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PLEBEU D'ANI1VIA MEDITACIO D'ABRIL
Aquel] qui té l'ànima plebea, no ho pot ni ho podrà amagar.
plebeisrne ii sobreix, i forma al seu voltant com una aurèola
agradable. El plebeisme ii set per la boca i pels ella, pel nas
r les orelles, com Ii sortien les flames al comte l'Arnau.
Es debades que el plebeu es cobreixi amb un vestit bo, que
os' agulles i anells, que es faci soci de les entitats anomenaaristocràtiques, que aconsegueixi un titol nobiliari i que arri
per un cerní o altre, e un arree representatiu. Porta dins iii
na fora el plebeisme. D'aquesta baixesa interna n'estan infecu tete els seus actes, totes les seves paraules. El plebeu d'aniporta ben visibles a la carn, a la pell, a la lluïssor de l'esguard
al moviment de les mans, els estigmes del plebeisme. I així apaix Ilei g i corcat.
Si aquest plebeu parla de coses de l'esperit, el seu plebeisme
lea en un trist humorisme d'ignorant malintencionat. Si un
parla de les mes altes ciències, en parla com un criat domèsdedicat a les mes baixes feines. EH sent contra els }tomes
fici intellectual una agressivitat ferotge, que es manifesta en
formes més vils: la mossegada i l'esgarrapada.
La noblesa no és un pergamí vell o nou. No depèn de la sang,
de la nissaga, ni de les riqueses. L'única noblesa vera dels nos-.
s temps és la de l'esperit. I aquells que per una paradoxa sarasa ajunten a la noblcsa nomina/ el p/ebeisme d'ànima, són
esemple viu d'inferioritat humana.
Vagi la riostra benvolença i fine la nostra simpatia a la
.t de rústica simplicitat, als trebailadors sense lletres, als meegrals casolans. Sovint en ele més modestos estaments socials
bem la pura noblesa de l'ànima. Oh, els pagesos patriarcals
• us fan seure a la taula sòbria, i us Ilesquen el pa de l'amistat
rfib ample ganivet! Oh. les masoveres providents que us fan
strar al seu casal seguint la d'una autèntica cortesia! Oh el
de casa d'una familia obrera que sap unir la vida senzilla i
orgull de la seva honestedat personal! Ja només hi ha una clas• de piebeus: els plebeus d'ànima. I en tots els estaments n'hi
• d'aquests exemplars d'humanitat inferior. Per?) abunden soto tot entre els pervinguts que creuen que les riqueses i els
tole. les rendes i els tractaments, els càrrecs i les influéncies,
an inés alta la posició dels bornes.
La noblesa d'änima no es compra ni es ven, no es pren ni
e deixa. Qui no la té, no la pot adquirir. I quan la noblesa
nema, de nom, de paper, s'adquireix per l'abdicació de les quatats ètniques 1 de les virtuts civiques, el nivel/ del plebeisme
tija terriblement. En un plebeu inflat, el plebe j eme Ii esbotza la
ell íleo vestidures.
Tetes les agressions del plebeu d'ànima porten el mateix
ogell. Els seus cops no eón esclats de temperament aspre, ni P a ade s
passió. Són només excrecions de la impuresa aal lea. Es homes de ciencia i els homes de lletres, els professors
ele funcionaris, els patriotes que tenen un amor i els ciutadans
ae tener. una idea, són l'objecte preferent de la fúria del plebeu.
elfincenscient de la pròpia baixese;incapae d'apreciar diferénaatterals, continua !es seves agressions, mentre es forma al
en voltant el buit deixat per aquells que s'allunyen
del seu
7r( facts indesitjable.
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-LINION FATRIOTICA".
Dei, So mniator
a Las Noticias:
f El anuncio del coc/miento del par[
' 0 de Unión P
atriótica es recibid,
den uestos y
burlas antes de abrir
o ins a luz. Al
principio, cuantos
ientian Padres le la criatura la col.
" de elogi os; mas ahora que la
ltión pone en duda
Ia paternidad del
et ser, lo repudian y escupen
ni(
eil riandil eruentet inverecundo,

raies dicen que es
este un Partido
Mi* ai Presteneakir a
seaos Po.,

nen renaces desde el altar al futuro
engendro, flor de ciudadanía que agoto
e / cierzo de la ansbción, el cual trae a
capitulo los versos de Quevedo a Doña
Dinguidaina.
Me figuro que el Directorio, ante
esta misa de "Requiem'', se encogerá
de hombres y continuará su camino."
El Diluvio, en la seco seecict de
"Crónica diaria", din:

"El general Primo de Rivera ha decretarlo la aparición de un nuevo partido que se llamara Unión Patriótica.
Claro que no se ha publicado ningúd
real decreto en la Cauta para la formación de esa nueva organización
ha aparecido ningún bando ordenando
y mandando la inscripción en el censa
del incipiente partido, pero de la proIda manera que limé dicho "queda
creada el somatén español - , ha sido
r epetido que queda creado el nueva
partido, que vendrä a ser el somatén
electoral.
Con la perspectiva del Poder, la rechata no resultará ni dificil ni escasa,
pero cuando las plantillas de la Unión
Patriótica estén completas, ¡sera el
nuevo organismo, no nacido de entre
los ciudadanos, no impulsado por unas
doctrinas meditadas ni por un programa reflexivo, ni por una espontánea
conjunción de hombres de buena voluntad, el instrumento eficaz de gobierno que encauce y acreciente la vida
española? Ossorio y Gallardo cree
que no. Los mauristas no se deciden
a aceptarlo. Los carlistas continuaran
en su intransigencia. Los hombres de
iOs allfig1101 partidos. conservadores y
liberales, los de Madrid, no cedekn
tampoco. En enamo a las izquierdas,
desde los liberales clinasticos a los socialistas, no olrecerän ningún desertor.
Entonces, ¡quienes integraran el nuevo
partido? ¡El señor Vázquez de Mella
con el infalible señor Fradera ? Los
francotiradcres del mauriamo y de los
swialcs - populares? ¡Las guerrillas'
provincianas de los viejos partidos que,
sobre todo en Cataluña y en las Vassaneadas, fueron las primeras columriss del nueve régimen?
Esto seria algo; pero esto no puede
constituir el poder civil, sustituto del
poder militar. Esto viviria a precario
y en tono menor. Esto no resistirte
ura tarde parlamentaria. Esto seda
desbordado por las epositionet a las
veinticuatro horas. Esto no serie Mi.e
que una Junta de clase media, pero
media de arribe, no de abajo, aplicando términos de café madrileflo.

Aquests dies he pensat en
aquella sardana d'En Pep Ventura que es diu "Per tu ploro";
las pensat en les paraules que
per a aquesta sardana va escriure En Maragall: "Anem a
/a muntanya, que ara ve el bon
temps, ve la primavera!..." 1
res, he anat a la muutanya, per
això, perquè ve el bon temps,
perquh ve la primavera. Hi he
anat lambe atufo un interes una
mica folk-loric, una mica sentimental. He vist una processó
de Dijous Lasst i una represen.
hackt pintoresca i grotesca del
drama de "La Passió" teta pela
vetos del poble de Itupit. 'tupid es un trosset de mea snfonsat al cor de les fagedes de
Collsacabra, un poble d'arpteits
que potser d'aquí vint atirs
d'aquí deu anys ja haurà perdut la fesomia, però ara encara
aguanta amb les teulladeS que
bailen, amb ele balcons de fusta primparada, arnb els corre-

mis de pujades i de baixades,
i amb unes casetes adormides,
alguna arnb finestres gòtiques
i !la majoria del disset, do cepoca dels sants barrocs, de les
Mares de. Den carregades
'lagrimes, de les caneons (Panier. (Jets bandolers, de Meren
niera, d'En Serrallonga i de Perol. el Padre. El dissol caiala
Ce fofa la Catalunva heroica i
sentimental, és la ilor del nostre cançoner i la túnica platojada de les nostres Ilegendes.
I el poble (1P flupit As això. un
trosset viu, humilissim i amarrat do! segle disset ra!alit, amb
uns page.- muta que duen
barretina i unes Ilnie l es do
na vermella i ulls m,parverals.
No cal ,,,r que fugir de la
ciutat i aturar-se en un recá
d ziguesta mena, es com ano_
car-se a un matotil de ro...1(mi
i anar respirant, respirant fins
a perdre el sentit, fino adormir-se en un cel de perfum. 1
aquest matoll de romana nn és
un romani vulgar i enrrent, es
la planta de les set virtuls que
us ha donal l'exi3tenria, que
Ulm mi fet sensibles els vostres
nenes, que tic lia fet la aräeia perdurable do SPIli:Nvos
ea ! Wlans. Es la planta espiritual que vosaltres, malgrat tot,

malgrat lles p uy e /des i bombarolles d aquest mixt;, en conserveu un breitet a la banda sial
cor, un brolet minúscul que
vetlla (1 vostre. suheonseient i
us perfuma Pis mornents mes
puro de la l'ostra vida.
Je, ess cegados que em trotes
en un !loe ami de la nieva (erra — 1 aixó que em passa a mi,
suposo que rasca a tots vocaltres -- Os quan mds deliradament, mes a:sudan/PM siente) un
orgull barrenif. amb lendrosa,
d'Asser com sdc, de dir- nie P I
nom que em die i da tenir la
fortuna d'ésser fill de Catalunya, d'aquesta forra que no em
cansaré mai d'afirmar que
la lerra unto bella del mas.
1 a mes a mes d'aquests sontinents que van direetament
la sang i que us humitegen
ulls si anru a la muntanya al
mes dabril, i us atureu en uns
paralges com aquests de Collsaciihra entre la plana ele Vich,
les Guilleries i les muntanyes
d'Olot, sentireu una mena de
calma lírica, un abaltiment de
totes les passions i de treta rls
neguits, un optimismo velat de
llàgrimes gens barroer, gens
impulsiu, tan a propòsit per a
la serena meditació, que seria
elificil trobar-lo en un altre
temps de l'any i en un /cifre
Mor ron) en la muntanya do la
riostra terna.
Porqué ara, allä dalt, els po-

Palieres tenen una fullet verda que es belluga timidament,
els bedolls i els tremolls porten
una casulla platejada i nn han
acabar ben bd de brotar, e/ nutre encara te les pineelladetes
de novell de /a fulla merta que
no el despulla mai del tot, i
les fagedes fan, vistes de
una mena de grisalla moradenea, amb un be de Déu de branquetes tan esmoladee que Rembla que a da muntanya Ii hagi
naseut borrissol.
Ara la verdor deis biela s'in-

allana phtlidament en les eleves mes altes, i en etle fondeas
en els ¡loca mes humIts la
prada ja té un verd rabiós
vernissat.
De flora encara no n'hi ha
1.02 partida no surgen a la me/
massa, una quanta botona d'or,
nera del agua de Moisés, y si se inalguna violeta que treu el casise- en nor «e onere el 'milagro •.film
parró entre ets es/mesero d'un
siempre partidos 'rancidez, que ‚mimarge. Les More ales tenen ge.
rin mientras reciben el calor de le le, naralment un (o blev6e5 un Lo
embodega"
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groguenc o un to de neu.
1 la meravella, OS eran san
Iligant tina termes nmb ele alfree, com s'utteixen els colore
sense fondre's, eoM äquettla
llum eepecialiseima i delicada
del cel d'abril va donant valor
a cada cosa, t la justesa d'aoven arbre solitari, d'aquella
pernera florida davänt d'una
teles, de la teuteta d'aquella
ermita enrunada.
1 de silenci i de cabria no
se'n pot demanar mds. Alta dalt
la gent canta pee, el pagas d'aquelles terres sembla que, quan
treballa, el seu mal no vol soroll. A mes a mes lea inlasieS
estar' mota escampados, 1 ele
m'Ud deis gallinera 1 els Iladrues deis gossos siempre serribla que es donin atnb sordina.
Nomas els oreas es cuiden de
la Muslca, d'omplir aquella
gran calma amb un batee neta
gerfesim da vida mnsiettl. Ara,
rom que uis el lesione de lea
cries, es el tenuts de les cansons. Si sou una mica donats
a coneixer el raub i els costums
dele ocells, allá pudren distingir fins a rinquanta menes diforents tiontAs eseianant la manera de parlar de cada una.
Cena que lxi ha molí, belse, setofiu entro el cant dels ocells tina
cosa inapreciable que es el rant
del eueut. Hi ha molla varletat
i delicadesa de rente entre pis
ocells, tothom ha sentit els
rossinyol i les merles 1 sala
(pedal parat; en quant a musitei porfeclarnent ritmada i
Statt tentrn aquel/ flauteig deis
fntils i aqu e lla fregadissa (l'ales del gr:111, pecó res, segons el
meu entendre, fa l'efecte ornocionant del cant del ,mcut.
Aquelles 11UP3 notes i aquel/
rilme ata suau, tan
humit, tan tebi, no és comparable a res. Alió u i, ds Cl bes
(ven orell, dc co y., una flauta
plena jalé celeste/.
Ara a la muntanya fot és ordre, tot és luxe, tot. es calma,
tot es voluptat. La primera
quinzena (l'abril desea a la
brancia de rada arbre ial portal de cada masia una mena
(l'estrella tremoladissa i itivis:h10; aquest secret que ara
te el camp, aquest aire de mistori i de contemplacii.
Porqué fixeu-vos una mica en
una cosa. Eis cap estaeió
l'any te. el paisatge de muelanya aquesta bolle..a 3 desinteressada del mes d'abril. A l'hivern,
quan apreta el fred, el paisatge es divf rom sempre, pera
cono el terrassa satcloia
a la vera del roe i guaita el seu
tupí de vi talent, i /a mica de
la conectada i l'ali-oli per atoar
tirant 1 a fóra el vent i les nevales 110 u5 deixen viure. La
grandiir detestada deis campe

nevals esa us (bina tota de sobte, no hi aneu a cercar matisos ni a meditar-hi massa.
Aleshores la gana que va a la
muntanya no hi puja "perquit
ve, la primasera" n r,1. aquesta
cosa desinieressaritt i mis t eriosa. 111 puja simplement. per matar el pon:, o els més fantasis-

tes lii N1111 pels esports de. neu.
En el lenes que apreta la
calor, el sol he afadiga tot,
aleshores les cotillos del blat,
del m111 i de la cibada, el treball i l'esforç sobre els campe,
l'interès del guany posiliu, donen si voleu nao empenta mes
viva a les gleves, pera ii freuen
aquella gracia lírica, aquell encantament, de la brotada i de
la florida.
A Pagost ja es penan en
les vinyes ì hes vremes; ¡'borne
de ciutat va a la ,muntanya per
fugir de la calor, s'estimen les
ombres i les fonts per la utilltat, que reporten al cos flageIlat pel sol. Es Puig de les mosquee i es mossega la rhulria
la pera d'aigna amb un loensualisme egoista.

A la tardor roe pugen les costes amb t'espera de la perilla
que eseotzeja, o per velare si
es pcd fer una mala paseada
a un beeadell o a una liebre
11am/trajee. L'home treu el sisa
el paisatge 1 en mig dele palsalases va per feina.
Ara en aquests dies no pasea res d'abra, el blat no da altra cosa que un element deooratiu de primera lona, a la
vinya tot itiat Canee/ a bro tar-li el earcept. El (red no
apreta, perb la calor tampoc i
el la fresca convida a caminar,
el sol convida a puro, per?, no
massa.
•
hei de eteeree ni d'anar per

feina, perquè entre aquells tondale fer petar una escopetada
seria cona engegar un t'ene°
que filas feria tornar verrnellee
les maques dele arbees.
No es va a cercar a la Meatarea ni una comoditat ni una
utilität corporal, tot es pee la
mirada i l'esperit, tot Os per
les orelles 1 els nervis que són
capaços de percebre la ditada
celestial. 111 que eigul avar, tolafrn o noms bartilaire, no
trobarà Solo ni bruc en aquesta
eräcia leletlea del Mes d'abril.
Per anca la muntanya ara de
tan pura i ten muntanya. Jo
e6e son enamorat de tes Muntanyes, I en els meus versos ins
bignificants lea he tractades tan
be oom he sabut.
Però emiten° que a l'istiu
m'agraden les platges, 1 a l'hivern els cates i lea Ilanternea
mägiques. En les calmes i les
turbulAncieS eslivals doneu-me
una vela i una onada que et
fart fer dotan capgirelle; pera
ronfosso que si p m prenen

muntanya i SI palsatge de muntanys, es enpritition la justificarimi i la rad dai sser de les cose§
rn(1s intimes del nieu propl esperit; en una paraula: ralo
primen tot.
ales d'abril, mes de les mutotanyes; Settnana Santa i Pesque florida, vestit do rulvia de
lote els paisatges, moment deficadíssirn del bec dels oceets
i de lea branques deis maltee.
Amics metas, no deixeu passer
el mes (l'abril sense recollir
aqurstrs quatre antes de gràcia que us refresquin i us encoratgin en les penes de cada dia.
Aneu a la muntanya que ara

ve el bon temps, que ara ve la
primavera; annu a la muntanya a sentir la flauta del eneut i a eontemplar el borrisso/
de les fagedes.
Josep atarla de gagerra

Converses filo-

lógiques
En mi "El lector diu" era oposat
mar Ilmistri, que nosaltres proposàvem
com a substitut de antiqüela, el mor
ilueneina, el qual, segons els comunicants, tenia l'avantatge dasser un mat
en ús i no ums manlleu a l'italià. Llustri
no és, però, un mot inventas per nosaltres imitant litahst hastrinor quan
&km que llustri correspon a taurino,
no volíem dir abre., sind que els de3
mots, catalä lun i italiä l'altre, es cmresponen, com es corresponen, per
excmple, Mancan:0d i mente:mento.
Liustri loo sentit per nosaltres a un
catalä no barceloni. que, a la nostra
pregunta sobre la 5igniiicació d'aquest
mot, ens responguis que en ‚(eia
irise del que nosaltres, barcelonins,
diem antigüe-1es.
Tenim. aixi, dos moto en éss que tradueixen el rnot espanyol lentejuela i
deiivat de Vustre, i lluentina,
derivat de lineal. Més tard, ens ha
esta , , encara, comunicat per un mallorqui un altre mot equivalent a Iltistr1
i Ilmientina: un derivas, com aquest,
de lluent: Iluentó.
¡Quin dels dos mots cal proposar als
que encara diuen untiqüela? Potser
convindria, primer que tot, saber l'extensió actual de cadascuna d'aquests
mots (confessem que ignorem la de
lluiti, proposat per nosaltres). La
cosa interessant, pecó, in que podem
prescindir de ontiqiielo. Tots tren mots
semblen admissibles: a mesura que es
vagi abandonant antigüe*, ¡per quin
dels tres es decantara la majada? Noseliten, ara, pulsee ens decantarkm a

favor de Nena.

P. l'abre

LA SITUACIO A EUROPA
l'ar. flameas ataodonald ha
pronunclat a York un Important
d'acure sobre politice estrene
sosa. Parlan* de l'infame "
paella, ha dlt que no el eatlerala pes tot ell, pera que al osla dleoutlrelo mal no s'airabapie, I el que sella sea tornar la
trenquillitat al Clontinent.
Considera el movIrnent ultra-naolonallata alemang com a
molt perillas, I que era urgent
que el. Mata seeepteealn la
partirla d'Aloman» *obre l'Informe I que el perIll Mis gran
que aqueet preeeMa no es pele
el de lea armes, elesó la 'ampo.
1404 indgebldal.
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En él butlletf de la "Real
Academia de la Historia" na
eparegut utia treduccid (Opam'ola, feta pel geteor Pujol, del
"Itin-erarium hiepanieutn", publicat en 1920 dina la "Revue
Hispanique", per L. Pfaudl.
Aquest Itinerari es la part
correaponent a la península ibérica de l' u ltinerari o pelegrinació per Espanya, n'anea i Alemanya", eserit pel viatger tudese Jeroni Münzer, relatant
l'eteureid que ve fer per aquelle
paraos, adompanyat de tres
emite, eh alS anys 1494 1 1495.
Artur earlhelli ha qualificat
l'"Itinerarl" de Münzer de la
mes important relaeld de viatges per Eitpanya i Portugal dut l'Edat blitjana. Vnldrfrem
estreure'n algunos de les mes
curinsns Impressions lile fatalunya va produir en l'anima
d'agiten redameln °humear No
hl troberem una gran profundirle m'alca; sovint hi enyorarem notfeies que ell ens batirla pogut trametre; pern, aixf 1
tot. les dados que ens forneix,
avalorades de comparadone
amb altres palcos. seIn prou in-

teressants perquè es faci perdonar les que ornat.
Münzer i els semi companys,
cavalcant en borle t'orine, van
entrar a Catalunya. majan setembre de 1491, pel Rommelló,
després d'halan' recorreent
Sonase i França . La plana rosoellonesa, tan bella i abundosa
en aquella estaeia, admira Miinzer romb
sean feraeitat, el Ni
moseatell p elaste el sen brin
paladar, i la Catedral, na finida
encara, amb les amples ares!lee, li fa penar en l'esglesia
sic Sant Sehald d e ainrernhere.
Res, pera. no l'emplena d'un
tan entusiasta embadaliment
eom les hortes del inste!l son
un ravaller anomenal Slaihert
li va donar hnetalatge. Mai no
linvia vist hortes memblant s.
"Era el mes de setembre—escria enelsant-sie ertrera en el
rectord—. i eren en pleno forra
els tarongers, els magraners,
les parece. les fieueree, ele
emetllere, les neepreres. el:
preseeguersi i d'altree innumerables arbres truiters, la vista
dele gneis ans prrelnin
de trabar-nos; en un paracas.
Gres que en una hreat no arobaria de referir lentes merayenes."
Proeseguint el sen viatge,
travemea el Pirenets i pesant
per La Junquéra. Fianerne i
nona. arriba a "la eelebArrimt
ciutat de Barcelona". Situada a
la vora de In Mar Baleariea
ruin de Catalunya"- Les "magnifiques" murellre. resalenelida i arrogant" Catedral, els
ninneetirs Sant Franeeso
Sant Domenee, "el super}, eili fiel" de la Linaje. el pillan de
l'Infant Enric, "d'una tal rigatea quo no es roncee que
pugul l' esPr almarada", la "(Sirp le g a" lasca del Costeen de Ia
chita!. fins les e lavegueres QUO
tomat la Bareelnna en Aquella
Apoca, mereixen la sa ya artmirar.ió i les seres Hoaners. Des
de la torne de la Catedral contempla la ciutat estesa a ¡'entons, i exclama. maravellat, en
les sevee membries: "Quin formds espeetaele!"
Les hortes i els jardins
l'atrauen singularment. No deixa d'esmentar-/es arreu on
traba, sigui en els defores
Barcelona siatut en l'interior.
Ele tarongers 1 els llimoners
del claustre de la Semi les borles del convent de Sant Erancese: el verger de la Llolja,
amb den renales ele tarongers i
llimoners, una font al mlg 1
hanes de podre al voltant; els
camps 1 hortes innumerables
que s'estarzan milla aortint per
la porta de Sant Antoni, trnben
un titeit t ingenn admirador en
aquell heme del Nord. També
un sea mesquer, un ~gel 1
una Knia el fichen tima-badal.
Ele ~orle emb alai
ama l'operaeió de treure mese
ando una eutlereta de 'cidra de
les parte da la (era, 1 no debut
de dir-nos com les isevett mans
enfades amb aquella substancia (Aceitera en restaren aromados per alguna dies.
Les menges 1 els visos de Catalunya deliren lambe en In membrla de .Teront Münter un record agradable I perdurable. Ineltst a dinar, el) 1 el. semi
mine, per alguna opulenta
mercader* alemenye, es yerren
feelepite d'una manera enramovedora. El brinque( de miren en
vaixelles d'or 1 argant; I, menee dura, mdelqual I eme 1 danesa motaelues ele solasen la

vista i les orelles. Quant al pa-,
ladee: "S'areno monjas- 1 vàrem
beure a la iteanea catalana", fa
constar 'Münzer en les seves
memhrirue. I en rerardar-he exclama entorna: "Certament: no
es ferien semblants obsequis
ni a un batel ni a un coima
d'Alemanya; (panes mangos,
quines fruites, quina diversitat
de vins restauradors! No aa
possible donar-ne una ¡del
completa. Gauguin, dones, lee
lloanees darnunt deis nnstres
!instes, de Ilurs fills i de enes
mies." En totes les inembries
de Manerr no es !roba cap mos
ment d'efusid comparable a
equest.'Els atore d'ordre politio
no paesaven del tot desaperee-bulo per al- nnstrn viatger.
Gonetata la derarlArtria que ha
sofert Barre/ene en quaranta
anys. i a una mena
misa revalta que hi haurie peala'm
tal, i a (nansa de la (piar en
&guerras dosen formrifats els

senynrs i ge nt rica per les
sea normlars. Segurament da-(
innni les lluites de la busca
lo biza l'estela arm e lla revela a
ima g inhria, i reduce' a una Fnla
les divers p s canses qur van
produir lis dreailAnria de Bar,
reinna, alvina de les quite eS
Iradi t f, rertament. en una erni-i
grano' do sent adinerada.
Amb tot. el en parlar de IN

latastro eiiiint atril-mete la seva
ruina a l'esmeri l ada retirara de
pobres enntra ric a . en el diss
/aire ene vri tac. a Madr i d, en.
(robar-s e ciaranf dcl, n.i9
thlies, que li ele. e e ne e tlir una
audienete. atlinzer s'expressa
d'e elles la forma:
"Tra g nassetS els alts Pirea
nens. v.ärero posar la plan t a est
Gatalunva,
e l Ennatal
pr ss en VInrlits I tantease Balsa
e n tena. aquel l a cluiat (rae . en..
eiiperidda aroh les seves riadale S .cts gneAr reasolar-se eontrX
seit" reis. arrihard cts ron,
seqiienria gairehs a l'enruns..
m e na 5i h a ara . ombla neo
merree A l a vne t re martiricen-.
ele AS en Vise de rederar55,"
-

fe77-1- '
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Lluís alguna
4••n••••••••••••

Full de dieldri
EL GRAN ST. BERYAKO
Fina molt decoratiu de dir que de
Lt mera 1,nestia estant albire la leen-

tanya de Sani Bernard. Perú (Era
mentirla. Per contra, rifle srm dret perfcce a assegurar que decantant una
mica els ulls drl paper veig una Ilenca de Llac Lernaa i la seria anernenada "La Dent du alidi", tota blan.
ca de irla, podent sersir dv tema a
un bon anunci de dentifric.
Encara que no vegi la famosa mun.
tanya---iamosa pels trates que hi tenen Ilur monestir a 2.500 metres d'aleada—famosa pels gosans que representen el paper més coastantme_nt patètic en la histäria canina—en tirm
algunes impressions proa directes perquè puguin interessar els barcelonins.
Eius no fa gaire tengas, els frares
del Mont Sant Bernard acollien a tothom a Ilur hostal. A canvi d'una nie
d'hospitalitat no dernanaven seid una,
almoina. Aquest sistema, tot semblant
al que no fa wat:e regia al nostre
monestir de Montserrat, després de
funcionar anys i anys, ha fet fallida
sorollosamens.
Un diumenge, els Pares del Mea
Sant Bernard estatjaren no menye
de seo expedicionaris que hi havien
pujat amb teta llei de sehieles: a
peu, en Citroen, en Rolls Roce,
l'odien dir que sota Ilur sastre venerable s'aixoplugaren gent de totes
les classes social i gent de teas ele
paises d'Europa i d'aletea d'America.
1 laé: szbett quina suma varee tra-

bar eh hospitalaris Pares del Mont
Sant Bernard a la cabra de les almoines rendemä d'aquesta invasid
cosmopolita? No rumieu: la xifra is
tamment isriskeria que mi rto atnarítu
a imaginar-la. Vint franes; nomis vint

frenes.
Aquell die els Pares del Ment Sant
Bernard acordaren de substituir al boli
règim de la caritat pel reino nabaFi de MI (»miau 1 deis %Mala
Tale por que dupets d'haver Watt
de posar preu a llora celles, els boas
Pares, mana explotats per reseiime
dese visitante, bien de tarifar ele
auxilie que prndiguen llora olmos

camamila pardal ea la so&
Debe Ileideek

Diumenge, 20 +l'abril de

LA PUBLICITAT

GASETA BARCELONINA

Alexandre Marino, fou detingut per
haver-se-li trobat una documentació
falsa, que manifest ä haver comprat a
un tal Romero, per 3 00 peseetes.

Y

Diumenge de PasSants
ea de Resurrecció; Sulpici, MarTeÖtim, bisbe; Pdacid., preyere;
Teocior, confessor; Santa 'mg, verge dominica.
LA CONCURREECIA A LA F 111 A
DE MOSTEES ES INSISTENTOT INDUSTRIAL VIOPera CURUS DELS SEUS INTEREssos 1 DEL PROGRE! DELE
— —
SEUS NEGOCIE — —
LA VINEET FIRA DE ROST RES St CELEBRARA ALE PA-

serstr A

anys. Nostra Dona del Goll, 12 i
14, al cementiri Vell. A dos guatas

d'enze.
Montserrat Millet Simon, d'ir
ases, Ferran VII, 3 0 , ii cementiri
Vell. A les mire.
Abd6 Cobero Bernadés. de si
anys, Cerriles de Bell-lloc, 129, al cementiri Nou. A les onze.
Antoni Blay Radia, de ta meses,
Indústria, ti, al cementiri Neu. Al
matí.

LGUS DE MONT.WICH, DEL 31 DE
—
111A G AL 10 DE JUNY

1

RESTAURANT AOVA&

COMPREU

Saló de Te

per a la vostra talla

rada tila te dansat de 1 a dos
quería de 8, 1 dinar a ratiterj..
gana, da 9 a lt.,

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER A
AVUI MATI
Andreu Neez S'anches Fortuny,
d .. / ary. Lle5, ro, al ccmentiri Nou.
A les rot.
Francesc Bou Bruguera, de 2 0 nietos, Lope de Vega, al cementiri
Non. A les non.
Anselon Lamota Iglesias, de 62
isanys, Mendez N4diez, lo. al comenttr: Nu. A les aria
Emili Fuscat RiStra , de 47 anys,
Sart Andreu, 2:7, ii cementiri de
San: Andreu. A lee eme.
Jeroni Mac 6 Fujol, dc 62 anys,
Rambla dd Pr.:t. 7. al cementiri
Vell. A dos etr.:1› de dotze.
Eduard Dalmau Donato, de 65
knys. Riera dr Mana. 69, cementiri
Nou. A les nota
Antrmia jaurfs Majó, de l anys .
Gurribau. 5 i al cementiri Vell. A
les onze.
Josepa Jofre Nayach, de 62 anys,
nospiial Clinic, al cernentiri Vell. A
les vuit.
Rosa Illa Jauri de 14 alcyr, Despica/ Clinic, al cernentiri Neu. A
les den.
T
(Mans t

l eararros, re'redats, bron031111
CroniCUle, e- kaiareuea raot•

arnb sEiir!r Gmoonol CLIMENT.
_

ESTOVALLES DE
HULE BLANC

i

Grandärta 1'40 140 metro

8

PESSETES

especlalltat de

Can
Boda de

Saill Pere,

Plaea de Santa Anea, 9
Tapineria, 33

Higa l'entes

Ii Crtj

131CM 1 1

Knjes

ritüntserrat

es venen a rantiga fabrica
d ,? pastes per a so¡-,a dc Josop r.:orre, carrer de la
1141 ...:er:a, 43. i a le sucursal. plaça de la Llibertat, 4
(Gracia).
tain
Continua oberta fina el dia
22 de !Factual, la matrícula al
curar dHie1oIcga, anda na done dt ii•cnica, que tindrà lino
a l'AcadCmin i Laboratori de
MMiques do. Catalurya (11cTlr de Llúria. número 7. pral.', a rnrrer del profesor doctor Lluis G. Gliilera.
Barr e lora 19 d'abril de 192,1.
—El Secreinoi geroenal.
Por a comerc 1 diornes, Tacui-in ,3ca. etc., entudieu . Senyor
ci senyorzta a l'ACADEMIA
COTS. correr dele Arte, 10. Telef. 5C;31 A. La mes Important
tiTz.vanya.

AMA

!MPER,AL

Safigh 11, 273: Banyera3
Ei pragratna que intespreitaia

Cobli La Prinn:pal Parcelofina en l'andiri6 de sardanes que ha
crgia.iitai la Comise:4 Pre-Foment de
5-,rdatia del CC:;!rt Excursior.:sta
hafti Casanova denla. dilluns ile Panfiva. a I:s cinc de la Ineda, a l'eetatgr
dc 1 Orjcb
is el segiient:
'La caitte'ec tle Lacar, ", Molins;
"L'ainctIler", Batey; -Cap ala posta',
'Ca21' del sol", Saderra;
Creació', Vicens; "Llevantina”, Bou.

CAMISERIA
SOIS

C alleria; 32
r

Luir, 2szortil e

C2(1/3111

CORPS flATALA'NES. 613

MOBLES, JOIES, TAPI83011
LAMPARES decoraoI6, propotes per eminente artistes
FARAIEllE s

Ferrar), 14. caes

cifolarca

CLAPES

ENTSRRAMENTS PR A
08MA
gexgarida }hect Toa, de 46

latan 1924 - Aparador.

Saló de la Moda
CASA PUIG
Robados les darreres novetata
CARRER DEL CALI., 9
Arc de Sant Ramon, 2 I 4
Telèfon 2761 A.

IMIn111n11•111121n

DE VIATGE
A les quatrc de la tarda d'ahir, en
dos automóbils. sortiren per a Tarragona i Parc Sarni. Caste/ló i Burridea, el capità general. N'Emili Barrera; el gelteral cap d'Estat Major,
N'Ignasi ile Despujole, i Ilurs ajudanta respectius.

Darreres creacion.s en serveis de taula. Poreellanes,
Cristalls, Fayences.

Link Zamora. que essiii pres, ha
relet una carta de Feliz Solsona, en
la qual l'arnenaca de mort per a quan
surtí de la resé,

Fanlasies pies par a prasellis
Rambla de Catalunya, 13
DESESPERACIO PRECOÇ
La nena Aftènia Reí Almirall, que
viu al carrer de Darnians, es-va beure salfurnant, desesperada pel disetset
que Ii hacia causa: la seva avis. P7esenil simptornee d'intox:cació

OPTI

ih'i Mc

Pa., se ; ,7 Gracia 20
(No tenim sucursals.)

RELLOTGE

ELECT1ON

ES HORA EXACTA

UN TRET MISTERIOS
Anant a l'imperial d'un autArniiihus
de les Draesanes a Satis Andreu. en
passze per la ite:1,11 ile S e„nt Antoni,
davant del carrer de eptilveda. al
toc de Glòria, ed pas-aiger Jesep Porcada Albea, se senil ferit de bala
la C',1/ca esquerra, en el terç inferior.
ELS INDUSTRIALS QUE ESPEREN
A °ARRIMA HORA PER TAL 1:PaoNEPII-IE A UNA FIRA DIFICULTEN LIJA INSCRIPCJO EN El.
CATA)" QUE CIRCULA PER ToTA EUROPA 1 ARICA, AMI
— — PROFUSO — —
LA t*INENT FIRA DE MOSTRES SE CV-EMPAVA ALS PALAUS BE siONTJUICH, DEL 31 DE
— MAIG AL 10 DE JUEY —

HISTERIA

MECARIClA
PRECSUPOSTOS REDUITS
Carrer Martí, 12 (Gràcia), Barcelona
UNA PEGUDA EQUIVOCADA
A un establiment de bany5 del carrer Sant Pan, Lluisa Piña, equivocadament la ingerir una substancia
corrosiva, creient que era una medicina que aco stuma a prendre, que li
canal sírnmomes d'intoxicad&

JOIES, VERITABLE °CASI°
objectes usats de totes alasLes. Proa fix, Taller., núm. 41

NENE

1

wearimusah.
PANTAL ÉÖNI G.Le
C

Sastrerla I confeccione
PER a
SENYORS I NENE

EQUIFS COMPLETS
PRIMERA COMUNIO
MODELS EXCLUSIUS

erzus REDurrs

-

-

EN DOME MORT A LES FONTS
I)iversos joves anaren a passar el
dia a Les Fonts. Després del dinar,
im d'ella, fent breneeta, va pujar a
un dels pala que s'hi estä instaRant
I electnatat. Però el jeve va tenle
la desgricia de cauta, rebent un eop
tan fort, que quedi mort a Pacte.
Feu cenduit en una camiller al Cementiri de Terrasa.
El malaurat jove, vivia . al carrer
d'Escudilers i es deia -Maten Ballestera*

EL SUMARI DE L'ASSALT DEL
TREN AL POBLE NOU
El Jutjat de la Barcelonesa ha donar per dos el sumari que va instruir
a censeqüencia de l'assalt del tren al
Pohle Nou.
El sumari ha retas trames a l'Audiencia par a la seva quaiiiicació.
-LA COLONIA TC/RTOSINA
El Centre (oinaecal Torsos: invita
la colemia tortosina al moneen que
donara aval, a les sis de la tarda, al
ettl estatge social fcarrer d'Aribau, 21)
la societat ceral La Tortosina, vinguda
amb moriu de l'hotnenaige al gran
mús:c. Clavé.

COLMADO VILADROSA, D'ALEMENY 1 Pi, S. en C.

MONES

Grau assortE. en
de la Suisa Refie, E. A.
Servri de repartir:len! a dornicili

PELAYO,

2slienil

nEernA I'NA EXTENSA
1 SF,LECTA COL,LECGIO DE
NOVETATS
PER A PRIMAVERA I ls TIU
EXCLUSIUS
ALTA FANTASIA

ACCIDENT AL METROPOLITA
L'obrer del Metropolità anomenat
Marian Sierra i Doro, de 31 anys, va
caure daltabaix d'un pou d'aquelles
obres, al mateix indret en ocorregué
la poca dies la catistrofe.
De resultes de la caiguda es moMi
unes ferides de pronòstic reservar, ha%set estas tiaalladat conca clínica particular de la Ronda de Sant Antoni.
Van Esser detinguts Pernil Gerd t
Suite, que esteva reclamat pel Jutjat
del Sud. per un delide de furt, i Salvador Roda Armero, que a la pEça
de Teman intent:1 prendre un bree)
d'un temió.
— Al carrer del.Conne del Asal/o,
en ésser escorcollat el súbdit hala

Lbs patrems d'aquosta antiga
nerraitada rasa pcieti a rímelsement cl nur distinaida i nombrosa clientela. cl'havcr rebut
la colleecia nomplela de les
mas pilles novetats ci, pauyoria
de los tnillcrs fabriques del país
i de l'estranger, sial com un
reno fi de /andel.. d'U; I iota creaci(t, que tindrem a brn exposar
a la consideracid dels nostres
distingifa anales i elienfs, amb
l'esperan:a que quedaran altament complaguts.
ACCIDENT DEL TREI3A1.L
Al carrer de Catalunya (P. N.), a
6r1 taller de focs artificials es va inflamar la pOlvora atnb la qua) trebaliara el noi Valerii. Ortega Nrez
i Ii causa cremades a la cara, Unereosant-li ambdós ulls.
ELS CORS D'EN CLAVE
Avui, a les deu del mati, els cors

1114101111411191111311IPBRIBrill191083C231111111111012bnnifilliiin

PINTURES

II

TIXAL

CAPELLS PER A SENYORA
i rls seus artieles. Presta reduita

Manuel Garcia

D

Cardenal Casafias,
D ELE GACIONS
L'Alcaldia ha delegat la sera representacié en el tinent d'alcalde
senyor Salas Anton per a lacte de
descohrir la lapida que donara el
nom de Marques de Foronda a un
del; carrera en té constraits xalets
la Cooperativa de Periodistes, i en
el regidor senyor Cendoya per a
l'aviada de COlOrils que efectuara
arel al llibidabo la Reial Societat
Colombófila.

MES CI

1 quilo cobreix 10 metres quadrats . 43 tons
Per a exterior :Per a interior
DIPOSIT GENERAL

Roca i &fanal ecrd.'"e's,
roer dc Sana Anna, 39. El meSae
non i mes selerte, procedent
les manufactures nacionals i
estrangeres. Preu3 reduïts.

SOCIETAT PANIN
n

sertimals 1 a toles
Ias dreguerii;s 1 coturnos de pinturas
Es ven a les seves

DONEU ALS YOSTRES
FILLS

PE MACH
I els (Mengano
de

l'escrofullsine

Per tal de ;:,rreraf representant
per a constituir la Junta de secció
hasant-se en el reg:m federatiu que
e:51)n e l el Reglar:u-u de l'Asseciació
Instrudtiva d'Obrers i Empleats
E.Ajuntarrent, es convoca els capo de
secció. de Negocias. oficia!, prUnere
i segons a la reunió que tindrä
dimecres virent, a les sis de la tarda, al leca( social, Conseil de Cent,

rl nnilunnannuensirfainardinixonaz•.%nnivnunnil

CODORNIU
bäetiffligl

número 263.
re sal+, delleio5 n : can, LA GARZA.

CAMI3ZJAIA.

ceeisNe

F. VENUS VIDAL
2, Portal de t'Angel, 2
SUCIO A MIDA
CTS.
-12
Camises percala
14
Camises
16
Camies
Camises zèfir angles 16
Totes amb dos colla
(IRA N'S NOVETATS •

4.!••••:•

ESCORXADOR
Fe3corxadors
Sacriiici
Bous. 116 i i per a Sarria; vedelles, 319 i 17 per a Sarria; snoltons,
459; br,C5, 97; cabriss, 1.246; bens,
ovelles, 754; cobres., 87;
2 994:
porra, 472.
I.es niastrus
Iiiin
comprar mis sous ndornsimonts
per a Ve!Ait:s a i'vered:tada
Merceria ile Panadies i Carbó,
Carnee, Id.
MULTES PER INFRA,CCIONS
1:Alcaldia ha imposat una suspensil; de venda per durant in i
„ans

respectivament. s.!; enluce 'sindeis Ileice i 45, to g . 161 i

162 i 1(tS del mercat d'Ilostafrancs.
Polar liareis. rei ne. Polo Maciä.

1 +,

''

SS

•
iirn-•'12 1- 1 '>''

i +

josep Sau i Francesc Subiracits, per
desobediencia i altre , infraccions relacionades amb la venda d'articles
de primera necessitat.

l te i

Canallada M. ESTEVA
La mes ben assortida i mes
barata de l'Eixampla.
Vaixelles de 12 (• nbürts, a 95
peçsetes. Set : veis rrislall,
talla`., a 90 lasset re,
Rambla de Catalunya, 35

9 2211i• Ate

Sobre !e. meier inicua
firuba,

t,LRivi

No toreiu mes.
a
Preneu pastillas
TRES RALS CAPSA
cl TEENS
SIAL
DE COLL asee

FARINGOL

JAUME SAURET
PELAYO. 7

El

s'Inés del di

Laeróloste Ne.,ttst.
escalar divendres la casa r
mime:atol de la Pla.,;a
tolunyst. L'entortó del predi,
!reball produi intensos dest
a molts espertatiors. el- que
amb el delicia
iiEINA. roareiona: • rti ritp:
titer.t.
-.6sw

Els gerros de gre , que V011
al fon per bullir lId 5611 ela
mes practics O higienks: per
alató se l la venen tanta. i (4[114
sdn barats. Aneu a comprarlos a les vaixellerics Lluis IN glada, Rambla do Ira Flora, 5,
Renda de Sarit Antoni,

VV.!

Werthe
11113 tOn

LAVAEOS-BANYERES
ESCALFADO RS
CA BIDETS-DUTXES. etc.

—

ONE G H

rl

••n•••••nn•

Pa,sscig de Gracia.
i. Tele fans 310 .A. In,a1

113151~122ZIK

11911511, 30-31
Telèfon 5027 A.

LA IMPORTANCIA 1 ATENCIO QUE
TOTS ELE p AISOs CORCEDEIXEN
A LA FIRA DE MOSTEES
CONFIRMEN LA SEVA EFICACIA.
LA VINENT PIRA DE DOS.'
TRES SE CELEBRARA ALS PALAUS DE MONTJUICH, DEL 31 DE
— MAJO Al. 10 DE JUEY —

13,Portaferissc,13

RAMBLA DE CANALETES, 11

Camisas • mida
Rebudes lee novetats per a
la present temporada

INAUGURACIO DE LA
PENSIO PINCE
Atentment invitats pel director-propietari d'aquest mou establiment, senyor Jaume Pince, aliir a la tarda ting_tierem el gust d'assistir a la inauguració del seu esplindia restaurant, establert a la Gran Via Laietana, 47.
El , mayor Pince, acreditat ja per
lande establiment del cartee. Ferran
on morí el doctor Robert, ha fet una
11 6 va demostració del que pot la coaslinda i la voluntat en la vida del negoci. El mateix propietari ¿'aquel'
establiment situat en un dels carrero
mis tradicionals de la Barcelona vella,
ha bastit en un edifici nou (el de st,
casa Siemens), situat en el carrer mis
tipic de la Barcelona nova, la Via
Laietana. una pensia restaurant sols
comparable per la sera instaBació moderna i pel hon gust amb qui estan
disposades totes les dependincies, amS
molt comptats establiments del seu genere.
La casa ofen un discretiesim lunch a
les nornbroses i distingides amistats
que visitaren el senyor Pince per felicitar-lo.
A les moltes enhorabones que l'esmentat senyor rehe ahir hi adjunten)
fa riostra.

LES DESC,RACIES DEL FUTBOL
Teresa Pallares Cuino, cinquantq Se t ar.s, llague cl'esser auxilintia al
dispensari d'Ilostairancs. a canse; .qiiencia ¿hacer rebut un gran cop
de pilota que la fin rodo:ar per tercranmociti ceIebral. Els
ca,
Per estalviar, no necessten
i la pinta causant
mes que proveir-vr,a do tot a 'E' de la desgrf,cla ras5aren a la delegacomunal de Barcelona, linnahla
de Catalunya,
avial s'eshotsen
f firOn.: , niOnt nO
jon;". !
P5squa de Reairreeció
arni, ‚'le celebre:: mitcelebrata cii notribroees localitats
Catalunya la festa deis Iinmeratg,es a
.1 0115 antericanS "In!orwoven"
perqua ferien punta i taló TRES
la vellesa, creada l'any 1013 per la
Caixa de Pensione per a la Veliesa i v p rzarlos reforcats. Villa de PaI.a testa promet rec- ' t ir
ra; Forran. 32.
especial solemaitat a Serinyi, Lleyda
i -Pies de la Selva. en les quals
?VI: ESCANDALOSOS
poblarle-1,e la Calca de Pens : ons concedirà diverse ' llibretes de peo<,t,,,
Du o home g nassen Ter la placa de
salida i d'estalei als velleto desiguats
movent escardo]. El sepels resrectius Patronats locals de yo. rene va reconvenir- l5' ¡ ¡nl,ita.en
bra dels il o ineaiatees a la Vellesa.
agredir-lo. Ele porta a la Delegació.
'
i allí van declarar que es deien RaATO RIS
mon Zapata Sancho i Josep Dualdo
El president de la ("Mi, Artística
1,2 presentat els llii;7,23 al Jutjat, dels
vals resulta filte hi ha nn desfalc de
Gran Sastreria de
503 re r eles a la G-1111a71.12.
— Paulina Heredero Nioto-, ha de:Tunicia., el :en pe-fa Pati , actisant-le Corretjer i Ribas
¿'hacer -li pres joies evalu,-,des en 3, 000
26
pessetes.

PRIMERA COLMÓ

PPBALUES CARDOS
Portaferetssa, 10

/' Ga1eris Layetanes

tildas Holles

UN PRES AMENAÇAT DE HORT

CAMISERS

BOI JUGANT
Dos neis jugaven al carrer del cardenal Vives i Tudó, davant del er n. iaveis dele Capulxint (Sarria.) i im
Pece Garcia, va caure i es rausä fractura completa de Ehniner esquerre.

Eillibicié

thcevill3

1.;`22 selectos xocalaes ela-

borades pels

Dijotta i divendres Sants eas
establiments del marrar de
Banys Nous feren un va-tot
guarnint els aparadors i caposant un be de Deu de generes
d'un gusi i una riquesa extraordinario.
Una de les que mes m'ida
rateneid ton tla "Casa Ralla",
que exhivia una varirtat de robes d'un g in i elegancia que la
posen a primer Ilse entre les
millors cases de robes de Barcelona.
No es estrany que les dames
mes elegants i les millors familites do casa uristra siguin
elients constants de Can Baila,
,ja que la direerid d'aquella casa
ha dispone sempre d'un retenEf5aiM aueortit de robes a preus
mcolts

d'En Clavé donaran un concert popular a la placa de Sant Jaume, executant 4J següent programa:
"PeCa de concert", "Les flors de
maig" (cera), "La maquinista" (cors
i banda), "Pego de cometa", "Pel juny
la (ale al puny" (cors), "Les gales del
Cinca" (cors i banda), "Peca de concert", "Giória a Espany,a - ' (cors i
banda).
Dilluns, a les deu, les esmentades
associacions corals acudiran al Cementiri Vell, ei dipoeitaram una corona a
la tomba del set! fundador.

tentar eCIO n01:O

sayeavre

L'Ilnies que substitueix ovantaljosament 1 I:et fresca en
domhstie i en l'alimentada
dels infanta. Fascicles de traue
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A.. (iranvia
Layetnna, II. — BARCELONA

eAvitte 9
125PMCOSet'l
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Cementarle a la gran peli(c a la del nrograina ARRIA
88nel/d.
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FL GRAN GALEON

Comentari brea a les noq uee malees
bursitils d'aquesta Setmana Santa que
cloure dimecres.
Les accions Nord i Alacant a terme

EMANEU-LO
A 19T ARREO

ADAPTACIO CINEMAJOGRARICA DE L'OBRA. MESTRA
DEN JOSEP ECHEGARAY
Es "El G ...an (Galeoto" una dc les
pellicules s1 tte retas prafundameat Mita
ran d'interessar al públic. Teodora, la
me:1er que es tot candor i bondat i
la tsotslc' dc entiments de la qual
no lt permet conccbre la idea que en
el cor humä uneui lloc el veta de la
maidat. tr p ha ea _Juba el marit
amant i emeras al qual cannagra
seva existencia eran a tribut sittsamensa ternura... La Seva felieital. que
esta per sobre de la miseria humana
i ni l'un ni raitre podran ja mai
creare que dee de les ombres algsi intentara el marnent de destruir-la.
Aquest alga 00 és mes que "El
Gran Galeoto", el man miserable que
no reconeix la innocancia, ni admet
la puresa, ni pimmel que la felicita
sigui quelcom real i fecund, ni aransigeix amb qué l'honra es tanqui en
l'anima duna dona que fa de la seva
consciencia rescut de la seca dignitat. I aixi "El Gran Galeoto", gelós
de la felicitat citas que be es talen.
t-a trient la subtil fi-any:na d a ea1%-min:a en les males ae la qual farà
presaners es que va caco:la- caras a
victimes de la seva raandat. 1 encara
que el marit sabsa al principi rebutjar arnb gest enèrgic la insinuada velada que vol portar a la seva anima
la tortura del dubte i de la sespita,
la insistencia en la vil tasca acabara
per aconseguir el propasa i desencadenar en la sea anima bona i confiada la tempesta do la gelo5ia. centra la que res no podrà la immaculada innocenc'a de l'esposa fidel a la
seva promesa d'amor, estranya del tot
a que les seves accions poguessin esser imarpeetades eran a indignes fels
seus desees, escrupolosament obserr3tb. I aaci. amb el sal candor de la
leva miradc. aconseguirà tornar la
calma a Julia... Pera "El Gran Galeoto" es tenaç e:1 la sena tasca perversa; la cal:irania llançada va a obra-se cami; la tempe s ta esclata una altra vegada a Varare-, del rnarit i alesharca no p .-dran vencer-la ni les paraulas, ni els jeraments; al seu impuls esclatarà la tragadia; l'arnic
ara:airara cana a traidor. la muller
honesta com a sa cadora menyspreable, merare eme tambre- estant els
parents miserabas es delectaran arnb
el triemf de E:as animes perverses,
no itramitant-se nj a l'instant en que
el mara , cn el parnasme. de la indignacaa. perba a alear-se del 'la so
jau per hacer defeesat amb l'espasa
la seva honra maltrartada per la calar-v a: e, per arribar fina a a mullere
almas aclararla. i arrt a vnrrida, i canee victçma als setas peus, mora cara
valeut matar a ella...
"El Gran Galeote" lisura triomfat
una sacada mes. els paanti odanses
llamean acen , eattit llur pr a pasat i finn
arribaran a treure de casa seva Teodar,
Erres!, e i s des ;71^.^,CentS
fina! , cl mda aesenya!ara COMI a amera
tal ciarn ina5 abjecte. Fi rr.611 si. pera
ro arriell Cri s t que en finir del Inc
;
! a teaaadia treasa a can, rus , estenent-Ins nmernsantent els bracas,
afosi at-l e 5 ran'c ,fluei de ‘alViCid
d ' eMPar i de censal: el de la crea henal:u. la &lea s ; laeta de la ! u -al s orc es marstua sament de s peja in levpartem tragiris damunt deis 211iors
c'e la qual va caarnt de cota en gota.
din per d'a. incessantment de !a Sagrada feral:: !a sang re-den:mera
del
sublan

pugen cosa d'un que. Repetim que,
aquest any, la proxitnitat de les Juntes
creiem que més aviat mantindra vives i
espetaneades aquestes accions.
En el comptat, les rendes d'Estat
bastant termes.
Comptis en Interior. Exterior i
Amortizable un promedi d'avene de
mig enter.
Res de nou en Mancomunitats
Municipis. De les primeres gairebé
cap operada
No sols sostingudes, sitió en general
inquietes en avene les obligacions terroviärics.
Les noves de 5 i mig per roo de la
Sèrie H de ¡Atacan: han desafiat les
vendes innobles del tipus d'em:saió i
han vengut. Acabaren tractant-se a
94.25.
Aquesta resistincia i triomf és un
honor per a Barcelona.
El deplorable éss que ja s'hi complava.
De l'Alacant, el 5 per too Badajos
puja a 96. Es rúnica serie de rAlacrt liare d'impostas.
Els Ferrocarrils Canlans del 6 per
wet van a la par.
Les obligacians industrials, en la
maja setmana sense cap novetat.

_

als els taps van
arcts amb la les"GAIIXTUr

R. Surinyach Senties
Barcelona, dissabte 19 abril de 1924.

Centre EicurstonIsta de
Catalunya
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'._rirce'ona-Rainbla Canaletes, 2 i 4
MADRID: &ate Internacional d'Indústria i Co- Carrera de Sant Jeroni, 43

El dia de Sant Jordi, a ks deu
de la ola tindrä lloc al Centre Excursionista de Catalunya l'anunciada
festa amb =m'u de ratorgament de
le "Medalla del Centre Excursionista
de Catalunya", que ha estas adjudicada enguany a En César A. Torras
(a. C. s.).
El secretari llegir i la fundació de
la dita Medalla. Mossen Antoni Navarro i En Jean M. Guasa, mestres
en Gay Saber. llegiren uns poemes.
clecnr U festa atab un paz-12mm ael
president del Centre. En Jaan Ruiz i
Porta, el qual tara Iliurament a la
familia Torras de resmentada Medalla.
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" AGENT DE CARVI 1 SORBA

PASSEIG DE GRACIA, 17 '::;•
Complimentació d'ordre
de Borsa en valora al ' comp111
• tat i en monedes estrangeNi res. Interveneidi de contrae- lid
Ot tes comercials i preslecs;::,
sobre mercaderies o va11j) lora; subscripedons a cmprasfits, etc., etc.
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CUPONS - GlItS CANVI

Negociem tots els
Cupons venciment
I de maig

11

BANC DE CATALUNYA i
BARCELONA

11.
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Comerciant o Industrial us
conve d'acudir per tal de fer les vostres compres a la

«
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S'inaugurarà
n el dia 28

present abril, que"
dant fixat per a tota els
dilluns de cada setmana
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anteriors, continuen fluixos els
preus. havent-se modificat quelcom
les entitencions per al consulta que
eón les segiients:
Moka legitim, de 765 a 775.
Scmi-Maka, Hatear i africana, de
740 a 750.
Puerto Rica Caracolillo, de 82o
a 83o.
midern buco especial, de 810
a Sao.
Idem ídem id. superior, de 785 a
795.
ldem ídem Hisenda, de 740 a 75 0 .
Caracas desclofollat i similar% de
765 a 775.
Trallats entra, cíe 695 a 705.
Puerto Cabello i corrents, de 680
a 690.
Palienbang, de 595 a 6o5.
Pasilles. de 575 a 585.
Preus per pessetes els roo quilos.
CACAUS
Sense arribades ni variació en els
proas continuen al nostre mercat
iguals cotitzacions que reglen.
PEBRES
Singapore blanc, a 765.
Idem negre, a 740.
Penang i Tellicherri, a 73 0 .
Tahasc o Jamaica, a 67 0 .
Preus per pessetes els too quilos.
CLAVELLS ESPECIES
Destillats, a 685.
Classe superior, a 1,025.
Preus per pessetes els loo quilos.

Mercat deis
OLIS D'OLIVA
Corrent bo. a 230'43.
Idean superior, a 23476.
Claese fina, a 2a2.60.
latent extra, a 3 55 434.
Presa per penetra els teto quilos.
OLI DE PINYOLA
Verd primera, de 147'82 a 15153,
Croe primera, de 160117 a 165'82.
Diem segana, de raaat7 a 156'52.
Presa per pessetes els loo quilos.
Sense enväs.
Oler DE COCO
Blanc ainb envàs, a 190 .
Coalla a 235.
Palma, a 230.
Presas per pessetes els roo quilos.
OLI DE LLINOSA
Cru, a 200.
Cuit, a 203.
Seil5C color, a 230.
Pecas per pessates cls too quilos.
En ni:TM 8 pessetes més els roo

«gag%
El mejor cei5iiio tle clientes
en su estuche amarillo

@PUPA,

lä

mminu, makaaaala, laleataada.

ainial I tat traittini 111.414
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Ramhfn 400 ap ere la
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CAPES
Pele mohos indicats les setmanes

La

NONELL GERMANS
: aaliinaaa

810 A.
/I ida de Sant Pau, 32.

azuirmu

Gocen.
Les cotitzacions continua: sense
variació.

-

Caree,. PI, le-Tol. 31387-Bareelen•

Telefon

exacta

SUCRES
Sense variació en els preus, continua el mercar de Barcelona sense
poder obtenir mere blanquilla en
fabrica al ores de taza designat pel

CaagenitgU.• ""‘C*"

O, col- ,-g- ,.
veteas per a I nclue!..1211, anclonata t propagenda ea.smatoarattea

de totes chisme

A.

bülly3 E.listi de rudo, elc.
La tnés
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VENDA A L'E'/OROS I AL
DETALL

iEdbC j iF tols esurnis

Mercats CATA
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ANISATS
unenenenneni-

mCs clara

PirsLmaTAT

per a
L'EXTRACCID DE LATINEES
Es t'erren avisos
CEN litAL
Carrer do Sepúlveda,
177,
pral., primera; telèfon 3048 A.
SUCUBSALd
Passeig de Sant Juan, 95, pal.
1'elef.:41 2037 G.
Coello, 169. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dio
Oras). Telefon 529 11.
Francos° Giner, 80, tenda
(Gritcla).
Carretera de Sane, 135, prl -•
mer, segona.
:
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VIelrleree d'er g c Eensaltate al roe *abre vldre 1 mielan : Vtdetsa 1 ens.
talle plans 1 corbata : Baldoses, bel-

dame. gravaste. Metate 1 retrae
Casanova. U, entre Cene 1 bertilleetli
IlletRCELONII
TELEI, UN 830 A

LUNYA

TARRAGONA
Noticies diversos
Sortint del cartee del Governador Gonzalez, amb direcció deseendent del carrer de la Unió, un automaba topa amb un altre que pujava per aquesta darrera via, trencant-se-li el rnuntador.
El primer cotxe era del metge
senyor Sastre, i el segon del matrimoni Vila-Cloaca, que venia de Vestacia amb una senyora i una senyoreta que, sortosament, no reberen
mis que Yensurt coinegüent.
Degut ä l'estret carvi que hi
Ira disponible per al transa de darruatges i camions entre la mar i
les vies darrerarnent esteses al moll
de Llevant, en entrar al Parallel, dimecres al mati es desviä quelcom un
carro que volia deixar pas a un eamia, caicnt a l'aigua, resultant morsa la mula que el portava; sofri desperfectes el vehicle, i el carrete!' es
Iiiura d'una mort segura per un veritable miracle.
Ha mort en aquesta ciutat, a
l'edat de 29 anys, la senyora Na
Erigida Marcos Escoda, esposa del
propiciara de l'Agéncia de transports
Vernct, havent assistit a lacte de
l'enterrament nombrosos amics i coneguts de la familia Vernet-Marces,
la qual compta ami) moltes simpatics a la nostra ciutat.
Durant la semana passada
hom embarca amb destinada a diferents ports de l'estranger: 3,841
bocoia 622 pires, 62 mitges, ti8
quarts, 43 bordeleses, 9 barrils, 4
caixes de vi, 6,953 quilos d'oli d'oliva, 4, 1 77 caixes, 527 sacs d'ametlla
en gra, 5 saca cas clofolla, 290 caixes, 1,260 sacs d'avellana en gra i
627 caixes de nous.
- S'ha reunit la Junta provincial
de Protecció a la infantesa, assistint-hi setze vocals .
Es designà vice-president de la dita Junta el senyor president de l'Audiencia, senyor Montserrat, i vocal
propietari d'aquest Tribunal per a
nens el seeretari senyor Penyarrúbia.
S'acorda ringres al Collegi de les
Germanes Carinelites de Sant Josep a una nena menor de sis anys,
i que la Comissió anteriorment designada prossegueixi les gestions
per cobrar els retrassos.
El tresorer, senyor °róelo, va donar compte de l'estat ',raspee dels
cabals de la Junta, havent-se recaptat durant el passat :nes de mare
la quantitat de 1,26983 pessetes.
S'ata reunit el nou Ajuntamena havent nomenat nou Comissions.
Per a la vinent sessió de la
Comissió permanent de r Aj untament, ha demanat ter ús de /a paremia En Frederic Robles.
Per noves rebudes en aquest
Govern civil se sap que en les provincies productores de patatas s'ha
iniciat una notable rebaixa en el
preu de l'esmentat tubércol, especialment a Logronyo, on la rnillor
classe es ven a 20 pessetes els too
auiloa %LA/ a Tarragona es velen
a 25 cantinas la Muno les matrices
patates transportades de resraentada provincia.
El senyor governador ha prontas
que no pertuctrà, d'arui nedavant,
que es venamin tan cares con, tino
ara, ja que creu que no hi ha cap
inotiu que ho justifiqui.
- La suhscripcia d'ObEgacions
del Tresor 3 per too a maltee anys
de termini celebrada en aquest Bare
d'Espanya ha arriba; a la xiira de
7.216,000 pessetes, de les quals COIresponen 6.cion,o00 al Banc Comercial de Tarragona.
Aquest mateix Pene ha acuda a
la conversiú d ' O b ligaCC.i175 VC/10des per les de la nona emissia, arnb
la quantitat de 1.940,0ao pessetes, i
la Caixa de Cradit i Estallas del
Vendrell amb 409,500 possetes.
Els alumues de l'Institut General i Tecnic que constitueixeu l'agrupació "Estudiantina" han realitzat una excursiú a T'amara, la valor artística i arqueológica del qual
ha explicat en una conferencia el
seu president, el jove Prat Ferrando.
- Havent vist la petició dels
proveidors dc caria d'augmentar el
preu en una pesseta mes el quilo, el
senyor alcalde ha estudiat detingudarnent els preus d'origen del bestiar, despeses de rescorxador, i el
producte que es treu de la carta
classificant-la, havent acordat que
el mixim de concessió d'augment
que es podia fer era el següent:
Bou amb os, a 3 pessetes; fins ara
a 25o.
I3ou sense os, a 4'75 Pessetes: fina
ara a a.
Vedella amb os, a 3'75 crueles;
fins ara a 3.
Vedella SCI1Se OS, a 5'50 pessetes;
fin, ara a 5.
El senyor cardenal-arquebisbe ha acceptat la invitació feta pel
senyor bisbc de Tortosa peque vagi a coronar a la patrona de Caste116, la Verge de Lidon.
L'alcalde, davant l'accident
que va haver diumenge passat al tir
de colon], del qual resultà ferida una
nena, ha retirat el permis que hacia
concedit de fer tirades de coloms
cada diumenge i dies de festa.
El nostre alcalde, senyor Marina, ha rebut una carta del Centre
d'Exportació d'Armero oferint-li petates al preu de 22So pessetes els
leo quilos sobre bord Tarragona, e)
qual preu resulta un bon ele mes
bsix rpse el que regeix ala noten
~ata.

-

neme come de »u.

pendonista de la Retal Congregaci6
de la PurIssima Sang de Noche.
Senyor Jesucríst, ha designat cordonistes els senyors Joaquim de
Canals de Sisear i Joiep Maria Vila Caaellas.
En el partit d'hockey que es
juga diumenge passat entre un equip
del R. C. D. Esparyol i el del nostre
Ginmästic, resulta victorias el primer, per 2 gols a o.
El partit de futbol que el juga
després al matekt camp entre el
Gimnästic i el Valls Deportiu fou
guanyat pe/ primer, amb el resultat de 2 a O.
- Per haver (untat a la sala d'espectacles d'un cinema ha estat multat ama 15 pessetes el ve/ d'aquesta
ciutat Josep Maria 011er Cruisat,
GIRONA
El monument a les heroines gironi-

nes :-: El pròxim concert de l'Associació de Música
La direcció
del manicomi de Salt
Altres
noticies
reunit la Junta de senyores
encarregada d'aixecar sin monument sepulcral a les dones de la
comparada de Santa Bárbara que
tant es van distingir en eis setges de
184 i 1809, acordant començar aviat
els treballs. El monument, del qual
són autors els germans Miguel i
Llucia Osla, s'emplaçarà a Fex-eallegiata de Sant Feliu, a la capella
de Sant Narcis, davant per davant
del pante6 del general Alvarez de
Castro, dividint-se en tres cossos.
El primer és un petit basarnent ami)
una creu al mig i a tots dos costats
tres corones de fulles de roure i de
llorer. A el segon cos hi ha una
bella estatua que simbolitza Girona heroica, i als extrema els simbols
de l'abnegació i de la fe, servint de
motiu ornamental la palma del martiri. Al tercer cos hi ha un stentuas
careadeg, a cada extrem del qual es
vestal gravan els nonas de les heroines i als angles aparejaren la Putassima Concepció, Sant Nardo. Santa
Barbara i Santa Eulalia, o sigui eis
noms de les guaira companyies
dones gironines que van estar en
peu de guerra. El sepuicre es de
marbre blanc i esta retnatat per
restatuat jacent Tuna de les herolases. La força i la nablasa sdn
repeesentades per dos llenas que
sostenen el carcatag. El basament
és dc pedra de Girona, d'un to gris
i polamentat, i les inscripcions seran
de bronze daurat. Els que han vist
aqueas projecte en fan molts elogis.
- Dimecres, dia 23, tindrà lloc
el sete concert del segon cura de
l'Associació de Música d'aquesta
ciutat, confiat al célebre Quartet
Léner, de Budapest, que acaba d'assolir grans triomfs a Anglaterra i
va ésser molt elogiat pel gran compositor Maurice Ravel, a Viena.
Manicomi dc Salt el meritissim psiHa restar en la direcció Gel
quiatra doetor Salvador Vives. encarregant-scat interinarnent el doctor San:bola.
- A La Bisbal ha mort Ves-regidor senyar alarti Pujol Sala, un
alela ferms repu;dicans federals d'aquella chitar, an havia estat un dele
fundadora de la gerrnandat "La
Federalista" i de 1" .Ateneu Pi i
Marsella El seu enterrantent ha
constituir una imponent manifestada de dol.
Per al jove senyor Francesc
Albert i Sala, fill de rillustre escriptor ernpordanes senyor Salvador Albert, Ira estat ¿emanada la
m'a de la d:stiagida senyoreia It
ne Va:I Laaucourt, de Brusaelles.
SABADELL
L'esglésin de:5 Pares Escolepis
Sardanes
Concert
Definitivement hont pot dir que
¡Escola Pia d'aquesta ciutat Malea
ene bulla esglasia. Ara no dient past
aixaN en la dolça esperança d'un desig que ens fa veure realitats obscures. Ar.1 en dn que l'Escota Pia
tiralrà una bella església ho sisean
eniti t'e;
aclyei de
ma
un gut
tele ocasia de contemplar els piarais generals de l'obra a conlençar
i sabem que d'aqui pocs dies :no
dintre de poc temps, sitia anqui
poca dies) horn posara ja la primera pedra als treballs preliminars.
Els planols dc lesglesia a comenear sen fets de l'arquitecte senyor
Bernar ai Martorell, i saa realment
admirables. Els pares Escolapis, i
amb ella la ciutat, podran estar orgullosos d'aquesta obra.
No es pas una cosa noca el parlar de l'esglasia de l'Escola Pia; no
as pas de poc temps que hom
ralla tampoc. Sisad que as d'anyta
de molts anys, d'un grapat danys
que tot Sabadell parla d'aquesta església, que no s'acabava mal de (eta
ni tan sols de camelear. Nosaltrea
recordent quan anivem a la nostra,
infancia al Collegi dels Pares Escolapis que tima de parlar de fer
l'església ja era una tosa vela:. Ja
es deia cona si los una cosa itzipor
sible, com si fos tuca cosa deixada
córrer per irrealtizable. Ja aleshores
el lloc destinat per construir l'esglisia no oferia el mes petit
toma de preparad& Ben al revés:
el cks que havia d'esser destinat a
ella era pie de coses endimiries i
d'herba i de canyes i d'aviram. Per
acabar de fer oblidar el ecu destf,
hom anonsenava al pati on
de bastir re:iglesia pati de les gani•
neo. 1 ara vejen: de »bit el ad

LA PUBITGITAT
164 pa/limes deeaparehreri; ningú
ho dir ¡ja mera d'aquel' tros pati de
les gallines i de seguida vellera a:gemir-0e unes parcia fermes i aviat
un s finestrals i un cleaner, i a la ii
pedres entrat als Escolapis per anar
a resar a l'església , gairehe centeniria, sinó de Jet, d'anbels.
Tot Sabadell estar& joies de vetare comencar les obres i mentiestant
tots els que tener aleen Iligarn espiritual amb aquella Santa casa sentirse un agraiment ale sers directora per la seva deciaie, que sala
els honora.
— Divendres, dia 25 del utrunt.
l'Aseociacie de Música d'"questa
ciutat celebrare el sete cencert del
cinquè Curte, lJavent cenf;at la interrretacisi del programa a la pianista catalana Margarela Chala, la
qual fa poc ha arribas de Earis, on
ita obeingut un esclatant triestnf.
— Segurament que en la diada
de Sant Jordi el Foment de la Sardana d'aquesta cimas celebrare un
interessant festival, amb la eneperació d'una de les milers robles cmpereaneees, iiiterpretant-se un hell
enfilen de eardancs cl teme i cincel:al, a les deu de la nit

lt

REUS
Neticies diversa%
rentitat Tipeerefica de Reue ha
Cursat telegrema al Te:remen dernanant reidult de l'Ach.er (el Peete).
— Continua empresenat al castell Pilate de Tarragona el periodista En Marian Roca, essent moltes lec visites d'amics que rep cada
Arles de les mesen gestions tetes a favor $Pu, l'Asisecieció de la
Puntea menteresea també per al seta
alliberament.
— Agustina Conesa Bonacasa,
de 12 an )". !soltera, natural de Casp,
viatjam del sen reside a Barcelona,
entre Morell i Perafort. i quaa el
tren paseava per sobre un pone souni la perteila del sea del:tarta/neto i
eserne. reseltaet (crida de gravetat,
essent traslladada a l'hosretal civil
desluce:a chitas.
— Una comittslA de comerciants
delit d'aquesta rieses i Tarragona
ha vis i tat el governador civil, len:Ji Ilturament d'una extensa exposició
pesque gime eleyaela al Directori— Avui i dense el Reus Esportea
contente: amb el prener equip de
FUnj A Espertiva de Sana havent
despertat força interés entre lefició
tan important partit.

MONTBLANC
Diumenge de Raras :-:
Altres
Prornetatge :-: Preví
aoves
Cele' a tomeneament de les festes
litúrgiques de Setmaita Sana, diurnerge tingué lloc la solemnial benedicció de les palmes. assistint-hi
Xalapeira, Garriga, lendernolins. Cal'Ajuntair.ent, formas pels senyors
bre. Amores i Alíense.
També hi assisti el sensier delegas aoves:riel:u, el qual anava d'uniforme.

Coro le coneuetud en emitiste
ames, lai assisti un peblic rombrosiseim. donant Iso de veure rategria
de la minada, la rmal. amb ranas de
llorer i d'olivera, esraireunent adornats cireretes i altres normanduries, uns amb airosos palmees
Iluirit precieses i airnbeliques llacades, altre airb palmes artistirenient
subsana rles i bellament gearnides
arnb fermoses cintee de simpeties
colees. El roe de les palmes i palmera amb el verd del Ilemer i l'olivera i el Yermen i eltres celar, de
les Ba ratees form---un centrase da
calor esplendent i Suggestiut
rersena ben assabeetada res
informa que és un fet Is. installaeie
d'un neu sistema d'enllerienat
eas carrete Ma - r i Rever. Es
trata d'inangurar-lo els dies ac la
prOmima resta majen
— Es troba eneitee, víctima d'un
atar d'apendicitis, En Josep Torres
i Cuaerh. Comieras ei per:11 del primer reement, tot fa eirevenre un repid reetabliment, ge que noaltres
desitgem
— ha dnirat armesta viln, traeIladans-se a Sant Viren!, de Llat-a- (
cera s , el distingit nactge r. Pegard
Berntb. Per a subeti • eir-lo Ira vingut
srlaga de Francoll
Llefs Res i Costa.
— Ha comensal a reatar ser- 1
vei cona a recader d'aeuesta vea a
Reus i Tarragara En Pareen Sabete Sortee' dlärlarnent en el aren del
reate tornant en el de quarts de
v-ult del vespre.
— El programa teatral anuncias
per diumenge passat a! Centre de
Lectura va descabdellar-se, arte reah a (pie ens te acesttimats, l'elenco
artes:e ¿aquesta eetitat. "L'henne
d'En Riege", "La morsa" i "La
casa de tothern" feren les obres representarles. Per diumengr vineet
preparen l'estrena de "I,a mal-ras:a
de Sisees" i "La primera volaste - , i
per dilluna a la tarda la frunció de
comiat i benefici de les aplicades actrius, la distingida senyora Ortega
i les simpätiques senyoretes Virgili,
posant en escena "La casa de totbota'.
— L'Alealdia, per majå de peeg6, ha assabentat al veinat laven;
de l'hora legal en 60 minuta per acoplen-le a l'hora ofleial implantada
per dispasia6 del Directori.
•-• Ha atar concertar el mamut de la gentil montblanquint Na
Francisca Torres i Guasch amb el
d'atine jove virabodinenc, resident
Barcelona, En Pata Nadal.
-. A la parroquia! de Santa MaAh ha lingut Uoc un solemne SepMillsi dedicar a la liare de Du
41111i Doler predirant-bi el reve-

, .

reztd pare Gttärdia, del convent de
la MercZe d'aquesta vila Fra Salvador Alsma bou la conclusie d'ame:Te passat amb Via-Grucis i benedicció papal.

GRANOLLERS
Conferencia
L'Ajuntament nou
Teatre
Defireivautent ha quedas cenase
seis l'APintansent d'aquesta ciutat,
d'acord (si així poden/ dir-ho, rialgrat que cl nomenament Ilur hagi
estas iet goyernalivarrient) aire la
113va hei municipal, de la mcgüent
manera: alcalec, )(eses, Beranssé: primer timen, e.saa artatfstyin
tinent, Antoci Cutillera: tercer ti
ter', Dotierte Jo cl: suelent reune, berree Petate: mqnlvn.t $4;
Josep Lamarva; suplent ter cer . J.
Saderva; regidors: Marti Berree.
Lau Puig. Francesa Seler, jesune
Vegete Jeure Xucli, Perra Enserien,
Esteve Riera, 1. Brustenga, josep
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa Meteorológica catalana, comunicados per telèfon):
E/ bon temps és general a tot Catalunya, amb
cel serè i vents mesh fluixos i va ri ables. La temperatura ~ata ha estat tIc er graus a Figuerts t Resumes, i /a mínima de 4 gratis sota zero el llae Estangente.

r. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Obeervacions d'Europa, Nord
d'A(rice i L'Atlàntic, rebudes per telegrafie sanee fila)
Amb pressions altes regna bon temps a gairebé
tot l'occident europete emes el cet completament
acre a Esparya i França. Les rones de nuvolositat i
piares sión actualment a les testes de l'Adriitica i
de la mar del Nord.

narr..

erina

Ofereix peques variante aquese
ecu Ajuntament de l'anterior nomen:e bolament, si Rufa S: liletn fi,
&cm posar ,:e relleu cl neu nemenat regidor cerperetim que ja conde be ti lectoh per la seca mora-

li:at "indiscutible" i cem a puse
dcnt del Centre Catelie, Josep Gotina.
Indubtablernent que l'ericen del
"nostre" delegas governatiu (que entre linies sigui dit) ens ha caigut
«en un miracle, és indiscutible; car
ha nomenat uns respectabilissims
sens-ors, que no dubtem gens ni mica que emmenaran pel bon cansí el
ieixue carretó de radministració local, que almenys de mig segle que
els mateixos, és clar que involuntàriament, el porten a lora de la "trilla"; vull dir, que en aquestes
feries ja hi temen la mi trencada, i
prou bé saben com han d'apanyarse-les per mor que el teje de pessetes
que deu l'Ajuntament de Granollers
aumente.
— Diumenge al matí al teatre de
La Unió Lliberal va tenir lloc una
conferencia organitzada per l'Ateneu Obrer Cultural des:tuesta ciutat,
a terrec del doctor V. berrandiz, el
miel va tractar sobre: Cont s'evita
i es cura la tubercolosi.
El palie esas.
— Continuant la tanda d'éstes
que y eacompanyant en la seva ate
meció la companyia d'aficionats de
l'Orfeó Granolleti, diumenge a la
nit va posar en escena les sarsueles catalanes: "La carear" i "Toei
el caca nius".
— Ha presentar la dimisSió del
eirrec de president del G. E. "Els
Giaesters" En Joan Cuch,
LLEYDA
Noticies diversas
La Junta de Gonern dels Estable
mente de Beneficencia de la Mancomunitat a Lleyda treu a concia, per
procedir a l'adquisició de cinc tonelaica Jr carbó anglès "Ronda" per
a l'abastiment del untador 'ingenie
installat a la Casa Inclusa.
— Han estat nonicnats notaria
de Tremp i Surges Blenques En
Narcis Guisea Anutlla i En a'alenti
Sales. respectivament.
Es troben vacante lcs notaries de
relames, Pcbla de Segur, distriete
dc Tremp 2 Sartas, Wetricte de Lleyda.
— ita ratee contractade la celda
"CM:Jimia". de Barcelona, per donar ¿orce audicicirs de sardanas durara ele ches de la prL,:iraa festa
majo r.
— 5ha convovat concurs per
la D:recció general de Csirreus i Telegrafs per dotar a ret-taleu de
Inaup de lecal alegan: per aquest
1-ervel.

S'estan erzanitra•it ene> gratis
fesics a Rayana ,. per al i7ra 27 del
corrent, les:a ‘ le la F,jrarrr ne Cataltnnya. Neeslra .0.--na do eleinserist. Free:marines donerein rdes detalls.
— ressahte sao arar a visitar la
Casa de Maurnitat el presiden r de
la Junta de Gevern dcls
meres de eeneficescie, senyer Terval, acomparn . tt del secretar , . setrirr Meozón, Irrt cirena ala asilata e erro pil,Ma de futbol.
— Caca dia dcfeina, e,..-11;ze. o
una, her paga a la Dipositsr:a dele
fons provinelals el ceo', correen,
time. als ttols del Deetr pero -jathai per Ter eeltes.
— leHeraenatee a la Velleta cuc
per a denle, dillurs Je. ;T'asees, reganitta anead:itere la Ca'xis de Per,sichs eer a la Vellesa i se
celebrará erguany en aquesta rH:;tt
loral serial de resnientaaa Caixa
—

de Per/S:0ns.

tingué lioc la proer*sió anomenada de "Vestrs-,
sCiti na..it :Mida i semi-en:jet-1:i el
temps, per tal com feo una :se esplizedele.
— El dia 21 de Factual (Mire Ilee
a .Alrarres una iunta general de regates de la presea C ea° del renal
d'Arare i Catalunya.
— Diumenge easaat hi /muté al
Casal del Cree Excursionista Lleydatä sardanes, a cerrar d'un refutat
auintet, constituint un gran exit, ja
que el lecal errava atapeit d'una
nombena concurrencia, abundanehi
les noies Ileydatanes, que ieien mis
galant la testa.
Per al dia ap i amb objeete de celebrar la festa de Sant Jordi i la
Mere da Dita de Montserrat, hi lisura una gran festa, prometan tenir
gual exit.
— S'ha anunciat a concurs la plaza d'inspector de censa i escorxador
del Municipi del poble de Vilanova
d'Alpicat, podent-ie presentar les
—

Linnir.r. rwe

En un país en l'ensenyament universitari los objecte d'una reforma
perfeccionada hom podria compran.
dre que fos per recollir algue sistema mi d'ensenyament; pelee aquí no
es compren aquella mutabilitat de.
text que és contraria a la perenne
tat de la matèria tractada, sitio per
un esforç mental, que es tradueix
han dar en benefici d'algú. Amb tot
que ea darrer terrne el can yisr senapre fa savi, nosaltres no ho compre-
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3. VENTS SUPERIOR.: A BARCELONA. (endatges de 1'm:e:sesea: , •:
Altitud, metres:
Direccie:
Velocitat metres per segon:
nneur.......
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OBSERVATORI IdETEOROLOOTC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hurta d'observació: 7, 13, 18 hores
Barórnare a zero i al nivell de la mar: 768e, 70'2, 720 . 7. — Termemetre set: 132, zfo. 1647. —
Termòmetre humit: 122, 123, 12'2. — Humitat (centessintea de saturació): 68, 36, 61. — Direcció del
vent ENE. S., W. — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 4, 2. — Este del cel: serè, quasi acre. —
Oase de núvols: ciintu/s; cümuls.
Temperatura' extremes a hambre:
Máxima: 18'7. — Mínima: — Mínima erran de torra: ses. — Oscillació termemetricat 7't. —
Temperatura mitja: 151. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual tenme: 116 quilemetres.

eollicituds durant el termini de 30
dies.
— També es troba suelo /a plaea de secretani del jutjat municipal
de Cagellserä.
— Fa pocs dies desaparegué del
seu domicili el soldat del regiment
d'Albssera i fill d'aquesta ciutat Joan
Begué Bello, igeorant-se on es troba.
— Al mercas del Pla i per ascumples de negad, van barallar-se
Teresa Solé, domiciliada al carrer
de Sant Marte i Asaumpció Vidal,
babitant al tener de Cavallers,
agrctlint la primera a aquesta amb
un ganivet dels que serveixen per
ta/lar e/ peix, no passant res de nou
gràcies a la intervenció de la guàrdia
urbana.
Les protagonistes foren detingu_

des i portades al quarteret
.0.1.0111.111ufflne

€RONICA JUDICURIA
AUDIENCIA P R OVINCI A L.
A la Secc.I6 primera s'ha
segut al banquet Josep Anea
Contreras, acusat d'un delicte
do furt.
Com l'esmentat individu
asidt condemnat quatre verzades
p e r reba'ori. el fiaca) va dornanar-li la pena de dos anys, guatee rae:o; i un dia do presidi
correccional.
Davant de la Secrie segona
s'ea pres e nta! Pan Sala Palou
per respendre d'un ele/tele de
1,2sions.

El Usen] i he anilicitat tom a
risIt •l e s rn n os i un (l'a durtest na eier r 200 pessetes d'inASSEN1. t.l.. n MENTS PER A
ZUDfEtetlIA TERFSITOITIAL
get an primera.—No te esseriese-in:lente.
s eaosna.—No Paasscnyalame:1k.
ethesEalClA PROVINCIAL
Seerfo prime:--Un oral per
resistImeia, contra Renion Mes_
gcrit.
Saeeia see.ina—Un incident
un oral par hernicidi. eenfra
elnelvii Cerdea,
S•-reie ter e era.—Un orni per
fue!. ennl en 1 s resi .,5 L loreat.
letelATMCMEINCr
esMIENZGASIMallealli

O1ES liELIGIOSES
—
lIONOTtANT SANT JnerT
Orean:leal per un grup d'ea/ni:liante ret la Tenis: ere:ene el
ri:a 23. a /iris qinr s de.
neu, es dice unn nuaea i es dera
la Cdmunt O , drd' r a f19 ni postre
Parlerr is aml Irr lt. a la enpella
de la Catedral en que es venera
in seva irnatge.
PAI S ROQUIA DE SANT PAU
DEL CAMP
Avui. elturnener da Pasqua,
las vuit, hornilla parrequalt a
les den. missa solemne; n les
orne. visite esniri t uel e le Mere
da Dén de Moniseteral; a les
ratet ra. enliratio d'un raunt doce
tr:nal pe/ eenyor rector.
A les tres de la tarda. Catecisma per als nois i noies; a
dos muerta da eine. exercicis en
honor del Saf rat Cor nle Je3113,
imb exposic16 del Santisalm,
mermó per moasen Minuel
vicarf; bitnediecid 1 reserva; tot
seguit reunid de z gadors de l'A
poatolat.
Demk, dilfuna, les mieses °cm
Ale ellas da testa.

Les festes del Gay
Saber a TOIOS3
L'Academia dels Jota Florals de
Tolosa celebrarà el VI Centenar: de
sa fundadó amb els acres següents:
Dirneeres, 3 c, d'abril: A les cinc de
la tarda, Cas-akada de l'Associacee
d'Estudiares, reproduint ks del segle XVI la vetila de la Festa de les
Flors.
8 •30. Retreta. aferra de les entornes. Al (catre del Capitoli "Asee",
drama regional de Clapicr.
Dijous, a de maim—Diada de la
Llengua d'Oc.
A les deu del triad, Reunió de l'Escola Decena.
A les dues de /a tarda: Sess:ó academice a l'Hale! Assézat i Clemenea
Laura amb lectura de les poesies
medes
A les cine, inauguració pels "Telesalir de Tolrisa - duna läpAa a la casa de Vestrepain. Inauguració de la
lep:da donant el ricen d'Av:limeis de
Frederic Mistral a :a Grande Allee.
Els felibres de tot el Migd.a portaran flers als monuments deis pactes
murta.

A les set. banquet felibune de l'Esceea Occitana.
Deendres, a de maig, a les deu del
mate inauguració d'una lepida a la casal del recta RességiUer.
A lee dues de la tarda. Sessie ;eadinrVca a ellesel Assetai i de Clemencia lisura. Cancere dels premis
a la tenue Lectura de poseies irance- -a mencionades.
A les ene receprin de l'Acaelemia
dels Jcv-s Florals i dels taus invitats,
a la sala deis leastres, ver l'Ajumar/tea.
A dos coartar de non. vec l i.t. la featrt+1 i nIU3rVa ltc'ttre .1e: Capteli.
Dlssake. dc maig a e% de3 ff, a t i, Missa solemne a la basil,ea de la
Deslinda pels efartenede-s i Mestre
dieseis, cantada por la s eehola Ces-.
les Pardes" 1 ami i all..cuciO de l'ar.
geb e be menee:ser Genes te
A :es Zhe4 de la mula iesta de lee.
raen, e la sala deis !Ilustres, presie"I " , 1 cd , , éral Ca q e: rlar r . Elegi de
Clemencia Laura, per r ieary Ver1.a esinitiva trad:eional. areb
els r,presevantv• k k . s Acadirrits
frareeset : estrangeres. zr.i:2 a la
Da L - ada a receler les jaies. Lemuse
ríe t e-síes nrt:niades
cEslr.buz.á de
peem.s..

A det. (parte de set, haneu e t efert
per 1.Aced,'mr . a dais //eg
A . en :ven e ecenti,i a l'eletr: d'Atsrat i Clemi . ncia hauta. Cante Ilesguaene•l-,‘
Dkmeree. a de maese a Ire dues de
la as: riet. _lees Florals de Rareelena.
El. senyors i senyores que desitsla
coredr7er a tetes a 3 alguna d'ainee tes festes pelen eassar de diere a una
del s d ee le:ners al carrer de Maleen 2R7. 111 o'lercri fi etlei t nr sses
Cenare teta mena de detall

r

iMICA DE CULTUR.
L-AcADE:krA rIE DONES

LLETRES
L'Acadèmia de R on.1± 3 Lletees
de Darc- sona eelebrere
diumenge, a les onze dci n/:1U,
a la sala dita dels
Consells
d'aquesta Universitat literaria,
solemne eessf6 palion. En
aqueetn sera lliurat el premi
de! FU Coneurs Rafe/ Petiso( i
Ferrer, a 'l'autor del treball bisthric premiat: "La reina Maria
multar del Magninim".
Seguidament tIndra lloc la

recopció pública en arademie
numerar del que era aenclemic
cerreepenent a Corveta, senyor
Agusti Duran i Senpei. e, el qua!
Ilegire un trettall sobre - El Cali
de jueus de Cervera". En nona
ti rAeadrnia reepondrä el seu
president ecnyor Francesc Car_
raras i Dandi.
INSTITUT MEnrco-FARMACEUTIC
En la darrera sessió que colebril l'In.efitul 31i:dico.FarniaCOUtiC, el doctor m. Cerres de,
reg lie la seva eetounicacle.
Després de fer un delinee( estudi de la tècnica del quin:dama frepecionat, expose la lenporläncia del dit ta ?acide d'expis-meció en les malalties gasfriques, que &mostee amb l'exposicib de rasos. ele diaembstics celnice dele quals van ésser
confirmats per /a intemveneire
Ven prendre part en la das _
enaste ele doctors B. Darles i
A. Morales.

Eis Teatr,
ELDORADO
De but de MereC Serós
Amb un p:e a seerar alar inaugure

la temporada aquest aristoerätic
nmb a presentz.cin de diverses atraecie,ne. el treball de les quais tau aplau
th ami) entusiasme pal pablie. Les
formoses ballarines, "Les Favorites"
que :ant 1 vea fer aplaudir al PrinLipa] rabee l'any P3321/t, del:caten el
InA lt e art i b les seres clames elegante.
La gentil Maree Scr6s Hit la sera
pvetentne.:A. deixa nt-nos grdedir d'un
exter.s e en t nat repear,i; els a naliudinients ratif i caren la sirrpata 2tett
c.cd,ri es eseeltada la seca clarissima
vea i la seva gracia itieil. nua. No es
arrise.,t. dones, asentarar rine Eldoraro a oarplra a dr gern a gurn
elt ¿tea.

1 I FfV1 R
U pr ZXEMPLE EXT.•!.,,LAR
Sr. lf,rceoz:
Luan en une terielia animal i
escolar; un ame: nosare, esteilient
de la Faeultat de Dret. ens ter2lava
urs fets mol t interessants que
Arnenntar ei vPs, ,E. enyor
acero a
dirtctor, en', ha perme.ca.
El catcdrlitic
Deis l'amir:
Univcreitat de
Dref Natural
Castillo,
Barrel' na. En Cmizal
horr, divertnt, ente n.1 cap ¿erre

la gabardina flamees, en una de les
conierercies dorades a e:atnIra Itll

en die cisnierenciesi ernsrades d'un
entusiasme feil i d'un patriotisme
epic, es ,meixeea (t'anteles teawats) "del peco amor a la Penes",
-de este daber de riudadar. 13 ciee
tanto ialta" i alx5 ho deis a:s estudiante que proa sap ell corra esPearial
timem
Nesaltres !metas velase Ungir ela
arents que es donen en l'es:mentada ciaste; ne havern vist el perama, permal cts rbi ha, ja podre
endevinar ellector per quin motin.
En elle hom proclama en veu alta que el Dret Natural es irmnutable. Si alee> CS. aixi, preguntona:
Per nese es ear,vier. ei 5 arunts Cada curs? IPer que les pe/meres
lliçons deis apunts d'enguany
diferents de les primeres del curs
passat i ccl canvi les darreres són
idintiquesJ

ha co: desee natural que ens
(.1M que harem eitatiener-nes cern a
germans, això que també es diu ale
apunts, ncsaltres es. ho sablere de
quan anevem de menuts a la Doctrina. No creiern en l'efertivitat completa d'aquest ricura; l'egnisrne inriel en flion:e c'hi oposa i entrebanca el Sall rompliment, malgrat que
les paraules diguia el corran, o
%migue: disfressar-he halfiment, destrament. Velera un cas coreares:
anuest mateix cetedratic fael suarCl.n.lor de la filosofia escolästics, el
centradiu en els seus actes; en el
Sed llibre el preclama i en canse si
aticu a la Ilieresia Boseh per adqulrlr-lo as arnon tretas cinc percaten,
us cal dereUr el nena gue amb tota
l'arrabilitat ells gua:den, us domen
uns guante quaderns ardinaris, mal
eecrits i cada unz, cluants dies eme de
pessar a recollir-ne urs abres presentase: una. tarja groga. de color
don, i que al clarrer., diu cl segnete:
"La casa no garaLtira la exteesien
de le obra ni la fecha que terminara
de publ.caree. Caduca al afro.'
Na trobeu crac aquel( amor al preixim, aquella estimació tan encisadora a primer cop d'ull no diu gaire
ante la sostraccie refinada dels cabale dels pobres estudiante?
En explicar les teories per demostrar el principi suprem del dret rebat i no accepta el racionalisme subjectiu de Rat i de Fitchte. La fórmula d'aquest darrcr "Estima't a
ti1 matees sobre totes les coses, i
próxim per amor a tu - és rexplicacid més racional del; actcs i de les
doctrines d'aquell obrimic senyer, un
gran patriota que fins potser arribi
a través de Flteroisme a la immortatat.
P. Gonzilez i Puig

EL SOPAR DEL

PEN CLUB

S'està organitzant el sopar dels
escriptors catalans aplegats en l'atecnacional Per Club,
que se celebradá. el cha de Sant Jordi.
Dilluns, a ans quarts de nou, arriba a Barcelona, pel baixador del
Passeig de Gracia, el president del
grupació ir

Pen Club, senyor Magi Morera i Galicia, per tal d'assistir al dinar esmentas, i aniran a reluce molts dais
adherits a aquest Club.
El Club central baria delegas per
assistir aquesta primera reunió
dele escrirters enlatarte el (ames assagista angles S. K. Chesterton. Dificultats dc darrcra hora fan imponsitie l ' assisténcia c r aquest gran escriptor, que ha prornés de venir a
Barcelona per conviure ami) vis in-

tellectuals catalans a mig mes de
rnaig.
En el sopar es pronunciaran tres
discursos per eminente personahtats
de les nostres lletres.
I'cr en-iteres amb que ha estas arollit aquest primer sopar, es creu que
será extraerdinariament cc:neo:res
gilt.

L'HORA D'ACABAR
ELS ESPECTACLES
Segons comunica l'Assoe rar Ir
d'Empresaris d•espeelatalee
beee dr Barrees/te, ea ,.'uItnJ)totittleada la següent dleposiree:
-.Venere petirie ron/g.:elite
p e r ia Soeietat Gemeral d'Era;mesares
d'Eapeetaelee,
moles del le fe Je 7 del e• irre it. sobre mana: oficial ntho:•a,
queden autoriades les einpr,s,s pes gmber du espeelaelee
fros a dos quarte de rieras ha la
n'aneada en ches eoreeete.
dies de breare:e •:» streros, mer iees de l'está feegus.
Ja ir,itja hora ft,-,2 acr./al:11er:
,:en cedeixen les eesposiegens
governaiives. n 0r:uf, f: n.s a !es
ritten'; enlenent-se que agueete
emicessie acabara el dar segeent al primer dissabte d'octubra, que s • ha do res-febles
Hiera norreine"
Per tant, i morare dun l'hora
ceneerd, enomenada (1'1,01,3.
Psr.e;'ll‘C!eS portean acaba .: mitja heeta més
En les eernitenne Res...rivales
des per acatar a las dues
la rti r •r t , n gir Ja. PA* ,:, -,rnpren p n era
lcs vlgrilies fee.'est pula acibere quan es tolerava que no
amib e ssei ame la riegmesn pun_
tualitat dels ches ordinaris,
•n••••
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LORD BYRON

'sanarte:
e rarletre n Priglonte.

Ed.

ro At

4'00

gel. frase-esa:
"oeuvres «M'Atea".
(4 seis.) .
. • 10'55
MEGFRIED A. - "Mangle torre alratourd'hul . .
8'76

20 d'abril de

rri ds era per complaença
l • autoritat, que ha incite la vi
afila de testa en l'excepció, pet
ésser precisament quan te ros
justificar:lb el retard, perque lt
perjudtca la aant que treballa
Atad ho solileicaren les el4pre,
ses,
•Nemem
_-_ _eEt'eee
t e_teegeeleameinee±eses

CRCNICA SOUAL
PROTESTA
E: gremi dra detall del Este
tra Autonegusta de Deparidene
dal Cren e re i der la Indús t rin, ee
reenee pler.Sria ha ecoritat protestar mn ;:rgi:nment de la con.,
duela ehs e reada per la repite,
sentacid pa t renal de !a Cern
'
s 6 Mixta :t e r propc.utar una me,
dific.acid en llorar' del cornea;
anee: not perlar itt unaremttat
da Feleinent patrnnal, arcediat
tia representació do la enea:
denefa en principt a tal modi:
perque no se tla
d'fntransgent, pena 1,1
vista de 1. 7n " ' itn4 d'inessinplts
rnent per gene( la l nl ailal. del
corriere, demostra palesameet
qe.> fou un raerle: d'una deter„
minada entifat pa'ronal i no
in vniuntat del enmare.
Acordà tarntei recontanar els
sotis reeres e efints al Cemite
Preetnri 1 n 1, Comissió
que no acrentin moditicneint
seta cap t'erren d rn l'herrite ese
tablert, per e s ser la troluntaf
dr la ceneralitat deis potro:1 3 i
d e pende/9e, i ultra pesar-se
'i7enrr) amb les dispngicimit
darrerament dielade.5 pe/ Go.
vern per gandfr de les avantat-f
ges de l'hora d'istfu.
•••••nn11111MMIR•11.•111,11••••• n•••n

L'horari d'istiu que regirà
en e ) s estahments
Al GuvernCivil va ésser latiese
da ahir la scgüent nrs.a ofic:osa:
"Des del prbscfri deluns. dia 21, ab
estabemene dc erre; regir,i l'horari
següent: De les nou del metí fins a
les set de la tarda i d'acord amb
ra oficial."
Despees y e elegir el general Lees
sada que aquesta decisió hacia eses
presa a conseqüència del telegrama
releas de Madrid en el qua! es netaCea l'acord de la Contiss./3 M i xta dd
Treball. que alterava l'horari que regeix actualment i que pez- erre haya
produit una gran excitac:ú catre A'
dependencia mercantil.
••nnnnn••111n111

L'AsAclueló d'Estudlauts
119jvcrsi 4 at to9ya
FESTA DE SANT JORDI
Armesta assoziece, organitza per :I
vinent dia 23 unes festes a lizor daquast San:, de les quals hem nr'a u: el
pr, grnna. Censietiren en una mesa
que es d g e a la capera de la Cr.tersitat Industrial, a les :roa del fue
ecscira oficiant e: Rvnd. canonge Cardó. A l a t ar da, a les zinc, timntLb i.loc
una audicia de cardanes. en la qual
Cobla Barcslona interpret g rà un escollit programa d'smors tan celebran
com Carreta, Teldrli, Junca, Morera,
Serra 1 Valle. A la nit, i al tenue
lle la Comadis, de Grecee tindrà
unta l'anda d'henar. representant-se per
la companyia Ciararnunt-Adee ei dra,
ma en tres acre, "Les e:17PS del mas'.
d'en Fretieric Soler, i acabara la Use
ame un recital de Cançons Popular'
catalanes i estrangeres per l'exquisida
cantatriu Na Pilar Raíl.
LaTs lecalitats per a ai;ueeta !unció
th. ,2-.31 adquirir-se a l'estatge de l'Asee:Lisie (Carrer Iti7) i a la
taeuilla del teatre, a l'hora de le repr.-,rnadó.

Ei cay_i duerna ''Salä
R(2. i.113 Victóra'.
- a : a randa la nan a
-orar-se lelegan: cinema Sale Reina Vimbia.
Le sala, anapiler:mc i exgui::..f.ament
dec.drada, ha estat dir:gida per /ergs:.
teme sn,yor Bece °cesa. trabarme:e
el., ineustrials seryors Mera. COn3trU2tor; Rech. guixos: Telosa, pintura;
E'raneetes. !ademen-. 1 Tcrnell. fuere
Buteents i
vidrieria ; Ferrer, instaNaeia electriza;

Beuran i fl ge-Flisensa. aparees d'sn.
entume:, lampiecria; Pere. S. A., cakficais., : &ere,
tpar,11, 1.1d 1, , papers pr dtat,r Mas lene. real-tes dr ferro. i
v.- . r Lirnich agarena de projecc:o.
Lampees: de! Sal," Reina Vistege
ha satera defugir i'aprotifament usaperas del local que tan empobreix
alguns ols-ls cantees pelees cine:ratogrefies. A mes a més de la sala :rus
pectuks, cl nou cinema disposa, entre
altres dependendcs, d'un gran pah
d'emplee veseibuls laterals que menee
a la serlida. A la sala bi ha un milse
de buraquse.

El diremar-gerent, senyer jan Este' Riera. arengue ameeleraent els ceesedare entre els miele hi havia les an'
*g ritase locals.
Es projectaren le, forial , Se3 peR cala
'El rnaniqui dr Chcz Tallen". Urtee
prateda pes Júlia Doy; "Scyett re s'aterro/1a" (ebmiia). i cl gran film "La
yeti de la raça'. per Emmy Lymn.
Felici:em l'empresa del Saló Reina
Victòria 1 li augurem un boa exit.

>'11/117.
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GRAN BRETANYA

La pedid-latee«
i les relacions amb

Büssia

Declaraclon del cap del

Govern
tq. — Parlant Maedenald
en el discurs pronunciat avui en la

SUISSAVeg4

eportants dechiracions de Els deiiiiierns Ire
bailen per,resoldre
Ranisay Macdonald
amb esperit am isEUROPEA.
¡LA
PAU
L'INFORME DEIS PERITS
tés l'incident de
LA POLITICA EXTERIOR DELS LABORISTES I
L'ACTITUD D'ALEMANYA -:- LA SITUACIO A LA

RUHR
-

•••n•n••n•

M'IN DEL DIRECTORI
MALGRAT EIS TREBALLS PRAéliCATEI, FINS. ARA NO'
DETINGUTS ELS AUTORS pp. CRIM DE L'EXPRBS D' ALUSIVA
EL SENYOR ALBA, EN UNES DECLARACIONS PUBLICADOS EN .tär
DIARI MADRILENY, HA DIT QUE CADA DIA SE SENT MES PARLAMEN.

TARISTA

frontera
Berna, re. — El senyor Wagnisse,
ministre de Suissa a Roma, ha cele-

El doble assassinat i rebaten' del cotxe ambulància
de l'exprés d'Andalusia

croupier desaparegut de Madrid a ran del fet, cognomenat
Sotomayor, natural de Valencia.
Es tenen noticies que alguna
vegada ha parlat amb l'Ora en
diferente cales 1 centres d'eshaajo, I fina s'assegura que en
mes d'una escrutó anà a visitarlo ala matraca Cae. de Correus.
— El cap Jubilas de pelleja mayor
Fernández Luna, ha estas interrogat
pele periodistee. Admet /a poseibilitat que el m'escribe crim sasagi buje a la presb de Madrid, on hi ha

rar, que n'hi Tessin un mitre.
aqueas, individu ela inspire des.
confiança. En condixer ter, se.
nyes dala criminal«, ereit que
loa d'un d'ella cuincrdence.n anib
el dit subjecte.
Un dele principal* napa de
COTT0115 erell que 6. una equi.
vocació cercar eta criminals entre els 'ex-funcionaria de Correus. Segusament els autora no
lenien la nienor idea del que
As el servei nt un cotie ambulancia de oorreue. S'emporta.
ren el que tenien a la vista. :ir
entre els criminals hi llagues
algun teunin. &batiesen endut.
el despista de Gibraltar, que era
el mes Impottant.
El cap de la primera brigada
de policia, senyor Lluls Fenal,
cerca amb insistbncia un indi.
vidu, del qual se 'upes-en
molla detalle.
El senyor Fennl ha estat
terrogat i s'ha negat a donar
cap detall, diont que 'confiava
moltisaim en aquesta nova
ta. Ha afegit que, malgrat 1
al* no abandonaria la del car.
rer del Casino.
nagst a
contestar si. hi havia cap rela.
cid entre les dues pistes.
•
El jutge instructor ha Iliu4
rat un exhort a Madrid pena
comparegui el rotar Miguel Pedrero. També es diu que ha
estat requerida la presència de
Benigne Aguilera, les manifestacions del qual estan en abso.
luta contradicció amb lea del
senyor Pedrero.
Davant de l'autoritat judicial, després, s'ha ceelbrat
carament.

LA SALUT DEL PRESIDENT
Nava York. 19. — En el dinEBERT
cura que ha pronunciat avui a
Irat aquest mati una llarga conferinMergentheim (Wurtemberg), re. — cia anda el Conseller federal senyor
reunid
celeNova York en la
Madrid, rp. —El sots-secretari de
brada pel partit laborista, el Ha arribat el president Ebert, amb Mona.
Finances ha visitat el general Martíprimer ministre senyor Mando- rebjecte d'atendre el seu estat de saii.
L'entrevista ha versas espeeialment nez Anido manifestant-li que el pernald, parlant de la política es- lut.—Havas.
sobre les informacions a propòsit dels sonal de Finances es reuní ahir acortrangera, ha manifestat el se- L'ALLIBERAMENT D'UN
incidente italo-suissos ocorreguts a la dant protestar contra rasseasinat
ERAN CES
güent:
Rentera.
perpetras a l'exprés d'Andalusia.
Berlin, /9.—Segons noticies de proEs diu que he tingut sort;
També acordaren reiterar Ilur simEls dos Governs treballen per repenseu que quan ls meus pre- cedencia alemanya. aviat sera posat soldre aquest assumpte amb un espe- patia al -Cos de Correus.
decessors abandonaren el Po- en 'liberta el Cani!á. fratès Pee- rit amistós.—Havas.
El rei ha enviat un ajudant per doder les coses aliasen tan mala- darles Darmont, condetnnat per espionar el condol a lea families dele amLEX-CALIFA EN SITUACIO
natge
a
la
Ralle—Hayas.
ment que no era posible que
hulants assassinats,
CRITICA'
(orces assaltadors de trens, els quals
anessin pitjor i que per con- El Congres de minaires aleMalgrat el resultas negatiu, la pu- es poden haver assabeittat del lumiaLondres, te. — Comuniquen de Vou.
seqüència jo havia de (robarvry (Suiissa) al "Dai'y Mar que lese lida continua treballant amb el ma- nament pel tracte diari amb Pex-ofimanys amenaça amb la vaga califa Abdul Medjid, que a conse- jor entusiasme per trobar la pista cial de Correas senyor Soto.
me en situaeht compromesa.
El senyor Macdonald declara
Dusseldorf, 19. — El Cungres de qüència de la seva deposició i exili exacta que meni al descobriment dele
Els "caballistas", com s'anomena a
a aquest propbsit que Ii plau minaires d'Alemanya, represeinant dues resideix a Suissa, acompanyat de nom- autors del misteriós erina de l'exprés aquests assaltadors, sòss gent elegant
de veure que tot el pata l'a- censes trenta tres mines, ha decidit brasas pr'nceps i princeses de la fa- d'Andalusia.
i pels seas mitjans de viure, rica, que
companya en la seva opinió que declarar la vaga general si els patrons milia imperial, travessa gnus
Tota la policia está en moviment, tenen la proteseci6 de les dones alel'inforrne dele perits havia d'ea no accepten en la Conferenzia del 23 tato d'ordre econòmic.
i per comprendre la impossibilitat
gres.
ser acceptat en la say a totali- d'abril un augment de salad de trenSe sap que en nom sen han estat d'ordenar la informació que a tals
— Des de Còrdova telegrafien intat.
ta per cent, el restabliment de les set sollicitades importants sumes per co- successos es refereix n'hi ha prou
formes interessanta que comproven &lha
en
aquest
informe
—
a
la
vegada
Hi
hores per al fans de les mines i de les brir deqescs.—Havas.
amb dir que es busquen
ayas detalls. A desgrat de la festiafegeix el president del Go- vuit bares per a la.superficia, i la reguatee o cinc pistes i que constantA ITALIA
vitat del dia, ahir es treballa.
vern — coses que no em sa- integració deis obrers parats.—Havas.
ment
en
sorgeixen
d'altres,
que
són
Declararen el lampista i YelectriUNA ESTAFADA
lieran i n'hl d'altres que m'a- LES REDUCCIONS DE LES INDe
totes
abandonades
poc
després.
cisca de l'estada d'Aranjuez, que foDE CINQUANTA MILIONS
graden, perb si comencem a
les
dades
recollides
sois
n'apareix
DUSTRIES A LA RHUR
19. — La policia ha descobert
ren els que primerament 's'enyetaren
ocupar-nos d'aquesta qüestió
Dusseldori, 19. — De les estadisti- una important estafad*, consistent en una comprovada oficialment: que els la presencia de subjectes demos:muto
en detall a França, Bèlgica
ques fetes per la Conducid encarregada la falsificació a gran escala de titola misteriosos ocupante de l'auto que en arribar el tren a !'estació non.
Alemanya fan el mateix, ro- especialment per la "Micum", resulta
Deute, de deu i vint mil bree. La vingueren a Madrid la matinada del El lampista diva que abano de l'armandrem exactament en la ma- que raugment dels productos de !es del
quantitat de paper falsificat represen- dissabte són ele assassins dels am- ribada de l'emires va veure sortir tres
teixa postició que al principi. Si indústries de la Ruhr por calcular-se ta cinquanta milions de tires.
bulants de Correus i els saquejadors individua que no pogué ‚cure a canarribessin a un acord en les en un 22 per loo en eci que es refesa de la fosca, però que recorda bit
Els estafadora venien Unes titols del cotxe-correu.
dites eireumstandes, no es tro- reix a les mines, en un i Zi per roo, al 6o per ion en lloc del 90 per roo,
La comprovació s'Iza fet grades eh seta vedes.
Aquestes eleccions no poden baria mal darrera els regateiga pel que respecta a l'acer de gresol or- que és el seu preu. S'ha observat que als ballets que donaren al xofer Ju17n d'ells era malt alt i prim,
iielebrar-se abans de dos o tres ni un senyal de bona voluntat. dinari, i en un 45 per seo la producció han estas rebate en la impremta na- lia Pedrero..per pagar-li el seta ser- portava abría, no pegue veure el coanys si mes no, temps estrictaTinc l'esperance — declara dels foros Maxim.
cional motllos litogräfics que servien vei.
lor, barret clar d'ales emplea; l'alment necessari per posar Eu- el senyor Mardonald — de porCorn es recordare, el jove valencia tre era un xic mes balsa portan abric
A Dortmund la producid de les fa- per a la impressió de titols.—Havas.
ropa en un ambient de pau i tar a execpció l'informe en la briques de coc i destilleries dels al- ELS TRACTATS AMB GRECIA paga el arder amb bitllets que trabarret Frigoli negre o molt fose:
restablir les relacione norrpals
saya totalitat 1 immediatament, tres productes de la hulla aha regisRoma, 79.—EI Diari Oficial publi- gue de la butxaca esquema de ra- el tercer dnia gabardina, bigoti molco el m6n del treball.—Havas. . Quan &ab sigui fet, nosaltres trar també un augrnent en proporciona
mericana, menee a la dreta hi tenia out, ben proporcionas i boina. Acimut
Declaracions
ca un dures aprovant el Tractat de
continuarem la nostra obra ron considerables.—Havas.
EL PARTIT LLIBERAL FA
fou el que ea pari al cobre-ambulanSevres signat pels aliats i Grecia la me, segons suposa el s'oler, per
del
senyor Alba
tribuint
aixi
a
portar
la
pau
CONSTAR QUE NO S'HI MANI e
cia i tustant la porta ende: "Lozano,
L'AFIC10 IIIPICA A ALEMANYA el dia lo d'agost de 1920, per a la empunyar la pistola.
Madrid, re. — "El Liberal", en
i la seguretat al Continent.
Entre els ballets que done i que Lozano, obre que e& jo". La porta
FESTEN SENYALS DE DIParís, 19. — El corresponsal de l'A- protecció de les minories. S'aprovà
El Primer ministre ha con- gencia Reuter a Colónia ha tramès a també un altre tractat signat per les Julia Pedrero lliurà al jutge, n'hi ha no s'obri de seguida, perb quan ja una correspondencia del seu corresVISSIO
tinuat dient que es despren aquesta capital una ink7maciti en la mateixes potencies, concernent a la tres di cent pessetes, foradats en la havia senat la senyal de sortida, des ponsal a París, publica unes declaLondres, 19. — El seeretari
forma en qui se salen cosir els plecs de dintre s'obrf la porta. va treure el racione d'En Jalaste Alba.
g eneral del partit lliberal des- amb Iota claredat de Pintarme, qual fa ressaltar l'extremada afició Tracia.
Parlant de la Huila que es desde valore, i que tenen els següents cap un individu amb gorra de mitosis
nient en una nota dirig:cla a la que ei s'hagués prosseguit du- que el deport hípic ha despertat a tot
L'CS ILLEGAL DE T1TOLS
enrotlla entre parlamentan i antinúmeros: Serie A, 3.968,219: Sine i els tres desconeguts pujaren al cotUn abre decreta consigna greus
premsa que es manifesten se- rant dos anys mes la politice arreu del pals, malgrat la suposada
pariamentaris. digné:
xe quan el tren ja marxava.
tiyals de divisió en el perfil.— que es venia segue, no hi /tau manca de diner de la qual es queixa sancions contra rús illegal de títols C. 1581,562 i Serie C. 5. 726,84
—Em sento cada dia mis parlaria harrat cap esperanya de res- Alemanya.
S'ha comprovat que aquesta numeL'electricista ha fet unes declaranobiliario—Hayas.
II avas.
taurad& de reparacions, de seració coincideix amb la d'una trame- cions semblante. Afegf que els des- mentarista, mis erofundament parEn cada carrera de cavalls el d'ner
EL PRINCEP DE GALES I EL guretat ni de pau.
lamentarista.
n feta per un Banc que, havet-se coneg uts miraven recelosammt per tots
invertit en premis i en apostes assoSEU PROJECTAT VIATGE A
DE FRANÇA
El Parlament Es un &pu tan c
quedas amb les dites dades, els'fra- costats, com si temessin ¿asee sorAixò és el que principalment
leix quantitats considerabJes.
L'Al- RICA DEL SED
sencial en la vida d'un país com
ens ' preocupa. Amb aquest esmea a la Direcció de Seguretat per presos.
En
la
primera
carrera
celebrada
a
Una
nota
ofiMunitipi.
Londres, 19.—
perit comenvara el Govern ansi poguessin servir d'algun auxili als
El balas ha arribas a la conclusió el Governant
El comerç exterior durant
democràticament, jo n
publica aquest mati gles a treballar, la quid cosa Neues (Alemanya Occidental) el pan
ioa
treballs policlacs, com aixi ha suc- que la corretja que es nube al eoll
se
que hi hagi altra fórmula mes
I Agencia Reuter anuncia qua completara Porganitzacid so- minim del bitllet era de vuit xelins f el primer trimestre de l'any ceit.
del
senyor
Ors
no
era
de
cap
dele
dos
per mollee causes, entre altres bre la qual voldrfem fundar la l'aposta mínima, de cinc. Els primers
París, 19—Les importacions durant
Un grup d'agents deis que estan a ambulants. Era bruta i gastada i l'usa- correcta, mis justa i mis eficaç que
premio pujaren a una suma de quin-se
.a del clima, es realment im- pau a Europa.
el primer trimestre de rany 5924 911- les ordlies del servei general recons- va un borne prim. com si pertanyis el Parlament per controlar el pode
cents mares or, o siguin seipass ihle que el pi-Ricen de Gage st a la quantitat de /0.224.32 5000
Et primer ministre ha decla- mil nou
tituiren ritinerari d'entrada a Madrid al subjecte alt. amb barres dar, del executin i conaborar amb aqueas.
A Anglaterra han estas el vot e
les emprengui abans de rally rat que considerava el movi- xanta sis mil francs.
Imanes i 11150,528 tones el pes de de l'auto que guiara Pedrero con- qual parra el lampista.
e
s
tava
ple
de
gom
a
LHitsdrrns
que ve el viatge a l'Africa del ment ultra-nacionalista d'Aleles mercaderies importades, rebass
duint els assassins.
També ha arribas a la conclusi6 que els cernid& i el Parlament els qu
apostes
gnus
i
les
de
zoo
liures
esSud.—Ilavas.
manya, con/ una amenaça greu,
en 3268.828.000 francs i en t.o8t.oe
•
En efecte, el propi Pedrero pren- els autora entraren al vagó correu han donas al país el misia legal ékteces !es icifres correlionents al maEL DI3CuRS D EMACDONALD tan perillosa per a Europa com terlines era cosa corrent.
gui el volant del mateix cotice, 10740. d'acord anal els ambulante o, si mee posar en el poder el proletariat or
Colònia,
a
la
primera
carrera
A
teix periodo de rany anterior i en
HA DECEPCIONAT ELS CER- deplorable per a Alemanya.
Pujaren a l'auto alguns agente i no, amb Ors. Quant a la sorpresa ganitzat, cense que aquesta revolia
La notifica dele tanate ha eš- les localitats costaven rl.tze xelins 8.tio007000 (rano i en 2.652.793 to- l'auto entra, per la Ronda i es de- dins del cotxe, els tictacs han demos- ció hagi esdevingut de la violitic.
CLES SOVIETICS
i
rimport
dels
premis
passava
de
Londres, 19. —Un telegrama tat responsable en gran part cinquanta dos mil mares or.—Ha- nes les corresponents al primer tri- riegue' al Pestillo de Embajadores, trat que és cempletament inadmisci- i de la sang.
A França ha estat el Parlamen
mestre de l'any 1915.
de Riga confirma que el dis- del ressorgIment del acionalis- Vas.
allí pata el Pedrero i indica el lloz
bic que, d'arribar-se a tealittar,
Quant a les exportacions s'ha aracure pronunciat per Mr. Mac- me alemany.
ton do$ ambulante ittautien conven-• cl que ha mautingut en les ho
on deixa els viatgers.
VAGA
A
LES
FABRIQUES
DE
dures
de la guerra l'enmeló patrio
el
cap
del
Govern
000
Ralles
Finalment
bat a la suma de 10.972.807
cut amb temps per a detensar-se, la
donald en la sessió d'obertura
Els agents, després d'haver-se inCERVESA DE RHENANIA I
per 6. s 79.402 tones, . superant en format d'alguns detalle de l'itinerari que se sospita amb molt fundament fin del país, i ara, malgrat tos.
de la Conferencia anglo-rusea ha declarat que era urgent que
WESTFAMA
els aliat, aceeptessin la paraula
4411.659.000 francs i 575276 tones entrareis al carrer d'Embajadores i
que un ambulant anava treballant i força constitucional del seu
ha causat gran decepció als
Dusseldorf, 19.—Els ebrers de les les del corresponent periode de l'exer- es dirigiren per alguna carrera en l'altre encara no s'havia ajagut.
d'Alemanya, i ha afegit que el
Vern.
eriales soviètics.
Ha estat sernpre el Parlament
Es indubtable que hi havia gent exEl que ha disgustat als So- perill mès gros que Alemanya principals {al:diales cervesa de C.Ci de 1923 i en 9.334.441,000 franca alguna de les cases dels guata pracviets es la indicació del primer oferia per Europa no era pa! Rhenänia i de IVestfài:a s'izan de- i t.84r,tt8 tones les del primer tri, ticaren esbrinaments i registres que perta i coneixedora del trifee deis lloc on l lliure exposició de
cotxes-Correus a la linia d'Andalusia. tes les opinions del pele ha peras
ministre laborista de qua seria el de les armes. binó el de la clarat en vaga per negar-se cls pa- mestre de 1953. — Havas.
no donareis resultas.
am
molt dificil d'obienir un crèdit competencia industrial . — Ha- tren, a augmentar-los el salad en M. PE:RET NO PRESENTARA LA
El cap superior de policia, La manera d'obrir els plecs de valora cn els problemes fonamentals
yas.
la quantia sollicitada pels obrers.—
SEVA CANDMATL'RA
a Anglaterra.—Havas.
senyor Victoria del Valle, ma- les caixes de jales i el deixar Mute- bar a aqueixa fórmula de eint
París, 19.—EI senyor Raoul Peret,
TROTSKI ARRIBA A MOSCOU ELS AMBAIXADORS BELCILIES Bayas.
nifesta aquesta matinada alls te el meted de Melga. co 'lomee i d'harmonia que ha estas la veis
CONDEMNA
COMPLERTA
justa i mis torta amb que ha r
president de la Cambra, ha decidit per
LONDRES [A PARIS ANIRAN
periodistes
que la detenció feta els que comisan els costean de la li- post
Londres, 19. — Comuniquen A
A BRUSSEL.LES A CaNVIAR
rinteres nacional i uå al f
Berlín, /9.—L'alcalde dc Gelsen- raons polítiques locals no presentara
nia saben que no enclouen valore fins
al
carral,
del
Casino
no
té
cap
de Moscou que ahir Aa arribar
S AMB LLUR GO- kirchen, senyor condemnat a la seca candidatura en les pròximes
de
collaboració
ciutadana.
que
surt
el
coixe
de
Cbrdova,
ho
deIMPRESSION
,importancia per l'aclariment
a aquella capita/ el comissari
YERN
deu meses de 0TCSú i a tres mil eleccions.
He de repetir ara el que vais,
d'una manera indubtable.
de guerra aen?or Trolski.—Hadel 8t1C0e5, i que continuava ac- nuncia
París. 19.--Segons el "Tour- marcs de multa, o conseqüencia
El senyor Peret representa el Deal Parlament interrompent algú
Le
priliria
ha
estat
aquest
tivament algunes investiga- mal( realitzant nous registres es queixava del fraccionament del
vas.
al" no s'ha tractat de celebrar d'un article que publica per Nadal, partament de la Vienne fa vint-i-dos cions,
EL TRIBUNAL SOVIETIC DIC- ircap
conferencia anglo-franco- ha tornat a Gelsenkirchen, i prendrd eilnys.—Havas.
1 Mencione als barrls baixos partits: —Prefereixo els grups a le
TA CINC SENTENCIES DE
• Malgrat aquestes manifesta- de Madrid. Sanable que ate no "camarilles".
belga.
novament possessió del caree. — VISITA DEL RE{ DE ROMANA
MORT 1 QUARANTA DE
Mons.
a
la
Direeei6
segueix
de•.
En,donris. poc probable que la Hayas.
A VERSALLES
tta aportat res de nou.
Lenin, en els seus darrers temp
PRESO
tal conferencia se celebri abans
Es busca un individu, ansia tendia a tal fraccionament. Trot
Parte, 10 —FI rei de Roma- tinguda la mestressa di l'hablRiga, 1 9.—El tr.bunal sovie- de primera de-maig.
la
referida
casa.
lacia
de
d'un dele ambulante, que la vi- Radek i altres, semblen indicar
nia ha anal a Versalles, visiant
t.c d'Odessa ha condemnat a
DE GRECIA
Com a detall per ala policia, gilia del crim no ha anta a un evolucib en aquest sentís.
L'amhaixador de Bélgica a
cl crsal.tutl 1 ist ..13,11‘laie011.
-rt cinc persones acusades Londres ha sortit cap a Brusse
sap
que
Angel
Ors
Boga
fa
Ila assistit a un banquet de
rafe on solia concórrer. També
Mussolini governi amb l'en
d'espionatge a favor de Polbelgun temps un pis a nom ecu PS buera sin individu que es parlament i s'aferma amb el que aca
dolze coberts amb M. De JouveEls resultols detinitius
/tia t a diverses penes de pre- sellPs.
31
del
carrer
a
la
casa
número
nel.
ministre
d'Iniarucciú
pU.
Pep,
'efes%
ex-ambulant
de
din
ba d'elegir-se fet a una estructu
Tambe hi entra &aquí poc
a altrca cinquanta persones.
de l'Olivar, per?, no l'llabitä Correus, d'on tou expulsat per própia.
del plebiscit
Mica i timb el director de. Be.
Famhaixador belga a Paria amb
.—lIavae.
niai.
M.
Paul
León.
malvereacid.
fe!l'objecte de @enviar imp
Amb totes les seves imperfeccion
Atentas,
1 9.—Lle resultals
LES RELACIONS ENTRE HOLItabituscid fou sol-licitada
Al cali Lisio XV ha tingut
A tres quarts de vuit del ma- amb tots els seus defectes, el Par
siena amb el seu °oreen. Ha- definitiue sän de i 5 8,8 it fa.
LANDA I RESSIA
lloa
una
magnitiN
recepcid.
amie
seu
per
habitarEl
per
un
uf
de
dinsabte,
un
nen
de
tretze
lament
46 avui i Semi ho sera, n
vor
de
la
ReViblica
i
de
3
21,3
2
La Haia, 19—Es confirma. vas.
salí; eslava drcoAt amb flore
la, pena el propletari de la fin- nnys que anava pel narrar sé encara per quant de temps,
en cuntra.—Ilavas.
gil@ les negociacions per res.
natúrats.--Havas.
ca es llega a admetre'l com a d'Ambaixadors fou empres per Instrument de sobirania popular,
salir les relacione entre Ho- Noves declaracions conciliaEIARECORD DEL MON EN HE- vol. pel sol fet que es !ruletas dos Individuo decentment ves- ficilment substituible.
' -da i Rdeeia seran represes
d'enormes
Desprendimer.t
LICOPTER
d'un "croupier". Aquest esposa tits; un anava amb boina I l'aldores del canceller Marx
Reformi's, perfeccioni's, $i és n
; y-1're de poe temps.
Parte, 1 9,--1.'enginyer Pes- el cas el senyor Ors, qui es dis- tre amb harret, portant demes
blocs de gel
5
La primera entrevista dele
Dueseldiarf, ttl.—EI "Dusselcara ha establert tui 110U red porto a satisfer el desig del sau tina gabardina. Aquest darrer cenan, per a la major agilitat un
mejor capacitas, pecó tosa substit
ilnlegrits d'amhdues potencies,
dorfer Nachrichten" publica Cables te;egráfics trencats card del mán en helichpter.—
dula
la
barba
crescuda.
de
no
i
d'aqui
que
el
contracta
a gite,
ció corre el perill disser una s
lindrit !loe a Berlin, s'ha
unes declaracione del Cancelltr
Montreal, 19.—A les coste, de Terliavas.
d'inquilinat es tes a nom de haver.g e afeitat feia dies. Un plantació.
assenyala , per al dia 24 de l'ac. blarx afirmant que el Govern ranova, Saint Jean i Halifax slan
L'aNt`NrIAT VIATGE DEL
accent caleta 0 esd'ells,
amb
l'oficial
assassinat.
Creu que el 'abonas/e al Pode
tn:11. — Ilavrts.
collaborarii amb ele perito, després de les roques enormes blocs
SOLDAD DEL MARROC
Sembla que el propiciar! de tran ger, demanä al xicot on era
A roRn ENTRE EL GOVERN principalnamt pel que es refe- de-gel. En ni,: ea guda han liestroeat
Parle.. 10.—Contrarlarnent a la finca no solament justifi n ia el carrer del Casino; quan se'n Ei el fet politic niès important dt
POLONES I UNA ENTITAD AN- reix a les reglen» ocupades.
s'adona que cada un monient, i en relació anos aquest
nembrosos cables que amarren a les Ja noticia publ i enda per alguna
la negativa a llegar l'habilaold aliaren
El Canceller ereu que la re- costes
deveniment afegit
GLISSA PER A LA TALLADA DE
per:Sidies anunriant un prthim
del Canadà—Ilavas.
dele desconeguts dula un usa.
a
l'amic
del
funcionan
i
de
Corla
untat
da
econb.
Per can que fins aqui ha arta
constitiwid
FUSTA ALS ROSCOS DE
vialge del solda del Merme,
lelf.
Despres
es
pararen,
segumica 1 fiscal d'Alernanya sola. LA RECONSTITUCIO FINAN- 'cl ' litt rl Juss g t, l'Agisrmia reas per In seta professid, si- -rament per preguntar també, la noticia que els socialistes
BIELOWKZA
panyols donaran a Ilusa (orces un
Vars6via, 19. — Anit rascada va que- meint as possible per la eupresHa yas pot ass egurar que aquest ti6 perque havia aconseguit es- a una zurrara.
CIERA D'HONGRIA
organització encertadament iitspir
vialgo no arribahLa verificar. brinar que era home de mala
dar signas un acord durador per den ajá de la frontera duanera i de
nen
es
veuria
capeo
de
FA
l9.—L'Assemblea
Budapest,
antecedente.
da en amauta tendincia.
anys entre el ministre d'Agricultura la prohibirii i de la eirculaci6
se , almenys per ara.—Ilavas.
nacional
ha
votat
el
projecle
de
El desaparegut ha actual recArib explica la troballa dele
.Jo segueixo amb gran interés
i els representants d'una societat ann entre ele territoris °cuprita i no
.
a
financiera.—Harceonstituci
ELS SUICIDIS A NOVA YORK corn a "croupier" en un cerda dos matelins, una gabardina i ció del laborinne a Anglaterra.
nieta per a la tallada anual de fusta ocupats.—Havas.
vas.
hosess de la regid de Sielowiluß.
Nava York. 19. — Segons estadisti- que eslava eitablert als alts altres coses a una casa del cerNo ds d'ara la me ya .tenden
DISCURS DEL PRESIDENT
UNA ALTRA VAGA DE TIPODEL REICHSTAG
que que acaben de publicar-se, el nom- de Formo&
ola aocialiela; torra odie h
Per a la realització da'quett amod
rar del Casino.
GRAFS
S'han cursat telegramas a
1923 s'elevà ß
concitat damunt meu lea me
bre de 811iCidi g
ha quedat constituida una societat
Un perruqu e r ha 411 que e
Magdeburg, 19.—E1
I3udapest, 19—Els tipògraf
Castell
ó, on tte supon que
are-acimut—H.01N
dia 10, per all les set de la opluiuns respecte la tunal
dent del Reichstag, senyor Loe- han tornat a declarar.se en va- 12,948.
¡roba
des
de
fa
alguna
(Dei.
Entre aquestes penales que iban
tarda, se II presentä un indl- m'oíd del rbgim de a pr
be, ha prenunciat uninmpertant
ga.--Ilavas.
Lee senyes que el xofer Pe- vidu d'una SO anys, bru, gres. tal. /
suicidas la de mès edat tenia 97 'by,
—
discura davant d'un auditor'
eres
persones
han
dodrero
com
a
cas
de
precocitat
suicida
me1
On sigui que una fona
i
tonel, que venia modestament
forme per 1,600 persones.
CAP A UNA ALIANÇA ERAN- reix esmentar-se el' d'un noi
de Sil na/ del subjecte que Itegi rau- sanee abrfe, amb gorra, enear- trema sequerra 'dona& aq
ELEONORA DIJSE MALALTA
L'orador ha poaat de mani.
CO-IUGOSLAVA
torobble a Madrid, sdn les d'un regant.II un blgotl castany per nou m'er g, ales agrupad
anys i mig. —Havas.
Londres sa—Diuert de Nema- York
fest l'excepcional importància
. Unierais es produträ fatalm
eubjecte com de te anys, re- Pendemä a primera hora.
MATCH D'HOCKEY
Belgrad, 19,—Els sobirans fugoals perlódics:
de les vinentne eleccions Wats.
Igual reaultat que a Ano' le
Lille, 19.—En el match d'hockey gular estatura, cera prima, nmi
annmenar-se Ame!! Ouer
Segons informativa, *ende*
lativee I he censurat durament eslaus aniran a París pel maig.
Es probable que durant la seva vi- l'Ockey 011impique, de Lille, campió afilat, gorra clara, abrir, oler raro. Divendres, e lee quatre e de «inflar a aquestes U e
Piti eurg,Eleonora Dime «ti cm- la politice deis naelonalietes,
sita s'ajusti amb Franfia una enan- disputat avui a aquesta Pobleeid amb tabella, vestit tened ciar, la lerda, peeet a reeollIr.ln. El
'alta de neumonia, teointle manea qualificant-la d'insensata.
i'a de
nov
vtalim
peert
ftlett
esp erances que
El •enyor Loebe ha Wat. ca defensiva análoga a la concertada de França, ha veueut el sea adm- 1 gua Perla amb •eeent valen- bigotl II venta un xle pela, pe- nontddrei l la
guarir--ifavea
itan, per dos punta a un.—Havas.
amb Tamoslovaquia.—}lavas.
cia, colncidelion amb lee d'un rb diente que no ea pedta aspe. tat.
• WiGrid PU singar ES- !Ion aplaudll,-.41ay04.

reunió del partit laborista sobre la
ealitica interior del Govern, ha dit
principalment que l'actual Govern,
it.tz- ent humà, ha comes «ron i enGra en ce:tiesta d'altres cense cap
dubte; peinó encara que daeui quiadies abandones el Poper, deixaria
rares del seu pas en la història
del movirnent obrer.
A propòsit dels rumors de desacord en el si del partit obrer, l'orador, després d'haver-los desmentís, ha afegit que el partit i el GoTemn estan d'acord.
El senyor Macdonald ha recerdat
tue el Govern actual ha reconegut
`de jure" eis Soviets i ha iniciat
la conferencia anglo-russa.
Després el primer Ministre anasemitzà respecte a aquest particular
la política dels MIS antecessors respecte a Rússia, patica que, segons
el primer ministre angles, no ha proileit ni un sol cèntim als creditors
de Rússia, ans al contrari, la miseria i l'atur a Anglaterra.
Després d'haver tocat altres punts,
ti senyor Macdonald declara que el
¿cure del Govern actual es el de
cantinuar la seva obra i evitar rarr:bar a les eleccions generals que,
scgons el!, no sim reclamades per
eingú i no tindrien, de moment, cap
resultas positiu.

75101119""WirLA PUULIC1TAT
. suma :. nosaltres no hem

U d Ue

Utt.
nrent: no e. tracta d'dn nica actitud digna del sea taLema .d'aplicaeibigniversal.
lent i de la seva eaipaeitat,
plave "gpil Tritornf piafo
que noma .eteterstinariK
Bel Tetilstilk I, ategeitt
11 9i d oll sol, ,jsts qpe [eres puiiEli'imei.44 olVetkáral dele-fe-- tos, pltjor situats,'Rhnianones
eme es una nauta . en el nnu i Ailhuermas entre afta, lambe
tit d'aul.orrtat -que el ;presi-L
mantenen.
t
nt italift;estaitIsta: civil. Mil'
El senyor Cambia es desviada
rzitat. ......
psi contrari dela .,;qus -habita
Be lotes maneras s'ha d'as.mentals, el normes
enyalar la nataralesa de la lile- constante d'opin- : aa-ien rucotarea.
negada el valor dels fes en les
• No eren tots ele candidats
circumstancies presents, parfeiviotes; Museolini sollicitä i que es un fet avui el Govern
do • à caudtt 11 les altea figuren del Directori. un fel que li fald e! regim de litstes, i n homes ta per reailftzar capitols prinlr capaCitar termita titila per a
a rasca legislativa del Parla- • cijials del san programa, tla
d'ells. eil del Marroc, intrans! . rt modern.
Ri Mussolini can un tila, hi missible al successur, i un ¡el,
en fi, que el que falta Tupe'
n ' en anuente:e Bistec: ele AnIlcu tasca capa.... d'ésser - aCernea net escaria per a triar i
.rear, (Untre la Constitueid. ¡Aida en pocs
Per veure equests rete nonn,s
erre Goverrs.
cal ebrir els olla: nrunt5s els
E3 mnstra admirat j e VerDavid de Frenen , en aquesta caes poden meravellar-se que
altres hi vegin.
lana de la seva vida.
L'AFER DEL BANC DE
FranCa 1 .• avesSa difiefls mnCASTELLA
,ineats. per?) Eritrea As 1 ha eaat sempre ereadarat rsras'es a
Madrid. 19.—A les quarre de la
a seva eNtraordinaria abur- Curda sha reunir La Sala del Crimiferria de polthea de primera nal del Tribunal Suprern, per COneiin ha tirsmt i tinden. l'home titular l'estudi de rala del Banc
.,)reessari per a carta hora.
Castella.
2,e
Pes
• les mesure.. arlonNo se sap el que s'Ita tractat a la
j4G„.. ..ades e dntnnsa de la seva reunió, si be es cura que no es Ilegi
',I,':',Iat-mt. . rber4:
cap poneucia.
s Prt i S o s fehl r s ter de roo._
EN GOICOECIIEA CAP A
tetr una eerhorn i i n-.Ini rneda. Si
L'HAVANA
„1 !n amirsts pais e s .a'infrattis
El senyor Geiceechea. que marin , lar EarriO del spriv ,, T po,-._
..aets per delinear una elivias aca a la Coruña, on embarcara arnb
racional, barreta d . f . ^-ho fu- destinachn a l'Havana, porta reocarrec del rel de remetre al presitir! le .1103a1",'ASS contnaioris.
La inclinseid one 'ea vea '<pm dent de la República cubana, senyor
.s per trennsne-nir prétetnes i 2ayas. una carta en la cf.:al 11 e
ri-d , le extraordinar í v. de res prensa la seva satisfacció i gratitud
ervi iii ¡ firs calaara grana per ha patatales d'afecte i de reepecterindicis sense la fArmuln te que dedica a Espanya en un re7r..erentnada c..ció financiera i ceta disc-nrs.
El senyor Goicoechea pensa es, ...ser?, ame é r la elan rl . 4r1a
ara nolttiea e ermbrniea. 'La tar de tennada a Madrid el dia
a i noracid de l a Valen dr rema de Juny.
^Lana en el eoreari auroral, es LES DISPOS/CTONS DE LA
s e riore& s a la palideart i a la
GASETA
ncoherencia de llar accid di Madrid, 19.—La Gaseta puPrtiva.
blica les següents disposicions:
Si l'arrió dels Gativerns csth
Henil Orare tic Gracia i Juaesfi grirr.rla i sense reas/. ne- líela aprovant el programa que
essariement nrorlwfra en els ' irisareis per a la la • uvisid, per
ens interlocutors na di-ficit de oposieid, ele les vararla de seredit.
cretaria judicials,
La defensa de les divises reDe Governació, Retal Ortire
• ", a l S s'ha de fnr aen'a il i en_ nouienant els tribunals per ab
aiventant tenia del prasopma: exercicis d'oposició per ingie'a
o n'hl ha nene de la hora vn- al Cos de Vigstänera.
' ,len!. Franca ha arudit el•or
vainbe publica la Gaseta el
:lesna- e *. nerh reallannt abans aegtient avis:
na verilahlo obra fiscal, rus
Disposant que es consideri
, n e iricipa'imen ; da tenir en els bereas del senyor Benjami
- ,,,ote per les say as ec000mir3
T. %Votase con) adjudicataria de, nnis i que crordarit eorn una
finitius de la subliasta de les
-an abra a imitar neta 'ovar- 1 obres ele reparada, explanada
:ints prev:sors i s :m'aro
i aferrnat deis quilörnetres 8 a
1 • 11, i 35 al 47 ein la carretera
Prnnananaa
de Lleyda a Tarragona, proIlr n l'Estalut 1\ilricina1
s: Inda de Lleyda.
Madrid, 9. — A la Pnesnier.aia han
annat la zegniern r.otai sobre La proganda de FEstatut rnur.icipal:

i -En la 9róxima semaua es realitni., acres municipalistas a la Coro• Santiago, Lugo, Villagarcia, Vigo,
iztevedra, Orense i Lean, anda in-,-enció ncl director general d admi-

anidó, seriyor Cano Sotclo, i dels
ayors Lluis Jerduna, catedratie de
T'au administrar:u de la Umvcrsitat de
alericia; ftcctredü Fernandez de Ve.
co, catedra:le d'igual assignatura de

de Múrcia, i Demente Villar, pu La,

Els das actas eón organi•zata:
A Santiicc. per la Universitat; a la
erina, per l'Ajuntament; a Lugo,
:eme i leon. per /Ajunrament i la
puució provincial; a Pontevedra,
- la Diputació; a Viga:. per la Sotat "La Oliva" i Llies de dele.-a de Vigo, i a Vinagareia, per VA-

nament i la Cambra de &merc.
!. ,i1 ZO,If ENTAR1S A L'ACTITUD
D'EN CAMBO
Madrid, 19. — Dio El Debate:
• 'Alguns conegues han recollit i ea. ntat Cl nestre sed; de dijaus, sobre
anides del senyor Csimbee
S'o anem a entrar al fons d'aquests
nentaris, que. natural:nena raspo' 1 als respectius pun's de vista del
uentadoes, i no es estrsaiy que , dii n n eixin deis ilustres.
l'n. ?ere; ens interessa finar be un extu del son anilina
in Mari del matí, prer.ent pan de
muntat solt, escriví, arnb grosses
" E l s•La yor Gambó dictato$U 1", i nosantres no nena cscrit res
a n : justifiqui serrib:ant atirrnació,
ei ri isesulla que sigui sobre aquest ex,',... n el criteri tleztiu del senyor Caraque només en podrá autoritzada" it declarar.
7.I que cecinas El Debate de dijous

iT següent:
'S . :1113 dubte ierä rnolt ¡larga
;rara l'etapa del Govern miar, 1 encara creem que ante
3 contraria la oreersça ni tan
t!: e Al desig del *senyor Cambd.
• die, er penearnont que atriim a . l'illustre politic ratallt,
m a estor d'una impressió
elra, es referia a la recetarque el Gns-ern de/ Directori
'duri fins acabar l'obra per
nomenr:rsda, Pensament que
implica . 11.1 r1 1 21 favorable o
lere a la naturalesa de l'ac1 Govern: ni declara res ros« a /es causes quo detarrnila seta constituann, i la
,Iltle , eil eollega de retes no era ha enti. a, osth en
. tbrt en quä ene anule gi,›obarä el lacto:
_jimajustitigni la
ries

st. '
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TREDALLS DEL COMERÇ A
tur RA MA11
Madrid, 19. — Sola la presidencia del senyor Car/es Prats
reunit, al ministeri
Traba!l la comissió permanerd
de la Junta de Comerç Espanyol a Ultramar.
Es dona eorapte de diversas
comunlearions rebudes. com és
ara una ele la Companyia tramoattläutica, pe.r la qual, a reqtiii_
ramera de la Junta, accepta i
estabittix ainh can:artes reg,uice,
l'escala ti Rio Janelro, en eta
vialges d'anada deis vapors
la Unta del Plata, i altra du la
Presidencia del Govern inamfestant haver-se acortlat, tumbé a requeeimant de la Junta,
que es prorrogui ratr das anys
el termini del henefiet di: la
Harma, importada ea rngirn
d'admissió temporal, destinaua
a l'exportad() de conserves.
Es procedí a 'estudi do
novas bases del regiament i
Deeret d'Indult Illa prOftlas recentment promulga!,
se significar d'una manera Oe pr e servo la gratitud 41 llevan,
per haver ea la nova liel
ls aspiraeions dal Gong-es
d'Ultramar, i de la Junta quant
al reconeixernent do la pernonalitat deis amiguita espanyols
residents a Lltramar, i la sotli.
cilud que, en redactar-se el reglament que liagi de desenrol...
llar les novas bases, es consulti

la Junta com a genuina representad() d'aquella espanyols,
fi que conereti la norma inflexible per a la total eficacia del
non r?‘gira establert, quant
l'indelt dr prbfrigs, 1 en el tirte
fa als compresos en la vigant
Dei de Reeltitament, autlieitar
que se'ls concedeixi nerdlir-se

als beneficis do la nieva Ilet
La Contissi4 aprova les diveries
gestions realitzades en ordre al projccte •d'estinel directa' a l'exportaein
i de credit a llarg termini, que han
ungut per part del Govern una favorable acollida, i són objecte
detingut estudi per a la seca immedieta implantaci6.
Acordà la Cotnissió sollicitar del
Govern que, recollint el sentir und-

nimc dels productora i exportadora
d'oli, es procedeixi a la ennvocatbria d'una confcrencia sobre eh, pri2via a la internacional d'olivicultura,
que ha de reunir•se a Sevilla per la
tardor, a la qual puguin concórrer
tots els elements afectats pel problema i en la qual ha de crear-se

arta política de l'oli a hendid de
reconomja nacional; estimular el
Govern parque, constituit ¡a el Cuneen de l'econontia nacional, es procadete amb la major urgencia i wat,

el deteniment
dais

tele

värreteh nord

eisin
so
Aprovar la constitució de la Cambra Espanyola de Comen de Pensad.> I ;te t,,l5i t'
Prepopar la del/gemid, del pecretari general 'de la huta, En 'Rafe'

BARCL,LONA

S

-IHÄUGURALS
LES
ESARENES
D'AHIR
I
l'ellas, per representar el Govern co
LICEU
frt Congrio d'econonna social qua
.Anit paseada quedi inaugurada la
l'ha de celebrar a Buceos tAirese1

prinxim mes de setembre, i -destinar' 'temporada- -de Primavera' al' nästre
cha senyors En liarían Viada i En gran teatre anda la primera repreFrancesa Muñoz, vocals propietari sentació de la companyia de Balls
Russos que dirigeix Sarga
i suplenb.representants de la Juma
en el Consell de l'economia social.,
El programa • oleria una nota del
MODIFICACIONS ALS ITIN11...
mes gran interés: l'estrena de "Le
RARIS DE LA COMPANYIA
Tricorne n , adaptacin escenica de la
TRANSATLANTICA
novena d'Ataran?) "El sombrero
Madrid, !a. — Per R. O. ha cstat tres picos'', feta per En Martínez
auto. ritanda la Companyia Transa:1ánSierra, antb mnsica d'En Manuel
tica ..per introduir en els itincraris les de Valla, i decorar i vestuari de Pau
nunlificicions vigents.
Picasso.
' Linia : permiS per avannar tres o
Aquesta obra, perfectament reeiguarra dies la sortida de Valparaiso, i xida en tots els. seus aspectes, ellS
en la niumero 5 , la de canviar l'ordre produi forra impressia, essent add'escala des de Hong-Kong, essent el mirable també la seva interpretació
nou itinerari: Manita. Hong-Kong, pels artistas russos. En parlarem
Yokohama, Jebe, Nagass.ki, Shangai.
amb l'arenan', que lucraba
Hang- Kong, Manila.
Completaven el programa el quaUn manifest de la Casa del dro coreogràfic de Nijinsky sobre el
preludi de "Inaprés rnidi d'un fauPob;e d'Almeria
na", de Debussy, nou també a Bar'
DIU QUE ES PREFERIBLE EL cebra , i la represa de "Les Sylphides", mi-ira de Chopin, i el "CarGOVERN MILITAR A UNA SInaval", de Sehunnom.
TUACIO JAUMINA O RE.ACCIONARIA
La sala de/ Liceu, plena i
co: ) és de coanuetud en aquestes
Almeria, te —La Casa del Poble
fuucions ittaugurals. i l'exit de la
ha car:ait in manilest a les classes
conipamyia de Balls Russ, comtreballadoras ea el qt:al es recorda
pita
que dispesä el Com:te de la Ureó
NOVETATS
General de T.eballadors sobre la intervenció deis nibrers a les CorporaDcbid de la enatt anyia A- i teracions intnncipals i provincials.
De Rosas
Diu que na allen de perdre de visAnit passada es presenta la corneata es estlevernments pnlfnes i es re- /1,ns argentina ivera-De Rosas, que
COM2na una ranuació prudent el dia
havia esconit la comeda "La rna'a
la Festa del pinerter de ma na. que ha: reptna¿ón" per al ssu debm. El pies • st autnrar.da pel Directori.
blis, entre el qual hi ha y, una t/oDeclara que Ss mete ible el Govcrn
&ida rei:ve,entació dz ii coli3Ma
militar a una situnc:n jaunnna o reac- sudamericana, li feu mol/ bon acocionaria. Ens nue u, arribi una 5'/.72II.menr; l'actor De Rosas, cal der
t . 6 civil garamittada per Ishonradesa
censtar que es destaca sobre el conl'amor al país.
junt den seus companys.
En una prinema rdicó ens ocupaDivertimcnt perillós
rem extensa:neta de l'obra i d la
za.—EI maquinista de l'exinterpre:acin donada por la companyia
prés de Huelva ha hagut de parar la
argentina.
maquina al quilòmetre 12 de la linia
TIVOLI
per hacer observar uu cbjecte esAmb ""Los Gavilanes", la sarsuela
trany col-lacar al mig de la »ah. Era cL I mcstre Guerrero que • a i n d'èxit
una planea de ferro de 16 cantimehavia merescut en ocasió de la sera
tres, posada per Manuel Castro i estrena, va mcsentar-se an:t la cumnianuel Mateo, de tretze i catorze para ia Vallefo-Fernandez.
nnys, que doren agarats, els quals . Psr trac:ar-se d'una obra ja prou
Ehavien posada per mire quin afecceneguda, no cal aariar-ne; direm note ¡aria el tren en saltar.
mis que el nombró; públic M/n (111D'UN REU NO INDULTAT
1mava el teatrz va p:odigar els seus
Salamanca, 19.-1ia causar scnsa- entusiastas aplaurbments a ¡es senyores /lugano i Marine i als ac:ors
ció que entre els indults amb motiu
la diada del divendres Sant Gorge, Vendrell t n'anejo, havent mahi hagi J(.5e7 Maulle' Sintetice reada l'obra la niate.xa acceptacici al
Tiren de quan va e. ti:azur-se al PaColmenero, que quan entrà a la presó era un autalfabet i rio sabia que rallel.
COYA
cosa era la meral i ara san Urgir
ESTRENA DE "13RIC A BILSC"
i escriurc i la intellignecia li ha despertar la ras. Se celebren artes per
Ana pasamla ha eslat estreah seu indult.
nada al teatral Guya la revista
"Brie a Brac", que ha °WattLES CARRERES DE CAVALLS
gut ua exit franca Des del eu/;E BARCELONA
Madrid, 59. —S'autoritza la con- meneanient del segun acre les
mostres d'aprovaciti &han recurrancia de caps i oficials a les
pela tuial do cada un dels
cirrcres de cavalls que se celebraran
mimbrosos bancos que cuete
a Barcelona.
i al final de la reviala inlerDE L'ASSALT AL BANC DE
pral es, adaptadora, asee:ingrata,
GIJON
musids , ele., han estad, obligats
Tän2,er, ty. — L'home det ingut com,
a surtir a escena per rebre tes
pncat en l'assalt del Baue de Gijon
moetres de anua: ni tic la con•
ha explicar la seva relació er, el fea
eurrenina, qua a inea a mes ha
par la qual hom veu rrae anava envulnut testimoniar-los lia saganyat. DM que ignora el; nums dis
tisface:id, que "Bria a Drac" que
assaltants i que les pistoles foren fael tot de.strui al Principal, h cilitades per una nnieta francesa.
pogut triumfar al teatre (J oEs plany que nhagin dt dur a Gijan,
ya completament,
en viu la seca mara.
La revista d'enguany es pat.ser la mes entrefina/ola de
'L'espiritisme i l'assalt
guantes han eslat representade l'exprés d'Andalusia
des a Barcelona, i conté, atan
Madrid, 19. — //uvera subut
lotes elles, desjlades fastuoque s ha celebra( una sessid
sas esrslats de Ilum, musita
eneepiritisme en re:fue:in ami) agradable, Me a - etc. La parella
Eassassinat ocorregut a lea- Diurna Benli-Mars 1 Glòria entupres d'Andalusia.
man Fanette Dangreve, Suzane
Actuie de médium una senyo- Dala), i Lytlia Francis, princireta que fou hipnotilzada pel
pals intSrpretes, (Mora taren en
lineal coronel Cabahas. El son; luda
lii
"La dansa da les feres", "El
guatee llores.
La median] reeonstituf l'esrnisteri del Ilac", "El corsari
Ce 11 a del crim 1 la fugida dels
blanc" i "Els gats de Miini";
assassins. Després es mostrit
composicions arlIstiques
colt cansada i fou neceesari "La fontana tht Lada" i "La
gran nina", 1 els rEas,innntr o. sty,pendre
litio "Volem banttnea" i "JoguiDETENC.IONS
rnecaniquea.", sári ela nema
Sarägossa, 19. -- !Tan estat nes
dais quadros pltle 11103 agradadetinguts Lluís Mendiata i
ren.
Ecrhändez, parsones periES PA NY9L
Ilusos.
Fin; el ðir,utii furia [mayas
En Mantero s'alune:ea una obra titulada "Fins el dimoni porta bines",
que está feta a mida per a l'escenari del teatre Espanyol.
E., una mena de revista extravagant,
amli una i varietat de quadros mala
kr,nipaü Inl mece tirg,plorz
interessant: hi surt la terna,
Velt:guiú A L11 ;,a
escenes de halls de totes menes,
¡idos, etc., etc,
Primer scpar g3nera1
lilartt Ita agnidat extranrelinär:a•
celebrador a
meta casent crnlats l'autor i
prets diverses vegades a l'escena.
l'HOTEL COLOMB

PEN

CLUB

el dia de
SANT JORDI
a les nou del vespre.

Tote els membres dcl Club 1
persones interessades a asaistir • aqueat acte eón pregats
d'aprensar-8e a prendre Ilurs
tiquets, parque la venda sera
tancada el dia au, per facilitar
l'organitsacid. Llama de venda:
Pen Club (Ateneu Barcelo-

ata); Llibrerta Verdaguer,
Rambla del Mig; Galerita
Lardan.", Granvia, en; Llibreña Italiana, Rambla de Cataltenya, arr

LES CARAMELLES
El

concurs de l'Ajuntament

AMI paseada, per ACillif los
enramen" que non) cada any
s'han arat a cantar davant
l'Ajuntarnentles congreaa a la
Placa de Sara Jaume una gran

gen(ada.

D( . 3 deis

baleons de )'Ailinta-

rnent 1 el Pillan de la Generalilat difarenls autoritals i nombrosos ' isonvidets escoltaren els

enea 'que se suroeiren a 'l'estrada que havia estat atracada
al mig de la placa.

Par la cinta( valla i per les
barriades extremes circularen

Jiu**, u,. era»

nombrosos nora, havent-li molt.
la animació pela carrera.' •
Tambi boudiren a la nutraMuta( alguns coro da. 90b 11 z
Mono vcinel.;:
Hl havia grupa. corals que dispon•

ed' de camiOns i autómnibUi alguna

dels quals estaven guarnits ando molt
de gust.
A la plaaa'de Saut Jaume ricadiren a cantar els següents cors:Eta Tintorers, Joventut Filarmónica,
Pensament d'En Clave, Cooperativa de
Pescadors, La Floresta, Schola Cantorum i Unió ellostafranchs.
Les cantadas duraren fins passat la
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box*
LÄ GBAWBEUNIO D'AVUI
eAMPIOMAT
DEL PES WELTER

CAMPIONAT PENINSULAR
Els partits que. es jugaran avui

Valsells entrats
Vapor {tafia "Giulio Cesare", de

Buenos Aires i escales, amb carnea
•getferal ì 173 passatgers. Amarrat mol'
de Barcelona Est. Consignatari,
n'apee espanyol "Canalejas", de
Cartagena, amb canea% general i ao
pasnitgers. Amarrar treall d'Espanya
NE. Consignatari, Conmansia Transa
mecliterränia.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
arnb carrega general i 133
passatgers. Amarrat moll de les Drassanes. Comignatari, Companyia Transe
traiditerrania.
Vapor alemany "Tarragona", d'Alac;mt, amb carrega ganara/ Amarrat
reell de Barcelona Sud. Consienatari,
Torrabadana.
Vapor espanyol "Cabo Tnrifiana",
de Marsella, amb dirrega general i 8
pasiitizers. Amarrar moll del Rebana
Consigmitari, Ibarra i Cempanyia.
Vapor norme "Erle". de Kobe, amb
cärrega gallera/ Amarrar moil de la
Quarantena. Consignatari, Malla
Vapor francés "Arnt :tia", de Saidi,
.amb enrrega general. Amarrat mol/ de
Muralla. Consignatari, Vinavecchia
Venir nana a motor "Antonieta Caviglia", de Génova, amb blat. Amarrat
mol) de la Ilarcelonera.

Vaixells salen,
Vapor italin "Giulio Cesare", de
trinsit cap a Genosa.
Vapor espanyol "Deva", en llast,
cap a S4111 Esteva de Pravia.
Vapor cspanyol "Cullera", amb cae rega general, cap a Gandia i escales.
Vapor espanyol "Tintore", amb
rega general, cap a Alacant.
Vapor espanyol "Villarrear, amb
cärrega general, cap a Valencia.
Vapor aspar/yo! "España adai. 4",
en llast, cap a Palma.
Vapor espanyol "Jorge Juan", ate
anega general, cap a Marsella.

45 p9trIS
r

tre YAlletie Chib Clama, de Pamplona, i el sea reme*, el qual estira
lloq a,1 coup de Les Corts. L'Omitena estarà representat pel adula
equip que avui jugara contra el Ter-

Alquesta tarda, al camp velf del* 'rasas, i el Barcelona presentara a
Barcelona, Ricard Alía 1 Pere Sáez. Plattko, Soli. Blanco, Pinyol, Apa-

es disputaran en quince rounds el
campionat peninsular del pes welter,
que detenta el primer per la victòria
per punts que assoll ara fa un any
Una.
damunt Jaurne Valls.
El Jurat, que estava compost pels
No és el nrintet cop que A i
senyors Eanqué, Lamotte i Millaret,
Siez s'han trobat daniunt del ring
emeté el següent fall:
cara a cara. Per dues vegades Saca,
Primer primal de 500 pessetes: Pan- el challenger d'avni, sha a
fi rmar misantera d'En Clavé.
'loe que l'actual campió batent-lo en
S:goa premi de 400 ptes.: Coopera- una per punts i
obligara-lo l'altra a
tiva de Peszadors.
abandonar despees de dominar-lo, enUn de 2Z0 ptcs.: Unió d'Hostafrancs.
cara que aquest top Alía allega en
Un altre de 250 ptas.: Els Tintorers. descarrec seu
l'atenuant d'un acciDos da ino mesa A la Schola Can- dent sobrevingut durant la lluita.
tarum i a La Npresta.
Renovara doncs, avui, Pare Siez
Un de 50 ptes.: Jonentet Filharmee Ics sa y as victäries? Dificilment. Les
idea.
circumstäncies han variar avui de tal
manera que el gran favorit de la proSUICIDI
va és ara Ricard Alas, pronnstic que
Anit passada, a les once. farä tothom que es fixi en l'actuació
Evarist Colis Dalmau, de Canta deis dos bonadors posteriorment a
tres anys, vidn, que . vivia al
la data de Ilur darrer encontre.
Passalp Prunera. se suicida al des d'alcshores, ha boxat molt All-,
i ha
set t maleix domicili, dieparant. boxat be, i, a més a mes, ha obtin.
SI Smc tret al cap de poc d'haverut victbries sobre bornes de dasse
se'n anal al Ilit.
que li valgueren : l'ésser proclamar
Deixa un papar escrit dient challanger
al campionat d'Europa del
que no Pa Cl111105 a ningii de la
seu pes. En canvi, l'actuació de Pere
seva mort.
Sáez Ira estar de les mes irregulars,
oechinat Paiercament
radas: a y i el trasllat al dipòsit havent estar batut per bornes de segona fila, Robert Sirvain entre ells,
de l'Hospital Clínica
al qual, no la pas gaires dies Ricard
Alis pulveritzà.
Peda tanniateix, Ricard Alia troCAT
1I.UNYA
DE
barà en Pera Sáez un adversari digne de la sena välua de boxador inBENETUSER
ternacional ja que Sáez posseeix una
Un assassinat?
sauna de bellas qualitats Nue chitadValnacia, 20. — En una fabrica de ment es trobaria a tota la península
clemincis que té al veí pille de Be- qui l'avantatgés en ciencia pugilistinetiaser el senyor Lluís Ballestee, ca, i això precisament explica que
es presentä a cobrar un compre que
malgrat les say as derrotes, a•voltes
Ballester tenia pendent arnb el co- inexecables, sigui tan crescut el
niere que nInsuel Ortolä te establert nombilk deis taus partidaris. Si demä
a aquesta capital.
Suez arribes a triomfar d'Alía (de
Entre aquest i Ortolä es produí l'Alía en plena forma que herir vis;
una acalorada discussió, en la qual ell els darrers combats) no di/Maerengueren part activa l'esposa i la
riani a proclamar a Sáez com un
germana del primer.
del> atillors boxadors d'Europa.
No se sal) per quina causa, es
Es de creme que Ricard Alls pu-•
diu, Ortolá sofri un atac i man a jara dama al ring amb la preocue
pació de les dues desfetes que li inCom que la mort d'aquest senyor
temps passats els seu adversari
es força misteriosa, s'espera el re- i que abans que la victòria es desultar de nautapsia del cadáver per canti cap a un costat o a un
altre
determinar les causes de la &ion- brin de precedir uns moments d'amoi fins que euedietet aclarit la ein que compartiran segurament ami,
familia de Ballestee ha estat detin- els dos boxadors tots els que hagin
goda, ingressaut a la preso d'Alfa- presenciar les diverses incidencies
de
zar.
Ilur carrera pugilistica. Quan la incógnita quedi aclarida el vencedor
podrá mirar cara a cara neadcvenidor
en la seguretat que el triomf haurä
DE MADRID
afermat la seva valua.
LA TEMPORADA TEATRAL
•Altres dos boxaclors figuren en el
Avui, seguint et1 ensturn tra- programa de la reunió susceptibles
d'emocionar intensament amb Ilur
dicional, sliuimt efectuat mottea
joc la concurrencia: volem dir Hilaestrenes i debuts.
Al reate... Eslava s'ha estred Martínez i Josep Gironès, als
nat "El puente de Triana", sarquals hom oposa els boxadors fransuela del rnestre López del Toceses )anot i Fontanelle, respecte
ra, que ha agradat aloa.
deis quals no en tenim referencias
Vielbria:
"Seis perso- que ens permetin aventurar pronósReina
najes en busca de divorcio",
tics sobre la seca actuació.
arreglat ti franoes per CadeBlasco, un altre punchar, del Punas, la mas eomplet.
ching Ball de Gracia, contendirä amb
Al teatre Espanyol debuta la Tomas Cola, un deis nostres isillera
continuas: in Niecodemi, amb
científies.
b7 a "El alln, el día y la noche",
Obrirasi el programa Catalä i Bruversid castellar) de Lupino i gUer.
Cedechi. Ha oblingut un èxit.
FUTBOL

MOVIMENT MARITIM

e id24

corresponeuts a aquest campionat,
són:
A ¡rija: Reial Unid contra F. C.
Barcelona.
A Terrassa: Terrassa F. C. coritas
Osasuna, de Pamplona.
El Barcelona a Irún sembla que es
presentara un XiC debilitar si es confirma la impossibilitat de jugar Planas i Samitier, e primer per lesió i
el scgon ressentiut-se encara de la
que sofri en el primer partit contra
l'Sporting, de Gijón. En aquest cas
passarien a suplir els llocs Coma i
Martí.
Eti canvi el Turma es presentara
a la lluita disposat a barre el seu
contrincant, majornwit quan es Inc.
a
ta de la prova mes dura que se 1i
presenta en aquest carnpionat.
PARTITS PER A AVUI
Avene-Arteria de Sabadell.
C. E. SabadcII-Esperanea, de Sant
Sehastiä.
Gracia-Badalona.
PARTITS PER A DEMA
Barcelona (reserva) -Osasuna, de
Pamplona.
Gracia-Júpiter.
Martinenc-Avene.
C. E. Sabadell.Esperanca, de Sant
B aa sdtai iSo.
S eb
na-C. E. Sabadell (reserva).
L'ATFILETIC DE MADRID I
L'ESPANY01. FAN MATCH

NUL

Madrid, 19.—Al camp del Racing,
amb tarda espléndida i davant de
nombrós públic s'ha jugat un partit
de futbol entre l'Athletic i l'Espanyol, de Barcelona.
En aparèixer eas equipas al camp
han estat Ilar4ment aplaudits.
El partit ha estat, en el seu conjunt, mancat d'interes, si be la sets,oenrapart ha estar millor que la prin a.
El resultat ha estat d'empat a zero.
A. C. OSASUNA, DE PAMPLONA, CONTRA F. C. BARCELONA (RESERVA)"
.Per a deme, a la tarda; kl F. C.
Barceiona ene anuncia un pu* en-

rici, Bosch, Fastas, Puejo, Flotats,
Pale i Serra.
A dos quarts de quatre jugaran els
qúarts equips.
La secció atlietica portara a cap
les segiients preves: 3,000 metres de
manca i curses de 200 i 800 metres.
C. E. DE SABADELL CONTRA
ESPERANÇA, DE S. SEBASTIA
Aquesta tarda i densì jugaran a
Sabadell els primers equips del Centre d'Esports i l'Esperança, de Sant
Sebastiä, els quals prometen revestir
un interès inäxim donat l'entusiaame arne, ene ambdós cercles es disposen a Iluitar.
, MARTINENC-AVEMQ
Dama, a tres quarts de cinc de mi
tarda, al canip del F. C. Martiztenc
se celebrara tun interessant encontre
entre el primer equip d'amen caercle
i el primer de l'Avene de l'Espora a
homenatge de l'antic cquipier )aume
Costa.
RUGBY
TOLOSA LALANDE OL/MPIQUE CONTRA C. D. ESPANYOL
Aquesta tarda, al camp de l'Espanvol, tindrä /loa el primer partit internacional de rugby entre el Tolosa
i l'Espanyol, arrenglerant-se els
equips de la tnaaera que segueix:
Tolosa I.alande: portar: Gunaud;
tres quarts: Tray, Bastide, Reynaud,
Becheres; mig obertura: Danos: mig
de melée: Valiese; davanters re: Dupont, Pagar, Lauga; davanters 2.':
Estrade, Botubail; davanters a': Gravier, Mirarme i Asma.
Espanyol: portar: Codina: tres
quarts: Solanas, Pasqual, Ferrer Guillermo; mig obertura: Poblador; mig
de melée: Richi; davanters tn: Farando, Gurni, Rivali; davanters z.':
Tarrida, C. Conesa; davanters 3.*:
Baldes, Leuchs i Aiximeno.
En el partit de t'Abras és probable
que a l'eguip de l'Espanyol juguin
Balcells i Frediani en lloc ute Richi
i Aiximeno.
CICLISME
LA INAUGURACIO DEL VELODROlf DE SABADELL
Avui tiaelrä lloc a la vela ciutat
de Sabadell la inauguració
inagnific venndrom degut als 'loables estoreos del Club Velocipedic d'aquella
localitat.
El programa per a as-ui ha quedat
fiera de la scgüera manera:
Gran Freud d'Inauguració. velocitat iliurc a totes les categaríes. que
comprendrà tres series: eliminatóriez,
retiesca de segens i la final, per Verdie segilant:
Primera serie: Gran Pretui (1
quatre voltes): Regnier,
1 .15:113, Sans (P.), Sara (J.) Olasmanir.
Segona serie: Llorens. )aner. Salts,
Escrich. Sairadó. Cortada i Gil.
Terra serie: Treeserras, Espanyol.
Alegre, Giner. Margaleff i Buhigas.
A continuacin es correrá' una serie
de repesca deis que s'hagin classificat
a segons Ilccs, vencedora de repeaca
i vuneeclors de cada serie.
D'spra se celebrara una cursa'.
d'handicap a sis voltes per a elimiratries i seguidament s'arrengleraran
els quatre vencedors del Gran Premi
d'Inauguració.
Per a final de festa es forraran
ducs curses, una amb primes de ro
quilòmetres i una altra amb entrenadore a moto de 20 quilòmetres.
CURSA PENVA ZOBINSON
Aquesta Pcnya celArara una gran
maniíestatib ciclista el dia 27 del
corrent, sota eta auspicis del Sport
Ciclista Catali, donant-se tres magnifiques copes de les cases "Anis Morera i Ron Manzanillo", "Penya Robinson" i "Sr-aroma", atorgant-se
lumos premis als vencedors de segana i tercera categoria i neòfits.
Per a més detalls i inscripcions, didigir-se a Antoni Rubion, carrer de
Mallorca, go (taller de bicicletas) i
al bar Robinson, cartee de Dos Rius
(Guinardb).
L'itinerari per a aquesta cursa és
con! segueix: Sortida del canee de
Mallorca, dirigint-se cap a la barriada del Gainaadó, Parrtiquia de Nos.
Ira Dona de Montserrat, Salmerán,
Dos Rius, Passeig de la Font Castellana, Travessera de Dalt. Avinguda de la República Argentina, carretera d'Horta Campoamor, Horta, Placa del Mercat, Fulton, Passeig de Maragall i carear Dos Rius, amb un total de 3o quilómetres.

VELA
COPA CONSOLACIO
l.a segona i darrera prova de la
regata Copa Consolació afecta a la
Regata Copa llaristany, organitzada
pel Club Maritim de Barcelona, tindra (loa avui, a le quatre de fa
tarda, entre yacht de la S2rie Hispània classe Z.

Cm de tu Corte
21 d'abril, tarda, a dos
quarts de cinc

Duitu di Pamplina
contra

F. C. SAR CE LONA (Ruina)
'A lee tres: Parta de Quarte
"Provee ItIbUques .
and. • .

Diemenge, 20 . d'abril de 1924

LA PUBLEGITAT
eapeonfflospeenemerailesettmense

ELS ESPECTACLES

COL1SEUM

Gran Teatre del Leen
companyia de Calla russos.
Avui, tarda, a les cinc. PrimeI., de propielat i abonament a
1. Carnaval; 2, Pot-reuchka. 3, Cleopatre. - Detaf . da, a un quarts de .511.1.
I Les Sylphides; 2, L'auras miel d'un auno. 3. El prineep
!gol, . t. Le TrIcorne.

Avui, diuntertge de Pesque:
A la seesid manid i primera
de la tarda, beldar el riere,
ver 'M'injerir S. Hart; La peía.
cesa rebel, ?refranes Ajuria,
per boroelpy
i el partir
rfreempat entre el Sporting
de Gijon i el F. C. Barcelona,

,ranelnenIln

TEATRE POLIORAMA
Cernpana.te d Joma Vira
Primer /releer: Franco»
Atareen. Primera aetriu,
Marra Luisa Monote

9
0

111

UNA VEDADA ERA UN
PASTOR...
¡reas popular!. A dos guaita de
sis:
LESPECTRE DEL SENYOR
IMBERGER

e.:tccada ahir an ..b formidable
Nj. l'obra del misteri,
'espectre del senyor Imberger.
igitzlepies a dues pessetes.-De.
.ä. a des quarts de quatre, la
re:na de les rondalles
LA VENTAFOCS

nit, a les
i sug,gestiva
usedta en quatre artes L'espectre del sonyor imberger. Es
a comptaduria.
A dos quarts de sis, i

Ja misteriosa

TEATRE TIVOLI
Gran companyla de sarsuela
aetors i dtrecters:
F ERRAN 'VALLEJO
ANSE1-711 FERNÁNDEZ

diumenge, tarda, a
dns quarts de quatre:
CARA DEL MINISTRO
C7, ;,.eiä de Pau Gorga
LOS GAVILANES
Nit, a lee deu:
DOÑA FRANCISQUITA
per Bugatio. Vendrell, i debot de ConcepM Velazquez
t di . ! primer actor Flioaed
;fuentes. - Diiluns, tarda,
a Ae quarts de quatre: Do_
Franaisquita La can/* ayo
cia r del olvido, per Gorga
..*eve.14.11114.1141141/41le
LA

4ffl144.444+644,44~4444.4

¡TEATRE NOVETATS
Csmpanyta argentina

Rivera-De Rosas
IG;r,, artística d'intercanvi
4

hispano-amerteä
1 Col, d“nn enire, larda. a 1.3 4.
3r3a exit de In roinedla IW.irlea,
er. Ir , s arie t , Ce J. u Cumulo 1
J.-, p Mas/Anal!.
LA TALA REPUTACION
1emer.a de la rornisna en l irr acre,
rl s J. ri ,:attillo,
COMO SE HACE UN DRAMA...
a los del:. otIrena de la es. . , :a en tris cele. de cnStums
al,Pelens, de aun Eänchcz Gardlel,
LOS MIRASOLES
l ,-t • I' l lnns, larda, a les guatee.
Coro se hace un drama... I Loe
slasolss. SI!, a le' a, ir, e = i; eta
Is 1 al,p/aela are la rnme.lia en
Imt amee, de Miranda r Plrard,
DI hambre en haba, estrrnala a
ElaIlG, Aires per agae s la 1.ümpaTT 4 1 representada 3 d.', arpad, e,
l, ‚Tan r-Ttl, als manee iran, i
. .51r,. El hombre del frac.
..i pre senla o l A Fspl i. ndid (le iH marts. Inv.:511raeld de loe ..
1., pnpula .'s, lerda, a ans !
I. rol,. La mala repuracien. i
.. spalte e (. ,..iniitailuL :a.

eid.imes-e-...-~+MeePerreemperlO4
.444+«,-$4444444.6444~4
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Gran Teatre Espanyol
,NTPERE

BERGE3

FINA El. DITCNI PORTA BANYES:
Dererat
flt.s l anea 11,1113ena I
.44411,-4 I 1 /len, a.
tala 1 fannpsantirn es alee!
ves.
la
aea
apbsts
d 'or tua.:a t Pallables
_
letr- 1 d llInnt do
larde 1
Ti I I r t oti5
r. ile3 EL DITONI P..aRTA
SAN
VES!
1
•+"

quia eraoles; L'exprds de les
sis, per Niles 1 1.'eleh i el partit
cle futbel trienal del Barcelona.

ARCADIO ES FELIZ

Aale: Es desperen butaques

Dies 9. t rl 1 11 de maig
Tres 1:te...ralee fuerione, 3
per la amineni artr.. !t'aneen

~se.e4~04544444~,
TEATRE TALLA

JEANNE PROVOST

Companyia d p comèdies de

MELIÁ - CIBRIAN
Art, Bellesa, Elegancia, Distlncta. Ele tr e s darrers exits a
Avui. diranonge, tarda, a des
Porte
quarts 1jn. c;tiat • e. in remedia
LES AILES BRISEES
lico ft,tre EI secad; a tea Pis,
LA TENDRES3E.CHARLY
•
ttsperial. la ccdaiedta
a • tres Se.i• s La tragedia do Ma.
P a r an ealroel'acItuiritr t-n r ait del t,atr:t.
richu; lf o Uta g uart d'ona,
toralitats als sereservaran
laerternyesn ene/erija en treta
nyors rifle" I o p prs.5.,, non durant • aeleE. El ardid. - Dillune, tarpaei ttariei de la decrece rompa- do. n (l o e T'arte de parare, La
firts al d'a 22 tragedia da Alarlohu; a les sis,
nyia estro
del nies 1111 , 5012.
El ardl d , i nit, a das guiarte
d'enre. La tragedia de Marichu.
444411~14O44444•94~1
1144~1144+11411.044446~

SALA EMPORDANESA z

EI.DORADO

Carro. del Pi, 11
TITELLAIIIE: J. Anotes

f

Coliseu de varietats

-/
e--

y
Aval, ferl y tta a O• Plrons ,I ,
/
• my-roe:id, a a s e iiletr^ Ce la farda p
1 UN COP DE CAP

,

ditimerge. tarda, a
s quiirts da O:n n-• . Cotos-

,.,, , n,;:,.
- a ..,.
1
ti. g asisituit
, tf.-5 le mona ,

drs..-rm

l/ Il ra lül
4a. el non•pin•
lit. RAPCELONA - ATRACCtO

nr.tables pet11,:4s. Exta
da's rTcbrItrY1`3 Uaxon Rus.

roletstl pl3, a nels Ilelioe.
9'
13i111 n 1..S. a lit e rp,ar-e r. e l% AMI ,
«In prl,Tates :
1. EL POU DE LA TORRETA i
af.,l asir,, pr.li ttt,if.›‘
9
II. GRAPI PALLArrADA
pele pail,-issOs.

4.44-14+144.44.04444.4•4•4•4•1

Exitäs Ealtäs

u-s4444444441444-144444444+'

de la gentlinetina artista
- FilEnCE SEROS -

Companyia de sarsuela del

Frederic Caballé

I

Extraordlnäries sesslons

diós progr a ma. 5 actea, 5:

e

MARUXA

TEATRE COMIC 2

ro ,r;, snria futernsem7',17 da
• CIRC PigUESTRZ 1 ATRACCIONS
..,er
FREPIASI
te.
d,, rt, rico. urna. 3 los ella.
irr. I erl. a eln3 I n a -me de d,o.
Canvl de laa a rama. Sin,03 et raee Orne

i el grandiós èxit
SOL DE SEVILLA
Dilluns, tarda, 5 actea, 6:

teme.

1 SOL DE SEVILLA

FIxeu-vos lad en ele cartel',
repartiments
r155 lft••••••44~..**444•4+o-

*4311÷1144.4144444444444e4-1/4..

Teatre Barcelona

1
Companyia eamice-dramatica

--

111CAFIDO PIGA

4

LOS INTERESES CREADOS •
eremeiti de Posa ri t'ir,: t.
Nit,
;es d'u,. fa ceru.:14.ha

artes,

LC DICE LA COPLA
4

la rin. No
mäs calvos t Lo dice la co.
Dp rp ir. ilrilltn5

LQ . LA MÚSICA

.

..-••••••••

Saló Catakulya
est'l r- 1 .1Eleri ltd. Moles
Notable.' menea 1 irle.
nt , ! I . rhtiffI rVIr • de Pa - pnl.t. gran•
'ardo, flan . , , , s1 dIrr. 3 rrrit.nal
si en,: I r -.ir rriC, t'AM e, IR . l.‘e•
neareersra
e.la Rosa DE5,,ler-ell
FLANDES
., ,,,4,1, aartet-e. I,
: In mea , iii,i.n. I eran 15050
zid r3ara
. cri•lr. de PAr. it Et. NIEL t En. erra
eleins . i.1 per sortea; rolo is mes
lee 5 n 11 ,. 1.: a - nen raro...tares.
a kIr •• - • • . fl • S El gäl (acirate.
- vol rmut sr.r • le • •;50,1 ' ,,,rr,..,/pR
.. y 1... p. sC:ru5 Alce :,'-, Malqueda,.

• .1, n.,1 , 1.., mi
El Cri.r. 11400ce Landre,. sei . or.onsl 1 O ,.1
a , n t. R, t
1,0
A,
ini
pi,
La borona
•
, MI, Igl.,,,,
, • u. 5 n'O', d'elle
t
.10, Sen . ,,,..1:31 I 311ike.

a

E

1$ Gran Cinema Bohemia f
v
:

¡vi,

5I•,

aateal

4 d 1 1 e 1 Ter te
1.1. e r a n ,: Pr.
4 e: aren: La col-Im pele d'En Pej llar; a • p een al . !e reme se. r.
4. T. , 1,...ampernoor del. ¡lobeen; el
, naden dr 9/713
inemetnertrne,
Amor que 'ring. : la dIverte,nim,
*i rrint h..13 Triuuteelene. Ic*.erptrtala
S,- "r 1 "• Denl o , diurna de rie411 a 1. Tarda 1 nit.
! gue. maltea'
sesms yretmusee.

't
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Monumental •
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tables.
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pri n grAMP>.

Laut, erramearre. sérstie matinal ti t
a ir Menee el cul pe, migue round:
'seque amolar 4 . 4oposa7, ?ribera.
514 AJUStE TrIbllaelene, ver ”El":
Autualltalls Uol verted. Tarda: ii luna
'top, diss11. MI:55Con 'ase *Heme
elltuos
POMpfl. $45014
matinal d'e a a 1 eme earrenear
opimo si entre, vi 1 cierre?: Una
ella ilef Reas La deureelode. lar.

011 t t, urea eemem.

dlumenge,

programa. eztraerelinari. Cama
,11: del sien:a-Henal film zi
triomf de la bondat, repartir len
jet nad e s. pretjectant-ee
du...5
eenrer. qua"! A e un dele mi11.0 t, que ?han prai e ttat en 1st

panlalla

i

Arria diamante. i &Muno
de Pasqua

ESPLENIND SERVEI

/Mita. rrearia de In aren erSonant el
lit lar It
pel atan puculto, (j'Inri
gili>tn fle;r711 n 1 Dentry; L'emperador deis pobres,
, rl runir' ompitn1 rj'a_
turS
grandes
rpl , 5
Ezit sorolids,utor. balean.entre elles
El dotze manament, Ainrie.; La
Víbora, interessant drena, Aturin L'em p eeador dels pebres,
pftpilpn I r.ntlu ;, , Tornasol contra l'alcohol. e; a n brome,

El cinema do la Intimitat
rae .1n•freeres f•rnrriS'.
Co•li c -11 iA
-oeste) tem'inel a les
als'
Tenla , •• . !“A Infanta,
eppst p ti o q •aerrr. rtillurretljy,
rear.aa"
CI DRI r e Gete
rernine s• N 1 . n ala; e•• n 16 r n -•
des menos
peelat
a• den, rep o l I elfi n o ttlä I sa.il
mee
1•
n
ni.
die. torda I
eellides erejterinns de eireetart
Fr" er's.

ORQUESTRINA
CIAT72-11AARA. Contracta.
Reynds-TapInerla, 35. Priman.

Deberte des de 8 pessetes

Trigans Verdura

- -

ESPORTS

Carreras ü (Halls -

CONCERTS : :

Orquestrina Iluße. Saló de reunla de lamines distlsgldes

•
a

•

Avul, diurnenge, eeeetia metinel d'II a 1. Durant laquee- •
a tes bares; es ()repelieran butaque s nuinerades per a la ees. •
• 516 especial de l e e EiS cl'avu, 1 denla, dflluns de Paequi.
II
a Tarda, prirtera sessid, a des limaras r1P quatre; eegona, cc- 1
• pedal, a lea ele; nit, a dele qu'uf F de deit, gran e.xit de reme- U
N
I ciontin . drama amerira Lleialtat, pel pepuiar artiela Cayen a . e
n Actualidades Gaumont, 0Xil ,orrtn Ilho de la premiosa !I PITI..?t s ill
R
a dia dramàtica Alerta amb la corba : exchisiva), euperpre- li
n duetid -Golde-ye", sublirn interpretarth, p e ls p-ans artis. IIIu
n
a tes llene ChadwIck 1 Mollar Dix; Melilque recala la mona, de I
e
: broma continua.
Demä, diliuns de Pesque, granda:te programa. Tot ostro,- III•
•
g eles. Seesid matinal danzo, a una. Tarda, primera amesid, a •
• des guarra de, lamtre; leerme, esperan!. a les sis, ert tetes •
Z les eessione la nacional joia d'ara argument del Eacin. Due 1
II do Tovar. Pedrucho feaelu siva ,, p rOdu reiO ne tam e nt eepa- s
•
a nyolie interpretada pels artistes Elle. Paulette Landals i el lo
•
aImputar matador de braus Pedrucho. En aqueet film es veu •
a amb tete els detalle la Setmana Santa a Sevilla. En el trena- 11/
II
a cure de la ve:tensa es tentaran les veritables -S'aetas", el
II rant mes 11p;ce d'Andalusia; compindant el programa El des- •
• penar d'una dona, sentimental c.oniMia. Nit, a dc.s qunrts da •
•. deu: Medique Niega la mona, de gran brama; Alerta
•
amb la •
Ill corba ;exclusiva), i la grandiosa pellícula Pedrucho (ex.. B
•a elueiva). Preus corrents. Preferencia,
1 pesseta; gene- II
a
a

Ii
!Insranlielnaairaaaaaaawnowanaaanananannicran

CHA S EIGNE HIERES-

Avul,

diunienge, inauguració.
Abenernent L. C., 50 recetes.

Liarla, 43

PIANOS, AUTOPIANOS.

HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCAS(O
Vendes a terminis. Pianos estrangers

_
•
.
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1BLENORIZAGIA
PILIRGACIoNrs)

BOXA
Cneap nntt d e l F. C. Dareelena
Mea, enumere » , ee, a les
la tercie. Gran requatre
unid internactrinal i de
CAMPIONAT
•
r eurbar, -S mande. de 3

en ledeolla raaniteataeienes.ttrefriti"psvtle,i.:,
ece(t, rientie, go".. emtinn4 .te., por erdr.leaa e rete!.
ole, que sean, se ciaran pronto y radicalmente cou loe

Cachete del Doctor Soivré
..p.e

depuran la !silero y les humores, comOnican s
la orina sus prepiedvirs antieepricse Y micrebirlis,
.1s admirables reenitadcs se experimentan a las pr,
Infra, tomas, in irejariA melga° hasta el erteplern
y perfecto restableeimien« de Sedo el oposito
nitzburielerie, enrandosn el nceicute per si
insercinnes ni /ayadrn en quo «ya Co nt,resal,el
y.nadie re entera de su enfermcdad. Dama
tomar ,I.113 «je para cenTeactraa de Cdf.

remate. Catarla tenue Brugucr.
rembet, 5 reunas, de 3
reinuas. Masco centra Cola.
Terter rereltet, en in rounds de
tres minuie. airones contra
Fontanelle, cerrepici de Bordeus.
Quart gran combat de Camplo-

Agente esebrairo: Hija no Inat 'nnar.
l
Y R n 1.3,
s. se C.. Monea«, 2I.- Vente
pose. frasco,
Senara Rambla de les Flores,
rearterie na•
• 14;
'
Francesa, 7, y principsle. larroaelas de Espaha, Portugel y &medula

nat d'Espanya

pos Welter. en 12 rnands de
tres mlnute. auents de A anees a ernberats ferte
leatlee releseOtre de Bolea

SAEE

ea nt re.
ALIG (tampie
cat el ue; ramera, en deu rounde
tic ires minuts
MARTINEZ, rnmped d'Espanya

Exterminades

aentraj u pessetes.
tleteie F. C. Barre/en:a 2 peesetes. Lecali t ate de : e peseeres a

APOPLEJIAIFeridur a)

1 peeeela

DIVERSOS -

Anglas do pecho. Tejes prematu:s y
demás enfermedades °reinadas por la Arto.
rloasclerool. e Blisertelistem
So miran de un modo perfecto y radical y no
evitan por completo tomando

TURÚ PARK!

FlUOL
Los enromas precursores de estas enfermedades:dolores de cabeza, rompa acalambres, zumbidos de oidos, tulla de lacto, hotejueos, cchi•
dos (desmayos), molona, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irn'tabbidad de
cordrier, congeshores, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad. StO., deseare.
ren con rapidez usando anal. Es recomendado
por eminencias médicas de varios paises; suprime
el pelig c. de ser rtcrima de una muerte repeuttna:
peryuclica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se Manifiestan a
las primeras dosie, csminuando la merendar hasta el
total ieslalalccirl*entol y lovindese con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
S'ESTA, Sag•la, Rambla Etorea, 14, Barcelona,
y principales larrrirclas de Espada, Portupl y
Anneress.

MagnIfles Jardias
Aaui, diumenge, i denla di-

lluna de Pesque, a des
aliarte de s e a exhibird de

l'aelrepid
Acraisata cinematografic
NESTOR LOPES

El temersel "grImpeur" d'e.
difiere, el iuni evAruteca,
sets arruma'.
• Tal r. altre « ,
,sserelpi

d'enfllar-ae a una altura I
hangar-se, Illgat de peus i
meros, al Ilete
de la levan pleee de Pastee
d'aqu e ete :terrible
rmemiennnts e:fraccioneSnnda municipal
Sardanes
Putzinellis "Quatre Gata"
eervel (19 e(tfi, I refrescos
d e Carteó

.•••••
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Vertu g

Sport • rabee Ball

flareat rie l'en!

112 i Cl,

rete. 27

minut amb

YARMÄCIA PAR aoti.L.Comte Assalt .28 .BARCELONA
UNA PESSETA-Pco coRREu.130pessetes

rntrada

-

en un

Linsecticida PA.RADELI.

Ilensg e r, remira JANOT,
templa de• Larrainee

inum [283e13
0'50 pessetes tes deu prtmeres paraules i a 0'10 per
cada una d'excés

a

i

Oftl TES DE

TREBALL

BRODADORES
roano non ierre:.

sucursel Be-

re cabahT. ret!res. POR MES
Lali, grane descampan per te
ARQ(I
dr larartf t r•ieti . XIV/Oree. 12A, !olerla?.
PIANO

Avui. eldim e r g e aje Paequa.
lerda, gene bel) Z. mt,
eetranedinen bel i per be banda
Venue Sport. dirigida ;del m ete Ire serer Tense. retrenee:
Tango irrite "5eparació",
pes dhble flamene "Fuera gente". de .11 Carmona; Fox-trot

deliri

de les prederas". nena, dillune
de Pesque, farde I if, grane
halls de !moldear.

sreer"trn'i,rere:lia,",

01,011 nomen.
Palta sant T'ere , 73.
prino.ra.

GRAMOLA

d" per
5 ¡nra.
CAVAL LS1 ".°"5.
vea.
n ?ri (pene
Ore. PI I

marino, 42. Matare,

DIVERSES

zneh*. Cnreell de Cent. 33S.

MODISTA rt,5:;",: in„,m, I, 474% ,T5,7,1117;:
entt. fenym Psoany s neARREU reS,le repre g enials. vere.
n,,es I vayan,
eridre emeereeltVee I 11,12i,nr!r• 1,11,15
soll eln9U111 I renehront. Se:
Jorre AeImoet, Mago«, IP. HadaloNa.

DEMANDES DE TREBALL

Noteeele
pER eeereara-admInleleallee
samplab/e. earriare a La PU-

HIPOTEQUES.
Padeció,

A.

n'serlr3erc'et:
4 Pes,

A. Paseen de

entrezet. Tellefon 44114 &

Calme Olas% nOlnere_45._

PROPIETARIS: ;CI177,,: 1.5 nItilrarP
r

Condiciona Immildoea.bles. RO: asases
de les Flore. te. Nave.

COMPRES
C/M DEL TIB/DABO
oarall resta alele uolems per
a avui, diumettge, die 2d. emb

Joan Males%
Alexandre Viles
assistkneia deIs Beye-sectute.
Leeelitats: unió Araldea5 rospli• 5 Mea' de eampanya a les
yola, Portal de I ADIrelt t
dotzt,

e (llame-

t,h33 em. d teem
AUTOCLAUgio
.1,
Pie, mareara

YEMAS
VENC

mea ted II .1141lie. Sao
mena E5 INEEI •ON

U.

mAcNETos. Z,nnnesutirudeeale Le.

RLICITAT. numero lit.

Palau Música Catalana
Cono," dia 25 d'abril, a tres
quarts de elPu det vespre

Alelara - ~room*
Museo de guerra, ate., ate.
Des de i55 'leu del mati
tionara el funicular rada den
mima a

.......................................,
., KU, RS Akt.; CiPnaelirt:riaafIa I
.. lrlstoclrat.c
Saó

Ilieeirere

Abenament entrada earrualge,
30 peeeelee. Entrada naire eir-,
ealatid, in peeeetes; general,
1 . 35 peeeetes. Entrada de earruetr, 525 pessetes. Impestes
earapresee. teatre de
Nevetate i emrfrtae Carreres,
Faesrag de Greta. 3?, Servei
espeeial d'aullaran:bus des de
la Place de Catalunya, i servei
•xtraardinari de Iramviee.

!Uncir:araran totes les sebe-

eions.

deal

Temperada de Primavera.-

elieetvie". Per1erin

: :

DE

RESTAURANT

Aviada de infiere de coloras
en avisar un corneta d'ordres,
a tres quarts d'una.
Coneure forearafie. Amena.
mi la fasta una Banda militar, des; de dos quarts d'eme

e:08 adm.rablement,

IHIPITn ee.l a rLi per la 5 i5nii artista Evelina Ele loas de
Cupid6, ezrandi n se eamedia dra.

Pedró

Walkyria

LA GEISHA RUBIA

Via Layetana. re.'imern 14
'elfen 1311 A.
1-30rapr • el rniror roo iwif,

Cinema MIRIA

Gnin Teatre Comtal i

a

ri:Unseno e , EI senyat
blanc i Mines de patasca; 3 ele
Sonant el oulro, L'emperador
deis pobres, 5 epis e eli; La PI.
tcnIsa, Bicerra artista de clro.
?St rece riel Slis; episcall de
la col n. ssrd !era! L'emperador
deis pabree.

2. sal

t

RESTAURANT DEL PARC

da den.

AMIMININD
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Prdx;mament es presentara al enld
ana nnannennnunnunn
__nnannannari

opereta einematogräfica cantada
.Traduïda a l'espanyol
Pe rfeete sicrontemo, que produeix la impreesid (1'4" 4 el % artistas de la pantalla els que exenten els can..
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9
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pla. Nit:

ALFONSO gir, 13
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161BinM>

Avul. el rumenge,
cedo. n .4
.;•
(111a s
n'Irse: La casa
de tos Milagros, i la gin
'Ira le
X

drain;d +re
.lesap Mill

1V1 F.

;

'HefRiela'

Cinema Princesa

IEL ARAN ROOLCOILLO
Dueto,
rne
s • orl 0.1 ¡mis,
deb Itue,
oil
rsa n lt,clel,l..la. KM,
p• cionT.
ek rIvr1/ i 1,11411: Mahomet LaDos; Arnadeo 1 Fin, elowne. Peinaran Tauic • alur;o; Fred and Mere,
e n el,s1 . s. Ilmispirinl i Guerra. 1, n1.1,-es Perrilla Fredianl, arrnbatr- a dial l Gran co,ru,
ess,nt nes,mulacla anee un relittle d'arnent 11 perons
Stellt! la Soslelar Se chela 3 ‘01tes
o II pista o-ne s' inreil la ariler.
Dilluns, tarde. a le, <pian e.
dern. gramllne.i
a ' los
TlIlllaenT'^. 01. sranfficma
matinal da bona.
7

LA DOGARESA

Eeplandld cinema .
El local mds elegant de Barcelona
dium e nee. grane e • eeiene a dee muerte de girare i
O lee sic, i nit, 111 e!t5S guatas& de
deu, sale un ose:andad programa rie eatlusieee per
equeett mal ca •at •1 miel fileteen
El maniquí de Chez Taquln,

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

MECE SEBOS
lealreasleemeetaeateatee-ea-aaealar

Avui, diumenge, tarda, a
abs
o quarts dr quatre, gran-

PeiniVelbrie

Mili, L'emperador dele po.
bree, 5; Lieleitet, El veredlote,
Amor quo verte.

de Pampa.
Tard., a dos quarts do cine,
1 rut, a Zes &u:

Prrea-444.94-1.4.4

Especlalltat en banqueta

Diana - Argentina
Exeelsior

Do rna, dilluri!

baríton

RESTAURANTS

Salón

galera !

I TEATRE NOU

Restaurant a la carta.

e4vevell+94444444•41144114444.

pp? Erem y Lyon
Derrit, datan., erendieees rasesions. Tarde, a dee epiarte de
genere 1 e le' 515. 1 rúa a dee

:tf•iiMfafes

Marees ded Duero, 85
Ávui , grandids elit de Luz
▪
Pllarin Illartinez, la fer.
mea raneenieta Bella °huno,
la formes i elegant esnnni! la Clavel. , lee suggestivee Tillnetle 1 Co n oepol6 Gar.
ion, In ltleillifetrild danearina
Pernendeta del Valle. Grandiós
d • bnt de la eelnssal trnupe
Delvo and Delva Delvlta i Darraleo. Caneurnatinns de marea.

de.

LA VEU DE LA RAÇA

LEERS-ARVELLOS

Sucres de, lee notabilissin-ies
artistes
LES FAVORITAS

I

di' Paseas.
Nit: Igual prearania i Nevetate I/W vered flamero 115.
Derrai, dilluns: El gran galeoto, Pccgrarra Murta cape-

torrolla

fr" s1 la fornüen oansa.
fiels
rina Marta Platea

Taquilla oberta d'II • 1 del matt
En prepftramd:
AUTOMKTES EMPCIIIUM

numeradem per a les acantona
especial. d'avei i (lema, dilluns

gretinse en eneala emerieana,
?ter .tulette, rete: Severf no S'a-

sala programes.
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ma Ajurra. per Ethel Clas ton
i jaek liste: Un barri trae-

i tia a les deu:

A les

Jaoint Benavente
11' al l'Y e n« de Parrp.in tarde,
off a les dro
all
'
de laii I 111 Trpr,erl^ e In faninsla SArre, tles,a
pr
n. ,rld . I Ireli.e
I
nerclel del •

A la sesea') de les sis tarda:
La pauló de Reune, Preara-

EL oaao DEL CAMELLO

Teatre Català Romea

Tolden 3500 A

c!e

panyt, celebrar a I Estadi de
Madrid el dia Id del eterrent.

Ave:, Pimpis de Restarretejer , 1erda, a des; quarte
de quatre

Teatre Català Romea
A\-M. diumenge, a dos parte
ÇI:1:7 1` . el grandiós especia-

eemifical del Canipi p pae erre-

•••n•••••n•••--IMMealembel.1•81.1111,enn•
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NOVELTY

IMPON Din A

TEATRES
z Aviat apareixerà

MUS IC . HAL L S

COSES DE LOI

lora manees 1 lAtt1111,
va tasa lb/baffle% mor
lo Mal Pu.

Diumenge, 20 d'abril de tez'

LA PUBLICITAT
,

lignaaveliztaammisounzezzinzaaaanc

Un formidable pas.de gegant
Vers fa tàdft i completa netela personal 1 de
la llar, ami) els famosos sabons patentats •
,
M

Clinica=Sanatori per a la dona

G N A"

de tal perfecció, eficacia, tvilitat 1 economia,
que sois manca que es coneguin per adquirir
sense reserva la confi Jrca, crè.iti aplaudi-

SITUACIO: Carrer de la Garrotxa (futur passeig de Maragall), números 52 i 54, davant de la
Rambla Volart (Guinard6).

ment dels consumidurs.
REGISTRalp4 gjo

Sal» "MAGNA"
en pok-Per a rentar la roba
de cotó, fil, llana, seda i llurs
mescles.-Sense fadita; sense
perdre hores ni malaguanyar
el treball
Es (lisio' el pols, mig quilo
en 20 litres d'aigua (2 galletes), freda o calenta, a voluntat. Es posa la roba tal com
és, ben preta, en la solució,
unes hores, durant les quals
s'estova, emulsiona i dissol la
brutícia de les teles, i de cegades, aquestes queden, en
treure-les, tina mica difuses,
segons fos el seu estat. Aleshores es renta una mica fort
amb aigua clara per expulsar
la brutícia que resta ablan¡cla
en el teixit, i si voleu, o be la
roba ho demana encara, doneu-hi una Ileugerissima pas-

uda de sabe> per a Manquejar-la. Després poden posar-la
en un bany molt lleuger de
lleixiu liquid; per al gran blanc
i treure'n les taques de vi o
imita, si n'hj ha, blau i a eixugar. La präctica solució del
rentat a casa, de portiers, cortines, fundes, etc. Dels vestits,
bates, brusca de treball, etc.,
en forma desconeguda fins
avui tan fàcil i
agradosa. Meravellós per reatar
amb máquina; és la solució
del seu ext. Estupend per
rentar el servei i atuells de
cuina i tatúa, trespols, taules,
etcétera. Dissolgui's a faigua
a gust de cada cual i fins que
laci escoma i estigui ben suau,
¡ renti's amb ella; Es el domi1111

IIItapraplat aer a sabio

3 !Muda

ni de la netedat a la cuina. Un
recurs poderós; un gran descans per a les feines de la casa, transformant en agradosos
els treballs més feixucs de la
dona; rentar la roba i rentar
els plats. En paquets d'r, 1/2
i 5/4 de quilo aproximat, a
1 . 50, 025 i o . so pessetes un.

Sab5 "MAGNA"
de coco purissim. — Especial
per a tocador j bany
Per a la seca cara i el seu
bust usi sempre sabons d'olis
glicèrics, els mes indicats segoma la ciència per la terapèutica de la pell, amb exclusió de greixos animals. De tots
els olis, el de coco és el que te
mis gl¡cerines, i dels seus sabons, el "Magna" és el purissin), cuit, neutre, finissim, perfecte i econòmic. E l seu
l'encisará. Es el mès podercis,
senráll i natural talisimi per
conservar la joventot i tersura de la pell del seu cutis i el
seo bust. Pastilla perfumada
d'ametlles amargues, a o'bo
pessetes. Pastilla perfernada
extrafina, a o'Ho pessetes.

Sabe MAGIii pu a tot

CONSTRUCCIO expressa per a Clínica-Sanatori, amb tots els avenes moderna; water i lavabo
a totes les habitacions; pavimenta asfaltats i amb lleuger declivi per tal de poder netejarse amb signa corrent.

Sabó -MAGNA"
Pastilla venia comprimida per

ORGANITZACIO ADMINISTRATIVA que permetrà de prestar l'assistència medico-quirúrgica
en òptimes condicions a la classe mitja i treballadora, alliberant-la de recórrer a hospitals
de carácter benèfic.

rentar les mana
El mes escumés, agradós ¡
enérgic que dóna la netedat
absoluta i asepsia completa de
le- mans, de¡xant-les fines i
blanques com el lliri, sigui quin
sigui el contacte o brutícia. Per
a les senyores que s'ocupen de
casa Ilur, per rentar als nens
les mans i genolls, per als esportsmen, per a les persones
distingides que es dediquen a
feines, estud¡s o treballs, per
als que tenen fe en la higiene,
és un ideal insubstituible, una
meravella d'utilitat incalculable
que sols es coneix el que val
mant-la. Per rentar el cap millor que tots els Champú. Per
a la profilaxi dels vostres peus.
Rentant-vos-els amb "Magna"
lares salut.
Pastilla pet¡ta,
Pastilla gran,

0

CONST/TUCIO en societat anònima, la qual permet que el petit estalvi pugui adquirir acciona,
les quals, a part del benefici que rendeixin, proporcionaran a Hura posseïdors les següents
facilitats de carácter econòmic a llur ingrés a la Clinica-Sanatori, en el cas d'haver de
recórrer a institucions d'aquesta índole:

11

AVANTATGES QUE OBTE L'ACCIONISTA
La propietat d'una acció clima dret a /a dona a ésser operada sense pagar honoraris. La propietat de dues o Inés accions denla dret a una important reducció en el preu de les
estades. La propietat de DEU accions china dret a una estada i assistència mèdico-quirúrgica,
sense abonar quantitat de caP mena.
Per a més detalls i per a l'aquisició d'accions cal acudir al domicili social interí de l'INSTITUT GINECOS, S. A., situat al carrer del Carme, número 24, principal, segona. Telefon 636 A.

'40 ptes.
II

o'go

•
MELIUS

SAC demüstic "MAGUA"

E

blocs a baamb blocs i
se de coco. El :Ad de ilits

Portentoa especialitat per
rentar el cuarto de bany, ren-

suavitat, duresa i rendiment.
Tot sabe,. El s:.1) :, ;:ristocri:v.ic
per rentar tnitgci de seda ¡ fil,
plastrons, brines, teles fines,
brodats, interior de senyora
dels bel-es
El bloc a n'es un. Mig, 0 '50 pts.

tad,rs, bidets, marbres, vidres,
¡ajotes, mosaico, pares, irnos,
fustes, etc., etc. No (atila. Tot
soluble. Par a mans molt brutes i callosas, 060 pessetes tina.
Per a treure les taques de gras-
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ljEl qvi pai g ii deis ilirvis

conegut Elixir Bertran. Producir fi nie a Espanya, receptat cada
Cura segura amb
i dia pels metges mes eminente per combatre epil npsia, iiistiirir, migranya, palpitacions, frsIII• motors, rodaments de cap, insomnia, perilua de meinnria, Sen ' lira, etc., etc.
•
NO DESCONFIEU JE COR4R-VOS 1, !;..R VELL Oh 814 LL VAL
Venda: Farmacia Bertran, correr di' Jiinipirrii. mimen o II, farmacies ben assortides
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ORTOPEDIA" MODERNA
FUI de B. Caitasona
Taller I despata: ESCUDELLEPS SUMOS, S.—Teléfon
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El nombre de tapes que constitueix cada lot,
així com l'època i els domicilia on tindrà 1/oc el
canvi, s'anunciar à oportunament.
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Cada objecte será canviat per un lot de tapes
de Ilibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presenta com lots es presentin al canvi.

EARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM, 2 e73
1111•111M1111111111111811•31111inizzamansimlitnaanansannzier4amilult111,111111111111•111111112111111

ii

PER A LA MIDA PER A SENYORS

Eis objectes amb que seran obsequiats eis
consumidora deis papera de fumar NIKOLA i
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.
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liebudes les darreres novetats de la temporada. -La casa Inés ben as a preus reduïts.
sortida amb vestits de nen pera la primera Comunió
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Se sol-liciten representante en les places Maree de compromís
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1375 pessetes, tres peces de cada classe (divuit peces), ¡ un quilo en pols
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OFERTA RECLAM: Per a les poblacions un no slan posat encara a la venda, per poder provarlos. Trametent en segells, gir postal, etc., 6'15 pe.setes, una peça de cada classc i mig quilo poli.
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DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES
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els PAPERS A2OTATS o els CIGARRETS ANTIASMATICS
riel matetx Doctor, que calmen de seguida e:s atust de
Nult permeten dormir tranqull.-Demanen prospectes /
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BODEGAS ILBAINAS, S. A,
MARCA RIOJA

VINS DE LA RIOJA en les seves classes fines, cep BORGONYA, SAUTERNES i RESERVES
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ES RECOMANA MOLT EFICAÇMENT PER LA SEVA SELECCIó

GRAN XAMPANY, en eis tipus DAURAT ROSAT CONYAC "FARO", exquisit necta
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len ES TRINA en la sessiö ESPECIAL de la tarda
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PROGRAMA AJURIA ESPECIAL
Pels arlistes Auek RilBERS, MONTAG11 LOVE i PERE DE CORDOBA, que en interpretar 1 emocionant film aconsegueixeli amb un gest, amb un petit moviment, donar expressió p lästca a les més imperceptib ies vibracions de l'änima
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LICOR de TAULA

EXQUISIT
EllaBLZZO3115111 II

11 II II II II II 11 II II II O 11111 El 11 II 11 1111 11 111 II III

1111 11 11 1E 11 tu

a
a
u

11 li

3

11 111 IN1 0 II 11 11 11 11 II II 1111 11 11 11 11 11 11
;111

NY

Abans d'encarrégar el vestit al vostre sastre, com teniu per costum, visiteu les
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de la Cooperativa de • Fabricants de Sabadell
on trobareu el millor assortit en generes de mig temps i
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Gran xampany de cava criat
a les caves naturals d'Es>
pluga de Francolí
DIPOSITARI:

Pare Castas, Sins,

més

altes novetats

Les sederies més originals
Les robes més elegants
Els més grans assortiments
I pels seus preus sumament limitäts

Coitinnimellt exhihicó di uns models de vestits creació de refinats artistes parisencs
Sucursál Núm, 1

PREU FIX
Casa Cent ral

Sucursal Núm. 2

Sahnerden, 29 i 31

Portaferrissa 9

Portal de l'Angelo 10

Telélon 17,55 • G

Teléfon 3031 •A

Ireléfon 4935-A
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