano "torea
per Os no soein de l'A. P. U. N. tuesten pel teatre, finalitat que no vol • eieeee-4-eeeeet•refee"---""1-er
tos Pie. 1 amo e ausesee
tle l'Aluittament, intcr e ssa la . güent forma:
,.p., rieerd. C. d'E., i gratuita per'. -ni ha de perdre de vista.
%remen
Llongueras:
se_
mama seseen. ellhessa 1Istrolla
Pretklent,
Els
que
desitgiu
inscriure's
a
leo
presentmto
del senynr Linfa E.
•
a
sassoeses,le4 miro mas I 111•Ideelli
Pujol Hermann, elldurnlellt del (vetad. Josep M Ayateliag tresorer,
del *Tan.. Intim" podes pastiinouripoti; iest irA NI
,
anal N'ignora. pelissabeaberelo: Miqael Betillet ; ande i'Jpaqiiim
e*
fkh M
.51*4,-ireftJet

Rambles

rit.

La seinhea inceiniira a Bujes,
. ¡ultra l'estnIvi de lla VOY, MI': 'enea la perfecciú i rapide p a en
'-el treball, operacici que no sois
. - destrueix les nuPes herbes, serie que evita les perdeos de
l'aigua de pluja i augnienta el
fillolameut gràcies al calçat del
cereal.
Les llaurades praclicades en
terres fines mancades d'hunti' tat, originen la formuló de
- terrosse.s duríssims que si ne-

cessari és deáter-los ea
ticar la sombra manual ordina-

ria, a voleig, mes ho es en x • oaplicar les maquines setni .bradores. Aquesta opeauciú en
- l'actualitat es vera' ie ta a eops
: de masses. /M'A per cert fadigds i rudimentari.
La consideracni d'aquests
fets és el que ha poi • Iiii a! Servei de Terra Campa a la realit.y ació de les-següents campa-.
rayes:
.
Primera. Deste,rrossament
ler

mecitnic.
, Segona. Sembra mecànica a

beles.
Tercera. Entrecavat a mä' quina.
.En compliment, dones, d'a, tu p id programa. ele teenies de
l'esmentat Servei de Terna Carn-; ;Pe han practicat •ernostracions
r rectiques en les epoques (morle
e ' OPA, a:
-,. ' Maiale. En el ramo movible
.411e demostrad() allí establert a
4 on terres dels senyors Franle •nese Segura i Erancese ArestA.
r. , .. Almati • el. En !meres de l'al.
Palde En Seba,dia rila ; ' fe; se_
lene Maria» Miarnen, secretara
l' ikd Sindical Agrícola.
• t'aren-aus. En terres del st,.eyer alcalde En Mateu »quer'
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de laniatelti eapaottat de trinaport.
La Robe'? a G.* Ltd. 6It a rada
a mde coneguda a tot arreu per
les caves iniquines de vapor,
apiaonadoresr l000mbbile, traeCaltors, motora
deros, etc., etc. ' De la Persone Motor Co. Ltd.
de Southampton, Angla terra,
esposa dos motora marine de
dos cilindres, ma de 14 HP 4
l'altre de 30 HP. Armen motora eón els última modele de
la casa, 1 reconeguda pels teenics &tul, les maquines marines
de mes seguretat 1 economia.
Darrerament, el Govern britinio va signar una contracta
amb la casa Persona per al subministre d'un lot molt important de motors de 28 HP, i
proveed° recepció de la casa va
esser de sotmetre una de les
mäquines durant 72 hores seguides a una prova a plena carga, inspeccionada constantment
pels delegats del Govern.
Després fou desmuntada la maquina, podent-se comprovar que
totes les peces estaven en perfecta estat com abans de la prova.
De la Cille Perfection Motor C.. exposa tres modele diferents de motors d'installaci6
exteriors per a lote de rems, els
mrals estandptats de tots ele
perfeecionarffina, cosa que crida Patenció perquè no es troben en cap altre motor d'aquesta classe, puix estan tots
construits seguint normes antiquades i que la practica ha
demostrat que resultaven defectuoses.

••
• •

la setmana entrant
~ti lud bese ele Ser
GIRONA
— Drumenge y inent, al teatre ni& cantada, assistist-fil,
Cima
El nat Ajuntament
Principal Montblanqul tindri Ilee bre de congreganta
amortitzata :-: La Cimbra de Co- una fundó teatral, representant-se ció Mariani, i a la de hi
sarele,.11
Exposicid
mers
"Los monigotes" i "Joventut de Cantorum cante Vaina
d'aprincep" i el profit de ta qual s'in- i glossant la siscdficacid da le
Els nous regidors - •
vertirá, in obrir llibretes de la Cal- i la importincia que hei questa cintas són eta següents: ElecJoan
Tarris,
Ignasi
xa Postal d'Estalvi, les quals seran ¡'altar
tius: Senyors
faltar en lalitúrcia el neme
Vari
Font
Puig Bayer, Joaquim
a repartides a criatures necestitades re Tora, director de Ih
IMPRESSIONS D'UN SIMPLO TRANSEUNT IN NOCENT
Melcior
Barceló,
Bosch,
de
la
vila.
ció.
gas, Isidre
Jeroni Fabrés, Llufs de Puig, -Ma— La conferència que el
=interès
Hem
contemplat
en
materia
infantil
une«
DE
cencia
mds
a
l
A
-00.
BADALONA
nuel Pujadas,.Emili Comadira, EnCarretee ha de donar a l'
cada minut mes creixent els
sela
automobilistica.
Tenim
PROLEO
ric Gruartmoner, Antoni Franquet,
Católica diumenge vinent ves
coste ata :-; tonierincia
guretat de veureu's sempre al automòbils invisibles que s'exsobre el tema: "El fi de l'hace
Joan GOI212.5 Llambias, Josep Horns,
; Abasta de començar, i dóna la davanfe o bé a sota un automb- posen als stands del Daimler i
Al
teatre
Cervantes
(Centre
LoFrancesc Canes, Josep M. Reig,
justicia eterna".
oasual l tat que, pel sot fet d'es- bil, i ben maques vegades a dins, del Isotta Fraschini.
passat
ge
Roe
diumen
tingué
rca)
Joan Villas, Joan Miranda, Josep el primer concert popular de la
criure atad ja comencem, vol- i encara de pes. Es per aixei
Rem saludat el senyor Dundrfem fer unes guantes afirma- que sentim una profunda ad- lop, inventor de la indústria del
Perich; suplente: senyors Nacela
El nostre illustre compatrici
la direcOrdeig, Estanislau Paveasen, Fran- "Schola Simfònica", sota
cions absolutament personals, miraciú pel tecnicismo platbnie zeumlitic, i ens ha commogut
pintor Domènec Soler i Gili ti
ció
del
mestre
En
Joan
Aymerich.
cesc Mundct, Valentí Güell, Narcis
encara que potser molt esteses, de la-majoria deis no .stres con- un certificat de les Reiads Catualment una nodridissikna
Martí, Enric Xara, Enric Adroher, Aguces primer concert hacia des- de les seres obres al saló Parb,
j de caràcter exclusivament par- géneres. Nosaltres, perb, nq vallerisses que no usen altres
pertat
gran
expectació.
Ventile,
Nara
fer
Artur
interès
Josep
Xiberta,
Barcelona, Invent acudir a • •
ticular, que tenim
adquirir mai, i es lubrificante pels seus lots de
El mestre Aymerich oferi un bell la una gran •nuatcl de :abad
eta Mateu, Josep de Baffle, Lluís de
constar que no afecta rads que l'hem pogut
quaranta
més,
o
menys
caque
el
lectur,
si
vol
per això
Coll, Josep Bertran, Antoni Roca, programa:
a d'autor de la present informa- assabentar-so ben be do cigo- valle, que el de la Furo Oil Cs.
El "Conecto Grosso", d'Haen- que acaten pe: les obres d'En
Emili Tau-res, Nacela Simon, Josep
una verla- ala devoul i
ció, si aquesta expressió ens és nyals i cilindres, de bugies i
El senyor Bibendum contidel;
el "Minuet", de Mozart, que ler
Prat, Lluís Torrellas; corporatius:
12 2.
permesa.
bague
de
bisar-se;
la
"Fulla
d'Alfarà millor de fer- nua, com els altres anys, incarburadors,
senyors Martí Regäs, Jaume SaAquesta exposició estä in
Entrarem al Saló de l'Auto- slo cdl mateix. I si s'ho fa, flant-se i desinDant-se.
orgreca Pijoan, Manuel Soler, loan bur'', de Wagner, curosament
per 28 obres, la mejor pan de
rebbil absolutament tnnocents
1 és el cas' de dir-ho, no acadesquestrada
pel
znestre
director.
teta
la
vida
si
Ii
agrairem
Sagucr, Francesc Palahí, Martí Soquals eón paisatges de Núria, UD
badlern mai ei no ens decidissim
del que anàvem a veure, pen uè. prés ens ho explica.
Fini la primera part amb l'"Ober- Ter i Als Pireneu, i seri oberta
les; suplents: scnyors Jordi Serra,
confessem que fins aleshores,
tuca
d'Ifigenia
in
Aulida",
de
stands tots ells molt ben a acabar d'un .cop, però no ho
Els
Josep Coreo)), Josep Saurina, Fran.
'1 ei no los pel respecte degut a disposats, amb tots els utensi- farem sense parlar de la instal(final Mozart), portada arnb el dia te del correat mes d'abril.
cese Pumarola, Joaquim Puigde- Gluck
Desitgem que, coas les alees
la mejor part dels nostres con- lis, objectes d'escriptori, meca- lació del Ce e electrotecnic
la brillantor precisa i coronada amb gades,
mont,
Ignasi
Pruncda,
Antoni
Carexposició dugui
tempora ni s dirlem que encara nògrafes, funcionaria i mobilia- deis enginyers militare que ens
una ovació que es féu més inten- llorersaquesta
bó,
Lluis
Blanc,
Joan
Juanola,
Joal nostre artista, els
ara, l'automòbil, considerat "per ri i fine autombbil, admireu per .ha obsequit amb un amorós
sa en fer ofrena al mestre d'una ba- del
Mirla,
Salvador
Clasca
Gómez
sep
qual
enorgulleixen
sempre a
se" i "per accidens", sobretot la fina qualilat de tots aquests concert do Z,onbgraf transmès
tuta d'honor, ofrena feta, CO -nom seva ciutat natal.
i Joaquim Roca.
de la segona manera, no ens ha
liprquestra,
debtede
Verga
distancia
per
telefon
de
cobres
mestres
leus vist
— La Diputació ha acordat dels
VALLS
jntesessat mai mes que en quan aproductes.
pel senyor Mas, anmagnífica que no haurfem dub- sense fils.
amortitzar els arreas d'arquitecte bles i amics,
Noticies. diversa
als mitjans d'evitar-lo. Tran- tat ni mig moment en adquirir
ie naval senyor director
ELPUBLIC
a
tic
deixelaa'
provincial i de representant del dit
seünts de naixença, i impellits
Constituit el nou Ajuntamentde la susdita "Schola Simaanica",
públic, fora dels bombers,
organistne a Madrid.
al transa per una vocació for- si les eiraumatim.eies haguessin elsElMoscos d'Esquadra i els
delegat governatiu, hora parla
En Joan Aymerich.
esta',
altres,
i
estem
segurs
que
ha
eleComerç
La
Cambra
de
—
hoçosa, hem tingut sempre l'auto- els simpàtics senyors represen- concertistes, pot dividir-se de
d'algunes cessanties en el cirrec
Per complaurt Cl públic i en
git per a 194-27 els següents sembbil per l'enemic més fidel del tants ene agrairan la fina aten- la següent manera: ele que venor del scnybr . Cassiä Carles, mes- regidor, perquè al formar-lo s'
nyors:
president,
senyor
Manuel
"Berceupeató, que es divideix, seuons
liaren els nomenaments de
es toa ama
nen i els que voldrien ewlre,
Vanceils; vice-president, senyor Es- tre d'oboe,
i la bona intenció.
de Bordier (corda i solo d'o- corporatius. Que hom sàpiga,
direcció que acostummfament cióNo
descriurem pes installaci6 els que compren i els que volteve Soles; trcsorer, senyor Josep *se",
Forti, en vianant i transeünt. per insitallacid. El lector, que drien comprar i els que voten
no cal di? que el senyor so- dels bornes que han entrat tan
Ensesa Pujadas; comptador, senyor boe)
lista ho feu de la manera insupera- quets a Casa la Vila s'ha a
Pell que fa referencia al v i a- segurarnent té ganes d'anar-hi, fer veure que voldrien comprar.
Francesc
d'A.
Roca;
nombres
de
la
a fer renúncia del canee Tose
ja ens te acostumats.
nant, ja porti la mateixa (1:roe- no ens ha permetria, i la nostra Els dapraires. Aquests són els
e
Cornissió acaministrativa, senyors .ble a que
el concert amb la "Simio- tencn gaudir de la confiança
cid de d'automòbil, ja la porti !umbela tampoc. Hein vist uns únics que fan negoci arnb
Finí
Miquel
Ferrer
i
Emili
Comadira;
automòbils
Willys-Knight
Els
contr¡ria, podre evitar fiteit- Fords petits petits, mes petits papers que recullen.
delegas i els sembla millor
nia en do major", dr Beethoven.
estan dotats del motor sense president de la Sccció d'Indústria,
anent'Pagress ie evolucionant, encara, aixf, fets arab les desDivendres de • la setmana passa- el seu determini, encara que
P. de F. välvules sistema patentat. De- senyor Anfós Teixidor; president de
puix que ell veu venir l'aititomeda tingué Roe l'anunciada confe- després el desengany.
dels deeperdieis sobre ra a.
gut a la seva perfecta construc- la Secció de Comerç, senyor Ricard rencia a carrec de mossen Fran— Na Maria Folch, distingida
bit o be l'automòbil el ven a ferres
1n11•MINIMMMIMIIIM.11,
Garriga.
la
fabricació
de
virolles.
La
ci6
i
a
les
garantieLque
ofereix,
de
d'actes d'a- posa del jove advocat i boa
ell (mentre no el vegi el xofer casa Ford exposa lambe uns
— El notable pintor senyor Boa- cesa Baldelló. La sala
ha
fet
que
sigui
adoptat
per
diquesta entitat es vejé plena de En Tomis Selva ha infantat
tot anirà be). En canvi, el
oro acatits de palaferents marques europees i nin ha destinat tres aquarelles a l'ex- concurrencia.
xamosa nena.
transeünt va directament a l'au- tomates sen
posició organitzada per l'Agrupada.
vermells de Inolt bon
en
prifreners
americanos
que
figuren
Tansbe han vist néixer el sen
El tema escollit per mossan
tombhil. I es per afeó que nos- efecte i bon preu. llem vist
d'aquarellistes Catalunya, que
mer
rengle
en
el
ram
de.l'auieuet els esposos _loan Herrero
altres, simples transeünts i res tamba, i per cert que al costat
1
s'inaugurarà al saló Pares el dia 12 aBaldelló era: "Les nostres cantombbil.
Teresa
Folch.
eons
de
mai",
i
cona
que
calgueren
mes, anärem directament od Sa- del Ford no hi desmereixia
Es demostrat que tots el mo- d'aquest mes.
— Ha estas elegit president
diverses illustracions musicals, junló de l'Automòbil.
Roles
Royee,
Island dels
tors cense välvulcs sistema
tament amb el conferenciant, ocu- la Carnbra de Comerç En
1 fórem, no cal dir-ho, atroe gens,
MONTBLANCH
Knie:ht, després de correguts
paven l'escenari les tres seccions de Tomás • Homs.
pellats. Atropellats moralment, que canosa aquf per primer cap'
poderosos i tan aristocreties,
Pregb
Accident
— Diumenge passat el compa
l'Orfera amb el seu mestre director,
tn dels expositors que juga 5,000 quilbrnetres és quan es Teatrals
s'entén.
que
no
n'esculliriern
d'altres
per
Diversen noticies
trici senyor Francesc Blasi i Va
En entrar al Palau de l'Art al nostre final atropell si l'esti- un paper mes brellant és l'en- traben perfectament ajustits.
scnyor Botey.
El Willys-Knight és el eStxo
El conierenciant enumera. les di- Ilespinnea dona una confereucia es.
ginyer senyor Cantil Deria.
Diumenge, a la tarda, al Centre
Modera, un primer rètol eas
del Destí estigues als
quo dintre els de da seva cate- de Lectura bu representada, amb verses cançons que glossen la mar, bre "El drama de la Passió a O
Passem, sind, revista:
sobressadta: "Recién pintado", dografi cadas.
De la casa Robey C.. Ltd. goria es ven mes barat, degut a perfecta interpretació, la celebrada les seves coses i els seus hornee, rammergan", a la sala d'actes de
diu, textualment. No toqueau! nostres
Hem contemplat els Over- de Lincoln, Anglaterra, exposa que les fabriques Willys goles traducció del francas "El lladre", i que ha esbrinat dels altres pobles Biblioteca Popular.
Perill de bruticial En alguna
e elegante
de a la nit l'aplaudida comedia d'En de la terra, belles cançons que liland,
bonics,
eleugers,
produeixen majar E/ senyor Balsa que ha estat t
cosa s'ha de coneixer que som al
que Re upen el el cernió per a 6 tones, pelee a
Palau d'Art Modern, modulas- i abundante, ja la producció mes a mes construeix els ae 7/8 colaos que tota l a resta de les Rossinyol "Els savis de Vila tris- terariament anä destriant, fent-les timoni ocular d'alguna d'aque
floc dintre
segon
fàbriques
del
món
aplegades.
representacions,
captiva l'au
ta". L'obra de la tarda fou presen- assabotir a Vauditeri.
sim, recentfssim.
i 10 tones, essent el 7/8 un moen grans series. Cada dia sur- del
Es dolgué que a Catalunya, que amb la seva bella dissertació,
El seu agent ha presentat a tada amb una nova decorada,. magque, en
ja
ràpid,
sumament.
IMPRES310 GENERAL
ten de la febrica 25,000 cotxes, pla, anob tota la seva eirrega, l'Exposició dels esjlendids mo-- nífica obra del nostre company Ba- té un cabdal grandiós de belles can- tingué cura d'arrodonir amb la
Penetrem mes endins i no ben i en el moment de parlar amb la 33 km. a l'hora.
dote. Ca delle es una conduc- lenya, que (au rebuda amb forres galla populars de temes amorosos, jeccjó de diverses fotograbes.
tranquillitzats, pera velem la el senyor representarnt ja ni
— Diumenge vinent a l'A
Aquests earnions poden em- ció interior, set places, que, aplaudiments del nombrós públic religiosos, hurnorístics, de trcball,
nostra seguretat me.s assegura- havien en cireulaci6 2.500,000. pral' com a combustible qual- a part d'un nombre de detalls en que emplenava el local.
sentimentals, etc., no en tingui més Vallenc li toca anal- a jugar un de
da. Acostumats a veure eta Ara ja deuen ha er-n'hi uns sevol classe de Ilenya o carbó, la seva carrosseria, te una co Per diumenge vinent s'anur.cia (Inc mott poques que tractin de les partits eliminatoris del camp
autombhils en llibertat, no ens guante mes. Eres han ensenyat
coses de la mar, i encara algunes d'enguany a Torredembarra amb
moditat extraordinària.
"Ocells .de pas".
el fruit d'una experiencia
i
sön
acabem de saber aaenir a ven- tambe els Witlys Knight.
— Dimecres passat, passant pel de les quals forçadament admeses Vendrell F. C.
En piltre, es el model de gran
i constant estudi durant mes de
Darla
ens
ha
parLa Federada) Catalana ha
rels tranquils dintre llurs gä- senyor Camil
mig segle, car la "Robey" esta esport. Aquest model ha cri- carrer de Sant Josep un carro de l'a- ainb el dit caracter. En feu un devies, inofensius, boas minyons lat, i els heno vist, deils munimos especialitzada en la fabricació dat molt l'atenció per vendre's gencia del Tremendo ' carregat de tallat estudi de l'origen, valor mu- favorablement el recurs presos
dinosau'de
i fins silenciosos, però es que Ilovey, una mena
i vis Clubs que precien part en
de màquines per al transport a un preu extraordinàriament bidons de gasolina i degut a la im- sical, bellesa de la Iletra, etc.,
els mossos d'Esquadra els tenen rio dele motors marins Pal-sons per carretera des de l'any 1870, barat.
prudencia del carreter, que anava ibis en compasas amb altres de pal- "Trotes Germanor" contra les
roces
ben
diverper
pusvista
al
damunt
i
no
toleradels
motorels
Caille
solucions del Comité provincial
de
la
i
fumant, s'inflama un bidó, produint sos llunyans,
i per aquests !notáis ola seus
ses, eee sine) la música, quan menys dia 6 continuaran els pacas.
rien bromes. Nestern, si fa no sie de rem.
un gran esglai.
earnions de vapor sen els mes
— "L'arquitecte En Cesar
fa, quasi absolutament segurs.
Afortunadament, el foc fou sufo- els temes són tan sembiants que
L'Auto American Salen pre- segurs, praeties i econbrnies
La impressió general es, senta dos Chevrulet, un torpedo que existeixen en el mercat.
cat rapidamcnt, cense produir per- fins n'hi ha que la Iletra literalment bisel' ha donat al local de l'
EL LECTOR DIU... des materials d'importäncia.
arriba a correspondre-h i, com ho Vallenc una conferencia sobre
dones, de seguretat. Hom pot tipus esport, i un magnific i
La caldera es d'alta pressib,
circular illiurement un cop ha confortable Sedan. També ex— Diumenge al matí el delegat demostrà recitant-les en compara- necessitat d'una Escota proles
del
tipus
locomotora,
pub
cona Valls.
pagat les cinc pessetes que cos- posa un Oakland, sis cilindres.
L'INCENDI DEL PALACE governatiu feu saber al veinat, per ció.
cebuda de manera que no porta
— La Junta de la Mútila
ta l'entrada, i a mes a mes deis
Posat a demostrar la valor i la
maja de pregó, que amb motiu de
Hem admirat el wand deds cap tirara, amb el fi que totes
Sr.
Director:
de les nostres cancons Propietaris ha quedat constituida
automòbils pot admirar un bonic Studebaker, i sobre tot una peel nostre dense aclarir la jura de la bandera, que tenia Iloc boniquesa
puguin
dilatarCreient
parte
seves
les
velärium 1 uns artística galla, niranatamica, uea víctima de la
a la capital de la provincia, era dia do mar i:Orfcó interpreta, molt la següent manera: President,
un punt de la informaciä que han de Sute nacional, i recomanant po- ajusta, les
' que segueixen: "El Nam- mäs Calla i Grau; vica-Pr
rete internacionals per poc que vivisseceiú, ue pobre cotxe es- se lliurement, es iiant-se
publicat la majada dels diaris
tensions
que
produeixen
els
les
freg," "El nostramo", "La llàntia Domènec Robuste i Recasens:
aixequi la vista cap a les re- tripat, ami) les tripes obertes,
Barcelona amb motiu de l'incendi de sessin "colgadures" als balcons.
vessements
en
les
unions.
L'agions intereatellars. La sensa- però, imperterrit, ell i continua
Per Ilion del temas i potser del rei moro", "L'amor privat" i sorer, Josep Rovirosa Lari;
l'escenari del teatre Principal, disci6 de seguretat s'augmenta rnarxant. 'L'han hagut d'aixe- limentaciä de la caldera es fa sentiment que s'hagi dit que el loe es per no ésser ben compres el pregó, "A la vota de la mar", alai com Ramon Tarragó i Vives,
per
bomba
i
per
injector,
per
la
la solista senyoreta Josepa Mató Morlä Fuste, Rafel Camella
amb Pús d'una senzills aparells car de terra, porque hauria tova propagar ràpidament a causa que que ion fit en idioma oficial, sedaconsistents en uns cordons de cat el cos cap al dispensari del qual cosa estä completament les decoracions • estaven acabades de mcnt lluiren colgadures els balcons cantà, exquisidament, "Sant Ra- Josep Tomàs 011er i Lluis
assegurada
ta" de Penyafort"; el solista se- Id i Prats; secretari, Agutí o
Vellut peseta davant dele cotcarrer de Rosal. ES una obra
quan en la preparació dels de Casa la Vila, del Registre de la nyor Ens ens feu gaudir "Bufa, Roca.
La màquina es ràpida i de pintar,
Propictat, de casa el delegas goles aixt com també per la presen d'art, d'ad anatòmic, s'entén,
colors
per
a
la
pintura
escenogràficha de formases domadores i ba- portada a cap pels operario deis gran rendiment, poden treballar ca no hi entren matataes inflama- vernatiu, de casa l'alcalde, i els de y entes de garbi", "La gentil Maria",
TERRASSA
ronívoles domadors. Els stands tallers de Barcelona en la per- amb tots dos cilindres en com- bles i sí solament aigua i cola, pel casa d'un senyor que es capitä re- "Llanca Flor" i "El bastiment de
Marsella" i amb la sopran-solista,
Les aigües :-: Lectura
estan disposats de tal manera sona d'un motor avariat. Hom pound o rebent tots dos vapor qual motiu com menys temes faci tiras de l'exercit.
— El Sindicat de Vinyaters da- scnyoreta Merca Sanchez cantareis
que el pnblie pot circular eense rot observar el funcionament directo de la caldera, quan es que slagin pintas mes humitat conDilluns van ésser a la nostra
greus topades i tambe cense ne- peea per pera gràcies a un necessita un csfore superior al serven i més dificil es la seva com- quinta vila celebra junta general re- "El marines. ", toses les cançons tat els directora gerents de la
glamentaria ditimenge passat, per asareis precedidea de diveraes ex- canas Anónima del Crèdit Hi
cessitat d cap plànol de la corrent electric de bona volun- normal. La forre al fre bustió.
plicacions, historiant-les, que donad'aquesta mäquina es de 28 11P
ciutat. En el fons del Palau,
tat que les -posa en moviment. treballant en cornpound, i
El motiu de la propagack ràpida a ultra alinee assumptes, elegir els va mossen Baldelló amb un to de- cari i Mutuaiitat Ibérica, eco
per quan hom es troba mancat
Hem vist els automòbils quo
del foc es de la incumbencia dels &bicis que havien d'ocupar els canees liciós, i amb paraula senzilla i pe- aseas dels senyors Anglada i
HP
a
doble
directa.
Amb
el
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øe (orces, un stand de reparapresenten els senyors Steventécnica en la materia, els quals eón de prcsident, vice-president, secre- netrant, tot el qual ii valgue que, per entrevistar-se amb el senyor
tari i un vocal que acabaven ara.
done a bon preu (el bon preu son Romagosa i Companyia, que fi d'evitar que una distracei6 els que han de donar Ilur opinió.
usiisisador i Junta de la "U
del
conductor
en
el
maneig
de
Foren reelegits els mateixos, se- en acabar el scu acuradissim i in- d'Aigues de Terrassa" per u
cantan sempre pel venedor)
són magnifies i donen una gran
Frenes
Emili
Francese
Buyé,
llarovacionas
fos
hi
cilindres
teressant
celada
dels
nyors Ferran Chaparró, Tadeu Cide l'assumpte de les aigües,
ofereix tornar-do a l'estat de idea de l'espera comercial d'a- les purgues
vit, Josep Torres Moix i Par Pe- gamcnt per tota la concurrencia, la molt satisfets de l'entrevista,
nou, encara que usat. Aquest quests senyors, aixl com l'stand pogues ocasionar un desperesUS FIEU DELE GOSS0.7. drol Porrera, respectivament.
NO
casal
fins
aquell
moment
estigué
fecte,
porta
un
dispositiu
e.speservei. a arree de l'Hotel Ritz,
rant poder arribar a un acord
senyor Marian Saneho, que
— La distingida muller del fa- coltant-lo amb el major interés i el proveir d'aigües aquesta canal.
De mig any enea tsgarrifa veure
no cal dir que lis molt arista- palees un coneixernent deis ne- cial do vàlvules que purguen
mes
profund
cilindres
Pis
que
autornhileament
farines
N'Agusti
Tarracstralls
de
deis
bricatot
les
estadístiques
— Per a densa, a la tarda,'
cratic; 1 com que no cal dir-ho, gocis cono pues ha i un
fan els visos rabiosos. Sembla que gó ha donat a Ilusa un xamais nen.
anunciada al Cuele Egarenc
no ho direm. Encara que ens esperie de propaganda poc di- sempre que això As necessari.
GRAN OLLERS
per
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carbonera
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capar
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un germà
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dia
Junta
de
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—
La
,,ka
s'ho
diguin.
Un
vetllada literaria-musical, en la
matessin.
fes per desgräcia nostra.
Teatre
Conferència
200 quilos de carbó, combusti- vostre, l'altre un fila un amic, un del Penda) del Santissins Sagrarnent
hi prendran part, ultra els
De tant en tant, uns soldats
llem examinat tambe els ac u
ble suficient per un recorregut conegut el que rep la dentellada.
ha quedat constituida cosa segueix:
Organitzada ?el Grup Excursio- Ventura Gassol i Fages de C
is'entretenen tocant les "Golon-muladorsWHIl,admirbes deles do 100 quilòmetres, amb
Mosseguen els .gossos -llops, els president, .Pera Abelló; vice-presi- nista "Els Ginesters", diumenge, a que Ilegiran poesies inèdites, la
drinas". (Respecten els ocells!)
d'espera acumulatiu, 1 en hem una chrreKa de sis tones.
d'aigües, els lulae, els peteners i fina dent Josep Cartanya; secretari, Se-. la nit, va tesar lloc una conferen- cellent cantatru Pilar Rubí,
promès en o i nostre fur intern
£1. CLIMA
El dipbsit d'aigua es de oval gossos que vosaltres mateixos heu bastiä Pcdrol, i vocals, Rasasen Dal- cia amb projeccions fotogräfiques, panyada al piano per N'Antoni
Donada la situació del Pa- no usar-ne d'altres. Tot seguit capaeitat I suficient per a un afartat a casa vostra i que sembla- mau, Joaep Guasch, Francesc Sa- a arree del president del "C.J. ques-Puig.
que
l'ocasie
se'n
presenti.
bate, Dalmir Bordell, Macià Avià i Minerva", de la capital, En Josep
lau de l'Art Modern, á les marecorregut de 40-45 quilbme- ven inofensius.
tres. S'omple automàticament.
teixes .portes de Barcelona,
M. Carea dissertant sobre "Els
Com que no Iii valen piles ni Josep
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ziH, limilant-se
— Per a densa ha estat anunEls darrers dies de la
maneta +Parir i becar el vapor més remei que fer-saii a treta.
i processats arnb motiu de la propo- ciada per la companyia lírica que seLa latitud d'aquest local no és,
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lobresseidea.
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i
"Deis
Joan
de
enibragamen t, igual que en les
hi no es gens dala de fer-se'n
EDICIONS
LES
DELS
— Han sortit cap a Montserrat, la cooperatció de la eminent can- una recent disposicib
locomotores, atliv, com elles, la
cabal. No cal dir que la temCLASSICS .
'ta la preidencia de l'erg
marea endarrera es fa variant
fent l'excursió a peu, uns quants tatriu Na Maria de la C. Callao.
peratura tampoc es la mateixa.
viisciiil N'Ignasi
%ocie del Crup Excursionista "Elaaa
Sr. Director:
la distribució elel vapor.
Nosaltres suposem, però, que
— Els senda prestan
A la demanda del scnyor Alba i nor", del Centre de Lectura d'aquesés fet expressament per tal de
Per la aova gran senzillesa i
SABADELL
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.
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de
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Puericultura "Gota de lilet
— La pluja que amb gran aleobjectes monis. Aquest da
parta es comprèn do seguida cläsaics voto perrilla les populars—
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Automdbile
peratura, tornant-se a sentir (re- obres soterränies de l'entrada del
no ha estat convertida en un
porte regulara a un mínimum de ra"—siguin en català modern.
Agent exclusiu per Espanya
de
Voto però, sanee, perque qui pu- dore. Sembla, persa, que cl temps ferrocarril elèctric des de la carre-, al°nIllistitedse aUentteal3aluilffillill
brauer monumental I confiarque
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subject.
puix
preu,
té; biberons llana"
Cariar llama, 223
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LA e/BLICITAT • cut-

CTOEI
EN? DEL DIRECTOR! HA DIT QUE SI EL SENYOR ALBA VOL
AR A ESPANYA PER PRESENTAR-SE ALS TRIBUNALS DE JUSTICIA,

LI SERA ABSOLUTAMENT GARANTIDA LA LLIBERTAT

' DIRECTOR! .HA TRAMES UNES CIRCUCARS ALS DELEGÁIS GOVERATIUS INSISTINT EN LA CONVENIENCIA DE FOMENTAR LA CRIA DE
'AVIRAM I RECOMANANT MOLT PARTICULARMENT LA DEL CONILL
& TASCA DEL PRESIDENT
Madrid, 5.—El general Primo
Rivera ha despatxat al miteni de la Guerra amb el
Ots-secretaris d'Estat i . Gover,aciú. Aquest ha anat acompayat del director d'Administrao loca!, senyor Calvo Soleta.
Despees ha rebut diverses vites.
A dos quarts de set ha arriat a la Presidencia dient que
o passava res.

!i
,

Pertorbació atmosfèrica
Bilbao. 5.—El meteoreleg seeme Orvinga ha anunciat que
Viat hi haurä una gran pertorOció admosferica.

El fenomen geologic
de Granada

I

Granada, 5.—Comuniquen de
• '. Tonachil que el bon temps re. e'I ueix molt en millorar la si‘,. nació. .
len la darrera matinada s'ha
',7fifonsat el mas "Las Cuevas",
abir fou desallotjat.
;
Ea alguns Hoce el moviment
3-1CS terres te una extensió de
500 metres de llarg per 170
4 .4. tunplae
Es impossible calcular ele
znys ocasionats pel fenomen
" ßmoliegie.
".Blan perdut totalment les
Antes.
Les terres estan resides eresi :eerdes.l' e Els atraerles de l'Escota Nor4 1 al han visitat, els Hoes sinise
n ate, referint el cas ouritís d'ues barraca que, cense fer-se
' albe gens ni mica. ha variat
e situació en uns 200 metres.

•

Processament
el seryor Indale-ci Prieto

Madrid, 5.—Avui ha eslat co1 _ micada a Indaleci Prieto Por. e r. de precessament per la con_
leencia pronunciada el 17 d'al:11
, de 1923. Les normes (Pa'est processament seran les
l
;lee dicte el Suprern, en virtut
Ja disposició del Directori
blicada fa dies. El senyor
. : jeto està en Iliberlat proy i! einal. segare li ha comunicat
I 7 erjutent del districte del Con' ELS FONS PUBLICO
adrid, 5.—Els fons público
cotitzen amb alguna fluixe, baixant la partida de l'Inior 5 eirntirns en quedar a
r e20.

,1' afer del Banc de Castella
t lladrid, 5.—Els consellers
Baue de Castella que ahir
eneteren donar la fiança de: nada, fine ara no ho han fet,
I com Lampee e/ sots-direc_ Es feeil que el jritge acordi
e .:Inbargament dele, bens dele
i ieessats, fins a la quantitat
i le eanada.
I i im eumari, que havia estat
' j e larat secret pel ernyor Cor_
ha estat de nou declarat
die per les parts personal. A conseqüeneia d'això es
'a que els -personats en el eu...e ri pensaven demanar reforde la fianea personal eres":
e.ea pel senyor Matos, perquie
.deixi de llibertat el comte
' rtazar. Segons es (lee reviii
. e Casa de Canonges, el jet_
e- senyor Conde, un pie liagi
es:
'e ! .icliat les diligències praeti_
es, aeordarä que per la p.ii es procechnixt a la hosca i
ra del.' comte del Moral de
trava. si no compareix voteriamerit a lee erides
T'arribe es (lela si els preJets volen interpeear ee e..
de reforma contra I'aule
roceesaruent.

COMENTARIS DE "EL SOL" A

UN ARTICLE D'EN CAMBO
Madrid, 5. — Gómez de Baguen.) pren peu, a "El Sol", de
les últimes declaracions del senyor Gambe per afirmar que
no eón Ilihertat i democràcia
les que estan en erisi, sind que
és el sistema per pletora de
funcions, i afegeix que aquesta crisi es resoldre o per re-•
ducció de l'Estat, o per una estruelura mes senzilla o per un
augment de la tècnica en les
seves funcione.
En això coincideix amb el
que diu el senyor Cambee
En la part que discrepa dequest en la relació que ese
tableix entre l'actual crisi de
eapacitat de l'Estat i les revolucione anglesa i francesa.
Aquests esdeveniments tingueren una idealitat i una
transeend'encia superiors.
l'oren revolucione de principie i el men ês regit per principie.
El fot es mudable i fugitiu.
Onan es vol salvar les colònies a costa dele principie no
es perd solament .la idealitat.,
sinó que ami) els principie (lesaparrixen les colimies i no se
salva res.
El senyor Alba pot tornar
sense que Ii hagi de passar

res
Madrid, 5.-1)avant del requeriment fet al president del Directori
pel senyor Alba (En César) comandant d'artilleria, 'sobre la situach ., legal en qué es troba el sen gernni En Jattine, ¡ex-miniktre, el general Prirno de Rivera ha contesta: dient que garantitza de la manera Inés terminant la llibertat mes
absoluta o2r1 senyor Alba per si desitja tornar a Es_panya per presentar-se davant dels tribunals ordinaris, en la seguretat que no s'adoptarit contra ell cap mesura governativa.
ENTERRAMENT DE VINCENTI
Madrid, 5.—A les tres de la tarda
sha fet el trasliat del cadàver
l'cx-diputat senyor Eduard Vincenti,
a l'estaciö del Nord, per tal de portar-lo a Pontevedra.
Presidien el dol l'alcalde de Madrid, alguns ex-alcaldes i personalitáts.
En la comitiva, molt nornbrosa, hi
figuraven molts polítics i am:cs.
II: han concorregut uixers del Congrés i macers i ordenances de l'Ajantament.
Ha estat unit al correu gallee.

MADRID
PEDIIECIADA
Madrid, 5.---A les quatre de
la tarda desencadenat daniunt de Madrid una tempesta,
deixant en pocs minuts els caerers coberts tic pedra.
Els tramvies s'Iiiin vist obligate a suspendre la circulació
.alguns minuto. Alguns earrers
están completament inundats.
A les barriades extremes han
hagut de treballar ' ele bombees
a conseqüencia (le les Mundee
registrat.
cions que
lía eaigut podre en un gruje
d'alguns centímetres.
A les eine de la tarda ha cotinençat a ter un sol esp1Pnclid.
LES TARIFES DE -VENDA D'ENEI1( tIA ELEGTRIGA
:Madrid, 5.--La "Gaceta" publica la sogiiont II. O. ed Gover_
luteljt:
-En virltif. de r "dalo:tenme
remes,s pe! iii intsitri l'Ieat al
d ljotitool, i per aq[n . M. n1
lit

iitodittdisria tItIc en intentar
fi„,„ . Irr I rr it a d i , v i, odia
t'Ir 1,1;1111rii 0.1i. 171Mrii ce I
le

IL.s;

• le speelives conrossiteas. el «bit ininislori del
Trehall dio de lt. G. a aquosi
Iiiitlisb • ri do. la tioverimehi, eu
ljnal. ilet: príts d'exposar el
a itlb 'llepar lani e n t, Id ¡te_
earneteu general,
lahlert
letaires del ii (Vagos!,
per
lt d'oeloblat do 192:1,
n 1 0 192 0
normes alotociatl e s per a 1:.;
mmli íaaii Ii tarifes mine 'garanintzin deetidantent tant. els
tII e ressos Ile les el/mieses cien
ja •pie per atenel del
nee uieeritats provincial:4 alma
pros delorminneillitS (PIIl han
di)/lat lloc a renorsos i a reelamations, almas esinunladns,
d'aromoi unill ol Diroetori
tar que es recordi als Governs

nu..ValitLiee b s.

Rornar.ones a Roma
rri,5.---Ee tron,a dental-

a Roma l'ex-presideld elei
n de minielres ronde do
'anotes,
Deere N PROVEIMENT
CIONS
mire!. 5. — Per re. sistir le J dispogovernadur, duo de
s
sobre d provciment de vedella
ea
edrid. les primercS !seas de
>l'Ida han cstat detiagurs cmts etc iar7ividus que connstnen
relativa i dos proveidors de ve-

conflicte de la carn
•
a Ailarlrid
Š.—Continua agrejant-se el

de la carr. Els introduchirs
erenen que no pot continuar

de en pessetes la roca, imla Junta de Proveiments.
no ola calehrat mercat ni
ala establiments cap mecivil esta dis posat a
mesures per ariaen canvi,

1

eivits la conveniiincia que minepleixi exlrietament la Reial
ordre eenientada, el Ilei ha tengut, a be disposar que ee record; al governadors, perquè albura ho Inda á les corporacions
municipale, per mitjà del Butl'ele Oficial, la necessitat que
es compleixi extrietament les
reíais ordres de 14 d'agost de
1920 i 11 'd'octubre de 1922,
inserides respectivament en les
"Gacetes" del .215 d'agoet 1 115
de novembre".

EL CADAVER D'UN TINENT
DE REGULARS
Madrid, s. —.Aguest matí ha arribat a Madeid el cadáver del tinent de
Regulan mayor Salustie Sáenz de Tejada, tnort en el comboi portat a ItenLasen.
En el Urge., convertit en apena
ardent, van celebrar-se algunes misses, a les quals asAtiren la familia i
molts companys del final, oficials de

cavalleria.
Companys del senyor Tejada transportaren el finretre, que anava embolcallat amb la bandera espanyola, a pes
de bravea fins a la carrossa mortuória.
.1t'residi el dol el marquès de Zarco
del Valle, en representació del rei; el
germa del finar, imitó de Benasque; cl
general Chacón,-en representació del
sots-secretari de Guerra, i el general
Cabanellas, corn a cap interí de la bri-,
gada de cavalleria.
Figuraven a l'acompanvament moltes personalitats de l'aristocracia i caps
i oficials de diverses armes, especialment de cavalleria.
Rebe sepultara el cadàver a la Sagramental de Sant Llorene.

Els nous governadors civils
Madrid, 5.—En cl Consell del

prixim dilluns, el Directori confeccionarà la !lista dels nous
governadors
UNA ADOCISICIO DEL MUSEU
DEL PRADO
Madrid, 5. — El Museu del
Prado Im adquirit una obra del
pintor veneeiä Giovanni Diepät1o, donatiu del banquer senyor
Sainz i Hernando.
EL SENTOR SAGRISTA CONTESTA ALS FABRICANTS CATALANS
Madrid, 5.—E1 president del
Cercle de la Unió Mercantil, senyor Sacristan, contestant als
fabricants catalans, i especialment al senyor Ilamir Busqt2els,
els diu que es . propusa ocuparse en el Consell d'Economia Nacional de tots els problemes a
que el senyor Busquets alludelx
ent el sen article, i espera que
s'arribare a una coluterdia dinbrascas.
Fa prolestesde re spoete i
afe.cle als fabricante catalans,
dóna a la seva carta un caräcter de salutació efusiva.
No vol sobrepassar a allò que
ja ha contestat al Coman) de
plebisent aranzetari.
Din que la crisi de producció
a qu. n, alludeix el senyor Busqurts co deu a una crisi de
consumo; que les seves reStriccions eón eonseqüencia de la
rarestia dele preus, d'una política aranzelària que considera
equivocada i de la qual són
timos elspro pie produetors que
es creien beneficiats.
Potser el "dumping" haf.ri
exercit una influència pernicio_
sa en el pensament econòmic
dele que el sollicitaren.
Aquests mateixos fabricante
que costó representa i que amb
tant d'encert defensa, han estat perjudicats per l'araren 1
degut a això estä produint lamentables ofertes i causant
danys a uns i altres.
No podOm osar conformes,
per conseg,üen, ni amb les causes a quin voste atriburix la depreciació de la pessela ut amb
els (lerdos que PA:posa per demostrar cine a aquesta depreciad(' eorresponen un augment
d'exportachl.
La relació de la eanviabilitat
entre els paisos i i e en l'ordre
internadonal ire valarització del4
cri . dit d rn cada país.
Per ainan, i mates( iís un argum r nt indun stionahle, rseent
favorable a Espanya el saldo de
la balarion merearitil amb la
Gran Terelanya l PIA Estat
Irrten, no obslant,
i cts Alars la prima di'
nH'is. del 50 per 100 sobre la
pesseta. i.eneara que pot isser
i p rI ano ritt yale ar»b moneda
depredada augmenti l'exportacid tantM, quan com esdeve en
Ja iedestria que voeti l defensa,
len d'importar la primera rana
1;tria. Pa g a en ~orlar. el enM'Icen de la moneda. i enriara
reearrega la eroduecie amb els
sous i despes p e revals. pnix la
il p la 'm'eme adquisiliva
de la moneda ha fot que, com
les coses val g uin mes, sind que
Ja moneda Val menys: te menor
poder tributare •
Araba la carta insistint en el
desig dele comerciante madrilen y s (le procede en Cena harmonia i d bona fe ami' els fabricante entalens.
DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
Madrid, 5.—EI general Muslcra ha,
despatxat n amb el Rei. sometent .11 la
seva signatura el elecret referent a
la reforma de la Justicia municipal.
Per virtut d'aquest decret es crea

en cada una de les Audiències terri
toriels una comissi6 fisealitzadera de
les funcions dels Municipis, epmpoo7ta de tres magistrata

>DOS IKPORTANTS DECRETS
Madrid, 5. — La setmana que ve es
signaran dos importants deezets: un,
sobre la liquidaci6 d'arbitris dels ajuntament a l'Estat, i un altre, dictant
regles per a la forma!) del nou Cella
electoral.
ELS MASOVERS DE MURCIA
Madrid, 5.—La comissió de mesovers de Múrcia ha estat rebuda pel
Rei. Se Id han queixat de cera crea
considerats pels anima, i el Rei s'ha
ofert a estudiar la qüestió.

Més sotkre l'afer
-del Banc de Castella

Madrid, 5.—Advocats i procuradora
segueixen interessats en onèixer

e

que es refereix a l'actuació del Baue
de Castella. De les dites dades se'n

treuran en cl seu dia indubtables conseqüencies. Segons ,referències en
l'actiu, que a indici dels interventors
judicials mereixert la consideració de
Id figura un nombre considerable de clients alemanys deutors,
per valor de 45001356 pcssetes.
Entre aquests afortunats hi ha . prindiplomätics
ceps, ex-ambaixadors i
molt coneguts a Madrid.
I1 Base de Castolla, segons les
Altimes noticies, obri crédits sense
atendre's a detcrminats requisits.

El cas d'En Salas Antón

Madrid, 5.—"Ft Socialista" publica cl següent solt:
"El Diluvio" s'estranya que el senyor Salas Anton hile acccptat el

càrrec de regidor äe l'Ajuntament

••n••-

clnadaues o higièniques que el pobla
.
In de saber.
a
Tot i coneixent que els goverradors civils afavoreixen
l'organització de nuelis sense
un caràcter polltie i partidista,
perb que indubtablement tenen
en compte el que el seu compte significa de preparació per
intervenir en la vida pública,
cera factors d'opinió, no vol
(Meter d'estimular-los a que posin tot l'interès en l'obra de reunir i organitzar tole els humee de bona voluntateper tal de
preparar-los per a quan el Directori liagi realitzat la seva
missió i hagi tornat la normalitat constitucionae.
Aquesta tasca d de la mejor importància i requereix
molt tacto 1i habilitat, ear no
es tracte ni d'excloure sieleineticament els bornes que han intervingul anteriorment en la
ivida pnblica ni (le pronunciarse per una tencienria política
determinada, sinó de que es reurteixi i eompagini per governar lot, el que coineitlint en
principi fonamental_estigui disposat a collaborar ‚ ale prorediments renovadors que vindran després de :la nostra gestiA legelr'ra ilnim
IsIs COSIIIMS
polit les.
Acaba la eireular (Brial que

tkia I benefict social tenso el deure de Sant mente» f
` eriogressar -en Eses files, pene no fal— Venas en BU
sejar
d'aquest orgenisme, fillÓ Animes del Purgat
per servir-Jos abnegadament
Sant Angel Cus
Joyo:~ Cultural PeOptiar
Avui, (Inmune, dia 6, a 414
vuit del mati, la Joventut Cule
tural Popular farä la Comunió
general dels exercicis, que efeetuä, aquesta setmana paseada
l'esmentada entitate en l'esglee
DE MADRID
sia de l'Ensenyanea (carrer
d'Aragó, 2434, junt ;al Passeig
de Grecia).
ceästrof e
Coareróncla da R. P. Ginebra
del Pont .d'Algaba
diurnenge, a les eine
Sevilla (rebut a les 220 de la tarda, al Foment de Cultura
la matinada). -- Ha aparegut
(Llúria, 15), donare una conuna nova vetima del pontedeel- ferencia el reverend doctor Pece
gaba. Es la nena de 13 anys Ginebra prevere, sobre el tema
Dole Nom de la Bandera.
"Visierts d'Orient. Ele paises .
Falten quatre vielimes.
il-lustrada amb projeccions
de vistes d'Egnpte i PalesUN CAMIO AGAFAT PER UN
TREN :: 4 MORTS I 5 FERITS tina.
Aquesta conferencia forma
Madrid (rebut a les 215 de
part del cicle cultural organite
Ja malinatla).—Un cernió que
el:undula t25 soldats fou agafat aal, durant l'actual cure, per
per un tren a la carretera de FAeacli..mia de Cultura Catalana
de la Congregació Immaeu/acta
Toledo.
Hi han guatee morts'i cinc fe. i Sant Lluis.
L'entrada serälliur e per
rits.

Darrera hora

DESGRACIA
Vigo (rchi a les 215 de la marinada). — SIsa elMondrat el moll transversal. S211SC

t
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ARTICLES FUTCGIVICS
s. cosi-A

1•1"12151~.121MIS,A1=4-8,17.0..

"tot
Drantioanl e'l eanejnment de l'hala*
adana.

exereeix un apostolat edurador
de Barcelona.
C11 la dual V. es l Ir auxiliar tan
Ignorem a Madrid, en aquest mop r;cac que nn ;mi inoticts de
mear, el que hi hngi d'exactc cn la
etildribuir-Iti ten( millor la vinota de referencia, perol, pot estar seda interna del los! m' país.
•
gur "El Diluvio" que el partit solbocrbIm neilloels fenilo serh
cialista no accepta ni aquesta ni cap
la nostra ;Iictunpar:Ible recomrepresentació que estigui fora
pensa.
acords adoptats pels cotnités nacioSarndi en Ilion del I)trortori
nals.
els polnies b r r provin da u
El partit scialista té el compromis
parlit i rehi el nfd son afinn s. s.
amb l'opinió pnbliCI de no maacar
.I„
.
Minond
als scus acords i això seria impogitnt
DE.
..1" Ala disciplina en tots els casos que , coN F EIZEN C.!
r.:4,TATL'T
calgués. I a . llores d'ara, i esperem / GANDA
MUNICIPAL
que segueixi així d'aquí endavant,
Madrid,
no ha estat necessari a :Ilcar cap san.,,,tonn 4;
4l,ur,
ció per tal que els correligicmoris que
snngena dr E reacia
ro -:r :5):
1711711 exerceixcit e:luces pública ho
"El
nena
lAtir
sri
Mon
han let sempre ami) una licnradesa
Els projerte:
innnoculada no tenen interés personal en inar als Ajuntaments, i si /ti dicen a e:ir:no:ti:zar :;! 11,,VZ: Pe: a 4ce
car; : cleri i que:. n 1 .:! .1'
van be fan sadificant-se per servir
metas. Exa ..Mna pro.
les idees i el país en general".
jectes. Aquest 14.,:atm ofere::: ravam
Una circular per ais deiegats tatge de la clos :,."iicoclA <le Mmmr'.iipE
de censen obrrt.
ant'a
governatius
r Zgiut ate...„it.
nnrmal
LA CÁRTILLA GIMNASTICA. EL sonneso3 nl ..-Zglrn, ii e trlt 3, els ,uals
C.:V. 111111a !ittinglidalllellt.
FOMENT DE LA CREA DE L'AVIRAM I L'ESCASSEDAT
El. PleOJECTAT pARTIT
CONILLS
LABORISTA
L'APOSTOLAT DE L'ENERCIT
Madrid, 5..— Parlant del projeclat
El President del Director: ha dipurtit Ic.leorista i deis comentaris q/12
rigir la següent circular a tots els
posa al projecte el criticista a Madrid
delegats governatius d'Espanya:
de Las Noticias. de Barcelona, diu
"Estimar amic: La gestió d'interès
aquest vespre l'Organ El Sozinfi.sta:
cada dia més eficaç i intensa que ha
"Consti quo no teniir: res que veure
viogut fent-se pels deiegats governaarab atinen intent d'organització d'un
tius i de la seva tasca eleva a l'eslaborisme espanyol ca .: seria una njt/ta
perit públic, fomentun la coi/llanca
traducció importada d'acceptar-la enen la justicia i estimulant el seniltre nosultres.
ment chitara
Ldrrdc organitzat al nostre país
Per a la seva anillar realizació, el
La Unió General de Traballadors i el
Directori lta acordar editar t:na pera
partit socialista, i els que dcsitgin
cartilla gfmnastica, de la qual rebrà
l'adveniment d'un régint de major jusexemplar per testimoniar rensenyament de les especialitats, organitzant
grus populars que puguin practicar
les els dies de festa i que fóra convenicia que per desenrotllar-les--amb
previ concixement deis instructors5 posessin d'acord amb els metges dels
pobles.
També ha estat encarregada l'edicid,d'una. altra cartilla de vulgarit▪
IP
zació de la cría de l'aviram i la de
les abriles, i especialment la dele cuca
de seda, aproiitant el capoll com a
base d'una indústria nacional.
No he d'interessar-li la importància
d'aquests rams de la riquesa, ja que
només per mostra Mhi haurit prou
amb dir-lo que només en gallines i
mis s'importa a Espanya per valor de
ai milions de pessetes que se sostreuen
a l'economia nacional i respecte deis
conills, cal que se'n producixin prou
per prciveir-ne el poble.
La circular scgueix dieta mis as-alls
També estem a punt d'editar unes
cartilles que cenrindran les mAxintes

senyors i senyores.

1111•11,11n1.61021.111:23712MIIIMMI:21:7211211:27

Trelaclis per a 'n4E:trulla, anoonata i prope.,:enda cinErnalo3r5nca
Cr. 772P Pi, 74-rol. fiZ,',7-.7.1rcelann

CRONICA SOCIAL
PETICIO
El ;ersonet dele diferente Sery eie Admknietratins. de la Compieeeiri de Fbutrocarrils ef. S. A.
NIr'xa Cateeini1). han trames
al , 011 n Iireetor Oliera! una encienda ¡astil/lela sollfeitant millores ile earäuter econòmic, a
E de p,der atr,,ndar els abrup1,a n! • 9;:bipoA i tan difie+ So.. 1 , :t1 enbeistencies, Ileenere i ollres de primera netiet,siittl.

roz140

2 0'50 pessetes :es deu pri-

rneres parau!es i a 0'10 per
c a una d'excis
U NANDES

her

LA. 1,(J.

mnduct, 211.

p• •
DE

IRP13',1

coizrzE rl o r) tac contestó
contestótrehallt

al set/ tistaige social, T'en . de la
Leer', el, premie, per traetar de

11. niles eomesubins
cummertA, tocessito per a artiele mol%
cuas= i rendiment. Adreear-se: :o=
A:m.uot. AtMgmon, 10. LadMona.

ttampanya a rartlitzar,

d'aeonseguie la unid dele
irdmllattors grälics de Cataltilit a.

vene a Ron preu. Carrer UdF ilwn
‘ s•P vccsliot, se, enicesat.

OM.22.2.72100MMIOBLI-a.

rq

ved cstabliment de comestibles 1
leuda. Esteve Tap:es (a) Xa. Plaça

NOVE9 RELIGIOSES

1-.3

Quaranta llores: Esgysia ap
Nostra Dona del Caria/e, de dos
quarts de non del matí a dos
(Inunde de set dol a tarda.
— Cort de Muda: ANui es fa
la visita a Noeite Dona de
Lourdes a Santa Madrona o a
Santa Maria de la Mar.
—Comunid reparadora: Parriegue . de Santa Mònica.
- .Adoració Nocturna: Torn

xALET a la platia Torredembarra,
L.1 de don metros de façana per
disset de to33, vista pracic,a, cinc Cor-

maJor, 11 113. Peautorilera_

upko casa, rarS la matas°, saut
1.,c2 e,

38 Badalona.

mitoris, ami) mohillari o seuse, cisterna
g r.:ataos° prove Ma, jardi, satareig, batveres 5rn15 rabia de Vaier.cla per a eector rerrescar-re a casa rar hl ha
de Liar dosaJabla, 1 terreny dtapoilibie
lar a poder construir un o dos 3-..lets
davant 115 resmentat. Ra0: Pera Catiellss,
A.Ltont Roig, un,' du la dita alta.

-

.131 . it_
NO

nu
5 5m
%P,15,1 ,3,neau..n
Oriades
,. Pc .Ikvo,

LLOGUERS
1711,..1111.1302,

sos. a.rtnt, e`ectricttat, lardi, Ir-os da
torra. Passatge 31arimon, 19, cresa.

CANINA DE FRINCOIS

BOT/GA, amb habitada
290 da.
en pon pum.

.16,2,
m
zu,rhab
,Iltarit.
i Notar:mi,.2oarnb
BOTIGA
Natal,

al

AllZi3S

DIYERSES

Indicador general d'autämnibus i altres
vehicles de transport públic de passatgérs a tot Cablunya
LA MES CLARA
rcndu

nETRE4:41L

t r, 2 tecretcri-administroccr
Veterela
k
esrnataLe.

It'E.DER.lCf0 GIrallairCA
Co:troca el sots-Comit é (le
Gaialmiya 1 Baleare per a avui,
dienienee, .1 les mire del mati,

ii

• " •1(1; inoln
[1,1„
mItioglü

I-7 1F OTEQU E S. Är.are:ZI'<t,r2g:
tractar/5, S. A. PA,F.StgC. (la la ea-a. 5.
eviresol. TelCrea G421 A.
n; _
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— (A. C. S.)
La seva vidtta F,ulalia Puig i Duran; fiiis Ma gi l'ius, FcIip. Maria . Euiälia i Josep; notes MargariBorräs, Mercè Turuji I Maria Teresa Gay; nets; nétes; la familia tota i la "Llibreria Italiaaal, en recordar als andes i coneguts tan dolor0.9a pèrdua, els preguen un piadós r,Terd en les sayos oracions i l'asalstèneia a aiguna de les mieses, amb ofertori, que <in sufragi de la seva ;mima re celebraran dilluns, dia
7 del corrent, de 10 a 12, a l'esglifs`.a be la Casa Provincial de Caritat.
NO ES CONVIDA

PARTICULARMENT

L'Excm. i Ihm. Sr. Bisbe d'aquesta Diòcesi es dignà concedir 50 dies difulgèneia en la fárma acostumada.

•

q

It A tt-qvgitac pmtsts. La casa me
.1 .2 .4 %.70 iroportant d'Espanys.
Eepeetaitiat en tarilssos renglosos. tupat)e63 perinacell Ce (pelma a PM!. ges' als. oteerrane,. etc. Fabricació de mares
cona/ron menee visdar
muesta casa. y . 3.tounalc3a. Renqrs,.
ttlual Portaterrina).

p.

j estreilus,

Construcce les tote
PeCe. . Ros,

n-n Ai • :llena Ce
1-. nem co 63.

•

Dionapili, fi d'.WT dS

E

..
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ESPECTACLE

-

TEATRE VICTORIA

Gran Teatre del -Liceu

AVIS

Dissabte, 19, inauguració de
la temporada de Primavera.
Reaparioló de la famosa companyia de
BALLS RUnots
que dirigaix Sergie Diaghilew.
Continua obert Pabonament

Teatie Barcelona
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cine. La comedia an un acta i dos quadros, de Jacint Benavente,
LA FUERZA BRUTA.
La caricatura de tragedia,
en quatre jornadas. en vers,
de Mailoz Seca,
La venganza de Don Siendo
Nit, a un quart d'onze. La
caricatura de tragèdia 'en
quatre jornadas, en vers,
amb algun jipi, de Pere
Muñoz Seca,
La venganza de Don Mando
Demà, dilluns, tarda, La
venganza de Don Mando. 7,
Nit, La fuerza brutafi La
venganza de Don Mando.

OBRES QUE TE EN PREPARACIO AQUESTA EMPRESA, SE SUSPENEN LES

'feldon 350d A

FUNCIONS EINS A NOU

Avui diumnge, a dol quarts

dP (luan P, l'espectacle
midable
UNA

e for-

AVIS

1

VEGADA ERA UN

L'Ef6PRESA
v444444.444~4~-.44444

PASTOR

111eravella,a,s quadros, aclamarions xardoroses a la surtida
del sol. al rapte de l'àliga, a la
ralästrofe del pont i al "waPreu popular.
teau" da
A dos otizll'IS de El rector
do Valifofona i El canta. Nit,
Indagu es a dues pessele. El
La dograo (`Nit d'En Be,rtrana,
na neta 1 diàleg d'En Montetia, La
r. caliu.—Deina,
dona nela.—Dimar l s, nit, be-ocfick WI comptador del Teatre,
Ricard Martínez, La meva dona
: La dona neta. Es despatxa a
•
cemptattai ia.

Teatre dfr Novetats
Avui, diumenge, exilia mal
vist. Sessió matinal a les onze.
Tarda, a les 3'30. a les sis,
nit a les deu. La grandiosa pellinda de Xavier de Mon,teptn,

inesepeppepepeerpoi~491

ti vari ri (13

lo4444.4.4444.4414444444+14

g

ELDORADO

(Completa, 5,000 metres en pita
sola sessió)
Primera jornada: Ei calv a rio de
una madre; segona jornada, Hijos míos! Aquesta
provoca espontänies ovaciono.
Ningú deixarà de veure aquesta joia cinernalogräfica de la
casa Gaulnont La sessió matinal s'Int disposat a petició de
distingides families. Es recomana la puutualitat, can l'incendi de la fabrica esdevó a la
primera part.
•

• t4+144~~444~4.4

TEATRE TIVOLI
TOURNEE

Frederic Caballé
Grao eornpanyia de earsue.
la : opereta, primer actor /
director.

Magnifics filma i les gratis
estrelles de varietats.
Avui, diumenge. tres sessions extraordinarias. A dos
quarts de (pudre, sessió es,
necia)

1

Tourntse

Avui, diuntange, tarda, a
dos quarts Il guaira. C1.loa1 programa, figurant.
en eh la grandiofa obra
PrPIXODI:

JEAN SARMENT
/

5

'Inician funciono, 6

Queda obert rabonament a
oomptadu.rla

SOL DE SEVILLA
Nil. a ieS
SOL 011'. SEVILLA
Es despatxa a ri-impladuria
l'augmenf del 15 per
cent

Teatre Català, Romea
9, 10 i II de rnaig
Tres úniques funciono per la
eminent artista francesa
JEANNE PREVOST
Art, Behesa, Elegància,

<44.e.let4+1.4444444+644+,

L'ESPECTRE
DEL

SENYOR EILRERGER

Aviat?

el

Quan?

11n131.7..IMICCCIn

Tres obres, tres: última èxits
a París
"Les altos Drissées", "La ten.
dresse", "Charly"
S'adineren encàrrecs a J'Administració del teatre. Fins al
dia 20 els seran reservadas les
seves localitats als senybrs que
les posseien en l'última actuac i ó de la con:pauta estrangera.

r-egereeeeeffle+e-re4,44+e,,,-;-.
Gran Teatre Espanyol
SANTPZIZE - BERGES

DO3

•

Se g1:111.0.
vo:teoils!
Sis actea:
GALL
CA?U?..•

1.11nn•11•11MIMIO

S'

LA MANERA DE FEF:-HO

-.01^›.0~.,://aeit'seriedge,
•:'-44KrZ,1-::•?-reeeffldedra/124/44/11444

/ to ll . iiiiimPrige. tarda. a Ins qua.
nit, a det (piar, ile don. gratis
Intimas. Grandtós atto:
ELS 4 HUGOS

loe; P- ari,

LINN ANO LINDA

Avui, diumeuge, tarda. 5"
actos, 5:
DONA FRANCISQUITA
par la Casas, Vendrel, Pernändez.
JUAN cAnaLLEno
per Bugatto, t;w 11(L Mari-1.1
Los gavilanes, per
Gorgi3 i idalle3o, i acta priraer de La montería, per
e
Emili Vendad'

inieocola)
( (ln,
OREEN ANO WOOD
e.../ ti 1d1 .ons excAr.pdpieis.

--;-:^tráef.-~"Ve•-e4-50444444.;

JGA,AETTE

SEWIOR LRCHA
Vale-, d ;a h chard
Nn n ETA r
SAISERa 7? - samains??,
atril
, 111 011;1: r,:r111:/di
EL 1.11.01.:
*Pltif(t.\
rebotent-11 nan p ini el paielor
Di lninS, 1111, gran

TEATRn POLIORMA •2..
tCompanyia de eorn5dles i
6

.::d1,./"..k*di,w—c..0•1.1"1.1d.d.,Xl01;

Avui, diunienge, tarda. a
? dos quarts de (ataire, priihera sessid:

n••9•04-Ieffleferreee.644444.0+1
7
PI, 11

TITELLAME: J.
Aval, icarp erze. a les
lar lii
I.

Angel

a nafre de

(li,e rlit =atoe/ 1,,t,
I/. THE GREAT moran.
Il hod oe lsta. ( i rd p pi.esentacliS.
III. UNA

1

,
i

. Dijous, 10 d'abril, fundó en •
honor i benefici de

L 'HOSTA'- WEN PALCO

80019NA
obra festiva, pels
_
Taminia aborta d'II • 1 dol mau

A c risaciä
la caza
:
‘4.,

4. equivocada; Pamplina
elactrica.

1

be+aeteemmeetetetiefflose

Teatre de l'Orfeó Graciene
Auditarium, Astúries.
Companyia Estudi Cirera
—
Avt11, diumenge, 6 d'abril, a
tres (Marta de 5, is comedia 4.
e gen

1

Excelsior
Avui, L'emperador deis pobres, 1; Un frac per a dos, Ex.
traccions sanee dolor, Joos
°limpios.

A oul, dItilttettget, SeSSIU matinal
d'II a 1, tarda 1 1dt grana proerarn., 1.101 divertirles polllenles
Extrsnoionn sonsa datar I Un frac-1",
/ per a dos; la InTeressant ¿oca '
/
• 01i/ripios, i p rime r a Jornada (le lit
eolossal pentenla L'emperador dele
' potire. O la oe-SYLP tie la nft. es- r.,
• (roe, del enAissal nlin Etacrlfioi
d'amor, per LUIlle Doeau e, i ,,,,,,_ i ,
na do la › - go t a Jornada do rem- e
parador dolo pobres.

i

ISFUM

COI
TELEF011 3535 A.

Avui diutnenge: .- la besi.iiú
matinal i primera tic 10 tarda:
jet gnu; i•xit de Thomas Mei-

ANTONI ARMET

afeseresso444-i-oass+ooss-.
TEATRE TALIA •
Compariyia de com/hdies de

MELIÁ"- CIBRIAN
•
- Avui, diumenge, tarde a dos

quarts de quatre:

LOS HIJOS IMAIDAB
Tardad les Sliv .0 Sijairz

/

SIMA reasS;
I 1190111MINk

NITAT FEMENINA, LA'
CAGA DEL MISTERI, drama puliclaC, rün David ['orce II,
i EL CATETO, dbutida, per
Bofiby ernon.
A la sessió de les sis de
tarda: E.arelia de la comed
drametict del Programa Ajaria UNA BODA INESPERADA, comedia dranintica,
per Marion Davies i Carlyile

Brockwell, DE MALA
SORT, divertidissima comedia per liqpt Gibson, i EL
CATETO, còmica, pCr Bobby
Ventral.
AVIS: Es despatxen
qucs numerades per a la ansió
th especial d'avui tata>.
NIT: Igual programa i NO-

VETATS UNIVERSAlt

NUMERO 14.

,IMLLUNS: EL CRIS! DE

Ittiimesz.suns • yema,
lerlio
J'ea' sumr.•

ru

APOPLEJIA(Feridurv
:-.—;PARALIAS

ilester

Angina de pillo. Vejez pros:atara y
demás enfermedades originadas por la Arte• rioesolereeis e Hipertensión
te enran de un modo perfecto y radical y re
evitan por completo tomando

Tarda, de dos quarts de
sis a vuit, i nit, de dos
quarts de deu a dotze,
grans concerts per la ma-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Ay o). diumenge, Ensenyant
el matra, Cal corulixer els vostres marits, La Ingènua, Caçant a la mar Glacial, La reina
Carolina, L'emperador dala pobres, 2.

-->RUOL

teixa OrquestrIna.

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de mitos, falta de lacto. hormigueos, cabidas (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida A la memoria, irritabilidad de
cardcler. congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad. etc., desaparecen con nitidez usando Une. Es recomendado
p e r emineneias medicas de varios paises; suprime
(1 Migro de ser olclima de una muerte repentina:
pernicliCa Mine, por prolongado que sea co
SUS resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando a mejoria basta ei
total restablecimiento ' y lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA- Sarda. Rambla flotes. 14. Barcelona,
y principales iartnectss U Espeña: Portugal y

441144444441444444444444.4

ESPORTS - FUTBOL .

Avtii, diumenge, extraordinari Jtrrmglíttmaím 1 arda, Els dos
sergents francesos, grandiosa
c.nta dramätiea. de gran :ensació i de' mundial; L.'hoflor d'un mari, assumple america; El tuernell. de Illaruxa,
grandiosa comialia interpretada
pel gran artista Doughto Mar
Ajuria; El
.T.dan i Boris
que fa la gana, gran bronUi. Nit,
luid) la grandiosa
dula Susanna, cras; d de la bella artista Mailel Norirland, estrilla ile la sensacional superserie, repartida en non capilol,
L'emperador deis pobres, projoma/O - se el primer. -- Denla,
dilluns. grans exit. entre ens,
Els amors d'en príncep o El
carroUssal de la vida, Creació
deis cellebres artistas Nary
Philbin i Norman Kerry; Sonant el osiiro o El boxador aristocrätic, primer round; Els ulls
de Pänima, emocionant drama,
per Elsie Ferguson, Ajin ia. i
d'altres,—Dijous, estrella de El
vell niu.

Campionat d'Espanya de Futbol
Avui, diumenge,Al'abrd, a leo
e
quatre de hearda,
REA‘ SPORTING DE 01J3N
(campió instúr leuj contra
F. C. BARCELONA
(Canipir3 de Catalunya)
Canip. del F. G. Barcelona (Lea
Corlo)

Preus: Entrada, 2 pessetes; tri.
huna, a pessetes; preferencias,
3 riesseles; gols, 2 pessetes; po,
pulars, 1'50 pessetes.

,

DIVERSOS —

---

211111111 2
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de Banque pour l'Etranger et les Colonie3

Sucursal de Barcelona a

Primitna

obertura

INAUGURACIO
Diumenge de Rams, a la tarda.

0.401/4!XES . D E LLOGUER
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tndost1.111marnfeclacidnod
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go'a nrol
detu U/10 ót111/, 5a <tiran

Venus Sport - Palace Ball

EL GRAN

IGALEOTO¡

'-Ti
pronto y

Apeste exclusivo: Orlo ne lost Vtost Y R : ess.
S. •N C.. Monead., 21 — \reata, 5 ptas. ir ese°,
SULAL A, Hantris de las Fletes, 14, È C5AC u Gr.
1,11 r, Pri0Ce si, 7, y principales um ucr'.s de Es.
Pass. Portugal y Auldrieas.

eer.`",pteee'irr.

44 efteefflievet44,04 .11+014441)e>e4-e-itere-rest .rer;-:

mnime.sac”:,iarrrcraseetutomaarni
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[ I aris, 43
PIANOS. AUTOPIANOS ,
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO

CHASSAIGNE

Ajuria

Especial

ORQUESTRINA

FERES

.

‘n1

t

'!',. . •
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Orquestri na Sudé. Saló de reunió da familias distingldes
Avui, diumenge, matinal d'l 1 a 1. Durant acuestes hores
es despatxaran butaques numeradas per a la bel/Sid especial a
Dijous vinent, a tres Quarts
de dou del vespre
a de les sis tarda. Primera sessió, a dos quaris de guaira; seReolt a l de Ganarme
u gema, especial, a les sis. Estrena de la comedia L'hoste do
d'autors catalano i estrangers,
mitja nit (exclusiva); Una núvia per a dos (exclusiva), creaper
"' ció de Viola Dana; El guarda del museu, de broma, i Actual'E ras Li VENDRELL
« tate Gaumont. Nil, estrena de El pesarme de Zenda (aula.
Poro Vairibera, pianista
siva), interpretada per Lewis Stone, Atice Terry, Samen NaProgrames i Avni, El varro i Bärbara-la-Mar; L'hosto de mitja nit i Actualitats
diumeng e , de cine a set de la rol Gaurnont.
tarda, a rAdministracid del Pa- N
NOTA: El presoner de Zenda es projrclarä e encera, entau; lots els :Otras dies a la a cara que misil de diles jornadas, i durant els dies d'extlibii d'al- a
Unió Musical Espanyola.
rada, El presonor de Zenda, L'h o ste de mala
SI
a ció regiran els srg:lents preus: Prefarancia, 150; ganedilluns, tarda i nit, el succés d e la tempon ral,
tres.
ii
E Palau de la Müsica
Aissumenommiemosmemssmommismemememtoesemroome
•

U

.16,0_

La Iviatuai . gricola
S. A.
per a
VEXTRACCIO DE LATIRME.
Ea roben avisos

ue Pro;)ietars
C.Eeurau

177,,
Curar de Sepulveda,
pral., primera; teleton 3646 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Juan, 95, pal.
leteton 2037 G.
Coalla, 169. Telétbn 3025 CL,'
Carretera de•Iliospilalet (dio
TelMon 529 H.
Francesa Giner, $6, t'ad&
(Grama).
Carretera de Mane, 136, prte
mer, serene.

ri

Catalana

p ies 12,-t3, t i 15 abril E

re— FBATE SOLE:
•
(La vida de Sant
ceso d'Assis).

Poema musical cinemalogräfic, Orquestes del IR
Oran Teatro del Liceu
Mg Orto& Renalxemont ••

ESO montante. ESO a
.-LOCALITATS:

,-unkS.Busical.Esparipia.
eMpt '
1-'4' a .ssimi

ale . 14

ia

1 .s esevana.i-en• assetaeasuesien . 1

ElE3333E33115

U

—

Vendes a terminis. Pianos estrangers

• • CONCF-:7fTS::
Palau Música Catalana

ier
y e•l:•• n •
ratituna c te te tea ios

.pto deporao Su base, s y los huronees. eneenr.leon
oropiedsdee autteeptless • mts tob t e ld es:
le Ortos
eyestiladus me espetunentse a lis te,
,d .r:
olieras tontas, la mojera pa-agrie hasta el • teroplt
de todo cl soarato r•potiecto
rettabieettotento
y
nitn-nrinarin, curineese el oseiente per si se te. se•
110: 6CC1111103 ti i ovalas co qUll 11 11 13 da iorervenir;i
médico, y.na• te se entera de su enterrecdad. Basta
temar una eIja iara conconeene de elo.

Avui, diumenge, tarda i nit,
ball de societat per la balda
Venus Sport, dirigida pe/ senyor Ponsä. Esthnes: Fox-trot
"Ni Kus Clarn", pericón "Apatico", tango "Del amor".
Nit, entrada 1 pesseta

Prdgrame.

CATZZ-HAARA. Contractos
Reynas.—Ta p ineria. 35, prImac.

i,l.

Cachets de! Doctor Scivré

Ronda de Sant Antoni, 82 1 di,
Tigre, '27

Aviat

. 1
3)rn

Tota Mena de:lacias da Dana

TURO-PARK
4

a

SOCIETE GENERALE

Plaea de Cataiunya, 20

.:=COLISEU111.

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

gltan i Martha Mailfield VA-

011ardr..3 r.'tE LA !misa t:
A les 'sis, sessiö especial, i t
nit, a les deu, gran moda: t
i
EL TIO JO3E MARI

SALA EMPORDANESA
Cerrar del

Soflant ai cuirn, -.

adeellier344144444.911+2-14~,

czi.•• alf AM" SEEPV

sea,:

daro;. SI

14-44.44044444444444-~-•

e

Teatre Còmic

C • an rompan - la Intern;cionAl do
CIRC EelJESTAIE 1 a-reacciona
d i r prina per wirty FRENAN!

mil

eencerta-

larda, a 1,-- dile:

LA VENOS TZMPTAZORA
a 1,, il.•u:
CALI. O CAPO?...

44444-fora›,,,e4.44tete444
Diana - Argentina

.eIre/S44444.044444

Avill, dlurnenge, su.sló matinal
d'II a I. Sanea el cuiro. primer
reuipt: Eh/ amaro d'un prfnoep;
Dia f10 beralles; Actualitata Uni- S

Grau companyia de sarsuela.
Direccié, cscenica, Leopold Gil.
Primers -ctors i directora, Parran Vallejo i Carlea Berna.'
gestres directors

Diputació, 45 2 Telef. 83311
Avui, diumenge. 1 tots els
altres dies festius, extraordinaria concerts matinals de dotze a dues, per la
tan renomenada Orques.
trina, composta deis reputats professdrs senyors Vila, Planits, Argullol i Ba-

4,,e1

r: t".1

4-oe.-.4.-41-4-:-;r, ,,,-.-t, .- , a-1,, ,"e
I Monumental - Pedró ..5.
Walkyria

dora. Julia Vino i Laurel

LA MANERA DE FER-HO

pati Blau

EXPOSICIO i VENDA

uz os.: pre. n .

.11151•711.

TEATRE NOU

y 111, en:menee, tarda, a dos quarts

Stand, núm. 10 , :-: Sala B

Telefan 1371 A.

ANIALIA. D'ISAURA

--- C š

**64~0.»044MINI+0441»

--

CP

tincló

Acta, dluMenge, gran Matinal; lara. da, dura sesslons. Carreras ovuladclons del grandids elle ealornd,
creartd d'Alta MartmOva, are 1 oel, glnalltat, una veritable preciosuat e
I ertfstlra. lo altre Soli: II panela e
novel, comedia d'esports d'blvern
a sufssa. Ntt, grandlers /padreen!.
lavusmenp:
s:uomp
m e n t E l lele tStiote Vaen
aactonal. Dtmarts, una altra entre
gestes
de
Perla
Elan-na: ‘
Torrerl,
ca, presentaeló dels "Cltroen/eruEa". Aviat. re:mallete/ de
RAQUEL MELLER

Cinema Princesa
•Via Layetana, número 14

* projecció de notables pee
miles. Sucees de la formogka.
dansarina
y MARGARIDA GRAC1L
4 Eis ci, lebres barrisl es Les
Popresau. Exil 'le Maub
i and i• anys, halls eläsics i
fantaotics.
Exit, èxit
Bei - Air -Trio
La te pul:tri.-siiiia artista
AMALIA DE 'SAURA'
A leii sis. i lid . a les den.
Ma gn f fi q ues pe 11 ir 1: les. Tot
I.. el quadro d'alracciims. El
•• gran artista de la cançO,
CHE VALIER
avee le coarours de .:1111e.
lvonne Vallea. L'ovaelonarla
.r.
ABIALIA DE ¡SAURA
----- ---- - - •
Demä. dilluns. tarda i nit,
grano programes
CHEVALIE1 i ArlALIA DE
'SAURA
4

Teatre Barcelona

Ramal Peña

Collseu de varletate

'

' RESTAURANTS

Illetablie oeste,

Companyla de oomädlea
ANTONI MARTIANEZ

MUNTATGE DE LES

Pianista

Localitats: Unid Musical Espanyola: Porttil de l'Angel, I i 3;
ibèria Mdelcal, Canuda,' 45

osan CINEMA DE MODA
1 tel a
mamen% corqueeire

144.1144444444444444141

~44

PER DONAR LLOC- AL

Teatre Català Romea

EXTRAORDITIARI CONCERT
. JACOS TORRE»
VietionesSista.
BLAI-RET

en un acto Lunado role. —
mä, dilluns, a les cinc, 17 re--'
presenticid do Loa Ittios man.: Wiie-~erdeee11~144.4
dan. Nit, estrena a Barcelona •
Saló Catalunys
de La pena de los viejos.

dleteenrverevvererfronfeerfleeleree

-TEATR

-MO
gumenge ytinent, dia 13, a lea
cine de la tarda:

.111

MODERNA
I L'ORTOPEDIA
Carcasona
Fill
de B..

Talle I Napalm ESCUDILLE» AL A NOS. 11.—Teläton MOL A.

Br eguers reguladors per a la retencid abiolute de la emitiera
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EllAD

Comèdia dramática, luxosament presentada amb les estrelles
MARION- DAV1ES 1 CARLYLE BROCKWELL

Igicig Me*

PROGRAMA AJURIA

S.
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a

orws es parque vol!

Di

Mi
E
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I ICura segura amb el conegut Elixir Bertran. Producto únic
a Espanya, receptat cada •
" IN
,..
dia pels metges mes eminents per almbatre epilepsia, histórie, reigranya, palpitacions, tre- :
-.: • molors, rodaments de cap, ins omnis, pèrdua de memòria, teridura, etc., etc.
,.. •31
;

PA VELL QUE SR EL MAL
yenda: Farmacia Bertran, carrer de Junqueres,
número II, farrnacies Den assortides
NO DESCONFIEU DE CURAR-VOS

•

•

'i .centres d'específirs.
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Tommumantemmanummainzuenazammannitizaukommewaso
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CAPSES DE LUXE

BARG

per a tasamects 1 hielos.
ga Casa

de

ULS,

ten-

DEPLISITEI DE FORNITURAS PARA REUNES
E

earrer

Sant Pan, 38

Sabó
'LA OCA'
QUALITAT NIX3.9.111011

Fabricant: J. ALERM. MAURO

E

•Fieitio'itHIYERIAYPLATERIA

NRIQUE CORTADA

u
E

TEMPLARIOS 5 ' PRAL
ANDTILES Y HERRAMIENTAS DE PRECISION-ETE-A

111111111111111131111111111111111•18111111111 IMIEME1311111111119511111111111111iRIME11111111111111111111111331111111111111131111111111111111111111111112111
•
•
•
•
•

PECES IÆ E

a
a

•
a

NYi

rE

HITO 0011,3 1111111

El rnéš gran stok a preus limitats

sin

Coixillets de bales MAB de totes mides
Apimiatbrs elüctilcs S. A. A. Ma, eis millers
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Societat Gen ral d'
Telefon ,1657 A.-Rambla de Catalunya, 45-Telegrames i telefonemes BRANOL
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I
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Oasa UGNA
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1.

n aparell fotogràfic
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que a la vegada que els proporemnarä un esbarjo instructiu, els afinarä el gust i els per- E
tue i. conservar grats records de la infantesa
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PURÉPERMÁNY'ER.
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El millor aliment per a nens.,

per a Famílies, Societats i Teatres
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El

COBRES PATHE BABY

PATHE BABY

Fi

ELS SEUS ACCESSORIS

L
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u

Ver

imonsplar pl .licules en

ideal en poca cretxenç a.
Persa f di 9 estio i per el
seu poder „ nutriKu.est indi:
cat- acicmcij. als maialts del
ast-bmac convalecenhs diem:
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Producfe BRILLO
manufacturat de 3
sunus libres d'acer tetes de tal manera que a
no puguin perjudicar
en el mes mínim /es 3
nans més delicades i
esa combinat arnla
una pastilla de sabó 01
,e
CONVIERTE,
EN
NUEVO
de pur oli vegetal i ä
,..,'
altrcs ingredients
pofi
•
WS
•
DE GRAN UTIDf.
LITAT
CWnpletah1T ) It Jerg cambiado
'PAPA
%..1: 1!trIt't I tti mente gratis todc uter;s1 per netejar Articles
A:0 de cocina de Ailnini,-/ 5ic.7.7p2 Que
Esrnaltats, Coure,
e; ,yuduc:•o BRILLO no /o ceje :otoi Llauna, objectes de
Lmonto /impido .
Cumbre de Bany, Mi- ____\;.e
2-4
ni:s. Flacones, Mo- II
bles de fusta, etc.
•-
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(Prfmluch
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UTENSILIOS
ALUMINIO

DE VENDA ALS
prinefpals os tablimenta de Bateries de •
ruina, Basars, Ferretcrics, Droguerics i
similar,
Agent per a la venda E
general a Espanya •

t
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els 811123

57, 58, 83 i 84
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ESTUDIS, 8

19emaimiammeneizoncentimuanweimmourimersemmensiummamamea
t•zezzinuniazimummal•
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.
qué
seran
obsequiats
els
objectes amb
Eis objectes
:
AUTOCICLES
consumidors dels papers de fumar NIKOLA i
•
N
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a
al
1
a—diversos establiments de Barcelona.

PASSEIG DE GRACIA . 1C0.- BARCELONA
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i CAMBRES FRIGORIFIQUES
VAXIIALIID DE IRODUCCJO

•

nteconinca

•

FRIGORIFICA

ESCHER WYSS Y C. A: ZURICH
— PER A FABRIQUES DE

•

•IfIrnal DE COMO& as P0195

•
•

• ••

MOTELS -

▪ AUTOFRIGOR
I F. VIVES PONS

1

.

saimsol

•
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MAQUINARIA

aiS

RAMBLA DELS 13
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LA TOS

TOCINERO» • LIJA
FARRIQUES DI XOCOLATS

lies

.amb o-vvitäneia
TM,

EARCELONA: GIRONA, 112 ..1!
MADRID: PRIM, 2
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periliososgonseqüde

eles loa evItareu oraren%

LA MAQUINA IDILAL PER
A LA In CTITA INDUSTRIA

mur

LITII13

• GASA
rerescants, desinfectan%

soblranas contra la TOS
I sioragoas de la ria.

Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de Ilibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presente «un lots es presentin al canvi.

1a8

El nombre de tapes que constitueix cada lot,
auf com l'època i els domicilia on tindrä lloc el

2 NI eatig
•

canvi, s'anunciarà oportunament,

-
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El motor pe fflullora amb elammummwai
serveimmi
"EL MOTOR 13.141GTFI" (sense vàlvules) és a.doptat per
diferents cases europees i americanes constructores d'autombbils i cambas, taLs com la Minerva, Daimler, Mercedes, Panhard,
Voisin, Mors, Federal, Stearns, etc.
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41
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Les g arl nties de solidesa, durada i comoditat que ofereix
l'Overland, així com les facilitats que els äeus compradors i propietaris troben a lotes les agències, han fet que les fabriques
Overiand oc.min el segon lloc en la producció per grane Birles.
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50, 60 per 100 d'economia, 200 per 100 de rendiment en dies
de treball anuals, damunt ,qualse •vol altre tipus de camió
Motors marins d'installació interior, de la Parsons Motor Co. Ltd. -- PfiffiN marca
anglesa :: Motors marins per a bots de rems de la Caille Perfection Motor Co. :: Darrers models d'aquesta classe de motors, que' sánf una veritable meravella mecánica
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Agents generals per Espanya:

STEYENSON, 110111031
Carrer de Valencia, 295.

SALO STUDEBAKER 1 PONS
I.

Passeig de Gräcia, 54 - BARCELONA
,e57.77.""IVIIM

Hm,
ras

Eis aolomibils Shiebaker son

tl

44.

Són constriiits per una poderosa I antiga fàbrica, el seu programa ha estat sempre de"produir cotxes de la mes
alta qualitat". Els grans recursos i perfecta organització de la fábrica permeten vendre els conegudíssims
cotxes a preu mes baix del que representa la seva excerlent qualitat. Ultra eis pneumatics i alguns acces-
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soris, totes les peces han estat dissenyades, construides i assajades per personal tjcnic de la fábrica. Essent
el lema de la casa el de que "res pot substituir a la bona qualitat", la direccij) de la Sidebaker te organitzat
un servei de 500 inspectors tècnics que vigilen continuament el procés de fabricació de cada un dels automöbits Studebaker, per a evitar en absolut, que surtin dels seus taliers peces defeduoses. Per això, el nom
Studebaker significa máxima satisfacció i garantia per a cada un dels posseidors d'automòbils d'aquesta marca
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¡Per tres anys consecutius Gran Pretil de l'Argentina!
¡La oroya allyal mes difícil 1 important que se celebra a l'Affigrica del Sud!
Any 1922 - Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, 750 Km,
Primer

Antoni °vides sobre Studebaker
Any 1923 - Ei mateix recorregut.
Prims

William T. Burke sobre Studebaker

Any 1924 - Buenos Aires-Rosario-Córdoba-Rosario- Buenos Aires'
.520 KM. de pèssims camins I Prenen la surtida 25 cotxes
acaben la cursa ¡13 cotxes solament!
Primer

sobre Studebaker
Marian de la Fuente
Tercer
Paris Giannini sobre Studebaker
Quart .
N. Ferreyra
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