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ELOGI DEL PERIODISTA
Volem cantar avui l'ofici • de periodista, ràpid, nerviós, febrós. elèctric. V&em cantar sobre tot la velocitat de ploma i
l'estil sacsejat dels que escrinen quotidianament a la premsa.
Qui nu es o no ha estat periodista, no cap el . qué és l'escriure du
pressa. I qni no cap això, no pot estar orgullós del seu estil.
_
per bo i brillant i ponipós que el tingui.
El periodista escriu de pressa, l'erguir sempre hi ha un o
altre que l'envesteix: el director, el redactor en cap, el regent
de la impremta o el linotipista. Si es a fora, i des de fora escriu,
l'envesteix el rellotge, el recader, el tren o la tartrana.
I no solament el periodista escriu de presea, sitió que escriu amb qualsevol mater.al: amb paper ti o aspre, ratllat o quadriculat, tou o prizn, d'estrassa o de fumar. I escriu amb qualsevol ploma, amb qualsevol tinta, amb qualsevol llapis. 1 escriu
damunt d'una taula, damunt dels venolls, damunt la paret, o
aguantant el bloc amb la mà esquerra mentre la mit dreta esgarrapa el paper.
Qui escriu així, a empentes i a rodolons, amh presses I amb
incomoditats, si escriu be. senyal que és escriptor de raça. Quina diferencia hi ha de l'espontaneïtat del periodista a la calma
i reflexió de l'escriptor pausat i sedentari! Feliços els que poden
repassar el que han escrit, i retocar-ho una, dues, tres, quatre
imés vegades, i giren una frase, afegeixen un adjectiu, canvien
un Mot, desfan una cacofonia! Feliços e!s que poden corregir de
dues proves en amunt! Molts dele més famosos escriptors, que
tenen mes fama de literats i més guanys que els periodistes. elaboren amb esforç continuat les poesies, les novel-les i els traetate de ciencia o d'art. Nosaltres hern vist provee d'escriptors
catalans célebrea, u quasi celebres, i ene hem esborronat de les
complicacions que hi ha. Hem vist també, en facsímil, provee de
Pérez Galdós i de Sully-Prudhome, i hent pogut comprovar que
deixaven els parägrafs i els versos, respectivament, com a nous
a través de la correcció. Hem comparat la primera edició de
"Les Nacionalidades", de Pi i Margen, i l'échele següent, i hem
constatat que l'autor hi havia introduït deu o dotze correccions
a cada pàgina.

I ara acabem de Urgir l'article que a la nova revista francesa "Demain" publica el senyor J.-J. Ilrousson, ex-secretari
d'Anatole France, sobre els secrets de l'art d'escriptor de l'autor
de "L'illa deis Pingüins": i hi liem trobat explicada per ell mateix la manera con, corregeix les provee: "Soc com Renandiu Anatole France.—L'autor de la "Vida de Jesús" esgarrapava feas el que fos, i ho remetia a la impremta. Li portaven les
proves.•Lies comería_ una viegitda, dues vegades, tres vegades...
A la cinquena, allò cornrneava a esdevenir Reman Jo no ho aconsegueixo fine a la sisees i sovint la setena. He arribat a exigir
Les a set provee. Qué voleu? Estic desprovea d'imaginaci
ó,
pelee no de paciancia... Eseric penosament."
I arxe Anatole France! I això Ernest Renan! Ja els hauríem
velian veure fent dze periodistes, escrivint a corre-cuita, empaitats p& temps i per l'espai. Ja els haurien> volgut veure, per
exemple escrivint cl present article con' l'escrivim nosaltres,
en V:rit mimas, mig a les fosques, sobre una taula de café i
sense dos minuts sobrers per donar-hi un cop d'ull... Demanem

el premi Nobel!
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liLi .autynrs Puigmarti. Par. Prom.
bava. drogues. Capara. Cera, Campo
i Mala s errn. els nos, linrnts da!-raide, els °tires, regidor.< per desig.
mrlii goVerlini ¡Vol. j 101.1 malt signifiCa's, de EAluniament anterior.
EL :enyors Prouhasia, Camps i
hnt estar tworrnal i lineals
talle de l'Apodan:eta que s'a. • aba de
COnMauir.

Els sroyors Pmgmarii, Par, ArtiPat. Capara i Cera havien esta de.
teults simples regidors de l'actual
clOuuo runa.
Lis senyars Proubasta. Camp i Motu,
acrrptat nos tres el cdrrec,
i eotui. els «amo ruininarti, rar,
Capara i Cera 1/10:4 renunciat tots cinc.
DIMISSIO A REUS
Scgons "El PM de Bages - . el perMima del Centre de Lrrittra. de Reos,
Le presenta, 15 dittossi.; del ,drirer,
drgut a harer ,tonat una cortferimrin
nt umalla emita> el ,enyor Beuarrole.

e itzard. ij que mis .to, la reproducen; del segiirut solt. extret del mis
anima Amo-alai diari:
"De los varios detenidos por motivo
de unas hojas (me A(' repartieron y
IVIC la autoridad militar considera
delictivas han sido puestos en libertad
Ins ser.ores Antonio Calaf y Salvador
Vives. conserje y secretario del Casal.
Para otros cuatro detenidos se ha
levantado la incomunicación, quedando mantenida esta medida de rigor
Costra otros dos. Siguen las .gestiones
con vivo interés para alcanzar la libertad de Im detealrloa."
EL. SENYOR 2IIILA I CAMPS
Dcia ahir "Las Noticias" que encara tto s'ha pia retad a la Diputarld
romunicvei6 oficial declaran: la va.
ruin del n'opa. Pensó.
1 afegia: "De co usguien' te, no hay
todavía nombrarnientit del sucesor, que
continúa af:rmändose serä el sao:Milá y Camps."
•

.
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EL SENYOR SALAS ELS

A

ELS REIS DE
1 ESPANYA

ROMANIA

Diu u Sonnictor" ro la uva canica
're ir o "Las Noticias":

"Los reyes de Rumania han suspenUt su viaje a E.paría.
Han hecho bien, porque el mal tiem-

Pa c ontinúa y hace un mes que no

t-mrs el sol"

r
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ELS PRESOS DE PILAFRANCA
relieve no havem tingut la /OH de

Poder e omnnicar . ola meres lectora
lIempresonoment eurm tololanistes
Medicas ja fa motu din a Yilapronto del Peludas.
!ele lauelté, gay ovni Jeta argot

.
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PITJOR QUE A BARCELONA
Ilatur,;. a tousediiencia del nommo mco4, amb carácter de earporadels regidors cessants per
¡migrar l'eljunlanten1 non, »m'imano-u
no ha estat del gust
2Ms deLe sens rompanys. Can dintitil
nur iiiten1:: d'alcalde que, srunus
ho !I toma. hi lo,/ a l'eso:maca
A/1111'ceo,/ i dolze re a ,d
c, s M"'
li.n: reslat solano-o,. (111( rrgidors
corp matius (un de socialista no lus
aWr , l i i dos regidors deis
pnpulnr".

.
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SOCIALISTES CA7ALA.VS
Fina en> estat n'oh comentada la »liarla "socialista" del senyor loan Sa.
las .laton, designar governatic ataire!
regidor de la nestra ciutat, el Sil - re.
Inri de la Unió Socialista de Catalunya ens preqa que finn constar que
e1 dj1 m' yo. tin ha e.flal nun althal
J
la Unió Socialista de Cataluitya.

LA S1TUACIO A EUROPA
La C. de Reparactons ha celo.
M'al embaló extraordInhela per
Pebre l'Informe dele perita. La
documentaol6 Morada compren
una meta de prosentaold; l'In.
forme 1 deu doouments annexesLa CorntssIn proposa una mo.
reineis parcial d'uns quanta
anys; un empréstlt de vult mil
Milenio per anar pagant.
El %niel) General del Sano
d'Ernies16 os componer ò de set
alomen» I set •etringeio.
Despee el general Demos he
ton dooteracions.
La Cambie dele 01111111110
retlfleat el 'badea de Leuflens.
El %veme Italti he obtingut
en lee oleeelone 240 voto snee
que tea ele mitres grupa
Uele remite.

L'Ajunlament i les
grans empreses
apteugarem SIlir una nota, parlant
dé l'Ajuntament les grans empreses,
amb cnstlu d'hiaer-se restituit al arree al acusar Alvarez de la Campa,
el qual, ruin recordaran eta nostres
lector., va donar, al començament
d'exercir l'akaldia, una vivissima nota
oficiosa, culpara cls Ajuntaments anteriors chis ma:s tractes que reb:a la
cintat de les grans companyies explotadores de serveis públics. ComenOren ahir aquesta nota, quan un concurrent a la aessiG constitutiva de l'Ajuntamunt nou eno digué que hom
ó, i decireincidid en arpes& inculpaci
direm esperar.

Vcrament. uns regittors dimissionaris, procedents de l'Ajuntament anterior, retreien l'haver trobat el enorme
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En general, avui es considera que la histeria dita objectiva es la menys objectiva de-lotes. La pura objeetivitat seria
una gran belga cosa si pugues
ésser completa. El que huesa
es que sempre Isi ha coses que
s'escorren i coses noves que es
descobreixen. La znajoria de les
histeries de la revende francesa, que tots hem llega, Set
fetes sense tenir en congele els
factors económico de la remolució, el'paper que hi jugà el
diner. I be: ;fixe es com si d'aquí a cent anys sud un bunte i
vol exposar la histeria d'Alemanya de després de la guerra
i es descuida la inflada i mor>
del mere, aid tinter.
Si la histeria no pot esse>'
objectiva, val Inés que 3igui
apaseionada i que l'historiador
es vanti de la se ra Puealó•
(tuesta manera la gent té
llibertat de deixar-se engrescar volunläriament o de pascar
de Ilarg. L'historiador, si sup

lardo de una administración municipal
desquiciada i pretenien .l'exit de desbrozar la maraña, tot referint-se mis
aval! a alampes fúnebres, aigiies, iHuminacire etc.
Eh horneo que havien aconseguit
artucsts éxits no vokn continuar a
l'Ajuntament; es llistima. Continua,
en canvi, el senyor Alvarez de la
la ese%,a obligiieiö, ha de tenir
Campa, i com que fou ell qui parid
una pudra de loc. ama l erior a la
per primera negada deis Ajulfaments
hislfaria: que descrita, ha de tei les grano empreses, 1, hem ee prenir el que en diria Kant .una
sentar un fe> que, scgurantent, no desidea sintetice, a priori, dele
viada, però que no sabent per qué no
esdeveniments 1,11,M/ricas. Quien
ho pogut evitar.
es té una idea silitütica, a prioUna de le ., grano «apreses explotari, de la hielnria, la histeria
dores deis serveis pfibiiss es la Com.,
real s'in den/calla com
inyia de tramvies. A arree d'el:a
al 410 de la materza manera que
està 1., conservad(' de l'empedrat rkls
POS trianglee reals 1 objectius
entrevies i dels voran/es, atad) oblitau fan mes que coincidir amb
gacib de unir-los en el maten( estat
que la resta del curen Cal dir res *la idea sintetice a priori de
thangle que porta halan al
mis? Miren si un platt l'estat dels
cap. pel fet d'ésser hoine.
entrevies i t'eh voravies. Una de les
Se sera a dui sovint, a les
grane empreses explotadores dels sercolumnes dels diaria de bon to,
veis m'Iba és la Companyia de >ram-

s/en.
Altres grans empreses tú,, les concessionäries i constructores dels metropolitans. Ja sabem que les obres
une realitzen sön dr les que mis molsties causen als ciutarlans; arria avui
Barcelona Es plena de po's, i de fang
els dícs i le pluja, per culpa d'aquestes
obres. Mai n'In hasta liagut tant a
Barcelttna. Miren la banda dreta de
la Granvia tot anant ,ap a Sans Les
obres deis metropolitans lenco pertorbat cl trinsit i fria una sutzura tota
la citutat. Quan ca decidird l'Ajuntament a fer asfaltar (a arree de la
Conmanyia segons impone un acord
pres per miciatiVa dels antic> regidors
d'Acci6 Catalana) el passeig central de

. Rambles, remogut per les obres?
Encare vol mis plebiscits?
!cs

Les declaracions de

Baroja stn falses
Par /s, 7 abril.
(J. Pf — Ahir, diumengc. quedarem
iinprtisos en lltgir 3 EI Imparrial. de
Madrid, unes declaracions de Baroja
tetes a un redactor de El Progreso,
de Barcelona, en pasear el novellista,
venint de Paris, per la capital de Cataltutya (segons deja el diari) i coinunicades, natura:me:u, al diari del senyor Gasset. llem vist que El Sol
ha publicat també un ronograma de
Earcelans amb les declaracions.
Ile procurat informar-me. El temor B.treja surtí el dta 6 d'abril, és
41 dir, dissiabte. directe a lirun i Madrid. El ,tenyor Baraja no ha estat,
dones, a Barrelona ni, per tant, ha
pagar fer deciaracions des dc Barcelona. Les declaracions les podía ha_
ver tetes Baroja a París, perú el meg
company i arrue Co: pus Barga—que
ha acompanyat a Baroja durant tota
Lt seva estada a París—cm diu que
el novell/ a ta no ha rebut cap periotlista i. per "tant, les declaracions shu
una pura imitase, mes aviat grotesca.
)3 saben de rota manera coro pcnsa
atroja sobre' Catalunya. Ea,un base
espanyolista 1, per taut, un espattyol
eleva' /a quinto potencia. Des del
pum de vista català, ano cateé més
que Bartqa estigui en contra que a
favor. En serveix per la "reclame",
perque cs sentare mes divertit
un estirabot de . Baroja que un escrit
burocrätte i trist de Royo Villanova.
de Dionisi Pérez o de Daniel, LEpez. El redactor de El Progreso insentor de les declaracions ha marear
ciarament la diferencia que hi ha entre
Cerelunea i la resta. i això es una
innovAcin que fraparä als republicans
unitaris tic la Unió hlonärquica. Els
castellans cada di1 són mes inteHigents.

••••n••n•

Jee p Saraient a l'Atenta
jean Satinen> , e? modern autor
actor francés que ha de donar a la
rostro Ciutat une Interessaat zerie de
representaMens. dissertart aval, di.
jota, a les deu de la vettla, a la sala
d'actea de J'Atraen Barnizad, sobr e
el veras • IA theatre franeaie centellegorsia 0 lee animen nouleglee•.

que el passat governa el ()cesen> i que governarä el i
que nusaltres, els vivents, no
solo mes que Indice goverliar e per uns fils invisibles
que estiren els murta. és
lu p a cert, però Lambe es cesa
el eutarari. Nuealtres, pci fet
dlesser viven» pedem fer fer ale
mor» lote els papera de l'auca
i els poden) »Watt, a les laster/es. de la manera que mes
ens agradi. Tenim impunitat.
Lainica cosa que ex/gin> de
l'historiador es' que admeti que
l'heme d'avui es aproximad:sauna igual a l'heme de quatre
mil anys enrera. lli ha hiatoriadurs que van tan venias que
diuen que ara ja s'han acaba>
les guerrea- pel Sol fet d'havcr
comeneat fa 'nac o eis meents.
Un historiador aixt t'e un hisloriador exagera! evidentment.
Exagerat i desacreditat.
La Iristeria es una cosa que
canvia coas el cel a la primavera. Al segle puesta a, Franea
es llegien el Thier3 i el atice/10Q ; ati U Piel en obres es 011S1 deraven incompatibles. Els estudis de Eurtel de Coulanges
tirasen a torra el Michelet. Ara
es Ilegenc ha eisthria io Soria
que en certa manera de una
història contra la de Thiers.
El canvi mio degut sernme al mai
fe/a: de.epree de la guerra del
70. ea gen> que negra era a
França tendencialment germanófila. Avui es tot el contrate.
Dados aquestes premis3es,
l'historiador ideal, al meu entendre, es Chestertun. Chesterfan .es un mediesaliela que
creu q u e con) l'Edat
jana no hi ha Migra in Iti pot
bever res all roen. Era l'època
de les la/serle» i do la feheial. Si un huele creut que Miela
naseut per a no fer ren i ver
gandelejar. 'radia exereir el
sea dret Pile/ira era mantingut per la perrequia i la caritat deis capellans. A l'Edat Mitjana un homo podui tiente Si
viera un 11111 d'aiguardent amb
tranquillital. Avui — diu Ches
tedien — do 1/»pOSSilltle.
Per lanl: l'Edat Miljana és una
epoea inee importan' que la
¡rastra. El lector, sense mds
O

explicaciont, es convencerä amb

el que ttetu dtt de la a.upertortlal de la /Justició de l'eseriptor
angles. Avui Choine de »leperarnent cornean/leal, el somia-truiles, que dieta> ele ea-,
lalans amb el nostre realisme
feroe, no le ni el drel de demanar earitat. Si entra a la
carrera de enana li fan fer
tetnumans de la bona prernsd:
gj ey la frare, II fan posar 4111
darrera d'un microccopi. El
gandul es perseguit per les ordenances munieipals 1 pele comunistes que volen es/ab/ir el
Ireball oblIgatorl. I ea evident.
que el dret a no far res es almenys tan respectabele com el
drel que tenen els banquers
copear ele diners de is pobre
gent, al dieren d'una lineatreta.
Petita Instinto' d'alas11-

terra", de Chesterton — llibre
que si g&ses recomanaria a totllom — es feta a base de la
pedra nie loe de la idea que
Chestertin després de mults estudis sala fe> de l'Edat mitjana
angleea i europea. Chesterton
Computa l'Anglaterra d'abans
de la gran carla amb el pais
sortit de la trevolucitl. Abatas
de La carta Lt / g avia Ilibertats
reata, els drets erina erecta»,
els que volien !rebelar treballaven; el que volien gandulejar atreven a menjar lit sopa
de la parrimuia i si Ida fred es
mis:manen a la vota del loe de
l'hostal; el» que stlien fer el
fatxenda, ~vea a les Creuades menjate i beguts i aran una
ploma al barre> t encara guanyavcn la glena del col. Despres no hi ha liagut mes drets
que els d'enviar al Parlament
un senyor Canoas; et> rica han
inventat el corriere, ha indústria
i l'especulació, i rúnica )(liberte ha consista en pudrir-se >ola la vida dins ' d'una mina;
els capellans que tenien l'obligada de fer carnal, I d'obrir
ele braços a tothom, han anat
cada dia 111 115 de cala baixa 1
minan resels pues 11(111 '
scouts per la teulagia i per da
verbositat de l'estil dale jesuites; Si surt algun fatxenda de
mea s'engaja sistematicament
contra Anglaterra perqué aquest
pals j.i 110 diu res a ningú.
litt dia, pactara amb Josep
Cerner, de la "Petita Histeria
d'Anglaterra", em diguet
"Aquest tIllare ens agrada tan>
perque son, cataians, 1, per
taza, perquè l'Edat Maja, per a
la histeria, ens te el cor roba>.
Es exacte. Es un somni pensar
amb bt felieilat que hi devia
haver a Catalunya a ea seva
gran epoca. Els nOs,tres grans
reis eren gent natural i enraonada i no ptte alemanys fanático o gent de dinasties degenerades. La gent sabia el que
vulia. Eis faancesos escombraren de moros el seo país amb
una sola batalla, i nosaltres,
per fer umb, eit tinguerem prou
amb un regnat; els espanyols
cstigueren un regare!l de segles, luta Iteconquesta que
PI! diuen, i la Reconquesta encara dura. La gent de be es devia sentir governada i vivia en
pau tranquillitat. No hi bague
mal a Catalunya — cas rar a
la histúria d'Europa — el problema jueu enverinat i ces tiee
breus es fongueren amb la població. La gardunya, els pitjor3
de cada casa, tingueren el diversta inhgfc d*Orient i a lotes
les alimeee pican» de la Mediterrània 128 parla inaata. Els pobres foren respecta» perquè
nön venerable i els gandula
pogueren el drat de demanar earilat i de fer el plaga.
Los nustrea institucions eren
nascudes de da terra i les ilustres finanees eempre marxaren be. Compareu aixb anda el
xharri i ata la miseria
la dele vems de ende avall. Es
per alee que encara avui, quan
Ile llegeix una nota oficiosa, se
queden

senl el suroll d'un plat esquerdat,.
La "liistbria de Fraina", de
Bainville, voldria dese'. la His-

teria d'Anglaterra, de ChesterIon, conservant, però, el plec
tic da histeria professional. Pere per forea haurein de deixar
1;1 Histeria de França per a un
dia d'aqueols.
%losen Pla

Paris, abril.

No en tenim la culpa
•n•nn•••••n••

Per dificultats invencibles hOpufrem
de moneas en rediria Ion» a l'oblig o
rostion iJ ambatituir obres ortielej
els seerinkils per la revalora, omplinf
aollb noto romfro5irii9 els
que el
llapis del censor deis. o les t'ostra

colionnes.
Ahir esta arribaren lea goleados
rensuredes o rae estar! de tres de lo
n'atinado, quo,' les pagines esreorm ja
PUS/ d'entrar o lo rotathe I no ens
toca •ltre rreari pie driza, es blone
l'espai deniaat a ur g ido gua force
censarais.
Ami) aquello 111031/11 frene dia eis
Imana °m / es es /aran «trefe de l'esforc que el t'entre diari retomando,
ei.rI tos perdonaron les defit Quita
i anfitriona etee sI ten 8018 peana erizar indicada.
El lector pol ajuntor feneent
pepe seertfici e relogi, ami tira merime,del eeriedIne,

LI
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DESTICIO DE BARCELONA

Dies cunera rebtem una carta signada Del senyor J. Sietes
i tretze eusignants, en la qual
hom ens demanava d'ocuparnos deis enderrocs artístics
la lteforma, amb el mateix zel
que aquests senyors volien
apreciar an l'anterior anide
publicat en aqueat diari en
ocasió del desembrassament de
l'edifici (le la Llotja.
Els amables comunican»
feien especial menci6 de la casa 25 del (tercer de Mercadees, obra mestra de l'arquilectura catalana del periode del
atare flore., obra típica, exquisidatnent camelar, de t'arquiLectura catalana deis segles XV
i XVI.
Aquest notabilfssim
aixecat per la familia dels Padellás, estä, efectivament, en estut euböa i en vies d'enderrocament. En trdba anex als terrenys adquirits pel senyur Casabe i destina'. reepar pan •ara
ocupa a construir-hi un edifici
modern cum el que ja esta enllestint el refina!, arquiteete senyor Elorensa, per cernerte del
referit hernie enlate, a la banda
que ddna a la Gran Via Latelana.
El senyor Catn•h6 s'ha fet ben
lsd càrrec de la importancia artística del casal deis Padetlas i
del seu valor enorme en el mercal, 41P lo g cuses antiguos. El
senyor Camba pot fer &sil/untar pedos per pedra aquest magrara" exemplar de la noslra escassissim•a i encisadora arquitectura rivil del perlode
i vendre'n les peces a un antiquari d'amo( o de l'estranger,
per tal que siguin reeonstrifides a Xicego, posem per cas.
No obstant, tal com ja suposaven una allres contunieants que
s'eses/payen d'aquest 11:estimas
enderroc en la seecid del nostre elfari "El lector diu...". el
senyor Camb6 renuncia a aquest
guany i cerleix tot el moler/al
d'aquest. edifici ti la chitar al
Municipi dc Barcelona. ¡aire, a
rondició que aquelles venerables i preciosos peres no signa/ alienades, ni siguin expatriarles( de Bartelona , i signan
reconstraides en eitre lloc (le la
nostra chite. igual que es feu
amb la casa del gremi (le rielderers. reconstruida als 3osepets. El aenyor Camba endeja
afegir aqueefa tiara C011(liCió:
Que la enea Menee si gui reconstruida arnb el seu bellissim
pati dintre un termini no pus
Massa llarg.
Fina ara servible COUP Itom tts
nnt donar roer satisfel. No i aldria res mis rple organitzar
homenatge bazicelont d'a g rairnent al menerAs dormir (hil pelan dels Paderläs l esperar-ne
la reconstruerió. El grerni d'arnultectes. el Centre Es4mrsionista de Cataltinva lantbn
teressen per las, repela i perfecta salvad() dalquest montiment. Els direles art ist les.
sempre rnslormiscats, no serien
tal vetrada neceesaris. La nost •a elutat, je tan eequilmada
dels seus nombrosos monnmente arquitectenice dels temes
pasea». tan hanalitzada pe»
enderrocs sacrílega ossents,
podria restar tranquilla respecte a aquesta nieva amenaça de
sacrileel. Aquella brutal escombe:ida i trinxament rjedifiele d'alta valor nraneolechia
Que bous ha perpetrat en oraPie de l'obertura de la via Leelana, seria una destruccie reir
fi anteada. Ja hom no pedrea
prnduir, clavara de l'alarma pública i del gest del senyor Cambie, verle:dice enderrore real el
de la rasa del segle XIII. del
carrer d'En Gignits, orgull de
qualerevulga canco que estire
el tren pesca> i que lin•gui un
Infnimum de puta enteile;
ne> seria possible la desaparició
d'aquella jota rocueo que era

mis probable es que, seguint.
la tradició de menyspreu per
les coses arqueoleglques de
Barcelona que a la Casa Gran
s'inaugura cap allà al mes d'ocetubre darrer, l'oferta del senyor
Camba sigui tinguda per mac -a
eeptable, onerosa, cense viklua
de cap mena. Tothom qui ha
tingut ocas/6 d'acostar-se als
regidors i diputats provincial
d'aquests dies ha pogut (Apos
-tarelmnypuiädhcla
irritada amb que eón consideredes les coses d'alta cultura
catalana: la gent que cura d"aquestes coses s'ha de veure
continuament vexada Pels judicis i allusions despectives dele
actuals gerents de la cota pti-,
Mica, ja envers els arxius, mu.
seus, eseo/es biblioteques, et,4
tetera, ja envero els curadora
du tot aiab tan important, els
quals sEn tinguts per parbsite
de l'Administració Pública; les
Ilurs funcions, que tan> d'estudi
i preparad() exigeixen, són tingudes com a pretext per tal de
ben viure a l'esquena del poble
que paga. Hom no „havia mai
presenciat una barbàrie mes
gran. Quina humiliació per als
barcelonins!
Ultra aquesta dificultat.n'hi
ha una altra que dificulta Caeeeptacie de l'oferta del senyor
Camb6: i es-el desordre mons(retes que. segons born afirritt
arree i pell” amagar-se'n. no.
mina a Intea les branques Oe
rAdministraciö municipal. Ninge mana. ninga obeeix: no hi:
ha responsables: bote no cala a
4/111 dirigir-so, a qui reclamar,
i alee no es res encara al roe.
tat de la realitat, la gua l ja ens
curaren) prou de desudare...
Per tata, no cal esser gaire
optimietes respecte a la conservarle) del casal l'edenes. Si no
voten) perdre aquesta obra exnuisida 4/e la riostra antiga ar(islario I ur a , ea I d re demostrar
collettivainettl, de la manera
mes aprel11ian! i ropinsa, el
vetee de la erutat; valdrit ter-se
sentir (1*aq/testa gren que s'ha
rreslat n II enIttathsltratnent a
tor glri re g idor de ltareelona.
Convindria que toles Iris entlMis cunee:11s i Mime les politimar e es mobilitzessin, i
rinpi el operar d'arquerides i el
Centre lexeursionieta lessin un
osfore ner rescatar aquest are-eles edifiiti. ço que MIS quants
meses ehens nn haurie (-M'out,
perú que ara es imprescindible,
urcent.

una eintat
lers ohlidenand) passat d u pedra. pedra
mes bella
no
sols
hialhrica, /.
(Die una ennal imrinavisada,
sind que albor,/ ea rflot lo resarcir/lila Tin guem preeent que
l'entiza arquitectura rivil te.
Per rae de la seise/ mejor eseassesa. una rieitime916 i una
ä nronoreioralm a nt surte,
rier a la ere te l'arquiteritura
cine l'antara
reli g iosa i
arrinitectura rivil es un
(hile nrineleele monee ile pin-i
!Presr. do divereifiraeire, de ritonificaere d'una reata moderna.
I una ralla' aren rom Barree
lon:u. die ha eetat despossenta
de lentes belleeee rraqUent
„ere. ha de eoneervar gelosa-,
men! no la anees» raes. grana
i eotninleta edirieis que I / res-,
len, enes es ara el casal Pa-'
dellee, sine tannic ele trossos
nies notita. ädhue els menys
antir 5 del sen nassat. AIXÍ.
orases crareireoa imminent des,
m'arene de t hall casal del tal-rer del Mercada'. serh creerla de
reclamar faltase al nostre que
no perra de vierta el elaustre
del ronvent de Sant Sebaetia
que era hom enderrora. i que
riel?* emanar:1f daiernienlament.
i eerls indrele de l'eserleeirt dele
Aneels. la destruede o alieneeirl deis enlate een rierais Immls
nents; qüestid d'hores.
a

Joan Saos

l'esglesiela de Santa Marta. nt

resmienlament del pelan deis
Sorrellongn que [lata al carnet.
de Rasen , ni revaporacid deis
restes ghtice de la casa del carrer Muele. cantonada a la Reforma, ni la del carrer de Gratas Amat, ni el troe del pelan
dele Sonlmonat que hi havia al
Pont de la Parra. nl l'alienechl de lit ridebre easa
lilo obalant. el civismo de
Barcelona TO se trohn eme gal.
re rnés avancen a l'hora 11(1".
sato ama a nora de .ennteneer
le Reforma de thl Via A. n het a
l'hnra d'obrir .ej t'arree del Due
de la Victòria. Avui estere) cilio,. que mai. A hoces d'ara lote
ele hareelontn e pedem eelar en
*tibie que l ' ofe rta del senvnr
Gamb4 elsisl aeßeptzeda per
anuesta em bebe de Munido%
que funciona. perqute qui mana.
aun,

1 meta

la galga. El

"Amics de /a Poesia"
LA SESSIO DE DeMA
Ele ionice de la Pasta han
organitzat per a demh, diven:
dies, una magnifica sessió: es
ilegira un llibre inèdit de pidemes de Trinad. Catase» i unes
version% de Shelley do. Rosend
Llates. La measid tindrá Une a
les Gateries Aleteas (Corts
talanes. VO), a les set de iß
tarda.
Els Atnics de la Poesía han
organitzat dues lectores mda
per al »tes d'abril,
Ele senyors ROOill que no ha.
gin robot encara lee encrespo-'
n ente invitacions poden cenollir-les a les Cederles Aireares
o ab Establiments Mar lt
(Pasee de Orboia, cantonada'
al P. de la Casoepok»,

I
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GASETA BARCELONINA
( . 1 flia 4 del coree- it. Aviti, a dos
quarl, d 'onz.., a Sant jaume.

En Bonaventura Pastó i Miró.
Mnri • I dia 2 del rorrent. .te-ui, a les

den,
N'Adriana Haca: de Funoll. Mori
rl dia primer del corrent. Avui, misscs als Carmelites.
N'Adelina Sana i Amat. •Aloti cl
dia 4 0d (011401. et tiliSe..5 a
Sant tgll7j. Les tle den a dotzc, secan doictiori.

ENTERRAMENTS PER A
AVUI MATI
pareella dc la qua l es tracta, per tal
OUeta i Sancho. de 21
que es puguin iorntular les reclamaanys. Ik.spit31 Clinic, al cementiri
cions que creguin pertinents tots els
2 .ou. A les due;.
que s'in cons,derin ailIm dret.
Jaume Primo i Nogué. de So anys,
Anunciar lambe l. peticiö deduida
DretOn cle los Herreros. 18. baiitos,
pel se- no or Ibäfiez perque li sigui adal cementiri Nou. A lc, tres.
judicada l'csmentada parcella, esteRita Cantijoch i Nolla, de 73 anys,
neta, a aquests efcctcs, l'aunci al
Hospital, 36, tercer, al crinentiri
qual ca refcreix restrein anterior.
Vell. A dos quarts de quatre.
Pan Sanchez i Ruiz, de 43 anys,
eslaitl aettsluntals
(fui.
Escorxador. S. baixos, al cenumtiri
cap comercia/II.
ment
Non. A les dues.
availldlgos
sous afaSalvador Abril i Quintana . de Ro
voridors, Festinen gail olid an:.-s. Roe,. de Flr-r, 87. primer. al
erciblos els nulo . n Litrix en les
cc-mentir: Nou. A dos quarts de quaCl' o'S st . de ion, de Caro. PP IX.
tre.
C01111:1 n10. POI'V,
I.'S. Fiamjoana Testar i Baptista. dr 13 mebres, Verdiires. ole.. 1'EeonoSOS. Urgell. 43, se:.;on. al cetnentiri
.1t . Dan...Muna, Rambla de
Nou. A les quatre.
•
Catalunya, 80.
Marian Angelet i Bosch, de 45
anys. Ferran, 4, principal, al cernenA la sessió cientifica ordinaria que
tiri Non. A dos quarts de quatre.
hl& RES
celebra la ''Instittici6 Catalana
Genis González i Gdmez, de 2
tindreu
d'Història Natural" dijous passat, el
any, I mig. Migdia, 23, segon, al cesenyor Bofill i Poch va fcr present
mentid Non.
l'haver estat trobats A les coves
Blai Arroyo Pascual ele 33 anYs.
prenent
d'En Llenes i Forat dér Bou, de la
Hospital del Sagrat Cor, al cementiprovincia de 'Acida. exemplars de
ri Nou. A les deu.
inolusc "Ilyalinia pura pura", 1, a
Ramon Franquesa i Comas, de 75
anys, Ronda de Sant Antoni. 57,
so 45 mes que nna oresta del suc de mes a més. Regí un treliall sobre els
moluscos recollits a Berga i al Sanplantes neteres que pasturen 155050.1quart. al cementiri Non. A les de-u.
inent nt maintrers (luan timen necessilat tuari de Queralt.
d'anclar.
ff'rancesc Carles Fibla, de 71 anys,
Durant embaid*: Ron-Vida núm. 1
El senyor Aguilar Antat doni
Torrent Vidalet. 18, al crrnerdiri
contbal l'alburnInüria. dolors 1 motesues
Sant Gervasi. A dos quarts de den. propio de Istat. clesenroina I fortifica aclariments respecte al celad que fou
mort a Tossa el mes de triare darel nou Csser. /contra la mare 1 preells.
Elisa Garcia Moreno. de 72 anys, posa
re a un part :elle 1 /le/ allundsnt.
re y , cic l'especie "Balaenoitera acuEn la lactätecia: Rota-Vida núm. 2 aup•
Coeli°, 5, al cemcntiri Nou. A. les
menta la quantltat de tel, Critrinuelt en
to-rostrata", la qual no abunda gaire
vuit.
easstina 4 inantega. reta la Mare de /3
a les aigües mediterräni,es.
Esteve Camps Toll, de 4 anys. 8esatutriolt3 causada p e r l'alletament.
En farinaries. Autor, doctor 1111ret.
Salmcrón. 7. al crinclitiri Nou. A plaea
Cal. 9. Cal -celosa.
JOIES, I+ AELh t/C42210
- _
dos quarts eronze.
Menee usaba de toles olasPRESENT ALS BOMBERS
Hilari Peralta Guillen, dr 6o anvs.
ses. Preu fix, Taller', núm
Santa Madrona, 26, al cementiri
S'han rebut a l'Alcaldia po pesse
Non. A les des.
-tesambdincólGratde
Diumengo Ninont. dia 17% do
Dolors Espinosa Romanos, de 18 Cos de Bontbers remeses per l'Assol'actual. el Ftanienl de la Saranys. passatge Madoz. 4, prnlier , al ciació de veins del carece de Ferran.
dana do Blreebtria relebraHt
cementiri Nou. A dos quarts de dot•••n•n••nnnn•n
una bettlada do sardares a la
ze.
Placa do Calalunya. que anirii
Rosa Farràs Boguifiá. de So anys,
3 clarece de la .conegutla robla
Sant Andreu, 5, •al cernentiri de Sant
EXPOSICIO PERMANENT
"Barcino".
Andreu. A les nou.
Entrada
Pece Duarri Coll, de 65 anys. Sant
No deo,co de comprar els Calçats
Joan de Malta, 33, segon. al cemenEL BESTIAR ESCORXAT
Novelty. Són els nullors i ele més
tiri de Sant Andreu. A les vuit.
económies. Plaça de Santa Anna, t.
Sacrifici el'ahir a FEscoraador:
Catarina Sintas Pous, de 68 anys,
Bous. po i o per a Sarria: vedelles.
Ranion i Caja!. 152. al cementiri
120HATORI
304 i to per 3 Sarria; 11/011065, 400:
Vell. A les deu.
bens, 1,155; ° yeEls nicisso, tfe4quatIra del Prat
Francesc Urpí. de 66 anys. Ma- buco. 27; cabrito
cte Llobregat posaren a disposició
jor, 40. al cementiri de Sarria. A nes, 502; cafires 87; potes, 388.
del Yutjat el matrimonio Jo e ep Mondos (malas d'onze.
Capdcrila la) Ruin i Maria CoPere Segura, de 64 anys, Hospital
PARATEIJES 'erran ' ". "" tallé
rnavasOsa Maiirell, i el fill d'ambdós
de la Santa Creo, al cementiri
BIOMBOS
Sadurni. per liaver manifestat aquest
Sant Andreu. A un quart d'onze.
que els seus paces i ell efectuaren
COMPLIMENTANT L'ALCALDE
TARDA
cl robatori portar a Cap la nit del
Ha comp;iment4
senyor 20 al 30 de mare
Magdalena Prost Grau, de 84 anys,
darrtir, d'un armasi
Alvarez de la Campa, el catedràtic
Borrell, ta, al cementiri Universitat
Vell. A les
senyor Jetís destinat a escudes de la Comunitat ele
daquesta
tres.
Germanes Carmelites Descalces, d'aSánchez llertna.
Antònia Costa Bardin. de 66 anys,
quella població.
Atlántida, 35, al cementiri Nou. A
les (lustre.
Prats
Dolors Latorra Mangues, de 84
any5, Princesa, 51, al cementiri NO11.
VENDA D'UNA PARCEL.LA
A les quatre.
L'Ajuntament aprova el pla i
Gustan Bemf Farré, de 18 anys. valoració de la parcella sobrant de
Córsega, 249, al cementiri Ven. A via pública a la placa de la Fortuna,
ES HORA EXACTA I
les tres.
l'adquisició de la tmal ha sollicitat el
Eulalia Vidas Trer, de 8 anys, senvor Enric Ibáñez.
Aviad& M., nl cementiri de Les
UNA ESLLA VISSADA
La superficie és de forma triangurorts. A les quatre.
DE 'L'ERRES
lar, enlrontant al Nord i a l'Oest
Maritu3 Arnalte Lizondo, de 58
atril) terrenys de l'esmentada plaça,
Els mossos d'esquadra de Montanys, Riereta, 21, al cementiri Nou.
a l'Est amb la finca a la qual s'ha
cada auxiliaren el Jutjat en les diA 1,,s quatry.
figténcies de l'aixecantent del cadáFrancesc Fàbregas Albareda, de d'agregar, propietat del senyor
i al Sud, que és el vértex del ver del veí Antoui Moarles Costa,
anys, París, 182, al cementiri Vell.
triangle, amb fa plaga de la Fortu- de vint-i-cinc anys, solter, natural de
A dos quarts d guatee.
na i carrer Socors; te una cabuda
la provincia de Múrcia, el qual, treFUNERALS
de sis metres cinquanta cinc deci.
ballant en un pou del barri 'anomeN'AmMia Ortiz Aranda. Morí el inetres quadrats, igualo a cent setan- nat Sant loan, d'aquel/ lerine, fou seta tres nants quadrats, a cinquanta
pultat per twa esllavissada. Malgrat
igia 4 del corrent. Avui, a dos quarts
d'onze, a la Concepció.
N'Antilla Caaanovas j Cm:lb:te
de Bada. Morí el dia 14 de febrer.
Avui, a des gimes d'onze, a Pom.
M
Pcia.
Per monacal de l'EStudt »llana t deis Salons d'Exposle16,
Na Tecla Aral i Recasena, Mur
ES
Eta Joaep Canela i Recabe" 1, la
OMISIMAIIT de ~In 7 71:16ma4dr
mea filia N'Eudetia Canela Aral de
«MI per a la Inels le mablee,temparea l tap iscadas. I AUXILIAR
NtL lforiren el dia 2 de marc i el
6 eee 4 e 1er1.
de Atener, respectivament. Avui,
DIrIpIrmee iter eeerIt a J. Penareis
.1100411 Dominica.
i les mis0011111ELL. DE CENT, 355
:Almete es dirawaevaa amb oferto'''.
de
Roa
Morí
.•

95'50

els ràpids esforcos realitzats no poguè ésser extret el cadáver fins després de transcorregodes unes 36 llores.

Elf2C10 INTERIMDE LIITOMOOIL

Roh-Vjda Miret

PALAU 'D'ART
MODF.RN
PARC DE MONTJUICH
Del 2 al 14 d'Abril 1924
UN NEN MORT
A Molins ele Rei els mossos des'
quadra auxiliaren el Jutjat en les
diligencies de l'aixecament del cadáver del neo joan Baró Serca, de
tres au',, habitant amb els seus pares a la barriada anomenada Can
Bar6. traquell terme , el qual morí
per accident casual • un bosc proper. cm s'efectuava una tallada de
pino i en repenjar-se en un tronc de
graos dimensions aquest cedí i rodant aplastä l'esmentat nen.

11 PINACOTECA

T.PS /InS1 re t s leClOy. 0.9 han" de
comprar els süllS adornantents
per a Vds/ ilc a l'acreditada :Vencerla de Panadés 1 Carbó. Carrito!. 16.

UN 110ME AGAFAT PEA.. TREN
El jutjat de Moldeada ordena l'ai•
xecament del cadáver del oci jean
Vilatlemunt, de setanta anys d'edat,
el quat fou agafat per Un tren de
13 (Lila de M. S. A. al quilárnetre
1/9 d'aquell tenue.

CLAPES

A

les cases dels senyors es beu
Cham-Sors, etiqueta y arda, sec.

RELLOTGE

El propv:nent dimarts. cha 15, a les
sis de la tarda, a l'Escola d'Infermeres de la Germandat de Santa Madro.
na;' Baix de Sant Pece, 1, 3 1 5, es
donará la cinquena con:'erencia de le.s
organitzades per l'Institut de la Dona que Treballa, essent la d'aque,4
mes a cartee del doctor Enric Fernández Pell :cer dcsenrolllant l'interessant tema: "Higiene de Balimentaciä".
Donat el fi 'de divulgació cientffi.
ea d'aquestes confer&icies, l'assisténciä és completament 'lime.

ELECT1ON

po

SUYA märerr ROYA L

Sale de Te
(da dia te dansant de 4 a dos
(marta de S, 1 dinar • l'ameri.
cana, de 9 a It.

PALLAROLS

, ' « EL BORINOT"
Avui, dijous, surt el número 20 del
popular setmanari humorístic i.. sa . iric, que promet ¿Oler molt interessalt.
Dura una portada expressin i
molts dibuixos a diterents colors. Entre el text duri, co que segueix:
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vuit cèntims, que, al preu unitari de
cinquanta nou pessetes cinquanta
cinc centims metre quadrat, donen
un valor total de tres emites noranta
pessetes deu centims.
Que s'incoi expedient de declara Cl O sobrant de via pública de la
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"Un cas greu": "Els Nois d'Olesa:
la P5ss16: sorn'hi?"; "Diurnenge de
Rama': ''.Ainfora": "LA bona estrella de Sabadell. o /a conseiincia
d'un batlle ver ; "La camisa de Napoleó": "El Pera de Valls": "Nata?... 33 va!" : "Gertn;nant":
i planys, Flors can:peroles"; finalment /a tan celebrarla secció de sets i
vuits.
dolor a la gola, veu
ronca, los o angines? Preneu
les PaStIlles Herlran i trobareu
all o n ¡amera innnediat.
Venda: Junqueras, 11, I farmacias ben assortides.
ATROPELLS
Al earter da Iluntaner. cantonada
al de les Corts Catalanes, utt auto
atropella a Al/tibia Sancho Zuribuel,
causant-li csqueixament del peu esquerre.
— Al carne de Provenea. Josep
Florenel Ba:aguer ion atropellat per
un auto, que li causä diverses contu'sions i erosions.
— Al carrer de Borren un side-car
atropella a Ramos 'Martínez Druidagoce. causant-li una ierida al ‚In i
genoll esquerre.
ACCIDENTS
jaume Suárez Ueris, viatger d'un
tramvia. :ti carrer de la Creu Cobella caiguí:. causant-se una tenida a
la regió frontal.
— Baixant il'un altre tramvia.
correr de Salrnerón. Francisca Borredí Aguilä va catre i es eausä contusió amb hematoma a la regló parietal.
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Grao assordi ea corbatas
.

LA RAMBLA
L'escrutini de la votació del plebiscit sobre la Rambla, ()bata per
l'Associnciú Ferretera ha donat cl segue»t resultat:
Rambles, 210 vots; lfulevard, 39.
ELS JOCS FLORALS
Diumenge vinent, a dos quarts d'onze del matí, tindrá lloc a Cala de
la Ciutat una junta extraordinaria
d'adjums deis jocs Monis per tractar
d'una proposició urgent.
—

Sa1Ig3P.til Ii üanimras
UNA EXPOSICIO ESPANYOLA
DE BELLES ARTS
Els artistes que han de concturer
a la propera Expo5ic'6 de Be-Ales Arts
de Madrid, beneticiant-se dels ovantatges que reporta la tramesa mancomunada d'obres d'art que tara el
Cerda Ardstic amb destinació a aquell
certamen, han de ter lliurament de
les obres dintre de la major urgineta
possible, de quatre a ah de la tarda.
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en comptes del /S, com slav:a anuaciat, ¡infra ir remissiblement dimecres,
dia 16, de Setrnaria Santa.
EN PERE GURGUI FONTANILLS
Diumenge fou eut a la seca darrera
estada, el bon patrici En Pere Gurgel
Fontanills. Tot Sant Gervasi s'associá
a la nranitestació de dol. El diíunt
Id era molt estimat. de semi:T. Qualee Hurgo anys de malaitia l'havien retret en la pou de cara set-a, peró havia pogut palesar sov:at a seva catalanitat profunda. Al Cel

..4

i7.12
IJ
S Hilu
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BANQUERS

a

!I Rambla del Centre, núm. 1
; Davant del Gran l'ostra del Liceo

1

oburacioll; de' Tresor 5 cl°

e a guatre anys amb a per ico de

prima
1 Acceptern erdres de subscripció a l'emissió del dia /5 del
corrent
.

1

JUNT.% NOVA
El 11011 Consell del Crup "Els Segadors de l'Orfeó de Sans, en la
junta gel . :-al celebrad-a va quedar
constituit com se-gneis:
President. Florenti Tiell; secreta.
r., Pere 011é: treisorer, Namen Vali;
Serrans 1 Ves-rae Fors.
També ins desionat el pres:dzat per

cut= a formar part de delegzt de
Secció ceno a vocal del Coala

sdl

de l'Orfeó de Sano.

HA REBUT UM EXTENS 11

En la darrera setmana slan eIcetuat a la dependéneia central i les
cinc sucursals de la Caixa d'Estalvis i Germandat de Barcelona las
operacions que s'esatenten a continuació:
Oses) imposicions, per pessetes
1.175,855; 1,787 reintegres per pessetes 902,08095; 8 compres de valoro
per pessetes 11,98485; nous imp,oueuts. 479.
1,228 empenyoraments per pesse-.
tes 229.276: 1,773 desenmenyora•
mento per pessetes 245,54825.

VAR1AT ASSORTIT - - Suecia de trossoe a pea l
=cómics

No bocio nt4s.
Frenen pastil:a3
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Merceria, Labors i Novetats
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115110 d'Espan2a. . r.es'oo
crean 1 p orks. .

al Palau Municipal de Brle.s Arto,
a dvertint-los que el termMi d'adrdssin,

1 61 21 [19 !' ¿

M'IBERIA
SUS
Boquera r 32

e
ACC.IONS

tse!. 151 i7

TELEFON: 4035 A
.1121.1.11•11111aCtIMAIMINS IIIIC~.....,1

Pe. r compl-ae vnixoha al mäxtrnUM de (malita/ pel minim
preu, haveu d'altar a les Valxelleries Lluis INglada, Rambla
de les Flors, 8, i Ronda de Sani
Antoni, 5.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFAD O R S
BIDETS-DUTXES. etc.

J A UME SAURET
PEILAYd. 7
1.1391•11MatanMiSMag......

SOLER i TORRAG.
E3ANQUE195 •

RAMBLA ESTUDIS, 11 ì ) 3 BON SUCCL'S, 113

VALORS CUPONS - GIRS CANVI

'Negocien) tots els cupos venchneut
primer d'abril

Lt Pi:muerta.

USICA
Dese/u:ciar
Península
influencies evidents, pecó
L'EDICTO DE MUSICAde la
composició
l'estil es d'una elegància i un refinaCATALANA
En donar comiste emú als lector, de ment extraordinaris, i s'endevina el
he lanares publicacions que han arri- fort temperament de l'autor i la seva
hat a les postres mans, dues coses ens exquisida sensibilitat.
Hem de fer lambe especial mandó
conviden a dedicar a aquesta agradable
, tuca especial unció: primer, la im- d'un aplec de Cançons Populars Cata- carencia d'algtuaes de les obres apa- lanes, en dos volums, seleccionades i
;" mandes; després. la significació que harmonitzades (cant i piano) pel distint- atralubn al voltnninós lot de música git compositor mossèn F. Muset Ferrer. Consta de 25 cançons triades amb
catalana que tenim al davant i comenplan amb el goig més viu, sortit de la gust exquisit, i l'harmonització
•
amb mi de mestre, 'lana a les
casa que regeix l'intelligent editor semelodies un interés non, tot i conseran* Francesc Martí.
ven: el sea pertum ingenu i delicat.
Han suguit amb j'iteres i simpatia
Aquesta collecció representa una aporl'activitat de l'esmentat editor des
que caneguerem els seus propósito de tació trimportineia al nostre repertori
dedicar a la nostra música una atenció d'aquest ginere, i feliciten al mestre
Mutet pel seu encert.
serios& No fa gaire temps poguirem
Esmentem finalment una sardana
apreciar la primera manifestació d'aquests propòsits, que ion rabuda amb d'en B. Morató Maynou, titulada "La
font del desmai", plena de carácter i
elogis unänines. Ens referim a la
col-Meció de lieder catalans que sota el de tècnica ardida i interessant. La
luna *Les nostres caneons" ye publi- reducció de piano, molt acurada i d'exeant-se sense interrupció i que ofereix cellent estil.
X.
ja una magnifica i abundosa Rima de
composicions del gènere esmerilas. Però
RECITAL EMILI VENDRELL
al costas d'aquesta pub:icació, ben imHeu's aquí el programa del recital
portant per ella sola, han anat sortint de cançons que donará avui dijous al
altero obres catalanes de diferents gèvespre l'eminent artista N'Emili Venneres, que ooriencen a formar un fons
ded' al Palau de la Música Catalana:
apreciable 1 qua considerades en conI. —"La floreta meravellosa" i "Adejunt, proveo a bastatnent que existeix
laida", Beethoven; "Tu ets el reun pla vast i ben orientas respecte
pos" i "Amor sense repele", Schul'edició de la nostra música, i ara les
bert; Recolliment, Wolf; "Oh,
publicacions que llena mencionas paramades galtes", Brahms.
len amb bella eloqüència i acaben de
II. — El poema "L'amor del poeta",
mostrar-nos que aquesta tasca ha estat
Schumann.
empresa definitivament amb la dignitat
—"Cancó muntanyenca", Millet;
i l'amplitud de criteri desitjables.
"Caneoneta amorosa" (estrena),
Això ens semblarà avui a tots ben
Fornells; "Paisatge des del tren",
natural i 16gic. La producció dels
Planäs; "El gran raint", ApeHes
música catalans no Es escassa; els nosMestres; "Record de Solsona",
tres artistes s'interessen a fer-la coD.:ea ; "Cantice/" i "Caneó de
rèixer al públie en els concerts; la
grumet", Toldrä; "Cançó d'un dovida musical aquí és intensa i es mable amor" i "La ginesta", Pujol.
nifesta amb mas esclat a cada nova
CONCERT BENEF1C
temporada. Seria, clanes, absurd que
La Orquestra Sin:fónica de Barceuna cosa tan indispensable cnm l'edició
de la música prbpia estés negligida i no lona. desitjosa dil.eujar la situada
anguniosa en qué han restat alguns deis
seguis de prop acuesta bella activitat.
Mee encara. sembla que s'hauria d'ha- professors música que formaven part
de l'orquestra del Principal Palace, a
ver avançat de bon trae. imposant-se
la tasca de revelar la primera al púb'oie conseqüercia d'haver estar destruits per
els nostres compositors. evitant que el
l'incendi ocorregut a aquel! teatre alguna instruments pertanyents als esnorn d'algun d'aquests figuré, en els
catàlegs daditors cstrangers, i procurar mentats professors, ha organitzat per
la difusió de llurs obres arreu, faci• diumenge que ve, a les onze del
litant-ne l'execució en els concerts i matí, un concert extraordinari (Fesaudicions. Per això. repetim, no apa- tival Wagner), el qual tindrä lloc al
reix com a cosa extraordiniria el pro_
teatre Eldorado, sota la direcció del
pòsit d'un editor que sembla emprendre mestre Lamote de Grignon, i el proresoltarnent el cami que cal segons els
ducte del qual será destinar integrament
nostres punts de vista_
a l'objecte ja esmentat.
Perb no ens entusiasmem massa amb
la nostra lògica i singles!, ea compte
una petisa observada només per comprenNe que aquest carel no és tan planer com sembla
Una empresa editorial Es una firmorabie indústria que, naturalment, ha
SOBRE LA TRAYSPORde donar a la seva activitat les direcMACIO DE LES RAMcions que mis convinguin a la prosperitar del negoci. L'editor de música
BLES
produsix una mercaderia i l'ofereix al
Sr. Director:
mercat La qualitat ¿'aquesta mercaLes raons estire-nades a continuaderia és el contingut de le.; solfes.
da i altres que deixem, a fi d'abrenAra bi: si un editor poc pràctic eis jar, han estar suggerides per la
consultés sobre aquest extrem i ens
lectura de la lletra del senyor Mardetranés un canse!i per determinar, per
sans Rot publicada a "Las Notiexemple, entre la Sonata de piano i
cias" del dia 27 de mare passat.
rio'oneel. d'en Garreta, i el darrer
Es cert que el problema de la cir"croupier" o "fax" de moda, qué conenlació per les Rambles exigeix
siderävem més convenient imprimir. no aviar una solució, si en te; pera cree
cal dir que votar:cm per la Sonata.
que no s'ha reflexionat bastant si
I li faram un tort. Molts. ja ho amb la transformada es tindria
saben,, ens donarien la sah; perb una avantatge. Perqué is evident que si
gran part del públic no seria de la
no es d4na suficient ampläria a les
nostra opinió, si també el consultaren,
aceres, a certes hores del dia hi
i de segur que esencia infinitament més
haurà tal congestió que obligará a
necessària i urgent la publicada del
les persones a baixar al mig del car"fox". 1 la veritat és que precisament
rer, principalment davant l'església
aquest pllblk és el que mes compra,
de Betlent puix per installar el meris el veritable consumidor...
car de flors hom necessitará tal amNo cal, dones. afeeir res Inés per piaría d'acera que, crec, que no es
fer apreciar la imporäncia de l'esforç guanyarà amb el canvi. I els quioscs
que realitza el senyor Martí, i desitgem
on i corn es collocaran? Perque cal
vivament que aquest esforç, tan parri6suposar que re se suprimiran. Si a
tic, es vegi degudament correspost per aisló s'hi ajunten les taules dels caSois els qui estimen el nostre art mufés, el qual abús augmentarà amb
sical.
l'amplieia de les aceres, pot el lecLes obres mis importants de la serie
tor calcular quin espai restará' per
que motiva aquesta nota han estat exeal vianant.
cutades en els concerts i comentades
Si passem a la calçada ens troen aquestes planes. Per això ens limi- barem que amb tina doble fila de
taren a enumerar-les breument. La tramvies caminant fine distanciats,
Dista completa es com segueix:
sabent el que destorben aquests
Garreta. — "Sonata en fa", per a la circulació, fila que serä poc menys
violoncel i piano. dedicada al estire que constant, obligant els altres ceillustre artista Pau Casals Magnifica hieles a anar per l'espai comprès enproducció que honora la nostra literatre la via del tratada i l'acera, afetura musical. Consta de tres temps,
gint-sli els vehicles estacionats
extensament desenrottats.
arran de l'acera, suposant, com és
Garretn.—" Joguina" (temps de galògic, que els trarnvies passaran pel
vota), per a violonce/ i piano.
mig, tindrem que els vehicles haulame Pakissa.—"Peces espirituals",
ran de caminar al pas, amb la qual
per a piano, tituladas: I, Imatge:
no llamen guanyat res sobre la siII, Nit de somnis; III, Romanea estil
tuacití actual.
segle XIX.
Amb la forma actual is mis fàcil
Toldrà.—
"Sis
sonets",
per
Eduard
travessar les Ramblas, perque el
a 'vid( i piano, en dos volums. Obra
passeig central és com un burlador
premiada en el "tercer concurs Eusebi
gegantesc i és evident que menys
Paseos i Llagustera" (Dipositarr:
perill hi ha per travessar la RamFrancesc Martí).
bla o qualsevol carrer amb calçada
La collecció "Les nostres cançons" la direcció, que travessar les Renha estat augmentada amb les següents: ta circulada del qual Es en una sedes, Passeig de Grácia, Gran Via
Lisiis Milla, • La balalf"; Eduard TotLayetana, etc., arnb dues direccions
d$11, 'Coeli:el* (poesia de J. Carnee):
de circulac
Joamdos Capad, "Caneó d'octubre"
(posea , d'A pene; Mestres); Xaxier
A toses les grano dutats tenen carGols, "Bebe tan metí..." (poesia de rera on hi ha congestió de träfee,
Joma Gola),
degut a l'augment d'aquest, i forzosa
Xavier Gols. Hm% aquí un nom ment Barcelona no podia allL ar-se
que per primera vegada figura en una d'aquest estat de coses.
Mea de música de la tersa i que calQuant als arbres, per argumentar
deé. recordar M, cae, si no imem errata', a favor de llur supressió, hom ha dit
-de dele que lavaran fort. Donem la i repetit que estaven en pésimas conhelseisinda a &wat jove compositor dicione i Es cert que mai no podran
J.,* Tarragona, UN del prestigias di arribar a la frondositat deis arbres
poma de fOrfe6 (aquella ciutat. La de la Deveu de Girarla o del huele
unió "liebi un piad" esa ha dels Petate de Pereira, per les
vlsosent. Difama que a 6ptimet condicione en que viuen,
Ola bus • dembert • ea misia però si tonina en compte la vital.
finsibas. Hl *ha* Ilemaka tat dde arbree 1 no hui alece
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t. VTUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 7 DEL llATL (Observad:Das d'Europa, Nord
d'Atece 1 L'Atentie, relaten per telegrafie senas fila)
Ibérica el ragim de
baixes pressions, millorant notablement el temps,
mes unza es ;Mitren pluges al Cantabric i a l'estrst de Gibraltin — A Escandinävia i a l'Europa
Central regna temps molt variable, arnb pluges i bojres gairebé ge nudos.
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa Meteorolbgica catalana, comunicades per telefon):
En general el cel és gairebé núvol a tot Catalunya,
dominant vents del tercer quadrant i bolees al Palían, Sagarra i cura mig del riu Segze. — La temperatura màxima ha Wat de 17 graus a Barcelona i
Oliana, i la mínima de 3 gratis sota zero al Rae Estangento.

b feace

Quaranta
Efiglesia
parroquia! de Sant, Josep Oriol.
— Cor de Maria: Avui es fa
la visita a Nostra Dona de l'A.juda a la seva esglesie o la de
Santa Maria de la Mal'.
— Comuniú reparadora:
Parròquia de Sant Francesc.
— Vetlles en sufragi de les
animes del Purgatr.ri: Torn

,TALIA
La companyia Melii-Cibrian

Jesús Crucificat.

1

EL LECTOR DIU...

HOYES RELIGIOSES

DIADA MONTSERRATINA
D'aqul a poca dies serä pro-

3. VLNTS SUPERIOR:. A BARCELONA. (ondatges de l'atmosfera Ratee, a les 7 del mati Y
Altitud, metres:
250,
500, 1000.
Direcció:
WSW., SW., SW.
Velocitat metres per ‘segont
3,
4,
22
Piafó de núvols, a 5,003 metres. Nimbus.

Tm....» a
/OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observada: 7, 13, 18 hores
1
,. arbmetre a zero i al nivell de la mar:

7548, 7542, — Tertnennetre sec: 12'9, 17'0, 13'4. —
TerinbI7letre humit: 9'3, 10 '4,o 11'5. — Humitat (ce ntessimes de saturació): 59, 37, 77. — Direcció del
vent: NNW., NW., NW. — Velocitat del vent en sueltes per segon: 0, , 6. — Estat del cel: quasi
tapat, nuvolós. — Classe de núvols: cúmuls-nimbus; cinnuls-nimbus, cirrus-strats; cúmuls-nimbus, cirrus.
Temperatures extremes a l'ombra:
Mixima:
— Mínima: 15't. — Precipitaci6 sigilosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7
hores del dia de la data: ob milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 6o quilòmetres.

que hagi deixat d'observar, en el
camp i la muntanya arbres vivint
en condicions a primera vista impossibles, tenim que no es pot invocar aquest argument de les males
condicions d'habitabilitat dels arbres
de les Rambles per detentar Ilur
desaparició. La millor replica a
aquests arguments és que els arbres
continuen vivint malgrat d'aquestes
males condicions i les podes criniinals que deixen els arbres de nostres
carrers i passeigs reduits a tristos
esquelets. Afortunadament, aquesta
tendencia sembla que sla rectificat
i ara se subjecten a una poda més
científica i arnb menys vistes al negoci. Aquestes i no les tuberies de
gas i la manca de permeabilitat dels
pavitnents són les causes del raquitisme dels nostres arbres estic convençut que veuríem els de les Rampenyaria en veure els de les Rambles frondosos i exuberants si es
tractessin amb més caritat. Demés,
hem d'agrair a aquests arbres, els
quals ens impedeixen la vista dels
edificis gens sumptuosos i d'arquitectura antiguada que tense ells
hauríem de soirir, i també l'ombra
benefactora que projecten a ristra.
Si amb el canvi guanyés la circulació, perquè a major facilitat de
trànsit augmentaria automiticament
la concurrencia de cehic/es. Sois hi
guam.,: arien, per la seca ampläria, la
de Santa Mänka i part de la de Canaletes, i encara aquesta es ressentiria de l'estrangulació de l'església
de Betlem.
Solucions: ho haurien estat si la
Gran Via Layetana los mes ampla,
falta imperdonable, puix que actual.
raent ja és insuficient per al trissit i ho seran tumbé les Grans Vies
B i C si no es té l'encert de donarlos ampläria suficient, en vistes al
pene in ¿re.
Amb l'obertura d'aquestes Grans
Vies crec que se solucionarla bastant el problema; ah«, sols la práctica pot dir-ho, perque aixi hom desviarla el tränsit i hom donaria sortida (heil als vehicles; toses les altres
coses només seran paHiatius que,
com acabem de dir, a la Ilarga
tornarien a l'anterior estat de coseF.
Boltiventura RaVich i Malares
EL TEATRE DE L'IGLESIES

Sr. Director:
Qui vol passar per bon catahl
de recordar aquells que saben/ que
ho sEon de fet. Diem això perque cree
que N'Ignasi Iglesies és un dels
bons patriotes de la nostra terra.
No cal pas enumerar qo que ha fet
ni el que significa. Jo, que vull ésser
un bon catalä, man recordo del que
ha fet i significa.
El que passa, perb, amb el Poeta del poble (que deia el plorat Maragall) no s'explica gaire alar. Saben, tots que escriu, sabem tots que
té moltes obres preparades i que no
poden ésser negatives per al teatre
perque l'Iglesies no ha fet
mai r n s en negatiu, que mis o menys
enct les les seves obres han reeixit, que n'hi han de les que han donat glòria al nostre teatre i qui sap
si entre les inédites n'hi ha alguna.
El nostre testre no esti tan sobren de valore i el públic pot exigir
la presentado:, del nou teatre iglesiä

consagrat sempre al bi i a l'amor
a la patria.
Vodria saber-ne la causa i sumarme • aquell lector que preguntan
cerque en la ierie de representadoras
Borns no figurava cap obra d'ell,
que el dit actor a immortalitut interpretant Agua peraconatge.
Jean Funt 1 0ass6

LA NOVA

MANCONIUNITAT
COM ES FA EL REPORTATGE
AL PALAU DE LA GENERALITAT
Retallem de "Las Noticias":
"En la Mancomunidad de Cataluña se nos confirmó ayer—a
buena hora—lla noticia del viaje a Madrid, emprendido el día
antes por el presidente de la
corporación, don Alfons) Salta;
le mismo que ar . eayer, se negaba rotundamente en la secretaria particular."
LLUM I TAQUIGRAFS!... CON
VA DIR L'ALTRE
A la darrera entrevista del
senyor Saar amb els repbrters
del Palau, va dir-nos que l'endemä (divendres de la setmana passada) a:gnaria arnh el
director de la Sucursal de Barcelona el contracte del préstec
de 10,000.000 dc pessetas que
fa el Banc d'Espanya a la Mancomunitat noca.
Dilluns passal, al mati, el senyor Sala surti cap a Madrid,
segons raanifestä el general
Lossada, per signar el contraete del prrstec esmentat.
Dimarts, a la secretaria del
senyor Sala, ens virem afaimar el que havien nogal el dia
abans, .rio es: que aquest senyor hacia anat a Madrid a
signar el contracte del prestee
deis 10,000.000.
Ahir, a la mateixa oficina,
ens asseguraren que ei senyor
Sala no hacia signat a Madrid
el contracte, sind que l'havia
de subscriure a Barcelona.
Però acial—l'altra regada
solament sa trigar un mes —
ens deurà rehre el senyor Sala,
i com que ell es un decidit partidari d'acabar amh la faisó
misteriosa com funcionava la
Mancoraunitat antiga. els nostres lectora s'assabentaran a la
fi de si s'II, signat o no el contraete, i a TrIfa a mes seran
perfectement informals ami-) lola mena dr detaltls de:1s motius
deis desplaraments del senyor
Sala.
RI?.ILNIO DEL CONSELL
Ahir es y a reunir el Consell
P e rmanent de la Mancomunitat
nova, sota la presidencia del
sen.yor Sala, el qual no saberla
massa hó si hacia formal de
Madrid o tanmaleix no Atarla
mogut de Barcelona.
UNA RESTAURACIO
El meritfesim artista senyor
Josep Maria Marqués ha fetal
encarregat de donar algunes
pinzellades a dos quadros, representant ea majestat ci rei
Alfons en els primera anys del
seu regnat, pe
t
vet -a_ZJ3.171442W-I

general Lossada
parla de l'Ajunta-

k.1

ment nou
El general Loanda manifest&
ahir al vespre als repòrters que
no barda panela aneara en el
nomenantent dele regidora que
han de cobre les vacante que

hi ha a l'Ajuntament. Com que
la próxima sessió no s'ha de
celebrar fina dissabte, diu que
el temps n.0 apressa.
Altrament vol esperar a veure reina es resol lates de los
dimissions deis senyors Par,
PMgmarti, Caparä, Cera i Arligues.
El governador no tenia noti(da de la dimissió del activar
Protibasia. la qual a l'Ajuritament es donava per segura. Va
dir que el sonyor Proubasta de
una persona inolt seriosa i formal , i que quan no va dimitir
durant la sessir.n passada, es
rp.i no en deu ternr ganes.
Per altra banda—diguil —, no
PS pot quvixar. perquè ha .,slat
design9t segon tinent d'alcalde.
Tarnb4 va dir que al mal'
&juntan-ion( hi havia gent
malta välua, posant per exempie el senyor Gorra! del Castillo; afe g int que el senyor
poilria ;mar a Hisemla
el senyor Zamora a Proveíments.

GRON1CA DE CULTURA
CONFERENCIA A L'ATENEU
EM P OliDA N ES
Avui, a les dell de ia nif, tindrh lino, a l'Ateneu Empordantis. la primera conferercia del
ciclo organilzat por In Comissió
Forrieni i Cullura del dit revele. Anirä t rärroe Ist scu presiden!, En Delfi nalmati. versant sobre el tema "Regeneracid" .

L'assistènoia es Iliure.

JUDICAAi il A
AUDIENMA
A la crec i ó primera ha cmparegut Jortquirn Martínez Febes, acusat d'un delicti , do robatori. El fiscal va demanar per
al processat tres anys, crin
!ilesos i un dia de presidi correccional.
aseeEnrie Soler Juliä
gut al banquet a la soeeió
con, per respondre d'un Miele te lesions. causados amb la
mciln que gitiava. El fiscal va
sotlicitar per al processal, vom
ii etitig. una multa de 125 pesseles i id i'iníhonunilzaciiS, Tamhr, a la inaleixa secoid, s'ha
presentat Manuel Cots Yinaiaes Gómez, acusat d'unes emircions als onmpanys trohall.
Els fiscal ha interessat Se li
imposés chas oleario i un dia
d'arrest rnn jor i la penyora de
125 pessetes.
ASSENYALAMENTS PER A

AVUI
A UD IE NC1A TERRITORIAL
Sala primera. —Universitat.Major quantia: Dolors Tracal
contra Josep Gallart,
Sala segona.—Tarragnna.—
Mejor quantia: Elissa i Josepa
Mullen contra Vídua i fills de J.

Bonet,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Servir% primera.—Drassanes:
Un oral per corrupció de menors contra Drdors Antonell, i
un nitre oral per furt contra
Migue/ Barris.

Secció segona.—Universitat:
Un oral per lesions per imprudènci a contra Nicolau °rotosa.
bel, I un altre per temptativa
de suborn centra Domar' Bare

don.

fusament escampada per la
nostra ciutat Pal-locució que la
ComissirS organitzadora ile la
(Jimia Montserratina adreça als
(tricots du la Mere de DNI de
Montserrat, per tal que engriany lambe sigui cel e brada la
niolt mes escaient-se en
diumenge.
Per les troves rehudes a les
oficines de la Comissió (Bala
de Sant Pere, 1, 3 i 5, principal), podem avançar que seran
moltes les esglOsies que dedicaran cultos a la Verge Morenota. La comissió prega, dones,
als rovoronds sacerdote cocar.
regata d'esglésies eu les quals
PS venera la riostra Patrona i
que encara no hagin tramds nota dels cul(es, que hn facin amb
la m b s gran tirg,?mcia.

BISBAT DE <MONA
Dissable passat el senyor bishe conferí la Sagrada Orde del
Diario/tal a diversos ordenands
de Colleli i ordres menors als
seminaristes del cinquè curs de
Teologia.

Ningú no es creta que lana cota,
panyia d'alta comedia reeixís amb
franc èxit de la companyia
Cibrian al Taba, del Parallel.
El teatre Talia, en el poc teme
que fa que obri les seves portes, 111
aconseguit conquerir-se un públic se.
lectissim. Hi ha contribuit, ultra les
excellents condicions del locali l'en.
cert de l'empresa escollint la com.
panyia Meha-Cibrian per represen.
tar-hi un repertori d'obres admira.
biet. El públ,c ha acollit amb gran
simpatia l'actuacin de tots els elements de l'esmentada companyia
comèdies.
Els directora posen tot llur entu.
siasme en la tasca artística que era.
tuteen. 1-lo palesen d'una manera eloquent la pulcritud amb que presenten totes les obres, i, sobretot, l'excellent conjunt que forma la com.
panyia.
L'any passat s'estrenà al teatre
Novetats la comedia d'En Lorente
"La pena de los viejos". L'obra,
aleshores, no va reeixir. La companyia Simó-Raso la presenta com a
una de tantes, cense aquell amor especial i aquell interés artístic que tan
contribueix a l'éxit d'una obra.
La represa d'aquesta comèdia per
la companyia Melia-Cibrian, remesentant-la al teatre Talia, ha esdevingut un ¿'sil. 1 és que En Cibrian
sap cl acere de fer reeixir totes les
obres, estudiant-les amb amor, dirlgint-les ami) el seu talent artistic reconegut i presentant-les admirableme n t.
Tots abs artistes que intervenen en
"La pena de los viejos" compliren be
en ele respectius papers, essent calorosament aplaudits.—P.

— lía esta( nomenat coadjutor de la parriiquia de Palau
Sal-muriera Mn. Tomäs Ribes
Descals pere.
— Previa els exercicis literaria corresponents, ha rebut
a la Universitat Pontificia de
Tarragona la investidura de
Pendre el so
llicenciat en Sagrada Teologia
moscón Josep Cisterna, d'aquesta
1- li ha qui diu si el sol de mane,
— Passa a encarregar-Se primaveral, és dolent; si es fica al
inlerinamont de la Cnadjutnria cap; si ensopeix... Ricu-vos-en. El
de Sant Fèlix, d'aquella ciutat,
sol es, en tot temps, vida, aliment,
Mn. Artur Pigem, Pere.
higiene, alegria. Els que en aquest mes
PELEGRINACIO A TERRA
se sufoquen, suen i s'ofeguen, donantne les culpes als raigs del sol, qui sap
SANTA I ROMA
si no farien millor d'observar que lo
El dia de surtida de la peleque ers molesta és l'excés d'abric que
grinació a Terra Santa i Roma,
porten...
organitzada per l'Orde de CaEls nostres diumenges. els diumenvailers del Sant Sepulcre, Capi.
Sold'Aragó, ha estat finada defi , ges de la nostra Barcelona, sempre
inundats de la formoscr dan sol dar,
niticament per al dia 5 del
propvinent innig. En la "Guia potser 5157 Inés bella en aquest nies
de mate que en cap aitra época. I
del Peiegrf", que es Iliurari a
l'ampla i desnirerada Placa de Cw.acadascun dels mscrits, figurara
rl nom dols hotels on s'insta!_ lunya e s devé gloriosa guata al bat del
beneficlós
astre aple_ta la cesta.
halan a tots els indrets d'itida que, desafiant les tzTrenes impornora ni.
feccions, dansa l'enardidora sardana.
Amb tot i no acabar fina avui
Benaventurats els que salten i
el termini, són niolts els senyora que ja han efectuat el I ten, canten i dancen al ritme de la
incomparable caneó popular costra!
pagament do la quantitat completa contra la cdtlitla de pele- Benaventurats eis Ofie s'adonen
gri. i de d'esperar que els que
puntejant la sardana, mati de defalten no ho del-noria, facilitant menge, eleven un bunte sagrat al rei
de !a Naturalesa, del qual hom rep
d'aquesta manera el troball del
claror i vida.
Conoth.
Tnts els dies, a "La Hormiga
Motts sóa, en veritat, els que s'ado Gro - . Placa ele Santa Anpressen a fruir del benifct; mes ea
na. 26. el senyor seeretari
resten rnolts niès, massa més encara.
comite atit n a tols ola que con- de desconeixedors del goig que eis
sulten quelonin relaciona( amb aportaría aquella irm:c4 I és a ells,
la pelegrinació.
als incomelents o desviats, a qui eal
esuronar per tal quc no perdin l'arinentesa de rebre e: prnEt de la sa!%t
i l'alocria a canvi de guaitar i beneir
la cálida claror d'un sol gloriós del
M.
El y atge
me .r ale marc.
Horn pot dir-los cense indiscrerei A/{orts Xllt
:
—Os anca, diumenge al matt? Os
El general Lósada, allir ca
anlrea que poguea fruir mis bellamr.n
;Pulir un n lia molt atrafeg.al;
la delícia de :a primavera que s'aproc'inl visitat per nombroses perpa ? L'hora de migdia, en quin floc
sonalltats d'actuali:at, entre
l'assaboriren millor que a la gran
Ires el nou tinent d alcalde seplaca cobricclada d'un cel blau
nyor Ponslt i el dipnlat provinjolós de la blancor dels raigs del sol?
cia} sonvon Torru,
Es que, en ultra banda circo cont
liii retare els periodistes a
reflla la tenora que ara es plzny. ara
migdia els digutl que havia 11rs'alcgra, ni frulrea l'espectacle de real
gil als periódico que el rei vindrä dilluns per assistir a la rodones de sardanes que es dansen
arnb fe i esperanca? No hl acudireu,
clausura de l'Expositio de I Au
doncs, diumenge que ve, i 'alise, i el
(pe la seva estada
de
nús enllà, sempre, sempre?
duran ä dos dies.
Era ahir que hom hi rep-vara
Tanda, digmt. que el general
perit , en el pressentiment de l'estac6
Barrora tormirit de Madrid dissable al metí.
florida; veniem de rebre aquell amic,
indulta de la resta d'una condemna que
IIIM1111n11n101.1nReMIIMIOM tela cinc mesas que comes-d. Veniem
de presenciar una escena d'intenn
Ufflard MARILIM etuncl,S, d'inenarrable erne,ció: el pare
alrberat que besa l'esposa i guatee
fills i pren, després, en els seus braVaixells entrate eos, aquell que en certa manera podria
dir-se póstum, cl nascut mentre el
Liagut espanyol "Antuniota", progenitor era pros, mentre s'adoloria,
de V idi g leia, amb carrega genetal volta, en les llargues i tristes nits
ral.
hivernals, tement ja mai mès no veure
Vapor espanyol "Rey Jaime
l'esposa idolatrada, els fills de l'aII", de Malló, amb ohrrega ge- nima.
I recordävem el dia del sea empreneral i passalgers. Amarrat
mol! (le Muralla.
sonament. loen trist, cense íesta, sense
sardines , sense la gldria d'un sol esVapor espanyol "Neturcur,
amb explosius. Amar- plendent que cnvals tota la tersa; jarca
en el qual--com cada dia 23—hom harat moll de Costa.
via anat a dur unes flors a la tomba
Pailehot espanyol "Calafiguara", de San!. Carles, amb de la Mare carnal, i que has-les emprat del matiner sol la lluentor
cärrega general. •
Vapor trances "l'huid Inuern" ror i la vermellor roent del N:. les
de Casablanca, ami, chrrega ge- clues colora que hom veié reproduides
nera). Amarrat moll de Mitra- quan. a la posta de l'astm rei, En MaEa. Consignalari, Villaverchia. nuel Carrasco s'acomiaclava per a entaiurar-se, seré i digne, pchs silencioVapor llalla "Rellanoch",
Trieste, amb cärroga general. sos corredora de la presó,..
Com es plaent. com l'hem de triaban
Amarra( moll de Barcelona S.
dolciasima, l'estada a la gran plaga,
Consignatari, 'Deltas.
Paitebot espanyol "Trinidad escoltant el plaay i l'alegria de la
Concepción", de València, amb tenora, contemplant com les ¿muelles
dansen, compten, salten i canten, re.eärrega general.
Vaixella sortits guard enlairat, els cabells esbullant- ,e
gràcils per l'acaronament del Ileveig...,
Veler RO& "Ada", en Illast, record del passat, esperança
en l'escap a Oneglia.
devenidor, salut, alegria, fortitudl
Vapor italiä "Costana", amb
Penqui no hi anem tots, a preise..
cärrega generell i transa, cap, hi el sol, cada diumenge?
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de S.

a Oneglia.

el

Viren' A. BaluaIlt

LA PillfilXIMAT

• r01000 10 lebee do
joan; segon tinent, Joan Llorach
Balcells; concejala electius, Jaume
Mateu Bonet, Joan Verdú Padrerey,
Florenci Mateu Fabregat, Salvador
Ferré Tous, Jaume Balleste Segura,
Joan Sunyé Socias i Claudi Magre
Foguct; regidors corporatius, Anteni Duch Queralt, Josep Carbonen
Mateu i Joan Mateu Figuerola.
— L'Audiència de Tarragona ha
condemnat a Na Maria Torres Espanyol (a) "Bandolina" a dos menos
i un dia d'arrest mejor i a pagament de costes, havent estas absolt
el seu fill Josep M. Cortada.
— Dissabte passat al Centre Republicà Autonomista es posà en
escena l'obra traduida del francés
"El lladre', que fou representada
amb tota cura pel quadro escenic del
Centre de Lectura de Montblancla
posant per fi de vetlla la divertida
comedia "Cura de moro".
— Diumenge concertaren amistosament un partit de futbol el primer de l'Atlètic Montblanqui i el
S. C. Sarralenc, guanyant els forasters, per 2 gols a zero. Els locals,
ultra presentar un equip molt f/uix,
estigueren dcsencertailissims, lluintse solament el porten Ricard, i el
mig ala Plana.
— El Sindicat ele Vinicultors na
venut darrerament partides de vi rosat al preu de vuit rals el grau, posada la mercaderia a la propietat del
Sindicat.
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SITGES
Altres
Szcursid :-: El comerç
noves
de maig
— El diumen ge dia 4
vintde
Barcelona,
a
les
cinc
sortirà
bcinc del madi , una excursió organitzada pel cos de portants de la
acequia de la Concepci6, per pasa
sar el dia a la nostra vila, practicant
els actes segtients: comunió general,
Via Crucis i Visita a la Verge del
Vinyet.
Solé ha
— El senyor Tomàs
die:ir una ben dotada botiga de merseria al carrer de l'Aigua. Igualment
el senyor Mach i Fortuny ha instagurat una botina de cansaladeria i
imites al carrer Major.
— Ha començat a Vesgléeia parTea:dial el septeuari dels Dolors,
arara les prediques a cirrec del revetead Ramon Freixes, beneficias de
Concepció, de Barcelona.
— L'esposa del nostre estimar
ande En Francesc Correa ha infanta: un formós i robust nen.
— S'ha concedit, mitjançant sub
la urhanitaació del carrer de
Bosch, el
bate Pau a En Joaquim
çlnal era núnic postor.
— Dijous passat mori a Barceloea l'aprecias compateici En Josep
puig i Mestre, antic funcionari del
Banc Alemany Transatlàntic.

OLOT

TARRAGONA
Les subsistencies
Inspecció
Altres noves
Sha donas ordre que pel Servei
AgrOrlölniC d'aquesta provincia es
;'2C: una visita d i inspecciä als establiments que es dediquen a la (abrísació i venda d'adobs, amb el ii que
es coinpleixin les lleis establertes,
escaminades a evitar Vadulteració i
falsificació d'un element tan imponara per a l'agricultura.
Per portar a cap la inspecció ha
enet designas Vajudant d'aquesta
becciS Agronemica, el qual ha començat ja el dit treball.
— La Junta provincial de Promimesis ha fixat el preu de les pacates de 14 a 20 pessetes els ano quilos en el punt de producció. i per a
la venda a la menuda el de 25 a 32
ce.ntims el quilo; nosaltres direm, per ) , que l'acord de Vesmentada Junta ha estat aixi, tal com ho diem,
perú el mortal que vol posar patates a rolla, si tto les paga a as cera•i— s la lliura no hi ha perill que en
mengi.
— L'alcalde, senyor Marine, ha
eesicnat rarquiteete senyor Josep
Pujol perquè formi part de /a
Czfrai s iii sanitaria provincial, segoes prevé el nou estatut
— _

VENDRELL
Prec a la Companyia de M. S. A.
Eis Ajuntaments i Societats de Vihfranca del Penedès, Vendrell i alpoblacions enclavades a la via
d.e Barcelona a Sant Vicens per Vilafranca, es proposen demanar a la
Companyia dels Ferrocarrils de M.
a S. i a A. (Xarxa catalana) que el
tren número 521, que surt de Barcelona a les 6 i arriba a Vilafranca
a les enao, confinen', fins a l'enllaç de
hnt Vicens i que se li doni un pon
de marxa, a fi que ultra enllaçar
a la dita estació amb el mixt de
Madrid (número 422), que hi arriba a les ,o08, quedi el temps necessari per combinar amb els expressos en direcció a Madrid i a València (números 50 3 i 501), que timen
h seva arribada a les 938 i a les ro,
respectivament.
Es una reforma que s'imposa 2 que
la Companyia hauria de tenir
campte i estudiar-la, doncs es traeta d'un tros de via que li (Vana bon
rentrzrnent.

SARREAL
Nou Ajuntament
Processament
Futbol
Teatre
Dilluns estigué en aquesta el delega l governatut de Montblanc, per
tal de constituir el non Aiuntament,
ene ho ha estat en la forma segnent:
alcalde, Francesc Sans Montseny;
;rimes tinent, Josep Ametlla PiL4 PUBLICITAT

Noticies diverties
Durara aquests darrers tres dies
han vingut celebrant-se, amb la tradicional solemnitat, a Vesglésia parroquia! de Sant Estere, les funcions
de les Quaranta hores, que sihan
vist molt concorregudes.
— La fira-mercat de dilluns passat estigué molt concorreguda, corn
roques vegades haviem vist. Abundaren teta mena d'articles i
particularment el boví, porqui i aviram. Amb tot, cal remarcar que les
operacions es ressentiren de la puja
dels preus.
— Han estat ja renovats tots els
Ajuntaments deis pobles d'aquesta
comarca.
llano diu que al rasstre hi ha manifestes incompatibilitats; que alguns
suplente són seins d'altres pobles, i
que també han estas presentades algunes renúncies.
Un regidor suplent és a l'Argentina.
— L'Orfeó Popular Oloti, la
Banda municipal, junt amb altres
elements, estas preparant per a la
nit del dissabte de glòria un important festival, que tindrii lloc al
Teatre Principal, a benefici de la
secció benèfica del Sindicat dOrquestres «aquesta provincia.
— Les audieions de sardanes de
diumenge passat es veieren molt
concorregudes, principalment les del
mati.
— La guàrdia urbana ha detingut als noiets Ramon Castell, acusar de diversos i petits robatoris en
diferents cases de comerç, i a Bonaventura Casas., el qual robà de rhostal de casa l'Elena un miler de pessetes, essent- hi trobades al detenirlo unes 985. Plan estat posats a disl'autoritat competent.
posiciili
— El tenips segucix variable, d0111:112.11( les boires i la pluja.
LLEYDA
Noticies diverses
Dissabte passat es renal, sota la
presidencia del general governador,
la Diputació provincial, a fi d'inaugurar Factual periode semestral.
— Entre els acres que la Comissi6 presidida per l'alcalde pensa celebrar figura la contractació d'una
cobla que donara els dies 12 al 14
de maje ((esta major d'aquesta ciutat) eh ice audizinns de sardanes i
verificar un homenatge a l'insigne
lleydati Ricr.rd Vinyes, al vocal
el Govern francés lea concedit la Legiú d' Honor.
— Fas el dia o del corrent se
celebrar:1 a Binci far una inmortant
lira de bestiar.
GELIDA
La Junta del Ce-nene Cultural i Ri•creatiu organia d;urnenge passat
una funcii a benefici de robra de
Sant Vicens de Pan!. Es repreF-ent4 la comedia d'En P. Gimen' "L'a-

daque,la activitat ;india tandie venir que les setinanes, els dies que
es rentava observava aquell humor
greu i mesures que agaia a les dones quan renten, i que aquest haav,r
es fixes en ella una regada per entes en aquests dies; filas que arribaven cls de planear no era sulistituit per una major aeuimaciô, une
en Züs, perb, sempre anava ainaniper Gottfried Keller da de prudència.
Testimoniava tamicé aquest esperit d'ordre l'ornament cabilal de la
casa,
una corona de trossos de salió
(Continuació)
quadrats i ben igualats, collocats
totn era desada dins un vell armad tust encaro sobre el relleix de pi, perque s'endurissin en vista d'un rende noguera, la clan del qual Ziis
Portava sempre a la butxaca. Quant diment millar. Aquests trossos Ziis
mateixa els rnesurava i tallara cada
a la noia mateixa, tenia uns cabells
regada dos panis, mitjançant un
iins i rogencs, uns ulls blaus com
filferro. El filferro tenia als extrems
l'ajena, que no eren pas tense el
seu encía i de tant en tant sabien dos maneguets de fusta per agafarlo i tallar mes còmodament el bla
mirar tendrament i intelligentment;
p esseia una gran quantitat de ves- salió; però per a la divisió posseia
talaba un preció; cornees que li hatits, dels quals només en dula pon
i sempre els mis peral anava
via regalat un fadri manyà amb el
qual harta estat gairebe promesa.
sempre ben arreglada i neta, i la seD'ell mateix procedia també un
va cambra tenia també un aspecte
Polit i endreçat. Era molt treballa- morteret tot lluent que guarnia la
dora i ajudava la seva mare en les coronisa del seu armari entre la teames feines, planxant les peces mis tera blava i el pitxer de flors histofines i rentant les cines i els punya riar; ja feia temps que el seu desig
de les seldnyleres; amb la quid cosa havia estat un morse'« tan bufé/. 1
awkaran tal4
k2P. zavoi. ratent manyà vingué que n1 cridat,
4

ELS TRES HONRATS

PINTARES

EL GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
AHIR SE CELEBRA EL CONSELL DE GUERRA CONTRA EL COMANDANT
DEL CUIRASSAT "ESPAÑA" QUE EMBARRANCA A LES COSTES D'AFRI.
CA. ES CREU QUE LA SENTENCIA SERA ABSOLUTORIA
DIA QUATRE DE JUNY ELS REIS DITALIA, ACOMPANYATS VEL
SENYOR MUSSOLINI, VISITARAN BARCELONA
EL DIRECTORI HA DISPOSAT QUE MAS CAPS! OFICIALS QUE EXERCEIXEN EL CARREC DE DELEGAT GOVERNATIV COBRIN TOTES LES GRATIFICACIONS QUE ELS CORRESPONGUIN PEL CARREC QUE TINGUIN
L'EXERCIT
EL PRESIDENT DEL'

DIRECTOR!

Madrid, 9. —EA presnlent del
Directori arriba aquesta •tarda
a la Presidencia poc després de
dos quarts de set dei Nespre.
Els periodistes ti preguntaren si eslava eonfeccionada la
llista dels nous governadors
eivils.
—Si--contestä—. Es nomenen deu senyors per a altres
tants governs. Aquests, per ara
i tant, són els mes necessaris.
Ja heno vist que el rei ha signat un decret deixant en cuspena les condicions que calen
per extrem r canee, segons
prescriu la llei provincial. Per
tal cona aquesta es una situacid provisional, ens hem vist
obligats a suspendre aquests
requisits temporalment per evie
har dificultats.
Aquest vespre soparem uns
quantes amics amb el tenor Fleta, del Real. Sembla que ho pascareen be.
Després de parlar de record
de la societat "El Sitio", de Bilbao, suspenent la festa commemorativa d'aquest fet, digné
que no s'explicava aquesta mesura, car es evident — digué—
que nosaltres no estem animats
d'esperit, d'intransigencia. La
prova es que hern permes que
es deseobreixi la lapida commemorativa de Pi i Margall,
persona que a nosaltres ens
mereix tots els respectes.
Res, senyors, que hi ha molts
que creuen que nosaltres som
gent deträgrada i estan equivoca:s.
LA SORTIDA DEL CONSELL
DEL DIRECTOR'
Madrid, 9.—Et Consell acaba
a les nou.
El general Vallespinosa, digue:
—Ha aarsistit al Consell el
sols-seeretari del Treball, donant compte. dun projecte de
eleerot de caracter general sobre aigua, gas i electricitat.
Es refereix a la forma de
subininistre, els preus d'aquest
euerniaisire i la manera de realitzar la verificació t comprovaree.
Despees s'estud i aren els de_
erras d'indult de pena de mota,
que serme sotmesos a la signatura del ruf el Dieewiees
Sant.
DESPATX I VISITES
AL DIRECT0111
Madrat, 9. — A Guerra des:prilxii el presiden/ amb el anta..
s.ecreluvi d'Estat i el general
(101 Dirertort sPnvor Gómez Jer(bina,
gowwww.........rommsdnecal•l•MMIN

gencia d'informes comercials" i la
del malaguanyat E. Coca i Valimajor "Gens d'ara". En la seva interpretaci,', es distireiren la gentil senyoreta Francisca SolS i ers ¡mes
Rosselló, Piayol, Pascual, Roaselló
J., Daga i 011e.
Els senynss Peracaula, pare i fil!,
f N'en frni r a 12 CO31.7!!rn .' 1 y ria d'un
caneen a piano i einli que agradä.
=In salir pee raer dels esmentats
senynr com pe/ gust en escollir les
cures.

Despr6s cebe les visites se-

güents: N'Alfons Ruiz de Grijaib a; eenyor CaSteda, ricepresídela dei Consell de l'Ecofobia Nacional.
Tambe ha rebut els generals
Vázquez García Cabrera, Castro
Girona i el capit à general de
Catalunya, general Barrera; els
coronels López Roda, intendent
senyor Cayuerla, tinent coronel
Carrae.co, cap del batalló d'instrucció, i el senyor Manuel Ofnona,
Aquesta nit, el general Primo
de Rivera soparà amb el tener
Fleta.

L'embarrancament
del cuirassat "España"
EL CONSELL DE GUERRA

El

viatge dels reis d'It à lia

Madrid, 9.—Ha estat facilitada una
informació sobre el viatge deis reis
d'Itälia a Madrid.
El 4 de juny arribaran a Barcelona els monargues, acompanyats del
senyor Mussolini i escortats per les
esquadres italiana i espanyola. Visitaran la ciutat i se celebrarä a Montserrar una festa per tots els Sometents de Catalunya. Segurament s'aIlotjaran al Palau Reial. No se sap
si els Reis d'Espanya els rebran a
Barcelona.
El dia 5, a la nit, aniran cap a
Madrid. Els reis d'Italia romandran
a Espanya uns quinze dies. Visitaran
Toledn, El Escorial, Aranjuez, Cerdeara, Sevilla i Granada. No se sap
si embarcaran a Caen; o a Valencia.

Cartagena, 9. — A la cambra
d'oficials del cuirassat "Jaime
I", s'ha constituit un Consell
de guerra per acure i fallar la
causa instruida contra el capita de navili senyor Pere
Sainz, comandant cap ded euirassat "Espata", per Eaccident
ocorregut en aigües. del Marrana
El Cenasen ha despertat un
gran intere3. El presidelx el senyor Adolf Gente' Ruhe. Actua
de ponent, l'auditor senyor Esleve Martínez Cabañas; de fiscal el capita de navili senyor
Andreu Pedrero, i de defensor
el capita de corbeta senyor
Francesc Domínguez.
Detalls de l'assumpte
Oberta la sessió, el jutge ha
del Banc de Castella
llegit el comunicat del comandant de l'"Eepafia" relatant
Madrid. g.—Figuren com a credifet i les precaueions presea per tors per compres corrents al Baue de
al salvament del vaixell i de la Castella persones molt cenegudes a la
tripula-eh). Després sliart Ilegit societat madrilenya.
les declaracions del segun coEl comte d'Eleta, cunyat del cornee
mandant i les dele torrers del del Moral de Catalatrava, és creditor
cap de les Tres Forques, en lea per 671 pessetes; el comte de Cediquals fan constar que la boira /la, per el conste de San Luis,
era tan intensa que des de ter- pei /06'7r; don Antera Mauna, per
rit. no es veia el vapor embar- 386'a5; el seu fill don Miguel, per
rancar. A continuarie es ilegei- 2odna.
xen les declaracions ale fallEs molt caries que entre els cremal de derrota, de I oficial de ditess per camele corrent hi hagi el
guardia i del cap de maquines, coree del Moral de Calatrava per
en les quie!s e3 detalla l'arel- 4.0461126 munes b el sots-director del
dent, dient que el comandant Barre també hi figuri per una insporrealitza personalmerit tetes !es tant quan'jtar.
operacions de, precaució rieresUn dels consellers, el coutte d'Arteseri•s. Es Ilegitaxen les decla- za, ha atorgat devent del notari don
racions d'ofieials i de mariners, Cant i l Oviedo aria escriptara n'enfque no tener, cap interès. Tot iesta:1S que determinedes finques que
segad es ll g nerix el telegeama esta-ven subsmites ec rara da la Sapertanyen nornes a la scva sedel ininietre de Marlita i diversos taus del enmandant
ne.cra esposa.
Dem6s ha reatan!, davant
i del de l'Alfoneo
preguntant ei a Melilla das l'esmentat notar:, duies opteraciona de prestan amb p i Banc
hi !lima boira.
fraaata ae- Ilipeterari: ena ei 22511ne pea_
Ll se eapitans
amb e lpOtril d'una 5asa
nyars .aquieita Bias i ?tiquet
Agregar, daelaren en el seu in- de San" Sellas/A: aearene tasferino parietal que te t es !es me- ertptera del 6 de fe'arer. /le 1921,
suras adeptades pel romandant, . i unn ri!tra lea 'q q .quut pausa-lee,
aaajitstaven ala precep1es regia- amb garantia d'una 1 rica a
mentae.s, i que p is instrumenta, Cenelova. amamantada -Deheaa
m'odies P5 trabaren en perfee- Ciajffleart de ClieVil3 ANilS", seznns escrie a ura del 19 ele C ete cstat i funeionaven norme:mera, sageeixen altres ¿Pela- bree de 19a1, i ae'a del 28 dig •I
ra Nene.
1:3. dita fiera es troba lapotecada a favor de la eeva
rrnet
frif‘p
• FI f ufge • en el
(teman% PI preePealment del
nee a garanlaa del ama dese
aornandant de, l' a E e paña", te- ' jap ai lanata per trnbar- a e
nyer Pere
Ambdues t'emules, arel lea
I" 11(1' 1 durs r• Irl'tíf,/:PS Upetechr:es
rn
, las atearai l pasman_
mentadas
Codi de marine.rs e en el ISS
del Godi pena! da Marina. Es tat cenar: ;perqua tes (eroaereaiict
fulla dio eerveis del , per In fianiel que ha do prestar
llisgalv
preaessn'.
per la respanaabililat

el seu sentiment de l'exactitud, no
adatava pas racnys Veievació i la
:albura éel seu espetit un muntet de
Ilibres diversos apilat5 anda tela cuya vora la iinestra, e que Pe& aplicad:ratees el iliumenge. Posseia encara, al cap de :anta anys, tots ele
seas !libres de collegi, sense haverne perdut ii un, com tainbé encara
portara a la meniaria tota la mica
de ciencia que hi havia après, i sabia
encara de cm- el catecisme, les &di:ladees, les quarre regles, !a grageafia, la Ilistäria sagrada i els llibres
de lectura profana; tanate posseia alnenes ele les lioniques històries de
Christepr Schmid i les seves petites
nerracions amb les gemils insomne
tats en vers al final de cada una, almenys mitja dotzena de dieersos
Tresorets i Roserarets per a la consulta, una collecció de calendaris
sostenir la lluita pel monee foren plena d'experiència i saeiesa a sota
els mes importante i mes doloroso, prosa, unes guantes moler-lea notade la seva vida, ja que amb el seca hice, una introducció a la cartomänseny profund comprenia i sentla les cia, un llibre (rubí :a:avió per a tots
coses; sobretot alió de comparèixer els dies de Vana. destinat a noies
davant d'un tribunal per un afer tan reflexives, i un vell exemplar de "Els
tendre, molt mes vivament que d'al- Bendito", de Schiller, que llegia tan
tea gent Ileugera. Pere, amb tot, sovint com creta que ja lluvia obliaro:mes:uf la victòria i conserva el dat prou, tornant-s'hi a commoure
cada vegada, per?, fent-hi discursos
morter.
Però si la pulcra galería de sabd molt assenyats i depuradas. Tot elle,
demostrava el sen amor al treball 1. que hi harta din. els 'libres Im tenia

calan el dia del seta Sant comparegué a:n.6 en, pensar demés alguna
cesa per picar-Iii: una capseta plena de canyella, surre, claus d'especie i pebre. Anans d'entrar, atorara -ne alavant la porta de la casa, es
pen;fi rl malea il'ima nansa, al nienovell, i am i) la real conteneä a repicar-hi cara emb una campana, de
maaera orce i rm un mati d'alegria.
Poni al cAp de poc temps el fals
fugi de la contracta i no se i n sabe
mai més res. El seu amo, per torna,
reclatnä el montee, pesque el fugitiii
Ihavia pres de la botina tense pagarlo. Pern -Lúa Bünzlin no :Anona el preciós recaed, sil-sí que pro•
moguè sobre aixe un plet valent i
tensa, que ella mateixa elefensä davant del tribunal allegant un compre de camises planxades del desaparegut. Els dies en que llagué ele

EI (jaral Iregefar Pintarme demostrant que l'acrildent, no Sa
degut 111 13. descula ni a impericia; !a derrota estora ben
dula i el •oinaneant cumplí
sempre amb el seo deure.
Declara que l'aeeident es degua a la fatal eireurnstancia
la boira i que els corrents el
desviaren deu anilles de ia seva ruta, Buda° barar a la costa.
El defensor es mostea d'acord amb el fiscal i dernana
l'absolució. El tribunal es ree
tira a deliberar.
creu que la senténcia sera absolutbria.

Madrid, 9. — Avui ba ePlat
sigmat pel jutge de l'Hospiri

Paute pel qual sanhibeix. a favor dial fribonat supero-a perqué el dit Tribunal segueixi intervenint en el sumad inenat
cautas els concediere del Baria
de Castella.
Aquest , mete ' es funda en que
essent un dels processate senador vi1alici, la competencia par
entendre en la dita canea radica en el mes alt Tribunal-. Un
cop laute al S'uvero, la Sala
de Govern norrienarh Ibfl enagistrat a la Sala del criminal que,
amb earaeler de jutge instructor seguiría artuant (record anal)
el que disposa la Ilei del 9 de
febrer da 1912.
La primera qüest:6 en qee ha
d'entendre, el Sumen/ et s en el
recurs ; de reforma entaulat ur,,„
tan "l'ante de proceastreent dieta
regliters riel Batee do Castella,
donant trasllat per tres dies
coireins a les parta, al fiscal 1
fila atar/mata de ,less parts personades a nona deis querellanls
parlientars.
Les representacions- dels credi'ors del Parte de Castella segnirsto eelebrant earferenriaa,

i sembla que es va en ramf
d'arribar e una selucta d'harmanía. a base eiß la proposlcie
formulada per la represertaele
dels tireditors, ama netalleree
linailifiaarionS que introdltaie e;
bbelrta del Dame en suspena.

Per als de l egats . g overnatius
El "Diario Ooficial de Guerra"
disposa que els caps i oficials
menats delegats governatius gaudeixin de totes les gratificacions que els
corrisponguin pele càrrecs de plantilla que tinguin a l'exercit
PRACTIQUES A CARARANCHEE
Madrid, 9.—També publica una
disposició ordenant que del 20 de
maig al 15 de juny se celebri al
campament de Carabanchel un curs
de tir de carros de combat d'infartteria, sota la direcció del coronel
director de l'Escota de Tir.

El contingut de la "Gaceta"
DIVERSES DISPOSICIONS
Reial ordre nomenant a En Leopold Palacios vocal de la Comissió
organitzadora de Fensenyament tecnic.
Reial ordre de Gràcia i Justicia
concedint l'excedència a En Manuel
Cartilla Jiménez, oficial de presons
de Vilafranca del Penedes.
Reial ordre de Finances autoritzant a la societat anónima Alsina
i Graelle, d'auto-transports, perquè
satisfaci en metällic l'impon del timbre en que estas gravats els bitllets
de viatgers i talons resguards de
mercaderies.
Apre-ssant el modet de balanç que
per a la publicació per tote els
Ralles i banquers que operen a Espanya aprova el Consell Superior
Bancari.
Reial crdre aprovant i publicant
el reglan:en:S per al rieren interior
administrada del pare madi de la
pobeda gevernat'xn.
Reial ordre circular (Reposara que
en el termini tre3 dies els cape
dels "entres dependents del lumiaten elteestrucci pública trarnet:n al
ministeri de la Governacii3 relació
de te is els funcionaris subalterns
deis 6its te i^i ,aeris, que hagin conaplert ó ans-s d'edat, i que en cl termini de eninze dies trametin la partida de naixement dels esmentats
funcionarie.
D'Estats—Anunriant que el Gover n lustrine ha acotclat retirar de
/a circe:arad) deferents eraissions de
laitIlets del Baile Nazianal Austriae,
que medran ésser canviass pels nous.
, Tandid publiea ro ya Renal ordre
de Finansea que din:
E.1 el plet promegut per En Demetri Maciä contra la Re:al erd.re
del dia 27 d'agost ele 1920, la Sau
del Contencies-Administretiu del
Sluarefn be dierat sentencia, el e-moliere de la qua/ és el següent:
Fallem que hem de cercene i reu vnquen: ea Set el que afecta a isint
Demetri Maca la reial ordre dictapel ministeri do la Governarió
el n Pa a d'agGst da :920, i declarem
que no menyent al recorrent les res-

també din a el cap i sabia parlar d'aquelies inatéries i de moltes airees
Qtnut estava contenta i no gaize
enfeineda, sortien de la seta boca inasabebles discursos, sabia analitzar
i judicar totes les cases del min, i
;ores i vells, alts baLans, domes i
indocres, leasien e i aprendre d'ella i
sotmetre's al sets ¡unid abrí que seanrient o raen/abarata havia reparat
una esinneta sie gue e5 tractava: parlava de vegades tant 5 amb une tal
meció con: una douroreesa, que no
Nell Les del main i de L qua: Vertie
silaer és de sentir-se parlar a si n
teixa. Del cnIlegi munieinal i de la
ereparació per a la Con:hm:ció Savia conservar ininterrampuelarnent cl •
ccisturn d'escriera rempesicions
re
rúnico, meineries cspirituals i
mena de sentencies i i •
aixt de mies en tieest, tOe cts (Tan- •
quils cliurrien7,es, contecn ionava
enrapoeieions, arrenglrant, 5005 qualsevol titel senos'
que havia sentie o hlepi, les fraaes
mis absurdes i inse lit'. -a, belt darrera fan, tal com tejiere del sea
singular ceceen, com per exemale
sobre com es profitosa una nialalt::‘,
sobre la mort, sobre con: és saludable el renunciatnent, sobre la 1
1 el misgrandesa del mdn

red de l'invisible, sobre la vida inistega i les seves joies, sobre la nataes., 3c , bta eIs samnis, sobre l'amor,
alguna cosa sobre l'obra redeniptara
do!' Crkt, tres punts sobre la justicie rever .; si mateix, pensaments sobre la immortalitat. Llegia en veu
alta aenests treballs alt seas amies
i aderadnrs, i a qui estintava inca I.
regalava una o dues de tals romposiricus preque Ita penis entre els
fuiln de la Biblia, si és que en telis
esp. Armes': ser, aseecte espiritual

ponsabilitats que determina el eili(>
mero a de l'arríele sz de la Uei dig
comptabilitat, per raó de la promi
ta darretelament de locals per. -14,
raquarterament de les ¡orees i hure
pecció de les olientes de la guardia 'civil a Orense,
El rei ha resolt que la dita sea.
tencia es completad en el semi pro.
pis termes.
CONTRA UN INSPECTOR
DE DUANES
La "Gaceta" publica una Reial toril:e del Directori, la part dispositiva
de la qual diu:
POmer.—Qte es declari l'inspeca
tor general de Duanes, actualment
en situació de jubilat, senyor Joad
Manuel Een Juan, Melles en la falta
greu diniormalitat pci retarei ea el
despatx d'assumptes que li estaeo ea:'
comanats, arnb pertorbació sensible
del sesvei i en la mes greu de negligencia inexcuseble en l'exercici dels
deures del eareec que exercia.
Segon.—Inne en la impossibilitat
de sancionar asuesta Clima falta, per
trabar-St el responsable actualment
en situació de lubilat, i no poder teaje ef.cac!a les penes assenyaiades
en el número anterior, amb el correcta de quia= dies tense sota
Tercer.—Que pez- la Direcció general de Duanes s'adoptjn /es tnesures converdents per a !a depuració de

;es denüncieJ formulades pe! senyor
Eätnies a qui es deixa feta referencia, si ja no hagmis adoptas tals mesures i en cas que les tals denSinMes no fossin veritables, imposar al
denunciara el correctiu a que s'hagi
ich creditor.
UNA INFORMACIO PUBLICA
SOBRE L'ENSENYAMENT
TECNIC
Una Retal ordre d'Instrucció que
publica la "Gaceta", en la seva part
dispositiva diu que davant la proposta de la cornissió técnica s'obra una
informació pública per un perMde de
quinze dies, a partir de la publicació
d'aquesta Reial ordre, amb tobjecte
que puguin aportar le coneure totes les persones o entitats que ho
creguin convenient, al qual fi poden
dirigir-se els escrits al secretad de
la comissió d'ensenyament tècnic al
ministeri del Treball, Comerç i /ndústria, invitant d'una manera especial el professorat tecnie i les einpresea industrials a les gneis pugui
interessar el problema.

•

Model de balanços bancaris
Madrid, 0.—La "Gaceta" puuna Retal Ordre relativa
als baaneos des Bancs, en a
qual es prePenia el següent medel de balaneos, aprovat pei
Colasen Superior Bancari:
blica

Actlu:

i

Caixa i Bane d'Eapanya.— Mo_
neda i bitllets estrangers (valor efeeliu).— Bartes i Banquera.
II. — Cartera.— Efeetes dc comerla fina a 90 dtes..—Efertes
ale cornere a mejor termina-Titols, fons peblites. Atines valores.
i Deutors amb
garantía prenclataria.—Deutore
diversos a la vista.—Deutors de
moneda estrangera ;valor efectau!).
\'—Mobiliari i ins!
Ni—Accionistes.
vir—ArrkIns On cartera.
V111. Restants epírafse

eue cala Pare o tranquen tengai
per convanient afagir.
Tet al.
Passiu; L—Capital.
if. —Fons de reserva.
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rata i ineelbil per ter fortuna, cosa'
part d'aiee aoc impertant a Sels
dayla per a nn renta-amena serquits
ia wat no hi Reata i fe:a relligar
pacs liebres, ella no es dissimulä unn
sal noment la irape.sibilitat d'una,
uaid. i nouiés cerca d'elever de te-.
tes metieres el seu esperit a una cacapitst de renunciar:un: com la sena
matcina, f a err.halsarnar-la en ns
rifivcil de :rases siroladts. EL se res.,
eoltava devotament. i itene de tana
en tant arrisnva tra be7la para*
que ella, pecó, necia, a penes nashavia ntret
inclinació proinraa
sancera d'un ¡ere fadri relligsdor, cuda areh tina d'eneara mes bella:
ene lt,gin rete els !libres que relli• agrie!, fou per a ella e/ ecu any misese:vine:1 i nda eme ne (cebar per
sensinasa i era lar lIctue
cep stil grafter, 1 en el sett trans1-.1c i inexpert. %pilan portara el sea
de 'roba bruta e l mare de CIITS e! jlve tetS• els ,librea
Pefecte ei'.3ser rl eal, de ben roe, i encara li conarrui, dn•
tan: li piafa ele sentir aquells magnl- ratet moltes de nits i madre de dies
(les diSCUrEGS, t/11 irle:distes. que elt de testa, set arrecie i preciós mane
mateix savint ;,1 ¡nacía periaat, peso manis de ni sea:a adnracid. Era tea
gran teranle xines de castró arrea instIte actea 'M'A empegar-as.
i respecte5s, s'aeostaes a la noin, comptablea compartiments i edades
secretes, que es ?odia den:aun:ir en
alternativateent serena i elegUrnt,
ella li CelIC .241 el zeu trame i sel Ili- medres necea. Era emeaperas amb els
gä a ella durant un :ny, peral% no mis bella papera estampare, de ce,'
lees i ornar per tot amb tiretes dan.
SeilSe contenir-lo dies els limita
d'una Lbs:Anta carestia d'eszerances,. railes. Pareta de mOialls alterase*it.
que ella etab raa 3113U, per() impla- amb cohunnea, i si es Reviva urna
cable, li essenyalava corales:amena peca o Sobria una c bra, es val"
Perque com que dl era nou anys
Dei
pies icvc que ella, »obre hetn una,

-

Kip

4.-rAeree4ors fina al termini
rase.—Acreedora en molla" estrangera (valor efeetiu).
t./t.—afectes i alees obligabtons de pagament.
V.--Aceeptaeions.
VL—Els altres epfgrafs que
cada Banc o banquer tingui per
convenient afegir.
Total.

NOU ACADEálIC DE BELLES
ARTS
Madrid, 9.—En la sessió d'anit pasada de l'Acadèmia de
Belles Arts ha estat ciega, arademie i professor. en la vaeant
de l'escultor Inürria, l'escultor
senyor Josep Capuz.
LA FESTA DEL PRIMER DE
MAIG
Madrid, 9.—A les set de la
farda, comissions de la Unió
General de Treballadors i del
Partit Socialista aniran a la
Presidencia, on parlaran amb
el general Primo de Rivera sobre la celebració de la Festa del
Treball el dia primer de maig.
ELS REPRESENTANTS DE LES
DIPUTACIONS BASQUES
Madrid, 9. — A les vuit del
vespre es reuniren al seu despatx de Governació ei senyor
Calvo Sotelo i els representante
de les Diputacions d'Alava, Guipúscoa i Biscaia.
Parlaren de l'Estatut
DECRETS FACILITATS PER LA
PRESIDENCIA
Madrid. 9. — A la Presidencia han
facilitat. entre altres, els següents decrets:
6
De la Presidencia. — Deixant en
suspens 15 de la Ilei provisional relatiu a les condicions pel cär=
rec de governador civil.
Concedint el tito! de Molt illustre
al Centre gallee de .l'Havana.
ELS TRAMVIES DE MADRID
CIRCULARAN EN SENTIT
INVERS A L'ACTUAL
Madrid, 9. — A la direcció dels
tramvies es treballa activament perque denla quedi canviada la circulació
en sentit invers a l'actual. Aire representa una gran feinada en canviar
parades, les indicacions laterals dels
tramvies, els bussons cte correus, els
Eres dels conductors. els salvavides,
cerera. Fa quinze dies que hom hi
treballa.
INSPECCIO TECNICA DE SANITAT MILITAR
Madrid. 9. — Al Diari Oficial de
Guerra es disposa la crearla, al ministeri de la Guerra, d'una inspecció
técnica de serveis d'higiene a l'exercit i reglamentant el compliment de
la dita inspeccid.
EL PROBLEMA nr LA CARN A
MADRID
Madrid. 9. — E; comandan/ senyor
Baamand2 ha anat a Bilbao per arrasjr el problema de la teme a Madrid.
Les impressions són optimistes.

D'un

pagament no realitzat

Madrid, 9. — L'Associacid
d'Explotacions MMors d'Astúries nohavien cobrat les primes del carbó, que representa
im crMit de 3,100.000 pesse-

tes. acordades pei minisleri de
Fornent. Això %Migue el a peetori. Els miners Ii expressaren
el cas, i tot el Directori techa
mollt justes les seves aspiraojeas i que pagaria el primer
d'abril. Ha arribat l'abril i uo
s'ha cobrat.

El

cuirassat "España"

Melilla, 9. — L'enginyer senyor Miranda ha reconegut detingudament ei cuirassat "Espaäa" i creu que molt aviat
podrä esser posat a flor d'algua:
SENTENCIA ABSOLUTORIA
Madrid, 9. — La sentencia acordada
per la Sala de Justicia del Suprem en
la vista celebrada dilluns contra diversos individus pel delicte d'excitació
a la sedició ha estat absolutòria. La
Sala ha acordat no imposar cap sanció a l'advocat senyor Albornoz.
ELS SOCIALISTES
Madrid. 9. — El Socialista protesta
de què el Diario de Barcelona indiqui
que l'acord del partit socialista demostra un cop mes la simpatia al regim dictatorial. També recull
carta del senyor Sales Anton explicant
els motius pel quals ha r.e.ceptat la regidoria. 1 afegeix que en aquest assumpte s'ha demostrat la mala fe dels
lerrouxistes i sindicalistes, cae la conducte de cada afiliat és tan sagrada
com la del tutela partit.
DEL PONT DE L'ALGABA
Sevilla, 9.—A causa de la grossa
crescuda del Guadalquivir, ala suspes la visita d'inspecció que avui
anaven a fer els enginyers designato pel jutjat de la Magdalena al
pont de l'Algaba.
Els danys al camp eón grandissine, la mejor part de les ramaderies estan negades.
LA NEGOCIACIO DE LA MONEDA ESTRANJERA
Madrid, 9.—La "Gaceta" de demä
publicara una nova disposició relacinglada amb la negociació de la moneda estrangera.
El Govern i eapecialment el deparlament de Finances s'han basat

produis en* urrieter aten. El ferio4:' ?efectua a ató de tres metres
p. 'ora, amenaçant emputar-se non,. terma. Ets técnica fan exploracions. Es arenen precauciona. La
guàrdia civil vigila constantment.

Notes d'Esports

Projecte de reforma
de l'Administració de Justicia

rir.00tro•
PARTIT ENTRE SELECCIONS
Aquesta tarda, al , ctunp de Les
Corts es jugará el partit que per re-

Madrid, 9.—S'ha presentat al Directori un projecte radical referent
a la reforma de l'Administració de
Justicia, sobre la base de la supresió
del ministeri del ram i creació d'un
-organisme titulat Suprem de Justicia, integrat per tres secciono que
haurien de funcionar amb completa
indiferencia: Administració de justicia. Inspecció de Tribunals i Ministeri Fiscal. Al front de totes tres
hi hauria un tribunal o directori permanent.
LA CELEB .RACIO DEL PRIMER
DE MALO
Madrid, 9.—Les comissions
del Partit Socialista i de la
Unid General de Treballadors
ue han visitat al despatx del
president del Directori per parlar-li de la celebració del primer de maig, n'han sortit amb
l'autorització del general Primo
de Rivera per celebrar una manifestació, si be qualsevol desordre que ocorregues sera Casigat sever amen'.
EL CONSELL SUPERIOR FERrtovrARI
Madrid, 9.—La sessid celebrarla avui pel Consell Superior de Ferrocarrils s'ha continuat l'estudi del primer apartat
de la base selena , relativa als
ineremens i decreixements que
poden tenir, tant els capitals
l ' Estat com els valors reals del
capital de les em reses, en relucid amb el aletil de. tarifes i
la sera distribuci6.
Respecte al particular, les
companyies han presentat una
esniena. en la qual. en detall,
s'especifiquen les distintes partidos que s'hauria de tenir en
cornpte per a l'augment o disminuetó dels esmcntats capiLa diferimcia essencial entre l'esmena i preposta per
la delegació de l'Esta7t. es la
redacciii. S'ha acre tat la re(Meció propasada per la delegació cio l'Estat. que dio així:
"Tant els eapttals de l'Estat
(lela valors reals dels establiments deis concessionaris i els
raptlais reals i d'accions de les
emproses en relació amh el
ralcul de les tarifes que es distriburixe.n de produetes,
~piaran respectivament pel
seis 'stt tn ig probable efectiu
durant el periode en el qual les
tarifes hagin de regir pels produetos que naguessin oblingut.
A l'eforte, s'entendrä que les
altes baixes comprovades i en
comptes d'establiment de
les tintes s'han d'evalorar
cord a les establertes per a cada cas en els apartats anteriors
d'aquesta base

Darrera hora
DE MADRID
11.S TRAMVIES DF. MADRID
Madrid trebu t a dos quarts
de tres de la matinadal.
A inlja ni s'hu. suspi.s Hl servei de tramvies per reprendre's
a les %mil d'aquest metí, per
circular a la dreta, donant coma
pliment al han del governador
militan donant ordres per tal
1111P (IPS del dia 10 tots els venirles pur) in la dreta. Els ohrers
de la Companyia de tramvies
roba Nen activament per tal
que en reprendre's el servei toles les obres estiguin ja enllest ides,
A in- itja rlit Un nOMbrostssimconib.i d'autotaxis i camions
1:an donat diverses voltes a la
Porta del Sol tocant r e poli ria niont. la botzina en so burlesc
per l'ordre del governador.
UNA OBRA DTNAMUNO
Madrid (rebut a -les 2'25 de
la matinada.—Al teatre Martin
la eslat estrenada la tragMia
de Miguel d'Unamuno
“Plte_
(ira", que era esperada arnb
gran expeetació. L'obra ha estat molt aplaudida.

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
empeant
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A. RA•PALL
13, PertaferrIssa, 13

seleccionables: Pinillo, Trueta, Berdemás, Peradejordi i Ferris
400 metres lliure. — Dimarts i dissabte; liarte, Puig i Domingo.
arao metres braca. — Dilluns i divendrcs; Muntané, Costa i Prausser.
200 metres reemplaçament. — Dimecres; Pinillo, Trucha, Berdemäs,
Peradejordi, Fäbregas, Baste, Domingo, Puig. Bretes (J.) i Artigas.
Salts de palanca. — Tots els dies.
Vila, Coro, Ulid, Tost, Lasplazas i
Bormaimain.
Water polo.—Dijous, nit, i diumenges, de nou a deu del mati, Cruells, J.
i R., Tusell, Puig, Baste, Gibert F. i
L., Fontanet J., Rosich, Jiménez, Brettis A., Granados, Vila Coro, Trigo
J. i M., Amigó, Borras. La Vine.
Fornells, Urauseer, García, Casarramona, Galan I Pros.
La Federació es preocupa. no res
menys, dels individua de fora Catalunya que poden considerar-se m'alai
seleccionables, entre els quals sobresurf en primer Por el gran campió
de fons senyor Mindez, del Club Deportiu "Fortuna", de Sant Sebastià

RIMO INTEINCI

In DE L11011081C
PALAU D'ART
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ELS AMATEURS
A la propera reunid del Cómic hi
prendran part Tejeiro, que Iluitari
contra Molina; Valdero contra Bru;
Cruz contra Sänchez; Grice contra
Diettz.

EL CAMPIONAT DEL PES
WELTER
Encara no ha estat decidit del tot
el lloc en tindrá 'loe l'encontre per
al match Säez-Alis per al campionat
del pes welter Es terna a parlar que
el Barcelona F. C. será l'organització d'aquest encontre.
Es dóna com a segur que amb «asid del campionat, boxaran Gironis,
Martínez i el gaditä Pulmones.

MOTORISRIE
REGATES INTERNACIONALS
DE CANDES AUTOMOBILS
Amb tot i que no s'ha obert encera la inscripció per a aquestes regates que es carreras el vinent mes de
juny, la Federació Catalana de Motorisme Maritim té malt boiles impressions de la concurrencia que haurà de
disputar-se la primera reunió de motor que se celebrare a Catalunya.
Els premis per a aquestes regates
la Federació els ha fixat de la manera que segueix:
Primer, 8, 000 pessetes; segon, 4,000;
tercer, 2,000, i quart, Loco.
Les regates tindran lloc les tardes
dele dies 14 i de juny, cobrint-se
quinze voltes a un poligan de 4,000
metres. sumant en coninnt 120 quilämetres a les dues piases. El vencedor serie el millor de les dues regates.
IV GRAN PREMI DE VOITURETTES
En la visita feta el passat diumenge
a Terrassa pegue recollir la directiva
de Penya Rhin les mes falagueres impressions respecte a l'ajut que les
personalitats, entitats deportives i
corporacions oficials poden prestar
als organitzadors del IV gran premi
internacional de Voiturettes, perquè
aquest t,ngui lioc al circuit SabadellTerrassa-Matadepera.
Tot això fa presumir, dones, que,
com ja s'ha vingut apuntant en anteriors noticies, el IV Gran Premi Penya Rhin trabará en el triangle Terrassa-Matadepera-Sabadell el mare
adequat perque siguin realitzades les
importants i beneficiases modificacions proposades a l'Estat i a la Mancomunitat de Catalunya.
CICLISME
CURSA COPES SENEGAL
Avui quedará tancada la inscripció
d'aquesta cursa que, organitzada per
l'Espart Ciclista Catalä, se celebrará
diumenge que ve al circuit compres
entre Barcelona, Coll de Montcada,
Barban, Sabadell, carretera de Matadepera, Terrassa, Rubí, Papiol Molins de Rei, Sant Feliu, Collblanc i
Barcelona, amb un total de da quia-.

F. E. NATACIO AMATEUR

1

i polistes que sisan considerat ideecionables, es cont segueix:
roo metres Iliures.—Dies d'entrena.
ment: dilluns i divendres. Nedadors
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CLUB DEPORTIU EUROPA
Es viu l'interés despertat en anunciar els dos encontres concertats entre
l'Europa i l'Atlètic de Madrid, els
guata tindran lloc els dies 72 i 13
del que som.
Aquest equip madrileny deixi mole
bona impressió en el nostre públic
quan ens visitä rally 1921. jugant contra el nostre Europa. Llavors ja es
destacaren del seu conjunt els jugadors Triana. davanter centre, Pololo, defensa que darrerament va éster
seleccionar per jugar el partir Poriugal-Espanya, Tuduri. Olaso, etc.
Avui encara hi hem d'elegir els nous
elements Barroso i Suärez, porter i
extrem dreta. seleccionats per Castella co el darrer campionat de Federacions.
Pot dir-se que avui l'Atlètic es un
dels millors equips peninsulars, i que
podran admirar els nostres aficionats
co les lluites que s'apropen.

L'entitat organitzadora recomana als
seas associats que vulguin oferir-se per
al cärrec de control, per tal de posar
un bon servei al carrer de Sans, lloc
de molta afluencia de transeünts, que
concorrin a la reunid que se celebrará
avui, dijous.

"El PACES"

MIL

ATLETIC CLUB DE MADRID

Metrea

Cale amb Ilet

per publicar aquesta disposició en el
dio:tunea de la Comissió que fou designada per estudiar el dit proble-

captar cabals per a lanada dels atletes a l'Olimpíada de . París s'ha organitzat entre dues seleccions de jugadora catalana.
La composició dels equipe és la
següent:
Equip blanc: Zamora, Canals, Montesinos, Morera, Llumá, Sesea, Sagi II, Lakatos, Peidr6, Barratxina i
Oliveres.
Equip blau: Estruch, Soli, Maritaner, Traba], Maurici, Bosch, Pellicer, Alegre, Cros, Olivella i Alcázar.

Han començat ja amb tota regularitat, entrant en una fase de gran activitat, els entrenaments oficials pre°limpies que sota la direcció del senyor Felicien Coubert ha combinat la
F. E. de N. A. d'acprd amb el Club
de Nataci6 Barcelona, präctiques que
se celebren tots els dies feiners, de set
a nota de la nit, a la piscina d'aquest

últim.
L'ordre de provee I dies establerts
per a cada un, aja( COM cia nedadors

titit

Mona le
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i Manas 1
'llelleeello--Aereedlote,IiM

PARC DE MONTJUICH

Del 2 al 14 d'Abril 1924
HIPICA
LES CURSES DE CAVALLS
La proximitat de la inaugurac:6
de la temporada de curses ve a califirmar les impressions que lient vingut comunicant als sastres lectors.
L'animacia a l'Hipen:km, amb la
continua arribada de persones i cavalls que participaras a la reunió, in
mejor cada dia. La preparació dels
cavalls de les quadrcs barcelenintes La
arribat ja a l'estat Je posar-los en
perfecta condició per a sostenir íceles lluites amb els representants de
les quadres forasteres.
Procedent de Madrid arribä .ahir
rl propietari Valer Pneyo, qui es dirigeix a Port-Bou per fi."r-se cärrec
de quatre cavalls que ba adquirit a
França i que conduirä a aquesta ciutat parqué prenguin part en les curSeS.

S'espera l'arriada de deu cavalls
del marques d'Amboage. tres de la
marquesa vidua de Villagorlio, quatre del capitä d'hUsars senyor Mona,
tres de l'Escala d'Equitació Militar,
ruit de 31 r. Dieux, tres del baró de
‘,elasco, algun del dite de Toledo i
d'altres.

Societat a Le Perthus, &enyesa Casadernunt i Companyia, cridant Fatenci6 respecte a les gestiona que
segons sernbla es realitzen per tras-

les enes. mayor Inri tercer, LalotiSano, U las dotze, senyor Hernändes.
Dia de maig.—Primer: PatriaAtlètic Bricall, a les deu, senyor Hernändez; segon, Sans-Martinenc, a les
once, senyor Mir; tercer, EuropaLaieti, a les dotze, senyor Mir.
Dia as de maig.—Primcr, LaietiMartinenc, a les deu, senyor Hernändez; segon, Patrie- Sans, a les onze,
senyor Hernändezt tercer, Atlitic
Bricall-Europa, a les done, senyor
Mir.

tlachar l'Aduana dels limas de La
Junquera, distanta cinc quilbmetres

Filf0C31111 gle

de la poblana a l'esmeatada
amb el gual ea calnazien greae
Mane, als turista, sobre el
afer, en altra «asió informa 1a
detat, acordant-se iniciar noves g

tions.

Gramallera de lionIstrol a baturra,

Oficios a Barcelona: !tragó, 279,

I."
Telef. 2009
SERVEI DE TRENA) AE «TRAMA SANTA

des del 4112 al 22 d'abril de Mg
EN COMBINACIO AMB LA COMPANYIA DEL MORO
TRENS ASCENDENTS:

Societat d'Atraccié
de Forasters

Barcelona (Nord). . Sort idee:

Montserrat

Arriba des:

I 8'45 6'20 8'04 13'27 16.14

(ti f
546 930 1645 16'18 1910
.

.nJ

TRENS DESCENDENTS:
Montserrat
Sor lides:- ' 822 1242 1537 t7'4p
Barcelona (Nord). ..Arri bades:
11'15 15'27 1516 2938
21'15
(1) Aquest tren circo tara solament ets dies 20 i 21 d'abril.

En la darrcra sessió celebrada per
la Junta directiva de la Societat
tracció de Forasters d'aquesta capital
sota la presidencia dcl Excm. senyor
Manían Rajó es prengueren, entre
altres, els segtients acords: concórrer
a la propera Fira Oficial de Mostres
de Barcelona, a fi de facilitar als visitants torasters informacions referente a la capital i a la seca regid;
sollicitar de la Mancomunitat de Catalunya la inclusió en el pressupost que
juliol 1924 a juliol 1925 de la quantitat
en concepte de subvenció la corporació
esmentada ve atorgant a la Societat;
convocar el V Concurs Regional d'Hotels, Fondes i Allotjaments corresponent a l'any en curo; concedir al Tir
Nacional la medalla de la Societat per
esser adjudicada com a premi en els
seus propers concursos; felicitar a
l'Automäbil Club de Catalunya per la
collecció d'itineraris d'excursió en automòbil per Catalunya, que ha publicat a prec i iniciativa de la Societat;
atorgar el Diploma d'honor de la Societat al senyor alcalde d'aquesta
tat, senyor Alvarez de la Campa, per
la seca eficaç cooperació als fins que
constitueixen l'objectiu d'aquesta entitat.
Per la Secretaria general es doni
compte dels repartiments generals de
publicacions efectuats durant la darrera quinzena i de les diferents publicacions que actualment té en premsa; del resultat del plebiscit obert per
aquesta Societat entre els seus socis
referent a l'assumpte d'urbanització
de les Rambles, el qual acusa una immensa majoria favorable al criteri que
es conservi la seva actual urbanitzarió; de les darreres gestions realitzades per facilitar l'organització de
la earavana d'israelitas de Salónica i
de professors i alumnes de la Scuola
Superiore Politecnica de Näpols que
ens visitaran properament; de la remesa de material de propaganda verificat a l'Agència de Passatges Maritims de Buenos Aires complimentant
indicacions de l'Alcaldia d'aquesta capital i de la concurrencia de la representació d'aquesta Societat a lacte
inaugural de la tercera Exposició Internacional de l'Automóbil acordantse feiicitar' els organitzadors.
Ent7e altres cornunicacions es doni compte d'una de la "Anchor Lit/e" prenent en consideració la peticid de la Societat relativa a la
comprensió de Barcelona dintre dels
itineraris dels scus creuers de turisme, i d'altra dels delegats de la
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Barcelona (Magbria) Arribades: 1242

EITTi
t(I)
i113 20

.
1 rt177072.
i(7).
) 19 20

13'29
1615

11-4()
13)

2021

Aq-uest tren circulara els dies 13, 20
21 d'abril.
Aquest tren no circulara els dies 13, 20 i 21 d'abril.
Aquest tren circulara els dies 13, 20 i 21 d'abril. .
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FUNICULAR DE MONTSERRAT A SANT JOAN
Servei continu de 8 niati a 18 .30 tarda, excepto de 13 a 14.
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t Abans carros Dornaort sant rarteest).
1111111111111111111111111111111111
11111 Mi
SIMMIIIIIRSIMOSIBIIMBRMII•11•1111•111IBRIMBMBINIIII,
N

SOCIETE GENERALE
ag
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Sucursal de Barcelona
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Plaça de Catalunya, 20
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MARIANO SANCHO
8. A.
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BASKET-BALL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
El dia 13 d'abril començaran els
partits del Campionat.
Primer: Laietä- Atlètic Bricall, a les
deu del matt, camp del Martinenc,
senyor Hernández; segon, Patrie-Martinene, a les onze, senyor Ilernández;
tercer, Sans-Europa, a les dotze, senyor Mir.
.
Dia 20 d'bril.—Primer, Atlètic Bricall-Martinenc, a les deu, senyor Mir ;
segon, P atrie-Europa, a les onze, senyor Mir; tercer, Laietà-Sans, a les
dotze, senyor Hernández.
Di 27 (camp de l'Europa)
— Primer, Martinenc-Europa, a les deu
s ensor Mir segon, Patrie-Europa, a

Unió d'Empresaris de Pompas Fünebres, S, A.
Plaça Santa Anna, 24, 1.
•••• n/..N.
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TELEFON 2480-A

Districte I

Balboa, ¡letra F., 13.7.rceloneta.
Tel. A. 1893.
I Estafeta. Poble N oii, Wad-Ras,
236.—Tel. 238 S.
"VII Poble Sec, Campo Sagrado, ntimero 24.—Tel. 3400 A.
vi Sana, Canonge floernat,10.—Te-n
•
lefon 104 R.
VIII arfutia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.

Distriste IX
•

LX
x

SUCURSALS:

Sant Andreu, earrer Sant Andreu,
número 201.—Tel. 264, S. M.
Major, 27,—Tel. 99, S. 111.
Muntanya,
ton 234, S. M.
Hospital Ctinic.—Tel , 332 Gr.
Sarria, Reina Elisenda,
Ion 10'1, II.

La Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Barcelon a, Societat AnZmiina, interessa
det palie que se serveixi exigir el carnet d'identitat amb la corresponent fotografia, als representants i dependents de dita Empresa que es present in per concertar els ajustos
d'enterrament, a fi d'evitar la intervenció de persones estranyes a ella, que dificulten i encareixen el servei.
El pelle pot utilitzar també els telefonsde les Tenincies d'Alcaldia i quarteretsde la Guardia littnicipil

URALITA
material compost exclusivament emb amient i ciment

PER A COBERTES

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar i roig.
( Xapea cumulado Canaleta de 1 20 x 75, 185x 114 250 x 114 cm.

REVeSTIMENTS ( Xapes "B" de IZO x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centímetros.
TUBERIA j¡ gi a taludes d'aigua, dieron% diä ndru
mposiTS lat a atpa, d ilus a ts cabuin

PER A

111•41, lee

Uralita, S. A •
(Afanes centrals

MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LI.EYDA, SALAMANCA, BILBAO

BARCELONA,

Plaça A. lápiz, 15,

Telefons

1644 A 1 848 A
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Anuncis OtsclaIS
COMPANYIA HISPANO AMERb
CANA D'ELECTRICITAT:- .
.EI Conselt d'Administraeió do

En la sessió darrerament celebrad a per la Cambra de Comen i
savegaciá d'aquesta ciutat, sota la
preadencia primer d'En Josep Ara/ente ras i Vintró, i després d'En
Caries Reynals, s'acordä dernanar
que als efectes del canon que han
jr satisfer els abonats de la xarxa
tcleiani ca urbana no es consideri
t rariscorre gut el tetnps durant el
qual no hagi pogut comunicar-se
abonat amb els altres a causa
d'haver fet malbé la lisia la nevada
de darrers de febrer; cridà
cié del Govern sobre la conveniencia de prorrogar el modus vivendiaria, els .Estats Units del Nord
trAinetica si quan aquell expiri no
sita concertat encara amb el dit
pais cap conveni comercial, i co maasar en rcsfera clareció de la Cumal desenrotllament del pi-ojee/e del senyor comandant de Marina. En Josep d'Ibarra, relatiu a la
creació d'un Museu naval a Barcelona.
Fou elegit representant de la corparada a la Junta del Port N'Ent ie l ireixas i Badia.
La Cambra s'assabentä d'un telegrama del senyor sols-secretari de
la Governació on manifesta que la
Direcció general de Coniunicacions
Ir fa saber que es procuren arreglar els danys causats a la xarxa
telefónica urbana de Barcelona per
la derrera nevada el raéis rápidanant posssible, i que a causa de la
magnitud dels esmentats danys no
cap practicar-hi les reparaciens

amb major celeritat; crhaver-se
estrat gran nombre de Canibres
de Comerç del narre conformes

amb rescrit • d'aquesta en que es
demana restablirrent del regim de
minada dels drets araazelaris salaicas per les materias entinadas
en la producció d'articles exportats i una major amplitud en raplicació del regim d'admissions eempords; i de que la Direcció general
del Timbre ha comunicat la seca resaluda denegatäria de les peticions
encaminades a aconseguir que no
s'apliques rimpost del timbre sobre
eis -asos d'anilides destinats a la
vena, rengrós.
Sapie
va un dictamen de la Con:aisló especial del Premi Conne de
Lanera en qué es formula la proposta da distribució de resinentat
premi a favor dhls senyors Aureli
alf.riAt Alonso i Agusti Blasco i Ciara per un treball d'investigacia
sobre la “Taula de Canvi - , i d'En
Joan Soldevila, pelo seas in/por:anta
trelails sobre la construcciú naval
a Catalunya.
Saarovä un dictamen de la Coz/nasa.) d'Expansió Económica 'nota
set per les propostes del senyor
ve -cansol d'Espanya a Xipre eneareinades a fomentar les relacions conicrcials entre Espanya i la dita Lila,
i altres de la Carts,:ici d'As:al/1mtcs Marítima, relatius, un diells, a
la carnunicació de resmentat riceconsolat en que se sollicita la impintada d'una linia regular de vapors entre Espanya i els paisos del
próxim Orient, i raltre a una comunicacia de la Cambra Espanyola
COPIC!'ç a Costa Rica en que se sollicita la implantació d'un servei mazada directe entre Espanya i els
Pons d'aquella República.

la Companyia Hispano Americana d'Eleitrieitat ia acordat
procedir al canvi de les actuals
'unes de cupoite de les Acciona
ti a questa Companyla, comprensives dels oupons de dividend
núm. 3 al 10 inclusiu i taló, per
altres fulles que centston de 20
cupons t'unierais del .5 al 26
inclusiu i lud, domant iret et
cupó núm. 5 de les noves fulles
a percebre la resta del dividend
Corresponent a l'exereici 1923
que la junta general ordinäria
d'accionistes en son (tia acurdi.
A Espanya el dit tanvi podré
efectuar-se, Inure de despeses,
des del vinent dia 15 en 'els següent s
Madrid: Sano Central, Sano
Unuijo I Eanc de nimia.
EarÑlona: S. A. Arnús Gar.

Eilbao: Rana de [Sisada.

Madrid. *O d'abrA de 1924.
--El secretari. Miguel Vidal i

Ideal quena, a so peseetes
ity
quilos.
Menudet, a ii malicies els 35 qui• Segonet, a 9 pessetes els 25
- •
Idem Inés simple, a 6 pessetes ela
30 'quilos.

Mercat regulador d'inca
(Mallorca)
Ametlia, a 320.
Mongetes, a 125.
Fesols, a 138.
Cigrons. a 73.
Garrotes, a 21'50.
Moresc, a 41.50.
Ordi, a 33.
Civada, a 32.
Preus per pessetes els too quil.
Figues cantines, a 5'5o pessetes e!
quilo.
Figues bordissot, a 7 pessetes el
Polpa abarcoc, a 18 pessetes la

Porcs, de 28 a 29 pessetes la roya.

Safrä, a 3'90 pessetes runea.
Ous, a 2 . 25 pcssetes la dotzena.

Mercat ds Colonial

Mercats
•

Mercat de Borges Blannues
Blat blanc, Ce 23 a 26.
Idem roig, de 27 a 23.
Ordi, de 13 a 1350.
Civada, dir a 11.5o.
Parda, de ao• a 21.
Ea ' -es, de 22 a 23.
Fesols, de 55 a 7 0 .

Veces. de 22 a 23.
Preus per pessetes lä guanera
de quatre dobles.
Llavor d'alfals, de /S a 19.
Palotea. de 3 a 4.
Prcus par pessetes els lo quilos.
Alfals, de 4 tn 5.
Palla. de 2.50 a 325_
rusa crolivera. a 4.
Garrotes, de 9 a 9.5 0 .
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 8 a 12 pe,setes una.
Gana ¡e 7 a to pessetes un.
Conills, de 3 a 4 pessetes un.
Ous, a ajo pesantes la dotzena.

OLIS D'OLIVES
Eruitat extra, ' de 12 a tiso.
Fi, de 9.50 a 10.
Corrent, de 9 a
Preus per pessetes el quarta de
3'euo quilos.
PINYOLa
Groc, de 130 2 1 35 duros.
Verd, de leo a 125.
Preus per carga de /15 quilos.
0 1 ..15 DE

Mcrcat de Balagner
Civada, a /Cap..
Ordi, a 13.
l'aves, a 22.50.
Favons, a 22i5ce.
oresc, a 20.
Mongetes, a 70.
Veces, a 25.
Preus per pessetes la ga
rtera de
So litres.
Blat roig, a 25 pessetes els 55

quilas.
lilem blanc. a 24.
Farina rodona, a 59 pessects els
ion (ataos.

Idem baixa, a 46 pessetes els loo
quilos.

MERCAT

a'as penetra'
dalia&
GallineA. de 16 a ai peak,

a.

-Pollatrfes. ,dc 14 a se ídem.
Cuaills, de lo a Li hiera.
Ilamellons7 de te a ilo pessetes2.
Nodrissos, de 150 a lino.
Petates, a 20 pessdles els zoo qui-

los.

s de

a s

Forment a 22 pessetes la quartsur
de 55 quilos.
.
Civada, a 31 pessetes ele roo

be'

Fundó en honor i benefiet

Com?

Soler i Torra matiz

Usani la PASTA

BANQUERS
BITLLETS •
Francesos, 42 . 90 Per ,100.
Anglesos, 33 n esseillik •
Italians, 32 per /OO."
Belenes, 35 per loo.
Suivos, 12950 per loa
Portuguesos, (118 pessetes
Austrfacs, 0 .0125 per 100.
Holandesos, 2'78 pessetes.
Suecia, 1 • 85 pessetes.
Noruega, tfyo pessetes.
Dinamarca, tOS pessetes.
Romania, 3 . 50 per loo.
Turquia. 330 pt,setes.

NIX

No Ii quedarà la cara irritada, no hi
sentirä cremor o irritaci6 clesprés
J'afaitar -se.
Eliminar el salsó, la trotxa, els posets i tots els altres objectes tan exposats a cultivar nücrolis.
Demani - ho en perfumeries. rirogueries,

LA TIZONA
r8-21-12.1211.211-4144444444.1212
11444412.444-44.421.64444-9.2414

TEATRr NOU
Gran companyia de gandula.

Direcci6 escenica, Leopold Col.
Primer, actora i directora, Ferrare Valles i Caries Berna.

lleatres chreeters i eiri certa.

doro. Julia Viras i

Elite

Laurea

Avui, rlijous. tarda, b&t aca,
tres pessetes:

DOÑA FRANCISQUITA

al preu cle a ' 5o pessetes COL

'

Ni?.

mutar:. 1 pessetes

LOS GAVILANES .
Tots elsriies, els èxits de la
temporada

ININSIMOINIMMIONNORMUNIEMENNER

Els. spectaçles
•

DOÑA FRANC/SQUITA
i LOS GAVILANES
Aftet+ebeislameieleea
faffla.4444444444444444~

Teatre Barcelona

o

.TEATRES.:

Avul. Mons, larda, a doS quarts
cle Cine, gran mallnee Infantil. MI,
a dos guares de sean, grandtós satt
de les flores atseecions,
ELE a FOURRELL'S
IllterrIstes enintee, ene senyore t
dos senyors.
CID
original eicentr;e a eavall.
ILLS 4 HUGOS
OREEN AND WOOD ,
SAMBERS7?
Amb els seas emodonants exeretels
LA CAIOUDA DE LA 31011T
1
EL BLOC DE PEDBA
D1ssabte, debut de
ELS 15 SALTADERS
Dluruenge, 12, grandiosa matinal

panyia de
BALLS RIrellOS
que dirigeix Sergio Diaghilew.
Continua obert Pabonament

Teatre Catala Romeae

; Gt.ri.U.d4
trimbla t191 centre.

35011

Avui, dijous, a les cinc tarda.
Espeetactes. per a infants. Extra ” rdlnaria representaciá de la
torna de les londalles

liwhiliitiiIii22.11H5Mitigii31111111111111111

LA VENTAFOCS

ANTONI MARTIANEZ

Teaire Cómie

Dissabte, 19, inauguració de
la temporada de Primavera.
Rendi r/4i de la famosa com -

C.:Usa/ 1

Companyla de comädles
dijous, tarda, a un
(luan de sis. El pas de comedia deis germana Quintero,

Oran rompan:0a interneemnai tle
Clac EQUESTO1 I ATRAEMOS
dIrtelda per WILLY FAEDIABI

Gran ., Teatre del Lkeu

MilEiL ÜERMANS

da boza.

4

Avtatt DOSLECELLO

44+1142144-eteet.-~e~1444414.

La

AMOR A OBSCURAS

comedia Co dos actes,
dels mateixos autors,

PUEBLA DE LAS MUJERES

Nit, a un quart d'onze. El
pas de comedia Amor a obs.
curas. El ealcbeat drama ea
dos ztel risa de Manuel Liar.
res Rivas,

LA GARRA

divendres, tarda,
Denté,
Amor a obscuras i Puebla
d o las mujeres. Nit. &out
de la gran Companyia francesa
JEAN SARIVI ENT

d'En Folch i Torres. Preus po

pulars, Nit: Tertúlia Catete-

Teatre dc Novetats
EL RECTOR DE VALLFOGONA
i EL CALIU

PEBRES

divendres, tarda, bulaques a una i a 0'65 pessetes.
grandiós
Per única vegada
espectacle Una /segada era un
pastor, de frTinidable èxit. Clamorosos aplaudiments a la sortida del sol, al mple de ranga,
Ini eatastro te del pont i al
- waten' de Nit, El ea.
itu i el gran ixit La dona neta,
diNerlida eomedia en tres miles. d'En Bertrana.-Diumenge, a dos qugrts de quatre, La
Ventafoos; a dos quarts de sis,
Os dos grans n xits del Teatre
Català, La dona neta, divertidissima comèdia en tres artes,
d'En Bortrana, i la xamosa mainri de l'Apenes Mestros, A
Patria/ Es despatxa a comptaduria.

Singapore blanc, lt 770.
Idim /legre, a 745.
Pätang i Tellicherri, a 735.
Tabasc o Jamaica, a 675.
Preus per pessetes els 100 quilos.
CLAVELLS EfiaPECIES
Classe *superior, a 1,033.
Destillats, a 685.
Preus per pessetes els loo quilos.

LLOYJA

comedia en
t La preciosa
tres set.%
EL LADRON
1 i segona jora:ida .lel drama

S'afaitarà apiclamelít, asradablement, perfectament.

CANYELLES
Ceiba extra, a 883.
Idern número 1, a Sio.
Idean número 2, a 7 95.
Idem número 3, a 750.
Idem número 4, a 76 3.
Xina, a 56o.
Rasures de Ceilan, a 5 0 .
Preus ger pessetes cls zoo quilos.

__.
103 a 105
90 . 95
85 • 90
110 • 110
40 " 44

44 a 45
42 a 41
49 • 49
40
41

4$44.44444.444444-44444444-4

TEATRE TIVOLI
TOURNEE

.,
7 a 7' ti2
• " • f/t
li •
4 4 1/2

Frederic Caballé
eran eompanyia dr 04138110.

la 1 opereta, primer actor
director

Ramon Peda
II a 30
• • RO
2» • Se
511 • SO
.

, Impressió general:
Mercat. -Bastant ensopa el mercat celebrat ahir.
Blat.-Avui no hi ha compradors en aquesta plaça, per més agradables que siguin

EL TIO JOSE MARI

ey Nit, a tres quarts do deu:
d'ANTONI ARMET

CACAUS

DE

Avui, dijous, tarda, matinée de moda popular:

los.
Ordi, a 33 pessetesuels too„qtidoe.

SUCRES
'No essent possible adquirir en
cap fäbrica partida de sacre granet e
fi a preu de taza i cortinuant el
comere sostenint-la, van eagotantEstats Units, 7 `4 ia pessetes.
se les existències de la dita classe.
Canadá', 730 pe.aetes.
CAPES
Argentina, 2'45 pessetes.
Amb les darreres arribades i haCruguais, 5o pessqtes,
vent millorat el caavi de la moneda
aallensao'6o pessetes.
estrangera, han baixat quelcom els
Brasilers, o' 7 pesseres.
preus, particularment els de les clas13olivians,
ib pessctes.
ses baixes de més consular, podentPeruans, al pessetes.
se cotitzar com segueis:
Paragyais, ob pessetes.
Moka legatim. de 763 a 773.
Japonesos. 3 pessetea.
S,erni Molo , Harrar i africans, de
Algerins, 42 per /OO... •
740 a 750.
Egipte, 32 pesAtites.
Puerto Rico Caracolillo, de 820
330 pessetes.
a 830..
OR
Idem ídem Yauco especial, de 8lo
a 82o.
Alfons, 150 per ton.
Idern ídem id. 'Superior, de 790
Unces. 14950 per too.
•
a Soo.
4 i 2 (s•tirOs, 14050 per loo.
Idem ídem Ifacienda, de 730 ra7ao
1 duro, 149'50 per too.
Caracas desceretzat i similars,
Is3bel, 15250 por loo.
de 770 a ;So.
r Fraucs, 14950 per loo.
Trillats extra. de 7 04) a 71 0.
1.Iiures, 3775 peasetes.
Puerto Cabello i Corrents, de 685
!)llars, 775 pesisetes.
a 695.
Cuba, 770 pes..etes.
Palembang, de 6o5 a 610.
alexia nota 152.5o per ZOO.
Pasilles, de 58o a 5 3 0.
Venezuela, 1.17 per zoo.
Preus per pessetes eta too
Mares, za.a p..r /no.
Ha arribar el vapor "Alicante",
corren de Fernando Púa, portant
iadionent. 129 sacs de la dita proceaencia per al nos.re pede
Els pretil continnea ferms en tots
els mercats, continuant al nostre
serle variació respecte la settnana
anterior.

pressa

o ,1

Xeizza, a zs pessetes la. quarteM

de 55 quilos.
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les ofertes en comparaneu delä
preus que assenyalarem ches enrera demanaven els tenedurs provinciana.
Van rebent-se els vagons ajasteis, 1 si algun vagó ji isponible i no venut arriba al tneroal, ha d'asser cedit a preu
inés reduit del que preté l'oferta. '
Moresc.-Degut a la n'olla surtida d'aquests molls s'ha afirmat el seu pron. Encara que han arribat un parell de milis
de Iones de la elasse queixal, no per això s'ha embaratit, je que l'eseassa diferència d'una pesseta o d'una pesante 1 mitja a mes allargar, no és mot iu per al consumidor de substituir-lo per la classe p lata, que sempre per ell eä
més proler:da.
Fa y a. I favcrte.-Eneara que en els fines d'origen tes ofertes si gui!' ca p es, les dispassibilitato aqui fluixegen, motiva!,
sens (Subte, per algun "stock" do coasideració que pesa i l arn mil del mercat al oferirlu a la venda.
E ls Ares graos estar] cense variaciú. entli r 4 que les iioticies, sobretot de la part, d'Andalusia, manifesten que els tentp orals i el desbordament dels rius els ha aneght liare plantacions podent -Pes donar per perdudeli, sbbretbt,
01 que afecta
a la novena colilla.
No oófi tant, deven i emiten ir un xttilur peesimisme respecte d q queixes noves, ja que d'altres comarqdas . - Inanifesten
n l le pr obablernent tindraiPuna colilla espléndida, que comparta ara sobradament la balee que nuzul haver-hi a
regid andalusa.
e
Enguany l a col / if a generJI a abastat en jei els si entas; probablement la vinent sisp erarit les neeensltats.
e teididament Fairyleultura es desparta. Ja era hora, puix que fine ara la t e nl e ni eibandolAda. tinteitteonvenelitSlpid:6 $
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Otta:

dijous, tarda, a les
cinc:

BOL DE «VILLA
•

per P é rez Carpiq, Llurd,
Galindo, Cabal/é, Moret ! , etcétera. Nit:

SOL DE SEVILLA

Pérez Carpio, Llurú
Lledó, Peña, Morell, ele.

per

Dissabfe, grans ,funcions
en honor ilenefici del calm osa' batiera n

FREDERIC CABALLE
Tarda V nit:

SO% DE , SEVILLA
i acte primer de

EL PAJAR° AZUL
teelielP011.0400.414•11484584111410.

Gran Teatre Espanyol
•ANTPERE

EIROES

Aval, dijous. tara, a ku eine.
entrada 1 butaca l'HA pesante.
LA NIT AUCA«
Mil, a leo deu os
dtveatAdeall

1.11 nasass
ti
Dernä. dirdsdrea, tarda.

tfitt

IJI

os Aseo
«u. o eme-

mulata do ,blOtlit. Malo' 110 141
faldeta* eddeVIDeaca,
PINO IL 0121015
M1111151

Avui, dijous, a les 4'30 i a
les den. Ultims dies, a benefIcl
del núbil°. 1, La pellieula
Ca en el seu giinere, d'extracrrdinìaria
rörnica, Animala... com ele homes, en la
qual es desenrotlla lt ii drama
d'amor i gelosia. t'eta per gossos, gata. gallines, anees, serps,
simia, etc., ele„ sen.se que hi
intervingui cap ésser hurnä. 2,
La pellicula daxit enorme , La
portera de la hibelca t e omPl c
toles dues obres,-ta,5.0m)
que formen un programa mons_
Ire de la Casa Gannumt, sols
es donaré en aquest local, i
acaba diumenge.
NOTA: .1 tots els nens sels
obsequiaré amb tul present,

TEATRE TALL4
Companyia de comedles de .

MELIÁ - CIBRIAN
Avui, dijous, gran moda, tardat. a les cine. Quarta represen -,.
taeió ele la comédia en tres ac tes La pena de los viejos; nit..
a lar tuart d'amze, la comedia
en tres tetes La ;g ama verde.
Divendres, 11 d'abril, tarda i
nit, Ultimes representacions del
grandiós i-xit Los ' hijos mandan. - Di.ssabie a ia nit, dia
12, la oomedia de Linares Rivas
Frente a la vida, i dillnos, tí,
nit, la comedia del mateix autors. La mala ley,

ELDORADO /f.
Coliseo de maridaba

1114+04544414~~eadstelleq

blagniftes filma i les grati s
estrelles de varietata.
Avui , ilijous, tarda, a dos
quarts do cinc. Nil, a les
deu, projece:ió de notables
pellicules. Suceés de la formolla dansarina

Teatre Barcelona
JEAN SARMENT
5 Coligues funcione, 5

Tournée

Debut, denté, divendres, nit,
El drama Pil tres acte, de
JEAN SARMENT.

MARGARIDA GRACIL

Els n 'idebres barristes Les
Poppeseu. ExM de Maub
and Hanys, balls clàssics i
fantést'xs.
El gran artista de la caneó,
CHEVALIER
concours de Mili' .
avec
Norme Vatlie. L'ovacionada
i popularíssinta artista

LE PEONEUR D'0111BRES
estrenat amb gran èxit al
teatre dc l'Euvre i traduit
a sis idiomes. - Dissabte,

La couronno de canon. Diurnenge, Jo sute trop
gramil pour mol. - Dilluns,
Le marta,» d'Hamlet-Dihm
L'obole d'un volt, an.
cien.
•
s•me+044414420**04114444,11441»4

AhlALIA DE I6AURA

Denté, divendres. Serata
d'Oli ere d ' Amälia de »aura,
i presentaria de Nlaurice
Chevalier com artista Cine_
projeetant-se
mato3réfie.
pellicules
diNert ides
les
Maurici boxador i Cl crim

Tertid:a Catalanista
TEATRE OATALA ROMEA
Avui, nit, EI rector de Vall-n
regona i El eallu.
Re:despalma tíquets: Cape.
llena (Mi. Hospital, 16: Rel l otgeria Mullor, Davallada /10 la
Presó, 8.

t

C ¡Y

ORAS CARERA DE RODA

Teatre Catajá Romea

'L'ESPECTRE
DEL SitIffOR INDERGER
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Saló Catalunya
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Dluable de Clerla

de Maurici.
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Netablat miel 1 teto.
Auement reeeeeme
AtUI, 05011s, no§ gran» Una: Tia.
all/tu clia de la rnonarnental pela1101 SO
rala de gran espeetaele;
»Mea, aumptuoaa presumes..
tal altre ente Terrier ienaid100a1

novela d'aventure», per II bite&
pida Perla Planea; Di11454 Pie
Distante. gran estrenan SIMA
Mufa, per Curtes Rey. Aleas te
aparIcté da IIIQUIL
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i Metes Decoraciti Tapisseries
D omi.n it Sabate
Importants tallers de Successors de

•

•
a
a

Medalla d'honor a l'Exposició del M )ble :: Gran Exposici6 , de H thitacions
Presentac:ó de nous models

•
•

•

PREU FIX - VENDES A L'ENGRO I AL DETALL
g

No tenim cap sucursal en mut cèntric e la .ciutat per tal de beneficiar .els.
•
•
nostres compradors, p21 que estalviaru, acompanyint del que permet la
Eimportància de la casa, fa que pogaem vendre amb ua 3) per 103 d'econonnia ,

E EXEMPLE:
•

Tcts el; mohles pc a un pis de ptes. 5.000 10.120 2o.eoo poureu adqui4
rir os per pessetes 3.400 7.000 14.000

15o habitacions, en les quals combilem osos de 2.5oo a 5o oeo ptes., compostos
: de Dorm ton, Menj idor, Saló i Rebedor - L
m
tîi e c1 tI.ers orad ala uno iMi co els Arcas
Dispon ;.ble:

•
h i' gr3 i itl i nS e yeuäl de Lo, 114, Ðrea

7. 415 - Scrsal a lilalnan iel res,

g.

Perdida, 13, Tel. 25

u
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Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

que ni oh. 11ilmares 1 JI lo
III 13, 1,artts deixaran de
semer
ve.ure-la.
fiaren el inaleix;
I el“giat

1 II',

!

ch ., de la >ettsc rival artista LuSonant el cuiro,
cy

pel gran pugilista
1),iiny; El meatre pa.
timaleg, gran broma. —
nienge.enit. estrena del torcer
candi)] L'emperador dels pogratis ainsbres. -les: Charles Ra y, Mu y Allisun,
segun

ufflooeuue~e~e~
eheoee4~.~~6.~.
Walkyria

/. :triZ, nit1/• :'2e7i: er's7117 :LaS'1):7:/rece. i

y drama d'En Feim i 1.0 , 1 n 55. El iaue
• Ignoren ele hornee; El Ha; inelei- 4
1 bis; llpreetent Peetena de vaga. '..
billi p o(lao. 'tu: sonase al cutre, ‘',
Ruar& radial; La rad de eture.

:

4

En preparació

GALEOTO

Avoi, a) KURSAAL
LA PEL.LICULA DE GRANDIOS
EXIT I SENSACH)

Alma Rubens
Montagu Love
Programa

Ajuria
E special

•••4•1440,64444444.444~

Palau de la Música
Catalana

rI•rfa

Excelsior

Teatros Tri mf 1 Marina
i Cinema Nou
Malí, Desmate. gres, Carne.
val, II en die de baralla, El vell
nIts, /knut el oufro, 1; L'emperador dele pobres, 3.

Ciaema Princesa •
Vis lAyetana, número 14

10Mfoit 071 A.
•

*maro el millor eonjunt de
programes. Alai', dijous, gran.
diosesestrenes: L'emperador
alp IN/O01111, projectant-he el
AMOS AIONOI, per Lleó
»erg Cros" II van mhs, innrera01 dtasiekdicst. leS

••
•

reuoortme.a
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Partit entre dues selecciona
$3. a les guau
(11J011S,
de la larda
SELECCIO BLANCA

o/

e

tn n illra

ISILECCIO ISLAVA
Camp del F. C. Barcelona
(Les Corts)
Per entrados i localitats
les taquilles del Teatro Principal.
Aviii pudran pasear a roen.
Ihr les localitat abonades els
500 1 5 d P I F. C. Barcelona, al local social d'aquest Club.
Preus: Entrada. 2 posseles;
n'ibones. 5 pessetes; preferimeles, 2 pesseles, gols i populars, 1 pesseta.
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dia do L'hado de milla nit (13XEllU- u
a
• e ¡Vil ' , din de El presentir de /Anda ( Plicite ' vtt ). obra (1" I
• l'ininiortiel Antony Hopo, Interpretada per Llsvols Mano, AD- •
• ce Terry, Remen Navarro
, , i IlUirbari-la-Marr, I Aolualitats 01
e
N
.. . ,
.
• Gaumont. a
. ra
NOTA: La super jois E1 primar di Menda ea : proles. II
•
ti de duce jornades, 1 durant li
•N tarh sencera; encara que cons
II
• els dies .de la cava exhibició regiran ele pena anuente: a
.
II
• Prefetimcia, 1"50 pesseles; general, 0'75 psesetes.
•is . Denla, divendreä, Moda Solista. Dues preohnteri estrenes, 1
• despatrant-i• !Maques numerarles per a la Ilaillier (»pechil •
• de les sis de diumenge.
13•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
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Saibó A LA OCA'
OCALITAT SIMPICP.KW
Fabricianti J. ALERM. MATARO

s'havia pensat, fins ara, en
presentar un producto capil-lar donant-11 la forma do comprimit, que
Evita el cost d'un flascó, avui car,
que is de practica prcparació.
El compritnit Sanibel al "13w/chuce', disolt en esa xic d'aigua calcara,
producía una loció concentradissima, es
prepari instantäniament i no esta caposat a que embrava El comprima Sanibel al "bay-rhum"
te la propietat de dilatar suaument els pon ga 1 de penetrar
en el culto cabellut, que l'absorveix ävidament. Si '1 bulb
capfl-lar esta la atrofias 1 producix no mis cabells grisos
i pel-licoles, el nodreix amb excelent sa y a natural i determina la sortida de caben: vigorosos 1 flexibles. Fa desaparetizer les pel-licoles que son les destructores dels ca
bella, alai si:un les picor: tan duagradables 1 que obliguen
a gests poc urbans. Dernis, higicnitza i saneja cabells
massa grasosos o oliosos. El Setalbel, empleas a temps,
evita la sortida dc cabelb grises.

c L 1 tutea

MOBLES

PERA
EVITAR AMÓ.

VIES URIN&RIES
del Doctor CUmis6.
Rin gla Ple Rangel&
sum. e. primera
(MIL Iluspital 1 St. P•In

JAPPEZ

1

Veneri,
sifiiis, impotencia

1222=121123miummull

!

PROS

Eaprelehe trecterneale per
st ;rearmen: repto ce les
ALALVIT3 811CRETlä.

BARATES/MS

Matriu, pell,
bufeta, próstata
con.Euct njaeicalif
1411 4

ll03110 113 - MF11111311i
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empteina 1 Obren.

144, CAR1Y1,, 44

ANGELS, 2

fI

Peliis inucis
a 0'50 pessetes ;es deu
meres paraules i a 0'10 per
cada una d'enes
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Eetabliments DALMAU OLIVERES.

S. A.

-

DEMANDES DE TREBALL

Barcelona

.1,3FR .e.ornretarl-edeninletteiler e'ofeeels

PRODUCTES HORLINE:
AIGUA (I1ORLINE (tintura progreesIve per ele cabilla Manee) . 6. •
OEPILATOM («Su 1 Inotensiu). 6. • POLVOS (m p ll adherente): 750 •
CREMA (ella les arruguesy rae.- A1OUA OEN elFRICA (en compran/re
efereeecentelt & - B A I HOL MON (salo mineral s peral. batee de Peee)t
410. - SANIBBL (comprimas al bay-rhum pura regenerar ei teb.11) 5 >50.

mtl

• OGUIDORS!

DIp6s11 gesamt e termes:
15•tabliments DALMAU OLIVERES. 8. A.
?AMPO DE L'INDUSTICA. le • BARCELONA

.TAültEITES
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AtiTOCICLES

a

Cada objecte -serà canviat per un lot de tapes
de llibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presents com lots es presentin al canvi.
El nombre de tapes que constitueix cada lot,
alai com l'època 1 els domicilio on tindrà lloc el
canvi, s'anunciar à oportunament.
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Els objectes amb que seran obsequiats els
consumidors des papers de fumar NIKOLA i
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.
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Evnew qu'O .11 bell rrñj del
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EMILI VENDRELL
i Pera 11611:•lbsre, pianista
u „.„10 „1,. , ,,,,f,„„1,,, ,, 1 „ hl \u n a

Pastilla Xv3 Ve6Rt3 COLOR,/
U.ANA,sredeore AGUA km 8•851854
ara 77.4nri irmetrP417.
Lsvcn o keteu los *ojete a

a

LA MAQUINA IDEAL PER
A LA PETUTA INDUSTRIA

Ea miza 4.54 comprimlb SANIDEI. per • preparar 54 lodom, pis. VIO

Recital de, dimane
d'Nulors
i eslrangers,

•

01E441,39AP

NOMA - RESTMIRANTS - sise •
CARAISSERIE8 . TOCINER1ES LEATEMAS - FABRIQUES DE XOCOLATS
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• immig gesummin gmennam UUUUU

rvnlilessiveneesde
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FUTBOL

CONCERTS:'

L'emperador deis pobres, Chantage, Les tres 114siena, L'horinc:a de roncle, Lee
promesas de Virglui.

588.-UM DE CONSW5 DE FONDA

•

EL QUE LES ESPOSES VOTURO PARK
Dios 12, 13, 1 1 1 15 abril
LEN, per Ei hei Terry; exit
de El. CRIIII DE ORILLE.
DIUMENGE VINENT, 13, A LA.
FRATE SOLE
FLEURS PALAIS, per 1.ydia
TARDA.
FIIIIPE 1 N'aviste. : NOVE(La vida de 3ant Fran.
INAUGURACIO
TATO UNIVERSAL número
creso d'Atraía)
Poema musical cinema86 i OURANDERETA MEWitehing-waves - Montanyes
tugeatir. Orquestra del
RA, rinnica.
- Ante ttuund . Casa en.
Grao Teatre del Lloeu
Invendres. DERINO EL
cisada - MagnIfic "carruussel"Orfeó Renaixement
!LEGRE, PROGRAMA XII:Programa oriental vivent Bi260 executants, 250
RIA. drama de l'Oest. per
llar modem parisenc ¡31) diLoCAL1TATS:
Williain S. Hart i Anna Q.
verses atrarcions molt interes;
unió Musical Espanvula,.
Nilsson.
ennts
•
Aviat:' DOROTHY GISH.
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