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El Govern alemany considera discutible
l'informe dels tècnics
Troba, però —oom sempre—que les 'cifres són
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massa elevados

Camille Julliall 1 la
histüria de la Mella
I. —Jullian com a historiador
Per vint vots entre vint votants,

Berlín, 10. — El Gabinet ha
consagra t la sera sessió d'avui a l'estudi de l'inforrne dels
peras i al de la qüestió de la
prolongad() dels aeords amb la

4-n.r

"Micum".—Havas.

Berlín, 10. — pubEcal
una nota oficiosa declarant que
atls cercles polftics alemanys es
considera que l'informe dels
tècnics ofereix una base de discussió. Es creu. pesó, que les
xifres que es mencionen són
excessivament elevades.
El Govern del Reich es proposa estudiar-lo detingudament.
NO ES POT DONAR ENCARA
CAP SENSACIO DE L'ACOLLIDA DELS INFORMES AI.S CERCLES OFICIALS I PoLrrics
FRANCESOS
Londres, 10. — Es completament impossible pel moment

de donar una sensació exacta
respecte de l'acollida que ha
merescut als cereles oficials i
polities l'informe dels senyors
Dawes i M'Kenna. Per allra
anda personalilats intenessades han demanat algun temps
per *Regir detingudament el

tee.iteegjeeedike2mirkieleen

, ;4rieeitietiMM
t..1,-,./emetedeiti~deitehiaizeiefek
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centenar de pàgines que ocupa
el documenl.
Amb tot , pesó, no sernbla
dubtós que ambdels, informes
que conststueixen el ms se
reis estudi de la qt.p stió de les
reparacions que s'ha fet fans a
la data signin rebuts favorablement per l'opinid.—liavas.
ELS CERCLES MINISTERIALS
NORDAMERICANS NO DONEN
TAMPOC A CONEIXER
OPINIO RESPECTE DELS IN-

L1-

FORMES
Washington, lo. — Al cereles ministerial,: les personantate politiques es mosteen poc
disposades a donar a cuninxf•r

opinió respecte dc

me presentat pel primer Comi(e quo presideix el

general Dines.

r--

Arnb tot, 110 hi ha cap dulaals esmentats corees
té la convieffifi qua el Govern
america lii l'esperama que les
pote/tetes aliades veatin ri i os
proposiCIOnS del Prtmer C01111t ii una base susceptible d'aconseguir una soducid al problema da les reparacions i la
normalització de la situaeiú
econütnioa europea.--Havas.

te que

—
El senyor Ci3rcía
Prieto a

Paris

diu el nostre corresponsal a la
francesa:
y aba a Paris el senyor García
• marqués dA/nucemas. La
forta que fa el durser abra:e es defugir les insinuacions
sud-americans, que no
viure d'ença de rexit que
les manifestacions dc l'Alba
• e anic. Ortiz Echagüe de La 2;aBuenos Aires.
procusa el senyor Carda
y a trabar l'Alba. pesó aixä será
pe rque rAiba — amb cl tras
rertnel de la roseta de la
Alarme— es passeja sovint pel
amb un abric que sembia un
paraigass de ao duros.
' aquests personatges espanyols
csrta gracia. Es passen el
munnament i amagant-se
niMunnient, corn si juguessin a
El seriyor Quifiones de León
•s i aigua per la por que té eue
• ;, ,7nflt in.
liti persones més en vista
It esiSmia espanyola de París
st caerme] .Millan Astray,
• a l'Escota ds Joinviile amb
zurres militars.
El Cap d'Estat haurà scrvit pesque
a rnsans figures politiques apero t: :t sic el frances o almenys que
•
rerelia. Ja convenia.

`Amics de la Poesia"
POEMES DE TIIINITAT CAT ASES : SHELLEY EN CATALA

La sessió que els AfIliCS de
la Poesia celebren avui a les
Galeries Arenyes (Corts Catalanes, 670'), es extraordinariament interessant i promet constituir un gran èxit. Tant les
Poesies inèdites de Trinitat Ca-

Converses tilo-

lògiques
(Continuad())

En la segcna edició figura com
forma tinica per al ferneni de ‘1111111,
la 1,111/4 101111111a, mantee clac en la
primera cdMiú s'admetia C0111ii al costat
de comuna (pàg. 153).
Ott dia rancian, conclazi, ha de dir
conclave (pag. 153).
A fcgiu coultortar, conhortam.,,a
gina 115) i eonsoiar, cunsolable, consolador (pág. 175 ),
preicribles
aconhortar, aconhorlanu:nt, aceniscdar,
atonjolabír, aconsolud.,r.

En alguns mas; en z. en que aquests
darrers anys s'ha manifes:at una tandelicia a enietre la n final, s'han
reptar, al CüStat de les inrnies ¡mili u,
que són les que figuraren exclusivament eh la primera eilició, les fornica
senfs: u. deisant que l'ús es decideixi
per l'una o per l'allra d'ambdues formes. Tsls són (pig. 194), •pieen pag. 215), CSCG,it (pag. 213), estra"n tp:;,.g. 226). jactan tpag. 233),
253). 'untan (pág. 331), toyibou
DOIICS : Ott dia
liannut )pag.
edrction, ha de dir edredd o cdrefon;
ha
de
dir (picn clat efiein.,
Cin, etc. Ccan ja netarem en una conversa anterior, bon substantia ha d' é sser reemplaçat per ha; en canvi orgue
és reemplaçat per òrgan., I least en
l'accepció fritistrument ma>ic: l'orgag
de la ca nedral, tocar forgue. perä rílrgnu de (Vida. ciegan di partí! ra,?frO.
On din espessejar (pag. 220), ha ds
ihr especejar: el mut és un derivat
de peco.
P. Fabra
tastis corn les versions de SheRey, de Rossend Llates, erranran, de segur, l'admiració dells
Amies de la Poesia, entre els
quals es compten des Inés distingides familias de la bona societat de Barcelona.

EL GENERAL DAWES A
BRUSSELLES
Brusselles. in—El general Dawes
ha arribas a aquesta capital per tal de
visitar el seu ame pal ticidar el ministre d'Afers econòmics al doneculi
d•,1 qeal s'estatja.
Aque s t mati ha estar rebut pel Rei,
anant desuses a es:nonas amb el preside/e, senyor Theunis.
Aquesta nit marxarà a Paris i dalli tornará
tornará als Estats Units.
El general Dawes no ha volgut fer
declaracions, dient als periodistes que
no volia ni podia res, car el sen pensament resta exposat cii l'informe
II:urat a la Cornissiä de Reparacions,
al qual slati de remetre els eme vulguin saber el seu
COMENTARIS DE LA viiiNA
FRANCESA A L'INFORME DEL
PRIMER E0a11•1•E

París, 1 0. — Els diaria :mullen amb termes faro: s aldes piu_
forme presentat pel Primer Comité de perita. 'l'oto es niestren
d'acord en que l'informe de
l'esmentat Cotntli_e treonets que
Alemanya pot i ha de pagar unmediatanient i en di es reme
flete aixi mai eix Li neeessitat
en qui es 'roben e Is alials de
preveure l'apticadi de dgeroses mesures per al prziner
en que. M'intime:1 1(Inii :I mancar als SeUS ro1liprot1111in5.

L'informe deis reunes is una
manife s t a bis! i N'avió de, la pulillea que eta tteverns fratices
i halga es varen vente obligals
a adoptar davant els dafallinients voluntaris i repelits del
Ouvern del tirilla.
"Aquests dos fels — eseriu
"Le Journal" -- constituelaeri
per als alemanys un loe d'alarma qt:e no poden desoir".
"Le Matin" opina que eds téenics no s'han acontentat amb
respondre afirmatisament a les
.dues qüestions mas importants,

aleó es, si Alemanya podia pagar i si havia de pagar. sinó
que han constrult una veritable
maquina de pagamento que es
realment un moviment de re•
llotgeria que pot Losen posat
immediatament en funciona-

i 1
tatA rdreib z.rearsua ne da que e
trencat
confio en bloc; nosaltres, Pen'a. harem d'esperar serens que
arribi el dit moment, el qua',
marcara una nora ruta a la vida d'Alenianya.—Havas.
PRORROGA D'UN ACORD AN-

ment.
GLO-ALEMANY
El "Petit Parisien" y eti en el
dit rapport tan gran pas cap a
Berlín, ro. — Una nota oficiosa
una solucid acceptable pels Go- anuncia que l'acord anglo-alemany
verns de Parts i Loadres,
reduint la taxa sobre les importatotes maneres—fa constar l'escien, alemanyes des del vint al cinc
mental, diari—els rnillros plans fuer cent ha estat prorrogat uns el
no serveixen siná segons ¡'es- dia 5 de juny vinent.—Havas.
perit amb que s'apEquen.
LES PERDUES SOFERTES A
El "Echo de Paris" lamenta LA GUERRA PER GRECIA ES
que els perds s'hagin de1ingt4t
670 MILIONS
a menat del canal, i no hagni '11:ALCULEN EN
DE FRANCS
cregut dle seu deure proposar
un sistema de garanties que
Atenes. t0.—Diuen els diaris
tanguessin una eficacia real. El
que l'oficina encarregada d epla dels perits seguit en totes
xaminar les pèrdues sofertes
les seres eensequendes — diu per la guerra calculen en 670
que
co
"L'Echo"—significaria
milions de franco els danys sofreqüentment s'ha vingut en
ferts per Grima, la qual, en
denominar la turquificació d'A- concepte de compensadá, fins
lemanya.
a la data no ha robot d'A l e m a"L'Oeuvre" ‚litt que es el prinya mes prestacinns que gel
mer eop que s'escomet el pro- val ,te de vira milions de franca,
blema de les reparacions din- •-•liasialhe
' prehistórica
tre d'un esperit pràctic, amb
una sincera voluntat d'arribar

al final.
"L'Era Nouvelle" diu: les
conclusions dolo périts permela
tran al tnenys determinar
bona voluntat d'uns i
"Le Radical" proclama la ;nipossibilitat en qué es troba
França d'abandmar una garantia productiva a canvi d'un paeserit
pel' o d'un C9111p1
que te sempre 1111 rendit»ent
hipotetie solament.—Ilavas.
COMENTARIS 1)E LA PRENSA

REIENINA
Dusseldorf, — La premsa
rhenana en comentar els informes Ilturitts a la Comissió de
reparacions pelo C.omites de perits, eme: judicis u consetls respecte a l'aetitud que ha d • adopel Consell de l'Impela davant les
pOtle11.1e5 dels senyors Dawes i

La -Mittag" diu el següent:
"Cal que .alemanya s•inspiri
e! l' erina . prOpúsit d • arribar a un
esinitiant a I • efecte anib

Iota la possible i necessària cura el conlingut dels dits informes."
Per la seva part el -General
Anzeiger" cona en que el Govern del Reich no tardara en
donar a coneixer clararnent

terminantment, sense el menor
equiroe i sense la menor resistencia, el seu propósd de emnamb el 'rimel:al. de Versal les.
Ara—afegeix l'esmentat pertedie—si no ocurre aixi i per
desg,racia arribes a triomfar en
pròximes eleccions
les
Reichstag, la funesta que impera a Munich, aix seria la fi
económica d'Aletnanya, i amb
aquesta de tola l'Europa cen-

tral.
La "nacela Popular de Coilimia" fa ressaltar que els infortnes dele Comités Dawves i
al'Kenna. no solament no minven res los carregues que
pesen sobre Alernanya, sind que
daten rotundament i repeteixen
quo aquesta ha de pagar sota
pena de mesures coercitives.
Cala por tant — acaba dieta
l'esmentat diari — que vaguean,
ear ja no es trada de dir
que no, sinó que no queda altre remei que dir que si.—IIavas.
HUGO STINNES HA MORT
1 O .-Aquesla ni!, a
1011 ¡II.
dos quarts do non, ha n'oil
pe SI
1/ISCURS lilI

L'EX - MINISTRE
1)1. : L'INTEItIOlt ALEtLvsy SE _
Volt JAIlltES

París. 10.—El I.orresponsal
nuraal" a Berlin
va
111111
e111111)!1 ` 11'11/1
de "1,e

Hilpf ontinelar aba»s
decsheini ii ininislt:e de l'intedare,s,
!tejed!,
senyor
rior el
qual s'expressa en termes tan
censos quin no hi ha eap dulne
11110 1 . xleriori!ze n l'estar actual
d'espeiit d'Alernanya:
"Tenim el deure—digue--de
mantenir zelusament en la joventut tilemanya el sentiment
militar en toles los aoves formes. La joventul alernanya ha
l le

trobar-se disposada sempre

a fer front a qualsevol ovenMantel que pugnes reservar-

nos l'esdevenidor.

La

situació electoral
a Memanya

Berlín. to.—E1 moviment continua
dreta. Sin els ultra-nacionahstes els que obtindran segurament
texit mis franc; aquest grup, de
creació recent (tres diputats), sera,
hom diu, d'una quarantena. Comprendrà lotes les varietats de Vamisecnitime i del revengisme.
El partit alemany nacional, guanyara, possiblement, de zo a 30 Vicies.
Els populistes del senyor Stresernann,
de 66 'loes pasearan a 45 o 50; els
social-demiscrates, el grup dels quals
compren 173 diputats, en perdran 5 0
o 60 , si mes no. Els comunistes, que
són 15, creuen artbar a so llocs. El
partir demócrata perdra visiblement.
EI Centre Catälic mantindrà, si fa no
fa, les seres posicions.
Els catälics alemanys estas indignats de les manifestacions antiromanes de Ludendorff i el seu grup.
Aquesta indignació no facilita cap
entesa amb la dreta, la qual es, sobretot, protestant. i que conté alements el racisme dels quals pren tot
sovint un aire paga i anticristia. El
Centre Católica en la seva majoria s'orienta cap a l'esquerra. Marx. el seu
president. ami com l'antic canceller
Gehrenbach, passen per lliberals. Despres d'una oferta d'entes], els rathiics acaben de rompre amb el centre
baveces, partit popular baverès que
és reaccionari.
Horn ven el paper essencial que
repreentaran els catblics alemanys.
Cap combinaeiä viable sense ells.

cap a la

Japó satisfet per la renúncia britänica sobre
Singapore

El

ille Jullian ha estat elegit merobes de l'Academia Francesa. La unade relecció do un merescut
hnomenatge
omenatge al talent brillant i a Verudiciä savia del nou academie. En
molt pocs historiadors s'apleguen
les qualitats d'estil i la profunditat
dels coneixements històrics que
veiem en l'autor de la "Histoire de
la Gante". D'erudits, estilistes i expositors tot en una peca, no en trobem gaires en el camp de les cieneles històriques, On més n'hi ha,
d 'aquesta excenentissima mena descnptors, és a França, i tanmateix
n'hi ha molts.
El scnyor A. Albert-Petit, en un
recent estudi sobre Jullian, aparcgut
a la "Revue Bleue", !loa la sera obra
magna, que forma set grossos volums, la publicació dels quals ha oin- 1
plert tul periode de mes de ritt
anys. Lloa assenyaladanient la clame d'idees generals gute l'autor posa en els seus relats. Deixeble de
Fuste' de Coulanges, s'alça Jullian
per damunt de tants de rònecs erudits exclusivarnent minuciosos.
La lectura deis primers volums de
la "Histoire de la Gaule", que posaren/ a contribució per a la part
de la nostra Histäria
de Catalunya, tau, per a nosaltres,
no solament una ahundant (ora ehe
noticies i observacions, sinó també
un plcr literari. La prosa de Itilhan
cspurneja d'idees i d'imatges, i es
plena de color i de vida, Parlant del
passat, Fautor fa pensar en el oresent, i mes encara e:1 l'esdevenidor,
Camille Jullian no es colga en el;
ternps morts. Sap mostrar els lligams, les rels diricm, que uneixen
les 1.1,0,111CS i els segles metérits als
dies d'ara i als que rind.ran.
Si hem de dir tota la recital, afzgirem que l'estil de Julián, de tan
brillant que és, potser ho es massa
i ros per a un I Ihre d'história. Conve que l'esta de les obres históriques
sigo ägil, clar, animas. Cansó Tac
no sigui asmatic, ni entortolligaT, ni
feinue, ni muno. Perú l'excés de
Iluissor la pampellugues als ulls del
qui llegeix, i Llena quadros d'histöria teatrals i arnb llum Drurnoat
Els estils que Hilen masas, Com
els que sonen massa, no s'avenen
anda les exigencies de la prosa hitinca. 1 aquells escriptors que tenint
per natura un estil brillant es dediquen a la història, faran be de torear
el coll a la retórica, i de desar la
paleta amb els seas colora i l'arpa
amb les seves cordes,

i

a Gal./ia

Les conquestes dels romans van
essen uts bé per a la curilitsació humana?
Ve't aci un problema profund de
la histäria de la CiVihtZUCIO. Els esperits simplistes l'han resolt en dos

sentits oposats, pesó inspirats tots
dos en una concepció sumaria. Els
uns, arnb esperit autòcton i independentista, presenten la dominació romana com una opressió, com un jou;
són els qui admiren i canten Indibil
Mandoni, Viriat i Y ereingetórix.
Els altres, antb esperit de pervins
pite i de servents, presenten aquella

&mi:lactó com un benifet, con' un
ta t'llr providencial.
estrangers japonés, intervivat pel
Cumule J ulia,, sha emancipat
responsad del Times a Tokio, ha exd'aquests prejudicis, i concretant el
pressat la satisfacció del Govern japroblema de la Ilatinitzacio a la Gilponés per la deci_siä britanica de no
lia, arriba a conclusions mie, si no
crear una base naval a Singapore.
són les d'un devot de Vereingetä'Sabem, naturalment—ha dit el se- rix, tampoc san les d'un devot de
nyor Matsui.—que la base no era pro- Juli Cesar. En la (farrera obra que
¡tetada en sentit hostil per a nasalha donat al pnblic, "De la Gante a
tres. Perú com que el Japó no es una
la France", Jullian rectifica amigues
potencia enemiga de la Gran Rectaapreciacions seres inspirades ett la
aya i d'altra pan no tui I,a cap poleona clässica, favorable a Roma, i
tencia naval a l'Extrom Orient lora que es filia dels autors romans i dels
del Japó, la czi,struucciii hauria estat
inútil i tisuria produit entre nosaltres
"InIsliao n otzsatéLJullian que la dominació
un sentiment d'amargura i de desalaromana no los civilitzadora, adhum
Sola
a
ció. El perh\nyer nosaltres
a través de les crueltats i les depsecietat de les Nacions, l'acord naval
dacions. Peri eres% (me la Gatita era
al qual ens harem adherit, el tractat eapac de civilitzar-se, sense passar
de les quatre potencies i altre% Ilipel gresol de Finuperi roma, i que
gannt que tenim en cornil amb la
la forma de cultura a qué 'lamia
en
molt
sin
tinguts
Gran Bretanya
arribat per la sera própia evolució
compte per nosaltres. D'altra part, no
seria mes original i per tant mes inhi ha actualment dissentiment en cap teressant que la imitació i el selle(
qüestió. I per ço que hom pot pre- de la cultura de Roma.
venen no hi ha possibilitat que sorL'esoluciä histórica dels nobles
geixin entre nosaltres qüestions sede la GlilSia, com la dels nobles de
rioses. Es un error el suposar que la Hispània, bausa estat més lenta
nmaltres estem construint vaixells i mis sardana acose l'acció dels roauxiliars en quantitat alarmant per a mane. Es pot creare, però, que haules altres potencies. Estem mis que
ria assolit un grau alt. Albert-Pctit,
satisfets ele racord naval de Washing- que petisa en aquest punt com )11trin i hi estem adherits a l'espera i lijan, es pregunta si els gala no hi
a la !letra tot esperant que serà re- haurien sortit guanyant en el cas
novat iniinitament amb el fi de for- d'haver estat una Mica menys llatins,
mar un Iligam entre les potencies na- una mica Inés greca i mole mes ells
vals i assegurar la pau sobre les mateixos.
mars. El desig de pau del Japó, no
III, — Les dues dominacions
Anicament sentimental, ans 14 es
Qui sap si Camille Jullian es molbasa sobre les seves fretures i th
5 tea massa optimista en jutjar les
aeus interessos comercials

El basó Nfatstd, ministre d'Afers

possibilitats culturals dels gals. Qui
sap si es deixa portar per l'afecte
que vis historiadors especialistes acaben per sentir envere aquells hornos,
aquells pobles i aquelles epoques que
sin l'objecte de la respectiva especialitat. En allá que té teta la raó,
és en reaccionar contra els prejudicis corrents, contra les apologies del
Ilatinhäne que tenen Ilur origen en
la psicologia dels vencedors i en la
dels vençuts contents d'haver-ho
estat.
De totes maneres, alta de fer a la
dominació de Roma la justicia de recom:ixer que fou verament civilitzadara. Ele romans desnaturalitzaren en part els pobles dominats: pe1-6 els donaren la riquesa espiritual
d'una cultura avançada. Molt pitjor
hauria estai que la Calla bagues
caigut sota el poder del; bkrbars que
sota el del> ronsan,,•. Posada entre
la de-de amenaça d'Ariovist i de Juli Cesar, li valgué iniinitament més
el catite seta el general nazi que
sota el cabdill
D'atina banda. /mines quan un poble ha ci,levingut naciä, en el modera sentir rle la paraula, te cl dret
a la ilibertat incondicionada. Quan
en el rmim ro hi havia nacions, quan
els pobles cren materia étnica, la ,
imposició del mes ion era un ienomea biológic.
Yia hi havia a/eshores dret dels
nacional no existe,;
pol,les,
i el dret es un concepte essencialment espiritualista. En la biela&
no bi ha irrte; mimes hi ha teta; O
dit (Vena altra manera: en el camp
biolbgie el fet estableix el dset.
Quan ci, Fetnicitat. que es el cos deis
nobles, s'e/icen la cultura, que es
l'espzrit, apareiz la nació. Aixi
passa histbricament, de la Gällia etinca a la França nacional.
A. Eovira i
Irm

-.71,..11~1T1011
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UNal REcnricAczo
Un (fiara' d'agua-510 callar dona ia
r,gidrr.
noticia que sorla
Siob2ituiró del defuni redactor de "La
Trib10:12" se11y01. Ferrer i Bittini, el
redaster
scnyor Caries García
de "La Vanguardia".
l'en.; "La Vanguardia". en la SCV0
ediiJ tralilr rectifica la noticie, asseguronl quo 110 s'ha jet ea" indicació
ai senvor García Anné i afegeix que

"celosa de la independencia dc su criseria, juega ircompatible cl ejercicio
de cargos públicos".
L'AJUNT.4.1lENT
BES DEL FRESSER
!la ;sial rcnorat l'A juntamlent de
Fresser, ocupant
Ea loscp Fawt i Peix, ex-guardia
ropera( del 50ply/ene
í
CONFERENCIES A L'ATENEU
En una .fi'rie de confee‘'ncies de
el d:Lni de la Facultar de
Dret, senyor latís Se:lb:hez Diezma
trartora de l'Estatu' 3Itinkipal a ls
sala d'actes de raltoucu Parectoni ets
dies t t, 12 i 14 de l'actual, a les set
en puta de la tarda.
L'AlUNT.IMENT DE VILA-

l'ETZT
Al talle de Vilavert, prei un interregateri del dekgat a uns quants
veins. Item c nmstitui el non Aiuntataco, essent nontenat alcalde un es.
secretar' de la enatcixo Corrivadó.
L'AJUNTAMENT DE MAY-

RluSl
A Manrxca, con, a tot orreu, temen
A ir171tament 110/i,
Ls novetar, fan3, és bcti re/atina:
queda recl uida a dos regidors.
N'ir alcalde En Rieard Cuscd.
5

ar , ,t1 „.4.1,•n•

,

4

L'ALCALDE DIGUAL.4D.4
L'alcalde d'igualada, N'Etruli
cut ha rensis uno carta "regatenos que fern constar que tina infor.
macid que a ell es referia era evita
vienés a mitges, o sigui, qwe ell it
tyalmett er-areator de les escales
de l'Ateneo d'aquella eimolat, perb quo
mai no ha fingid cap amistas insliiias
amb el 'favor ~d.

2

•

'39MfflegIMP

ltrfflir
r
. •

77eeMer'

LA PUBLICITAT

de

Divendres,

I

FINANCES 1 COMERÇ
COTITZACIONS
910ed. • • •
A/atanl •
Colonial. . .
F. C. Metrop.
Trainvies M..
Chadea . . .
31etrop. .
Anda103. . .
Matee . •

BORLA INATI
Obra 1 Mt SMI Tanta
64.851 6455 6 4 00 6480
6470
6 4 7 0'
65'50:
66,50
13200
13900,
0050 .1150
417'001
48700
114 • 01
14420 0

6445
6450

5300

/1000

1

0475'
3 10191. • •
6470
031,00
Aletean'. .
AndwitLe. .
29'50
6530
Clce.ies v.
Colonial. .
14400
1.L . Metron.
1 3000
F. C. Metrop 1111511,
sume O.
9350
AuttimnIbus
1450
Credit 1 Doelas

Tinca

8455 6445

5300

BORSA TARDA

1

Diriges estrangeres

BORLA NIT

Obra AB

5200

64'55
6450

rzeneS

91115565.

Bellotee.
!Ares. .
notare
Peso argentl

11013 .

4455
13050
38'00
3300
3211
7'44
0'43

.

i;N3

BORSA DE LONDRES

t

0475 0400 61'50 70005 )1001:
6410 6445 0445 Franca
53'00
2975 2950 2073 Itelgica
05 3 41
14400 Snissa
13200
11055 1192 11820 Estuve
9550
1450 1' in
/lolanda

Dinamarca

45150

Aiemanya

7205
0177

Ar,0ent1na

0.103

3(115

irm

euerla

19403
11494

BORLA DE MADRID

CORSA DE PARIR

telm

tet erlell • • •
•
Amo rata!»
•
Arno rtitiabl* 1%
J. /meter 1% I%
• •

M19'90
8827,
91•55
8460
llano !Preparara
568'00
Bine P.45 Creollt
Bale Rep. Ato Pille
4700
'rebate. .
24100
Sucres P.
borres era.
3100
(adule»
8975
Nord .
32100
Anean*. •
32200
randa •
44:55
1.1114fin.
• • 31C22

Separes
Holanda

Itella .

Nora To
Portugal

5116011.
Bobea.

Argentina

Brull
Orada .
Nornega
DtOIflhlTCl
Viena

Prags

Montevideo
Xile
Enenns Aires
ValaraiS0

4300
4t7.0

COrni,

isiina Neri;
Coral "Lionnible

/P

13'250
111260
1151111
7201 9
5,0 OU•
f.' tis'on•
"
"
02•2Ifoire•
0120Obs.
var. 353.00•
Acciona Nord.
73200
70(1'00'
•• 1
Pamplona 1...
710'0(1.
Barcelona 1.•76000•
70000'
Asturies I...
627,-fid
Toba,' r.1/p.
2010
11181 1 010 .
23911
5 5 ..00
?tenla franc. 0 ; 54
""0%
6670
Nord 0.* serle
82000
" 3..
"
100220
" 4..
"
6,3'00
"
"
71300.
Lleydes . .
•24 0 0*
Asidro's 3A .
500'00
Priorat. . .
775'00•
1'610pr:si 5 e5 9 .
71500'
Valencia 1 tel .
11.(•'00•
Alacena 2.. .
33 Coi,
"
:0 • .
4i.110
C3erre0 acc16.
et.,9> r,t•
COrd00el . .
73200'
Andalusos 1.. var 236. 00 •
0 •" ••14:00•
"
1017 3% 5501'00
• . .
. 1,53 • aiKatir. • • . 233'00
NOTA.-Ela canal* caecnya•
lata amb un aaterroc (•)
eon ensile antemors•

Iar.ca

amb
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17 de blat; 3 de tann.a 1 d'ordl.
•
E 621 ( 1 0
. 1.
14 de Mal: 7 de fuina; 1 (ir rIvada.

genEbrai:

Persisteix l'encalmanient en la nostt 1 Llotja.
No lit hagul ‘ariations en els preus respeel ins que venim assonyalant

mineral natural

ment poderós p , r a persones
del:uf/es. E. Martldnole, Eseu-,
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1,elen3 . . . • . • • • . da
45 " Mi
'Llestleti
00
( 0 " 72
tunea
le
30 " 2:2
¡PreLl& en peeartes lee kg. ande $40
e
aZTO
&351.)
1111441101
• 2 , ,, 23 • . .,
0
30 "2
7
GAZROFES
1
...
• •
41 " 9

annea

ile

16'18

DE LLOTJA

1

Os
AS

Aquest sorteig s'efectuarà
entre cada cent parti ci pants.
Les etiquetes poden pre•
sentar-se a !es eficines de

TRENS DESCENDEN'FS:
Montserrat
Sortides: 15'08 17-7:' t 7771 11-01
•
I
(2 ,
ti n
t
Itat'/eIOIla (Maginda). ArrIades: 12'42
i.LLJ
20 129.21j
Agnosl n'en eircularn els dies 13, 20 i 21 n I;:brii.
(1)
(2) Aquest tren no r. reulara els dies 13, 20 i 21
(3) Aquest tren circulara vis dirs 13, 20 i 21 d'abril..

1.! 17 .7. 111 1 /, ,,„. Í, If:','f
s ze:Snd: 12177M
1. 149
. )i
nroieoor. AAnula./.1U0911
•
:. 's .. °. ti ,; -n , ‘ I ...r es bagarO
Z
j veces Ana/Duela
32 ,, :33
0 Veces csusngerea

rie

«te

17*10
20':•3

FUNICULAR DE MONTSERRAT 1 SANT JOAN
SerNei continu
Mati a 1830 11 : 1• da. e •Kcept. , de 13 a

DESPULLES

Morece

15 • 51
18 . 10

EN COMBINACIO ASID ELS F. C. CATALANS
ASCF.NDENT.8:
DarecIrma (Magória)
Sortides:
6'0(l
46'.3 11
MonIsPrFal
rr iba des:
9 . 30 1059

1144L)

CF:ttEiti2S
Störend misal blane . . .

12 . 42
15'27

2(.15

n PreZnt ea p1610111 odic ao tse Es.

Es un sabó pur, sense barreges
ni adulteracions de cap mena. El
seu inconfundible perfum es manté
tant intens al final com al principi
de la pastilla. 1'50 ptes.
Demani-s a les perfumeries i drogueries.- Perfumería Gal.-Madrid

8.22
11'15

(1) Aquest tren circulara s'Amen/ els dies 20 i si (Fabril.

g4
de
de

144
Menut ( pV IMO)
• Os
•9000. . • • • • • • • • 420
I" I toa en rala 90111091 66 70 apee
6 41.)
irme Mg aeuruat eIntn 5

Gontra remesa de 25 etiquetes blanqueo de leo qua
van enganxades en el pot
de la Earrna Lacteada Neolié, cs regaiara una preciosa nina i un Mi; nurnerat per al stirteig d'una
nina de gran larriany.

TitENS DESCENDENTS:

FARINES

44

"Nestle"

Sortides: J 8 . 45, 0'20 804 13 . 27 1015
(10
kr"ibades:
540 930 10'45 1618 10'10

,-tlontserrat
sortides:
Barcelona (Nord). . Arribades:

Societat

la

ASCENDLNTS:

dama vagó aticen.)

se e

Obsequi de

SETMANA SANTA
des del dia 12 al 22 d'abril de 1924
EN COMBINACIO AMB LA COMPANYIA DEL NORD

.
e • treetedura . . .
0e
Ande/Cola din ( $reb ale)
ae
it g cl . , • • • • •
. 4 , n • 05 en peosetee lee kg. tea» a40

/limero
o ¡Muera 4.
3egoile
Tr•
/Lene&
( . 0901 ea pe561144
duma& tarro adlig.)

De 11 dc gcner al 20 de març porta un total d'augment de 2.521,055.92
pes.setes en la seva recaptaci i) vista
LI mateisca recaptació en les esmentades dates de l'any 2923.

279, 1. er •• Telef. 2009

I • aves 01 a 8 0 eellee

baile

captaciú en les esmentades dates

de l'any 192 ,5

SERVEI DE TRENS OE

di
em
4•

. ..

De l'Ir al 20 de març proppassat
armesta Companyia porta un angment en la seva recaptació de pe:ase/es 658469'41 vista la mateixa re-

ES HORA EXACTA

O fi cines a Barcelona: Araue,

Barcelona

1452

'Pur g ases th ia Companyia
deis Ferrocarril de M. S. A.

ELECTION

espanyoi "Rey Jaime

MERCAT

tatro Cuneta.
01 113 1. 4 eurreat U.1141111

14'37

Ferrotarril de Cremallera de Mortistroi a MOOtSgriat

ri. Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Villarreal",

danaah Urea

espanycl "Carmenan"
general i tränsit,

RELLOTGE

;11/11) earrega .,:eneral, cap

de los Brassanes. ConsILmata-

Cerfe n 1 20(11).

29'47

Llagut espanyol "Dolores",
amb càrrega general, e.ap a Vab, 21 0 ia.

71 _MADI

Co in panyia.
Vapor espanyol "Mallorca",
de PaiIII12, amI, eitrrega general
1 1 17 passatg,ers. Amarra i moll

BLATS

314,

cap a Colle i Marselia.
Vapor nornee "tiannar". yn
Has?, cap a Valimeia.
Llagut epanyol "Pilar",
amb e:ruega general, cap a

Vapn dani . s
amb
transit, cap a Tar-

n n Tal. Amarrat mol( d'Espany a
W. cc,usurmatari, Fl2112:12.5.
Vapor espanyol "Cabo Quejo", de PalionAs. carrega
ge»eral. Amarra', nìidi del

2neet
extra leeel

Vapor

ragi,fla.

Vapor espanyol "Carmenclui"
de 'I'arragona, amb eii:Tega ge-

'raga f /envere..
(.estelle 1 finas

31'25

1578

I'

iiUI ,. 00iil, (101

(le

Marra

170!

tgarC
2443

....

de ValimMa, amb ciurega general i 12i3 1):Issafger9. Amarral tIloili d'E,panya NE. Consignata ri. Cn ‘rapanyia 'Ira II srne di-

11a.

11rtnignal 1411 ,

1738

1852

Vaixe!ls sortits

Tarragona, ami) anega 57 e 21 e1 01 i. Amarrat moll de tarcelomi S. Consignalari, Torrabade-

lntens 1 caractertstic que q ueda ra In'
corporal permanentment al seu cutis.
La pasta neutra del Sabó lleno de
Pravia, !hure de tota materia cäustica.
produeix una abundosa untuosa
escuma, que flete/ara perfectament
els pors de la seva epidermis, facilitan! la respiració cutania
Rentant-se amb Sobo /-17no de Pravia
experimentara una delitosa St.:1150CIÓ
de benestar:

1 907

Desbre Gener
25431 2400
25'02, 2520
2370 12570

I ',3•,

IMil, • /), .1 esDatly01 “JOv e lt A111colio", Lo T01 . 1 . 0\1 , 11:1, arnb ,al.

Vaixells entrats
Vapor alenmny -7zp ,tri",

.

Nova Orleans
15 1/2 Tanea anterior .
2• 10 Obertura • • • .
megontelegrama.

erriania.

MOVER MARITIM

Unes mans
blanques, suaus
intensament
perfumades

7 1102

'l'anea 10 abrIl

00'30 uat .
1300 iali1V
seternbre.
R4'( n 5
0550 Octubre
505 0211195
lienetiden.

IsORSA CE PARIS
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Cotitzacions del dia 10 d'abril de 1921
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4 ( 0 11)
Decenitere.
43300 Tanta anterlOr .
Oberturt . . . .
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VIII.ORS NO INSCRIT8 EN LA COTITZACIO
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denoten gustos delicats i propOrcionen una - potent - inconfundible de
distinció i elegancia. Les seves IndH5
serän admirades per tofo els que les
vegin si usa assiduarnent el SabÓ
heno de Pravia, que te un perfum
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EL GOVERN DEL DIRECTO
La presidencia ha facilitat una nota referenf a s missatges que
s'han aJreçit alguns intellectuals castellans i . catalans amb motiu
de les restriccions imposades a l'ús de l'idioma catalä
procecizni . de Paris, on ha passat uns quants
- dies, el marque d'Alhucemas,

Ha arribat 3 Madrid,

En Maura al Palau
Makid, presälens dea
Pirez• teri despatxä aquest mati

amb el Rei.

A migdia estigue al Palau
l'ex-president del Consell
ministres senyor Maura, el qual
manifestä que anava a donar
!es gräcies a don Affons per
l 'interès amb que seguf PI curs
de la malaltia de la seva
lier.
L'entrevista durà Ilargä es!nna.
DISPOSICIONS PER !CES DELEGATS GOVERNATIUS
Madrid, 10.—El Diari Oflcial
Se Guerra publica una disposic:6 aprovant un crOdit de pessetes 14,178.85a

preh a obres

d'enginyeria de to fes elesses
reglamentant la forma en que
ec distrihuirä el credit.
Es disposa que cessi el delegat governattu de Cervera de
itto Pisuerga, capith de cavallen;a senyor Joaquirn Sana, i no-

men per substituir-lo el capit ä de la mateixa arma senyor
Casfrnir Navarro.
Tainb s'ha disposat el cesse
del delegat de Solsona. Lleyda,
rapita d'enfinyers senyor Josep
Vila i nomena per substituir-lo
d'infanteria senyor
el
Lluis Barrera.
DIMISSIO DE LA MARQUESA
D'ALHUCEMAS
No permetent-li el seu estat
salut de continuar exercint
!a viee-presidencia del Dispensari Antituberculds de Maria
Cristina, la marquesa trAiihncereas ha presentat la dimissid
d'aquest càrrec.

Presidència
els missatges
pro-llengua cata;ana

Una nota de la

sobre

31.1,1rA, 10.—A la PresIdéncia
has Lieil.tat la se g ilent nota:
"Alreins diaris de Madrid i
Dareeona han publicat els mis sanie entre intelleceak castellans i catalans
defesa i lloança di l'ús de
català
El Govern, que coneixia
aquests documents, s'ha de felicitar necessàriament ele l'aeord espiritual i mental ,Tue
regna sobre aquest punt entre
!oís els eseriptors. espanyols, i
r.o pot veure-bi censura per la
seva gesita, ja que oficial i oilciosament, és a dir, en reíais

dispos:cions i en notes, ha manifestat reiteradarnent que ser t
davant rúa dels idioroes
ria;s, no solament el respecte
degut, sind l'afecte que laurel¡en aquestes manifestacions caracterfstiques de la fesomia
cada regid, perqu ningú no
haur?t porsut entendre en les limitaüons que el Govern ha piesal a Vals dels idiomes regionals
en quant això tendeixi a exelcure o cornhatre l'idioma
ant e nornäsicarrient espanyol n
sigeifiqui abusiva exhibirid de
t enüncies polftiques, desconrirdr.res o rebele contra ele eenUrnent3 d'unitat phtria 1 sehtrania de Iltslat, la menor crear' fa per a l'amplf.c ima 'libertal.
en i'läs privat i literari, que
'er en el teatre moro en cl 111In' o en el perf A rEe, consenl
el Govern cense el menor resfore
Si eentrarelat dels sens senti-

Ments i idees.
Fina tan absurd roen cruel
r c 5l r prohibir a Cada p(.hln dele
que ronslitueivren la nacia c3P arl l' c la, la manera familiar i

hahHial esrpressiA (lela seets
sen f iments i de l'orgullós
de Pier propi idioma en forma

però seria insensata
perrnetr p que aquests
re verein desterrant lenta.
l'oficial o es (lit-10211;n
(1. •.:11 5 manera tan absorbent que
D r :v p s,in els ciutarlans.
VOl en!, ros el bine, on reasquos,i n del mineiersment i eis de
rl d e rna cae? lila, reeoneemt i
aea! a , ner 150 milions d'Animes
i larlds en gran nombre de
P' a r' d'estudi de nacions estranenees
El ^ e rt de trat això ds que les

ca m p anyes trinclenefoses doetrin äriPe i apassionades contra
espanyrd, el Govern ha
Procurat combatre-les amb enesu r', d'imparcialifat í ju.stícia,

nerb com sernpre pasea, els que
durant molt temps va» ofendre
el sentiment i Ilengua espanyols, ara no troben justes i ben
Ponderados aquestes mesures
IU e r e sponen e un equilibri que
mai no s'hauria alterat senos
l 'audäcia dels uns i la feblesa
dele altres."
P ROVISIO DE CATEDRES
VACANTS
D'Instrucció pública. — Tegint en
cometa que ea pot donar ei em que
ea uua Unteersitat bi hagi diverses
tatedres vacante, la gual cosa Es un

perjudici per a l'ensenyança, i creient
que amlo aixes no es disposa substan-

cialment el régim establert per lb
disposició del darrer gener que diu
diu que les vacante no podran ésser
adjudicades fina a l'aprovació del nou
presumost, S. M. el Rei disposa:
I.—Que teta atedra vicant d'Unnivertitat, consumft el concurs pre.
vi. s'anunciarà a les resultants •del
coa.: srs entre catedrätics, fins que
el C. , 71,- tirs resulti desees.
IL—En la vacant que resulti deserta s'aplicarä el que disposa el número 4 del Reial decret de 25 de
gener proppassat.
111. —Aquesta disposició té caràcter transitori, aplicant-se només fins
que es reorganitzi el servei -i s'aprosi el no:, pressupest, i des d'aquel(
mstant tornaran a regir els preceptes
que anteriorment regularen la provisió de a(oches.

El contingut de la "Gaceta"
NOMENAMENTS DE GOVERNADORS CIVILS
Madrid, im—La "Gaceta", entre
abres, publica les següents disposicimas:
Reial decret sobre nomenaments de
governadors c:vils, que din, en la part
dispositiva: Quc,'1 en suspens
cae:6 de l'aft'cla 15 de la lici de 29
d'age:st da 1832, que fixa les condicions precises per a l'exercici del arree de governadv civil, i altrcs disposicions complcmentärics. Els funcionaris públics que obtinguin nomenaments dr governmlor civil exerciran
aquest Farree en comissió de servei,
rehent el sou i drets de representaeiú anexos al carree i conservant el
respectfu drsti, en el qual serán reintegrats en cessar en el Govern civil.
EL CONCURS NACIONAL DE

CARTELLs
D'Iestracció.—Vistcs les bases reguladores del Frileurs nacional de cartei r s presentades Pelst i urat , el Re'l

servi: disposar:
I.— Podran concórrer -hi els arriates
espanyels, portugueses i hispano-arad-.
rkans.
II.—Es concedeix un premi de z,000
pessetes al millor cartel( anunciant
concursos nacionals, la llegenda del
qual ha de dir "Concursos Nacionales"
i el Mime pes a la sufra de l'any correspetares, i dc5prés s'afegirà: escultura, mfesica, literatura, art decorado
i gravar.
111.—Els projectes hauran d'Esser
executats per qual,eved procediment
pic;&ic u s ual, rxrepluant lau. amb un
mäeirn de tres tintes. cense comptar el
Mane del paper, i tamany t per yo.
1V.—E1 termini d'admissió dels projrctes es tancar i cl dio so de maig
prencim. i deu dice despréa es fan púl ' He el fall del Jtrat.
y —El projecte premiat pertanyerà a 1.F.stat.
VI.—Els treballa es presentaran a la
secretaria dels Concursos nacionals,
Direcció general de Belles Arts, els
dies feiners, d'orne a una del matí.
VII —Celebrar el ronCur3. eis autors
retiraran els seus treha:ls.
EL CONCURS NACIONAL DE
GRAVATS
L—Podran concórrer-hi els areisles
e‘panyols, portuguesos i hispano-americans.
11.—El tema i les dimensions seran
de hilare elecei6 dels artistes.
—Consfgnada la quantitat de pess ,.tes 3000 per a premie d'aquest concur s , el jurat es reserva la facultat
d'a r.:judicar-les en una o diverses recompenses.
IV.—Els concursante hauran de presentar la làmina en coure, una prova
d'estat i una ultra de definitiva.
V —El termini d'admissi6 de treballa es tancarà el dia 20 de maig, i
dins deis deu dies segilents el Jurat
,mr e r:i rl seu fall.
prapielat deis treballs seguirä pertanyent al seus autora, reservant-se l'Estat el tire? de reproduir
es que vulgui per donar-les a coneixer a les escoles, académica i centres docents.
NOTARIA VACANTS

Anuncis do vacante de Nitarice:

Torfosa.—iDstricte de Toriosa. coilegi de Barcelona.
Badalona.—Disfricte de Barcelona. Cntlegi de idem.
palmas._ Dietriete de La
Bietet,
de Barcelona.
Segur.— Distrirte de Tremp,
CoMegi de Barcelona.
S p rele.—Dielriele de tleyda,
Collegi de Barcelona.
Sant Joma ¿Balears).
triefe de Manacor, Coltegi de
Palmad
Busot. — Districte de
Collegi de Barcelona.

El canvi de circulad()
a Madrid
EL DESGAVELL INCIDENTS NOMBROSOS
FERITS
Madrid, ro.—La Ara interessant
Madrid naa constituit- el
del dia

canvi de direcció en la den:latid de
vehicics i peatons.
A les vuit del mati han sortit elt
tramvies per les vies de la dreta,
portant bata els resoles: "Aneu per
la dreta".
Els automòbils també duen al paravents retolats amb el metete censen.
L'esmentat canvi de la &enlació1
ha produit, per falta de costum, la
pertorbació . naturil. • Preveient - ho,
no han sortit tants tramvies ecos
de costutn, pub en comptes d'evitar
el congcstionament de públic ha resultat que havent-hi pocs cotices
aquests anaven atapeits i els viatgers, per la falta de costurn, no haixaven ni pujaven al tramvia que
aquest no estés parat completament.
Sean registrat norribrosos
dents; al carnet de Fuencarral resulta ferida gretunent una senyora atropellada pa tramvia; al passcig de
Recoletos un automòbil topi amb
un tramvia; cl propietari, que gulava laute, senyor Lluis Domínguez, i
l'advocat senyor Domènec Villarreal, que l'acompanyava, resultaren
greumcnt fcrits.

La negociació de la moneda
Madrid, sm—La "Gaceta" publica
la scguent Rcial ordre de Finances,
que res= im :
S. M. cl Rei s'ita servit dispone:
Que les Comissions denominades de
Moneda, creades per la sobirana dispos'ció tinguin autorització per resoldes: eis dubtes que es presentin,
ajustant-se a les següents regles:

.I.—Els girs en moneda mitransera a satisfer o canviar en moneda
nacional podran ésser emesos pels
ó.
lunes sense cap limitaci
11.—També queda autoritzada per
a particulars d'adquisicions de moneda estrangera amb destinaci6 a
fins que no essent comercials es
creguin atendibles, previ acord de la
Comissió respectiva i fins a la quantitat de 5,003 pessctes, podent elevar-se la dita xifra, segons els casos, quan aquelles ho conceptuin
convenient, apreciant les circunscics i justiileació que es presenti.
111.—Queda autoritzada la negociaci6 de moneda estrangera entre

banquers, cedint-se uns a abres, entre als, l'excés de les seres existbncies.
IV.—Els bancs i banquers queden
autoritzats per atendre fina 3,000
pess g etes o el <set/ equivalent en
moneda estrangera, les demandes
facies per a tots els fine
que cense 'Esscr de necessitat purarient comercial jutgin absolutament
indispensables, exigint en cada cas
justificant per garantir que no es
que seis

tracti d'espcculació o d'exportació
de capitals.
V.—Podran autoritzar-se les operacions a termini sobre moneda estrangcra que tinguin per objecte el
rlue expostadors o importadors assegurin el canvi en el momees d'escriptura pública, contractes comercials, etc., cense perjudici de robligació que contregui limportador
o exportador de presentar els justifican l a necessaris.
Vis—Les Comissions podran autoritzar l'obertura de credits en pessetes a favor d'estrangers pels

ciabais o particulars domiciliats a
Espanya.
VII. — Les negociacions de moneda estrangera es podrà efectuar en
qualsevol mercat internacional.

amb caràcter
provisional, que els bancs i els banquera podran tenir saldo a retiranger, amb Fobligació de trametre
mensualment declraacions juiades.
I particulars que operin
d'acord arnb les respectives Comissions quedaran Rimes de responsabilitat.

El marques d'Alhucemas
Madrid, 10.-14a tornas de Paria
el mamelas d'Alhucemas. que he halda anat per -assumptes professionals.

Els trens i l'hora d'istiu
Madrid. to.—E1 seta-secretani de
Foment ha dicto les .regles per al
servei de ferrocaerils, per funcionar
d'acord amb l'horari d'istiu quegs'im.
posara el 16 d'aquest mea. Tots els
rellotges del servei, a les 23 avengaran seixanta minuts. Els treses que
es trobin en murta s'endarreriran el
ternps que representa aquest Canvi.

L'afer del Banc de cgstella

Madrid, 10. — Els interventora nomenals pel jutjat per
intervenir en tia suspensió de
pagament del Sano de Castella,
creuen que la causa de la situació és:
Que e) Banc de Gasten' tenia des de fa més de dos anys
el capital perdut. Que la pärdua dele fonda de reserva f ele
de la saya clientela foren ocasionades per les compres de valora alemanya i eapecuilacid amb
meros 1 per la faeilltat amb
què ha vingut donant °Mita
personals serme cap garantia
Olida. Que muts . s'Insoló la

nat lbs a operaMons breo.
FRANÇA
optares dintre di (es bonos
,,,prkotlques »toneles, com eón
'divises estrangeres per gira en
descobert Compra de les seves
peles acciona, etc.
Avui hts arrabal, el termini
que e'havia concedit al /llano de
Castella per aftanear el pagament deis «tus oradas, sense
que he hagi
Ara ha arribat el moment,
en vista del resultat del Milano
1 de les afirmacions dels interventor% en la Memòria en qub
Paris. to.—La Cambra ha aprovat
proposen la insolviencia defini- el projecte listet en sis anys la dutiva, que els crednors demanin rad* del mandas legislatiu, amb rela fallida o arribin a u% come- /Ir/vació per terceres parts cada dos
ni, en el qual cas seria sobres- anya.—}lavas.
een l'expedient de suspenaid
MODIFICACIO D'ALGUNS QUAde pagaments. Ela comptes de
OROS DE DUANES
particulare
mancrädit abortes a
Parta, co. — El Senas ha aprovat
ee garantia o amb garantia in- avdi un projecte relatiu a la modisIgnificant, avui donen un sal- ficad/5 de determinats quadros de
do deutor al Bano de més d'un ,Duanes, així com també a l'adopció
minó i mig do peeseles. Entre de coeficients de producció nimio
aquests comptes de crèdit n'hi a les sedes—liosas.
han molla, la majoria, que a ELS REIS DE ROMANIA CAP A
Judici dels interventora san inPARIS
cobrables. Entre ella la del
Estrasburg.
reis de Rocoinle Alexandre Driedusaicky, manis han sortit en direcció a París.
que Un tres mil cent seixanta — H an
sis pessetes atril) noranta .cèntims ¡ que qurelliquen d'inco- LtS REIS DE ROMANIA
brable; la del baró von Gagen,
A PARIS
que te tan saldo deutor de pesParis. 10.—,Proeedents d'Essetes 115.913', per al paga- traeburg han arribat. aguan
ment dei qual es donaren unes matf, a !les onze, a aquesta cacorones que han estat avalorapital, eis reis de Romania.
des en 13'05 pessetes.
A l'estació del Bola cle BouLA REUNIO DEL DIRECTOR! logne esperaven els sobirans el
Madrid, 10. — El Consell del president de la República seDirectori ha acabat a tres nyor Millerand i la suya esposa,
quarts de nou.
Sha oeupat d'afers de trämit els senyors Doumergue i Retal
i dels indults de Setmana Santa. Peret i senyora. Poinearé i seEl president, en sortir, ha dlt nyora i nombroses personalials periodistes que probable- tate peniques i diptomäfiques.
Eia baixar dPI vagd i despees
ment demà se signaran els decorrespondre a..-4es enlutacrets sobre governadors, que
oions de l'element oficial, els
pugen a onze Governs civils.
sobirans'rornanesos foren obEls estranys fenomens
sequiats amb un gran ram de
(loes per tina comissió d'eätugeologics de Monachil
dtanfs del seu pais residente a
Granada, 10 . — Persones que
França.
tornen de, Monechil despres de
Pelo volts de Pestacid hi haw
veure els estranys fenòmens
geolbgies que s'hi venen deseo- via un nombres públic que ovamillar/1. afirmen que l'empenta cionb. amb gran simpatia els
del moviment de terres es va reis. Aquests i el seguid oficontenir dies passats per haver cial ocuparen els carruatges
trobat gran resistimcia en la posats a Ilur disposició per
l'Elisi. marxant al ministeri
seva mana el saudal soterrani
d'Afer; estrangers, després de
que impulsava la massa de terra, perb que augmentada, ara, recórrer algunes principaas ViCS
la seva forra per les recents de la capital—Rayas.
pleiges, ha neonseguit vencer i
RECEPCIO A L'AJUNTAMENT
destruir l'obataele, precipitantPatas. 10. — Els sobirans de
se amb mes forra que abans.
Romania han, estat rebuts
fenómeno
han
esEls darrers
aquesta larda a l'Ajuntament,
tat intensfssims i les destroces
al qual arribaren acompanyats
causades san mes considerapel senyor Millerand i la seva
bles. Un tomó, partit en dues
esposa.
meitats, corre de dreta a esEl president del Consell muguerra.
nicipal pronunciä un discurs
El promontori que va cap a
saludant els sobirans i lloant
la dreta, encara que no dttgui ll'smor a la llibertat, auf com
galre velocital, no cesas d'avan.
l'heroieme i re g uera de sacri911f.
fici del poble romana.
El panorama de Monachil ha
El rei pronuncià unes paran.canviat totalment d'estructura
les fent vots per la prosperifat
topogräfica. Esth inconegut. La
de França i agraint la simpätimodificació ha estat tan gran,
ca acollida que els havia estat
que ningú coneix avui l'aspeee
dispensada.— Hayas.
te que oferta el poble fa sis o
RECEPCIO DEL COS
set dies.
DIPLOMATIC
La mejor part del material
París, 1. — Després de la rede les fäbriques elèctriques escepció celebrada a l'Ajuntatablertes a la vora del riu ha
ment, els seis de Romania han
estat traelladat.
Una brigada d'ellectriciates va
tornat al Palau del ministeri
estar tot el dia d'ahir ocupat en
d'Afers estrangers, on han redesmuntar el material de la fä_
but el Cos diplomàtic. — Babrica. deixant.hi noms l'indisyas.
pensable i en condicions de
BANQUET DE GALA A
poder-ho salvar en cas d'urgènL'ELISI
s
cia,
DISCURS DE MILLERAND I
Els pobles d'Alfatar, Nitras i
CONTESTA DEL REI FERRAN
Dianas, a sis quilómetros de
París, 10 — Aquesta nit s'ha ceGranada, cap a la part Est del
lebras un banquet de gala a l'Elisi,
poble de Monachtil, lambe s'han cica en honor *deis sobirans de Roapreciat corriments cd torres.
mania pel president de la República,
La mejor part de veinat dels
esmentats pobles s'ha trasIla- senyor Millerand.
Aquest pronuncii un discurs esdaiia Granada.
tablint un parallel entre Alsäcia
Lorena i Bessaribia.
Ha afirmat després que únicament l'observada deis tractats pot
mantenir la pau.
Ha recordat després que els
DE MADRID

,

Cambra esteva
el projecte

El Gatera Itere
causal de luid
seca, ha decretal
la sera abolle

Oil sis anjs el mandat legislado

Darrera hora

CONFERENCIA RADIOTELEFONIGA DEL PRESIDENT DEL

DIRECTORI
(Rebut a un quart
de tres de la matinada).
Damit dissabte, a dos quarts
de nou del vespre, el general
Primo de Rivera parlarä per
mitjà de la radiotelefonia, utilitzant l'estada de la Ciutat tiMadrid, 11.

nta).

Aquesta radiodifusid podrà
desee escoltada a teta /a penfnsulla. Balears, Nord d'Africa,
Franca i Anglaterra.

Ex-regidors exiliats
Múrcia, i 0,—E1 governador ha comunicas als ex-regidora republicana
senyors Josep Morena, farmacèutic,
i Xavier Torres, mestre, l'ordre d'exili. El primer a Alacant i el segon
a Albacete.
La noticia ha produit gran im4
pressió.

Vista d'una causa
Oviedo, to.—S'ha comencat la vista de la causa Contra ' Un súbdit alemany que roba, la corona a la verga
de Covadonga. El fiscal ti demana
la pena de C anys i 12,000 pessetes
d'inda:mismita
ELS AUTOMNIBUS I LA NOVA
CIRCULACIO
Madrid, 10.-,ker la aova mama
per la dretap presentat grane
Inconveniente en els auteimnibus.
Ele autönteibue tense l'entrada a
l'esquerra, i ha calgut donar contraordre a la casa constructora per
estmetre's a kt aoves regles,

acords adoptats per França tenen
un caräcter purament defensiu.
El pacte de la Societat de Nacions—digué--estä jnspirat en un esperit de concòrdia.
Acabà el president de la República expressant el scu desig que cada
dia siguin mis estretes i mes cordials les relaciona existents entre
els dos paises.
El re¡ de Romania ha contestat
agraint l'ajut amistas dels aliats, el
qual ajut ha permita al seo país vencer els obstacles que s'oferien i assegurar el triomf de les reivindica-

cions populars.
Ha expressat la seva gratitud per
l'amistad sincera i la solidaritat reconfortant de França.
Ha afirmat que Romania desitja,
cc= Franea, una pau basada en el
respecte dels tractats i en el compliment dels recíproca acordo —Hayas.

RAIDS AERIS
capità Weiss
Le Bourget,
i l'ajudant Vaucandebery, que realitzaren fa alguns dies el superb raid
Paris-Torf, van emprendes &hie la
tornada, cobrint el trajecte TorfFrejus, per Genova, en una bor* 33
minuts. — Hayas.
Le Bourget, 10. — L'aviador

1911MA

Londres. 10.—Telegrafien da
Czernowiea al "Daily &eses" que
segons sembla Romania i el Japó han signat un tractat de
eoalici6 que entrarla en joc en
cas d'una eventual guerra amb
Rússia.—Hayas.

Angora,
eilst abollad
la hei sets.
Lea begudes importadas pa-..
aran com g drets de Duna.
una quantitat equivalent a dot,
ze vegades la que figura ea 140
tarifa—Bavas.

L'artilleria destrueix
, les masses de glaç
Londres. to.—Comuniquen

D'ITALIA

al Daily

Mail des de Riga que ela exèrcits
de Rússia, Finlandia, Estada, Livbnia
i Lituania ¡'han unit per derrotar un
enemic comú. Artilleries pesante born-.
hegen les enormes masses de clac que
s'han format als rius a causa de les
plugcs violentes i coutinuadcs, i que
constitueixen una arnenaea seriosa per
les poblacions. Les inundacions han
causat a les reinas bàltiques estralls

immensos: entre les ciutats hom assenyala Kovno. un terç de la qual fou
envaida per les aigiies. Els diaris
diuerl que aquest hivern és el pitjor
en el" transcurs de vint-i-cinc anys.

D'ANGLATERRA
Els minaires rebutgen
les proposicions patronals
Londres, so.—Els diaris diuen que
els obrera minaires han rebutjat per
escassa majoria de vots les proposicions tetes pels amos de les mines.—
Hayas.
ELS ESCANDOLS
DELS COMUNS
Londres, lo.— Cambra dels Comuns.—L'speaker fa serenes adversa:mies relacionades amb els inci-

dents que es produiren durant la
sessió d'anit passada.
Tots els culpables dels esenentats
incidents presenten excuses.—Havas.

LA CONFERENCIA ANGLORUSSA
Londres. ta—Han arribat a aquesta capital els delegats sovietics que
han de prendre part a la Conferencia anglo-russsa.—Havas.
NOU GOVERNADOR DE MALTA
Malta, so.—En substituid del mariscal lord Palmer ha estat nomenat
governador de Malta el general sir
Walter Norris Congreve.—Hava.s.
LES REPARACIONS A LES FABRIQUES ANGLESES
Londres, ro. — Cambra dels Comuna — El canceller de rEchiquier
declara que el Govern britänic, d'a-

cord amb el d'Alemanaa, ha prorrogat tina el die 15 de juliol vinent
l'aplicada de la Hei de cobrament
de les reparacions a les fäbriques,
que caduca el dia 15 de l'actual.—

Hayas.

Paraules del Sant Paregobret
la inauguració de l'oratorl
de Sant Pere
Roma, 10.—E1 Sant Pare ha rebut
els cardenals i fidels que assistiren
a la inauguració de l'oratori de Sant
Pere, ala quals dirigí la pamela,
fcnt allusió a la seva absència en
aquesta cerirnbnia, planyent-se de
l'escassedat de superficie en la qual
està confinat.
Sa Santedat alludi despeé, a ractivitat desplegada a Roma per abres
confessions religioses i va die que
is una de les conseqüencies mis
grans deis esdeveniments que pereceven els destins de la ciutat Santa de
tot el món.
L'"Osservatore Romano", parlant
de la inauguració d el'oratori de Sant
Pene i de la impossibilitat en -qua es
veia el Sant Pare d'assistir-bi, din:
el no haver pogut acudit el Stmzum
Pontifex a l'esmentat acte esdevé
una ultra prova eloqüent de les condicions anormals que salan creat a
la Santa Seu.—Havas.
PROTESTA DELS CATOLICS

CONTRA L'ACTITUD DE DETERMINATS GRUPS FEIXISTES
París, res—Telegrafien de Roma aks
diaris que el comandant Colombo, president de l'Acció Catòlica i monsenyor Cavaselli han visitas el prefecte
de noticia de Mili, davant del qual
van fer constar Ilur usas enérgica
protesta contra l'actitud de determinats grups icixistes que ban causat
dann de consideració a cinc cerdea i
dotze cooperativcs catblique de la regió de la Brianza.
Per altra banda telégrafien de Fisrancia que el síndic de Scarperia, oficial de les milícies feixistes, el qual
qual va presidir una manifestaci6 que
realitzi actes hostil contra determinan cereles católica el dilluns , ha eitat suspès en l'exercici de les seves

funciona—Rasas,
DESORDRES A M1LA
Mili, co. — Anit passada fosen as.
saltats i saqucjats tres cerdo obrera,
entaulant-se Iluites de les quals resultaren trenta ferits.—Havas.
UN FEIXISTA MORT A

PEDRADES
Roma. lo. — Telegrafien de Floreada a "La Tribuna" que el sIndie
feixista de Loada ha estas mort a
cops de pedra per un connmista.—liaVal.

La preparació del. plebiscit
de Grecia
Atenes, io. Es activissima la preparació per al plebiscit de tot el pals.
Tant els diaris republicans com els
constimelonab preveuen la victdria
de llurs respectius partits. Papanastacitas i Avantinos, ministre de Governació, recorren el Peloponas, tement desordres a favor de la Re-

pública.
Els republecans han adoptat urna
papereta blanca amb la paraula "si",
els anti-republicans una papereta groga amb vuit "no". El diseurs i les
declaracions fetes a la premsa per

Metaxas Miren un caracter d'extraordinària reserva, especialment en ço
que es refereix al retorn del rei Jordi. retorn que Metaxas creu mapassible si el pote> es pronuncias

en una majoria per la dinastia.

Ha sortit a auxiliar-lo el remoreador "Obstiné"—Havas.
EXPLOSIO D'UNA BOMBA
SIS MORTS
Dunquerque, 10.—En un campament de barraques on s'estatjaven alguns obrera s'llb
produit una explosió, resultantne sis de morts.
Es creu que l'artefacte eselala mentre el manipulaven. —
Hayas.
LA CONFERENCIA

•
NORD-AFRICANA
Rabat, ro. — La Conferincia nordafricana ha examinat les relacions i
els llevo intellectuals i científics que
unciesen dime ei les tres possessions
franceses nord-af ricanes.—Havas.

EL PARTIT COMUNISTA
FRANCES PRESENTARA CANDIDATS A LES ELECCIONS DOS
COMDEMNATS A MORT
Paris, so. —"L'U:limite anuncia

Gissey Le Viel s'ba vist obligat que el partit comunista presentarä en
a aterrar a la Costa d'Or a ton - les pròximes ekecions legislatives, com
g candidata per la circumscripcI6 de
seqüència d'una panne.
Si el temps ho permet tornark París, a Sadoul I Guilleaux, ele quita
atan condenmate a mort pel delicte de
avul.—Havas.
duerciå
vARNLL EN PERILL
Corn es recordarä, aguaste doe futuro
Marsella, 10.—E1 vaixell norueo eterbere es troba en S- candidato ti tedien actualment a Rasal a oinquaula millas al Sud de oil °atentara importante arme aii
Is l'Administras:16 eariäticae-Hana ;
les illes Eyeres.

L'ORDRE HA QUEDAT RESTABLERT A LA PROVINCIA DE
GENOVA
Roma. co. — Els diaris diuen que
l'ordre ha quedat restablert totalment
a la provincia de Genova.—Havas.
SOTRAGADES S/SMIQUES 1

MOV1MENTS DE TERRES A LA
PROVINCIA DE ROMA
Roma, 10. — Des d'abir que
s'estan sentint fortes sotragades sfsmiques, produint-se al
mateix temps esllavissaments
de terres a I aregi6 d'Acuapendente, ciutat situada a l'extrem
nord de la provincia de Roma.
La població ha estat evacuada per tots els veins, ele quals
s'han installat en ple camp, en
tendes de campanya facilitades
per reabre it—llanas.
EL CADAVER D'UN TRIPULANT DEL "DIXILUDE"?
Palerm, so. — E1 cadäver i els vestits trobats a Miura, costa de Sicilia, es creu que san els del radiotelegrafis Guillaume, tripulant del
dirigible "DixmuJe".—Havas.
LA CAMPANYA FELX1STA

SON ASSALTATS-ELS CAMIONS DE TRES PERIODICS
Milla 10. — Un grup de feilistes ha assaltat els camimaa
dels periòdics "II Corriere de..
Ila Sera" "Avanti" 1 "Giusti
tia", incendiant dos catres 1
alguns paquete de diaris.—Ifa.
vas.

Nous terrenys diamantifers
a l'Africa
Parle, ¡ o —Un obrer que cavan la

¡erra de Maleking, a l'Africa de/ Sud,
Ilanei un objecte trobat a tersa sne
ii sembli un tros de vidre. Perd tit
company seu el recollf i havent-lo casenyat a un entenedor, sabe que ea
tractava d'un diamant del valor de
700 esterlines. Despees traguesta descohen', opus temen)," diamantifen
han uta olerte a l'explota:id a Ma-

feking.
LA RALLA' DEL, REI Bee
Rmoodle
diari L.
eInt que el Rel ha eme ~se wad

de Palas i que el restármela como
plet de la fin salsa nodo do allot
ti6 de diea—Hana
,
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IMIY: eh?» Hps: a testudi Domus

la honrada", cottildia ea tres
AiMeiaanotimett a cirrec de bes dú«tu, de Laipi Piro/144We;
TeMaria
dele animo senyoretes
g rad. de S. rilaregat.
gime
i
violonceRo,
Mmeades,
mpla
La senyoreta Agata Reuni, una nota
AWat-piano. Degut a Vinteres del
presta" al creure que la f esta es que ha passat la primera «joventut, de
bona familia carregada de prejudicis i
anal roa concorreguda. Horn
de formulismes, ha trobat I home diginvitacions en el propi Estudi.
ne del seu cor, el marqués Fabio CenANIVERSARI DEL FOMENT ci, paró aqueas hatne no a? (hure; el
DE LA SARDANA
pobre senyor vio divorciar d'una dona
• Mitre els diferents acta organit- que li ha destruir la vida.
La mare d'Agata veu passar la joper
l'entitat
Fornent
de
la
Sargata
dana, de Barcelona, conunemoratats ventut de la sota filia, vcu la noblesa,
~ tercer aniversari, mereja es- la bona fe del marques, i una nit
pacial mereció el festival que tindri de primavera, fa els ulls arrasaos
lloc al formós estatge social de l'Or- i pass, alba que ha de passar quan
fea Grackac la nit dei dissabte de dos estan bojament enamorara, quan
Glòria, el qual consistirà en un ex- se Sent en l'aire la dokor duna nit
traordinari concert de sardanes a veus primavera i quan una mate fa els ulls
Wad" que seran canrades per les grosso/
trm seccions de l'esmentat Orle& serUn moment de passi6, un moment de
iares per a cobla, que seran inter- fehlesa, depres el penediment, la sipretades per la renomenada 'Antiga tuació cnmprosnesa La deshonra per
Pep, de Figueres, i de sardanes per a una familia rica i honrada.
a veas mimes i cobla, a arree de
Un coa( del marques vol posar-hi
Terfeó Graciene i de la dita coll!a• remei; la mare i e! marques s'hi aveA niés se celebrara un interessant nen. i ja ttnirn el reme: damunt rescantees de contrabaix pel concertista cena.
aertyor Cervera, finalitzant la festa
Un tal maaja Bodovin„, borne *
amb una indici6 de sardanes per es- la bona societat mi) que ha anal
Ser dansades al pati de l'ementat lod'Herodes a Pirata, jugador, endeutat,
cal.
estiraganyat per lun i per /altre, v
HOMENATGE A CLAVE
tima de tots els vicis, es presta • fer
L'Orfeó Caleta. per tal d'ha- de mara? forma/ de pare de cartró de
raenatjar a l'ir-y/mortal Clavé i la criatura que ha de venir i de salcommemoral alhora el centena- aador de l'honra d'Agata Rcuni..
ri del seu naixement, ha acor- Aquest heme per mitjä d'aquest Cadat que la sevt secció coral el sament podrà dure com un borne hocita 21 vinent.dia del Centena- notable. i en ter ds nortes impon una
acudi corporativament i amb condició: en sen ä estrictament honrat.
Ja senyera, a dipositar una co- per() vol que els abres tambe ho siguin.
rnna de 111orer al peu del mo- no per da sine per Agata Reuni i per
nument que Catalunya aixecà la criatura que ha de néixer.
Angelo Baldmirto vol venjar-se de
al ecu inspirat cantor. Aixi matela, i si cap destorb no s'bt la societat que Iba tractat com un
oposa, la seech`n d'homes can- drap brut. i escull aquesta forma de
tarà en aquell acte una compo- venjanea exigir una honradesa a proatara del popular músic i poeta. va de bomba. guardar les formes amb
També acorde la Junta di- una absoluta severitat. I que pass a ?
Dones passa que al marqués se li fa
rectiva de l'OrfedCataid celebrar en data oportuna una fes- la vida impossible. que ell. borne hota artística en llaor d'En Cla- norable de forma, no es veu amb cor
're i exposar en una de les de- 1 d'ésser borne honorable de fons. i a
pendencies del local social to- la ti decideix desfer-se del marit de
pa/la Pena ara les coses han cantes les partitures i altres Irevial una mica; Ágata Reuni no és la
balls originals que l'Orte6 poseeela dels celebra: músic i que dona apassionada pel marquis; ara es
guarda amb la més honrosa cu- una mare. i l'amor pel seu fill labso rbeix i la fa viure.
ra 1 satisfacción.
El marques posa una trampa a Bel' Finalment la Junta de l'Orfer5 ha encarregat la construc- dovian pugne s'apoderi d'uns diner
Ció d'una placa per col-locar-la de la caixa d'una anderat fundada pel
durant aquest any — any del marqués i de la <mal Baldovino is treCentenari — al peu de4 monu- sorer: però Ba tdov‘am es mes viu que
rrient d'En Clavé,
per tal de tots Plenals . 1 descohrerx la trampa.
perpetuar la pregona admirad() acusa el marques davant d'Alzara Reu1 culie fervorós i filial citie l'Or- ni de la mala passada que li volia fer.
feó Catala ha servat totbora al Peró encara fa mes aquest Baldovino:
creador de les agrupacions co- es presta a fer el paper de lladre i a
rals de Catalunya que tanta anarse'n definitivament. però aleshores
i la ue
q no be vol: i
eficiteja i transcendència basiert di Agata Rcun
d'aasOlir en l'esdevenidor, en el Baldovino. que de primer moment ha
reseorgimtnt espiritual del nos- volgut apartar-se de la seva dona
de farmula i ha jugat al inc de
(re poble.
marit honorable rnatant tots els seus
SALO MIRLA
instints naturals, salena del seu triomf
A d'elegant Saló Mirla tindrà definitiu, Agata Reuni l'estima i dl
Qloc en la nit del proper dilluns,
.
a Agata Reuni, i el marques
dia li, un selecte concert or- estima
va amb la cua entre carnes.
ser!
ganitzat per l'Acadèmia Farga,
L'argument d'aquesta comedia no is
per a la presentació en públic,
pon ni extraordinari. Ara la manera
per acabament de carrera, dels de presentar una fantasia cerebral de
avantatjats joves Maria Benet
les més recargolades i de les mis en(violf) i Amadeo Laslaeras (piaginyoses. i donar-li un ros i una äMno!. Avaloraran l'eacollit proaixò
grama que s'executarà. obres ma en la persona de Baldovinca
que veritablement és una troballa i
de Bach, Corelli, Beethoven , sí
un cop de magnifica audacia de PiGodart, Chopin i Grieg.
randello. Porque aquest plaer de l'hanSCBOLA CANTDRUM DE
radesa, conreriit en instrument de torGRACIA tura per als altres. i en un instrument
Dema l'Orfeó Schola Canto. de tortura per a un mateix, deixant reviscolar al tons de la máscara un suau
rum de Gracia, dirigit pel mestre N'Iaidre Moles, donarà el panteig d'hummitat, resulta una cosa
aplacen que anualment dedica d'una suggestió obsessicnant i esperoca l'anima de l'espectador amb un
als socis protectors.
Entre entres obres, cantarà interés ViViSSina
Baldorino és una fantasia cerebral,
per primgra vegada: "Els facom gairebé totes les crcacions de
dritte de Sant Boi", d'En Pérez
Mota; "Els ballaires dintre un Pirandello; és un cosí germä del CiamBase", d'En Sancho Marraco, i ba del "Berretto a sonaglia", del pare
deis "Sei Persmaggi-.; és
"Caneó de n018", d'En Grie
mateixa
Tindrà lloe„,äquest concert a preocupació pirandeliana de sernpre:
l'Ateneu Benèfic Instructiu de el titelia, el doble pertonatge, la re:aGracia, carrer de Verdi, 32. tjejtat dels valors monis, segons els
punta de mira, totes aquestes coses que
no san noves, perú que Pirandello les
ha dutes al teatre d'una manera nora.
I potser en cap de les obres de Pirandello con] en el "Piacarr &troncara" aquesta visió especialissima i estirada pelo cabells esta resoba amb tanta gracia. tanta agilitar d'home de
teatre tanta torça de vuela dramaAbir un matear d'autom6bil de la turg.
▪
Federació de Llogadors d'aquests colPer a nosaltres. "II Piacere delro= ani a la Casa de Caritas per en•sta" Es l'antologia de tot el teatre de
dur-se'n a paasejar pela millors in- Pirandello, i al mateix temps l'obra
dreta de la nostra ciutat uns treSCent3 més reeixida i construida amb mes
vellets asilara, els quals foren acom- art.
panyats a visitar els diversos monuLa traducció d'en Vilaregut, !lisments i els pares de Montjuich i de quent i clara i d'una gran fideatat.
, la Ciutadelia.
La interpretació d'en Marano. disL'oficial de la guardia urbana se- creta en el primer 1 segtan artes, i comnyor Merino, en notn de l'alcaldo, que pletament jora de to, completament
era a/ bale& central de Ca la Ciutat, incomprensiva en el darrer acte.
s.
ve pasear la corma d'automòbils per
piara de San. Jaunse obscena , cls
asilats amb un paquet de cigarretes 1 liEEEEEMIZISIMINIEINEMEIEE
nn airar. Al tener de Ferran també
fee' eta obsequiats amb carameh pel
La festi deis Rams
emsfiser senyor Ribera
La iniciativa de la Federaci6 na
easat elogiada can es mereix per tot-

Un bon obsequi als
pobres de l'Hospici

a la Proteció a la

vard de la casa de Caritat 1 a
Ilota del trajecte que ~tiren
elotembbils, el Melle aplaudí el
W-dt la comitiva dele veleta asilats,
# *ama emociones f plena dadrunridt sor lee balinescitnat

infància

Diuznenge vinent, a les deu,
a la capella de da Proteceld
la Infancia, se celebrara, amb
la inda esplendorosa solemni-

tat, la Diada den& Rama. Es °oAbeemaperee la maultim diveraue menear& la benedieeld eral) el
cant
de la majestuosa melodia
0111Wiii orbe» amb l'esmentat
liossana Filio", cantada per
Me-Mg« bledos 1 te haca teta 41
• Un, Ola asslotenta; lamba al-
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e. SITUACID ATNOEPERICA GENERAL A •
»T'O DilwatIMPB A CATALUNT
U34 DEL NA/1. * (Obtarvadodii d'Europa, Nord
LES 8 Pm MATI. •beervecieme de le Xerart/dee,..
d'Africa !L'Aclárale, M'ud., pu telegrafie sense tila)
tes:walkie& catalana, comunicada' per tenias):
TARRAGONA
A lea Mea Britaniquee, Escandinivia, ltälia i a
El cel es cOmpletament ruivol a tot Camboya. ob1
L'Airaceti6
de Paradero :-: Llaga
l'Europa Central . hi ha diferente nuclis de babees
boires
a
la
vall
de
Ribes,
Pallan,
i
cura
servant-te
noves •
pressionseamb mal temps, degut is alguna temporalis
mitjä del Ña Segre.
1 plepa i nevades tac:ladea.
E,Is vents eón fluixes 1 de direcció variable, havent
!ì Sindicat d'Iniciativa' (Atracció
El regim anticiclònic C3 troba situat a Canàries
baixat Ileugerament la temperatura.
de Forastera) diumenge vinent fari
s'emite per tot el sudoest d'Espanya, regnant co geLa mínima a Puigcerdà ha estat de 2 gratia sota una visita conectiva a les obres de la
neral bou temps. mes amb cel nuvolós a tota :a costa
Ilac Estangento.
zero, i de 4 grati s . sota zcro
gran fabrica de tabael, per admirar
Levant.
En les darreres 24 llores ha plogut a l'Empordi i les importante despulles de la Nea la placa de Vich.
crópolis cristiano-temana que en tal
lloc s'han descobert sud, motiu de
les excavacions tetes' receatment.
— Ha estar convocar a sessió
extraordinaria el nostre Ajumarnent,
per tal de procedir al nomenament
de les comissions.
— Al Mercat Central hi ha hagut algun carnisser que ha augmentat el preu de la carn en 23 céntima
el quilo, malgrat no haver-los encara concedit cap autorització per
.

fer-ho.

TARRAGONA
re.., t`v3 eia 10 JeR l i. 1:9Z1t.-,t $1. •
"

•

3. arLNTS SUPERIOR. A BARCELONA. (onclatges de l'atmosfera Limar, , — tes 7 del mata):
Altitud, nutres:
250, 500, 1000, 1500,
2000.
Direcció:
\V. SSW. \V. WNW. WNW.
Velocitat metres per segon:
ti.
o,
6,
4,
4,
plató de núvola, a 2,368 metres. Altostrata

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observaci 6: 7, 13, nal hoces
Baròmetre a cero i al Metal de la mar: 7584. 7568, 7342. — Terminnetre sec: 12'3, i6'4, 14 .0. —
Terrnómetre humit: 9'3, d'a, toS. — Humitat (ce iltessates de saturació): 63, 51, 6s — Direccia del
vent: SSW.. SW., — Velocitat del vent en me tres per segon: 2, 6, ro. — Estat dci cel: tapat, nuvolós. — Classe de núvols: cútnuls - nimbus; cúmuls- itimbus; nimula-nimbus.
Temperatures extremes a l'ombra:
•
Mäxima: /8'3. — Minima: 10'5. — 'Mínima ar ran de terra: 92. — fascinada termométrica: 7 8. —
Temperatura mitja: 144. — Precipitació aiguosa, d es de les 7 horca del dia anterior a les 7 llores del
dia de la data: o'o milímetres. — Recorregut del ve nt en igual ternos: 189 quilómertes.
ternaran amb els Antics sacerdotals de la benedicció, el cara
del "SancLus" i el "Benedtctus"
pel poble.
Durant la repartid() deis
rains, que rebran litúrgicament
de mans del celebra/O, els fidels aniran cantant
harmonioses antilones
Haebreoeurn".
seguit la processó resseguirà els florits jar-

dins de la casa i mentrestant
i alternant ansia 'les antifones
pròpies, el noble cantará "Hossalina i Pueri". En arribar a
les portes de la espelta els fidels tots cantaran Glòria aus"
com resposta als versets modulats pel petit cor.
Desprds l'assemblea cantarä
la Missa pròpia dal temps.

Jocs Florals de "Ca-;.
talunya Cultural"
CARTELL
Premis ordinaris:
I.— Flor natural. Prcmi d'honor i
cortesia a la millar poesia que Ce
presenti a concurs
Scgons el costum d'antic estahiera cl poeta que en sigui guanyador Flauta de fer-ne present a
la dama de la seva elecci,i, la
qual. nomenada rema. farä ofrena de/5 altres premio a aquella
que en sigui:: guanyadors
H.—Viola d or i arman. A la millor
poesia religiosa o moral.
—Una copa artística. A la :Tenor composició en vers o prosa
de carácter històric.
Premis extraordinaris:
IV.— Premi de la Mancomunitat A
la millor colleccie de sanes.
V.— Premi del senyor J. Anglada.
la millor "Oda al trehall".
VI.— Premi del senyor aliqucl S. Jaquetot. A la millor prosa literäri).
VII.— Premi de "Catalliiiya Cultural". Al millor estudi que traed
de la propagad6 de la cultura a
Cata:unya.
VIII.— Premi del seny:a Job
kittz. A la millor composició en
prosa o vers de tema Iliure.
IX.— Premi de La Ven de la Selia,
de Santa Coloma de Farnés. A
la millor composició en vers que
canti les excellencies de L Selva.
X.— Pretil: del senyor Joan Pla i Daniel. A la milior poesia de tema
lliure.
XI.— Premi del senyor Jordi Bellmunt. A una prosa literaria que
no excedrixi de cinc quartilles.
XII.— Premi del senym Josep Pla.
A la millor poesia de tenla Iliure.
XIII.— Prciai del senyor M. Valideperas. A la mil:or poesia festiva.
Advertiments

Totes les composicions hauran d'ésser origauls, escrites en
'lengua catalana.
Seran trameses al secretari del Jt:rat,
En Manuel Valldeperas (carrer de
Sa:meron, 45), per tot el dia 3t de
maig d'aquest ano,
Els treballs premiats quedaran de
propietat de l'entitat organitzadora.
El lloc 1 data de celebrada) de la
testa, aigi cona el Jurat qualificador, es
faran público en emetre el veiedicte.
Els autora premiara venen obligats a
recollir personalment o per delegacid
eerita eis premia camillas.
Esperant -a- uns altres premia, oportunament ce publicar uu carta sesteen

NOVA
MANCOMUNITAT
LA

EL V1ATGE DEL SENYOR SALA
Ahir va continuar la renal°
del Consell permanent de la
Mancomunan( trova, 1 ;tatues(
mata reprendra les ;eves deliberacions.
A le; sessions pasades, el senyor Sala ha 01)1 tal el seu
%irriga a Madrid, emprès—segons la nota ufliii)Sil Hincada a
la premsa—per effilestir el cc:ny :mi del prastee del Darte d'Espanya a la alai:col/puntal..
Sembla mps, durant l'estada a
la capital de el ;enyor
Sala ha pogul eurlvt . neel, en
conferenciar amb eis generat-s
Primo de II i vera t Ma t• t Mea
que oonlat a a mb la absoluta
eonttanea dol Director) Inditar,
el qua! V011 a /t1b molla salisfaeció el 1/110 la mala ofteioaa en din
Free:1 que ve realilzant la alancrimunital".
DIMISSIO DFLS VOCALS DE LA
COMISSIO D'EDFCACIO GENERAL :: L.1 COMISSIO 11A ES-

Tm DISSOLTA
El C(msell pera:aflora ha ae:
t'apta! la dimissió preavillada
por I Ola( fd .i vO121.•n la Cona:saló d'Educada General de 1,1
Mananmunital.
El srnyor Sala ha trigal hastant a assabentar-se d'aquestes
dimissions. Fa molts dies que
vam intentar donar-ne compte
als Postres lectors, cense poderho aconseguir per causes
tranyes a la nostra voluntat
Com que la C01013310 d'Educatr id General 110 reS P 011 a can
finalilat, de la alancarramaat
nova, el seu material passarä
al Canse!' dr Pedagasria (per
ara!, i els coi-antes a Intervenei6.
LA DIADA DE SANT JORDI
EI Ciansall permanent ha rom p en:al a estudiar el pla deis
artes religiosos que es l'aran
al Pelan de la Generahlat el
die de Sant Jordi,
EL PROFESSOR ABEL REN'
afr. Abel Rey, professor de la
Sorbona, sa anar-se a aromIadar alije del president de la
51 ancar:1u n 11 a t.
EL MARQUES D'OLERDOLA
Alije va conferenciar amb 01
senyor Sala, en el seu d o s palx
de la Generalitat, el conegut no_
Ilt:t. albi senyor Manuel 111111 i
lima, marqués d'Olerdo/a,
LA VIII OLIMPFADA
passat a informe del conseller dllisenda una P Ptiel t; del
Comité ()tímida espanyol, interessant una subverwió per als
joes de la VIII Olimpiada, que
s'ha de enlehear a Parfs el vinent mes f1C.
•

Ha

ti Ilull juntament
11nn•••
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DE L'ALCALDE
Alele l'alcalde, en rebre els pepe r indfstee. digné que en In sea
sha de dissabte es nomenarteu
les Comléslons, j a Mg a m48

s'especificarien les atribucions

del ple.
Tatuha digua que la próxIma
setmana començaria a funcionar la Comissió de Govern.
MES REGIDORS
Ol'E DIMITEIXEN
Ahir s'assegurava que definitivament havien dimitit els senyors Larrafiaga i Plandiura.

EL LECTOR DIU...
en••n••

Cada dia sernbla que anem millor;
en totes les administracions s'observa una disciplina quasi de "ferro",
condició essencial perqUi regar rondre, herb en cert servei
Es zixi que a les vuit del vespre
de divendres passat, passant pel carrer dc les Corto Catalanes, entre 'els
carrera de Nàpols i Sicilia, vaig presenciar com un auto s'estrellara contra uns adoquins apilotats• senos: cap
llum vermella a 1:entorn, al bel l mig
del carrer, cssent, dones, un perill
per al trànsit rodat. Els funcionaris municipals ignorarien l'obligació
que els imposava de situar aqueas
llum vermell anunciant un perill?
Si aquesta disposicia llagues estar
presa l'esnientat accident, per sort
nornes material, no hauria ungut
lloc. Tres dies després, al mateix
carrer, i entre da marciana, cap a
la mateixa hora, s'Id repetir igual
accident i per igual causa! Scin dues
les rietimes de la negligencia, i
cada dia continuern muto millorant,
temo que quan rebreu aquesta Berra
seran tres!
Sempre a lea seves ordres,
Louis Gis
I SI ESCRIVISSW
ALTRE ELOGIF

Sr. Director:
En aquest temps que cal anar
amb tant de compre en escriure,
perienlie que no es "independiente"
es troba, en un compromis greu per
omplir les seves planes.
Per ajar') creiem nosaltres que is
tan corrent el recurs d'acudir als
ciareis, i aiai %cien' que slan escrit
da elogis de nedres de coses, entre
altres, de la llei seca (el millor de
tots", del porc, del tras, de la co:, de
rase.
Al nostre humil entendre en manca un: l'elogi de la ceba.
I no ho diem perque som de Sabadell. No, senyors. no.
Provarem d'exposar la rae en quatre ralles.
En dir ceba no ens retenim a aquest
tubercul deliciós que es menja entre mig d'olives, de pebrots i de test/ratees i que, fregit, anuncia irreFrotxablement les truites i els ro1.yons entre altres ceses.
La ceta que esmerilen: és gairebe sinónima Je fallen, de ntanta, de
deria, perä en la quintaessencia llur,
suldimitzades. En una paraula, mes
precisa i d'una correspondencia
mes exacta: l'ideal.
Perque de talleres, de manies i de
deries ilci Ira de bolles, de pausadores i de dolentes, i: en canvi, els
ideals, si no tots són bons. almenys
eón respectables. Igual que les cebes.
O ein6 escelteu les converses
copulara i mediteu IB ha la fallen
del ball, la daría del futbol, la macla
de la rifa.
I qui diu la manis de la rife din

— El veterinari municipal En
Poinpett Vall ha fet inutilitzar totalment la carn d'un porc, per estar
atacat del 'mal roig".
— Diumenge vinent i al teatre
de l'Acció Católica de la Dona desenrotllarä una' interessant conferencia, amb projeccions de Palestina.
Siria i Egipte—impressions d'un
viatge a Orient—el prestigiós escriptor i -conegut propagandista del
"Foment de Petat Catalana'', de
Barcelona. reverend Pere Ginebra.
— Durant la setmana passada
s'embarcaren, amb ,destinació a diierents ports de l'estranger: 3,612
bocois, 245 pipes. 62 mitges, 355
quarts. 16 octaus, 152 bordeleses,
387 barrita, 20 caixes de vi, 6.54,000
quilos d'oli d'oliva, 245 barrils, 145
caixes, 279 saco d'ametlla en gra, 384
sacs, lo caixes d'avellana en gra ro
saca de lusos, 40 caixes de pinyons.
so sacs de llavor d'alfals i 36 sacs
d'arròs.

VALENCIA
Ha mort En Josep Martínez Aloy
La conatituci6 del non Ajuntament
Ha debrat d'existir el senyor En
Josep Martínez Aloy, director del
Museo i ánima del Centre de Cultura Valenciana.
La personalitat del senyor Martínez Aloy s'havia distingit en el camp
deis estudis histórics, deixant publicar un llibre complet sobre la
Casa de la Generalitat i una ressenya Iiisoirica en la Geografia general del Regne, ultra altres treballs
d'alguna importancia. Ostentara a
més el títol 4. cronista de la provincia, pera') tot plegat representava
una tendencia contrària al valencianisme, i en punt a l'idioma, arribava a un ectecticisme ärlhuc poc amable per a la nostra Lengua. La seva
direcció del Centre de Cultura Valenciana ha estat considerada com
a perjudicial per al nostre moviment. Pertauyia, ea resum, a aquella xnena d'hornea que tot estudiant
la nostra història prcdessaven una
fidelitat inexplicable a Fidealistne
espanyol, potser per creure que la
història era una cosa morta i cense
possibilitat de continuada.
Dimarts es va procedir a la
constitució del nou Ajuntarnent atnb
els regidors corporatius. La sessiä
tingué lloc a la tarda, començant

amb la lectura d'una comunicació
del governador rechino el nombre
de regidors a 48. Per tal com
havia una vacant per defunció, sola
ha cessat en el (arree el dama- regidor nomenat.
No acudiren a la se gsió vis regidors corporatius (lile representen la
Cambra de Cometa:, la Unió Gremial, la Federació Gráfica, la Constructora Valenciana i la alaritima
Terrestre Es deja dels tres darrers,
obrers, que havien renunciat. Rus
ara sola es coneix la renúncia del
de la Constructora Valenciana, alle8ant la neceasitat de guanyar-se el
jornal i el desig d'ajustar-se a les
normes establertes per l'organitzaci6 obrera.
Un col, dins el 5.03 el; HOUS regidors, ocupa la presidencia el de
mis cebra anunciant que s'anava a
realitzar el nonienament d'alcalde.
No cal dir que per ,unanimitat ca
va designar el general Avilés, que
Imo

era anteriorment.

Sense discussions n ientrcbancs es
cobriren tres vacants de Mienta d'alcalde. es nomenaren suplents, i l'alcalde, segons les disposicions de la
nora Ilei municipal. declari les funcions que delegara en cada tinent
d'alcalde.

sat van registrar-se en munes lea;

— Durant el niel de febrer pui
vincia 615 naixerztenta, 619 del%
dona i 133 matrimonia, corresponc
a la capital o, 49 i 4, respectiva.
ment.
— Aviat es trailladard a Batee.
lona Marre psiquiatra doctor Sal.
vador Vives Casajoana, que ha pee.
sentat la dimissió del cartee de di.
rector del manicomi de Salt La des
Cisi6 del doctor Vives, que havia
enaltit sempre el arree, ha estat
malt sentida en aquestes coman,
ques, on té el dit senyor moka
ainics i admirado:ea de la seva obra
altament humanitaria i científica.
— S'anuncia la vacant de la pla.
ça d'inspector de generes medicinal'
de la Duana de Puigeerdä. Lea solfa
cituds podran presentar-se al Csoa
vern civil dins el termini de 30 diez.
— El dia 30 d'aquest mes tindrä
bloc a Hostalrich la venda de la Casa Consistorial, pel preu de 32,000
mames
— La colònia canaria d'aquesta
ciutat ha comeneat a publicar un periòdic illustrat, el primer flamero
del qual constitueix un fervores
homenatge al notable aquarellista de
Tenerife senyor Francesc Bonnin,
anda motiu dels triomfs qtte ha assola darrerament al saló Pares i
l'Aterren de Girona.
SABADELL
Un velòdrom i unes armes :-: El
doctor Carreras i Mai :-: La Schola Cantorum
El Club Vclocipedic de Sabadell
Ima anunciat ja o:icialment la inauguraciO del grandiós velódrom de
propietat seva, i del qual havem parlat en divenrs ocasiona des d'aquestes colunmes. A la fi la inaugntació d'aquest velOdrom será un fet;
ja no hi haurä mes angúnies ni mes
inaldecaps de si podrà acabar-se
o no, i de si algti veurä la seva inauguraciú. Ara, davant la inminencia
de la data listada oficialment per
ésser inaugurat, tots els devota de
la bicicleta poden respirar. El veladrom és seu i no solament hi tenen
un peu al coll, sitió que poden pujar-li de peus al ventre.
Els dies de les primeres fettet
esportives que se celebraran al Velädroin de Sabadell seran els 20 1
i 27 d'aquest mes. Aquestes diades hont crema que seran una gran
sohunnitat per a l'esport local i per
a l'esport ciclista de Catalunya en
general, puix es compta per enclavan! amb Fassistencia i participació
en les proves esportives dels "reis'
del CiCli5111C, cola, aún els Bover,
Llorenc, Regnier, Jacten, Alegre,
Monteys i Tresserres, entre altres
de primera categoria, havent-se ordenat els següents peogrames:.
Dia 2o, grau prenü obertura veRs.
citar: Serie del quilòmetre. 4 series. Els finals se celebraran el
dia 2t.
Carrera de primer to quilòmetres.
handicap, sis voltes d'un quilòmetre i mig.
Gran preini Club Velocipidic Sabadell. 50 quil.‘mietres, mig fons amb
entrenament a moto. Series eliminatòries de 25 ) quilämetres. La final
deis 50 quilòmetres es farä el dia 27.
Dia 21: Carrera eliminatria, rantes voltes com corredera menys una,
un quilOrnetre libare categoria.
Carrera a l'americana, 2o quiläniel res.
I r Mal gran premi obertura, velo-

citat, i quilóinetre.
S0.2ries climinatbries gran pecad
Club Velocipedic, rnig fons, entrenadora a moto, 20 quilòmetres.
Dia 27: Carrera social de persecucie, ro quilómetrea, 2 equipo.
Carrera a l'americana. 30 quilämetres, segona i tercera categoria.
Carrera a l'australiana, series i final.
Final gran prerni Club Velocipedic Sabadell, tnig fons amb entrenadora, 50 quilämetres.
- Diumenge vinent, a la nit, el
doctor Carretes i Mas donan la seva darrera conferencia del cicle quaresmal a l'Academia Católica, amb
el tema: "Jesucrist Verb del Din i
Llum del män".

— La "Schola Cantotum" d'aquesta ciutat assistirà diutnenge vinent, a dos quarts de cleu del ma-

ti, a la solemne benedicció de rama
a les germanetes dels Avis Desemparara.

TERRASSA
Noticies diversea

GIRONA
Expoalci6 a l'Aeerik
Demogratia :-: La dimissid del doctor Vives
Alees noticies
Vacant
El jove pintor senyor Francesc
Gallostra raposa a l'Arene:, de Girona onze paisatges que sena dubte cridaran l'atenció del públic, per
les remareables condicians que revelen.

la mania de la U. 3.f. N. En cama,
hi ha la ceba del catilanisme.
En arribant a aquest punt, i per
haver acabat el proemi, ens caldria
començar l'elogi de la ceba. Per?)
com que nosaltres no ens creiem
prou documentara, ho deixem per
si l'escriptor de l'article de forra de
LA PUBLICITAT esgota les maredes tractables i vol caceas:Tea, ocaski que l'ase cm fum si triga 'aire
.d'atribar.

* Planease Porgues
Sabadell, 3 abril wat,

Diumenge la Creu Roja va conduir a l'hospital a un mendicant que
va tenir un atac al cor en una barraca próxima a la carretera de Martorell.
Tenia 42 anys i es deia Hilari Ferrer, natural de Saragossa.
— A l'església de la Concepció,
de Barcelona, va celebrar-se la boda
de la senyoreta Maria Sanmartin
Cortes amb el jove Rafel Garcia,
tots dos d'aquesta ciutat.
— Davant una nombrosa concurrancia va tenir lloc diumenge a la
tarda, al Cercle Egarenc, la vetllada anunciada a cartee dels poetes
Papes de Climent, Ventura Galsol
la cantatriu Na Pilar Rufi.
— Segueixen amb motu activitat els treballa preparatoria de la
Festa del Pedal, que enguany be celebrard a la nostra ciutat el dia 4 de
maig vinent.
— Ea quasi segur que dinmenge
viuda N'Adrii Gual, avab l'objetes
de donar una conferencia sobra Ier

trt.
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Morí cristianament el dia 8 del corrent a 65 anys d'edat
Els seus afligits fills Artur i Eulàlia, fills politics Josep Parto i Magdalena !literas, néts, germanes,
germans polítics, nebots i familia tota i la raó social Panyeria Anglesa de Barcelona en recordar
als seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els supliquen que li dediquin un record en llurs oracions
i se serveixin concórrer a l'ofici i misses que per l'etern descans de la seva ánima se celebraran demà, dissabte, dia 12, a les deu a l'església parroquial de Sant Feliu, per la qual mercé els quedaran cordialment reconeguts
Sabadell, 11 d'abril de 1924
El

dol es dóna per acomiadat

No es convida
'

particularment

:•
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GASETA BARCELON1NA
d'avui: Els Dolrs de Nostra
Sant Lleó el Magne, papa,
:• r i coniessor: Felip, !debe;
:o ajo i coniesser; Santa Flo- :aärtir.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER A
AVUI MATI
Fr,neesc Xavier Riad Labarta, de
..s, Ronda de Sarit Antcni, 86,
al cemontiri Vell. A dos
.. de den.
(.srtron Mafte Navarro, de 26 artyg,
35, segon, al cemenit Les Corts. A dos quarts de
iors Pujol Pujol, de 39 anys,
r9, principal, al cernen' u. A les ilea,
Eitira Carrasco Bravo, de 83
Princep de Viana, 9, tinque,
•::: r tiri No'.A 1,', non.
Carolina Domènec Marquina, dc
Sant Gerva,.i, 31, al ernten1. A les %mi:.
Vicens Tena, dc 611 anys,
China, al cementiri Nou.

no per la senyoreta Maria Robert,
cantarà diferentes canemi.g ; ha SecciO
fotograiica projectarti escollits clirctIs
de ILs exeursions efectuades durant cl
present cura; la Secci6 de cançons amb
gratos i J,cs d'infants, que dirigeix
la professora senyoreta Lluisa Mari,
presentara im escollit programa de
cançons. Per fi de festa el senyer
joaquim ilorns interpretara almmes
sardanes al piano. Lacte començar
a les cinc de la tarda.

EO! II
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Ja Salada Colominas, de 71
2 olio Romea, o, al cementiri

1 les mur.
C.i.'criel Vidal Viu, de 45 aspi,
- , de Car'dat, al cementiri
• 'iervasi. .1 le, den.
FUNERALS
in Joan Serra i Arola, vidu de
Montserrat Coma. Mori
25
.1vui. ni dos quarts d'onze,
,sa de Caritat.
N a Catarina LIbach i Rovira.
ltema, a dos (manis dalia
\leen- del; I
(,((, Carme Pujo! i Bargain, vídua
d, Wemberg. Mori el dia 27 de
de flps quortS d'onze
misses a romp eta.
En Francesc Nonzt i Puig, vidu
de Na Guadalupe Bosch i Bosch.
1: . .ri el dia 2 del corrent. Avui, a
e tuarts d'onze , als Carmelites.

tapioques i purés
FIGUERAS

són els minore del mea'

1:1G1,11:PACI-0—JUPITER.
que ve linda Eoc a lesImite de l'AgrupaciO Excursionista
Júpiter una selecta vetllida, amb mumbtiu de.li aniversari de la inauguració
de/ sea casal.
'L'ordre de la festa es desenrotllar
sota el srgürnt programa: el tenor
leayor Enric Nin, acompanyat al pia-m
D iumenge

AVUI
Gran Festival
tul gula r,ullIti r,a1 -

Focs artificiA

ENTRADA: UNA PESETA
LA REFORNIA DE LES RAMBLES
El plehieeit itbert entre els socis del
Centre Excursionista de Cataiiiiiya
respecte la eintervació de les Rambies
o la seca transiormacie, en b O Ni e .0' ti
ha donat 187 vots a favor de la conservació de les Rambles e:1 el seu
estat actual i 4 vote a favor de la inca
transiormaci6 cmi boul..z.ur.I.
El paper

aftdib
paladar misil, d'un ruma: . agraiLibli m i d'una rombustibilitat perfecta. Probeu-/o.
Cm l '

ATROPELL
Co co:xe que fugia del guardies, al
correr de Menéndez Pi-layo atropellä
la nena Maria Oliveres Lucas, cansant-li la fractura del fejour dret.
RESTAURANT ROYAL
2415 de Te

cada die te dareant de 5 a doe
quería de 8, i dinar a l'americana, de 9 a
Avui surt cl primer número de la
revista mensual Non Ambient, dedicada exclusivament a l'art 1 ¡Ilustrada
prolusament amh valuusos gravats.
Dedicará una part a honorar la me-

dels mestres pintors caribe'.
La portada d'aquest número serä
nobtre gran pintor Marti Alsina,
muela

TOPADA
Al passeig de Gracia cantonada
Provenca toparen dos autos, resuaant
tots dos gairelt(3 destr((çats.

TOS

catarros, rerredats, bronquitis
erOntquss. es guareixeil
aria) iEiitr Gomenol CLIMENT.

UNA CAIGUDA DESGRACIADA
Ddor GOnicz Dcbiet
mercat de Sant Antoni, caigue ami)
tan mala sort que es eadsä fractura
de la tibia i peroné esquerres.
ALLIBERAMENT DE
SIN DICALIST ES
Elan estat posats en iiibertat els segücffis sindicalistes:
ACi5c;e Corominas l'ujnl, Josep
Maseleu Vilar i Manuel Salvador
Serra ,
IMPORTANT DETENCIO
D'ESTAFADORS
Fa dies que la policia tenia noticies
que 11113 baitcla de timadors atina ea
intensament venent diversos tAxii:s.
Sita posta en moviment i ha fet
detcncions:
Joarim Ibera .Martinez, contrabandista; Augu s t Scande. irinces: Pere
Carull.i. consurner; .Manuel boiralizc,
director de la banda, i Manuel Bermúdez, de Ceuta.
EXQU,SIDA
SA LEGITIMA SIBIZRIA,
des (I, !l'id) pe:soles el
MORTADELLA SIBERIA,
13(i Ilditim 1/8.
FOIE ORAS SIBERIA, a
9'llA ;Muna 1/8.
LLARD p en SIZE111A,
pessotes
d'un
quilo.
VICENS FERRER I COMPA.
NYIA: Placa do Catalunya,
número 12, Tele!, 112 A.
a

UN NO1 G1ZEU
El noi Angel Carril, fou atropellat
(hiere del Parc per un automähil (pie
rs feu escap(il, resultion andm
de la tusiana esquerra, fractura del
peroné del mateix costat i contusió
al cap, de pronAstic greu.

nomenats p:rotecnics Emane &rimas
i Macias l'e//migada en la gran placa
de festes d adinsits macnitIcs jardins
II un esplendid easteil he fucs aeris
que s'encendran a en;rada de fose.
obdr les porte- del Tur,5 ja
iuncieuaran totes Im atraccions
als jaidins, tant les existents
els anys antrriors con) les que slan
instakiat novament, entre les quals mereixen especial esment el Panorama
oriental vivero id magniifc carroussel,
un dels millors que es coneixen.
Das do ditunenge funzionaran també
els jocs d'aigna dels Raes.

Sanga

117 IL. •"`
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A LA (TASA DELS ITALIANS
Denla, diseabtc, a les deu nI0 a nit,
a la Casa del". italians (P. Mendez
Vigo, S) l'eminent proicsaor doctor
Felir, Marinen. director de les escoles
muges de l'Intitut Dant Alighiori,
donar:. la (marta COI/ fcracia dantesca,
illtistrant el cant XVVI de riniern.

Sabó 'LA OCA'

QUALITAT SEfERIOR
FabrIcant: J. ALERIVI. MATAR°
ELS TINENTS D'ALCALDE
Sota la presidencia del senyor alcalde es manten anit paseada els tinents d'alcalde, canviant impressions
respecte al funcionament del nou
Ajuntainein, regulat per iT.statut municipal vigent.

lABLE. Cc XI: O
JOIES,
oialectes »ate de totes chistes. Preu flx, Triares, num II
Els corruireiards i industrials
que s'adhereixin al fiarle Pontneular Illpoteettri, atrznienlaran
Unes vendes i oldnetran 110 511
ilioniria. Delimiten detalls a la
Granvia Layelima, 58, principal, profiera.

EXPOSICill

I

NI HE L'He

t

AVUI

' Gran Festival
1

• (aun Badauitipt Fan

aracials

Ami, divendres, en aquest Centre
donara una conferencia En Bonaventura Bassemida i .ltlust. sobre "Impressions d'un viatge a Itàlia".
--- Per a demit, sisé divendres do
Quitress nia, no deixtiti e lti visitar
la nostra assorilda secimió
que ningú.
p' y , 11 -P'is Ira
Economat de Barco/ola, Rambla do Catalunya, 80

TELEGRAMES
En compiiment de l'acord que va
prendre l'Ajuntament en constituir-se,
alar el senynr alcalde cursa els telegramos de 5alutació a S. M. el Rei
al president del Directori militar.

SETMANES SANTES

LIQUIDACIO

LLIBRERIA 131:BIRANN,Porteferri1sa, 19
—

COM PLUM ENTANT L'ALCALDE
Acompanyat del eatedratie (lo l'Ese-da d'Eng.nyers industrial: i diputat
movineial Antoni Robert. ha complimentat al sznyor alcalde el catedratic (le la Universitat de Berlín seny:ir GreSellin e , que ha ring '' , a Barcelona per tal de donar algunes conferAncies amb projeccions sobre el
problema de la Cultura.

ENTRADA: UNA PESSETA

MONSTRUOSA
DE EllISTALL, PISA I PORCELANA DE LES 31ILLORS
MARQUES ESTRANGERES
Jardinores. cenires, ampolles,
gerros riquissims tallaLs, vaioafii i
posvenes, serveis
tre s a Eilig preu
DIES
NO31ES Ial HAN"'

fritt!leria M. ES1EVA
RAMBLA DE CATALENYA, 95

NOVES RELIGIOSES

ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA
Oblé un Axil i m splondorOs la
Santa 31issió guaro-mal quo ei
11. P. Josep 31. Ihjoan preilica
a la SP11 :Metropolitana. La Santa Esul3sia Catedral es s''rii itiolt
concoeretzutla
Ta MI . ' tinilm e s t al moll concorre im. mie s. les -C., invii eso si esptrituals" quo en el saliM ifactims
do ti l'ilitrrsitat Pontificia. i
aniti un eitient ben familuir.
dona! rosinontat Pare jesuita.
Ami-) dice ló clara i
posara per 1 ita:1 aquellos
ratili , s do Sant Pati als do TessalZin i( a -Progmen por nos:4111.09
perquA i m orri la . paraula de lIma
P VOS:lt
i sigui glorifii m ada - .
sinli m lirament l'oslat de rrisi e s piritual i indiferenent roliziosa
que arlapara ol !Post p.:111Is la
IIPOPS; g it a! ilP e:1(TP l a !' Iota al
sen ressorginient, estaldinf imoria
un Irl o miljans nirs eficai:tis
Ini prodicació de la Paraula do
.1 aquest fi s'lia organilzal
del al Catadin ,. el ["eminent
lana. piteó ti nilm vida própia,
3lissions t Exerl'.1poslolat
ricis i Obres auxiliars.
1)^ t allzolament en (12,e-,tb.; la finah:) ii i organitzaiiiim, As a. il:r.
pl omoure i . vorricis I missions
en ludes. les parrAquies ihr
VArxiilläresi. i ajnilar solmrrIel
aquelles que no disposin
initians mater -als Per aix.1 han
estat eonslituieles lee, obres
auxiliars Apostolat del hon Iti_
Srs. Propaganda de Pirlat i
l'Obra del ruhte.
Eti sorit portaveu un butlloti
trimestral.

Ilibre
ns sortit
poeme

MOMENTS
de Joan

PURE PERMANYER
Evita el raquitismo

TURO-PARK
Per a la inauguració de tardes d'aquest popular parc, que s'efectuará dinmenge que ve, ha estat confiat als re-

de 4,844 ninvols i altres obres acces- m presa a anar-les a comprar,
slauran acabal, i les haveu de
sOries al Cementiri de Sant Andreu,
pagar més eares. Cregueu:
harem estat adjudicada provisionalavui mateiv a les vailitem al senyor Jo-cp Llevar Saturra
zePirrios Lluis iNglada, ilarobla
per la quantitat de 635,bzo pessetev.
de le s Flore, 8, i Ronda de Sant
l'n- n 11 presidida. en representació del
An)oni, 5 ,
vencer akalde, prl regidor Octavia
Navarro Perearnaa. autoritzant Vade
el notad Francesc Esprit!.
---•

SUBHASTA
S'Ita celebrat la subhasta doble i
aimultänia relativa a la construcció

Us haveu fixal que poden
comprar copes per a aigua a
6'711 pesseles dolzena; per a vi,
a 605; per a verev, a 5'25; per
a lieor. a V25, i per a xampany,
a 865? Dones si no us doneu

Preu: 2 Ples.
Dlpòeitt Llibreria Italiana
(Rambla Calalunya, 125),
i Naelonal Catalana (Corla
Catalanes, 613),

ELS PERIODISTES
ESPORTIUS
El SIlidÍciit
PPriOnt:Sfr, la,. portius, que S m a benefici de :a
sova Caixa de Provisió i Socors
el producte quo s'accuisegeuivi
on rl Said dr LE-sposieiú
l'AutornAbil el vinent
preimetipa por tal de que
l'esmentada Exposició prengui
aquel! dia I'as-pecte de gran soler-imita'.
L'Ajuntatnent conrorrera a la.
(m iaus!! r a aeompanyat de la Banda municipal. i tot fa esperar
(pan la iionourrAncia al Pillan
d • A rt )1011P1'11 SPril grandiosa.
1' im altre dotan interessantis
son det (Ps? ptehi,,cit
dols estailtls, s'o que fa suposar
quo per al dilluns tole els expesilors tindran cura de presentar
Ilurs stands.
Dificultats sorgides it darrera
hora San obligat ai Sindical de
Por:Aisles Esportius a deixar
en StliSpellis anib casiseler definiliti l'obseoni d'un Citroen
5 11P. als tioncurrents de l'esmental fe s ¡val.
FLITROL
\i, sotuETAT bild SINT
S. F.BAST1A - C. ni,:spANvoi.
eantp do Sarria deniit i
dininrim g o. Multaran els equips
Re inti SO( iefat de Sant Sebastiä
i C. D. Espamol.
Per la ronstiluciii requip
donostiarra. Ps preveo que ele
dos matobs revestiran una veril:110.r fransi m endAncia. rar no As
de-Sados que l'equip visi,nnt
favin d'un tiontillornble estil
do loe iitipetuds.
il'ontorar fof por .-miqu_
siasme per tal do rontrbrestarlos.
L'i m emip donostiarra PStarä
formal ilm m la manera que segneis:
Eiactlirre. Bequiristain. naldOs. Portlis. OlaDola.
Rosalos. L'irbina. natal n q i Yorrila, veninf rom it suolents Artolit, Arrate i Campos.%
CÛPt PIT. \R ALONS11
Hiuntenge 'vinent, al eamp de
L P S Corle, jugaran el reserva
del E. 4. Bamelona i PAUttie
de Sabadell, disputant-se una
bn-Miea copa donada per la pe.
pular rouplelista Pitar Mon.4
so. la qua l tirar el ."kick.01Te.:..
Ahans d'agites, partit, ele
fantils deis mateixos eereles
disputaran una cope doma*
per En Josep Glera*.

.

A lea mitra parte, la secció
etectuerit les provee
legdents: finale de fes curses
de 100 i 400 metres i una altra
de 3,000 metres relleus.
La secretaria del F. C. Barcelona, marees a la cooperació
del coc de telèfons, disposarà
d'un servei especial par tal de
donar tota mena de detalls als
espectadora lespeete. del partit
de semi-fin:A pie es jug.arä a

Gijon.
.LA FINAL DEL CAMPIONAT
DE SEGONA CATEGORIA
El vinent diumenge. al cama
del C. D. .1apiter, se oelebrarh
el partit final rorrosponent al
campionat de segona divisiö entre els equips del Catalun y a de
Corts i el C. D. Artesa.
• Les
REM
REGATES F.T.IMINATOMES
El Club do Mar del Cenlie
Autonomista de Dependents del
Comery i de la Indústria celebrarti diumenge "villana al mata
regates eliminatòries de i cl a
quatre remera i timonera d'un
racarregul de 6,000 mel res,
amb una virada, por designar
l'equip que ha de portar la representa-id del Club a les re_
gates quo org,anilza la Federacid Esphnyoln, a fi d'enviar un
equip 3 la Travmr.sia pi,(erna_
jional de Para:, del 4 do mala.
BASKET-BALL
EL

CaMPION AT
diumenge comença-

El vinenit

rà el sepa] Cainpional de Basket-Ball arganihal per la Federació i tan desil ja pels nostres joves rspormen.
Els equips. organitzats i en-

tTer,als durant els darrers

nie-

sos per veritables jugadors
basket, ad9. rits a poderoses societats esportiv e s de la riostra
ciutat. san ele següenis:
tà Allèt je Prion1;1. "Patrio-.
Martinene E. C., U. E.. de Sane
i C. D. Europa. PIS qual sortiran al camp por lluitar amb co.
ratgr i justioin prl envejat
tel de Camnid de Catalunya que

ELS ESPECTACLES
Dissable, 19. inauguració de
la temporada de Primavera.
Reaparició de la famosa emir-

Diumenge, dia 13, el Centre
Excursionista Patria anlebrara
una excursió. collaborani-lii
SPCCIÓ dc Fotografia de Caldes
de Montbui, San: Eeliu le Codines i Sant Miguel del l'al.
Sor' ida A les 53n, do l'esta_
cid del Nord, i tornada, a les
18'28, pel mateix hloe.

enuregatd-se del pnpet de Judas el gran traste Comm,
(irasco. En despalsa a ruin') -

panyia n te

laduria.

BALLS RUSSOS
que dirigrix Serge Diaghilaw.
Continua obort l'abonantent

Avui, divendres, a les cinc
Dirtaques
065. Per única Negada a
aquests preus. 1 divertidíssim
du' la tarda.

PASTOR
Formidable exil d'En Foleb
Nardorosos
aplaudiTorres.
al
m e nls a la sortida del sol, de
raldo ,le Palign. al \ralean liuhilIi in la ealastride del poni.
Nit, butaques a 2 possmes, El
gran axii n lo la conii, dia en tras

Ror!rar,:t.

LA DONA NETA
1 de la marii i n t ie PApette,,, ates_
tres,
A L'AIGUA!
Derruir, dissaMi , . tarda, butaques
a lia (105 El rector
de Vallfogona. Nit, La dona neta i A l'aigur.1---I i ium o n g, , a
dos qunrt s de quatre, La Venta.
foca; a dos quarts (le .sis, per
última vegada en aquesta secSt, ets nlos graos exits dol TeaIre Cnrinliu. La dona neta A
l'aigua! NO. El rector de Vallfogona i A l'aigua; Ce despataa a oomplmairia.

Pe444+0+44444414444*~••

l'Exposirid Tnlernaoional do
laautombbil. Sala B—Stand
Visiteu "D K W", que A3 el
que triomfa e n I it p ac a present

D K W VENCEDOR
volta a Catalunya
835.500 QUILOMETRES

en la

D K W VENCEDOR
en la aialta Alemanya
3.108 QILOMETRES1f1

,111111•1111311111W
liaL0 PC L'AUTOINOBIL
Ola Malo oda hassetaisto
ele Os

MARIANO SANCHO
& 111.
Ira •

TM ni, +VII"( ter

Lis

Asa

avui. divendres, tarda, butaca tres pessotr,:.

Nit, butaca, 1 possetes
DOÑA FRANCISQUITA

TOURNEE

Frederic Caballé

Gran companyia dr someta 1 opereta, primer actor I

Ramon Peña

- TEATRE POLIORAMA
1 Companyia comAdies

triea. di/P.s posspf
CARAS Y CARETAS
dl Irin

rPpro,en'a,i,

LA LEYENDA DEL BESO
tee iiieliyciles
Saus. i Galindo, i sonyars
Lledó. AftlaViVa. Sandas,

e.

lossal baritan

FREDERIC CABALLE
'Farda i nil:

EL

LADRON

44.0444.a.04.444••••4441•44iin
n1444.e44444 1 44 1 64o5eesse

nent baix Enric Beut

Teatre Barcelona

44444444+04444+114+6444.6+

Cornpanyia de comedias

ble***4444444444444s».4.4

AN'FONI MAR l'IANEZ

t Gran Teatre Espanyol I
SANTPERE - BERGES
tarda, a lc, cric.
entrada 1 nota r a 1 Ne nuera.
LA MANERA DE FER-NO
es,

a

1

.

U.

...

i rih / 1 111

Avui, divendres, tarda. a un
quart de sis. El pas (le ea_
inédia dele germans Quira
tero,

Urna, dorant c . ta r da, a do
iieuri , en corr.•
MALA LLUNAI
GALL o CAPO?...
N/I:
PER TRES PESSETES
ef4
1 reme,'

Rivas,
LA GARRA
MI, debut do la gran eut11pa a n .a francesa

JEAN SARMENT

LA NEBODA DEL MINISTRE

nurualunt Ir

r,lorla. rellena

e

1.44444414104444.11

-640+64444.1
Oran c ernir/my:4 Intermy l e am e,
CINC EQUESTRE I ATRACC1ONS
dirigida per Wili 1' ! li Lisa I

Magnifies frlm 1 lee gran a
eatrelles de varietate,
aval, diveralres, larda, a dos
quarls
cine. NO, a les
deo . aci
ere

une iiellyira

it AMAL/A DE /SAURA
ptt,eid do th n lahle,

ELs2 4 hUGOS
CREEN ANO WOOD
SAMSCR877
Av.!, el . s. 1.› ii., ..r . ante excreten
nAini 1 n A bu: 1 A MORT

ele la fOrr:`053

dani.nrina
MARGARIDA ORACIL

81.0 . . nE PLIrISA
— -DissabR. dendt,
ELS 15 BALTADORS
ge4nencsa inhuma
bann e use,
El.

El,

Poppeccu. Exit Illaub
and Hanys, balls clässies i
fru nläst irs.

de boa..
_
Aviat, ReaLrou-1.0

!-.114444•444•494.414+9,4444

4

Teatre de Novetata
¡tuna PAPIllirels , larda, 3 r Ir,
• rin', n ?Hl. a
111 tuis dios • beneticl del rni.
blIc. 1, La pallfeala única en el
ser gimete, d'extraordiniiria
força eUrniea, Animaba... com
ele hornos, en la qua' es desenrotlla un drama d'amor i ge_
losia, fet per gossos, gats,
anees, serps, simis, elenera, sanee que hi intervingui
cap esser hurra'. 2, La pellicula
d'èxit enorme La portera de la
fibrIca (completa 5,000 metres). Totes dues obres, que
formen un programa monstre
de la Gaaa Gaumoat, sola es
1111 n 111S 111-

eilehres harristes Lee

El gran artista ()O la caneó,
CHE VALIER
effi.o.urs de Mtle.
avec
Ivonne Vallée. L'ovacionada
popularissirno artista
ARIALIA DE ISAURA

Preseniaiiió
Miiiirire
Cbevalier 1'0M 141 lista cine_
mal ogräf ic,
prajectant-se
les
divertides pellieules
Mauriol boxedor, a il
i El crlm de IllaurIcl, a
la nit.
llirre.4411414444144444414444*

TEATRE TALIA
Companyia de comedio( de

MELLA CIBRIAN
Avui, divendree, tarda, a les
cinc, i nit, a un quart d'onze.

TE PER A L'EPIDERMIS

s'engegarä un e›pli•ndid DEMANÍ-He EN DROGIIERIES. PERFUME
RIES, ETC., AL PRCL1 DE 2'5C PESSETES TUS
atilaemainmanamaussommanam

a 0'50 pessetes l es deu primeres paraules i a 0'10 per
rada,una d'enes

CLINICA
WIES UR/NARIES
del Doctor Cilmsd.
Rambla Pla Itormor,s,

tercer round, La Do/orta, drama
d'En Vells u C . ,11111, El que ignoren ele homea; El Iles pudriste;
Voluntari per fo-ea.
Lonmenge, 431, Conant al cuiro,
quart r011lid; La rae de viure.

Del ES DE

ffürn. 5, pr:rnere
lene. Itt,spIta: 1 Cl. Pul)

PRACTICANT

Especials trartaments per
al guarime nt rnie ui ge ;es
14ALALTIE5 SECRET.

/444e."44.414.14et~44142:4,44

ESTILOGRAFIQUES (Hp'.117;'8.

COlealta: de 9 a 12 13 as
EcoiromIca per a
emplean, 1 obrera.

marca . 1:10m0n1", Haulao urgrat, a als
pesantes. Fontanella. 15, tercer, segona.

BERLIET

IGALE0T01

Hi po TEQ uE s . aTzelmetrtnactd r3p1 •
Vacilen 8. A. Pasaatge
Z.C.on1",
ectresol. Telefon 5424 A

rI \NtNvik

Rubens

MAGNE TO S•

Programa
Aturia
Especial

TAPISSOS"'"
" . " ""
m"
Importan%
crEspanya

V.an•-clautat en tarlssol rettimsne. ExpoelcId permanent de triadrele a l'OIL gra Visto. olcograttes. etc. Falartcaeld de marca
mo:uures.— No comprar, sense
« Presta Can, V. liont(alcon. Botera,
aliad Portalerr/ssel.
TIne capital per

Bare<lona•

4444.2-0+4~~44.0ess

PR OPIETARIS• rollorar, 1,Irent
Cot.,11clon.

Aviii, ilivendres, eapítol 3 de
L'emperador dele pobres, Chan.
tage, Les tres iliusions, Les
promesas de IfIrgIni, L'herenala de l'oncle.
eMM10•11111118

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Desastre grao, Cama.
val, El en dita de baralla, El vell
niu, Sonant el cuiro, 1; L'emperador deis pobres, 3.

Cinema Princesa
Via Layetana, número 14
Telklua 1371 A.
Serapre el niillor e.njunt de
pragramos. n liveialt es,
grandna e - ectron(' s: L'empora.
,e el
do y deis pobreta project
se(am ctpilid, per Nhdlud,
llenry Crnuss, El ven n'u, iris
leres:-rinl drama deilionl a les
111:111,S i als fina, que ni els pares ni el,: n'aras tleixttratt de
veure-la. 1)1 nnín sanear l'Ira
i 1• :'rer Taren el nialoix;
t ot B ah», film Mane j en, ina r1 isla
terpreta! pel popular
alma Sacriflol d'amor,
ititiirosdant film dramatir. oren_
riti ale la sense rival artista Lucy Durante: Sonant el cuiro,
›:egon round. poi gran pugilista
Druny; El mostee pa.
Unbleg, gran broma. -- Diuestrena del tercer
nit.
arenga
eapllol L'emperador deis po.
bree. -- Dilluns, grana artistas: Charles Ran', 1.fay Allison,
Viola Dana i d'altres.

Avui, al KURSAAL
LA

PEL.LICULA DE ORAND1011
EXIT I SENICA010

EL ?ZINC N

remen/reta de toga
mena de PeCern Co,,.

Caere.' Blas. elliner0 63.

—J015z.K.—
1.WC, 6 bolle.

Montagu Lose

Diana - Argentina
Excelsior

se ne barat. 'jarree de Setlord, ntimero 212.

DIVERSES

EL GRAN'

1

r3aAs Fladamioantarrna, Sant

ITENC

En preparacid

i Alma

TREBMI

VENDES

Matriu, pell,
bufeta, próstata

COLISEUMI

es

r :.are7eS
P
acPrrj
raro.a
Eon rot rabun o. s'e:sig.-Osen inform e ,. E,crol,: J. l i neo/re. Espluga de Francoli.

Veneri.
sífilis, impoténcia

te.44+11.11+1140444441444414>eihe

t

Ames

Petits

Avui, dIvendre s : Sonant el cuiro,

ELDORADO

n 1• nn una: ls
np,
Je neo, granchbe aa.t di ti.
‚St arraccuQu,.
[Le 3 FOIJNRIELL'S

d'afaitar-se, 11 desapareixera,
perque, cal no oblidar-ho,
LA .. PASTA NIX» ES,
MANE DE TOT, UN PRODUC-

oastoll le foos aeris. pat,. reno_
nienals pirotecnias Estape gern:ans i Mueras. Cata. Rostaurant
Carba.

Walkyria

Collseu te vueletate

Aso:.

íiuTfru iste,

dissnlite, larda:
EL condado de fRairona
Nil, cg suri fitrtu'u'
JEAN SARMENT
144441444.044.414~61144.44,
4,41104+11.411444.44414444144~

Teetre Ciimie
I

4 44 «...• 444 4 44 4444 .• 4 4444 4 4
i Monumental - Pedró

•nn.

I, le

furliasla
Fina EL DIMONI POSTA CANYES

.

AMOR A OBSCURAS

id relelirat (Irania en dos
ruchos, do :Manuel Linares

I Odel'il

GALL O CAPO?...

diunionge, tarda,

-Barcino" - Pul:dunas 'QuaGats- _ Banda militar. Clip
ril tard, a la gran udima (Ir t'estos,

NIX

Usant la Pasta

simplificara l'operació. d'afaitar-se, hi empleara tres o
quatre minuts, no sentirà despres cap irritaciö ni molestia
a la pell i, si la tenia abans

1 re

1-5115,55 II CI St •CSCSSS+t'

TIO JOSE MARI
prpuha r:

SOL DE SEVILLA
ael p primer do
El. PAJAR° AZUL
prenent-hi part. por deforemar al beneficia!. l'en:-

per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d'obSectes porta-microbis.

1NAUGLIRACiO

WITCHING - WAVES

Avut, dtvendres, tarda I n11. gro,.
ProgTa ltro, . Ca p- estrenes. Les divertirles. po llicules Len prometes
d'En Virgini 1 L'herancia do Poncha; el form6, drama Les trae I g ualan, por Puna MeideluIll: la roe, Indrba Coincidenc;es, I Ir,r,ra Jori nzda do la n . old- . al p o illcula Vempecador dele pobres.

tagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta Eil sf, sitió fambe

TURO PARK
fflontanyes russes.-Auto Ruund
Casa encisada - M•ignific "canroussol" - Panorama oriental
vivent _ Jlillnir modorn parisono.
:to atrarri"ns
InAs inl
rr, :sant _ Zardanes par ha eobla

NIX

Pasta

s'eviten tots eis perills de con-

LIMNRIVEIEU

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia

linee popular:
EL

Usara la

DIVERSOS —

Avui, divendres, larda, ala-

etoétera.

•

sessiö ESPECIAL de diumonge, larda.

841414111+111•04141.49•44414044PPereadi

de

• SOL DE SEVILLA
Dissabte, grane funcions
ea honor i benefici dal co-

per a l'operació d'afaitar-se i
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

numerades per a la

Pascal dama,

NIX

Pasta

is, dones, un tz-Ictor preciós

despatxen bu-

AVIS: Es

444•444444********4444.0.

u4411114444444+4.44+1444441
..44-144144,4444+1

divendros. tarda, a los
eme. preus papulats. B ur -

•

La

Augment d'entumes

i ni!, comiat de /a campanyia

eltreeter,

ha estat elaborada pcnsant no
sois en que ha de suavitzar
el pel per a Fer-lo tallable
sense gran estere, sind pensant tarnbe en que euri l'epidermis de iota irrita ció,
grans, rojors, etc.

ere.44444444444444444444e.

dleendre,, moda tire la,
zran , 11(1a sir'' Sor El
presentacid sumirgrandtd, espectaclo. Un al- e
;re Orlt: Terror, per la intrOplela
Perla blanca, it qual fa prwses
pilotant
roen.erugaw. Revista %elle. Iiiiniä. dliisabte, eran111038 eSler g a: Blirant la Huna,
darrera creaen
rtrul,s Ras.
ItIssabte, de niAra, eaparicIM1 de„, t
la genln/ ps;relle. Raquel aloller,
amb ti csa r^ 111 crtarl0
Roaa de Flandes

Dill111Pflgn, tarda

RIO
a casan.
Cniginal i,r • et

a

Primera actora i directora, Pernio VaBejo i Caries Beraza.
/desees directora 1 concertadora, Julia Vivar i Laurel

DERING EL NEGRE,
PlIOGILANIA AJUMA, drai ma de l'Oest. pel auster
Williani S. llar! i Anea Q.
i Nilsson: ("ivi( (le EL QUC
LES ESPOSES VOLEN, per
Elliel Terry; CURANDEKETA MEVA, cionira, i NOVE.
TAT3 UNIVERSAL T'Urna' ro 86.
- -- ------------ -Avial: DOROTHY 01314.
........
___. _ .
tapies

AFAITAR

NIX

Avui. divendres, estrena

II/II ala del
Red de Vereela,

Gran

LOS GAVILANES

des

W

empanyie de lanuda.
Direcci6 estenica, Leopold Gil.
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MODA

Notables teste( I tele.

TEATRE NOU

TEATRE

i

<PILAN CINEMA DB

.44114•14141.1644444.4444444

-I

Sa16 Catalunya

LE PECHEUR D'ORIBRES
estrenar, ami) gran èxit n1
leal re do l'Oeuvre i tradult
,,
• a sis idionies.--Dema, dissable. La couronne de carton. Diumongo, Je suis trop
grand pour mol. -- Dilluns,
-- Le mariago d'Hamlet.-1712 mar( s, L'obole d'un soir an.
cien.

•444444+04444444.0•44+114.1

TELEFON 3535

(-**Keeever-f-erede.44,44$4.1.44,

.1EAN SARMENT

VEGADA ERA UN

tetes, d'En

CINEMEST

Tourre, e JEAN SARMENT
6 Coligues funcions, 5
Debut. mea
n (tatuabas. nit.
a les deu. El drama en tres
actos. de

Teißfun 3500 A

UNA

Ultimes representacions de la
! llegenda dramälica rn tres actas Los hijos mandan, l'obra
quo ha constiltill el mes ela11101'ÚS exit d'aquesta temporada. i el arrima en un acta i dos
gtliMeiliA El sexo d4b11. Dise‘ al3(0 . tarda, a les eine, matinac,
Cäsete... y verla. Nit, a un
guara llame, la eotnin dia de laminas Rivas Frente a la vida.

Tea tre Barcelona

A PASTA PER

COLISEUM

'-o444.44.41,44/4.11.114

Teatre Català Romea

• ••

• ••

ba

Gran Teatre del Liceu

Madrid-Saragassa-Alaeant.

El Club Muntanyeno verifirara. els dies 20 i 21 del era-rana una excursió espolealagica a Marsà i Mora lla Nova.
Per a detalls i inscripcions a
secretaria, fine al dia 12.

aquest lueal, i acadiumenge. -- NOTA: Tots
els nene seran obsequiats ami)
liii present. - - Dilluns i di_
iritis, esdevoniment: LA FI AR5 20, per la ewnpanyia (irasso,
donaran en.

• • TEATRES-,

amb treball conqueriren l'ar.y
passat els attletes d o la Sncielat
Francesa "Patria" i pensen defensar i conservar aquest any.
El dia 11 de ninfa OS confirmara si veiern el partit final de
Basket-Ball del Campionat
Collegi de la Ponarriva, que
rnincidei amb el Campianaa de
Catalunya de 1924. i encara que
de molt aventura' fer pron?is_
podern dr lar la veritable
Cuita serit entre aaietä_atu,_
tic i Patria-Eurapa. sense
menysprear els naves equip.
Qid serà rampa', de Basaet de
Fany de 1924? Aquesta es la
ineagnaa. Ja ha saurem.
EXCURSIONISME
Per al proper diurnenge
anuncia el Centre Excursionista Bareeloni la segona exclusa',
roklertiva per les vorera s del
rin Congost i ringles de Baria
sota eh segara t reemiregut:
Figuró. Santa Eugenia del Congost, Can de lii Potra Dreta.
Grau Casen, Sant Miquel Piespernes, Monlmany i Figarös
Sortida per l'esta c a', del Nord, a
les 635 del matt.
— La Serrió de Fatagrafin
efectuara una sentida de mig
din, per les vrireres del Beabs,
des de Mallet a manteada, suruni por ¡pastara') 0e M. S. A., a
les set del mata
— Per al proper diumenge.
dia 13. s'està preparara la 14
sar t ida infantil. sota el segnent
reemiregul: Peinar. Frint. del
Ferro, Timó dc 'Amigó. Roca
Plana, Coll dl Padr0 i Montea:da. La surtida tindrà flor a les
sis del matf per l'estaca.; de

Divendres, kS1 d'abril da 192"
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Avui, divendros. Moda Selecta. Dues estrenes: Arreglant •
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a eomptes, drama ninerica; Actualitats Gaumont, Perill bol- 3
11
ta
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II mortal .111111tPly llopP, in! p : . prelada per Lewis Stano, Alice •
•
111 Terry, llamen Navarro i Ehebara-la-Marr.
I
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atan: El presuner de Zenda (.,, projeetarä seneera, en_ •
5 cara que cansli de diles jornades, i duran! Pis dios de la 3
n
ii seva exhibicia regiran els següents preus: PrcterZmcia, 150;
II
5 general, (VT5.
.11:11:, divendres: de Sis a N'ud, es despaharan butaques •
•
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Ihm
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a
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diumenge.
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El local mes elegant de Barcelona
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Carrer de Valencia, 289 i 191.
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