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1
APLICACIONS
LES
Li . TiCTIC1 DELS
FEDERALISME
DEL
TREBALLISTES
INGLATERRA

Qdi guaiti objectivament les darreres transformacions
l'estat actual d'Europa haurà de reconèixer que, per ara, el principi federalista no és sortós. Cap aplicació n'havem vist enmig
de l'enfonsada deis imperis i 1 brotada de Repúbliqueä. Nornisi
hi ha el federalisme essencialissim de la Rússia soviitlea 1 el
regim ultraf-cderalista d'Irlanda.
No s'ha format, en efecte, ni una sola federació d'Estata
nous . I ni un sol dels Esteta nous ha adoptat el règim federal,
Lar a la seva constitució interior.

Pera si trobem natural que el federalisme exterior no hagi
trlomfa t en esdevenir independents la mejor part de les antigues nacions oprimides, no pedem dir el mateix de la eliminarle del federalisme interior. Quan dins una nació hi ha repone
inca caracteritzades, fortament diferenciadee, la federació es el
sistema mes flexible i mes convenient per a regir el conjunt nacional . I si es tracta de regions que per les vicissituds de la histaja han estat separades durant segles, com a trosaoa d'una
puna esbocinada, Ilur nova unió, o millo, diriem, Hur soldadera, presenta múltiples dificultats, que una política unitària pot
agreujar i enverinar.
Tal es el cas present d'Etsloväquia dins Bohemia, de CroäEslovénia dins Iugoslàvia, de Bessaräbia dins Romania. Des
del punt de mira del principi de les nacionalitats, aquestes incorporacions territoris regionals a la nació respectiva tenen
perfecta rala d'esser. Perla ja no en té tanta la iMposició d'un regim d'unitarisme, contra la voluntat dels eslovacs, dele croates,
das e.4ovens i dels bessitrabs.
No negarem que, per a una nació, l'ideal es el regim politic
unitari. La unitat espiritual de la nació porta, evidentment, cap
ala unitat política, i no solament cap a la unió. Tanmateix la realitat ens ofereix molts casos en que la unitat espiritual no es
perfecta. Especialment en el cas de la reunió de regions despies d'un secular allunyament, hi ha un primer període durant
ele quals eis germans novament units no es coneixen prou, 1
tentn habituds, gustos i educad() diferente. Ele croates i els
eslovens, per exemple, són estalles i estan sadollats de cultura
mentre que els serbis són cismàtics i editan sadollata de
cultura oriental. Històricament, els uns són romana, els altres
bizantino. Aquestes diferencies i algunes alees, no queden esborrades tot d'una per la formació d'un Estat comú i per /a
innegable comunitat de raga i de Dengue.
tina autonomia de tipus federal correspondria be a la composició regional i a la situació present de la nació sudeslava. Els
croates, particularrnent, no tindrien la sensació que ara tenen
d'ésser governats, si no per estrangers, per forasters. La política hegemonista dels serbis no far à mis ràpida
completa de CrOäCia dins el conjunt nacional i pot provocar laneuteelee desviacions en sentit separatista, les quals representen una feblesa dins l'Estat i un perill d'ordre exterior. Si la
tour/cierra dele serbia persisteix, els croates i ela eslovens se'n
serairan enemics, a despit de la comunitat nacional que uneix
es (Lverses branques de la Sud-Eslävia. Ele txecs, que sen mes
potos i més lliberals que els serbis, s'han decidit a fer als &dones algunes conceszions de caràcter autonomista, incompletes,
peri, de considerable importancia.
Una constataci
ó, enseMs senzilla i eloqüent, demostra que
el regim federal ee propi per unir regions, i no per unir nacions;
és eue mentre l'eliminació del federalismo exterior en la formuló de i 'Europa nova no ha produit cap conflicte, puix que els
Estats novells em descabdellen normalment amb independencia
total, l'eliminació del federalismo interior ha produït sengles
confIlctes en ele Estats constituïts per nacions d'estructura mema].
L'equació veritable es, dones, la de la fórmula regionalismeeeeralisme. L'equació tiacionalisme-federalisme, que en alguna
indret hom havia volgut estable, resulta inactual i irreal.
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Eis jocs F.orals se
celebrarm a FrançA

CLAUSURA D'UN CENTRE

eczerttador de Giran , , general
(co1 . ha ordenat la causara dl Centre R :publicii d, Girona, in.psullt -II,
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NOTA

D'E LA UNJO DE

RABASSAIRES.
La Unid de Rabassaires de
CataluYa ka Jet ptiblica aquesta nota:
"En a fguncs poblacions han mea

Rats regidors, segona la nava Ilei,
tidus de la Junta directiva trencas agrario' pertanyenis a la Unid
Rd ussaires de Calalunya.
El Ca ntil? dircctiu dc la dita Unid
pr,u Vacord que no s'acceptitt
carrecs, arare Ares raen', perso Provean, dia la volualai
del"
~tau.'

Encapçalada amb aquest Mol, retallene de La Veu de Catalunya d'anit
passada
"Es una penya de gent de Iletres,
hent senat a parlar d'unes suposicions
que creicin que no són mancades de
t'o/tánica:, 1 per alitä les recollim ad:
Diacn les ta : i suposicions que és
possil)le que els tradicionals Jocs Fiarais de Barcelona si g uin cele ttrata enguany a Tolosa de França.
Setons serrIla, l'Acadèmia dels JOCS
Florals de 'rotosa ha trames un co.municat Invitant el Consistori de Barcelona i els poetes i literato i artistes
catalans a les festes del VI Centenari
de l'esmerilada Academia.
Secan unes magnifiques festes simbäliques, testes de poesia i de flora,
que tindran lloc els dies a, 2 j 3 de
maig prop-vinent.
Sembla, fent-nos eco de les veus que
corren, que l'Acadèmia de Tolosa
devia dir al Consistori de Barcelona
que els semblaria molo just i els fóra
molt plaent que les leste, del VI Centenari es cloguessin amb 14 cembrecló

dels loes Florals de Barcelona el dia
en és. precisament el primer diumenge
de maig, con de costum.
Per a denk este convocada Junta
general extraordinària d'adjunts, "per
nactar d'una qüestió peremptòria",
segons diu l'avía. Serä per parlar d'aquest punt?
No trigarem guiri. dones, a saber si
aquestes veus responen fidelment • la
realitat, i si aquestes suposicions da-

dran confirmada.*

"Amics de la Poesia"
SESSIO COSTA I LLORERA
DiMatil,

dia te. a les set de la tarda,

• les Galeries Arenyes (carrer de tes
Corts Catalaries,4570 ), els Amics d le
Poesia celebrarse osa room sestee que
vegurameat atraure bateas dele eses-

~TI valles meres t CRITOICS
parlamentaras. el Govern blacdonald
fa el sm cami. Hi ha moka gent,
sobretot fiara de la Gran Bretanya,
que encara no s'explica prou la pujada dels treballistes britinics al poder i menys entera la relativa durada
del Govern, que d'aci a poca dies compare el trimestre de la seva actuacid.
Darrerament, hora es pegunta per
que no dimiteix Maccionaki despees de
dura derrotes a la Cambra dels Comtms.
Podria contestar-se aquesta pregunta amb l'observació banal que no tetes les derrotes d'un Govern al Parlomees impliquen la retirada d'aquell.
A mea quan es traca d'un Gabinet que ja se sap per endavant que
no té majoria parlamentaria, el quedar en minoria en votacions sobre
punts que no sien essencials, representa una ensopegada que no arriba
a una caiguda. Abone de la farmacia del ministeri blacdonald, molla
rent en aquestes planes la versió que
aquest continuarla en el poder encara que tos rebutjat algun punt del
seu programa.
En el cas concret de la hei :obre
els Ileguers, ningú. i menys que ningti els ministres, podia sorprendre's
de la derrota. Quan el ministre de la
Higiene, Mr. Whestley, presentà a la
Cimbra del. Comuns el projecte, amb
l'articte primer que deia que un
gatee tense Mina no podia ésser nata
eat del MI domicili per falta de pagament, era segur que aquest article
no pastaste. Per a mejor claredat,
Mr. Amuith anunciä que els iliberals
rotulen contra l'article. Aireó no obstant, el Govern no retirà el projecte.
E/ kader obrerista a !al Cambra.

Clynes, no Me sinó oferir la
substitució del dit article per un altre que carregues sobre eis contribuenos els lleguen dels sense-feina,
Pre p osició que fou considerada igualment com a inacceptable. Els CebaDistes no podien fer-se iHusions respecte a l'aprovació del projecte.
Per que, doma, anaren a una derrota segura? L'explicació mis ver-

semblant d'asusta actitud és la eiecessitat en que el Govern Macdonald
es troba de fer concessions als elements radicals del partit. Mr. Neville
Chamberlain va dir davant la Cambra dels Comuns que l'anide primer

del projecte era una confitura que el
ministeri servia als extremistes."
It er ò encara cal tenir en compte un
altre aspecte de la qüestió: i és la
täctica que actualment segueixen els
treballistes. Aquests saben que en lee
actuals condicions Ilur obra de govern no pot respondre sinS en una
petita part a Ilur programa. Comprenen que no fan una vera estada al
poder i que miméi s hi passen. Ara hi
són com a passavolants, no com a
estadants. Llur preocupació principal,
NI que fa a la política interior, sea
les noves eleccions generals, que no
Poden ésser molt Ilunyaties. La natural aspiració deis treballi3tes és
lir, en la próxima consulta al cos
electoral, una majoria que els permeti
d'ésser al poder cono a estadants i no
ja com a passavolants. Alai, els projectes radicals rebutjats pels partits
burgesos al Parlament constituirien
ttna bona plataforma socialista per
a les eleccions vinents.
Si les vagues i a impaciincia dels
elements rii ;is radicals no fan caure el
Govern abatí; d'hora. és probable que
aquest durará fins a l'acabament de la
temporada parlamentària, és a dir,
fins al mes de juliol o d'agost, i que
les eleccions generals decisives siguin
a les darreries de l'istiu o a principis
de la tardor. Si les coses no canvien
molt, les noves eleccions donaran un
fort guany als treballistes.

A. Revira i Valle

Un trust gerteauo-espanyol
o la "couperacto tutea" de
la Casa )(rapo
ea me& ,emps que ei parlava ea la
constancia) d'un trust formidable a
base de la casa Krupp i de la Transmeditereenia. Es va negar la veracitat de la noticia, pero atad ens
n'arriba la confirmació: - Desata
un notad d'aquesta ciutat, i amb la
"coope.raei6 técnica" ( le 13 societat
"Fried Krupp Germanhiweft A. G.",
ha estat constituida una societat
nima denominada "Unid Naval de 1.1evant, S. A.", que ha adquirit e., dies,
saltees i dressanes de Tarragona i

la Companyia Transmediterränia.*
chas. Ele Amics de la Poesia volee
honorar la memòria de l'illustre poeta mallorqui: el senyor Adrià Gual
Ilegira els miliers versos de Costa i
Llobera, i tot seguit sean ftaerpretades
algunes cançons popular, mallorquines
recollides per Joan LSongueres.
Rae estat ja repartidas les Cerreta
poma» brritesicao.
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PALMES I PALMONS E MES

Les palmes 1 els palmone del
Diumenge de Reme, no es pot
negar que am/3 aquest to daurat i Ileuger són una de les coses més edades I gracioses de la
nostra vida tradicional.
Es adorable veure a la Rambla di. Catalunya aquest mercal. d'una cosa inútil, que no
serveix per menjar ni per a cap
necessidat domestica, i que satisfä tan desinteressadament la
Mulle. infantil.
Pelee no oblidem »que les palmes tenen un Ambo', un efmbol litúrgic i un slmbol humä
molt fort.
Tots sabent que el Diumenge
de Rams es la commemoració
d'aquella entrada de Jesús a
Jerusalem, d'aguaites palmes
jueves, d'aquelis llorera i aquells
eras de Joia. La quiletalla duen
les palmes a l'oeglesia, perquè
en aqueets dies de l'any el record de l'entrada de Jestle omple la tendra florida primaveral dels camps i la delicada inquietud de l'abril.
Aquest és el simbol religiös
de les palmes. Penh el Ambo'
humä del qual no pedem prescindir, de tan fort i tan lligat
a la nostra änima com ei
bol religids. Les palmes voten
dir: Illuita o triomf.
La palma vol dir ei triomf
en el manir'. El diaca Sant
Llorena ds pintat emb unes
pernee a la mä esquerra 1 una
palma a la dreta. Santa Litigia
gloriosa duu ele ulls en un pie/.
Santa Agata els pite, però a la
miL dreta aguanta la palma, i
així tots els santa j totes les
äaideä martiritzals, Huila i
triomf; martiri i victoria.
Aquí les nostres palmes i ele
nnstres palmons del dia de
ramo sembla que visquin despreocupats d'aquest stnibol que
ella han donat els bornes. Les
palmes i els paimons no hi tonen cap culpa, es deixen guarnir amb cintes de tots colore,
es deixen tallar i torturar les
fullee per convertir-les en fanalets venecians, es deixen penJar estrelles platejades, i rosaris i sabatetes de suero i fruílee confitades.
Palmes inefensives, palmes
senas haroicitat, que consenten
a ser beneides amb una indiferencia, amb una resignació insensable de cosa marta.
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Les palmes que el vent fa
muere a la Rambla de Catalunya, aquests palmas rtgids i
esgrogueits, caparen el come
pender, coro els eäelaus eit un
mercat ireselaus. Estan segures lo ä ilustres palmes barreloninee t'Ud assiäteixen a un
Diumenge de llame. Sima° Divendeos de Pateen') i soaso Diese/a, d elläria. a les esglasies
ealebrarit el inialio ritual de
tots els anys, iteran cantado
les solemnes permites, pecó...
el divendres sutil del carear i
el dissabte de atarla del carrer,
la passió i mort i les (empanes de .Pasqua en el cor i en
les mans que compren les palMes eegrogueitles, tot abre) je,
saben les palmes de la Ita nibla
da Catalunya que san suite i
nous i ea el e ti que ato 'Higa
1:5 sernblara una mica trist
tsst aixe, perh avui euniencent la
setnnuta santa i no es (Mentid
de hure. I en mig de tot hi ha
una certa cosa que ene aconSOia una mica s ':"s'' s;es
v,

tr..zepwNo da un plany jerentiac i
desesperat al que em dicta
acinesia eoneiderneia cobre les
pulules, no Us ponsau que vulguI ennnettinar-vos l'esmorzar
amb un pessimisme poca-solfa.
Ja he dit que bi ha una cecla cosa que m'aconhorta i supuso que ens aeonhorta a Lote.
aquesta certa cosa de la següera: Les palmes i els palmona són per e eles criatures
l'Inocente; els que han de dur
les palmee, els que han de fruir
les palmes, no saben) encara
que vol dir aleó del martiri
del trieme tenen esment del
simbed hernie que tremola en
les Matee vegetale de les pal'AM

Les erlatures estimen les palmes. perqui eón una cosa bella, perqué tenen un aire de
present misterids, i principalment porqué solen anar acompanyades de dlaminadures. La
puresa i la dighitat de les palmes no es prostitueix anant a
parar a les mans de les eriatures, perque els elite dels infante i el cer deis Infanta eón
coses sagrades.
Les palmes perden el seu sentit heroic, però no leenvileixen
menten només les toquen ele
dits dele infante.
Aquesta es la cosa que m'aconhorta quan velg pasear tenles palmes guarnides tramitó,
pere procurem que aquestes
palmes 'lomee siguin abraeades i apretados per les mans
inneeents. Les persones que
tenen una eerta consciencia, els
bornes que es pum/gen amb
un gran barret ple de fuina,
ferien un paper molt ridieul . si
duguessin una palma a la mi.

J'asea Marta de 'agarra

DE

Com tothom ea', ale experta
es repartiren la feina creant
dues Comissions. El Cornee
presIdit per l'ex-ministre anteles Maekenna havia de resoldre el problema de la fiacid dele capitals alemanys emigreta a l'estranger. El presidit
pel general americä Dawes havia de plantejar un pla realitsable de reparacions.
El rapan del Comith Mackenna es eurt: omite 18 planea en °elan amb ele anexos
corresponents, i fixa a 8 miliars de mares or, aproximadament, el muntant dele eapItals
que els alemanys i Alemanya
posseeixen a l'estranger. La
Comissió fa dependre el retorn
d'aquesta quantitat a Alemanya de l'establiment d'un deis
punta centrals del raport del
°omite Dawes: l'estabilitmete
de la moneda atentar/ya. Si la
moneda alemanya s'estabilitea
1 si ailh va acompanyet d'un
sistema d'avantatges donats als
subscriptora alemanys dels emprèstits en moneda eetrangera,
els miliars emigrats—diuen els
experto —tornaran per la via
comercial a Alemanya.
El raport Dime. As liarle
potser mases llarg. Les tintes

FRANÇA

L'estada deis reis de Romania a París
Converses diplomatiques
Parlo, l2.—El prestdent de la
República i la eeva esposa han
ofert aquest migdia, a l'EUA,
un esmorzar als sobirans de
Romania.
A l'arribada a l'Elisi els rete
han estat rebuts amb el cerimoniad acostumat, retent be,
vors un balabló d'infanteria.
L'äpat, de carticter intim, ha
eetat servit al saló menjador
del primer pie. El rei Ferran
tenia a la seva dreta la senyora Millezand i a l'esquerra la
senyora Poincaré.
A primores hores de la tar-

da eta reis han anat a l'Aeadlimia de Belles Arts. Els reis
han visitat tambd l'Institut, del
qual da reina Maria es corresponsal. La reina pronuneiä un
brees diseurs, agraint la cordial acollida que se li tributava.
Acabada la recepció academice, els reis i M. alillerand es
dirigiren al concurs tapie, on
ha tingut lloc un "carroussel"
militar.
Aquest vespre els reis soparais a casa el senyor Mercaré.
Aviti ha acabat la visita oficial. Els reis i Ilurs fills passaran une quants dies a l'un.
tainebleau.—Havas.
IMPORTANTS CONFERENCIES
ENTRE EL GOVERN FRANCES
I ELS ,REPRESENTANTS DE
ROMANIA
Partir, i2. — Durant aquests
dies elan celebrat importants
conferencies al Qual daarsaa
entre el (Jo yera feances i els
representante die Rumania.
Aquest rnati, a les once, el
senyor Poincera ha rebut el
niiiiiätre romanes d'Afees Estrangers, senyer Duce, i et ministre remalles a París, senyor
~encero.
Entre Frenen i Amante es
cotice/e/arel un acord anàleg al
Tractat franco-txecoslovac.
Aquest acog ed serle estrictament defensite AmbdiSe paleas
es comprometran a aludan -se
mútuament per mantenir els
vegetas Tractats de pau.
Remara« &saja que Yranea
aeeepti un comprornfe mis coneret i que en l'atord es faci

menee(' especial respecte de la
Bessaräbia.
Per da seva part el Govern
francès desitja signar un conveni que ha d'dsser una nova
malla de la cadena protectora
que Mires convents hart forje!;
perh sembla dificil que Frenen
eonsenti que record frenenromenee es earacteritti ,per
.particularitats que no figuren
en ele Traetats es-atrae/as *mis
les nitres potäneiee de 14
tun Entesa.
Ele rete da nemania ban con.
fereneiat extensament amb
senyor Cariare ministre de Ro.
mania a Bruseettee.
Rl vialge dele &Mirans a la
eanital belga ha quedat
per al dies 10.11 i 41 •2 de maje.
Et din 13 ele role .sortiran cap
a ()eten& 1 Anglate'r'ra.
Respecte . el vialge deis sobirana romanesos a Espanya no
it
deoldil rey-4mm,

Parfs, t2.— El senyor Peine
card ha rebut aquest matt el
senyor Duce, ministre d'Afers
estrangers de Romania i el senyor elatonesso, ministre de
l'esmentat pais en aquesta eaBANQUET
Paris, 12. — Di senyor Poincare aquesta nit ha ofert un
banquet als eobirane de Romania.
A l'acta hi han assistit wites
personalitats de /a política i
deis negocie, sexi corte Iota els
ambaisadors acreditats a Parte.—Hayas.
RECEPCIO A L'ACADEMIA DE
BELLES ARTS
París, 12. — Els sobirans
han Wat rebuta solemnement
aquesta tarda a l'Aeaddrnia de
Bailes Arts.
Després han assistit a un
concurs hipic.—Havas.
UNA CONFERENCIA ENTRE
POINC.aRE I EL MINISTRE
D'AFEAS ESTRANGERS DE
ROMANIA
París, 12. — Al, centres interessats es comenta la convers
sa que el senyor Palmara ha
celebrat aquest mate amb el senyor Dura, ministre de Negocie estrangers de Romania.
Es diu que l'entrevista ha
versat sobre da polltica general
d'ambdds paises. — Rayas.
SESSIO DE LA CAMERA
FRANCESA
Paris, 12. — La Cambra ha
celebrat aquest metí una breu
sessió.
A petioió del cap del Govern
ha estat volat un crèdit suplementari per a l'exercici de 1924
amb l'objecte d'assegurar lalletjament dele agente de duana
al Sarre.
M. Franklin Bouillon ha pre_
sentat tina demanda d'interpelladee sobre les conseqüeneies
politiquee que pot reportar el
refrita( en ratificar el Tractat
do Laueana.
M. Peineare ha deederat que
lamentava que aquesta interpellació no pugui esser discutida abano do terminar la present legislatura, afegint que
eslava convençut que el Tractat
de Lausana seria ratificat en
començar la nova legislatura.
Mentrestant pl Govern farä
tot el que d'ell depengui per
reprender les relacione normals
amh Turquia.
En vista d'aquesfes deeleraMons. M. Franklin Bouillon
ha insistit sobre eassiumpte.
A les tres de la tarda la Camhra s'ha reunit novament per
rebre el proJeete de Ilei sobre
la reforma de les pensione, reforma que ser i discutida prohahlement en la derrera seesid
de la present legislatura. —Ra
-vea.
LA CURSA CICLTSTA
DEL% SIS T'Are
Parle. 12.—La cursa (*neta
anual dele ele dies. que romprenia un rocurregut ile quilimetres 2.588'750. ha edad cebarla en ø beres,layea.

DELS EIPERTS
generals del report eón les se,
güents:
1. Eatabliment del fet qua
Alemanya poi pagar.
2: Estabilització de la moneda alemonya creant una noe
va Banca d'emieeiö.
3. Estabiirnent d'una mora!befa d'un any i pagament de
les reparacions d'una manera
escalonada, a partir de 1921-i
1925.
4. Establiment deis recule:
sos ordinaris i extraordinaria
de què Alemanya pot. disposar
per fer front al pagament do
les reparacione.
5, Necesita at d'una torta polaica fiscal, i, en ras do mancanient, organ azada del .control
Mine 5, c1 re l'economia pública
i privada d'Alernanyn.
6. Necessitat de tornar a la
unitat de l'Imperi, i diseret
consell d'abandonar l'ocupaeih
de la Ruhr, per taj que 0 3 pugui produir el retorn a la unia
tat.
D'aquestee grane Itnies, cal
retente. en primer llar. rara a
mas importante. la crearid
la nova Banca d'emiesid, 1 despees l'establiment dele recursos
ordinaris i extraordinaris per
fer front a les reparacions.
Els exporte han estudiat es,
pecialment el problema de l'es-,
tabilització monetària. El seu
pie té per finalitat imposeibia
litar que es pugui repetir la inflació. De fet es reuneixen ea
una seta Cantiga Banca d'emisa
sió (Reichsbank) amb la Bane
ea actuel (Rentenbank) amb la
Banca futura (Banca de Crèdit
industrial), que ha ideat el
doltor Srhaeht comptant amb
els 400 milions rle mares or.
que deixa la Cite.
Aquesta neva bance, que tin,
drä la seu a Berlín, i Urce/e el
privilegi de l'emissió. estarle
administrada per alemanys, pera al seta eoetet hi haurä un'
"Corleen general" que estera
compost per membres estrene
gers. Un d'aquests membres
tindrà l'obligada, de garantir.
vis a vis dels abate, la regula,
rifat de la politice monetäria
seguida per la Banca, exercint
sobre d'ella un control rigores.
En establir els recursos de
que pot disposar Alemanya per
fer front a les reparacions,
experts divideixen (tueste re,
cursos en dues desees: ordina,
ris i extraordinaris. Els primero
poden pervenir de/ • pressupost
de l'Estat o de fonts estranyes
als pressupostoe. Entre aquests
darrers, els experts proposen el
llançar una serie d'obligacions
hipotecàries sobre la indestria,
1 una altea serie d'obligacions
hipoteettrie s sobre els ferrocarrito, embales al O per 100
d'int ere,.
Entre els recureos del presa
supost, al s exnert3 propasen
que es facin ohjecte d'un impost els transporte, cortes ena
trades. corre duanes. tabac, cer..,
veas, ele, els empreatits intee
riors i lee vendes d'eccions de
ferrocarrils.
Entre els recursos extraordinaris, els experts proposen.
l'emprestit exterior.
Teto aquests recursos han da
produir l'any 1924 - 25. un mi,
liar de mares or; l'any 1925-2 8,
1.220 milions de mares er:
l'any 19213-27, de 1.220 a 1.450
milions de mares or; l'any
1921-28. de 1.750 milions a
2.000 milions de mares or;
l'any 1928-29, 2.500 mateare de.
mares or.
Aquest any darrer es con,
eldera l'anualitat tiene per als
anys futurs, i Ita quantitat de
dos majare i mig es considera
la calentitas mínima a pagar
de 1929-30 per amunt.
Ele experts ne fixen ni la
quantitat total de reparacions
que ha efe pagar Alemanya nf
eetateeixen el nombre d'anys
en quh ts 'ha de fer efectiva
/m'imita quantitat.
La eitneie, en realitat. une!
sola: el contara posible sobre
la 'Menea alemenya.
Animal reten') Fe migra', parle
here fot un p etera per enmaremir el llibre del Cremita Dawes
a la eevn expreeei, nwe sonzi.,
Ha. EI Ilegidar catalä es dintel
il t u r s'interessi trust. per aquestos roses que netreixi mal
extenso" A menee Hem precu...
rat donar-ne un resum ciar
ereele. Ara, la eles' deis 'rebane
dele experte 41s a Berlín. Ši Als.4
manea are/tela les cm-hielen'',
aqueste raparte marearan el
moment reenlutie de les elite.
P11110b1 fin In nnst - ffnarrn.
porii. a Alemanya no trinmfa le

wdeletat de Pa ga r . les repara.
Mono es converteixen en una
enigma,
o

Mune**, titediipte-
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VALORE

NOTA NECROLOG1CA

"
ENTSRRAMENTS PER A
AVUI MATI
Francisca Nicolau Bornen, de 75
anyo. Lorribia, 4, segon, al cementiri Vell. A les onze.
Manuel Martí Quero, de 40 anys,
Sant jer(mi, 24, (loar:, al cementiri
de Sant Andreu. A les onze.
Mafia Martín Soto, de 43 aflyS,
Guitcr, 50, al cementiri Nou. A les
den.
Concepció Miralles Irefia, ele zo
Ilesos, Cera, 7. tercer, al cementiri
No.u. A les volt.
Dolors Alfaro Esponcira, de 13
z.lnys. Guardia, 2, primer, al cementni Nou. A les deu.
Mercó Majan Lizarro, de 4 anys,
Proclarnació, 9 i st, segon, al cementir: Non. A les vuit.
Josep Oton Aran, de 12 :tiesos,
Riera Baixa, 1, primer, al cementiri
Non. A les deu.
Antoni Broquetas Paftella, de 53
anys. Marques del Duero, 192, al ceitentiri de Les Corts. A les nou.
Maria Miró Olivé, de 7 anys,
Creo Coberta, 07, al cementiri Non.
A les deu.
Miguel Pujol Bonet, de 74 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Non.
A les vuit.
Consol García Sanz, de 4 ITICSOS,
Consell de Cent, 92, primer, al cernentiri Nou. A les vuit.
Joan Solé Guasch, de 34 anvs,
Escudeilers, 32, primer, al cementi1-1 Non. A les den.
Guiilern Vié Dibusi, de 4 an,
Vilanova, 140, al cementiri Nota A
les vuit.
Jaume Cros Huesca, de 19 niesos,
Indústria, 38. al cernentiri de Les
Corto. A les deu.
Durara 1 despee del desmaMar, useu

EIRE

PERMANYER

OPTIC
Passeig Gracia, 20
No tenim sucursals.:.

t'EN hOgi

estat a l'Aicaldia per invitar l'alcalde
a Yace de descobt ir la lápida que
donará el noin de Marqués de Fitronda a im cic/s carrers mi la dita
Cooperativa te ionstruits xalets en la
barriada d'llorta i que se celebrara
el alta 20 de l'actual.

DE,LEG ACIO
L'Aleald i a ha delegat la seca representació en el regidor senyor Bonene per a la vetllarla organitraea per
thirernat Teresii. que se celebrarä
dcmä a la Sala X.,olian.

LA ISLA DE CUBA
JOIERIA, ARGENTERIA, RELLOTGERIA. Pia /tela% 12;
idre, 3; Tel. A. 403. Immens
assortit sr, joies, rellotgeS i
objectes d'argent propis per a

BLES
El resultat del pleb.scit obert entre
els seus associats per la Societat d'A-

tracció de Foraster d'aquesta capital
sc,bre la urbanització de les Rambles,
ha donat el següent resulta::
Conservació de les Panibles en la
seva di,posic1i5 actual, 385 vols.
Boulevard, 9.
Urbanitzacions mistes o especials, 3.

ti p

p are o lo/Itl, Ram-

bla de Catalunja,
JOIES, VERITABLE OCA1310
I °biseles usats de toles aleases. Preu fix. Tallen. titIM. 41
catarros. refredat,, bronquItts
TOS
cahniques, r3 guareissic /apo
camelo atc.b tEnue Gomina! CLIMENT.
Per a artisto, cate LA GARZA.

•

Seguim el programa de conferencies i excursions cientifiques organitzat per la So¿etat Astronómica d'Espanya i America, el proper dissabte,
cha 19, tindrá une lexcursió a 10bservatori Fabra per a Eobservació
Saturno, la qual anirã precedida d'una
confertimcia preparatória.
Es recorda als senyors interessats
Que essent limitat el nombre de participants és convenient de no demorar
la inscripció.
Per detalls i inscripcions, a 1;nslifut d'Optica dels senyors Olió i Ichasmendi, Ramble del Mig, 3.
Per a comen I I dioma*, Taqul-meoa, sto., estudien, esayor
o imponte a l'ACADEMIA
COTO, correr deis A p ta, 10. Te.
lar. 6081 A. La mis Important
d'Espanya.

ano

Pavera;

DESCOBRIMENT D'UNA LAPIDA
comissió de la Cooperativa de
>islote, per a Cases baratea ha'

ATENEU OBRER
DEL DISTRICTE 11
Aqueotz entitat ha lealitzat l'escrulini i recomple dels vots del plehiscit
cotre els :aun osrit ,sobre la ur),ani•niciiin ale les Rambles. El resultat
estat el seguent : 171 tots a tagor de
la «aitinuaci6 de les Rambles i ti ruta
• favor del boulevard.

Colore

Layetanes I

coRTs CATALANES, 613
I

MOBLES, JOIE8, TAPISSOS
LAMPARES deooraeló, projactes per eminente artistas

CAP A PARIS
¡la sortit cap a Paris el pianista hiel
` Trio de Barcelona" En Ricard Vises.

MIres
Mena
talara

233

23350

>Ova York

2425
6040

1n 114 .

3111101
Artero**.
beeenibra.

Coral
•9'60
03'00
24'00
95'50

PAIVIDE5 i CARBO

CARIBE, 16
Nou i esplimdid assortit en
adornaments per a vestits de
senyora.
RESTAURANT ROYAL
Sale) de Te
cada die te daneant de ti a de.
quartz de 8, 1 dinar a Famarl.

cana, de 9 a it.

LES RAMBLES
L'Associació de Mercera al Detall
de Barcelona, que per prendre part en
el plebiscit sobre les l'hiedes pasta
Pel s domicilio de bol% els seus socia
per recollir Mur set, ha obtingut el seguent resultat
127 vocs per la conservació tle les

Rambles, tu voto per la transformació
en bouLoord, i 2 sol!, en blanc.

CAMISERIA

SUS
Bo q uoria l 32
(tan essertli en clrbata l
ing»n•••n••n•••»........»..«,..wommon»

EXPOSICIO IDE MOBLES
Dimatis, dito 15, a leo sis de la tarda.
iinaugurarä una exposició de mobles
conitruits en la casa Reig, a les Galentes Daltnau (passeig ele Gracia, 62).
Estaran exposats diferents mobiliario
tots ells dr bou gust, i que enduran
fortament ropinin tal cona ens té acostumats aquesta acreditada casa.

AIGUA IMPERIAL
L'ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS
CATOLICS
La Junta directiva de l'Associació
d'Estudiants Católico ha organitzat una
excursió collectiva per al dissabte de
Ctlitria a Sant Cugat del Valles i a
Terrassa, amb l'objecte de visitar els

LAVABOS -BANYERES
ESCALTADORS
DIDETS-DUTXES, 6tc.

JAUME SAURET
====

P ELAYO. 7

hibicöáliims ligarlas
Istiu 1924 - Aparadore

Saló de la Moda
CASA PUIG
Rebudes les demores novetats
CARRER DEL CALI " 9
Aro de Sant Ramon, 2 I 4
Teléfen 2761 A.
- --El progiama que interpretaran els
excellents artistes Jaume Torrens (vioBlai Net (pianista) denla,
diumenge, a la Sala Mozart és el següent
1.- Sonata en re ',tenor, W. de Fesch
(m6q5 . t758). Sicilianc-allemande,
aricna-mumwt. A •.-iwo, J. S. Bach.
Ifinuet ;otico Boernan.
II. - „Sonata en fa, Richard Strauss
(allrgro con brin, andante ma non
tiampo, allegro sivo.
111. - Autors catalans. Bolada, Isabel
Guell i López;
posta de sol,
.741:4,:st Serra;
el
l'escarubat, joarinim Cassadó; Rererie, Lamotte de tirignon; Scherze, Tomás Buixó.
Piano -Cuss6" S. I ,. II. A.

ROCA 1 MALLOL.---CamiSr1S,
Carrer de Santa Anna, 39. Especialitat a mida. Camisa zefir,
:ingles ti.mh roll i punys, 16 pess etes. Articles superior quali-

ta f.
El dietineit assegurador senyor Josep Durch ha estat notrienal inspector per a aquesta
provincia, de "L'Uniort", r.nrnpanyia d'ossegnranems Otihi'e la
vida, fundarla rany 1829, ami)
sueursal per a Catalunya i Dalears_ al carrer del Conse!! ! de
Cent, 302, principal.
L'eminent trigie italià Coma
vanni Grasso. anuncia la grandiosa
obra en in artes "la Passió" per als
dies 14 i 15, al teatre Novetats, enriarregant-se del paper de ludc) Iseatiot.
Aquesta obra loa adaptada a l'italià
expressament per a ell, fent - ne ei gro
artista una veritable creació.

MONSTRUOSA

LIQUIDACIÓ

DE CRISTALL, PISA I PORCELANA DE LES MILLORS
MARQUES ESTRANGERES
Jardineres, (r etares, ampolles,
Firmo rinufssims talluts,
:elles, serveis de eefie i de postren a mig preu
NOMES DURANT YUIT DIES

tl

CrI ta letla M. ES1EYA
RAMBLA DE CATALUNYA. 95

Cotitzacions del dia 12 d'abril de 1924
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OberlaTa
. .
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GAFES
aova York
Tinca 11 abra
1 ryonlalle
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1 • . 15 65
. i t ••0
•
11're
•
. tral

tisis

•
Jultat
eetambre.
octubre .
Novelobre
veteeatere•
Hirt . .

monuments d'ala d'aquestes poblacions
Lloc de reurcni: a la placa de (.74talunya, davant l'estacid del ferrocarril
de Sarria, a les 7'41) del frian.
Tornada, a les 640 del vespre.
La inscripcie ha de fer-se a l'estatge
social (canee de Cameros, 3), dc dotze
a una i de tse? a vuit els dies feiners,
tancant-se el dimarts.
-•-

11d

14050
/2260
1430

NOVA YORK

SINDICAT DE BANQUERS DE
BARCELONA
El Consell Directiu del Sindical de
Banquera de Barcelona, S. A., en virtut
de la seva renovació reglamentaria bi
quedat conatitun en Ja segaran forma:
president. Joan Mas; vice-president,
Jordi Gari; vocals: Unís Figueres,
Josep Garriga-Nogués, marques de
Cabanes, Josep Rever, Ignasi Soler;
vocal secretari, Eduard Recasens.

HORA EXACTA I

Portaferrissa, 10

LA REFORMA DE LES RAM-

lubst.

ELECTO
1

PARAIGÜES CAMUS

PREU FIX

c.93

Com..

presente.

ESCORXAMENTS
Sacrifici
z F Escorxador:
Bous. to c u per a Sarria; vedeBe >. 433 c 2 prr a Sarria; inoltons,
427; lides, 17; cabrits, 211; bens,
1. 347; t.ellns, 559; cobres, 71; potes,
3641; únic tnitjä d'ecnnotnilzar i
Inenjar hsi, ib provrint de tot a

450
29875

Ilmlea ex Anima,

MANCOMUNITAT
DEOTIL8 OE t. ESTAT
DE CATALUNYA
70'30
Empzestlt 1014. ., 7975 Interior 4% A.
•,B.
19 0 0. .1 7213
"
eirrio
- C.
C. C. Comunal. .1 71'757
'7O lS
""
DIPUTACIO DE BARCELONA
'7010
" E.
Euip. 0.000,600 . 75.23'
70'00.
• 5 e 00.000
77.00•
"O II 69'5o
" 13.000,000 73.1 74 50• Exterior 4% A.
56•211
• 13.000.000 C. 7500
90 00
" B.
$600
AJUNTAMENT
"" C.
95 5u•
DE SAOCELONA
•
• D.
9490
" E.
7250
Elbleel0 1903 .
94'75
5
"
•
1904 .
7665
"
" 05 11 9700
•
1905 .
0•35 Amo/11123131e 4% A 98'25
"
1006 A.
"
9'15
»
1946 /t.
" C 9000.
925
•
1906 C.
•
• D tia•
1907 0.
7815
a 4 0 . 5- •
"
1910 D.
7900
5%
A 95'00
7225•
"1912 B.
• a st - so
72.'75
1912 E.
•
01'75
72'75
• 1912 F.
« 05 .4.80
•
1913 B.
77'25
" E 94 76,•
• 1916 0.
78'256
" r 0.• Si)
•
10t7 B.
7925
1017 A . 14 70
1012 B.
7925
'h
lo
"B
1919
•;9•.2h
•
• CC 91.65
•
1020 11.
7• 13
" ti n 4 75
1 .
01325
• E 95 au•
"
1922 ezp 9965
1.5'W
EIiiliWtå
299.
91d/o• O Tres A. 1924 A,101-79
1913.
11900
^
11,101/5
1907.
so• ”
^
51. " A 191'10 .
BOns Reforma .
2185
" 11' t0t'10`
PORTS
•
• 11. 1024 A 10100
Pon de Barcelona. 57 • 0
•• •
" 11101'05
" Melilla. . 99'25
" • Bernia. . 02'00.
•
''' OO.-MUSA 94'75•

ES

Rob-Vida Mirot

7320
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. 10150 cancro ineetrtenat es.
Ti-sellan preferente • • - 151,5 scuncament %MIMA 616. .
96'50 110161 Rita 713. . . .
. • •
O. Metrog . 6%.
S. 1. aarcesma 6%. . . 118-61) Unitt saunera il'Espanya .
103'00
G. E. GstoaltzaeS) 6% . .

RELLOTGE

No es rries que Una orista del ene de
plantes Ileteres que Molturen laellbO ramrnt PIB martillera guau tenen :termites
d'elle/ sr.
Durant t'am pares: Bob-VIO. núm. 1
(corral:41 YalbuminUris. dolor, t molestles
yropls de l'esta!, desenrotue t fortifica
el p ou „sur. tonifica la nutre 1 predispon p 9 r a un pan Crlic I Ilet abundan'.
En la lactancia: Boh-Vida initri. 1 augturma la quantitat de llet, l'enriquelz en
casas loa 1 ~lega lefa la maro de la
de:munid/1 causada per l'alletament.
Lo rarmiceirs. Autor, cloctor Mire'.
placa Comercial, 9. lisreelona.

1696

7460

Tramo° 7% 1911.

CLAPES

prenent

924

21711

EN LA OOTITZA010
OFICIAL DE «ROLLONA

Ferran, 14. Casa
PARAIÜUES
BIOMBOS

MARES
tIndreu
MOLTA LLET

6495

NO INSCRITS

FINA DE MOSTRES
Al desliara de l'alcalde, i sota la
presidencia del senyor Joan Puig i
Marcó, representant de la Cambra de
la Indústria, se celebra' abans d'ahir,
divendres, la sessió constitutiva de la
Junta consultiva de la Fira Oficial de
/ilustres, integrada d'acord amb l'article in de l'Estatut de la Fira.

(924

MERCAT DE COTONS

CARVI DZ L'OR
7240

7555

1640

Suttla
AleInat08.
Austrla

GASETA BARCELONINA
Santo Diumenge de Rams;
"
Hermenegild, mártir; Màxim, mártir; Santa AgatiOnica, mártir.
'
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Del mal el menys. I.'afecció i fidelitat del nostre públic per l'Alacant,
malgrat el mal pagament que, indirectament, si volea, ha rebut, °lacia la
seca ITS:jténcig.
Tota la setmana que els f/OUS titols
de la Serie H es mantenen ribrantment operats a 94. que es el tipus (Femissiö. i qual cdmodament poden
venstie els primistes baue-iris sicMadrar i Bilbao.
Ara. que en una altra emissió sera
cosa de tetar ajad encomie i, a temps,
obligar a fer la farina blana.
Darrerament Pavera desagradablement pre•enevat torta davallada d'un
valor industrial.
Ens leferim als Alts Forns d'Andalada. Tenia les seres cibligacions del
0 per roo cotitzades ala volts de 9o.
quan de cop i solfa baixaren a So, a •
a 6o, eauvt, aquest duren, al qual ht
ha diner al rotlle avui.
Segons les nostres informacions, no
C5 ti-acta de cap fracàs de l'entinte
Seuts assegura que per resoldre un
conf/icte social obre:- han tamal eircumstancialment com a manera ditepoccar la volunlat patrona!.
De l'ercte d'aquesta clausara. més
en una indn:iria com la dels Ats Forns
que sabu
t t.., que conve m antenit e a
liti (unciondment con9tant. culta pervincon la mala imeees,id bursátil..
opiiiid vol creare que, malgrat
L
plicació de la dee1sid presa, no tnassa
prosxi
lritat económica havia Ce gati-dir l'emir:1. per quant per fugir
perjudici cau coluntariament
ltre
en l'a
Entre bastidors s'ha apees que les
vagues 110 es guanyen o perden per
La raó ni l'energia ni la resistencia,
sine. per l'ambició de mantenir l'explotació próspera o per la conveniencia de d7turar-la :aula excusa de la
vaga, i que lotes le3 abres explicaeions o manifestos acostumen a ésser
hipocresia.
No assegurem que ho sia l'expli
coció dels Alts Forns d'Andalusia.
mateix els detalls
Ignorem
conflicte, per més que creiem realitat i
mísera situació econóno lligenda
mica de l'obrer andalús en general.
Cal tornar a desfer sinó
l'esperalica, en puja de ferrocarrils a
terme.
El Nord i l'Alacant, aquesta setmana perden el guanyat en l'anterior.
En les Ultimes sessions s'han degut
absorbir vendes de Madrid.
Aquesta tarda, a les cinc. al 3fercat
Lliure es tunca de Nords a 64.25 i d'Alacants a 64.1o.
No creiem pas de cap manera que
semblant depressió s'accentui.
En el comptat, de les rendes d'Es-

S1'40 2953

31'75

Els ferrocarrils Catalans passen de
90 a 99.75.
Les obligacions industri:do, co general, un poc fluixes.
Sóil excepció les Trasatlantiques 6
per roo amigues, que milloren idg
per roo.
R. Surinyach Senties

sil ui

Barcelona, dissabte, 12 d'abril /924.
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Prensa pastillas
TRES RALS CAPSA
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LA PUM !CITAT

GRAN BRETANYA

INSPORTS
FUITISOL
L'EUROPA ES BATUT PER
L'ATHLETIC DE MADRID
PER DOS A UN
Al camp de l'Europa, ahir a la
tard a , se culebra el primer partit
dels concertats entre l'esmentat carde l'Athletic de Madrid.
A la primera part rAthletic jugä
mol; desconcertar, donant [loa a qué'
iTaropa aconseguis un domini que
ver la poca táctica en la seva davanwa no se'n pogué tratare el partit
gar requeria. Arnb tot cal dir també
la tasca de Barroso va esset adq ue
inirab le . deturant totes los pilotes
que arribaven al seu marca
un gol aconseguí l'Europa en el
prime r tcmps, obra dc Cros, que no
pegue evitar el portee madrileny.
El segon temps va éster mis aviat
favora ble a l'Athletic, cl qual es va
rifes notablement, imposant-se d'una
vasera esplèndida.
Els atlètics aconseguiren apuntarse en aquesta regona part cls dos
geh que els dona la victOria.
Tingué cura de Earbiti atge En Vi na, el qual compli el sen comes
iatisfacciä de toto.
Els equips estaven integrats de la
egiient maaera:
Atidetic de Madrid: Barroso, Ola Pezerril, Adarroga,
ne
Clarriaga, Sairdstegui, Tuduri, Triana. Eral:water i Pololo.
Europa: Bordoy, Serna. Alcoriza,
Xavier,

Maurici, Artisus, Pellicer,

Aterre. Cros. Olivella i Alcazar.
L'ESPANVOL 1 LA RETAL SOCIETAT EMPATEN A UN GOL
Sense gut la concurrencia hi sobres. se celebra altir a la tarda al
camp de Sarria el primer partir entre la 1:vial Societat. de Sant Cebasai. i cl C. D. Espanyol.
La ltaita transcorregué. en conjura inolt monótona, tense que es
re,tosin per canoa les bo tica juga_
des. El primer temías, potser, va ésser
el millar de la tarda. amb tot i que,
cara en el segun, la manca de comperc::acia en les tintes va esser

Ellocant a les drasEL COCElit
sanes maritimes ds
efectin a tot el país
Londres, zz. - El locaut de les
drassanes es efectiu a tot cl país.
Amb tot, les drassanes de Southampton segueixen obertes, per al gas que
els caps abiers ordenessin la represa
del traban.
A l'esmentada ciutat són ja alguna
el. obrers que ho han fet.-Havas.
EL PARTIT LABORISTA SE-

GUEIX ACTIVAMENT FENT
PREPARATIUS PER A LES PROXIMES ELECCIONS
Londres, 12. - El partit laborista
prossegueix amb la major activitat els
seus preparatius per a les próximas
eleccions generals, que han de celebrar-se tot el mis tard durant cl pròxim mes de juliol.
Aquesta activitat obeeix a la n ecessitat de contrarestar les dissensions
que venen essent cada top mis intensas en el si del pm-tia-Hayas.

LLOYD GEORGE MALALT
li telegraiitm de Londres que Lloyd George
ha hagut de quedat-se al Hit a conseqüencia d'una bronquitis. El seu esParis. 12. - Al "Maná"

tat es bastant compromes.-Havas.
LA PRIMERA CONFERENCIA
ANGLO-RUSSA SE CELEBRARA

DEMA
Londres, 12. - La primera Cederancia anglo-russa se celebrara dilate
rl mali al Foreing Office-Havas.

fr mera Coman)
CAL ÇATS
Especialitat
A. RASPALL
13 Portaferrissa, 13

1=========
que cls capdans del s dos equips
acaecen') que jugaren dijous passat
A la primara part l'Espanyol ;leona al camp de Les Corts per reca p tar cabals per subvencionar l'anada
sec: i apuntar-se un gol al seu favor:
dels adates a l'Olimpiada, slan
u sa tala agatada per Zabala, el qual
Ii acata un fort xut que Inca al pal, adreçat al prcsident de la Federarcament contra Mallas i introduint- cid demanant clemencia per al jugador Estcve Pealó. el qual va esfe al rmrc va estar de la manera que
tar desqualificat pels incidents del
aqueat pool.
saacn temps cls donostiarras partir Barcelona-Europa.
L'extensid del document ens priconseqüència d'unes
ras:. de Montaainos que l'arbitre,‘ va d'eneabir-lo en aquestes columTICS, sols direm que en decidir-se a
27.4 tr. ia ju,e r a, ccasligi amb falta
pidolar aquesta clemencia ho ban
1-ESpanyol.
fet ami> tis ulls fits als apartats 3 i
aquest mnalty Ereguistain
1 atete dret, tense que Zamora
a de l'article u6 deis nous reglaments de la Federació Espanyola,
(altar que la pilota catres al
aflicira que corn a un acta de vera
caportivitat, tractant-se d'un jugaals equipa eren:
dor rom Pela& que a bastarnent te
rspanyea: Zamora. Llauger, ?dondemostrar
cl seo amor per les cota. :aas, Trabai, Sanahuja, Caicedo,
ses esponjases.
Lakatos, Zabala, Marcí i

juiaira.

S.ocietat: Eizaguirre. Galdós,
Eccaui : rain. Marias. Olai7ola, Porto,
J::::^Isaai, Rosales, Urhina, Galatas i
l7ñ En Lamine!. amb cnccrt.
ELS PARTFES D'AVUI
C. I). Europa -Atlètic de Madrid.
C. D. Espanyol-Rcial Societat de
Sara Sebastii
Enitclana (reserva)-Atletic de
Sa:ia:b11.
Gracia-C. E. Sabadell.

EXPOSICIO INTENC19-

HL DE L' Ole
PALAU D'ART
MODERN

2.12ridienc-Badalona.

E. E. Sans-Avene de l'Espora
5. E DE SANS-AVENÇ
L'ESPO R E
Ea el partir que aquests dos cer
CifS jugaran aquesta tarda al camp
et la Una), al 'loe de mig centre
C alaost equip figurara l'excellent
Jug ada,- Molina, cl qual ha jugat
di lerents partits en els nostres camps.
Lb-e eis socis del Sans existeix
Tete entusiasme per tal de poder
el notable tnig-centre.
Ja.a "PILAR ALONSO"
41.1221a tarda, al camp de Les
( rus, es jugará cl partir 13aracloca (t escrva)-Atletic Sabadell, en el
atad s'In disputaran la magnifica
Capa donada per la popular collejacta Pilar Alonso, la qual esta er.
47 :nada de tirar el kick-uff.
Ei3 equipa infantils de l'Atletie i
'da rcd^na es disputaran, lambe,
aa:a Anís del Taut', c.ferta
Gernià, airean:cm de l'Atliala
i en eis intermedis dels
atlética celebrara
, ¡liuda de les proves de roo
i 400
rir reS, 1 tina Carta de ralles de 3,000
cernes amb reemplaçaments 3 per
A les d ependencias del carnp de
Corts hi haurà installada una
d 'aparclls multicopistas que,
col/talen-1 cm dcl servei gUt
la Satin
amb Gijon, pernicträ infornar
ruco del Club del dcaetirot
liamcat
del partir que el primer
eciui a del Barcelcna disputara a l'EsPartmg, r epartint-se un ressensarnent c omplet després d'acabar-se
a
Gion la p rimera part, i en acabar
carnpl atament el partit.
Al marcador del camp s'aniran
donara els gols que s'entrin a Olas. Un cop acabada
es fac ilitaran fulles la primera part
amb la ressenya
ce! p artit En acabar-se la Huila
aG
ijon, es donara a coneixer, per
Mitjä de falles sobes.. que es distribuiran als socis, el .
desenmtllauirat del paria.

ßl.PREC A LA FEDERACIO
!rimo la Apia etuia carta

LES

PARC
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Del 2 al 14 d'Abril 1924

DE L'IMPERI MEA AL
ACCE111 UNE DES

Paris, 12.-Segons noticies
de Berlín que publica "Le Journal", el Consell de aa
exarninat l'informe dels tecnics,
essent les sa y as decisions favorables a les conclusions del Comita Datses.-Ilavas,
Paris. 12.-Al "Journel"
telegrafien de Berlin que als
caretas politics s'estima que el
Gonseld de l'Impera aconsellar al Gabinet que accepti pura-

nou, se celebrà a la Cambra dala
Comuns un Consell de ministres. en
el qual es traca de l'informe deis
tecnics, no facilitant-se a la sortitla
cap nota oficiosa.-Havas.
Londres, 72.--Als tec- des politics
ben informats ca diu que cl Gavera
angles ha comanaat a estudiar activament l'informe del Primer Comité
de tècnics i co considera. que les niasures de garantia que figuren en la
primera Part de acsmeatat informe
ha d'ésser objecte d'un eactincn profund i prudent. en intuf¿z s de to:s,
aquello que poden contribuir a una
aproximació ele parts de vista, cosa
necessána per trobar tina solució al
problema de les reparacions.-Havas.
MACDONALD EXPRESSARA LA
SATISFACCIO QUE HA PRODUIT AL GOVERN L'INFORME
DELS TECNICS
París, 12.-AI "Matin" ii tclegrafiera de Londres que cl tap del Govaria senyor aaacdonald, expressarà el
dilluns vinent davant la Cambra dels
Comuns la satisfacció amb qq,è el
Govern Ira acollit l'informe dele tèc-

ment i simplement els projeetes del primer Cornita de p arus-hacas.

L'ACORD ADOPTAT PER LA
COMISSIO DE REPARACIONS
Paris, 12.-L'acord adoptar per
unaramitat per la Comissió de Reparacions es troba concebut co els
següents termes:
La Comisaió de Reparacions considera que l'informe presentat pels
perits ofereix base práctica per solucionar rapidament el problema de
les reparacions i es mostra disposada, des d'ara, -triture sempre del lim4 de les sea:ea atr i bucioaa, a. aprovar les con. biaions presentades i
adoptar els rea . ocles proposats.
Amb l'objecte de facilitar i aprestar l'execuei6 del priagrarna deis parits, la Cornissi6 es proposa recomanar als Governs interessats les
conclusions incloses en l'informe, si
be sera precis de reservar l'aprovació fins saber si el Govcrn del
Reich es troba disposat a assegurar la sa ya collaboració en aquest
projecte.
A aquest objecte. la Cornissid
a'entendr aamb els delegats alemanys el dia 17 de l'actual, a no
ser que
que el Reich prefereixi trarnetre

nics-Haeas.
'EL GRAN BANQUER MITCHF.LI.

la seca resposta per escrit.-Havas.

IIYMANS AMI) ELS AMBAIXADORS DE FRANCA I ANGLA-

D'ITALIA

DES MENTIM ENTS
Londres, 12. -- Disten d Toqui a l'Agencia Reuter, que els
rurnors relatius a una alIallaa
entre el Japa i Roniania per
una par t i el Japó Franaa per
una ¿tara, han estat desmenEta
eategóricanient a Toquio.-Ilavas.
ELS PIRATES XINESOS INTENTEN SAQUEJAR UN VA.POR
Hong Kong, 12.-Una batida
de piratas ha intentat saquejar
el vapor "Railas", al qual ha
prestat ataxia un altea vapor
amb policies. aconsaanint raragitar els (liudes, després ditaver-tse mal al lres--Ilavas.

CASA

Colmado 1.1iladrosa

MARIANO SANCHO

11, S. el C.

PASSEIG DE GRACIA, 75
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Telefon 340 A i 1064 0

NtIm 93, 94. sa. 96. 97, 99,

/nazis , lia eeletunt, tina confeanib ala ambula-adora die
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La inaugurad()
de la fira de Milà
t1 Ii. 12,-Han sri iba 1
els
reis per inaugurar la l'ira de
Mostres. La eintat, guarnida,
presanta un magnific aspecto.
A Pestarid han aaludat als sobirans Palralde i el lt[Cfus,'ie, el
cardenal 'frisi i el ministre frau..

ci,s

Laucheur.
A la plaaa del Ducurto copera y en 111S reis set n'id nens , que
han interpretat els !latinas de
.Saboia i de, la lactar/a.
A les deu el Rei ba inaugural
la rara, i a les onza la sobiraa
na ha assistit a la inauguració
del salé de la moda.-Havas.
ELS SOBIRANS D'ITALIA A
111ILA
Mita, 12.-Ele solarans italians, que han arribat aquest
mata a aquesta poblacia, han
estat aclarnals entusaleticament
per la multitud.

n 111

Atenes, 12.

Franca i Anglaterra respecte de
la Situada creada pel Muna.
mera i le l'informo del primer
Colora de tacnics.--alavas.
LA CONFERENCIA DEIS GAPS

DELS GOVERNS ALLATS

París, 12.-"L'Echo" creu
saber que és possible que la
Conferencia de caps de Govern
aliats es reuneixi abatas que
litigian Roe les eleccions franceses i alemanyes.-Havas.
EL GENERAL DAWES A ROMA
Roma. 1 2. - El general Daweb, president que ha estal
d'un deis Gomitas de perits, ha
artibat as ui a aquesta capital.
-llanas.

ELS DELEGATS BELGUES
MANTENEN LA DECISIO DE
RENUNGIAR A L'OCUPACIO A
MESURA QUE ALEMANYA
PAGUI
París, 12, El "Petit Pat'isleta" creu saber que els delegats belgues es mantener en
la seca decisid de renunciar a
l'oramació de la Ruhr i ile Rhenania a mesura qua Allernanya
vaga efectuant pagaments en
Es considera possible que,
per al primer any l'aplicació
del sistema de garanties a qua
Co refereix l'informe del Primer comité no afertaria a l'explotaciú dal monopoli de ferro-

carrils.-11avas.

El Tractat de Washington
El cuirassat "Australia" ha

estat enfonsat solemnement

Sidney, 112. - El cuirassat.
"Australia", que havia d'esser
des l rull. en virtut del Tractat
de Washington, ha estat catanaat aquest mati arnb gran soletanitaL.-Ilavas.

• Is sohirans han assistit a la
inauguracia de la Fira de Mostres, un han visitat els stands,
felicitant o/s expositors.-11avas.
AL SENYOR ACERBO Lt
ESTAT CONFERIT EL TITOL
DE BARO
Roma, 12.-El Rei ha contera el tito/ de bar6 al senyor
Acerba. en reaoneixement a la
sean latair patreatiea , que ha
culwinal en la redacrid de les
Beis de raf orina administrativa i legislativa.-Havas.

DESMENTIMENT
Roma. t. -L'Agencia Stefan desment les noticies que han circulat
aquests dies relativas a la reorganització de la milicia nacional i a la
fonnacid d'un cos especia! per a la

Libia.-Havas.
NAUFRAGI :: CINC MORTS
Fiume, 12.-ila naufragas un velar,
morint negats cinc pcscadors sicilians.-H a vas.

El mejor cepillo de dimles conocido

de Les Cede

Pilar MOMO

AVUI
• un onart
os ClUC

F. C. Atlelic de Sabadell
CONTRA

F. C. Barcelona (Reserva)
A un quart de quatre es diaputaran la Copa Anla del Tale
da infantil' de tots dos clubs
Llotres, 40 pto.: Tema11 . 9, Prdferenr14. 1910: ata,
rala 1 sola, I, ecnerr4 a yac

PREUS:

ARRIBADA A SIRIA DE CRIS-

TIANS EXPULSATS PELS
TURCS
Beyrouth, 12. - Lían arribat
2.568 cristians expulsats pels
turcs des del 15 de febrer a
Sfria.
Aguasta refugials es troben
sense cap mena de mitjans.
Des de 1919 s'han refugiat a
Siria uns 85.000 cristiana. Hayas.
LA REVOLUCIO A noxnunEs
UN AVIO TORPEDEJA TEGUCIGALPA, MATANT 140 PERSONES
Parts, 12.- Al "Malí" li comuniquen de Washington que
un asid revolucionari ha ataca',
la ciutat de Tegacigalpa (Honduras). ilenaant tornadas que
han destrult diverses cases,
matant 140 persones.-Has-as.
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Sinhueso
Ha estat adjudicat a En
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ESTOVALLES DE
.: HULE BLANC
grandària

i'ao x raso metros

8 PESSETES
especialitat de la

Casa 11081C11
Roda do Sol Pero,
Plaça de Santa lana,
Tapleerla, 33

hasta de les obres per a la cona.
trincha del tros primer de l seced
de Granyena, al límit d'aqunta provincia a la carretera de Lleyda a
la de- Viena a Fraga, per la quantitat de 212,389 pessetes amb setanta
céntima
- Est i anunciat per al ¿la 25
del corrent mes la •ubbasta per a,
alienar les pastircs del mont anomenat "La Bella", propietat de l'Estat, i situat al terme municipal de

Fornots.
SABADELL

Concurs de fotografies :-: En NoEta nevola i d
dest Casademunt
senyor San
La Secció d'Art i d'Arqdeologia:
de l'Acadómia Católica ha

ajornat

el termita de recepció d'obres per
al Concurs de fotografies que tenia
anunciat fins el dia 31 del vinent
mes de maig, a fi de celebrar-se el
Concurs en la diada de la Pasqua
Granada.
- El conegut cronista d'aquesta
ciutat Modest de Casademunt té a
l'Academia dc Bailes Arts una expos¡ció de les say as obres mes importants, havent-se vist inolt visitada pels sabadellencs.
L'exposició es una demostració
mes del traban aciençat del nostre compatrici, el qual cada dia s'ofereix amb mes coneixements ¡ mes
inteiligent. Sobresurt d'aquesta notable exhibició tao Sant Josep molt
ben fet i que s'aparta un xic de les
abres obres d'aquest artista, notantse en aquest apartatnent una major
excell'encia encara.
En Modest de Casadcmunt, ultra
l'èxit artistic que s'ha guanyat, ha
pogut veure corn Sabadell corresponia al seu traba!' adquirint-li un
grapat d'obres.
Trobern que Vira escaient que es
fixés en aquesta exposició el nostre

Ajuntament, especialment tcnint
present al scnyor Caaademunt guau
calgui bastir novas fonts públignea
(la qual cosa sovint vetern que nansa), puix sempre fóra mes bonic
encarregar-les a un artista cona
aqueix, que no pas comprar aquellas
fonts de ferro, qua 160 tetes 'anda
motlio i que realment no ofereixen
a la ciutat cap nota especial de
bon gust.
Ha estat molt comentat el
vol aeri efectuat suara pel conegut
caricaturista sabadellanc senyor
San. Hom aren que no hi tornan
mes.

REUS

Concert : L'Ajuntament : Teatro
L'Orieó Reusenc, amb la anonatació d'una nrquestra formada per
professors dir Ii locablat, dedica als
seus socis protectors, aMarts paseat, un concert quaresinal, el qual
tingué lloc al teatre Bartrina.
Hi acudí un palia nornbrosissim,
qua emplenava per complet el local,
el qual teta objecte d'entus:astes
aplaudiments cl s cantaires al ;Mal
de cada obra.
Figuraven al programa "El cant
de la senyera" i "La sardana de la
Patria", que foren calorosament
ovacionadas, escoltadas amb devoció
i a pcu dret, ohligant a bisar-les.
L'Ajuntament, 101 Ss seva darlen sessia, acardä mi: les sesaions
de ple sillaint c¡nc en Factual quatrimestre, con.craant el día a da. vinent juny, i que les de la permanent se celebrin cada dijous.
Al teatre Fortuny es representará la gran obra 'acta de Guimera "Jesús de Nazaret", diesabte
i diumenge vinents, per la comoatyia catalana d'art dramàtic, que dirigcixen En Claramunt j l'Adria..

VILAFRANCA DEL PENEDES
Un comentar :-: Un curiós robatori :-: Els presos catalanistes
El settnanari republici federal radical "Fructiclor" diu, arran de la
constituciä dcl riostra Ajuntament
a número 2:
"E) que ha tiagar Vencen dacaM ar tan valuosos elemento el creient
capaa d'aixecar quelcont ben sólid,
que els terratremol, les ventades, ni
cl mes insospitat desequilibri uodrien enderrocar. Fent un símil cuete, podriem dir que és un edifici ben
construït, un traball d'arquacctura

primorós."
1 afegeix:
"I com as natural, tenint Ajuntarnent, tenim alcalde, recale«
aquesta distingida i sempre honrosa
representad() en la simpätica i a-ractiva narsona de lactad gerent de la
fábrica de gas que avu • aularinIatra
cl fluid a la poblad() per contracta
mil l'emitas municipal."
1 ve a dir, CII acabant:
"Dc ptoblemes no en lan falta. I
seria llästima que els not a regidor.,
pensant en la seca interinitat, es
quedessin a mig canal"
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ITALIA PROTESTA DELS
CRITS HOSTILS CONTRA
ITALIA PROFERITS PER
MILITÄRS SUISSGS A LA
FRONTERA
Berna, 12.-Italia ha proleslat contra als eras hoslils profrrits el d:a S d • abril colara
Halla por milaars suissos a he 3
irnmediacions de la frontera.
Staissa ha ordenal que s'obri
una informaba) severa, pera ha
demanat que Italia, per la seva
part, fari una informacid sobre
les amenaces l'ates pelo feixistes divendres passat a Naresse
contra una autoritat
Hayas.
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En od cas d'esclatar la crisi
ministerial, com s'espera, es
creu que el rei encarregarit
lfder socialista senyor Stauning
la formad ó del nota Gabinet.-
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en la s alta Alernanya

CIONS, DIMITIRA
Copenhague, 12. -- A conseqüència de les derrotes sofertes
ahir pels partits governamentals en les eleccions, el ministeri dimitira prohablement dintre d'alguns dies.

CAMISA peroala
CAMISA M'Ir
CAMISA n'II!, seda.
CAMISA Poinl i n • •

t'ent,, d.d, 1 2 inu7ones de cepillos.
'ClirS T.4.11 -1NOS: para adultos, par a muchachos
y para
TRES (;11,-IDOS . Una sola calidad.
De venta in mod . is las farmaaas, perfume,ias,
droguistas y t'a.m. Conaidie a JU dentista.

per a pela. animal:3 rrasca le vara. de la fr anta villa amaria,
otia ,vonvia ne Tarros' 1 leiCallY 1,, :
lecidria ne in la nosira anisse cape -

Visara "D E \V", line 4 el
que taminia en l'apuca presenl

O K W VENCEDOR

EL GOVERN DE DINAMARCA
QUE HA PERDUT LES ELEG-

PTS.

I

ESPECIALITATS
PER A SETNIANA SANTA

aExposició internacional de
l'Auloinabil. Sala B-Stand 48

83a.500 QUILOMETRES

tin4ri :loe a tot
Gracia el pkbiscit en pro o en amura
de la Repliblica.-Haras.
Atener, 12. - En una nora entrevista amb el senyor Metucas, el senyor
Papana.stasiu ha acceptat les noves ye.
ticions deis monárquica relativas a les
formalitats i al control del plebiscit.Hayas.
HA ESTAT DESCOBtRT UN
COMPLOT REVOLUCIONARI
Atenas. 12. - Avui han estar detinguts diversos oficials superiors, descobrint-se a més a mis molts dipòsits
d'armes, que han estat recollides.
Després del plebiscit genet al havia
de declarar-se un moviment revolucionad.
El general Metaxas ha protestat de
les esmentades detencions.
El primer ministre ha declarat que
está disposat a reprimir qualsevol desondee que es produeixi.-Havas.

SECCIO A MIDA

rtla I r1011. SaInsa natural en IlallM'A. 1 nansa da Fan 111n. a pes:
' i ns especial, per a petX. dt'l Mi:,
boraonca Porrleus I LA Moja; >al.
sä Hornee; C.renla e›peelal per a
amantda. molt reeornanada Pe r al,
est.rreini: 112,,Cy'11 aiire. Lasonbra

en la vaina a Calalunya

Aini tinddloc el p'e
biscit en pro o en con
tra de la república

2, Portal de l'Angel, 2
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CONFERENCIA DEL SENYOR

MATCH INTERNIC,IONAL DE
FUTBOL
Wembley, 12.-Match internacional du futbol Associacid.
Els ermitas nacionals d'Anglaterra i Escòcia han empatat
a un gol.-Havas.

ANTIGA

n

UN VES

Londres, 12.-El 'Vade Mail" diu
que cl gran banquer Mitchell ha
anunciar que Alamanya es veará obligada a acceptar les conclusions que
figuren en l'informe del Primer Comire, si els alcor continuen guardant
una unitat de freut.

Brusselles, 12.-El ministre
d'Afers estrangers, senyor By-

L'AUTOMOBIL
«anda nt49 Importante
46, ele de

I l 10 . tnn. tI

DIU QUE ALEMANYA IIAURA
D'ACCEPTAR L'INFORME SI
ELS ALIATS CONTINUEN

EL GOVERN ANCLES EXAMINA L'INFORME DELS
TECNICS
Londres, 12.-Anit pastada, a les

SALO DE
Ell

DE GRECIA

Macdonald expressarä la sa y a satisfacen) als Comnns
L'acord adoptat per la Comissid de Reparacions
Una pròxima conferència deis caps dels
governs aliats
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PUBLICITAT

nuts, quan han transcorregut,
altres
ÄlE'll..01.01,()U11. DE t:AiAl..1).\n ..).-t
vendavals politice
o sigui, e dos quarts de vota es
nbinens meteorolbgice.
Dios 12 d'e bril d "
Afirma que el millar és que reprim, Ilegint-se el resteltrit
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA,
SITUACIO ATNIOSFERICA GENERAL A
les incompatibilitats les asse- la deliberecid sobre incodwatiLES e DEL MATI (Observacions de la Unta M«
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
hoilitats, declaraut incompatifent
nyali
teorolbgica catalana, comunicades per telIfon):
del gest que aizó representarla bles els senyors Bruguera, Tu- d'Africa L'Atlintic, rebudes per telegrafie amase fila)
Cel gairebé seré a tot Catalunya, amb vents
Un gros cicló es troba situat a les Ines
per l'Ajuntament, amb "ah, se. rell, Dalcells i Nadal, i compaxos i variables. En les darreres 24 hoces ha plan,
ques. amb el centre de maxima al canal de Sant
nyorsl" 1 tot, demana al senyor tibles els senyors Poneä, Bar.
Jordi, produint temporals i pluges a Anglaterra, caa l'Emporda.
IIIIERIZEMICIMINENESERIMIIIMI11411191111111 Camp qne retiri el seu vot par_ rué i Guie.
Hi ha gebrades a la Cerdanya i plana de Vich.
nal de la Mänega i NW. de Franea. Plou també
El senyor Ponsä s'aixeca
ticular, perque no tindrä exile
'
NONINIZEBNIIIIMB
111111111111311111111113111111111011191111009
La temperatura mínima ha estat de g graus sota
El senyor Oamp, perb, din bol groneantese stfaurnent ee- a Txecoslovequ¡a i Italia, degut a les baixes pressiona
•nnn•nn•1--.,
zero al 'tac Estangento.
d'Ilongria. - Les a/tes pressions són a la Península
que amb la mort a l'änima es plica el que Os Parbitri sobre
•
liar~e~sperra
Caudal del Segre a Lleyda, 13a &tres cúbica pes
Iberica, amb bon temps general.
veu impossibilitat de relirar-to, els llore d'esbarjo que fresegon.
i a leshores el senyor Nualars qüenta i que li valgueren una
llença la engata del parte preeidencia. Diu cona es ereä
LTS INCOMPATIBILITATS :: UNA ACADEMIA
un organisme per cobrar els
dient a tothom que aceeptin el
D'ESTAR PEL DOMICILI :: EL CARTIPAS I LES seu ditstamea i rebutgin el vct arbitris, i cons que el! era del
LLUM I FOTCOGRAFS!, QUE del senyor Dime.
Cercle del Liceu, el feren PreCOMISSIONS
El senyor Candoya, perb, sident. ALtb. es clar, no repreDIGUE L;ALTRE
s'aixeca' i es posa al costal del sentase' cap perjudici per PAsenyor Camp, dient que la retal juntarnent, a menys que anosen
vigor
el
Ahir aissabte - dissable de dit article no ha entrat
ordre es aclaratbria i que cal sin tres anys reterdats en el
}Lame- havia de tenir lloc el dia del corrent. ja que. segaus l'es- que sigui l'Auntament el aun peaament. Es per aixie que no
tablert en el paregraf aegon de la decideixi.
segen episodi de la Sessid
rodia pas ésser incites entre els
dallares passat.
,dieposició final, l'esmentat estatut
El senyor Igualad el vol con- incompatibles corn, en efecto,
De fel. tingue lloc la repre- entre en vigor el dia primer, tret
ho ha ceba Tot aixei dit amb
vencer, pedo Peltre no es delsentacie; encara que en remita!. d'aqueas dels seta preceptes que es za fea 1 el doctor Sorba, que boches retürica i poMica i
no fos eegen episoili - a refereixen a la celebración d'elec- troba que la cosa va massa mfmica corresponent.
menys, a menys que no accep- cions i ionstitució de les corpora- Sarg, perquä cal advertir que
Es passa al nomenament
tem senee discussió el que mai cions tnunicipals, i per tant, entesenvor Castillo s'hi te aja- les comissions, es ciar per
segenes parte foren bones.
gut, diu que ate?) es qüestiti de laci.5 secreta.
nec eis sets:ras que aqueet Ajunsegon episodi queda des- tarnent no té facultats per fer decla- dret, i ell, encara que d'aquel.El eenyor Alvarez de la Camlligat 'del eonjunt de robra. 1 racions d'incapacitat o incompeten- tes coses ne en sap perque es pa ha d'explicar qu n-• ('s una vequi no hagués Viet més que cia, proponen que l'Ajuntament catedrätiu de Medicina, creta tació secreta, el senyor Moaquest no podria me: terciar- acordi que no es considera en rae. que una reial ordre no pot in- lina, per tal que els nous no se
se una ieea (i en parlar d'idees tual estat de eret amb plenes facul- validar un deeretellei.
sentin cohibas, fa vocee que no
do tor.
no ens referim a les idees po- tete per decidir sobre la capacitat
Aleehores el senyor Alvarez he ha entès. perquè
lítieues ni delira mena, que i cempatibilitat dcls seus consejals de la Campa, trobant un mo- nin a explicar.
equest. Ajuntament :resta IliúLES COMISSIONS
mentre que per qui correspongui es mera propiei per intervenir, diu
ü sea 7 uel rusu):
e, VLN'id SUPe.RIORa A BARCELONA. (muere, de eatmessera
re en absolut). une idea de l'ar- declari si l'anide 115 de l'estatut que el senyor Seres. amb el sru
es vota, i abans
Altitud, metres:
25o, 5oo, toco, e500.
Tot
seguit
gumento de necea'.
municipal té aelicació a l'actual re- esperit d'heme präctic té rad en fer l'eeerutini es reparteix el
Direcció:
5. SE. WSW. W.
Nosaltres. esperaneats
dir que la t'ele' ordre es acta- resultat als repOrters. Fet l'esnevacia dels Aluntaments.
Velocitat xnetres per segon:
3,
I, 2,
2,
rae
que es dele pels recone
Mechares., el senyor Camp ralbria. i que per ell no hi
erutini,
eris
teclea,
amb
'l'agraque feia sueosar una peleeera diu que eil, la tercera persona mes diferencia sind que el Cos dable sorpresa que no s'han
_
de la Comits:i6, no hi está con- eleetoral l'ha constituit el Go- equivorat, quedant nomenets.:
7179k-4-21itr7S7.=;",477,77-77z7-71
forme, i •presenta un vot par- vern, i en tot el restant tot de
Finances: Senyers Cendoya, Bayer,
OBSEkVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BA.RCELONÁ
igual.
ticular, que
llores d'observaci 6: 7, 13, 18 hores
Oromi i Ramon.
Afirma despees que la golfQU2 fundant-se cn que del text del
Recaptacions: Senyors Xercavins,
Barómetre a zero i nivell de la mar: 763'4, 7 62'5, 76t's. - Termametre sec: 12,0, 14'8, 13'4. noila sess:d transcoregue cem decret-llei de mare paesat es de- tica no entrarä per res en
Barría
Marimon i
Tertmemetre humit: 11'3, 10'3, /t'o. - Humitat (centissimes de saturació): 91, 53, 73. - Direcció del
si ens trobissim en el n-iés cor- dueix que la imencia del legisla- aquest Ajuntarnenti perb en ele Llanca, Ahee,
vent: WNW., SeSeV., SW. - Velocitat del vent e n reetres per segon: 1, 5, 3. - Estat del cel: quasi
Obres Pnbliques i LluM: Senyors
recte dele nestres centr-is re- dor es cencedir als Ajuntaractits /es alinee sf, i fine de necessari que
Alvarez
Damians, Useros, Pages i
sere, nuvolós. - Classe de núvols: cúmuls-nimbus, cümuls; cirrus, cirrus-cúmuls.
creatiue---i de fel ens hi trobäfacultots inclispensablee per resol- aixf sigui.
Temperatures extremes a l'ombra:
C. Olivella.
Vena.
No cal ésser honrats, diu desdre sobre les condicione d'incapaciParticulars
i
lerbanització:
Maxima, 15'7. - Mínima, 8'5. - Mínima ar ran de torra: 6'5. - OsciRació termomètrica: 7'2 Obres
La concurrenria era mea no- tat o incompatieilitat que poden prés; cal lambe semblar-ho
Ciutadilla,
Ignamarques
de
Temperatura
mitin:
Senyors
12'1.
Precipitació
aiguosa, de s de les 7 hoces del dia anterior a les 7 llores del
•drida-i ben nodrida-11 des- afectar als consejals, l'Ajuntament cal tenir el valor, si come, da
dia
la data: o'o milimetres.
Recorregut del ve nt en igual temps: 140 quihametres.
pata de l'Ale:Odia. Les eonver- acordi; que essent, crea és, cornee- lesionar ele inteeeeeos dels si de Foincuberta, Sinui i ficha.
Gasea,
Proveiments: Semors
ses eren animades i diverees. i trae ci Ccesistori, i aplicaut les dis- companys i fine els propis.
Fournier i Alegren
els. comentarle Itens: no trans- posicions
que
en
el
moEll
voldria
Un cop acabat l'escrutini el ganes de conservar un bell rede la Ilei vigcnt, procedeix
Cn/tura: Senyors Guiar. Banque,
piraya res. cosa molt comprenesser conce- ment de la constiturie de l'Asenyor Via triaba que s'hauria cord d'aquesta festa i
i Mata Julia.
NOTES
sible per tractar-se de persones declarar que no poden
junteiment no hi linguae inter- Garriza, Casero Scneors Colom Car- de donar un vot de confianea dels
que
resulten
comjals
els
felly0ÇS
assistents.
Política social:
molt fines i que saben el que
rn la TICA a Ilri ras
MITING CONTRA LA BLAS•i
vingut
casos
d'exceppresos
en
algun
dels
i
Vancella
es
poal Consell perque fes les perE! Coneell Permanent
tener quan tenen a les mane
queden aillats. dany. del Ko, Nadal
FEellA
ció taxativaneent determinats per governadors
Senyors Turell, aladomutes necessaries an casos sa a la preeidencia; els altres
Personal:
una
raqueta.
si
el
sefinnlment,
rue
Diu.
la dita
Diumenge passat Lingué lloo
Llopart.
d'iacompatinilitat, i el senyor els volten amorosament, i el
-De termis?
vot par- red. Munde
no
retira
nvor
Camp
guae. senyor Domínguez coestruele a la Plaea Major de Santa Co...lentre dura la lectura, i eran
Beneficencia i Cementiris: Seriyec.s rtzmlans aensana que
-Sí. de tennis.
t Mular es passara a vot•aei6 per
Tort, jener, Gaeriga i din nna parauia pez a després. una bastida on penja me- loma de Queralt un miting poJuncadtla.
Havent-se, dones. rosal d'a- que tenuri fubdades esperances
l'Ajuntarnont ha de
saber
si
que ens seran facilitats de dopu/ar contra la blasfemia. ordoctor Seres.
senyar Casero diu que ell quineta. Tothom s'arregla el
eord sobre el que s'havien nojular ea-desea qüeet la de les
Higiene i Sanitat: Stnyors de Ree. és de /a Junta d'Instrucció pú- caben la corbata, que eón les ganitzat, per l'"Obra del Bon
set d'acord, la comitiva es di- cameets, ens fixem que el se- incompatibiEtats o lid si ha
nyor Ponsä canviat d'ese&
Mot".
doctor Navarro, Breguen: i Vakells. blica local i
:a provincial, i dues coses que fan sempre
rigí, cense CElt entrebanc.
a la dre- d',,sser l'Aurlièneht.
Hi concorregué nombrosíspassant de l'esquerra
atado- que teta ia
1 quan hom es posa tranEixampla:
Senyers
Biasco.
sal6 de sess:ons. i en tocar dos
explica
senyor Nuatart
El
la centre. Les sobres de l'arillo
quarts i vuit reinuts de sis al
El senyor Feanqué aixeeä el quii per fer-se retratar. El jrup sim
de votar perqub ell reil. Ponsä. Cencloya i Llepart.
s'ha
rom
e
l'esté
sufa
pendel Dipeat Frena: Nua- dit, despres tet en;
BENEDICCIO DE PALMES A
Conserci
rellotge mut de la sala. el senyor Ajuntaraent seuen
ruborit- es bonic; és enternidor i
triornfi, i havent fet senyor
njajejx que ,e senyor sar en les famílies nombrases
diu
lart,
del Rio, Llauca. Heriz i Pagès.
Alvarez de la Carnna. d'un cop perjer. esquerre centre.
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cili'ada a la nremsa. en la qijal.
senvor
Nualart.
els. del
LLIGA ESPIRITUAL DE LA
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!'ve e lecomerp;ant per dir: "Señores
l'i:ade
Pia
general,
que enguany celebrare
Paironat de la Causa
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importancia
Que
té
ja
pli'cin
ila
en
q'ae
d'u
hles
flurrior8
i
1 segona.
Aleina:
:METRoPOLIT.A
de
la
Mentora
DEL
de Comunió geals
,
Petrorat
del
metro
Missa
Ilanis
VArme'll
Astúries.
sindicaciö a
aQueEta questwa les intencions
Es iiez,,ix urja caria de, se_ l es figura -un
.
neral. aeabarnent dels exereicis
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' l'aran per funcions, i aixf. ha
presentant la dimissih rb--I rar- ' "n'a '1' celebra.
Cerina
A les deu. missa ean a a.
petit iiniment. par;a de les obres
del primer de maig.
Befa Peelatut municipal i el designat per ocupar la cartera
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histbria dels esdel Melera
de Benefiebnein, Cemenliris i
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rat res.
Patronat (le! Prime Deran i Bes:
a
Obres
nyc,r
Nualart
que
cona
els
earrecs
;
conservar
cronista.
la de cuidoya i di.1 Rio.
Parla
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folla del carnet per la del corren!.
Cases barates: Selas An- 111 hagi terrenys
Junta
de cine Via-Crucis, amb can1 renunciat fa rstona la presi- n7or Castillo; a Cases Barates
1 ,ercera carta.
havent d'abonar cap quantitat el que
(Pul!,
ties, adorar id de les llagues de
Sa- ton, regidor; Madorell, reelija.
teeniee, al pinnier eop
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temes
mateix
JestiS Crucifica!, rent del pehaurien de saber de qun va, que estessin endareerits. Al
l'Esc'ia Catalat'a d'Art
! tives i no de tan incompatible las Anton; el senynr Camp, a
Paumnlt
Lambe direiteue.
gestions
d'impor'Panqué i Via.
seas assabentara de
ble. serme de perseveranea pel
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amb equella elegria, els torna elee del tila: lectura i aprovació de posseim fos conegut i admirat.
de les taves funciona: i como es vol. ner ele regidora; posant-hl mes agafar dala i premie la Comise lee a un eenyar del que a crearle
No pedrea fer-se quelcom en aqu
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A lee set menya deu minuta comenten le dienneiree interior
•Coatituci6n de las Corporaciones tema les rma bonira oonfe1.
fotógraf senyor Domínguez té proposicions
caes: tue.. de ia bala d'espectaeles.
bußpén la sessie
siggitepales" Es induptable que el réneict culttlral, Carlant dala
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bons serveis que ha fet mentre ha
La aova m allcoilluilitat a c apta:: sduebsdtitu trata governatiu. nsi
Pur

un pia pollita (amb perdd deis
que no en scin) i ato estés fent
Ahir, a la tarda, es va reunir
oposicions a ésser-ne sempre,
la Diputació governativa de
de polilla, ni Launen satialet
Barcelona. En aqueata sessiö
les eapia'acions del senyor
es van aprovar ela presauposConde.
tos ordinaria per a l'exeraeal
Diu que vol demostrar in se1924-25.
riositat i l'honradesa de la sera
A tres quarts de cinc el comactuació a 1 anterior Diputada).
te de Flama obre la sessió. El
(Moviments diversos que li assenyor Sala no hi asaisteix,
seguren que els selle campanas
rom de costum. El baró de Viel troben honrat i fina i tot sever tampoc hi és. El lioe del
riä>„)
senyer Ponsä, al cosiat del pro •
Ataba afirmant que a la Disident, és buit. Manquen altres
putació aclara hi ha una unilat
diputata.
de criteri que la farà prospeEl' senyor gendre del comte
rar. (Molt be. molt be.)
de Caral' t ilegeix l'acta de la,
El senyor PARES guasa coin3i17i anterior, la qual és apeo5.
cideix arnb el senyor Torras,
vade.
pera :roba que aquest dehnt esEs dóna compte de la mort
lacia mes tren plantejat a la
de iantic diputat senyor Joan
Mancarnunital.
Serra, aeorclant-se fer constar
Goal un altre terrassenc que
eraeta el sentiment de la roeconeixem. ei censor Paras hl
pararía.
una gran debilitad per col-locar
Ele diputats s'aasabenten . la seva història patalea sernd'una comunicacid de la Manpre que puf, Aprofita Eavinencomunitat nova donan! cumple
tasa d'estar parlant per explide la di5posiciti quo Isautoritza
car als seus companys. a la
per proredir direelament al c0premsa (la petita incitas) i al
brument del contingent provinpúblic en general (al banc del
cial.
públic hi ha tres aenynrs) el
També ea Ilegeix una comuque feia i deixava de fer als camcacivi de la Diputació de Crisinos i laihue a l'Ajuntament
rana referent a una memòria
de l'errassa.
sobre p is senda: (l'aquella corEl senyor CONDE estä idenaaracid.
tifieat amb l pensament del
El senyor Pons explica que
senyer Torras. però vol — ses';la reunit la Junta Consultiva
guint la política de "Ilum i taas la Fira de Mosa res, haventguiarais" iniciada a la Mancolii assistit amb PI seu company
munitat , , , que
senyor Juncadella. Dentaria la
les difieultats entre les dues
(aalaboracia de la Diputa/7M per
corporaeions no transcendeixen
a la propaganda de la Fira.
fora del Pa/au.
Com que el senyor Rosal ha
Aspira a qué els diputats
renunciat a representar la DiBarcelona siguin els primera
puaria a la Camisaió mixta de
de donar la nota ¡levitar posreAutament, es procedeix en
sibles antagonismes entre les
veaació secreta a la designació
provincies.
d'un altre diputat. Es elegit el
Demana Vaprovacia de la tosenyor Josep Grau per 22 vots.
talitat del pressupost.
S 'acorda incloure a l'ordre del
Es proredeix a la lectura i
da la dimi5sió del senyor Ponapro‘ ació del projecte de presea. actual primer tinent d'alcalsupost per capftols.
de d'aquesta ciutat.
El capitol fixant en 12309,0nts
pessofes la quantitat que la
Ordre del dia
Diputaria ha de rebre de la
AMORTITZACIONS
alancomunitat per subv e nir a
E5 aprovat PI dirfamen proles seves ateneinns dc apraval
pasan; l'amortització d'unes
amb el vot en contra del arenyor
places de cap de Negoeiat i deTorras.
trennt de lla Diputació.
Toas els nitres ra p ar-da cdn
ELS MOSSOS D'ESQUADRA
aprovats per unanimitat.
E5 fixa en 735.000 pessetes el
DICTANIF.NS DE PERSONAL
pr e saupost eapecial per al sosES ASCENDIT EL SECRETARI
ierament del Cris de alosaos
PARTiCULAR DEL COMTE DE
dIsquadre5 de Barcelona per
FlüGLS
a ,atny econörnie de 1924-25.
Es aprovada la eoreessia
PRESSUPOST DE 1924-23. —
d'una gratificació a dos oficials
EL CONTINGENT I LES REprimers de Secretaria.
LACIONS ENTRE EA MANCOE5 rebutjat l'actual dr‘ l'anteMUNIIAT I LA DIPUTACIO.
rior Diputar: id aseendir& a oficial primer de Secretaria el seEs llegeix el dictamen proposant
nvor Jeep Ralla.
provac,ó del pressupost ordinari de la
s deeignat ner
' En canvi.
r...bpuració per a l'exercici 1924-23. La
ocupar re5rnentat I:ne d ofirml
otra del pressup ist és de 1.407,400
primer Pi aenviar Baldomer
pessetes.
actual sarr o tavi particular del
El senyor TORRAS lamenta no pocarate
Le: rectificar el ,, C11 criteri de sempre
DICTAWENS INTEnEssos
itpecte rabandanament del contingent
fiEa.a.ERALS
vorincial a la Mancomunitat.
Troba ridicul que el pressupost de
aPr na a ts eis segdents
la Diputacao no assoleixi sino la quandielämen g de la Cntio%ii5 danuat de 1.407,400 pessetes. Anuncia
teresFos renerals:
lc no el votara.
Jubitarions do!
Recua-da el temps que estava en desa
Cae d'Esquadres de Barcelona,
airad constant amb tots el seas caen- al'osep Tiros P ó ns .faurne
havre rompiere Ferlal
¡ tem que ara n'oeste situació
co es reprodueixi.
re a larrenlaria p e r ed ratir.
.Tithileada d e l naoa s .i Josen
Vi ; que la Diputació fixi lliurement
el sea contingem. Persisteix en el tela Raleells Caro:. per trabar-se
fisicarnent 1-.1peatt aer al serlegalista ionamentat en la Coas..
i la Llei provincial. Recorda vei.
Pensai sollicitada per Frito-una disposició del senyor Bergamin que
clara O;iverna Pujed . Nfdlin
nana que la Diputació de Barcelona
soi ,..enpornt (Hl rrta! e i-. Coa fla'Acedis directament a la fixació del
mean Ab e lla Puinl.
stu contingent.
Pr'n,!Ire 5 t -tirot nrlo per rimo..
No rs vol iicar en l'actual "farrigona PaA , mil !largadtt , . valtia del
ia rrago" de disposicions que sempre
muss e .T o,e n Clamp= Pa,onal.
citaran per desmota les flete.
Pensió sollio ; turla per Moria
En el projecte de pressupost ni eil
Id g stres. dol mos3ri ,juh:preveo el tan: per cent que la MancoInl Jannie nora.
rr unitat podrá aplicar per comingent
Pensió soilicitarla per anaeta
als pobles. Desitja que almenys es
rové. vidata d a l moneo jubilat
fixi auest tant per cent. perque laRar-ton Paire14.
me ntaria veure's obligat mes tard a
P e ticia del solseanoral .5,itec mnbatre a la Mancomunitat ei conii Farr A Srnpnit. percata se li
tirateat que assenyali a la Diputació
enarerleixi la can t ama eia eta' el
dr Barcelona.
Ceta val termini d'un ante.
Repetrix el del "farrigo-farragn" de
E< deixada sobre la tarda una enre:ale deCI-CtS dicaats per la convenienmonica r in de la pres ialencin de la
cia del mantee mea que per la jusJunta Directiva de l'Exposició
ticia.
Barce l ona. relativa a In forca del
altres partirles del pressugnst
Cc, d'Ea-amares. yle la el servei
co en té res a dir, però demana que en
vigilancia 31 Parc de Nfontiukh.
P r ovar-se aquesta ho sigui amb el seta
Són aprovats els següents inforo CO en contra.
mes:
En l'expedient relatiu al projecEl senyor CONDE li contesta. La
f acilite d'expressió d'aquest acreditat
te de carretera de La Puda da morir.
serrat a la provincial d'Esparragueb,tguer fa que el san' discurs sigui un
gi és no él extens. Se rescoltr. amb
ra a Manresa , tros neceen.
Sobre informada> pública del promalta atenta& i els senyors diputats
jecte de travessia per La Garriga,
esforcen visiblement per entendre'l.
El senyor CONDE, pero, ho veu
como a variant dele quilametres 37
amb la seva claredat aeostumada. Una i 38 de la carretera de Barcelona a
idea sobresurt del 5r1.1 parlament; qua Ribes.
el D ireetori proveira. Tot el que desEs conceder rantirip de 7,0 00 pesmetes al Rast de ','terra per subveplaa al senyor Torras he normalitzar
ariat les dieposirions que el Govern
nir les despeses dels útils condtdonals.
no pee trigar gaire en publicar.
DICTAMENS D'HISENDA
Són aprovats dos dictàmens.
Proposant celebrar un conveni
• s'...."7":"."73,91
amb els Ajuntaments d'Olesa de
Montserrat i Sant Pere de Ribes per
al pagament d'endarreriments del
•
El senyor TORRAS *rectifica.
contingent provincial.
Ge neren que el senyor Conde,
EL TRASLLAT DEL SENYOR
des de l seu pla d'home non a
PONSA
la Diputacna Ii hagi contestat
Es dóna compte de la dimissió
n ora bo ha fet.
del senyor Josep Portee. designat
tunal no fes—deeleraah p eoet parlar en tomes pis- primer Linaza d'alcalde de Barcelona. S'acorda ter constar en l'acta
Miel 11 j o no anea anual en
.Eatraiment de la corporació pela

Sessió de la Diputació

•

en

el seu càrrec de secretari és designat, previa votactia el senyor poseo Robert, per 23 vota.
Prop de les sia, el crinte de FI.
GOLS aixeca la sessie.

El

préstec

de 10.000,000
aquí el text del eonveni esta-

blert entre el Banc d'Espanya i la
Mancomunitat nota per al prestec de
ro.000,octo de pessetes a aquesta corpuració:
"Entre el senyor Pau Masco i Pérez
de Castre; director de la Sucursal del
Banc d'Espanya a Barcelona, en representada d'aquest establiment; i autoritzat pel ficus Consell general, i el
scuyor Alions Sala, president de la
Mancomunitat de Catalunya, en represen:acid i dcgudament autoritzat per
ella, co declara i censé, com a confin-nació i complement de l'estipulat en
la paliase de =pu de credit que pel
Banc d'Espanya s'obri a la dita Mancomunitat, d'acord al R. D. de 28 de
març darrer, el següent:
Primer. —L'import total del compte
de crèdit de tracasanno de pessetes amb
la garantia que en la dita railiea s'expresea, sera satisfeta per la Mancomunitat en vuit termines semestral, a
red d'un mitad dime cenes cinquanta

mil pemeeter cada na, eerrint de punt
de partida per a la computaci6 d'aqueo:3 terminis la data de la pallasa.
Scgon.— La Manconninizat podri
sollicitar del Ranc rautoritzacid rem..
siria per a la venda total o parcial
de la garantia. i, en cas d'obtenir-la
del Consell general, sen e a ceadaaa, de
que, si la venda és total, resti eirmaltenunent canceNaa l'Impar; teval de;
crédit i. si él parcial, la Selancomunitat
Mutare la m'ardite suficient en metialic del preu de la venda, perqua. eom a
conseqüincia de la disminució del eredit que resti subsistent. per mitji de
la paliase. respecte de la totalitat dr
resmentat crèdit.
Tercer. — La vesdi parcial de garantia i consegüent reduccia 4e arada
no eximirá a la Mancomunitat del
complintent de la condieid primera dMquest conveni en gusta ah //juramenta
semestrals que en la rnateixa condició
es fixin, i per tant encara que es realitzin vendes i es facin com a canseqüemcia del, lliuraments en metäHic
preferides en la tondicid tierna, la
Mancomunitat 5eguire lliurant cada semestre la quantitat de 1.250,000 pessetts fina a la total extinció del deute.
Quart. — L'interès sera invariablement el de 5 per mo anual, encara que
el Baste alteri en mis o en menya !
aquest Opus d'interès en /a mena d'eperacians a les quals la pólissa es refereix."

L'esfedrament de les
obres del Metropolita
ELS PRIMERS RUMORS SON ALARMANTS :: LES
CAUSES DEL SIN ISTRE :: SET FERITS I QUATRE

MORTS
ELS RUMORS ALARMANTS
anys, que viu al cueree; de Jaume
Ahir, a dos quarta de cinc de la
39. Presenta contusions a FesmatOsada, corregid la noticia per to:a quena i commocide cerebral, de prendeste reservan.
la mutat, que a les obres del Metropoi:ti Traasverea! havia ocorregut una
Nicolau doscejuela Mur, de vint-iextensa ensuisiada de terres, afirmas: - vuit anys, que viu al carrer Regomir.
se que hasten resultan mes de cin1s, ferida contusa a la planta del
quanta obrers sepultats. Ajad: com és peu dret. lleu.
natural, produi gran alarma i no eren
Pera Muñoz 2.1:11án, de trenta :tau
encara les sS del mal que al lloc anys, que aiu a les barraques del Bodc l'accid=t 11 havia una enorme pu- gatell. Presenta contusió lumbar, lleu.
tada.
o
Encara hi havien d'altres ferias
Tot segant, penal), es vejé que aquests
rumors eres exageres. car la brigada
Només el prirner. pei seu estat greu,
que trebaLava a rementat lloc dc la Loo traslladat a l'Hospital CliMc.
catastreie malee tenia 32 boinas.
PARALITZACIO DEL TRANSIT
LES AUTORITATS
Per tal com la circulació dels tramvies prop del sinisue podia portar
En assabentar-se del fe!: el setsoiatial de la guardia urbana senyor complicaciora al fet, les autor:tats
Lana ainsi el cap d'aquest dos, sedecYdiren paralitzar el trinsit
nyor R'be i aque3n
srgult ha co- roda: re:31 indrct.
munica a senyor Alvarez de
ELs autämnibus han modificat el
la Campa. Al cap de mitin Itera. el , scu trajecte i a la tornada passen pel
senvor Alvarez baixava al pon del
careen de la Diputada.
IlletropolYtä del correr de Casanova
Per Fatua aria del carrer de les
per observar per.asnalment les propor- Corta Catalanes encara circulaven
cions dc 'ensuls:ada.
tramvies, pero en arribar piren del
Tumbé acudiren al Ilec de raecineo del sinistre anaven a mama.
din, el cap superinr de pol nea. sennor lenn.
Htf11:=12(1C/ 2% 1217:lee 1 a/tres ferres EL QUE ENS DIU UN TESTIdel Ces de .s r aurmat i guardia civil.
MONI PRESENCIAL
A! qua-1 d1,73. erbaver-se produit
Ue7 , onsament iba produit a les
l'enfensament va arribar personal del
quatre du S marinada: a la volts enCo s ile B- mers. que ajaù als trefonsada hi trebailava una br ,arada de
balls de :cal-ame:U i irres de la
trenta ¡los obren. , que havia comencat
Creu Raja, les quals auxiliaren ela
la feina a les den del vespre i que
.elts.
havia
relievada a les vis del
CAUSES DE LA CATASTROFE:
S.'cs diverses les versions que sIan maEl . nos de voita erfoa s ada encara
donas d'airest fet.
no eslava acabat 1 nornis era apuntaITIetdio^ a treballadors ha
le amb bigue3 de ferro. Aquestes !lieh que rentultiaila ha esta s causada gues tenen I mateixa forma corha
per haver cedit nna b , gos de corten.
ele Iris v,- lt'- s; seml nla que estaven
cid de 'a bncerla del carrer de Vi l laformales per des cua r ts de eircudreel. En prndoir-se res; erineia un to ansh ura archa, !ambi
Parissameat ele terres ha arres3egat
de ferro: una dar,117,1re a tiene., s'ha
ishrer que ti-el:alcacil Jarrint la
trencat i per a'x id cedit la viga
veda i ha enterrat els quc treballaque ha causat renfonsamene,
ven d•fflre rl ttken .
Ei proloir-se l'esicralratnent, lats
Els técnica. encara qae no litt
ele atarees de les bricade, que trebaeut eatud:ar detiturt y dronent et fet, tellaven al túnel prop del lloc del ‚Mismo la impresió que Faccidert ha esare han sortit per diversos pous. este,
devicgut per haver-se trrt un cavall
reite; alguna han sertit per una clasensc te-ir el toldo Le. &T'idee gaveguera.
rarties rEee:abilitat. tra alxä tenint en
La primera mitia hora ha estat
eempte que el terreny en aquell ingrao aetnrainent; ningú no acuda a
dret és niclt fluix. per tal cena en
cemenear els treballs salvament;
altre temps Iti passava una rera. Sos.
doiren m311.: rol» de xmlee i cris,
hrlren ta7cletxes a !a 1-Kiverla i el vend'auxili, pena ni els =ubres treba,
tal! de fusta que l'aguantava ha ceIladors del Metropolità no salvaren
dit.
Unes comypanys. Acudiren ele bomAltres han dit que el sinistre ces
bera i «menearen l'extraeoid deis fe,
degut al reblaniment de teme, per
des, pecó al cap d'una hora ele indihaver- trencat tma canyeria <raigan:
vidas del Cos de bombees es retiraven,
i encara q •ae el fet que moltes cases
do ls voltarts ahans d'ahir vespre; no convidare a fer-ho hom no sap per
qui. Aleshores seguiren lea tasques de
tinnueren aigua eembla que aquesta
seis:ame:me les mateixes brigades de la
vers16 no es la raé3 encerrada.
cennpanyia. A les set del metí, pena,
EL LLOC DEL SINISTRE
no bi treballava ningü mis que crea
s Al lloc del sinistre hl havia un foobrera que palejaven testa i altree tres
rat de vint metres quadrats d'extenque la transportaren amb un carret6.
sió; dnnava a la catástrofe més
Tots eIs ferits han estat auxiliats al
grosses proporciona.
dispensad del farree de Sepúlveda.
A primeres hores del mati ha quedat acardonat per forres de segureEL J'UTJAT DE GUARDIA
tat i guärdia civil.
En rebre avía el jutjat de guardia
ELS FERITS
que ho era el de la Universitat, es
trenada al carrer de les Corte.
Resultaren ferita els següents
No obstant, ea retira ¡ene per tal
obrera:
com ny s'havia tret cap cadäver.
basen Alba López, de vint anys,
que viu au carrer d'Escudellers.
MANQUEN TRES OBRERS
Presenta diverses ferides de pronasA primerees hores de la tarda mantm reservat.
caven encara tres obrers de la bris
Manuel López Lépea, de vint-i-dos
Pcia.
ame. que viu al Passeig de la Creu
No poden pern, dir que hagin estat
Coberta, te. Presenta ferides de provictimes del sinistre, perquè Es molt
nästic reservat al bree esquerre.
possible que en l'esfereiment dele priManuel Guillén Manca de setze
anys, que viu a la Torrassa (Hospi- eners moments frogin marocat a casa
fera.
talet). Presenta fractura del cúbit i
.3 /WATS:
radi eaquerres, de prenbstie reservat.
A darrera hora ens dinas que ihan
Anton Foidella Berna«), de vint-iextret quatre mori, que Mn: Jota
sie aay3, que viu al carrer d'Agudells,
Lirnitrov, Tomás Lebranco, Segon
4, baixos. Sofreix excitad() nerviosa,
Latruarda i Fermi 011er.
de pronòstic
Aguaita noticia sembla 6aaer me/M'e Garete. Escudero. de vint-idos anys, que viu a la carretera del ta, car el mateiz »ny« Alvarez de
la Campa els dedici, ea record en le
Port, ton. llagan oentnakma.
Josep Martilles Band, de vint-i-tres sentid d'ahir.

Gaumont "Li pact a ra de 'a 111›:ice
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BARCELONA. — Prebut
consissnyint !can Sa7 ‚nro. " Le
iterhene ecnthrc", drama en
parre acres de /can Sarmenr.

Quan ia companyta de Darlo Nietodemi Na represen,ar vareta obra en
vaig parlar extensamant de la
ama valor. Coro que d'aixe, fa pera
menos, no cal ara que repctcixi coses
eserites en fresc.
Ma ceneguda l'obra en la seia forma
original. "Le pecheur d'ombres" Macaba de semblar un drama, original
eacrit tense truca, aneh un
sentit mole noble del teatre, amis aura
continguda enlacie poética, ami una
delicadesa excepcional i amb una late.ligencia niel diàleg carn no s'acosturr.a
a Irme en un autor jovenissim corn
En Jean Sarment.
La interpretada que Sarment va fer
de la seva propia produccaí acabó de
definir i precisar el personatge
tiq i sensible que Cimara hacia creat
en hala. Ornar:, actor molt
gent i melt brillase, pm') ¡red i momiran, no havia arribat a fer-nos veure rists els matisos de "Le pecheur
d'ombres". Sarment, encara que no
sigui un actor madur i emplee, va
posar al sea personatge una ánima
vivistirna que ningú millor que ell podria donar-li.
/dargueritte Valmond, excellent actris, mole fina, molt intelligent. encarna
d'una manera admirable el paper de
Nelly.

El que per a nosaltres és una equivocada, él encarregar el paper de René
a un actor com Paul Macava!: ni l'edat ni la figura li permeten representar aquest personatge. Er altres papera pot ésser un actor de primera,
pera, en el de René no resultava gens.
Això produf una certa desorientada -A
públic que hacia vist el mateix personatge representat per un actor ¡ave.
Marte Menee, una actriu discreta i
simpatice. interp r eta amb moka humanitat el palier de la retare.
Esperem amb malt d'interih veure lea
altres obres d'En Sarment.
S.

ROMEA
Per al dissabte de alerta hi ha
anunciada l'estrena de la comedia orinal de idea. de Dense i eraducci6 d'En 5. Montera, tituta . da "L'esp.otre del senyor Irnberger", obra
que a Paria ¡conseguí un exit /aoroIba!.
Per a aviii el programa d'aquest teatre es a base de r elacit de la
temporada. "La dora neta", d'En Pruderari Bertrana. alternant ami "El
rector de Val:Pi sarme", "La Ventaloes" i "A l'aigua".
Dirnarts a la nit tirdri lloc una
grata %sellada teatral. amb un suggestia: programa. a hendid dels portera
i acomodadora del teatre.
LICEU
Per a dirigir el munta • ge del decore: i els esaig. s d'arquestra, 56n ja
a Barcelona el rrestre Flantent i els
Caps tnaqunsistes de la amasa eoru.
panyia de Balls roes°, mie han d'actuar al nretre primer teatre i la reaparició de la qual esti assl.tnyalada
per al priarirn dlesahle de Olória.
Hi Ita molta expectació per tornar
a. admirar la tasca del, faenaseis dansaires rasaos. sobretot havent-ee'ne din
que la Cornpanyia ha estar mill -orada
m'ab Vaddicia de notables elements.
presentara de la catapaayla s'efectuara aerh ele tart aplaudits ballets "Les Sylphides", "Princep laor"'
a
"L'Apres rnidi d 'un faene" i lstre.
na del ballet de Mal-tinco Sierra, amb
música de Manuel de Falla, "Le Tricorrea.
rentas:unte dmertat i el nambrós
i selecie abonatnent, fan esperar una
de lea mis brillan:5 temporades.
?CATRE BARCELONA
Final de la temporaria. Dimarts a
la tarda acabe la sena artuariO el
notable primer actor Antoni afartiareza celebeart el 3 ,11 heriefici amb
l'interessant drama en uta artes de
l'insigne Echegaray, "El gran Galenta".
Cm es ven, Martianez pren entele dignament arnl, sana de les
obres mis ea:colees del teatre centelle.
A la nie dcrara també la 5eva
darrera fundó la rompanyia francesa de _lean Sarenent ami "Le pecheur d'a"mbres" i "L'abole d'un
sol:- anden". A aquesta fundó' hi
assistiran, segurament, el president
del Direetedi 1 el majerdnm de Palau, marques de la Torrecilla. Dissabte de Glòria debutara la companyie de comedia del notable primer actor Ricard ruga.
ELDORADO.—En honor del gran
Chevalier
Denla, dilluns, se celebrare a Eldorado la fundó de gala en honor
del gran Chevalier, l'éxit del qual ha
estat espontani i cosa leed per al
que posseeix tan rellevants qualitats
artiatiquea
Crevalier presumirà les seves prodigiosee traces còmiques, afermant
et seu renom mundial corn ras de
•
la canea.
Dimart3 prendran eomiat Checaher i la graciosa Andina aleaura,
junt amb tot l euadro d'atraccinns,
per reprendre la temporada de varietate dissabte de Glòria amb un
debut esperat: el de l'encisadora
Mercó Ser&

o

s'aa acapara- :araba la intereasant obra
comes com ele tomes",
;nterpretacia nonti: pa: goma, gata,
guinea, illfC5, serps. sirnim, ere
Agua:ates dues peilkoles es projectaran asases as in.
KURSAAL
L'emprera del Kursaal ha tingut
un veritahle encere anda rada:Jis:cid
de la famosa clara de Res ingram,
"El mesen.; de Zenda". Sóit ja diversos el; dies que ;a pr-jectant-se
aquesta notable prnduccla i cada dia
és /11C, gran rixit.
S'anuncia per a mon aviat reatrena de recicla "La ge:sa tesis". interpretada per Ada Svedin, que en
acr.:esta obra realitza una creac:a ad.
miraba-.
La partitura de rinaphat compositar aiemany llana Albe..'erta interpretada per rorquestra que dirlaeix
el mesere Sume.
Ei ha tarniai en la cartera d'estrenes bes dues interessant. pellícufes
"EH viu amb les corles" i "Pedrucho".
....11•11M1111MI.•
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ORFE0 CATALA
Emili Vendrell, tenor; Pere Vallribera, pianista
Dijous pasear tingui !loe ei darrer dele guatee concerts de Quaresma elganitzats per l'Orfeó Ca'
tau.
El celebrat tenor Emili Vendrell,
amb la collaboracid del notable pianista Pere Vallribera, s'encarregà
d'aquesta sessicí, en la qual descabdellà un programa ben important.
Beethoven, Sehu be r t, \Vol( i
Brahma' omplien la primera part;
Schumann la segona, amb el elche
"L'amor del poeta", i la tercera era
dedicada als compositora catalana
Millet, Planas, Mesares, Toldra i
Plaza.
La diversitat d'estils i caräcter d'aquestes compodicions oren bona
avinentesa a En Vendrell per manifestar totes les seves guantes i pagué:Tm apreciar en nl l'exceüent artista de temperament poc emú, ainen- en l'expressia i atrae a tets els
rnatsos de lea obres que interpreta. Tinedi enceras ben remarcables
en tot el programa, pecó cal cantentar, sobre bt coral a ben reeixides,
les seves vers.ions d" Adelaida',
Beethoven, i del inagnfiic poema de
behumann "L'amor del poeta"
En aquesta obra la tasca d'En
Vendrell fou ben notable i ens per/reté de iru:r de les infinitas belleses que conté: l'artista sabé expressar els centramos de ene:menta, de
profunda einocia i pasaje', intensa
que formen la trama, i escolt.1
acabar-la els mes cakrosos aplaudimenta ,
lambe obtingue un exit contplet
en tote.; les cançons que constituren
la tercera part, algunes de iC3 euals
hagué de bitar. i les llargues ovaciono del rjblitr. l'obligaren encara
a afcgir al programa dues coraposiMoros tris. de Schubert la primera, i
d'En Vives ("L'emigrant - ) la segoma.
El pianiaa 3enyer Valribera rnere'x tarnbe rita sincer elogi, per la
seva actuació acurada j plena d'infrie fou so b re tot melt aplaudida er: l'obra de Schurnann.
X
"FRATE SOLE
Al Pala y de la Wsica Catalana
tingue lloc ahir a la tarda la primera exhi'oic i O de la pellicula que per
la aquest tito!. ira•piraria en la vida
tic au-e France:; i nittstrada arnh my poema simieni7. amb
eors del mestre Lluis
Tot plega: constitueix un capeotache series i si/gemid:u. Les pro1 eccions de gran belleaa. i la
rrasica del mesare Slariae7i ben
adaptada a ratubient que evoca lascuita: te.
Unriuestra del gran teatre del
Lieeu, encertarlament d.eigida pel
mestr e Jotep 5ahater, interpreta,
amb perfecta j1”te51, featensa partitura, i
part C•lra!,
,irrec del
OrfeO RrnaiNemem, que dirigrix el mestre Lloren . ; Carbonen,
cat:;a la mt fa.rrahlg impressi6.
Aqureta primera representaci6, a
la qual aasistí on pUblic nembrds,
assoli rxit complet.

NOVETATS
Per ele Altives dies en mai es "Injerte la colma pintes de la casa

Noto, a rentero de la intaromas
taol6 do " $ol babar
d'Eduard
ea tal, un poema eiegiar; el

rival t el aeu lema ~tinada

d'egest ) ens dill e n bastament
cl que ns Pno a sentir.

En ela rurts, hi tia tan sola
un terna cabdat•

filaerMgft
geitengftm
reeord
Aquest terna, que ei momenea.
la tenora i deeprea ei rerrenen
tole els instrumente * in robla. dea ésser da de diferenit
maneree, saguns la inteneid de
, ada moment.
Al comeno el dina la tenora
taiment toro si el digués el vent,
es la natura que es deixondeix
per turnar a la vida; deapres el
Mea PI pi, atlas la rara i la fontana, cada enea m'ajustera al
moviment
desvettar-se.
VOL art rom tota la cela
delira posar en aquest trefila
fo t un frisarnent. tot un deeig
de vida. A mesura que se veta
,Jesenrotllant el so de la cobla
ha de prendre malora prrtperolmos. Ha d'écser iota la terca
•x t remint-se a l'hnra d entrellusea. ha Teaser el vent. i la
tulla, rarbre i la triar que es
remallan, que es deixondeixan.
De acibara en Pis llargs, se
API el so Ilunva d'una esospana. delieiosament imitat pele
erirnetine i el tromba; al seu
costal el flavie! ~enea una
earted. Hm no cap 3i es uns
oral o un pastor el qui la
canta.

rices
rraméò
Dasp.ree. /almea un neguif,
se eral , la Milita entre la lluna
t la boira; hud . o aqui fofa la
cabla musicant aguaste Huila;
hom d e urb torar aqueet
cids fragment amb un veritable
neguit. arnb v er:feble apassionament. Tiples i cometen es
p renen de J'un a l'a;tre aquest
sun• ;• es!.iu tema.

ee[t"reIe
Si earelle11 h .' , se/Viren una
sanada del fisentn, talment el
sol eatruerant i baira,

atasherr...e a tenere, que
fina ara rellava, suri amb un
re P2"0" , runa

ezteit
ThT''Iffl

u

JI

Tenería

Es el que Ja na ;monada
ds. el sol que ja la el cana lame
i paseará per damunt la terra
arnaroaement. Vri . 1 ari ca-sial
agu a s', ran'
lanatrumentistai
posar-hi lot i
traa l'alegaia dan' frien:313,1er.
Aqu e ata aaraana l'betat aentit
qualqap segada torada d'una
falsa pliaada i melanaa a sa: tont
oldidava la ihtita de t se t en
naisea. el friesmert tjs !a tnjra
Pll dets e ndir- se , antera : al de
Pasten rutilan mantee aarrana
a/renn
mairataan
Ilcaa pera, deu haver-bi
desa , es et u 01 comeneam e nt del.
'larga.
Eia metiaa d'aqueata aarria-e
na srin .austisaims 1 han rata_
RECITAL JAUME TORRENS
mata: pera par damunt ale hat
Vioioncelhata
teman la arara, d'un impresaioa,
Aval, a lea eine de la tarda. minM a ma farmidable.
are Ilot a la Sala aíotart el recital
Sentim annea ¿'atoar a tacar
ananciat pel notable oaeloncelliera
aque a ta sardana. una matinada
Jaurne Terrena. arnb mi qua/ col-larrag•-n s I ojal ' d'una Lnunfanya i
borara el conegut Manista Rlai Net.
de tara a la mar. Asp l ata a¡a
En el programa. ultra una Impon. - 1 haure rn vis!. aer e ir cl cosI diles
tant selecció d'obres amigues, fiV.:n(105.
gura la Sonata de Strauss i una part
Jeroni Illoespae
dedicada ale compositora catalana.
Aclariment. -- En el palease
El justificat interés que aquesta
carn e ' qote parlärem d'Eduael
aessie ha despertat fare, seguraTntdra equivacerlement elei•rn
mena que es vegi ben concerreguda.
estei tireiSila Vi .11^ r e ,'s
111n1.1.fes
d'En Trildra a l'Eeectia
quan eabe dir
ho hevia eS!af En Linfa Mine?.
1111ItiERIA 1111)AN
amnesia 'necia. l'Agrnuneid
Sardanista do Beertalten dentina
rae.
U
e
ramida de Wel e eja,
une extraardinärin audieid da
IIEMON L. (autor de •9411.
Tia ebspeetaine").- e ttilin NaUlard". . . . .
LORD 9111011
Italiana:
" p aneles, -II sementero m 'Entiban". . . .

815

Ed.

CI-NEMES loa
awaseme

Les sardan

trances.:
"oeuvres eomplittele".
14 vela.) . .

4'00

Ed.

11110PlUID A. - "L'Amile
Asno truAlesteloal . .

10'00

sardinel' al cerrar del Par4a4
ment, a eirree da la moill
aplaudida cobla La Principal de S,
Terra esa-

LA

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
'AME MOTIU D'HAVER ESTAT DESIGNADES ALGUNES PERSONES CIyus PER OCUPAR EL GOVERN DE DETERMINADES PROVINCIES, EL
DIRECTORI HA PUBLICAT UNA NOTA ANUNCIANT QUE AQUESTS NOMENAMENTS SIGNIFIQUEN EL PRIMER PAS CAP AL REGIM DE NORMALITAT QUE EL DIRECTORI DESITJA RESTABLIR COM MES AVIAT
MILLOR
LA "GASETA" PUBLICA ELS DECRETS REFERENTS A L'INDULT DELS
PROFUGS I AL CENS ELECTORAL
El president del Directori
cap a Barcelona
Madrid, z2.--En l'exprés de demi
sortirà cap a la ciutat conital el president del Directori, general Primo
de Rivera, per assistir a la clausura
de l'Exposició de IAutomóbil.
EL DESPATX QUOTIDIA.
VISITES
Madrid, 12. — El president ha despatxat aquest metí amb els sots-secretaris de Governació i Estat i amb
el cap de policia de Madrid.
Ha rebut tambe a En Francesc
Diez, amb una comissió de Xerec,
general Martínez Peralta, conste
de Maceda, sots-secretari d'Instruccid pública, el doctor En Nicasi Fernández, i el governador militar de
Burgos.
A dso quarts de cinc rebrä rambaixador de l'Argentina i l'ex-mi-

pistre senyor Goicoechea.
El president del Directori, a causa d'un caces de feina, ha suspès
les visites a la Presidencia fins el
dia 38.

El Reial decret sobre el nou
Gens electoral
Madrid, 12. — La Gacela"
publica avui un R. D., el pream-

Pul del qual diu
"Senyor:
Es El cena electoral un deis
Elements mes essencials per al
funcionament politic d'un par;
no obstant, en el nostre, per
desidia dels electors unes verles i ailtres per corrupteles dicnanades de viciós regirn, el
tens havia sofert sovint lamentables mistificacions que el pri%aren de tot valor com a docunsent públic cridat a consignar
auténticament el nom i les eircumstancies dels ciutadans amb
dret a sufragi.
Desitja el Govern poder tornar a Espanya la inecani,-a que
Ii correspon corn Estat constitucional, i per aixii exi geix com
a tràmit previ una depuració
exquisida del reos, ja que l'actual resulta inadequat: es reshent de nombroses impureses i
no compren ni les dones ni els
hornee, qualls l'estatut municipal ha estés el dret de vol.
Totes aquestes raons fan necessaria, no una simple r( . ciificació, sin() la concepció d'un
weritable cens, baldament alai
F'antieipi tres anys l'uperaelú
que per precepte legal hagi de
portar-se a cap en 1927.
El Govern aprofita l'orasió
pe; aclarir, en sentit expansiu
j !l• beral, la concessió de vot
a les dones, recentment fet a
restatut municipal, i per reorganitzar, mall sigui amb earacter merarnent provisional, i per
da d'assaig, les Juntes municipals i provincials del cens, la
nenovaeió de les guata queda
sense efecte per R. G. del 26
de desembre darrer, i que exerceix una funció tan delicada en
tot el que es refereix a la vida
política del pata.
Fonamentat en l'exposat, el
president infrascrit té l'honor
de sotmetre a l'aprovació
E. M. l'adjunt projecte de Detret.
Senyor: A. L. P. D. N. M.—
Bliquel Primo de Rivera i Ormarques d'Estettla."
aneja, marqués

La part dispositiva es molt
extensa.
Ileu's aquí lea prineipals noiretats que conté:
Tindran vot tots els veIns
majors de 23 anys i totes les
dones veines de 23 anys, que
so estiguin subjeetes a piada
potestat, autoritat marital o
tutela, qualsevol que siguin lea
persones amb les qual ,; visquin.
S'exceptuen ütlicament les
mestresses I estadantes de certes cases.
Pudra, votar la dona casada
que per sentencia ferma estigui divorciada, quan nu sitpiga
el marit on es, quan el mara
oofrefri interdicció, quan el mais
Fit sigui boig o sord-mut.
N6 obstant queden exclosos
els individus i classes de reiteren, i de coseos o instituts,
Idhue els dependents de "pro1-(• rinda" o municipi i els qui estiguin aubjectea a dißeiplina
Pensaran les Juntes provincial§ del
temo: d preside* de EAudieneia, el
magreador militas o un cap militar, el
actor de la Universitat o en el seu
liefecse et director de l'institnt el des'., • )1 del. notaria o el mes ande, i el

— dietadiedea.
en esp de partit, el bit1 Ad ba *ares, -el dese, el nodd ama el delego goverlt *ved nreilIbtin, usa au-

toritat militar, un regidor i el secretari del jutjat.

En els atices ;sables. el jutge municipal, el rector, un regidor, e, mes-

tse. un oficial, sors-oficial o sergent
retirar o funcionad civil jubilat.
Les tr.estresses podran pertanyer a
la Junta si sen electores.
Les reclamacions contra els acords
de les provincials CS taran en el termini dc &u dies; les alçades es cursaran a les Audiències, assenyalant-se
%asta dintre el sis dies, i celebrant-se,
precisament, el dia assenyalat.
Les despeses seran d ofici. fora la
declaració de teracritat en rapellant.
En el mes d'octubre es reuniran per
oir les reclamacions les Juntes predi,c:als i locals, les quals s'hauran
constituir en el termini de des dies,
a camptar des de la data d'aquest decret
Les Juntes municipals del leus de
oblació examinaran i depuraran les
dades que continguin els butlletins,
ajustant-se a les instruccions que

dicti la Direcció General d'Estadistica.
Els esmentats documente s'agruraran per seccione electorals, i dintre de cada una per ordre alfabètic
de primers cognoins. 11h/rail:los a
les oficines provincials d'Estadistica
abans del das $ 0 de juny.
Aquestes oficines examinaran els
butlletins per formular cls idees de
reparo rectificacions que procedeixin i proposaran a la Direcció General del ralo les visites de comprovarié sobre el terreny que cregnin
necessaries per evitar inclusions i
omissions indegudes.
Els capo provincials d'Estadistica
demanaran atril) referència al dia assenyalat per a la inscripcid, les següents relacions certificades del; bornes i dones de mes de 23 anys d'edat:
Primer: Als presidents de les Audiencies provincials: Deis cognoms
i circunistäneies especlais de les persones que per sentencia ferrita
estat condemnades a la pena d'inhabilitaciO perpètua per a dret, político o can-ces pUblies encara que
liag,nessin estar indultats, ei no haguessin obtingat ' Pur rebabilieicio
personal per mina d'una hei.
De les que per sent/mcia terma
bagin estar condemnades a pena
aflictiva.
De les que havent estar condemnades a altres penes per sensnmcia
ferma co acreditin Itiver-les com.
plert.
Dels concursats o fallits no rtliabilitats conforme Ilei que no acreditin documentalincnt haver complert totes Purs obligacions.
Segon: Als delegats
Dels dentors de cabals públics
amb responsabilitat directa o subsidiaria.
Tercer: Als alcaldes: De les persones que s'llagin acollit a establinients Mnefics O estiguin a instännia sena autoritzades govcrnativament per implorar la caritat
Els caps provincials d'Estadisti•
ca, després di tetes les rectificacions que calgui als butlletins individuals, separaran deis de cada secció les que reuneixin la condició
d'elector i efectuades les exclusions
que procedeixin s'agruparan cls butIletins electorals per seccions, classificant-se a les rJfinines provincials
d'Estadistica per rigurós ordre alfa•
bent de primers cognoms, per tal
de constituir les matrius originals
del Cens.
Anib aquestes matrins es formaran les llistes d'electors per seccions, districtes i circumectipciú co
cada munid/d.

Nomenaments
governadors

de

'Madrid, I 2,—A la Presidneia han facilitar els següents
deerels:
Concedint 'm'un general tals

prófuga.
Nomenant els governadors
civils de Sevilla, Navarra, Badajoz, Clutat Retal, Huelva , Cadiz, Mälaga, Lugo, Guadalajara,
Alava i León. Alguna d'aquests
nomenaments recauen a persones civils. per la qual cosa el
Direeton ha faeilihal una nota
dient que aixO significa el primer pas de tcansaceiú fins
regim de nurnialitat que el Govern, diu, vol cotablir ràpida_

L'indult dels profugs
Madrid, 12.—A la Presidencia han facilitat aquesta nit el
següent deeret:
"Senyor: Mulera d'espanyols
residents a diverses Repúbliques d'Anteriea eleven a y . M.
un prec d'indult del eastig que
la Bel imposa als prófuga, que
els permeti turnar a la Patria,
que enycren, i ala ¡raus alela
me mitimiti, que ole esperen.

Com que les exigenetes de la
Justicia no impedeix el perdó
en casos com el presenl, semlila natural obrir del solar patri els que senten l'imite/1 de
tornar-111. El record de les
amargors per les quals travessä la Nació, pecó, mentre alguna dels seus filie, sense preoeupar - se'n. atenten el seu propi he, amb l'oblit dels seus
¿cures per a la Patria, i la memòria de la sang vessada i
les vides perdudes per altres
germana seus, que les ()frenaren generosament quan Espanya des necessila, alguns d'ella
substiluten ele presents, han
de posar fre a la misericòrdia,
(ola vegada que el perdó sense
condicions seria la desmoralitzadora aprovaeió de lacte punible i Pestimul perque en l'esdevenidor fossin repetits per
lots el que sentissin amb mes
forca els dictals del seu egoisnie que els deu dense a da seva
Patria i els seus eonciutadans.
Per tot. l'exposal . Senyor, i
i onint en compte que Pindult
de la pena no pot eximir del
eomplittien1 del deure, tine
rilOnor d'elevar a V. ßt., d'atirtl anal el Direolort que presideivo, el segilent projecte de
Decret:
Retal Deoret.—En ús de tes
faciihais que eni onneechlix Par_
hiele ti i de la constitucul de la

Manar quia, a proposta del ¿'il)
del Govern, president del Directori Militar, i d'acord amb
aques. l. vine a decretar el següent: ,
Arttele primer. — Concedeixo
deis norrectius que els bavien
cstat imposats o que pogueren conrcsponclre als prOings i els scus
cómplices.

Article segon.—Els pròfugs acoIlits a aquesta Gracia scran destinats
a COA, i hauran dc servir en actiu el
per conttemps tpte i. l,
pletar el que Id cstigneren o estiguin els altres individus del seu
reemplae i cupus.
Anido tercer. — Els mossos no
allistats que s'acollcixin a aquests
licneficis sera ninclosos co el primer
allistatuent que es formi, tenint els
mateixos drets i obligacions que els
altres mossos inscrits.
Anide T'art. — Els mossos no
allistats i els altres präfugs podran
acollir-se als beneficis de la redempcW• o de la quota militar, segons
I( ue pertanyin a reernplaços anteriors o postcriors a la vigent Llei de
Reclutament, en eis terminis de sis
inesis si estiguessin a Espanya o en
el de van si es trobessin fora, bavent de sollicitar l'indult dios dels
dits terminis de Ics autoritats militars espanyoles o als consulats
d'E spanya a restrangcr.
Arncle que resideixin
a rcstranger i pertanyin a reernplaçaments posteriors a 1912 i desitgin
arollir-se als beneficis de reduce:id
del temps de sueca en files que connetleix el capital XX de la vigeut
Ihn de Reclutament , podran satister les quotes tnitjançant lletres
cartel o resguards del halle d'Espanya expesos a favor dels capa de
les Zones de Reclutament, i atinara
manifestaran el cos en que desitgin
servir els 5 ò es menos que respectivament cls correspongui incorpoe
rar-, a files Per
primer
periode o cl total del temps, si alud
els coticé., en cl terntini de dos anys,
nomptar de la publicació d'aquest
lb,, (St quedant dispensats de la prescntacin del certificar que acrediti
posseir la instrucció militar.
Article sise.—Al pridug i mossos
lo allistats que siguin de reemplaeos
anteriors al 12, al concedir aquest
Milult, pudran sollicitar taruliú la redempriO metUllit:a en la forma i condicions que estableix la llei.
Anide präings que resideixin a l'estranger scils notificara
la concessió trindull per conduele
dels censols i si no es presenten a
la zona corresponent al nos de la sena
destinacid dins del termini assenyalat, quedara sense efecte la gracia
concedida.
Adiete vuiti.—Quetlm sense aplican/4 sense l'indult, els rpte reincideixin en la mateixa falta o Ni cometessin el debele de de,errit'a
Adiete nove. — Pels ministeris
d'Estat, Guerra i Gol:emiten, es dictaran, en la part que a cada un trells
correspongui, les disposicions neeessaries per a l'execució del present
•decret."
CC,re5porgui
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Els pressupostos ordinaris
dels Municipis
Madrid, I2. — Una Reial ordre que
publira la "Gaceta" dispuse el següent:
I.—Les comissions rnunieipals permanente que fina ara no ban tornençat a formar el pressupostos ordina•
ho taran de seGtida.
11. El projecte de pomunspoetoe

PUBLIOITAT

que les dites comitisions remetin amb
els necessaria documente hauran
d'iseer exposats al públic, previ
anunci al Butlleti Oficial, durant un
termini de vuit dies, dintre dele quals
podran formular els contribuents o
entitats interessades les reclamacions
o obscrvacions que creguin conve-

nie nt s.
La formació del pressupost i la
seva exposice l'asid de quedar llest
dins de la primera desena del mes
de wiaig proper.
1 11.—L'Ajuntament en ple tot seguit l'estudiarà, discutirà i aprovarà,
i les reclamacions i observacions que
slagin formular.
IV.—Un cop aprovats els pressupostos pets Ajuntaments hauran d'ésser exposats al palie, després d'anunciar-ha en un termini de quinze
dies, durant el qual, i dos dies mis,
ca podran interposar reclamacions.
L'Ajuntament, durant aquest termini, trametrà una còpia del pressupost, certificada, a les Delegacions de
Finances.

Les diligències del Banc de
Castella alSuprem
Madrid, H. — Avui han es-

tat portades al Tribunal Suprem les diligäncies practicades en rassumpte del !tau de
Castella.
Han estat estudiades pele senyors de la Sala segarla per resoblre.
El conste del Moral de Ca-

latrava, que ahir va arribar a
Madrid, s'llostatjä ab domicili
del seu fill politic, don Miguel
Mattra.
Encara no ha comparegut davant del Suprern. Ho farà demà.

L'acció espayola al Marroc
12. — l'aviació espanyola ha bombardejat Beniurrtaguel.
Dimana passat, en vol de
parches, es van llevar dos aparebis marea "llavilland", volant
sobro Kornera. Els rifenys tirotejaren els aparells, comisetants aquests Hencant nombroses bombes expllosk es 1 fent
funcionar les ametralladores.
Un bomba va cauta, a la ccva on eslava refugiat Abd-cfKrinr, matant l'ajudant rtaquest i ferint el primer en una
cama.
Noticies confidencials afirmen que en els darrers romIVs les balees dels moros ascendeixen a 75 morts i 150 terits.

EL. FENOMEN GE(11.0C,IC DE
MONACI111.
Granada, 12. — Mis de cent
alumnes de la Eacu:tat de Cieneles han anal cap a alonachil.
Sembla que da fabrica d'eleetr:eitat no ‘• orre perill, per haver-la desviat el moviment de
t erres.
La conferència radiotelefo-

nica d'En Primo de Rivera
Madrid, 12.—AI despatx de l'oficial mojar de la Presidència, on
collonat una estació emisoria de telefonia tense fils, el president del Directori, a dos quarts de non, Ira Ilegit una conferencia davant del dit

aparell trastnisor.
Del seu parlament n'extreiem els
principals punts:
Diu que en dirigir la paraula perqué sigui escoltada, potscr, per tot
el filón, ha de començar amb
"Viva Esparta", a la qual tributa sentidissimes frases d'elogi i nena els
espanyols que gosen difamar-la.
"Visca, dones, aquesta Espanya de
gloriAs passat i d'un present tan ple
d'esperances, bressol d'homes magnes CO tots els ternos i de dones tan
belles com bones, tan hcroiques per
al sacrifici com tendres per a l'amor."
Afegeix com voldria que milions
d'éssers escoltessin i sabessin d'un

▪
d egit—que mereixes tots els estor'os per ter-te gran i lliure, que no
ho ets abandonas als teus interessos
vitals i tiranitzat pele que s'oposaven
per usurpadora amb organitzacions
illegals tic ¡oree. Ara seràs Iliure i
encara mis quan Iliurement i per
expresen:, de la teva voluntat sobirana martinis els camine per os vulguis asar i assenyalis els homes que
Iban de guiar, i mentre aguaseis la
leva fe i siguis equiinime com ara,
ningú podrä res contra tu. Fes-te bo,
fes-te culte i treballa, que una cosa
porta l'altra. Estima a la Humanitat, que és barbar veure l'enemic en
l'estranger, i estima sobretot els fills
d'Amèrica. que eón fills dele tetes
avanpassats.
"Aquesta difamació ens presenta com a retregades, com a
allunyats, com a tirans, cum a
incultes, com a militaristes,
cona a indisciplinats, com a
eruels; quan s'obren escobes 1
es protégela la cultura, quan
tots els hotels són plens, guau
es protegeix el treball i la finança u es deixa expressar Iliu_
rement les idees, quart l'art i la
ciencia estan en ple epogeu,
quan l'exercit i la marina actuen en una tasca civil de purificació i ensenyança, quan les
diferencies han estat borrades
pel patriotisme i la disciplina
del cor, quan es perdona més
que mai... Per que seguir?
Continueu amb fe, espanyols,
que els estranys us faran justicia, i els propia, fina els més
poe patriotes, s'uniran amb vosaltres. To, acompanyat dels
mucus nobles i laboriosos com.
panys del Directori Militar,
acompanyats i assistits de la
vostra confiarlo, us prometo
portar rapidament a l'obra d'amor, treball, cultura, ordre, per
tornar a restituir el tresor de
les nostres llibertats, que ningti no pot seqüestrar ni cany la r."
Acaba elogiant la radi-clifusió • saln danta els espanyols.
LA IIEUNIO DEL DIRECTORI
Madrid, 12.—Degut a que el
general Primo de Rivera a donat una conferencia per radicelebrat
telefonia, avui no
isl Consell del Directori„ .

llarrerp bond,
SANT SEBASTIA
Amalt :-; Dos detinguts
Sant Sebastii (rebut a les 2'15 de
la matinada).—A les sis de la tarda, a l'hora d'anar a pagar els obrers,
tres individus, pistola en mä, s'han
presentat a la Casa de Transports
de Lasarte i sisan endut 2,5oo pes-

setes.
Els assaltadors han fugit, perseguits per forces de la guardia municipal, la qual els ha disparat. Un
dele pistolers loa estat ferit d'un,
cama. Un altre també ha estat agafat en un bodeg6 on s'ha amagas.
Els dos detinguts iban negat a declarar. El tercer ha fugit.

CRONICA DE CULTURA
INSTITUT DE QUIMICA APLICADA
Continuant el costum establert ja d'alguns anys, l'Institut de Quimica aplicada aprofitarä les vacances de Setmana Santa perque els alumnes
la carrera de directora d'indústrisa quirniques visitin els següents centres industrials de la
nostra terra:
Dilluns, dia 14.—A! matt, el
primer cura visitara la refinaria de sucre de Sant Unís. Punt
de reunió. Placa d'Urquinaona,
davant de Correus, a dos quarts
de den.
Según, tercer i quart cure,
visitaran les destilleries de quitrans de Montgat, dels senyors
B. Badrinas. Punt de reunió,
vestfbut de l'estació de Franca,
a tres quarts de non.
A la tarda, el primer curs
visitarä la fàbrica de cervesa la
Bohemia. Punt de reunió, Placa d'Urquinaona, cantonada
Anales March, a les tres en
punt.

nota:
"Es retarda la publican() en /a
Premsa dels detall; del doble assessinat i robatori perpetrat en el cotxecorreu de l'exprés d'Andalusia per tal
d'evitar la possibilitat que les narracasas puguin servir de guia per reea-

/a captura del,
quid; s'han donat ordres a totes les
sió deis criminals, per

autoritats provincials, puix el Govern
es proposa, cas de realitzar-se, excitar el zel dels tribunals per a la majar diligencia i rigorositat en la tramitació dels prccediments, ja que l'única salvaguarda. en cartigar acres
d'aquesta mena, estä en l'exemplaritat
i rapidesa de les sancions."

iSegon u loan cuita, visitaran
la tintororia, bianqueix i sea.
bats dele Burlón ß uuti. Punt
de reunió, davant de l'estació
de Franca, a tres quarts de
•
tres.
Tercer cure, Estudi de Ilevals de cervesa als laboratoris
de la fäbrioa la Bohemia. Punt
de reunió: Plaea d'Urquinaona,
cantonada Atajes March, a les
tres en punt.
Dimarts, dia 15.—El primer
cura, al mati, visitarä.la fàbrica de la Catalana de Gas. Punt
de reunió: Plaça del Palau,
sant de Dlotja, a dos quarts (te
dett.
Segon, tercer i quart cure:
Excursió a Badalona i Matar()
per visitar les fabriques dels
senyors Deutsch i CompanYia i
les dels senyors Clava i Fite.
Punt de reunió: a tres quarts
de nou, al vestibol de l'estació
de Franca.
Tarda, els del primer cura vi.,
saltean la Material per a Ferrocarrils i Construccions. Punt
de reunió: estació de Franca,
a tres quarts de tres en punt.
Dimecres, al mati, els alumnes del primer tuna visitaran
l'Observatori Fahra i la Mentora Alsina. Punt do reunió: Esmeló inferior del Funicular del
Tibidabo, a un quart de den.
Según i quart cure, visitaran
la tintorería dels senyors
Punt de reunió: Placa
d • Urquinnona, davant dels (rana_
ViOS d'Horta, a les nomen punt.
Tercer caes. Visitarla la Central de la Catalana d'Electrici_
lat del Besós. Punt de reunió:
Placa d'Urquinaona, davant de
Correus, a les nou en punt.
IARTICLES FOTOGRAFICs

S, COSTA
Treballi per • Industrials, aficiones i propaganda clneenatogriflca
Corroe Pi, 14-Tel, 3867-3arcelona
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A la Presidktcla han tacumat, a
darrera hora de /a tarda, )a 3egüent
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Di' Francisca be 1 Puig
Vídua de D. Pere Torras i Puig
111 001

el dia 15 d'abril de 1923
(A. C. S.)
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Els seus afligits fills Antònia, Narcisa, Carme i Francesc, nebots, nebots
politics, cosins i la raó social "FABRICANTES DE NAIPES DE ESPAÑA,
S. A." al recordar a Ilurs amistats tan greu pèrdua, els preguen una •
oració per la finada i se serveixin concórrer a alguna de les misses
fertori, que en be de la seva ánima se celebraran el vinent dimarts, dia 15
de deu a dotze a la parroquial església de Sant Agusti.
Agraint
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cop que la mes injusta imputad() que
s'h afet a aquest poble es la d'ésser
ingovernable, si en realitat es tan
dócil, i sagaç, i assenyat, que es governa tot sol i ni solament els moltissimes Ilustres d'alolicaciä o de
clandicació del poder públic l'han fet
trontollar.
"Lloança a tu, poble espanyol —ha

Diumenge 13 d'abril de 192t

l'assiaténcia el dol ea dona per acomiadat
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Avui, alionfireigo, tarda, a dos
griarts . ,le qual ji', la comedia en
tres actas Frente a la vida. A
laS al, Sessió aspar:,:!, i nii,
a.,un quert d'onze, la comi.dia
en tres actas, La pena dc los
11:(..¡03.
Dd11111S, tarda, a les cinc,
Frente a la s'ala, 1 nif, it na
quart d'onza. La mala ley.—Di-
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Deniä. dilluns, a les 10 de la nit.
Sala Ettic:a, Provanca, 200^ Plesehlació par tal-millaca') de carrera de
r.aria Denct
Anuden Llsheras (piano )
tmadd.94d.b«,i4÷1.4414444.04.

SALA WERNER
Asali.diumange, dita 13 d'ahril de 1921. a des quarts
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programes. AV111,
l'a 11 .; programa. Tarda,
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es:lelia hasta/ Matter, ell lt sena

*a~,•-essaisses..4.4-2.4,44,,4e

Teatre Barcelona t 23.94•03',44•0•1144/4:44./..F•Se4.4~'.X
Gran companyia francesa
.l..
Teatro 2arcelona

'.i ir, diu.niemze, ti! 1. a Ire
La comedia en gura ra
.4 actas. da Jean Sarmont,
-4
A. JZ 31313 TR'OP CRAND
PB:,;(1. 1.4101
0;11'1-. 1r: da ^ la ConiCdia
Frarcesa, ossent
4 F a a segun.' capital del
y 'aún gua coneixeria l'obra.

TOURNEt

v
2

,--14>>64~4464>see-a08-:.~.

I

t Avld , ,1111111 eo g e. Piad me g li011 lar" da. Caca seieslons: Minan la Huna,
Jar reta ereark1 de Olerlos MY.
'Iditerliiia cterieula; Tar r o', per la N
, 11:trepida Perla disnea, ia glial la i
.1 1 , de,e, plletain NI) ' , :t L1,1,111.5.1.11 - e"
4 ea". alt, prans e=irenes, El sexo
lo. erier, per g il/ e./ 1181,13, ea- '
4• espusa Sr 111/arbd, t vino/ a lea

e. '
e x Gran Teatre Comtal • e
Gran Cinema P.okicznIal,

..,:—e

4

Frederic Caballé

2

MELIÁ -

M044

'44odsrdertietre aod449.949 o

i TEATRE POLORAMA
?

Companyia de comedies de

Telefun :ibou

9

,4

e ---.

TEATRE T'ALIA

Teatre Català Romea

UNAN MEYA DE
Notables atafea 1 1,4.

t7se****44~.6446********.'

matt

a

.3.41•1•1,

diumenge, a dos quarts
.1.. quati'a, la meravellosa rondalla.
Lit VENTAFOCS
,ITn Ftach i Torres. Pral
polar. A dos quarts da sis, •
dos gratas èxits del Tentre Calaiä, la divertiaíssima corniidia
en tres actas, d'En Ball:tina,
LA rtONA NETA
i la mar:na dc l'Apellms Mestres
A L'AIBLJA
Nit, la famosa coma.1:a
Frederic Soler
EL RECTOR DE Vat...i..7072.041.1
i A L'AIGUV.
nit, a
ti e nta,
preus ppuars L.a dona neta.

;

lii l'i'it enorme La portera da
(ti fabrica (poi:miela, 5,000 ;mitres), toles diles obras. que forSALA EMPORDANESA
mell u u ptoi;Tatna mune!. ra. de
</el PI, 11
.7i-01:110/11, mimes es du..
71TELLAIRE; a 1n334,
liara aquest toral, i acaba
avui. NOTA: A iots els nens
gran tema-ama, iAbd.unrte,
a• les odaire II/ /a 1,11.1,51
8 sels ubsequiarit anda um pre1. EL tiJIM
seta. — debut de la
dg."12...VÄ" i1,',4.;;;-Y.eiz.
colaponyia Grasa° (v ese u
dii:laba..l: /•.
..
klituuel apart).
111. LA PEPETA

Gran Teatre del Liceu
Dis.sable, 19, inauguració
la temporada. de Primaaera.
Reaparició de- la famosa t'aunpanylit de
BALLS RUS2.C.S.
amb als relabrais ha! lila ello/jitar, Le triccenu. Llsi,reua a
Espanya: m'Id% d'un
fauna. Carnaval. Es despataa a

Saló Catalunya

1

TEA TRES--

Triogiti -Marina
i Cinema Nou

Te:airee

.gPECTACLE
amialinafiManalnolmallfflao..cicama.a. munan

...44

piani.sla

CAIZINIE PETIT
N'ion

istá

Sonzta en re
Handal
l.arco maestosso
Allegro,
Larguetto
e.
Alegro con brin)
Carme Palit-Candida Costa
Patita rausa
Grave
Bach
;‘,; Larouetta lAieber
arceuao
Faurá
Rondó
!Rozan
Carate Polit

de tatas classes

Marflu0S d r• Duero, 85
Olio l'3, Dissubté de Olerla
Inauguració de la temporada
monumental, p lena arlistie a
benefiiii de

VENDA A LT-CROS
DETALL

I

AL

A. ANT/CH

LA CREU ROJA

Talaron 810 A.

Local Iniosament refurrnat

flr fija

cte San' Pa ..
ifigillánt3111101~

OIVENSOs —

•

mitimmemmammsamma

1:11I7PME2ß! E
EURO

•5
11,1 AGENT DE CANVS BORSA
1 11 PASZEIG DE ORAZIA, 17›:
t.ioinploonerdacajo al'urdte3
11 de Bursa en valors al euona-;.:

PARK

!vvul, tarda,
INAUSUR.ACIO

lAntohing-Waves-Auto Ruund
MUNTANYES RUSSES
Casa rocisada. Magnific "car1. 011Sse/". Panorama oriental vi_
real,
modern parisenc i
30 divarsas atraccions d'aUb
mes inleressanl.
Sardanas par la Cobla Barcino
Pubtinetits "Quatrc Gala"
Banda militar
Cap al tard s'engegarit,
a la gran pltka restes
d'aguaste inagnities jardins un esplCrol:d rastell si
for.3
pels renos menats pirotecnias Esta- DI
gernians. i Macizas.
35 Café. Eastaurant Cara()
rizo
K3

U2 25 N 12 11 17U 12 Pi 22 Kj
Venus Sport - Palace Ban
Ronda de Sant Antoni, 62 i 61.
Tigre,

oceilailesdeeltsutrnatnrgace:
ii raest.111Plinernvenon
tes comercial. i prestecs

sobra mereaderiee o va- gg
p r e s t t lleßtCc pezt e a eta- Id:

lili i o r s ;

O:recaló telezuggranfGlocaNTE.

- 01

Telefons: 445 A. 1 439 A.

Fitriva da Pro i n t a g CEfül iCS
ila¡cter... de Velencia i artl:tes do ccniruccia

Cas'air. V i C WIS

Daopatz: Tallara, 72
Telefon A. 5090
FI/brios: Carrer Benavent
prop de la Tralassera de
Sane)

—

Aval, diumenge, larda i
_ BAR-CEL0"4 A
21:1M2:113212111NIU 11 M272:173111HABM,332:faBBN 5 C21:3143131E1111Z,

2ARISZL_
KURSAAL
DCF3111:LSALO
rT
ia Su
Orquest
ra'i
Avui, diumenge, sessia matinal d*onzr a una. Durant
aquestes llores
drispatxaran halagues numerarles per a
n a sessió especial de les äis. Tarda. primera SOSSiö, a dos
M guatas de guaira; segoita, especial, a les sis. En toles les
session?; gi peasoncr da Zenda (exclusiva), interpretat per II
Pl Lewis Stone, Auca Taray, Darnon Navarra i Bárbara-1at1 IY!arr, colude:JIU el programa Perill hoixavista, de broma.
o .N :t aumarM da programa: Aztualitats Clizumant, Arrculant
11 *
com.ples 1 El presone r de Zenda.
Denle., dilire s , tarde i nit, El presoner do Zenoa, i d'ai_
projectitra sonrera,
61 tre s- •— NOTA: El pm:Iones. do Zenda
B! encara que consti do does j'Inmoles, i durant els dies de la a
›PV;1 exhibirla regiran els segilents preus: Preferencia, 1'50;
el general, 0'75.
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....
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HARMONIUMS, ROTLLOS
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a terminis. Pianos estrangers
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Irnp re ssió general:
Blat. — Encara que els representante d'aquesta placa d ele merrats bladaires tingueren aquesta semana passada
snolt pinitos ofertes i a presta ferinos, els nostres fabricants elan abetidgat de fer compres. convencuts de què !mirara
P11 els IlloeSda procedrnoia. De cap manera poden comprar ala !oreas que pretenen els castellans, no pujant-se lea faTIPOS.
Farinaa. — Tornen a estar

aliir.
tes

fluizes de preus i ni el mes Ileu ànim queda de quä puguin valdre mds preu del cotilla!

momee. — Les Cotilzacions maig 1 de la nova colilla han fluctuat .durant la /mil-nana
a 38'50 'par em-bareament juay mang ó "cal" l'ostra port.
Alee. —110 ofereizen cap 'plació dala preus anotats mes amunt.
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CASP, 17 h1
«out del

.

ENCROS I DETALL

Presept del dilluns dia 17 I
Angelina, classe forte, per 7'40 Ptes.
fi

Tlitn)

Una- peça de 5 lotees
Dues peces de 5 "

4 't'Al
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GRANS REBA1XES A TOTES LES SECCIONS
g JOCS DE TAULA, LLENÇOLS, COIXINS, BANOVES EN SEDA, SEDALINA I COTO, COBRETAULES, MOCADORS, DRAPS DE CUINA,

a
n

IMMENS ASSORTIT EN JOCS PER la
E
n
a

A COMUNIO. JOCS DE NUVIA. JOCS DE BATEJA R, JOCS DE LLIT. CAPELLS, VESTIDETS I CAPOTES

.1re
REALITZEM TOTA L'EXISTENCIA DE LLANERIA A BAIX PREU DE COST
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Un formidable pas de gegant
Vers la

i co npleta netrja personal i de
la llar, sinb els 111/19SOS sabons patentats

C?38W fiMCS g

Sabó "MAGNA"
en pols.-Per a rentar la roba
de cotó, fil, llana, seda i llora
mescles. -Sense faclita; serian
pxdre loores ni malaguanyer
el treball
Es djssol el pols, mig quilo
en an litres d'aigua ganetes), freda o calenta, a voluntat. Es posa la roba tal carn
co. ben greta, en la saludó,
unes hores, durant les quals
s'estova, emulsiona i dissol la
bruticia de les teles. i de vegades, aquestes queden. co
treure-les, una mica difuses,
segons fos cl sea estas. Aleshores es renta una mica fort
amb aigua clara per expulsar
la brutícia que testa ablanjda
en el teixit, i si velen, o be la
roba ho demana encara, doneu-hi una Ileugerissima pastada de sabii per a blanquejar-la. Després poden posar-la
en un bany molt lleuger
fleixiu liquid; per al gran blanc
i treure'n les laques de Ni o
fruita, si r.'hj ha, blau i a eixugar. La practica solució del
rentat a casa, de partiera, cortines, fundes, etc. Dels vestits,
bates, bruses de treliall, etc
en forma desconeguda fins
avui tan facil i
agradosa. Meravellás per rentar
amb máquina; ás la ulucie
del Sen réx,jt. Eieupetul aser
rentar el servei i atuells de
cuina i taula, trespols, taules,
etcétera. Dissolgui's co l'aigua
a gust de cada qual i fins que
fila escuma i estigui ben s.uata,
j renti's amb ella. Es el domin
▪

le
▪

.1/

gabi

"MAGNA"

de coco purissim. — Especial
per a tocador bany
Per a la seva cara i el seu
bust nsj sempre sabons d'olis
gbeerics, cls més indicats segons /a ciencia per la terapéutica de la pell, airo exclusic:, de greix3s animals. De tots
cls olis, el de coco es cl que té
més gl¡cerines, i dets reus sabono, el "Magna" es el paríssitn, cuit, neutre. fetissint , pero ferie i econòmic. El seu fis
l'encisara. Es el mes porkrós,
sentill i natueal talismi ter
conservar la joven tut 1 tersura de la pell del sen cutis i el
ten 1(u..1. Pastilla perfumada
d'ametlles amargues, a Cho
pessetes. perfumada
extrafina, a nao pessetcs.

Sabb MIGDA per a

`4\elt permeteu ton& tranoull.- Demaneu prospectes /

CARME,

a

Pastilla verda comprimida per
rentar les mana
El TII5 escutnés, agrads j
enèrgic que dóna la nete lat
absoluta i asepsia rompkta
les i nass, de¡xant-les unes i
Llanques com el hiri, e igui quin
sigui el contacte o bruticia. Ice
a les senyores que s'ocwen de
casa llar, per rentar ab nens
les mans i genolls, per als es parloteen, per a les persones
distingides que es dediquen a
feines, estudis o trehalls, per
als que tunen fe en la higiene,
és un ideal i9substituibbe, una
meravella d'utilitat incalculable
que sois es coneix el que val
usant - la. Per remar el cap millar que tato p is Champú. Per
a la proiilaxi dels Nnstres gens.
Pentant-vos-els amb "Magna"
fareu salut.
Pastilla petjta,

0.40 ptes.

Pastilla gran,

o'go
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SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, paL,
Teléfon 2037 (I.
Coeli°, 169. Telefon 30U G.
Carretera de l'Hospitalet (di.

p6sits). Telèfon

529

Francesa Gin«.

(Gräcia).

Carretera de Sana,
roer, segona.

Landa

te pe.

a

limmeezummuzaammun
a 0'50 pessetes es deu
meres paraules 1 a 0'10 per
:: cada una d'excés

•

Cachete del Doctor Soler()

a

Es roben avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 514
telèfon 3648 A•
primera;
pral.,

a
II

%RIJO, 164

profdaritim, on
g. toda.. • u.. manifeataciants.
por ci, nlcu...n rebel.
gola marina!,
gri/il,
.
' curan pronto y rathcalineuteeoul„.
de. qu. rean.le

02

a
cine ,leguran la 0.1f:re y los buluores,ycomunican
riba 155$ PTOPO lados antiSeplleaa micrubleiiu,
sus u•Intirablcs re,uirados ...per :mentan a las In,
ecurptri,
st
meras toma . In mej • nia tro.sçSe ha..V.a
y pede, to restab!ev:mienio uo todo A] aparan, pl.
nilo•erinario, tural.aale el pariente por si e...15, -‘u
n.,ven Ir .,1
in, uniones ni tan0.1, o Pus que hay
‚„Irrt uso enforru . dad, basta
nolt/iro,
ta g nar NOS taja para rnnre1icer,e de ello.

TALLADOR Eyearicats."vjalrticM:fatat

Rucas,
re
Agente exclusivo:
ItN C.. Monceda, 21. - Venta, 6 ptas. f,
Sin...LA, !Unible de IR% Flore, 14. l',.1“1/1,1 n 61.
I APT, i 'cinema, 7, y principales larraectas do Es.

PELLETERIA

UliERTES DE TREBALL
Olas I R.-a Portaterrtssa, 14 16. Tele:
ton 1574 A.
a-plr°
e fi
n
1.1Wreterla, 4. principal.

rasa, Portugal y Ame rica..

falta
an
f

e

I d catorze
atorze ares. per aprenent. !Ologran...e Carrera, Asalto, 7 5 .

NA
V
Portentosa especialitat per
cuarto de bany, reto
tadors, hidets, marbres, vidres,
rajoles, InGsaiCs, parets, ferros,
fustes, etc., etc. No ratlla. Tot
soluble. Per a roano n'off brutes i calloso--, ocio pessetes una.
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Casanova, 82 , entie Cants 1 Sepulveda
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El nombre de tapes que constitueix cada lot,
aixi com l'època i els domicilis on tindrä loe el
canvi, s'anunciarà oportunament.
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Cada objecte serii 'canviat per un lot de tapes
de llibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoi g s de CLASICO. Es podran obtenir
tants presents com lots es presentin al canvi
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Els objectes amb que seran obsequlats els
consumiders deis papero de fumar NIKOLA
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos estabiiments de Barcelona.
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Be curan de un modo perfecto y radical y a.
evitan por complelo lona:dado
Los sintomas prccuisores de celas enkrmedades: Jo/mes de cabe2i4,
e c,fambres, jurfrdns de oídos, (alle de ta.,to, horrui,-,pieos,
dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes de
dormir, p£11-dIda de la Irritatoadad de
caraC.e,, corzgesizones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, cc., desaparea
ten con rapidez usando Real. Es recomendado
per eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser vicliara de tina raerle repentina:
no penada', 111/IIC2 por protongado que sea su
uso; sus resultados prodig:asos se manihesta n a
las primeras dosis, coniciva,teic, la mr¡oría liaste el
con el mismo
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tina existencia larga ceo una salud envidiabLt.
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