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LES REPARACIONS

NO POT DESTRUIR ELS
Ja sabeu les revelacions fetes no fa gaire, a propòsit de la
br.tal'a del Mane, pel diari socialista alemany "Vorwaerts"?
ünvindria que tothom sapigués aquest cas tan exemplar. Conendria que els sapiguessin més que ningú aquells que encara
cree n que és possible destruir els fets amb el silenci, que es
possible esborrar les realitats amb un cop de Voma o de llapis.
Prou deveu recordar que, a princ:pis di setembre de l'any
els comunicats oficials francesos anunciaren, sòbriament,

une victòria de l'exèrcit de França a les vores del riu Mame,
• alguns milers de pnsoners, a)gunes dotzenes de canons caperats 1 una reculada d'algunes desenes de quilòmetres per part
de l'exèrcit invasor. I en aquella dies mate.xos, cis comunicats
gertaänies no donaven del front occidental cap noticia ni conteea cap allusió que correspongués al text dels conaunicats frau os. Per a Alemanya no hi havia hagut batal:a del Marne.
Cal dir que el simple examen d'un mapa posava en evidència
realitat l retrocès alemany. Tanmateix era possible que
&post retrocés no fos deut a la pressió dels francesos i que
jtegués tractat d'un replegament estrategia amb algunes esca/gausses de retaguärdia, que el generalissim de l'exercit francès
higués transformat en gran batalla victoriosa.
Algun amic català, en aquell temps germanófil, va acollir
apesta venid, exposada per la premsa d'Alemanya. Durant alto any s, la batalla del Mame existí per als aliadófils i fou inetstent per als germanófils. I aquests tenien un mig-riure comlamia per als qui parlaven d'una batalla fantàstica.
Però la batalla del Marne existí verament, amb tota la seva
importancia, ainb tota la seva decisiva transcendencia. El geneel Joffre no havia inventat cap fet d'armes, ni havia exagerat
esdevenirnents d'aquells dies. A les columnes de "Vorwaerts"
s'ha demostrat suara, no solament l'efectivitat de la batalla del
sinó l'existència d'un comunicat del gran quarter general alemany confessant la derrota: "Els francesos—deia el comunicat—han aconseguit rompre el nostre front a ChateanThierry , i davant l'amenaça que això constituïa per a les nostres
forres, hem hagut d'emprendre un moviment de retirada."
Aquest comunicat sincer havia estat ja enviat i tot a l'a:inda de premsa per a la seva publicació. Aleshores es produïten altes intervencions, i el text veridic restà inèdit.
Una batalla havia estat suprimida sobre el paper. Però el
fet existLix. La batalla s'havia Ihdrat, i els seus efectes pesaren
amb force, enorme sobre el descabdyllament futur de la lluita.
La batalla que amb un cop de ploma o de llapis esborraren els
alentanys, al cap i a l'tVtim els féu perdre la guerra.
I es que hom no pot destruir els fets pel silenci. Ni els grans
jets, ni els fets petits, ni els que semblen petits vistos per fora i
són gratas per llur significació interna.

DE SUISSA

DE MAGIA

holla dels expres-

ie

Un telegrama de
o 3 de Lirio i KM,
M. Poincaré a Txitimita morts i
xerfn sobre es concinginnta ferits demnats de Kiev
Paris, 23.—El "Paris-Midi"
publica un despiste de Milà
compte d'haver ocorregut
'gusta matinada, a dos quarts
di tres, una topada de trens a
Ist :mmediacions de Bellinzotu lTesi.
Sembla que el nombre de
locas s'eleva a 30 i que pis.
an de cinquanta els ferits.
El roe
produit entre els
tren expressos de Zurich i
Berna, 23.—A dos quarts
liban del matf havien estat retira!s els cadàvers del lloc on
Pa xocat els expressos de Zu1 de Milis.
Com que ele cadàvers estan
V almant corbonitzats, resuliv extraordinäriament dificil la
identificaci6.—Havas.

Com ocorregué la catàstrofe
L 'exprés de Milä s'incendià
Parts, 23.—De les noticies
ex" s'han eebut darrerament
Sobre la catästrofe ocorreguda
Prop de l'estació de Bellinzona,
e5 dedueix que la topada entre
e12 expressos de Zurich i Milä
e, s va produir a dos quarts de
"es de la matinada. cap a l'entr ada de la dita estació, davente s la catästrofe a la manca d'ahacia del conductor d'un dels

trens,

Els vagone de l'exprés de
Vilb s'incendiaren, iniciant-se
e l for en un cotxe que anava
Serien del vagó de la caleteeei6 e n <1 qual es fa la illumi"eje per gas.
Tots els viatgers que anaven
1,1 i ''istnentat cotxe moriren car-

mo nitzat s.
inri ara es desconeix el

nombre Avi ase de vfetimes.
Entre els morts hi ha alguns
tu estes alemanys que tornaven
i els empleats d'ambexpressos.—Havas.

EL

TEXT DESTINAT A

AQUESTA PAGINA

'HA PASSAT PER
LA CENSURA

París, 23. — El senyor Peinaré ha
trames un telegrama a Tititxerin, en
el qual especifica que el Govern francas, en trametre al Govern de Moscou
el prec formulas per un gran nombre
de personalitats rellevants de la ciencia francesa a favor dels seus collegues russos, no intentaren en cap manera intervenir en els assumptes interins de Rússia.
Així mateix protesta contra l'afirmació feta per determinades personalitats soviètiques q ue els nondeinnais
pel tribunal de Kiew hagin collaborat
mai en un suposat servei d'espionatge,
per comete de França.—Havas.
LES DECLARACIONS DE TROSKI SOBRE LA QUESTIO DE LA
BESSARABIA
Moscos, 23. —

Ttrotski ha declarat

als periodistes estrangers residents a
Rússia que no considera la ruptura de
la Con feréncia de Viena cona un caso
belli amb Romania.
En la ruptura de la Conferencia de

Viena cal veure exclusivament la volantes de Rússia de no sancionar mai
l'emitió de la Bessaribia.—Havas.

DESCOBRIMENT ARQUEOLOGIC DE L'EDAT DEL BRONZE

A JERUSALEM
Jerusalem, 23.—El professor
Wacalister, que treballa en
unes excavacions areueolbsdques al mont Sió, d'acietsta
tat, anuncia que ha descobert
les primitives fortificacions de
la ciutat, consistenrs en una
mena de trinxera oberta en la
roca, i que té vuit peus de profunditat per onze d'ample.
„Es tracta indubtablement del
primer recinte de la ciutat. i ele
obtectea descoberts pertanyen a
l'edat mitin del bronze, 1 es remunten, per tant, a uns dos mil
o tres mil anys abano de Jesucrist.—Bavae.
EL RAID AERI LISBOA-MACAO
DEL CAIRE A DAMASCO
Lisboa, 23.—Un despatx d'El
Caire datat avui anuncia que
ele aviadora portuguesos que
realitzen el raid aeri LisboaNeceo Is an sortit d'El Cairo
amb dfilhoold • Damasco —Ha -

ni.
.•.

GRAN BRETANYA

Eis" partits alemany g i la Discurs de Lloyd
campanya electoral
George sobre la siDECLARACIONS DEL CANCELLER MARX :: EL
DILEMA PROPOSAT PELS SOCIALISTES :: PAGAR O RECOMENÇAR LA GUERRA :: EL PRIMER
DE MAIG CONTRA LA "COLONITZACIO DEL
REICH"
"Berliner Tageblatt", el
canceller Marx insisteix sobre les reivindicacions d'Alemanya. "No es dables — diu —
que la situado exterior ha sotert darrerainent un atur sensible. Considerem el report dels
experta com assenyalant un
progrés molt gran, per tal com

constitueix el primer esforç
amb el fi d'una estimació ob-

jectiva i imparcial de la capaeitat de pagament d'Alemanya.
El Govern alemany, deepres
d'haver reflexionat, ha resolt de
negociar entrant en el cansí
traçat pels experts, per a la solució del problema de les reparacions . Estic convençut, que
la immensa majoria del poble
alemany les aprova."
El canceller defineix després
el fi de la política d'execució,
que es de deslliurar el Rin i
la Rhur.
"Per atenyer-ho — diu—cap
sacrifici no serä maese penes
al poble alemany. Peris tots
aquests sacrificis ens seran impossibles sense tenir la seguretat d'alliberar els nostres
compatriotes. La base jurídica
del Tractat de Versalles
d esser restablerta en la seva
integritat. Cal que radascú reconegui lleialment que el Traetat no ens ha imposat únicament dures, -sine que ens ha
conferit igualment certs drets,
que no poden Uses- suprimits
o àdhuc limitats. Totes les pre-

teses sancions que, d'ena d'haver posat en vigor el Tracta't,

han estat aplicades contra Alemanya — injustament, segons
la nostra pròpia convicció —
han d'ésser radicalment refusades. La càrrega de. les reparacions no pot ésser imposada
al poble alemany sind damunt
les bases jurfdiques d'un Traetat signat degudament i particularment en eo que ea retereta a les contencions al emanyes."
El senyor Marx conc/ou convidant el poble ademany a pronunciar-se, el maig vinent,
entre aquells que volea alliberar pacificament a Alemanya,
prometent el compliment fidel
dels deures que li incumbeixen
i els inconscients que voldrien
precipitar el poble a una •guerra nova, més insensata encara.
També el partit noialista i
sobretot eIs demberates, s'estoreen fa alguns dies a continuar en aquest terreny. la campanya electoral. El poble alernany, segons eill, es troba davant d'aquest dilema: pagar les
reparacions o recomençar la
guerra.
"El 4 de maig — escriu el
"Vorwaerts" — ni el senyor
Stresemann, ni el Senyor Helfferich, no podran recular mes.
La decisió que hom prendrà
aquest dia serà pro o contra la
politice d'execueió deS Reich."
A la "Gaseta de Voss", el senyor Bernardt i e/ general.
Deimling s'expressen en el DI a te ix sentit. El primer refuta els
argumente del senyor Helfferich, el qual reprotxa als experta,
de voler internacionalitzar els
ferrocarrils i la banca d'emissió alemanya.
El general Deimling, sota el
Wat "Alliberament", es retarde a la hipòtesi d'una guerra
nova, si Alemanya pogués tenis Rússia al costal seu.
"Aquesta guerra de revenja
acabarla per dur-nos a resellavitud i a la ruina. La joventut
alemanya, perb, no ha de servir als francesos de carn de
cand. La patria en té mansa fretura. L'únic muní que ens portarä a la llibertat és el de l'ezccució dele nostres compromisos i de l'entesa entre els
nobles."
Els partits de dreta s'esforcen
per mantenir l'ecni tvnc. En la
s ev a revlsta setmanal,

"Deutsche Allgemeine Zeitung",

reprän els argumente del senyor Belfferich contra el report dele experto.
•
"Franga—escrlu —hauria de
saber que l'entrada dele conservadors en un futur Govern
alma:y no comporta una pues,aaeional de maga. Seda

d'interès per a Frarma que hom

pogués ter entrar en el Gosern
de la República torees inftuents
que representin les. forces conservadores. La situació d'Alemanya es trobaria singularment
consolidada si eds nacionalistes
assumissin obertament llur
part de responsabilitat.
• ••
La "Rota Fahne", òrgan dele
comunistes, ha publicat el manifest del primer de maig de
la central del partit comunista
alemany. Invita la cause obre
ca alemanya a manifestar-se
sobretot contra el pla de "colonització" d'Alemanya, a favor de les vult hores i per d • aIliberament dels presos politics.
"El primer de maig torna,
però és diferent del dele cinc
anys darrers. Ha passat el
temps en el qual els ingenua
podien creure en des conquistes de la revolució. Ha passat
el temps de les reivindicacions
dele anomenats dude obrera.
Durant trenta anys us haveu
manifestat el primer de maig
per la jornada de vuit hores, i
el primer de maig de 1924 manifestaren de nou per aquestes
vuit hores que els grossos
magnats de la banca i de la
indústria que els generals i els
cape reformistes dele sindicato
us han pres."
La burgesia--declara el partit comunista alemany — vol
obligar la desee obrera a treballa: el dia primer de maig. • •
"Hi ha cinc milions d'obrews
en vaga forense a Alemanya,
pesó hom vol que treballeu
primer de maig per fer sentir
damunt vostre el seu poder. El
primer de maig, com el quatre
de maig, els nutres mots d'oreire seran: socialització de la
indústria, control obrer, nacionalització i centralització dels
Henos per mediació de il'Estat
sota el vostre control; segres
tament de les fortunes, de les
divises i de les grane propietats. Segrestament dels estatges luxosos, dele palaus, deis
castells, de les vales, per als
desheredats.
L'actitud de França davant
les conclusions dels tècnics
i la C. de R.
Paris, 23. — La decisió de
la Comissió de Reparacions recomanant als Governs iterassets les conclusions dels técnica que eón de la usa competencia, ha semblat insuficient
al Govern francés perquè els
altres Governs aliats poden tenir una concepció del paper que
han de representar diferent de
la que té Franca.
Als cerdas francesos creuen
preferible esperar la interpretació de cada aliat, i que la Comissió de Reparacions delimiti
després per si mateixa la saya
pròpia competencia, precisant
els punts que dimgnin i pestoquin a la competencia deis Governs aliats. En conseqüeacia,
els cercles francesos creuen
que la Comissió de Reparacions
ha de portar .a teme ella mateixa aquest treball tècnic que
Im permetrà després adoptar decisions definitives en yo que li
pertoca, decisions que el Govern completará desprds.—Havas.
ELS LLIURAMENTS DELS
FERROCARRILS A LA C. DE R.

Magüncia, 23. — L'Administració mancomunada francobelga de ferrocarrils deis territoris ocupats, acaba d'efectuar el seu quart Lliurament de
cinquanta milions de frenes a
la Comissió da Reparacions.—
Hayas.
INQUIETURS ALS CENTRES
PINANCIERS ALEMANYS PER
L'ALÇA DEL FRANC
Berlin, 23.—L'alça experimentada pel frene ha causal
grane Inquietud. als centres financiera, tota vegada que les
operacions reafitudee a base
de la balas de l'esmentada mo.
neda pela especuladora, vencen
a darrers d'aquest mee.
En vista de les compres de
metano re godeo a Emes

partit

tuac.6 del
Liberal

Londres, 23—En un discurs
pronunciat al Pala de Gal-les
durant una reunió del partit
Iliberal l'ex-primer ministre
Mr. Lloyd George va declarar
que no existien dissensions en
el parta 'liberal, desmentint
que els seus amics es trobin
dirimid, de Mr. Asquith, l'actitud del qual aprova tot el partit.
Les úniques divergències
existente en el sf del partit,
elegí, atan contra les eventuals
condicione humillante en 'qué
es preten collocar el partit
l'objecte de sostenir en el poder un Govern hostil al partit
'liberal.
Mr. Lloyd George acabä dient
que en tres meses el Govern
laborista ha dissipat • enormes
reserves de bona voluntat, a les
guate deu eO poder el partit laborista.---Havas.
LA CONFERENCIA DEL PAR..
TIT LABORISTA INDEPENDENT

Londres, 23.—La Conferencia del partit laborista independent reunida a York, ha votat una resolució preconitzant
la unió de totes les sancione
d'Europa amb la cooperació
deis Estala Unite.—Havas.

Es reme el treball
a les drassanes
Southampton, 23.—Ha quedat représ el treball a les Drassanes ma-

rientes. En vista d'això, els patrona han retiras el locaut—Havas.
INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO IMPERIAL BRITÁNICA
Londres, — El rei Jordi ha
inaugurat solemeement l'Exposici6
Imperial de Wembley.—Havas.
EL NOU GOVERN DANDS
Copenhague, '23.—Ha quedat

constituit el nou Govern presldint-lo el senyor Stauning, el
qual desempenyarts també la
cartera Alndüstria, Comete i
Navegaci15.—Hava8.

Converses ijiológiques
Diferente vegades havem tingut esaski de parlar del fenomen curiós que
consisteix en la Pronunció, *tete la in
fluencia espanyola, de formes mis dissemblants de les espanyoles que les
formes genuinament catalanes. Perallelament a dent en front de diente,
pierde en front de perd, etc., ha estas
possible de crear un ambent en frota
de ambiente (la forma correcta Es ambino). A un parallelisme semblant
devem la 11 de flingii411c, o la j de
maliejable; de manera que pot afirmar-se que la fi de llingütttic i la j de
manejable, formes més allunyades de
les espanyoles corresponents que no
pas

i ~nuble, són preci-

sament degudes a la influencia espanyola.
Una cosa analoga ocorre amb la
supressió de la n final: el fet de correspondre's pan i pa, camino i comí,
etcétera, ens empen y a suprimir la a
final en tots els mots savis corresponents a mats espanyols acabats en a
o No. La supressió de la n condueix
generalment a les formes bones. Perita
sempre? Indubtablement hi ha casos
en que la supressi6 de la n ens portaria a l'admissió de forales menys
bones que les formes antb a. cut ambent es menys bo que ansbiens, manejable menys bo que maileable, Nie gníslic menys bo que linginttic.

P. Fabra
La 'raid "Le Politice" va a la pag. 5

peles especuladors alemanys, re_
lacionades amb la baixa del

frene, en aquell moment, el
bunal de Rustringen-Oldem.
burg ha decidit que ele compromisos contrets per pagar en
franca siguin nuls, per ese«
contrario a les ordres que s'han
didat reprimint l'esperulaci6
sobre lee divises eatrahgeres.
Aquesta decisió ha causat
enorme emoold entre lee signa.
turee metallárgiques, que ha.
!Ten comprat grane quantitats
de metalls a Frena. quan el
trine «Kan en Indza.—Havae.

LA RKMBLETA
En un article anterior sobre
les causes primeres i principals
de rennuegarnent de 12s Rambles
anunctitvem les ganes que teniem de parlar també de les
petites causes d'embús i ennueg
del träfee ramblista. A la curta
o a la Ilarga tot arriba, i ara ha
arrabal l'hora de parlar, si us
plau, d'aquestes eosetes que
ens fan anar a poc-a-poo.
Una d'elles es el costura massa provinciä d'arrendar grans
trossos d'aquestes Ramblas, ja
de al mateixes prou escarcencides, per tal que s'hi vengui
sigue i ante o be cigarretes 1
altres ardbacies. Aquesta quioscos estan be a • Pedralbes o al
peu de la colleccie zoolbgica,
pub potser 56n xavacans a Pioadil/y i a/ boulevard dels Italiana. I si be la Rambla no es
pot pu comparar a aquella
carrers de Parte i de Londres,
be s'hi pot emmirallarara que som a parlar de
1 ira
quioscos, diguem quelcom dels
quioscos de periòdica. Aquests
ja escauen I tenen la seva utilitat en els Hoce mes cèntrics
de la ciutat, perb això sempre
que no ultrapassin la pròpia
demarcmcid„ sempre que no s'expansionin exageradament amb
cortines de paper imprès que
doblen o tripliquen l'ärea d'ocupació i amaguen el quiosc: alzó
no va/. }fi ha algun d'aquests
quioscos que creient no haver
encara usurpat prosa espai, ens
planta, enilä dele tetona de pornografia i bestiesa, una ampla,

encara que modesta, taula suplementaria. Tan bé com estarien els quioscos desnusos de
penjarelles, exhibint nomAs en
la part frontera les camaleros
dels peribdics més importante,
que els altres ja els demanaria
el públic, o lié els podria exhibir

al quiosquer al través de parets
de vidre, tot al vältant del seu
palme Al revea d'això. el qui pequer no satis satisfet fina que
Pol ostentar vanitosament, com
si lee hagués escritas toles a
tnä ell mateix. no tan solament
una mostra d'alguna de les nidesea impresas que expèn, sine,
tot un bon rengle d'un metete
mimare de cada una.
Un altea motiu d'enfarfec del
trànsit és el cotxe aturat allf
on només hi ha pos per a un
vehicle i la via tramviat. lions
ha de considerar aquesta via
gom si estigues emparedada o
com si sempre estigués ocupada, Jet que en realitat gairehé
siempre ho esté pels tramvles
que es toquen l'un amb l'altre;
per tant, un vehide qualsevol
aturat en un d'aquests escanyamenta es un veritable tap que
priva la circulad& Aquests vehieles s'haurien d'aturar només a les plaeetes properes o
als eixamplaments, i encara en
aquests indrets la guitrdia urbana /tisuria de curar que no se
n*ht aturessin maese. Allf anirien a trobar-los els seus propietaris o llogaters de seguida
que haguessin acabat de prnndre xocolata a tasa la ternilla
visitada, de seguida que el pedicur els »mies ben ribotejat

els elle de pon.
Els espatIlararrers, tant si
&penen del MunIrI p i com si
malmeten per mentirte de les

grane comunales, eón un alt"e
factor de destorb del tratt
urtiä; la lentitud en el ti-Abel!,
ultra el dreordre i incondfcla
la manera de treballar. sen
pecat. Horn no capeix com pot
ésser que el Municipi no reglamenti aixb, oblIgant als espatIlisearrers treballar de dia
de nit amb la mäxlma quantitat de brines en la rehecha o
reforma de la via ptibtllica . Un
any seneer es pasearen les brigades municipals per asfaltar el
carrer6 de la Canuda; un any
lambe per empedrar el Portal
de l'Angel! I aquest any de trasbale, som fou d'esgarrIfoeninent desordenail Els que tiaviem de freqüentar aquells bar_
ris recordem l'ansl de griscia
mil noucents vint-i-tres amb
pell de gallina.
Les tauletes dele cafés i bare
eacam p ades por les voreres esquifides de la Rambla eón una
altra causa de congeetid del
vianant.
I club darem de les rengleree
de eadires, encara que siento
embree de finerro, qua deeent
del Teatre Liceu importen la
mi gdiada teorice i "maricanue" No en dignem res, pecó
vetem de traelladar-lem al
Portal de la Pau mneweee+.1
mrreenpayerynvartarr~-7
a•
7PITI/Srir1 - lrlineeirecir
- Hora ecKpiErque ráfaitament entorne! aquest contum
en lee tembo venere,. *more
que no peral oom en ele esas

de la Plaça de Catal sanya. per
exemple, que les tauletes
pen gairebé tot el pes, Coa g,
l'extrem que sovint els vianants
han de passar per la carretera
—born no concebrä mai que
aquesta autorització s'estengut
áls establiments de la Rambla,
àdhuc els que 23 troben anib
bona i ampla vorera al davant;
mimes es podrien exceptuar els
bars i catos de la !tasada de
Santa Mbnica, tan poc concorreguda, i encara si les voreres
d'aquesta Rambla fossin mes
emplea del que són.
130 altre entrebanc que la
guärdia urbana nodria (testes ea
el que proclueixen els chame
de futbolistes 1 d'altres honorables ciutadans excessivament
enfavats davant del resulta t del
darrer. partit o fent tertúlia Al
mig de la Rambla amb la mateixa tranquiliitat que si es
trobessin a la torre o be a l'Aplec de Sant Medf.
Els petits motius de destorb dearnbulatori a les Rambles deuen ésser alguns mes,
de tenis no buen, observat o
bé no ' recordem. Oni mes hl
sápiga que olé& hi digui; otra
siguin denunciats tets aquesta
motius, que abre és un primer
moviment per a /a Ilur supressió. Entre aquests petits motius
indefinits es deuen trobar ele
dleus i freqüents conflictes
d'ordre ptiblic Que l'autoritat
hen ensinistrada per al noticiament de la vida .pública pot prevenir, reprimir o paliar. Alzó
en el cas nue la tal autoritat
existeixi. Perb com que a Barcelona no existelx, ni ensinishieda ni de can manera, heu's
vi que l'absència o l'excessiva
eseassedat d'autoritat vial podris &ser el (fa rree netit motiu
de congestld ramblfstica nue ens
permetrem denunciar . Val a dir
que en enunsfa darrera
ele no voldriem pae inelnureli
censure per a te gent api a. proba
1 esforcada que dirigeix la nutra ;subsid i a urbana. sine e0.9
Meninierlibel
anvnierit-biedenoteantrealpneprst asler,

al amb pressunost misèrrim,d
de vitela de auert ordre. p ressupost que poc perrnet (le des-

enrottlar grane iniciatives de
policiament urhä als directora
d'aque sta funció. i que. per
tent. poc permet tampoc d'exigir-los rewponsatilitats.
Joan Sao.

Full de dietari
TEMES INFIMS
Sempre que m'he trobat lluny del

meu país, he hagut de reflexionar sobre la importancia desigual que con-

eedeixen els pobles a les sabates. A

Barcelona, i en general a totes les
ciutats que no tenen altre renci sind
dir - se meridionals, hi ha molta gent
que porta les sabates brines, els ta-

le= torts, les soles gastades. A Inda
a mis, hi ha l'imperi de l'espardenya,
que és en imperi abominable que caldria reduir tant com fos possible. Pesó per damunt d'aquestes imperfeecions i mancaments, hi ha un ideal
enlluernador.

Una sabata neta és concebuda com
una mena de mirall on es reflecteixen
els edificis, la gent que passa, els túyola i el cel asscrenat. Per contemplar el sastre de la Capella Sixtina
una anglesa treuris un mirallet del
portamonedes i el passejarà d'una banda a l'altra minuciosament. Un barceloni, sortint del cirabotes, pocha

substituir el miran per la punta de
la seva sabata.
Una altra cosa demostra la mena
de culte que l'home meridional ret a

les sebates. A qualsevol banda da

l'Europa central veureu que la test
modesta usa un calcat de forma resSega i sòlida que no preté seguir la
moda. Per contra, a casa nostra, las
sabates a bon preu, com le sabatcs de
luxe, evolucionen, segueixen el eapeitat
deis graos sabaters de Londres, de
París i de Nora York Ca pagès dei-

xarà les seres espardenyes de veta negra per posar - se un calçat molt do-

lent. però de forma pretenciosa.
Potser en fan un gra musa. Potser la gent del Nord, amb tes leves
embates netes, però no brillante, be
trobat una actitud mis enraonada quia
nosaltres amb la nostra barreja
pardenyots lamentables i dt calcan
enl'uernadors.
El vid d'emm'eallar - nos en les labates no pot afavorir gaire l'equilibri
de les nostres funciona intellectives, ni
elevar la riostra moral. Quanta vepdes topen amb un minyó que turt
tot asid del eirabotes i tanmateht
ignora l'existencia del raspan pe a
les dents o del raspan per a les mal
Carlea Ileibdial
La Tour-de- ?dl, abdl.
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BALONS
FUTECIL

tateatiri Non.

Fe:luces: Llizarela Sunoca, de 26
anys, Avinguda Frincep Asterias,
al cementen de Les Corts. A
dos quarts dc neo.
Antònia C5l727an, de 55 anys,
Passatge Nogues, 54, al cementin
Nos. A les vuit.
Pilar Pérez Montes, de 44 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
A les neu.
Francesa López Marcos, de 3
anys, Arage, 145, al cemeatiri Nou.
A les deu.
Mar.an Ortega Izquierdo, de 42
anys. Auzies Manea 141, al censenun Non. A ks des.
Agustí Fredes Pibas, de 84 anys,
SalintrOe. 24, al cementiri Nou.
Rasa Aznar López, Casa Barrí,
les nos.
cemenrin Nos.
Bonaventura Curto Pedeola, de
78 anys, Fresser, roo, al cementiri
de Sant Andreu. A les deu.

DIfU
4.0.ttr.1E. C4

Ferrare 14. Casa

CLAPES

A les cases dels senyors es heu
Cham-Sors, etiqueta venta, sec.
DENUNCIES PER ESTAFA
Elia Mugar, 11,1 lenuuciat que un
individu li ha estatal un raloiu de

aß T'yes.

Immens assortit en jerseis,
turrnelleres, genolleres, ¿denses, rnitges d'esport, balons,
calçat futbol, culada, maillots
d'atletisme. guants i altres articles d'esport

Vendes a l'ene! detall

manicura, cva!uat en zoo nesActes.

—La casl Giner Germans ha denunciar un subjecte que t'en una corenda de faixes, evaluada en 239 pos•
se/es, i per pagar-les is donar un
Ice contra un banc, en el (mal té
diners.
—Robert Viren: ha denunciar ene
un inducida li va ter x ‚na comanda
de ameres evaluats en 6.700 p254rtes
i ha fugit sense pagar.

Casa layret

CAPELLS PER A SENYeRA
i els seus artieles. Proas roduits

BOQUERIA, 29

eardenal Cazarlas, a

Atan Gel &a rt

lis rls n'agradava cap i marearen.

Ire jorer va notar després que n'In
inancaven dos d'or.

--losen llimp &nunca que, scout
en un trainera de la Inda de Can
Tunis 11 van prendre la cartera que
contenía 25 pessetes 1 dacurnent5.
—Per haver pres una peca de tela
eviluada n 11 65 pessetes, va ésser de*Ala al carter de la Cera un xkot
de serie anys.

Pastilles Laxants Prats
Amb el fi de visitar les Escoles RiLes ditimenge que ve l'entitat Unió
Industrial ciectuaris una excursie, a
Rubí
Lloc de reunió. al set, estatge social,
a uir quart dz nou del mate

donat 39 veta a favor de la Comer- 1
vació de les Rambles en el seu estat
actual, i 12 cots a • favor de la seca
transtormació en befficvard.

ROBATORIS

....eillerM2~111411114.11111431141:1447112,.„.

Emili Fobia, ;1111,3 d ' un quia5c
juies de la Ulaninla de :Mur J
denuncie que hi erraren dos individos per comprar tui rcliotge i despres de veurear malte digueren que

,CAMISER1A
SVIS
Bolleraj 32

PA:ARIA? " f101.7 1.EVARD " ?
plehiscit ohert entre els socis del
Code (Alontológic de Catalunya ref.peca, 13 tonservacib de 1,:s• Ramblas o
la scva l(ansfonnaciú en N'eh...cid la

Clan a s s orti l en coreen
of/oROffl.........ee-st-YooanonooMIOMMOMOJos

DA RALLES
A la carretera de la Casa Blanca
de Montjuich es barallaren Rafe!
Catale i Catala i Estere Lizar Fernändez. El primer resultda amb 52cides a la cara i mans i el segon amb
ferides al cap i a una Ini.
— Al carece dz PMggari (Hosta(cancha), Elia52.7 García pegà a josepa Rodriguez Manjon i Ii causa ferides als dits i a l'avantbraç dret.
— Al passeig del Triomf, davant

TARDA
ALLIBERAMENT
Ricard Oliver Ca•afizs, de 54
Ha cstat alliberat el sindicalista
anys, Hospital Clinie, cementiri Manuel Bvenacasa, redactor de "So1...on. A les cuatre.
lidaridad Obrera", que eslava &finMuta Llopart Seher, de 46 gut governut:vament.
•MII11.011•111.1ef••n••n••n•••••••n
anys, Clinic, al cementiri
S•. 0.0v
egaitill2rAtteirl,
Non. A dos guaita de quatre.
jezepa Urs-illes Sale, de 36 anys,
liospital China, al cementiri Note
EX7OGICIO PERMANENT
A les tres.
En17zda
Vizeas Gonfaus Sansó, de So
anys, Garis, 74, al cernentiri Nou.
APARTAT DE
CASA CENTP.AL
Vos luseiu. Eviten i 1!:11'l!U
CASA V:ATRIU
A les tres.
Panszige del r.0%/04/6
COZKEU3
aqueeta flolele:a .1111115 lea PasPlaca Catalunya
Elena Gilmon Pérez, de 23 anys,
Numero C:25
Telefons: A. C21, 64320 i 4821
Telefon: A. 1812 1 1813
tilles Eertran, nurevades per
Sant Lau. 94. al cementiri Nou. A
lru,pectiei do Sanital. Curen, a
les quatre.
113(s, 1018 les afeeeions de la
Clemeat Granados Aco ge, de 35
boca i de la gola. Vonda; Jun.
anys, Sant Jeroni, 1 2, al cementi- queres. 11, i fateniteies ben
ri Non. A les ducs.
assortides'
Dolors S urqué Vidal, de 46
anys, Carolinas, 11, al cementiri
LES PROPERES JORNADES
Nov.. A lee. quatre.
REIALS
Matilde Vila Casanova, de 66
Un diari de la nit recull cl rumor
EL LIQUID 111PORT DELS QUALS MIS SIGUI CONECUT
ceanys, Corts Catalanes, elo, al
temps havia vingut circuitentiri Vell. A ec!.. quena de, oue ja fa
lad, que els Re:s vindcan a la noscp.atre.
a la primera quinzena
Debrs •Hernändez Gil, de 85 tra ciutat
,1
per tal de prendre possessió del
maig,
anys, Enteuca, 1 5 5, al cementiri
Palau que s'eata acabant a Pedralbes.
Non. A les daca.
DE
TARIFA
El tnient coronel Alvarez de la
Angela Codinach Aldama, de 16
(COMPRES L'IMPOST DEL TRESOR)
Campa
Datará
l'edilid
a
don
Alanys, Villairoel, 23, al cementiri
fons, ami) tota la bolemnitat que rac5 -u. A les tres.
Dirnenaiena en tientImatre•
TITULARS
CAPACITAT
Teresa Montpart Puigrodon, de te requereix.
Tres
Dos
1.111
deamatrta TERMIN1.8
carga que ahir
Afegeix
l'esmentat
23 auys, Claveguera, re, al cernenquadrata
el general Mercader, per uncärrrc del
Pessetes
Modela
Medina
Amplaria
tiri Nou.
Pau Artigas Pagús, de bo suya, cap de la casa militar, va visitar !a
1O
17
trimestre
24
- Valencia, 359, al cementiri Ven. caserna d'Alfons XIII per tal de bus28
14
4:1
semestre
14,782
A
cavalls de l'Es20
car
allotjatnent
a
oo
12
vint.
• A 1o 3
51
any
81
22
Josep Palle» Martleez, de 74 colla retal que portaran amb ocasi6
25
trimestre
15
36
de l'estada dels Reis, com Iamb vinanys, Sant Marius, 45, al cementiri
2 6, 800
4'3
Oii
semestre
20
dri un escamot d'alabarders, els quals
•
18
de Sant Gervasi. A les dues.
any
79
lIlI
123
m imaran la guärdia interior del PaLeodulia Gallart Caballa, de 41
42
trimestre
20
lau.
anys , Sant Climent, 3, al cementin
semestre
32
120

PINACOTECA

BA INCA ARNUS "e22221111,39s

Sut. ursals a Balaguer, Berga, Cervera, Figures; igualada,
LleydP, Manresa, Puigcerdà, Solsona, Tàrrega i Vich

Negocien' eIs cupons venciinellt 1 de nizig prühn
r..4,1 1BRA CUIRASSADA
DELS COMPARTIMENTS

Nou. A les quatre.
unir

á

141. 1474

A.

n11/8113
Retas 11 ta

FUNERALS
Na 'Cosed Criado de MilliantL
litori el dia 2/ de febrer. Avui, a les
" oime, a la C. de la M. M. de la Cade Caritat.
rAettinüt d. Viver i da Kan>
pldea d'En jocundas Casado
Mori el dia 19 de
a des guerra deseos

pe" yia,

Com a mitjó resistent., no hl
lua com la' famosa marca ame.
ricana "Interwoven", tres ve.
gades reforeate la punta i ei
taló. Villa de Pare, Ferran, 32.

41

58

41

56

41
RESTAURANT ROSAL
Saldo de Te
cada dia te dansant de a dos
quarte de 8, I dinar a l'americana, de 9 a 11.
ATENEU EMPORDANES
L'Atente Emperchen ha m'ominar
im dele da gemimos musicals per les

41

58
66

44,473

74'051
96,163
139,272

del carrer d'Erina, es barallaren dos
emes: El Josep Barguny6 Prunera
resulta amb contusió a la regió tora-

tu
lo

al

Ai

any
tri mestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any

LLOGUER
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50
30
00
'75

138
67
124
223

36
66

84
152
282
149
209
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'70
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Pons 1 de maig
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Q .efectee
A restmge del Club 'Mentare:ene (correr Princesa. 14. primer) En
Jaurue Mora donar„ una conierncia
92)511c-a. illustracla amh urojceciens, cobre "Folografia autccroma", dijous,
dia 24. a les deu dc la calla.
El Club IMuntanyene efectuara diomenee que ie una excursió fotogrefirta
Montserrat, visitant-se les coves de

Cetibati i cl MOileStir.
Lloc de reunió: al baixador dz/ passeig de Grecia. a dos quarts de vuit.

JOIES, VE1ITAL1LE OCAS/O
I objectes usaba do totos olas.
ses. Prou fix. Tallers, núm. 41.
Procedent de l'Havre, a arribar
allir u la 11e5119.. ciulat el nou cimeol

general del Perú.

No tossiu 11306.
tg
fi vi
Preneu pastilles
TRES RALS t'AFTA

Aprofiteu Pocasid, ene que
no en tingueu precisió, i ases
a Tairár els apaiadors de le
vaixelleries Lluis /Nglada, Rari
bla de les Flors. 8, i Ronda d
all
sant Antoni, 5, i compren
que mes us agradi O que Cl).
gireu 1/315 1 1: de Menester e
di a de denla, ear rolo que e
Iduiden les existenejes, es do.
exis
lia tot al oost i en entrar
teneies coves ho haureu de pe
gar p ies ear. Tingueu en conip
te aquest eonsell.
I

e

a

.t

,

A ti uticis Oficials
ARTS GRAF1QUES, S. A.

Suertsconsdlienrio i companYi

tat dels ack.•-:•.1s ideso
la junta general ordinäre
d'aquesta Societat. celebrada
dia ò d'agost d'aquest mes, e
pooa 11 coneixement dels
nyors 212eionistes que des
dia primer de maig prbxittl
den presentar al cobrament e
cupó número 2 de les aieion
ordinäries a ra6 de 30 pessete
cada un per l'exercioi de prime
de gener a 31 de deseinbre d
1923; tlitÍ COnl el capó bereit
ciar) número 2 a raó de 15 swe
setes cada un. tant tos neeion
COM les preforen1
Bareelona. 21 d'abril do 02
El evereg ari de! C . d'A.. Orost,
de Mora.
P'

I.M111n11.M.......•••n•••••nn•

LAVAECS-I3ANYERES
ESCALFADORS

BWETS-DUTXES, etc.

JAME SAURET

220
104
198
371
132
248
174
189
348
677

BANCARNUS

St

Rambla del Centre, nürn.1

COMPREU

PELAY0,7 7
••••

el dia
!t'emú Setmanal ( S'inaugurarà
present
de

Direcció telegráfica i telefónica:

s fr m33

fa

cica.

BANQUERS

No deuxeu de comprar els Calçats
Novelty. Si; els Illinois i els mes
econOtnies. Placa de Santa Anna, 1.

Teleion 2853 A

1A

Im

DIN de Calalunya, 80.

a

abans

no
la

1

del

e:E
abril, que

r," I dant fbat per a tots els

C ARDE dtU 1 Muna de tada setinsit„ä

»V•': ',:l'gelerFeM74.:Weleeirgn
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»me aure 11111
wer Ja Sc ~as» afablers- DO8 m INTUESSMill
rea qua arriben al diremos es..- 1 Sana« Navarrete da mole cose
tul de Seguretat. st oled boomsate.sls kedivi‘as leltätpuyan en euretirL
dia civil. alpes Miedo el me
Ele repòrters saludaren el obro- resten de pub qua *urdes • *
sel N'embudes Gonzalo I II pta. cedros del sou pare.
domit
Amustia partkideritst
EL DETINGUT SÁNCHEZ NAVARRETE S'HA CONFESSAT COMPLICIL •generen:
—Es que la d'arribar alga d'in- marga j eterno Uta que etoellina, .
A
UNA
FINCA
DE
CIUDAD
REAL,
»N?
Un caporal de le »silla eivit
HONORI SÁNCHEZ MOLINA, DETINGUT
—No--cooteets—és etie la mole eervel en un «Miel eficlil de
MOLTES PERSONES QUE EL

EL GOVERN BEL IERECTORI MILITO

HA ESTAT CONDUIT A MADRID. HI HA
•eREUEN INNOCENT I ALGUNA D'ELLES HA OFERT PROVAR QUE NO
VA TENIR CAP INTERVENCIO EN ELS FETS

bon mate he vingut a donar un
91991111, 1 rom els periodistes no
amagaren llur estranyesa pel pretex t del director de Seguretat, els

diest;

El doble assaasinat I robatori
de l'exprés d'Andalusia

altea, rarament vela venir iderun
amic.
—Record" si Adel Ore era
arate seo
—Si, aquest. Ore era oficial
de ¡Corren., fue assegurar-11
que era emir d'En Pepe 1 del
seu germä Parigual.
—Recorda haver-lo viat alguna vagada per ara&
—Cree quo baria vingut alguna vegada.
—Recorda a quina hora ea
retirava el Seo NI a descan-

DETALLS DE LA VIDA
DE NAVARRETE
Madrid, 23.—Un aspecte de
la vida de Navarrete que be
passat inadvertit, is que l'oliciaa de Correus, /ena date
pensant utilitzar i augmentar
pis estalvis que ha fet durant el temps en què fou ambulan! de Correu, es dedicà a
cobrar lee pensiona a diversas sar?
—4Zieneralment era avlat; pevidues i penes la vida irregular atabla amb ele estalvis rb no por preclear l'hora, perque tenia, 1 ditiznament es pre- cute jo cada nit, desprde de so5enti a la Direocid del Deute par i donar lee ordres a layacriaa la me hauna pensionista demanant que da, can retirava
bitació i ja no el eentia. Tingul
no pagueesin els sons a Navaren comete que En Joeep Marta
rete. perquè aquista ni tan sola assistia al metí I a la tarda a
paga y a lee 40 peseetes que l'oficina, a la qua, mai faltava.
pujava la seva pens16.
1 per això no podia estar malt
Aisb indica que Navarrete et de lempo absent a la nit.
l robava en ele última terupg en
—Recorda a quina hora posituació económica mota apu- gu6 tornar dissabte, vigilia de
rada.
la Betmalta Santa?
Diumenge pueril, ja comes
—No puo precisar aguaites
per tant el crim de l'exprés, Cosan, ni el man cap milk per
etnebez Navarrete estigu6 a
això. %i que recordo que un
l'ese/leen dele Llulsot, on, com d'aqueste dies anterlora, com
diguérem anit paseada, tontea- que la serventa va observar que
i combregä amb el Pare Frie- el meu fill no s'alzecava per
riera de la dita Congregació.
anar a l'ofIcina. va trucar repetides vegades a la seva habiDECLARACIO?fli DE CARNE
-ATIENZA tac16. contestant-li En Pepe que
el delemeln defteansar, perqub
Aprofitant in moment en que bevin passat una nit no gaire
es retirara Carme Atienza de bona.
declarar davant del jutge, un
Adhuc manifesté que a migdia aviperiodista hl mantingue ahir a sessin algun metge rel nostre pera la tarda, a la presa, el se- que sentia ofec, creient que es tracgüent dläleg:
tava d'alguna cosa que afectan el
—Li han tornat a preguntar pulen& je no inee assegurar si loe
res sobre el sueeei?
<lentita que el :niel tot el dia a r.a •
—M'han preguntat coses que sa, ;ere recordo que ele ¡ares dies
no corlee. He dit la veritat, com continuà assistint a l'oficina.
vaig dir ahir al jutge. El meu
— Prestk Josep Maria eerrei com a
marit era un pobre borne. víc- ambulant de Madrid a Melase?
tima de lee males amistan que
— Si, senyor, pera fa precisament
aarompanyaven.
dos auys.
—Sap que 'san agafat p is al—I eslava sena prestar tervei?
al!res companys?
—Només que un mes per par
—Aquí no es pot saber res. cripei6 del metge, el qua/ lí rece»
.tilb està molt vigilat.
mane que premiéis batiste de sol,
—Insisten en creure que eta per guarir-se un refredat als ronyone.
autors de la mort den ambu—Sorda aquestes Ultime» nite de
laWs del tren exprés han fetal casa?
'la que ariete ha dile
—Precisament han estat les ejete
---Jo no ad qui de vostè per ,n'ha fet companyta.
!e ranc aquestes preguntes, i
—I, és reritat que ti agradava diperdoni que no li contestl.
vertit-se?
—Coneteis a Alfaro?
--Com a tota el. joves. Pub el
—Ja Jo oree, era eompany mar fin era molt bo i molt retinitis,
p ostre, i m'han dit que tambe fins al punt que el Diumenge de
a la presa.
Rams, complint un costuras de fami—Esta trincada?
per aquesta data, aré als Untas
—Em tenen des d'ahir en lia
i tentase i combregi amb el P. Fra.
una celda 1 amb un guärdia de darle.
%jala.
—Li parlé de la triste fi del seo
—I ele dies anteriors?
cornpany Angel Ors?
—Ningil m'ha molestat. ï he
— Crec que una nir, de sobretaula,
fet la meya vida amb les altres em va llegir unes noticies d'un diari
cridà
eompanyes, per?) ahir em
sobre aquest succés, pub roen que
el Pitee a declarar
jo, per rió de les moltee penes qne
res ençà no em deixen parlar
tine *ofertes en aquesta vida, fujo
amb ningd.
de la emocione, Ii vaig ¿emanar jo
EL QUE DTU LA MARE D'EN mateixa que em parido de coses mée
agradoses.
NAVARRE'TE
—Noté si el sets fill esteva pf!.
La more de Sánchez Navarra- ocupat?
1e ha dit a un periodista el se—En Josep Maria ha fet la vida
güent, explicant com a'efettuit normal 1 ni un moment Iba vist prela detencid:
—Esteva amb el meu pobre ocupo.
NAVARRETE DECLARA
fill . Era prop dezos quinte de
Ce is de la nit.
Anit passada presté ämplia decla
He de reconèixer que el co- ració En Navarrete davant del jutge.
mistara encafregat de la detenLa diligencia durà ate a primeras
ció de Josep Maria fou un do- llores de la matinada.
me correetlesim 1 endolcf, tant
En éster traslladat deis calabossos
com pegue. els rigors de la pro- que ocupava el detinon al primer pis
videncia del sau cap; però
de la Direcció de Seguretat, ea prencop el vaig rebre jo en el cor, fueren grane precauciono.
quan invita el meu fill a seFin, l'esmentada sala es untaren
guir-lo a la Direcció.
tetes lee portee i ii situaren en el
—En Josep María, eslava plisad(' un cerdeo de märdies.
s.ere
Navarrete primeranient insistí ea
--Com mal 11 be vist, serè 1 negar la seva partieipaci6 en el detranquil; vaig ¿caer jo la que
pub no pegue negar que Bosobresealtada 1 com sf pressen. licia,
fi una catàstrofe, em vaig po- gues Tatitombbil, afirma que anal
ho
fent
per ranear cae excursió.
sar dreta, començant a dir-11
Apretat, insistí en la erra negarri I per qué s'anava a cometre aquella arbitrarietat amb el tiva, però va incórrer en contradicdono
in eu fil.
E. proeedi novament al un reco—Se l'emportaren els agente!
—Se l'emportaren quatre, pe- neixement en roda, pele xofers,
có a la Otea en quedaren une sea neceaste 1 ele etnia d'amad que
&free guatas, que després d'al- esteren picante quan contracta Par
bavien de temple ordres da tombbil, i des d'arena moment va
registre.

Ee ficaren a lea babitaelons
i he obriren tot; ho ourlotejaven
tot. i tot ho capgiraren.
--8'incautaren d'alguna cosa?
—D'una toleran& d'En Pepe; (Ten lamba que d'unes car1 rebuts, 1 d'una gürnia, que
le havia remes des de Melilla,
fa ,ne lampe, el seu germä PasCual, el fanal auneis lambe el
serni de Correos.
—I da viritat quo En Josep

perdre la, leva nerenitat, davant la
seguretat amb qué teta aquella el
reentserieren.
Aqueas agenes pare de la diligencia té una importäneia capital parque encara que Navarrete bagi wat

mis atent a atenuar la falta que ala
furs de la veritat, de lee enes paruda' es deducen la conieeMb del fet.
Navarrete, el cual mente* arengara la diligincia perdis el su aplom
i ¿enana preves da gran (entumida'.
tat 1 confuta, remangad can« sma
ter-li muela tina de les mese 000tradiccions, potser la rada arao, I le

antelad d'un abre delicte, "croa hana aclinsetnit el consentiment d'Ore
el qual era arnie 1 company molt
Conenguerem l'expoiliecid, la forma d'eludir h *Merla de lee anee'

ritap i manera d'untura-nos la
Inmunitat.
De que no odian neeessire la
violencia, ni per un moment, holiron el fet que jo llegues expiase a
Ors, que coneixia guaica, del sastre projecte, i no l'halda rebistiat
Voliem robar 1 per aixb preparérem ele narcótica i férem els abres
preparatius, sempre amb aquell propisen, però per a una abra coba jo no
hi herirá intervingut, ni consettlt amb
el meu silenci. que :Unen mente' Un
trim tan horrible.
Sode mea maro coufnent, 1 vaig
Miar a esperar els meus cómplices
a Alazar de San Juan.
Aquests m'imantaren despee. del

que havien fet, paleé Losano t'oposä energleament al enlute dele
que havien pujat a Aranjuez, com
estava acordar.
No sé res mis sine en que els
altres em van dir.

No he sabut res del diner robat, ni
si l'enterraren, 1 en tal era on esté
emagat

—Jo--repeteixo—, no sale un assassf.
Cal fer notar que en aquesta declara part de la en declaració, tinamé mole uta d'atenuar la rapantabletee del detingut a la envíala de
Ciudad Real.
Buba tant en Rima que produi gran
estranyesa en els que amb veritable
mocee esteren pendents de lea aves
paraules dirigida tarnbd a saetear
una anterior acusaci6 al senyor On,
si bé posan en la defensa d'arena
molt neme calor que la que inda'
a fer d'Henal Sena« Molina.
Quan les autoritats judicials caminen convenient donar per acabada
la diligencia tan satistactbria per ala
fins de la justicia, entré a la sala el
director general de Seguretat, i digué
a l'encartat:
—Qué Id ha, Pepe?
— Van parlar amb voste. Vull que
vosM conteste Sänehee
Navarrete.
El director de Seguretat
—No is a mi a qui cal que diguis
rete eo que sipluss bo has de contar a) motor jume, anee ocultar res.
ARRIBADA DEL PARE DE NAVARRETE
Aquest metí, en el correu de
Cartagena, arribe a dos quarts
de dota° a Madrid, el pare del
detingut, senyor Josep Sänchez
Bernal, tinent coronel retirat
de la guardia civil.
Des de ltitlrelit, on era, venia
acompanyat d'alguns atriles.
L'estat de postraci6 en qué
es trobava el senyor Josep Sttnohez Bernal, ja conehtedor dele
detalls 1 circumstäncies quo
concorregueren en la intervencid del seu fill en el crin), era
gran.
De tal manera venta, que els
seus amlee begueren d'ajudarlo a baixar del cene i
lo agafat den braços a un automòbil.
Fou rebut a t'esta/oíd per un
general i un coronel de la guärdia civil, intima omite ama.
En arribar al seu domicili el
ienyor Josep Moches Bernal,
al earrer d'Orellana, es datenrotllä una escena molt commoredora entre sil 1 la seva
posa, senyora Pilar Navarrete.
Josep Sänchez Bernal venia
vestit de dol rigoras 1 amb
abric d'hivern 1 bufanda. Dula
una petita maleta.
Semblava que no es donava
compte de res, com dominat
per una Idea flan. Dela frasea
tot seguit, algunas d'elles Incoherente.
—No puo fer res per ell.
—Es que no hl lene res a ter
—11 'ligue un dala semi acompanyants.

_Te no li queda res—tilinte
un altre.
Pinches Bernal piorä, tot
dient: —Es cert, ¿e cert; nomas em resta patir.
La oonversao:6 ha prodult
una triste impressió ele qua la
sentiren.
En pasear el pare del Nava.
rrete por davant del botze.ambulänoia de Correos, eine o eta
oficial, del Co. es fraguaren la
gorra entre un aliene' emocionant.
L'ARRIBADA D'HONOR!
SANCIIEZ
Per a Remese triad en feotes d'Andalusia, estavA anunciada l'arribada a Madrid d'Honori Piache,, 5.tingut ahir a la provincia de Chaded-Real.

roe arojerM 4. loe ese hi hoy'a
a l'estad& del Misdia nombro»
persones oxee numen vare pas-

Ni» tranultava?
--Com a no' soltar fila la repase difief:
Vida dala sena emleebi, el: aso eelpible, pera tar el detieret
' —Quina »ates erea aquel"? 00—Dones,
Eh curiosos es veinte Muelo90e Ve meeed; dad; no.
—.Compone de carrera en la
D'aeord a Meres phislirer, este, ea: Honor no arriba ea el
»va ~orla, parar Je » ola hl
aaamdat.
volt Me abad 4. cometre's el de- trae, tal coas
Per peludear. Després sisa sabut lee el &ti-—Aocaltumimme Asilar-lo a bele, el robetori &le pal» »Mala
gue arribad a Medid mota tarle ¡'capadanasa sen
he metros codees» ne• da e a peirees• bolee do lit alt, ea
•Ides mis 1 ea. •
--Own
. M
Mes ea aameaihi 4
Isempers. ' ere» ami de mor
11.0 111,
a Mor
itle mielgo» pie eres 4n41444,11.4
mies, peril os eig emeoler tek leor

~I

—He vingut a esperar pomelo@
de la meya familia.

L'AUTOPSIA DEL TERUEL
El aletee forense del dletriete de
la Latina, eenyor Josep Patentar,
ha fa Iliurament de l'avene de l'autbala del antever d'Antoni Teruel
López.
Ultra la terbio situada • la regid
protoparietal dreta, amb anida per
la parietal esquema, que de la que
II produi la most quasi instante:da,
degut a una copiosiseima hemorn3ia cerebral. El doctor fa constar
que el cadáver presenta unes paftes erosions a les mana, com el Imante aun fortansent agaht per an
heme ja dominat.
L'explieed6 raquesta concluid(*)
forense es pot comprendes molt b6
en el sentit que l'ambulant senyor
Ore, un kop ferit de mort, i en lestutor de l'agonia, batirla pogut &Rifar lee mana del criminal.
L'Avenument ala unit al sumare
EN LLIBERTAT
Ahir fou posada en llibertat Catarla Martin, vaina de la el011 11029. 4
del carta del Casino, co la t'oficia
taba un znaleti anda diversos objectes
que semblaven empluma. La innoC4xlcia de Catara& Martin ha queda
perfectament comprovada.
LA INHIB1C10 JUDICIAL A
FAVOR DEL JUIUAT MILITAR

DE MADRID,
El jutge senyor Siunamaria del Alba
i el fiscal senyor Valdccasas acordaren la inhibició judicial a » favor del
jutjat militar de Madrid, ja que el
delicte es comete es del terme que
cocieren la Capitania general de Madrid, o sigui la primera regló.
UN SERVEI 4PORTANT
Ea ele centres p&laa aquesta tarda torda el rumor que it Madrid etati realitzant un servei d'importIncia
relacionat amb el

che de l'exprés

d'Andalusia.
UNA TieFORMACIO DE "EL PIJEI31.0 MANCHEGO*
Ciudad - Peal, 23. — El Pueblo Aloaileso ha rebut la segeent informadd
del seu corresponsal de Cateada de
Caletraaa.
Aquest mati a. les nou ha arribar a
Calzada, poble emplee:a a la Ilnia tertia dri secundari de ealdepeltas a
Puertellano, el capitä de la guärdia
civil de Valdepeflas unb ruit paella
de guirdies, requisant l'autbrienibus del
servei pebne.
Emprengueren el ami de Puertollano. dirigint-se a una finca anomenada
"Alhadema". propietat del marques
de la Coneepd6n. situada en e) terne
municipal de VIllanueva de San Carlota
a 8 quilòmetres de Calzada 1 re de
Puertedlano.
Un quilòmetre abans d'arria
bar a reententeda finos, la
giiärdla civil bale?' del vehlele
i entotliä la finca entrant dine
el eapitä.
Sense cap resistencia detirtgu6 1 emmantilä a Honori Hito.
ches, NI de Rafel, conegut per

"El Gitano", administrador de
la fino..
Honori fou portat en autötnCalatrava,
Calzada
de
nibUa it
d'en eorti a les cine de la tarda,
en tren, cap a Vaddepeflas. A la
nit se l'emportaren a Madrid,
per arribar-hi a les id t del
matt.
Honori de jove, esta casal i
eeparat'de la dona; ha estat
processut.
So sap que Honorl residia indistintament a Madrid I a
P"Alhadema".
NAVARRETE I EL SEU
PORTER
Mati- id, 23..El portar de la
easa•on habitava Navarrete diu
que tecorda que un niel( s'eelava llegint un peribeite a la
porta quan paseé ell, t donantli un cop amb et bast6, digud:
—Que Ileiu ajad del sucede

del tren?
senyoret.
erim! Això ha estat
una salvatjada; amb 100 vides
no paguen el que han fet--contestä Navarrete.
La nit de la detenció arribaren vuit agente l un comiscan i
1 el maten portee ele Indicé el

pie. Al cap d'un quart aortla el
Josep entre dos agente; umblass tranquil. Portara ebrio,
barret 1 bastd.
NAVARRETE DEFUIG LA
OLIC1A
Un agent Wrpolicis ant a &manar a
l'oficina per Navarrete, 1 ell, que desee conéixer la persona, sord per una
porta que Meta a Telegrafs. No gel
vele mes fine que loe detingut a la
nit a casa cena.
L'ACLAPARAMENT

DE NAVARRETE

Do que Mire» a la 'red de la
Dirimió lo Selterttst, Nannete co
ha vellos testar ras.
Ahir, »Me le la mvs eleriaracid,
en Mur tereat al alabes os luda
rumana mi sh cobea sobre eh peda i ti barba dmeusada a leo simes de lea mur. Tenia.ela elle fiX09
a eme. la se" imebilhat cm gaiMal del*. • eie merla de ved*
desea Ilarypes,

Castellana, va trobar dies cunera el
fill del sen antic cap. El salude
afectuosament, i coral que el crim
de l'exprés d'Andalaia ea .el tema
obliptb de teta les caamffl, 1
la Colocarle de Stechei fa versemblant que conmines ele ate
compense victithee del recae, el
caporal n'Id parlä 1 canviant de to
asad de »he, humorheicament,
pecó, al gen interlocutor:
—Sep a que si 'mis mis ros banda de pensar malantent de tu, perque lea altres Huyes cohicideixen

-4

14k.V

1 414

irr •

rete aquest "latí ha sofert diversos anee nervlosioe. Es haz;
be :Ion aniolsoei.
UNA MIGA. D'1101101t1
SANCHIZ
La flaca que l'Eonori linches t4 al unir de Bonaviata,
hl tres plantes amb pisos i renda tnensualment 302 peaselse.
»tic»: ti/04rue pujar el pm
de lea habitaelona, »ea que no
pogud seormagnir parque ale

El ceporal no II den& acabar la

'Insten, emparant-se en el
deoret de lloguers, portaren la
protesta al jutjat 1 pringaren
el Iltigi.
La case abans era propietat
del .enyor Ltd. Blanco, perb
a la mon <Vaques!, ocorreguda
itt doe mira l'Honori Binases
ea sabe, aireure's la contienes
de la vidua. senyora Manuela
Fernändes, fine. el punt d'obtenir que li &dio la linea en immillorables eondieitiere.
Actualment l'administra va
Vicene Mudos.
DESORIENTACIO DELS

irme, 1 somrient s'acomiadi afectuosament, encaminant-se a l'edifi-

Elt repörtert eetigueren dele-

amb les teveill
Senchez, ¿cose irnmutar-se a pa3entment, procuri posar-se a to
arnb el eaperaPi li contesté:

—A l'aura si vostè crema que

ca on presta ele seus ande
L'altea escena, tarribd entre el
funcionad i un caporal de la guirdia civil, va precedir poques hoces
abans de la detenció del primer i
riegue lloc al domicili do Sänchez.
L'esmentat caporal va miar a visitar - lo per obtenir d'etl confidencialment informes d'alguna companys de la Direcció de Cumunicachan. que juatificava la desorientada dele primene dies i la hipòtesi que la realitat ha consprovat
que tu el delicte hl legues complicat algun funcionad postal.
Es destoneixen els termes de la
conversa, però l'un i l'altre fet demostren la confiança que en tots
despenan, la persona del detingut,
per la respectabilitat del su pare,
militar dignissim, dele seus ge),
mana i dels germans del ata para.
LA PENSIO INTERNACIONAL
PROPIETAT D'HONOR'

SÁNCHEZ
Al pis principal de la caos nämero z del carrer de lea Infante'
hi ha la Pende Internacional, propietat d'Honori Bincha; Molina.
Era una casa alegre i divertida
arnb el constant entrar i batir d'hor
tes, tots persones die:Aseases, 1 la
renunció dele viatgers conegut.
la Manea que, per alar l a re ine en
Manad Säncliet tenia nombtosiminiel Macices, era la que oh
cliente proporcionan. Entre eh
hatea fixos hi figura un advocat.
L'alegre i el bullid die que el nom
d'Halad Sinches ha una can tia
Cele actora de la tragedia de l'experfa
convertit ea tristem
d'Andalusia,
•
i soledat.
Els hatee i vistiere en les peinera llores de la nit d'asir ja no MI)
a la pensió, a l'avant-sala de la val
els germana de Silabea que hi red.
dien emane aclamaste pel dolor t la
sorpresa.
Dintre de les habitaba que de
l'avantula estant poden vetee', re"nava l'obscuritat i el ailenci.
La Pensil, Internacional cometa 14
o 13 ama d'exist è ncia, pub fins fa
guatee anyr no se n'eacarrege Honore Sänchez, que l'adquirí per traspla
Aixf que la va adquirir Id pose
front un gerrnd i una germana que la
dirigien i administraren amb gran art
Honori Sincher venia a pasear temporada no gaire Ilarguee, amb els seca
germans i se n'entornan • Daimiet,
on raicita amb la seva muller, un tal
de didet ame 1 una filia de quinze.
ESTRANYESA DELS PORTEES
Ele portare de la casa as es troba
Pensió Internacional diuen el següent:
— No' ene ho acaben d'exentar.
Quan Horma venia a Madrid, amb
prou feines sortia de esa en Kit el
•
Unkarnent el nieta *orar a la
na dende de sopar, pecó semen amb
dos o tres bastes i ansb elle tornan
a 909 hora que no cridan l'atenció
per l'avancada.
No se li coneixien amistats scarritoa« ni saben que fa jugador ni
aficionat al joc tan sols. Era, en fi,

un borne formal.
Per la ansió fa aleen temes que
mi ha vingut, un mes aproximadament.

UNA ALTRA DADA INTERESSANT
Eh primen dies del mes que som,
is a dir, deu o dota abans denmetris el erina una nit, 1 dos <marta
decae pròximament Sinchez Navasrete veteara en un tramen de LAJ
Ventea ea direocib a la Porta del
Sol. L'acomployarest dos individua de
molt mal aspecte i d'aire lec tanquillittador.
Al tramvia un dele viatgera

que comp leja Navarrete, aneara que ruperficialment, el saluda i canvia arnb aquest algo neo paraulei, les naturals 1
pitsplee entre el qui no tenen
gaire amistat.

Navarrete, segons sembla,
s'esforeb en manifestar al seu
canegut que aquella, dos subjacte. que l'acompanyavan eran
dop pasoso' 1 que 1 141% tres eta
esperava un *m'o en oert cate

4"104,..6r

del "error d'Ale''', davant del
qual Navarrete 1 els altres dos
Individua batieren del tremola.
Com que alzó 000rrla sil dies
interior. I próxima a l'Imaalt,
a l'espres d'Andalus'', la do
suposar que aquella los pauso. maula ea tompaityla de
Netyarrete pon» entre tota
tignossfit Js. iltirata ele beta»,
per perpetrar el orla.

REPORTERO

e' ler,

le

'Input a mo
ineutant
el"
eitameele Niel*
sil. Ciad loe *e
tunee del 4tilleabrlinela,

Loes que leo faelEtelle,
ris.
A tres seugh do sea
la reuul& 'de la q
uil '
Milis la Hatilat »La,:
rar-la ele .upbrtert al
Vallaspiaosa, diont qua
dioa tole la Manid ä
de la nòvalasj 4• proteeeld
Inchletris del pefe.
CONG1tE3 D'IDUCACIO
CATOLICA
Al tenia del Centre ala
brat. es see5tureria, 41
i6 Canalla.
Nacional d'
A l'acte it han assittit
congressiatea, i en particular
tes anyores.
Parlaren Terdiputat sane •
card Mario Lizaro i el
Melquiadts Heroindez, • per mlaiiunericadcalati catatsboa
licedene:me
n1
Inetituciona catblitea del

pote.

oriental, respecte a l'arribada
d'Honori Meches Molina.
Quan aquest metí han parlat
a reelecta d'Atooba smb el director general de Seguretat,
*qu'ad be dl!:
—En quant a Honor tintinan
tint gresca sorpresa, car en el
retrat publica' pel s . peribdies
dut1 bigoti 1 ara ve completément afsitat.
Ele Viatges, han dit, flotante
han nottit un gran moviment de
formes a l'estada de Villaverde.
Es pot mocear que el d'Ungut es quedé a aquella Macla
per continuar el viatge en auto,
mhbil.
Confirma a gb el fet d'haverse viel a lee volt del roatf un
nutombbil de la Direcc16
riera; de Seguretat dele que
s'empren pel transpon de presos a 'larga distancia, el qual
segut per la carretera d'A l to.',
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GRANDIÓS
assortit en generes de

LLANES
5

SEDES
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corfoil.s
deis principals centres productors
del País i de l'Estranger per a
Primavera i Istin

NORMA DE VENDA:.

/PREUS LIMITATS

Mono 11 d'abril do liad

Sant Jordi
Ilts Celebra la traditional
thil Petra de Catalunya.
• 4._

las

fs.a
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"'Iste tizas

A les &Mi de les onse Id asplatine, segons la nota <sementada, el capita general, senyor
Emili Baerera; el governador
civil, senyor Carlee de Loanda; el president accidental de
la Mancomunitat, senyor baró
de Vivar; el governador «desituitio, doctor López; l'alcalde,
senyor Alvarez de ea Campa; el
cap superior de polieia, senyor
Hernendez Malillos; el general
cap d'Estat Mejor, eenyor Ignasi de Desrujols; el president
de l'Audiencia, senyor Segon
Fernández Areelelles; el fiscal,
senyor Stinehez Olmo; els con-

SER».;1 METEOHOLOGIC D1 CATALUN

'

Die 133

1: «n'Amo ATMOSTERIC.A GENERAL A.
Lda 7 DEL KATL (Obeerradone d'Europa, Nord
d'Aida 1 L'Adiaste, robadas per telegrafie lenes fila)
Ragua bon tempe a tota la Peninsula Melca, amb
pressions quetoecillen prop de la normaL A la resta
de Foeddent europea les prdsaions alta balees' 1 el
ternes mota variable, observant-se pluges isolades
a./Alanan a. Alticia I canal de la ginesta

y

yA

La' Mu

do libP4
e. ESTA? DEL TEMPS A CATALUNTA. A

LES S DEL MATL (Obsereaclone de la Renta Mor
tooroldeca catalana, comunicadas per telUon):
El cel eatä completament seré a tot Catalunya,
observan t-os temperatures mole elevadea. La máxima ha estat de 3o grua. a Plix, 1 la mínima a Puigarde no ha baleas de 3 gima. - El caudal del
Sean a Cantaras* de de pa metres cúbico per segon,
i el del Noguera a Tremp de 6o meteco cúbica per
se gon.

sellers de la Mancomunitat, se-
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A les set de la tarda. a-la
rapella del Palau es (ligué un
Rosari i Salve. acudint-hi mes
gent que al mata Als aetes de
la tarda no esteva anunciada
l'assistència de les auloritats.
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EL CARdIER DEL Blaith:
Aquest carrer, un dels méll
a
eadiceagals de la noetra Bar- ara
1011a, tiiMbé oferia un t'aparee
r"'"
osaail
itteressapt, degut a la grau
lacurrenzia i a les nombruaes
asadores de roses que ahi siaren com cada any.
de Sant Jordi ha
éseds...*
talé aquest any, re."
un stmbol a les
, joves i de les senyos•
3 quals, homenatjant Mae-a-^ 53-s e”
:di, han homenatjat Caae
4.
. eireulaai6 per aquest carr
a es féu dificultosa durant
.
,
el dia d'alaba
• ••
;T JORDI A LA MANCOMU•
NITAT NOVA
s Mancornumitat nova ha
. • „...t;
•tejat la diada del Sant Pa• de Catalun ya amb uns
ra-ra
ts artes reagiosos a la ca- X t da' Pelan de la Ge.nerali•
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ett de Sant Jaume hi havia
parles 1 darriunt da porta
cipal penjava un domas
-un escuWde Cat alunya (to p ceionat expreasament per a
tuesta diada.
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La fábrica de moneda
falsa
UNA NOTA DE LA POLICIA
Aiguns diaris d'ahir publicaven una

nota de "Jefatura" que els va Es:«
repartida per un funcionan la nit
abans. A nosaltres no ene va arribar.
Deia el segiiiint:
"A ceruma:liada de la circulaci6 de
duros falsos, que en eral escala es
e
it
venia
observant ale pobles
la elebeta
eles, el
de sant- Jordi, mareació de Casa i creient que id
renguee, va donar podía tenir el seu origen, es persona
ele ctomuoioaa. Cose- a Barcelona el ainent de la Guardia
enons una nota oft- civil de dita demarcació, En Franeondblleri segare cesa Dice 'Malo, el qual dona compaja* ; "lea Serra, ti de les sesee, .spbss 1 naller
taffles: Roe. estat dptIngut aL'OM de Fabars Josep Mitelent, eef' ¡tia el que ele
Œe( COneell
ea en pan en cir
4..-1.10‘114,

tita

or

1
Temperatur« extremes a rombra:
Macana: 21'6. — Mínima: 13'2. — Minima oxean de terra: 124. — Oscillació termometrica:
— Temperatura mitja: 174. — Precipitació aiguosa, des de les 7 botes del dia anterior a les 7 horca
del dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 99 quilòmetres. — Observacions particulars: calitja.
duros els hi havia facilitas a aquesta
c;utat uns ind:vidus, els quals ja antcriorment Ii havien tima: pel pro- •
adiment dels ballets falsos so,000
pessetes, el qual timo Es tambe conegut
pei de la "Gu.tarra", manifestant enADVERTIMENT. AL METROsetas el dit Monsen: que hi prensil
POLIIA DE LA ItAalBLA I
part activa un individu que es trobava
PASSEIG DE GRACIA
sentat esperant torn a l'avant despatx
La Dn'eacid general del Serd'una Agencia d'aquesta capital i en
vele temes municipals ha mirela qual ell hay- a amo a fer una ope-

ració de credit i per si cata Agencia
pogués estar complicada en l'expen.
racial da moneda faba, ordeni de
posar - se en moviment el personal encienta "Jefatura superior", practicara-se un registre a la dita Agencia,
que si bi no demostra la sera complieitat, patenutza d'una manera terminara que es tractava d'un centre
de préstecs usuraris en molt conside:able esca:a, recollint un sens fi
de documents, ele quals acrediten tals
assereicioat
Foren detinguts i posan a disposiera del jutjat, alguns dels responsables d'aquests fets, entre ella l'amo
de la dita agencia."
ELS GlitTINtiUTS AL JUTJAT

La policia va tramelre al jutjat les diligencies iniciades a
eonseqüencla del descobnnient
de circulacia de moneda falsa.
Junt amb l'atestat quedaren a
dasposim6 de Pautoritat judicial els detinguts, que 2611: AZILoni Priscoli, Ramon Campa 3
la seva muller Maria Molina,
Josep Patau i Josep Ferrer.
'Tarnba ha estat detingut lamo d'una Agencia al carrer de
Corts, que as on paeparaven les
estafarles. Hem pogut averiguar que aquest respon al nora
de Casals.
Sambla que el mntrimoni
abans esmentat ja havia tingut
aomples amh la prrliei2, tard
per expendietó de moneda falsa.
Tols p ls detiaguts cantinua-

ven ahir als .yfi I abocaos de l'Audiència, ri gorosament incoan:-

Els Teatres
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afiliades a la Unió General de Treballadora i les simpatitzants; han . acordar celebrar aquest any la Festa del
Treball amb un miting al Centre Obrer
del carrer del Pea de la Creta atirrIL'
:* 0 14, primer. a les cleu del mart. i
nublicar un maniieet amb les conclusions presentades als podare pública.
EL COMITE PARITARI

seré.
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EL PRIMER DE MAIG
Reunides les organitzacions obreres

METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONzi
liceets dobservaci 6:7, 13, te horca
Baròmetre a zero i al nivel! de la mar: 757 0, 757'r, 757'o. - Termd,metre sec: t6'o, 20'2, 2o'8. -rermametre humit: 128, 162, 1 36. — Humitat (centessimes de saturació): 67, 64, 35. — Direccisi
del vent: WSW., SW., W. — Velocitat del vent en metres per segon: 2, 6, 6. — Estat del cel:

•••n••••••••
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La conferencia que el mestre senyor
Josep Barbera havia de donar aval,
dijous, a l'Ateneu Barcelona sobre
''Les variants en la Caneó pcpular catalana", ha estat suspesa per malaltia
de l'esmentat senyor. Oportunament
anunciarem la data en que sent donada.

CRONICA SOCIAL

O BSERV A T ORI
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g. VENTS SUPERIOR:: A BitaCe.lui.ON N. ; 6tattatges Je l'animaseis deat t. les 7 de ama
Altitud, meres:
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000,
Sopo.,
250, 500,
Direcció:
e w. wsw. wsw. W. NE. WNW. W. W. WSIV. WSW
'.:Ir elocitat metres per a: e,
9,
9,
5,
6,
4,
9.
a
12,
U.

t)t
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- ..:CONFERENCIA SUSPESA

"Pastoral", de Milhaud, el
tan discutit compoaiton és l'obra amb que comenea la darrera part del concert que En
Maasiä, junt en-lb En Vilalta,
donaran el proper divendres al
Palau de la' Mesien Eatraana.
Demés, En Massiä interpretar à en aquesta part obres de
Schubert, Dvorak, Benda (d'aquest el delicias "Larguettol i
Tartini, i en primera audicia
donara a coneixer 'Ven madrigal". del nostre compositor
nesstre Francesa Pujo). Tot
aixta sumat a l'interès despertat per les obres que tocara En
Vilalta, fa eaperar que l'anuaciat concert es veurie afavorit
per nombras públic.

nyors Liosas, Serra, Botan"
Marta, Alegre, - Hernandez; el

president accidental de la Diputació, senyor Marra; el representant del eornandant de
Marina, senyor Patin; els diputats senyors Torras, marques de Sagnier, Armengol,
marques de Marianao, comte de
Benlloch, Menacho, Mutila, Revira, Pulit, Paras, marques de
Cabanes, Juncadella, Praia, Casané; els ajudants (1 , 1 capitä
general i del governador, senyors De Reyna, Fernändez,
Serra 1 Martinez, respectivamenta els alts funcionaris de
la Mancomunitat, senyors Saus .
Buigas, Turell, Vega, Collado,
Virgili, i els secretaria parliculars del senyor Sala, senyors
Ventalló 1 Garrigó; el mejor
dom, senyor el comandant • dels Mossos d'E:squaclra,
senyor 011er, 1 gran nombre de
fidels entre les distingldes families de totes les autoritats i
diputats.
ar-•••• ,"•••• •
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LA COMPANYIA RIVERA-Da.
ROSAS
L'èxit acenseguit tsr aquesta companyia argentina ha estat definitiu. D'en-

çà del seu debut ha anat consoadanase
notablement.
Lee obres d'ambient argenti són amantes amb gran simpatia pal públic
que cadt 4, s omple el teatre de Novetats.
Per tal de compilare notuhroses lamines, l'empresa de Neeetats ha disposat que els diumenges i dies de festa
se celarin dues funcions a la tarda,
començant la primera a dos quarts de
quatre, i Piltra, a les sis.

TAI.IA.-E3trena de "El ea%
mino de rodee", rotn2dia en ires
creer:, de Corlee Actúe-ha i An.
tata Serrar:era.
Afee que els cartas qualifiquen de
comedia no passa trua cantpeus; Yacramera Es d'alta 111é3 cursi i el darrer acte hont diria que ha estat escris amb vistes a una manuella, o
distinció
fiembla impostibk que l'Aciales

s'hagi prestas a apadrinar-ho.
El públic demostrà el seu ensopiment tot i latnentant que la campanyie Melik-Cibritat s'esearrassava en
donar a ecceixer tina ea/aunada eme
resta. Illstime de lempo pardea-

ivtun.cipt

aat un aLci a la Companyia del
errocarra Gran Metropolitä,
cridant -li Estancia respecte el
aloa estal de les Rambles en
els indrets on han trebatlat els
Dellä operans, per tal que urdem que ama urgencia reeti regulantaat l'afermat, cridant-li
lamba 1 atenció respecte La necessitat de regar-lea.
Se li ha adreçat lambe un
altre ofici perquè, per eaverse observat que alguna de les
tanques establertes al Pasaitig
de Gracia ja nu é necessaria
a les abres, i que en atares es
treballa atad) tal calma que motiva que perdurin el abatates
a la superficie, que s'urden' la
desaparició de les tanques
inncesaaries posant en perfecta estat l'afermat del passeig
dele vianants, i que es procuri
activar el traban perquè don)
mes acht millor puguin desapareixer les tanques en els altres indrets que pertorben la
circulació.
CONSTITUCIO DE LA COMIS210 D'HIGIENE I SANITAT
Presidida pel tinent d'alcalde
delegat, senyor Lapez Lloret,
Mur al mati es va casistituir
la Comissió munieipal d'Higiene i Sanitat.
DELEGACIO
L'Alcaldia ha delegat la seva
representació en el regidor doctor Navarro Peruareau, reo a
la sessia inaugural de cura que
celebrarä avui, dijous, W1 ami
eslatae l'Instila', de Medicina práctica.
LA MATANÇA A L'ESCORJADOR
Ahir es van saerificar a l'Escorander: 1 50 bous; vedettes, 1
i 14 per a Sarria; a50 Moltons;
2 crestats; 90 cabras; 611
anye.:a; 6 00 ovelles; 36 cabros, i 3-11 pores.

L'Ex po:-,icto D.AvicuuruRA
Va celebrar-se a les oficines de
l'Exposicin de Barcelona l'acte
constitució de la Junta Mixta Permanent del 11 Congrt,Exposició
Mundial d'Avicultura, que tindra.
'loe a la nostra ciutat i al Palau
d'Art. Modern del Parc de Montjukh cls dies 10 al 18 del pròxim
mes de maig.
Assistiren a a 3uestailkUlli15 C13
melares de la dita Junta En Josep Zulueta, En Mujan Martí Ventosa, N'Adolf Fournier, En Joaquim Mune% i En Salvador Casta 116, cls quals procediren tot seguit

a examinar les qüestions mes interessants, relatives a l'organitzaciii
del certamen. La Junta Mixta es
mostri eatisfeta de l'exit obtingut
en els treballs de preparada, m'u
ho prova el nombre considerable
d 'expositors que s'havien inserta no

mes d'Espanya, binó d'altree nadone, les quals en llur mejor part
es proposcn presentar tls exemplars
mes selectes.
La Junta s'ocupa detiugudament
de.lananitzaeiti de les misiona del
ougrEs, en el anal participarme

01.

DE CAMBRERS
Es convoca als patrons i cambrers

tecnics més pretigioeos, nacionals i
cstrangers, i ultimi el programa de
festes, que s'efectuara duract els
dies en que es trobi 'obert el Congrés-Exposició.
La tasca realitzada per la Junta
Mixta confirmà plenament la impressin que tentem que la próxima
manifestada avícola sen ä digna de
figurar entre les mis importants
que se celebren a Europa.

NOVES RELIGIOSES
LLIGA ESPIRITUAL DE La

MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
S'anuncia a tots els inscrits
al romiatge a Montserrat, que
tindrà lloc els dies 28, 27 1 28
del mes que som, amb motiu de
celebrar-se el vinticinque aniversari de la fundacia d'aques.
La entitat, que avui, dijous, a
les set del vespre, tindrà lloc, a
l'antic estatge (Baix de Sant
Pere, 1, principal), l'assaig general dala canta els quals seran dirigits pel lind. P. Sunyol.
Arel) molt danteras es prega
('assistència, per easer un dels
aotes principals, que el poble
preugui part en els canta de
l'Església.
PELEGRINACIO A TERRA SANTA I. ROMA
El Com;tl.. de l'Orde de Cavallers del Sant. Sepulcre, Capta
tal d'Araga, organitzador de 4a
p elegrinadó a Terra Santa i
Roma, que, ajudant Data, sorlira d'aquesla eitilat el dia 5
del maig inent, ha rebut notiCiP.S dels seus e. rroaponsals
segons las quals el
Petriarra nata no solament
beneeix tan desasta manifeslacid, sala equ se'n promet bells
resultats espiritual..
Gairebé tots els pelegrins tenen ja la cedilla que cls acredita de tala; i Ita d'esperar que
els aue no la temen encara, l'adquireixin el mas aviat malor,
perriiie les Companyies navilieres necessiten les Ilistes (leía_
liarles del passatge ami) molta
anticipacia. Queden das llocs
vaeants per mala/lia dels que
üli: Imiten compromesos, que se
cediran als senyors que primer
els &martín.
Tole els dies feiners, de sis

eIS -tels i cafés restaurants a la reunió que se celebrara a la Delegació
Regia el vinent dia lo a les zt'an.
que haurä d'acordar-se la cons,itucié
‚Id Comité paritari circnmstancial del
ram, ar.mbre de vocal; que hauran de
compandre'l i facultats circumstancials
que han d'ésser-li atorgades d'acord
mr,b el disposat al R. D. de 5 d'octubre de 1922.

Es demana la mis exacta i puntual
assistencia.

LA FEDERACIO GRAFICA
La Sació de Barcelona de la F. G. E.
assabenta els federats la necessitat que
com mes aviat malor paesin per rastrar social (carrer del Peu de la
Creu, 14. primer) per prendre part
el referéndum de ratificaci6 dels acords
adoptats en el darrer ple de la Unió
General de Treballadors relerent a la
representació corporativa que assenyala el recent Estatut Municipal.

PRIMER ACTE PUBLIC DE LA
UNJO SOCIALISTA DE CATALU.
NYA CONTRA LES BARRAQUES
DE BARCELONA
A fi de concretar públicament
normes i final:tats de la èampinya.
que iniciada pel Dr. Emili Mira des de
les planes de Justicia Social ha trobat
Im are:pie ressä en tots els estaments
de la vida social de Catalbnya centra
el sistema de barraquee que sense coadicions higieniques da cap mena representen una explotatiö in qua dea pobres i un perill constan: per a la salut
pública. la Secci6 d'Eetudis Socials
la Unió Socialista de Catalunya ha organitzat un primer acte que Se Celebrara diumenge que ve. al mati, a: saló
d'acres de l'Atencu Barcelaní, ccdit
galantmcnt per la Junta. En ei dit
acto parlaran els companys doctors
Januar Aiguadi, Emili Mira i Francesc
Muntanya, lv qua/s tlisserraran Sobre
reementat tema "Barracäpolis".

MINENT MARITIM
Vmxells entrats
Vapor espanyoi "Juan it. lirquizo",
de Gijon.„,amb carlea.
Va P e'r tS Pan Y el " Cazas" . do la
amb paix. Amarrad moll de Lleranr.
Vapor espanyal Cabo Santa Pola",
d'Avilés i escale s , arnh carrega general. amarrat moll del Rebaba
Vapor espanyol Ballesteros, de Gijon, amb carb6. Amarrat al
de Ponce
ul'l
113 . o. 1 "Rey Jaime II", de
Manó, amb cZrrega general i passat«ere. Amairat moll de les Dras.aanes.
Vapor espanyol "Marzo", de Sant
Esteva de Privia, arnb turbe Amar-

a set da la tarda, a "La Hormiga de Oro", Plata de Santa Ata.
na. 26, el senyor secretan atan
toles les consultes quo se li
fan relacionades ami> la puleantracita

P ay'o2I n 't'" Norte", de Gijon.
mli de7pan
raVanaor
Amarrat moll de COSta.
Vapor anules "Pizarra", de Liverpool i escal2s, amb cairrega general.
Ainarrat mol! de Barcelona.
Vapor italià "Canova", de Trieste i
escales, amb cärrega general. Amarrar moll de Sant Bertran.
Vapor suec "Casablanca", de Newcastle. amb carbó. Arnarrat mal! le

14111Eilli 1TA1!ANi

SanBertra,n
\ r apor ep.anyol "1U. Armis", di

fartbh fe Ctla'unya, 12•e. 111

Valpuraieo i escales, amb 210 paeeatgens i cirrega general. Amarrat mc11
de les Bilears
Vapor italiä "Bologna", anda, cirrega general 1 passavtger
al xse.

temor de "Merla ebsp oeistne").- •• eo„ 874
ito Mamara".

11EMON L.

LORD
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.7

DY RON

Ila tortita
Vapor espanyol *Marta Mercedes",
cap e Ceuta, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Ampurdän", cap a

mana:
«noma. -51 Prigtonte-

. . .
ra dl
Ed. trames:
» Oeuvres completes».
(0 /0111.)

.

.

.

magna) le. • "L'Ansiar
ejte d'ssiourd'Ind . .

4'00

arnb earraga general, de

10'00

trànsit.
nf

Vapor espanyol "Ramon", cap
Vapor

Cartagena, mab cimera general.

Les Sardanes
•
Dießable vinent, amb abolla
de la (esta majar de la barriada de Santa Euittlia de Proa en.
çana, d'Hospitalet del Liebre.
gat, la dobla municipal Olotie
na. sota la direcci6 del seu in.
nelagent, mestre all'Antoni A11.
né, donara una eecollida
cid de sardanes davant de l' estalgo del Foment Eulalienc, a
dos guatas de deui del vespre.

sa
is 1
licio
;
EL TEATRE DE ¿IGLESIAS arch
Sr. Director:
ti,
Volem sumar-nos a aquella lectors 1,05
(1
que han portal aquest nom presti.
no
giAs a aquesta secciO.
redc
Per que el sea allunyament? Es
que el nostre gloriós dramaturg no 'ard
ha produtt ja res mes? Aquestea a l
dues preguntes ens attävem fent a ri,
es;
mesura que anavem constatant la in
aetivitat pública d'aquest bon cata- nya
Pera (seguiem dient-nos) si la rau
aeva producen; està exhaurida, per a,
que lio podien reposar-se les obres
t,a escrutes 1 representades scmpre
amh exit?
Després hern sabut que l'Iglesies
tenia escrites vuit o nou obres i que
la catisa que no fossin conegudes del
pnblic radicava en l'ernpresari actual
del Teatre Catalä Romea.
Quina paradoxa: L'empresari del
unstre te:dre tenir barradas lcs portes a un ints hornea que ha proponrama més Mes de glòria a la nostra
Se'ns ha posar més tard al
corrent de la manera d'ésser de
l'esmentat empresari i he havem
compres. Tianmateitc la retolacid
que ve emprant-se en aquella casa
(loan aCtuen companyies estrangeres
i altre‘: detalle que poguerent constatar ataban,l per fer-hi el pes.
l'ell diu la dita que quan horn
liares 1111 cami se n'obren d'altres.
L'aplainlit primer actor i director del
teatre E:epayd. senyor Santpere,
poeiria palesar -nos novament el
,eu bon gust artistie donan t a cc,
lexIr Bal públic catala algunes de
les obres t inc e/ /toste,: drarnaturg
te acuse estrellar?
Voliem fer invocácin al patriotisme del senyor Santpere, però al pensar en la retolacin que ve emprantse a l'anunciar lee obres que es representen en aquella casa ens havem
repensat.
Cebm sinrerament que l'Ignasi
Iglesies té dret a exigir un millor
romportament per part de tots. Saben) (l'un rert naúsic catalä que ha
deaertat mes d'una v e gada i que
suara acaba de fer-ho novarnent, que
la e,tat més tard acotlit amorosa/rala. davant llurs fracassos per terres fihanes.
Si això sus fet amb un borne que
cri un moment d'exaltació àdhuc ha
arribat a malparlar dels ecatalans,
que no hauria de fer-se amb l'Iglesies. que sempre ha servat par i intangible el seu amor per Catallnya,
taagrat deis desprecis qt g_ ha rebut
cle!S catalans durant aquests darrers

EL

LECTOR Dill,..

jlio1suel.5.
pCases, J. M. Puigb6 1 R. Vives
i Capdevila
•••••

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL.
A la secciú segona han coma
paz e gut Juan Alemany Ferret,
Josp Giralt Carbonell i Rearma
Jaca Fusta, de 17 anys, acusalas
d'un tieli010 de furt. El fiscal
deinana per a l'Alcmany i el
O iralts das mesos 1 un cha d'arrest, i per al Jaca 125 pesa
de multa.
El il-al, a la secci6 quarta,
resultat de les proves favo-

rables ale processata, retira
Pacusaeió ii Narcís Gratacas
Torrent i l'eta) Carbonen Planas. que a'havien asaegut al
banquet per respondre d'un
suposal delicte d'hornicidi per
imprudenefa.
ASSENiALAMENTS PER A
Atirl
AUDIENCIA TEARITORIAL
Sala primera.-No td asao-.
nyalarneets.
Sala segona.2-No ta assenyaa
lamenis.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.-Draasanes:
Tres erais per lesions, cose.
Di
ciona i estafa.
S0Ceiö segona.-Villa franca : .La
set.
I,
Un oral per robatori contra
Joan Pons-Universitata Un
na
oral por furt contra Manuel
da
Espine1 1 .-Mnnresa: Un oral Et
per furt contra Remen Riu.
or
oc:.:ta
fire•

G raw. CaN
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Restaurant Billar,. Tresillo

CONET IU IET
Saló per a necea i alees testes
Propietat: Hotel Ccdomb, E A.
Diread6: EZDAIL

or,
Pi
ne
da

'Mi
lar
L'
13

-ere
St d'erg di MIII14,

14`
=af

,ATALLINYA

«fu
Tua•
RAIMAT
en-,
m'ea Festa de Montserrat, de 1924
otia iudant Dita l'Esbarjo de Raiina festejara .1a catalanissima diaAta, le la seva excelsa Patrona, la
e de Dei: de Montserrat, amb
' es . segúents actes:
. ja 27 d'abril: A punta de dia,
gria i sorollosa albada; a les set,
ca matinal; a les deu, solemne
<a major. amb predica pel pare
ns Ribera, del Cor de Maria, i
a , licional repartiment del Pa besortint d'Ad, dansa de les
(45 , rdesses i correguda exclusivaper als socis, distribuint-se vators os premis als mes bons corres (la correguda deixarà de fer-se
no es presenten, ahrenys, sis
Es redors).
no 'arda: A les tres, sortiri la ti' devota processó del Sant
, te'
ta ri, la qual s'acabara anda la viespiritual a la Patrona de Cain
ata- nya: a les cinc, satdaues i
, la rams; a les nou, fantàstica reper a, castell de focs i ballades.
'a 28 d'abril: Sardaues, furbo!,
)res
pre a d'aviació.
REUS
Noticies diverses
sies
que
mb tota solemnitat van celedel
-se els acres religiosos de Set.ual a Santa.
a processó del Sant Enterro bou
del lt Unida.
reeEn Pere Rovira Bertran ha
10rentat una instancia al Govern
nra it demanant autoritzacii; per es' al !ir un servei públic d'éminibus
de
passatgers entre Reas i Salou.
cm
ció

a sa
res
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El doctor D. A. Frias comenel cicle de. conferencies organitpel Centre de Lectura, dieser-

sobre "Medicina preventiva".
El regidor corporatiu senyor

del

_p Mendoza, socialista, ha pretat la dimissió del seu càrrec
Initiva. Igual han fet els seus suats, Pau Bo y é i Joan Garcia,

're,

“:TS.

el
ende

Celebrant les festes de l'astipiques caramelles han fet
seves cantades nocturnes, reIst t'orca aplaudiments.
El Centre de Lectura orgaLa una excursió coRectiva a Baron visitaran la l'ira de Moss, Museus, tallers de la Maqui,a Terrestre i alaritima. L'Aaea, etc., la qual excursió tindrà
el vinent mes de maig, els dies
9.
Al saló d'exposicions del Cende Lectura ha estat cberta una
•osició de pintores de l'artista En
-.1Icm Bergues.
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SARREAL
Noticies diverses
Ha quedat constituida la nava
nta Directiva del Sindicat Agria, en la forma següent: prest -

Antoni Duch Queralt; viceisident, Joan Pijoan Torné; trerer, Magi Amill Sendra; comptar, Josep Fornés Torné; secretad,
sep Llort Contijoch; vocals, RaRodríguez Serra, Ventura
netlla Roca, Ramos Elica Ricart,
nadeu Bonet Padreny i Jaume
ró Balcells.
st,

!e-

nut
'r5

es

— Acaba de morir a la capital
:alana el noetre compatrici En

sep Maria Teixidó Figuerola, i
an solament comptava 32 anys
dat, havent estat la seva mort
:lt sentida. E. P. D.
— Com a fi de temporada es
sä. en escena al Centre RepubliAutonomista la comedia d'En
,sinycl "La bona gent" essent una
les obres que ha vingut repte tant el quadro escènic del Cende Lectura de Montblanch que
s ha plagut al nonibrds públic
le ha anat assistint a les repre-

tre ella "L'Indios", "Densa de Cas.
de Capdevänol", "L'eixida". La
patum" i el 'Ball de gitanea". del
Valles, que va, ésser el mis aplauda.

Abans, la cobla "lloro" inteepretä dues saidanes, que tothom va
dansar.
— Aa la "Societat Iris" tingué
lloc una vetllada literaria-musicaL
Es recitaren poesies gairebé totes
catalanes; es canta en espanyol
ses tan bones com les dels :matees
Guerrero, Millan, etc., i s'interpretaren diverses peces al piano i amb
mandolina. Només una composició
catalana, que va ésser bisada_
— Han començat els preparatius per a la construcció de les aceres, a la muralla de Sant Lloren
despees d'un any d'haver comengat el desnivell del canee.
— "El Diari de Mataró", amb
modo de la Setmana Santa, publica tul 'número extraordinari de latea gust, tant en gravats com en la
part literaria.
— Lea caramelles han estat
gres aquest any. Tres cors que s'aguanten p5r l'art de la larigola i encara prolincianamene, sortiren a
cantar-les; menys mal que han pres
el bon costura de cantar en eatala.
— La companyia catalana de
l'En ric Lluelias dona ahir ducs representacions de "Marionettes" al
Monumental Bose. L'obra, 5i be no
va agradar molt, tampoc va desagradar.

L'execueld, molt migrada.
SERINYA
Homenatge a la vellesa
.
El dilhins dc Pa,squa de Ressureecili tingué lloc a Serinyú l'acre
principal de l'homenatge a la veIlesa organitnt per la Caixa de
Pensinns per a la Vellesa i d'Ea.talvis.
A dos quarts de den del mati arribaren a Serinyä, procedents
Banyoles, els senyors Moragas Barret, director de la Cabra de pen•
S1 .1 1 5 : Arquer. Sol:y i Aneó, de POficina Central de Barcelona; Vidal
i Albaria, delegar i interventor de
la s ucursal de Banyoles, i En Vicene Illa, fundador del "Prerni
Illa”, que armalment es concedeix
en I'llornenatge a la Vellesa de Serinyà.
El reverend rector En Joan Tusell Paliame, secretad del Patronat
,Local de la Vellesa, dona, en entusiastes frases, la benvinguda als
representants de l'Obra deis Homenatges a la Vellesa, expressant ragraiment de Serinyä per Vacord de
la Cabra de Pensione de celebrar a
l'esmentada localitat el X Homenatge. El senyor Moraga! Barret contesta amb efusives paraules a la salutació rebuda, manifestant que
amb el dit acord la Caiara de Pensions detnostra el seu reconeixement a Serinyä per la seta exemplar constäncia en celebrar de.s de
1916 la festa de l'Homenatge a la
Vellesa i per la seva excelient in-

terpretació del veritable esperit de
l'obra.
En popular i imponent manifestada, presidida pels vellets de Serinya, es dirigí la comitiva. integrada per les representacions oficials,
autoritats i poble, al magnific temple romànic, en el qual se celebra
un solemne ofici per als vells difunts durant prorninciaut una
sentida platica el reverend doctor

de Premiad, mayor llangeter, 14.
la Calza de Previsi6 Social da Vapronunciä os din«. En
Llufa SoU, de la Caiga de Pensiona, exposant unpliament el significas d'obra cristiana, d'amor i
de justicia que té l'homeastge • la
Venus.
El nutstre nacional En Francesc
Vidal parla a continuacib, expressant els seus entusiasmes per YObra dels Homenatges a la Velases.
En Francesc Morases Barret, director general de la Caixa de Pensiona pronuncie el diseurs final,
fent ribetear que l'Homenatge de
Serinya havia demostrat la grandese moral del dit poble, que paren-titan de manera explícita i eloqüent
haver compras perfectament les finalitats de l'Obra dels Homenatges
a la Vellesa.
En nom del Patronat Local de
la Vellesa, amb paraules entusiastes, donà efusives gràcies a la Caiea de Pensions, el jutge municipal
En Joan Solanas, reiterant el propasa de Serinyà de continuar l'otira en favor de la Vellesa que ve
desenrotllant el Patronat Local des'-

lany 1916.
Lacte, durant el qual regni gran
entusiasme. essent molt aplaudits
tots els que Iti prengueren part, acaba amb el repartitnent a onze vende de llibretea d'estalvi amb imposieions de cent vint-i-cin c pessetes cada una, i la concessió de tres
premis d'honor d'igual impon, un
d'ells l'anual "Premi Ella" i dos
d'extraordinaris, concedits per la
Caixa de Pensions, a Pere Juanola, Catare Ferrer i Leonor Carreras, com a recompensa a l'exenepiar conducta vers els seus vells pares politics.
de

•

ESPLUGA DE FRANCOLI
Festes :-: El temps
Altras
noves

El dia de Dijous Sant foren en
gran nombre els fidels que anaren
a visitar els monuments de les es grues de la parethquia, PP. de
Sant Vicens de Paül i la de lea
GG. Carmelites de la Caritat.
tes estaven plenes de gern a goa,.
Les senyores i darniseHes Iluiren
els seus, tnillors vestits. Seguint el
costum del.; alares anys, no deixa
de veure's la "mantellina'.
La tradicional processó de la nit
ea vejé concorregudissima. as-

sistiren, ultra els ex-vots, totes les
antoritats.
Les façanes de Jes cases dele
carrers per on pasta la processó
estaven illuminades amb llum dectrica, causant un bell aspecte. prinCipalment ele careces 1.1ajor r Torres Jordi i plaça de la Vila, degut
a qua els altres anys encara estaven
inurninats amb atxes.

La Política
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DE MADRID
Nous interessants detalls
del robatori de l'exprés
d'Andafusia
L'EGNORI SÁNCHEZ TAMBE
ES VOLIA SUICIDAR
Quan FFIonori Säncbez fea
detalla:ya a la finca on es
sollicitä perrnfs per Gana
viar do roba, cosa que tau al
davant de la guardia
Mentre realitzava aquesta
°pareció pretengué agafar un
ganivet que servava al caleta de
la tetilla, evitant-ho la gutardia
civil.
Dula una maleta. Al tren demanä permfs per fumar. Obrf
la maleta i fregué un punyal
que es volia clavar al plt, cosa
que privaren el gmärdies.
UN , INDIVIDU SEMBLANT A
HONORI
S'assegura que un aenyor
velé a Testacid de Märquez a un
subjeete d'unes senyes iguale a
lea que es donaven d'Honora
poguent notar croe tenla a la
cara enyeta d'esgarrapades i
Ileus lesione.
UNS SENYORS QUE DECLAREN
QUE LA MT ta EL CRIM HONORI
SANCHEZ ESTAVA AMB ELLS
Sembla que hi han punts molt foscos
en el que es refereix a la suposada
intervenció d'Honori Sänchez en l'execrable eran de l'exprés d'Andalusia.
S'assegura que aquest mati han com.
paregut davant de l'autoritat dos dispesers de /a Pensió Internacional, persones honorables , declarant que la nit
que es cometa el barbre assassirat
non ene amb ells al teatre, tornant
tots junts a casa.
El que consta eositivament as que
Honor/ Sänchez Molina i Josep Sánchez Navarrete eren intims andes.
Tambe es diu ene. la situació ecoiternica d'Honari no era gaire bonz
fins al punt de tenir hipotecada la casa
que te al carne de Bonavista.
EL FISCAL 1 EL JUTGE IlE LA
CAUSA
Ha estat narneriat fiscal de la causa
instruzda arab rnotiu de l'assalt i crea
el coronel del Ceo Juridic senyor Rafael Piquel. S'ha designat jutge instructor el tinent coronel d'infanteria
senyor Moreno Liiarraga.

PROPOSICIONS
DE NAVARRE'rE
Un ambulant de Coritas que fa el
recorregat d'Andalusia ha rraianifestat
a la pireoci6 General de Comunicaclons que el deingte Sendas Navarrete proposi a 01'5, vuit dies abans
del atina que el cortes en l'ambulancia,
la qual cosa Ors es nega. Se supoea
que, després, proposà el matear a Lo. sano.
EL VALOR DEL QUE ES ROBA
Del recompte verificas per precisar
la falta de valors ote s'ha fet a Cor• reus, se sap elpe fins ara es nota la

CAMP D'ESPORTS CLAUSURA?.
. marea de 6ao, 400 pesseres. Entre els
El delegar governatin d'Arenys de psequets de cerlificats s'ha trobat Un
segell dleabel Ii valorat eta upo° paMar ha clausurar el cale d'esporas que
havia es:at en altie temps arrendar per setes.
HONORI SÁNCHEZ PAGA
la "Unir', Esporriva",* m'Urea dissolta
te/ Mat '".X Mella, fa un paren de meSe sap que un d'aquests dies Ho303.
nori Sänchez paga certa quantitat de
Actualment el cese, de propietat dir-er que el seu pare
particular, era llagar de taut en tan: a UNA BESTRETA A UN AMBUeguips futbolistics d'a lt res pohles. No
LANT 'DE L'EXPRES?
es te record que mai tu bogues paseas
Corre ei rumor, que sembla cera
el més petit incident.
que un dels ambulants assassinats
d'Andalusia havia rebut
LA U. M. ES DISSOL en l'exprés
fa poc una bestreta en metällic del
Hom assegura que la `Unión Mo- ,enyor Honor' Sinchez, el qual, en
marquica" es dissol, ineorporant-se algarantia, Ii exigí una firma que l'amguno dels seas elements a la naisent bulant falsi fi ca.
" Unión Pairtorica", i constitaint la ANALISI DE LES TAQUES DE
resta 101 altri partir ama el Mol pro- SANG D'ALGUNS SOBRES DE
bable da "Accian Democratice EspaLA CAIXA DE GIBRALTAR
ñola".
Es diu que de aanälisi de les Saques de sang d'alguns dels sobres
L'ESPANYA TRADICIONAL
de la cauta de Gibraltar es desprèn
Retallem de El Diluvio:
que era de les ferides que va rebre

Tusell.
Acabat latid a la placa del Temple, se celebra l'acte emocionant de
la proclamació dels vellets pensionats amb una pesseta diaria vitalicia per l'Orara. deis Homenatges a
la Vellesa, llegint el director genentacione.
ral de l'Obra, senyor Mcragas Bar— Han transcorregut les festes
ret, la proclamació.
Setmana Santa amb una desaniEl3 vells pensionats foren Jaume
"Llega Semana Santa, y la proce- ció gran, sobre tot la processe, Planells, de So anys; Salvi Oliveras, sión da jueves Santo, y un torero, en
I Divendres Sant, en la qual no de 78; Joan Casellas, de 77; Se- pleno Madrid, abandona la fila de la
rti cap misteri.
bastiä Portella, de 76; Joan Guilla- gente, se planta ante el Cristo y le
— El dia de Pasqua concertaren met, de eo, i Francesc Fuigdemont,
canta una saeta pidiéndole que sean
istosament un encarare de fot- de 69. La lectura de la proclamada
detenidos las asesinos, y la saeta, teleel prin:er del Montblanqui i el
fou acollida amb una ovació.
grafiada, resuena en todas las provincal, guanyant els forasters, per
En nom del Patronat Local de la cias. Si esto lo imagina un escritor
gols a a favor seu.
Vellesa el reverend doctor Tusell francés, lo cubrimos de injurias y volAmi es-as interés seguí el primanifista el eincer recnneixement
er temps de joc, aconseguint els de tot el poble vers la C-ixa de Peo vemos a entonar el lugar común de la
orithlanquins dos nols molt ben sinnt!, per la concessió de les pen- inc,mprensión extrar.jera."
fu • • ,a zaaamaintevaa
:111,i,t'
cables, cosa que el portee no sa- sions esmentades.
altea:2:sta. • Pel e jouw,..e
' fea
Seguidament fou visitat el magAl segon 'termas els forasters
EN SALA. 1.1 ES IMMORedifici de la Casa Ajuntament
onsegueixen un gol de penalty i nate
TALITZAT.
i Escoles nacionals, construir pel
locals el de l'honor. Un partit meritori esiorc
del noble i amb la
Antb uquest tira, diu La Ven de Ca-.
e no tingui aqudl ittcris en qui
cooperació económica, mitjançant talunya
esperava.
peestec hipotecari, de la Caixa
"Diumenge, la placa do CostellbisPensions.
bal hi hagni una festa a 4:arree dels
MATARO
A la casa 'rectora l loren obse- weil: asples política d'En Sala, amb
Sardana' i Ballets
Vetllada
quiats tots els vellets de Serinyà megiu de posar-se el seis flOM a lo dita
Caramelles
Teatrala
majors de 75 anys amb un esplènDissabte de Pasqea les cobles did dinar servir pel rector i altres
PERIODISTA EMPRESONAT
elements del Patronat Local de la
L a Principal de Perelada", conVellesa. A la casa Brunet els repreEJ a lo Presd de Tarragona Tes-dada per rAmistad Sardanista"
sentants de la Caixa de Pensiona fo- director del diari Foment, de Retar, af1- 11tiro" per "Grup Sardanista", ren obsequiats
amb un ben 'erais
ear Roca.
curen una ballada de sardanes
aa una a La placa de la Llibertat. banquet.
FiPIJ (1113, tan rendid a/radiases
El cor integras per elemento de
El nombre de sardanistas fou exlee gestione practicado: er alboree,aordinärament nombrós, tasca la localitat, quehavia ja cantar l'o. lo.
alt aplaudides les dues cobles, p- lid, dlrigit pel metge En Joan CarCOM. A ITALIA
cialment la que interprete. "La reras, donà a conèixer seguidament
Diario
de Barcelona,
L'editorial
del
un
inspirat
himne
als vells, letra
nta Espina", de l'insigne mestre
del reverend Gay i música del si- d'aair, comenta ei partir muslo: en
orera.
Diumenge al mata el Grup Sar- arar Carreras, compost exprofes periode de neiroya.
I din:
nista dona samba una altra ba- per a l'Homenatge. L'esmentat cor
« Como entes «gibamos de Francia,
da per la cobla 'Ileso" a la Ram- canta composicions en el trauma
de l'Homenatge, alternant amb lea ahora la hemos dado en copiar de Ita,
d'En Castelar.
— Al Monto:le:uf Be« se ce-- poesies que recitaren els alunices lia. Mussolini tiene un partido inconbrd la II! Peste de la Danza Ce- 'de lee acole. nacional, Franceac dicionalmente suyo: ¿por irá no ba de
Iglesias. loan Solana, Paquita Vi- tenerlo el general Primo de Rivera?
diumenge a la tarda.
Pero Mussolini pno con sea partido al
L'Eabart Folck-lbric Infantil, po- da i Dolon Grifo'.
Ilegidee isa adheeiona relataba, Peder; y el Dsctcelo ene el:upo
n direcció d'En Mard Funden,
use billete PoPülril. ea' i entre énee II. dnifven dei conte- agudo divisa en el ludes* el oca»
ra'
r• rie#011 Acimut 111 etactime5m:

Curda. antiga.gellágeadon.11.1a
revista Orderk, ,que editi Viese MeIla, no crea en la cdpabilitat
ri. latultnent penen altres, dlipeeere.
Dos d'ells sisen presentar a la DiclaracMue 'primera presa pel bese recci6 de Seguretat declaraos que la
es indagatbries.
ira del divendres, dia si, anà amb
Un dele punta en els que l'ha dono, al amere Eslava. i que
mes imperialistas pei jutjat militar ha . abans *fakir esquinsaren erecilantent
les entrad«.
amad que es refereix al Ilce co puEL GER1KA DE NAVARRETE
gui desee el diner que van robar sie
Melilla, 23. — Ea saber Pugual
usassins en et saqueig de remires,
Sinelset Navarrete oficial de corren
Poet que sabem que traca. d'esclarir
el Comisura de vigilancia aenyor Mo- la noticia que el sett germa és coautor
lina. en la eta* diliaancia d'aquest del fet de l'exprés d'Andiltaia, sofrf
una intensa crisi nerviosa cajera a
:nata
Segons ~bis, la Carme Atiesas tierra tense sentits.
Ha passat tota la nit molt agitat
no va concretar res, negant que /lar
bis el lloe on pugui &ser el diere Es debates tot intent de calmar-lo.
robat
DETALLS D'HONORI SANCHEZ
A les sis menys cinc minuta el
Madrid, 23.—Quan es disposava a

DARRERA HORA

rOls, la qual cosa vindria a demostrar que l'esmentada saca havia estat oberta abans que el desventarat
funcionad de Correus moris.
Aportan ä abra alguna listan sobre

suposades ceniplicitats de les que
sansinuen?
REGISTRE A LA CASA DE DISPESES D'HONORI SANCHEZ
En si registre que es practica a la
casa de dispeses d'Honori Sánchez
varen ésser trobades i recollides duce
fotografies de Firtteressat En una
apareix assegut i a l'altra dret, i a
totes dues porta bigoti. A l'angle
dret d'una d'elles hi ha la dedica-

tbria "Honori.
L'EX-PROMESA DE NAVARRETE I. UNA FRASE DEL PARE

D'AQUEST
L'alt cap de Correos, pare de la
promtsa de Sancha Navarrete, en

assabentar-se de les condicions amoral, d'aquest, visita el pare de .Sanches Navarrete, al qual mart ifestä que
s'oposava a que continuessin les relacions els mis, contestant-li el senyor

Sanchez Bernal que si roposic16 era
perque la noia no volia el seo fin,
no hi tenia res que dir, perb que si
la causa era Tamoralitat del set, fill,
esteva disposat a ansiar-1i un tret.
A LA PRESO DE DONES
Aquesta tarde ha estas a la pres6
de dones el juatt especial militar per
a la instrucelat del sumad.
E} formaren el iutae, Alfred Moreno, i un sergent en qualitat de secretari.
Ataba a la diligiucla un coronel
del Co. Juridic militar « qualitat de
fiscal. •
El imita va manar que pude a
la uva redada la dona d'Ante«
Tirad Caree Atiesas. a la qui eaion tiembla se 11 ampliaren lee de-

jutjat i el fiscal sortiren de la presta.
Canee Mama segada, per ordre del
jutjada.
t militar, en qualitat d'incomnniea
EL JUTGE MILITAR I EL
DIRECTOR DE SEGURETAT

A tres quarts de set, quan se .celebrava l'acarament entre Ea Sanchez
Molina i roficial de Correus &angla, comparegui a la Direcció general de Seguretat, el jutge militar
tinent coronel Alfred Moreno.
Es proposava entrevistar-se arte el
director.
UNA ALTRA CIRCUMSTANCIA
INTERESSANT
Aquesta tarda es comentan molt
als llocs on acudeixen eh informadors periadistics, una casualitat que
es arta en aquest suecas com obra

de la fatalitat.
El Comissari general de Vigilància,
senyor Molina, que des del primer
moment ha actuat amb molt interès
procurant descobrir els autors del
erina es troba, ara que ho ha aconseguit, amb que un d'as es precisament nebot carnal sen. Honori Sändiez Molina és, en efecte, fIll d'una
germana del Gornissari 'general de
Malgrat aquePta coincidencta,
el senyor Molina, resistint-se a
I a vioteneia del deure, va seguir
actuant per a lasselariment da

la veriaat, que de precisament
Per prever la rutpabilitat del
nebot.
COM S'EFECTUA LA DETENC/0 D'HONORE SANCIEEZ MOSP11

LINA

Ciudad Real.--Ahir al mata
el rapitä de I% guardia civil de
Valdepeñas, En Bruno Sänchez,
va rebre un telegrama urgent de
la Direccia General de Seguretat ordenant-li que de seguida
proredis a la detenció d'un individu aomenat Honoti Sänchez
Molina (a) El Gitano, al qual
s'havia cusat com a coautor de
l'assassinat dele ambulante de
l'expras d'AndaIns:a. per la Carme Atienza, eapasa d'Antoni Te_
ruel.
En virtut d'aquest telegrama,
a les set del matf va, sortir de
Valdepeflas el senyor Ibällez en
el tren de via estrena de La
Calzada amb tres parees a les
seves ordree.
Arribà a l'esmentat poble
les nouEn aquell moment es disposaya a aortir tap a Almagro la
diligencia autnmeabil. que len
requisada i desalotjada dele
viatgers que l'ocupaven.
L'autombhil va partir a tota
velonitat amb la guärdia civil
per la carretera de Puertollano
amh direccid a una finca anomenarts La Alameda, propietat
del marques de la Concepcid,
f d 'A'I magro.

La finca és al termo municipal de Vilanova de Sant Carlee.
!loe aun dista quinze quilbme_
tres de -La Calzada 1 altro tant
de latiertellano.
Passat el camf eempree entre
el Saere Convent de Calatrava
i el cristal! do Salvntierra, a uns
don quilametres d'arriber
a la Alameda, la scuäadia
haiza del entre i marra a patz
en direccIa a la casa que fou
acatada per la fora.
Aseeatirada convenientment la
Aasagurada enaverientment
viailiterie de la casa que habitova Honora es prooeclf a la
detencia ' anliest, valent - se
d'una extrategema.
etemen tres quarts da &die
del rail quan arribe a la porta
de In casa el paatri tic Vilanova
de Sanl Caries. Jestls Sänchez
Zamora. com si fos a donar cor.
resnondeneta.
Al carter el seguien el capita
Ihäaez. el tinent del lloc de La
Calzada senyor Sánchez de Vara i
diversos números de la guärdia
Rafe( Sancha., pare d'Hdnori
i aquest, van sentir j'unte a abrir la
porta quan va trucar el cartee.
Honori, en veure la guàrdia civil, es va desalojar, calguera agallar-lo Per evitar que caigués a

terra.
El calarte Ibáñez el va interrogar
i del resultas d'aquesta diligincia
se'n guarda gran reserva.

ACARAMENT AMB

NAVARRETE
A les sis de la tarda ha arribat a la
Direccib General de Seguretat un altre
olida' de Cortan. Fou colmes a un
acaramast amb Navarrete.
NAVARRETE A PRESONS
MILITARS
A darreradtora de la tarda ha sitzt
tnalladat a pumas militan Sancha%
Navarrete.
UNA ESCRIPTORA I ALTItES
DISPESERS QUE CRECEN A
NONORI INNOCENT
L'escripteri catithea que s'heetatge
al carterAels Infants, odia. t, legt.

sa

sortir de la casa, fortament
•
Honori Sanchez &mane perrnia
per acomiadat -se de la familia.
En donar ten bis a la seva
que ti vint anys, "Fes-me
un pera; potser tia el darrer. Això
‚'ha acabat"
Honori bou interrogat sobre el di
que tenia i contesta, que tela poca-ner
dies havia tret dam Banc de Madrid
soo pessetes, perd registrat, se li troha quatre ballets de t.000 pessetes

completament nous, ultra altre diner.
També se ii trobi el terral' de la
familia de Teruel..
Honori Sánchez Molina era molt
conegut a tota la provincia. especial!nena a Ciudad Real, Alma gre' 1 La
Calzada.
Es casat i viu separat de /a muller
des de fa dos anys I rnig.
Ti dos filts que viuen amb l'avi,

annmenat "El gitano".
¡s sil, bau
Honori te Ja
de bona presèaa'a.
Ha estat peeaess lt tres cops per
fabricar moneas falsa.
MOTIUS QUE INDUIREN
NAVARRETE A COMETRE
EL ROBATORI

DE L
DE FRANCA .
El Govern acorde que
ministre prenpui part en reinen& electoral&
z
Parta El Govern ha morailt
que cap dele ministres ere es poema
coca a candidet en les prémieme 1411104

legislatives prengui pan en Cap
reunió pública.—}lavas.
REGATES SUaPESES
TRAVESSIA DE PARIS NADAN?
Parir, 23. — S'eme 'aspes les flia.
tes que bufen de celebrar-se el dia
tic maig vinent, i en les quals hay«,
Ci0Z13

de prender part Espanya, ItMiO., Solita

i Biagica.
En cansi se celebrara aquest dia la

travessia i de Paris natlant.—Havas.

D'ITALIA
La modificació del Gabinet
reduida a la cartera
de Guerra
Roma, 23. — "II Corriere,
d'Itälia", erigen del parta tal*
xista, desment el rumor que
circulat reepecte d'una proba.:
ble modificació del Gabizaet,
modificació a la qual s'atribuIn
}brea importancia, essent ate
pel contrari, que rúnica cartee,
ra que canviarä de titular «di,'
la de Guerra, pea haver expretaa
sal el general Díaz els taus dea
siga de retirar-so per algiu1;
temps de la politice activa, al:
causa del seu delicat estat de0 •
salut —Rayas.

A

Madrid, 24 (rebut a dos quarts de
tres de la matinada).—La dealaracia
prestada davant del je/tac militar per
Carate. Atienza ha estas molt interessant. Assatjada a preguntes sobre
on podia haver amagat el diner el

sen marit, declara que havia obs er vat que Teruel abscondi quelcom al
Ilit.
Et jutiat militar encarregat de la
causa ha pogut comnrovar que, efectivament, dins del barrot esquerre
trasser del Hit hi havia algun diner
amb bitllets de cent, cinquanta i vinti-cinc pessetcs, diversos rellotges
joies pertanyents gairebé totes a l'expedicid del dia del crim. El seu valor
puja unes 50,000 pessetes.

—
Encara que a la Direcci6 de Segureta t es continua servant impenetrable reserva sobre la detened, d'un
individta el nom del qual no s'ha volgut facilitar, sernbla que es tracta
d'un funcionad de Correus que tenia

algunes joies i paperetes d'empenyorament, suposant-se que pertanyen al
robatori de l'exprés d'Andalusia.
—
Del resultat de l'examen el laboratori dele cabells que es trabaren a
les mans de l'Ors s'ha comprovat
que no pertanyen a/ mort.
—
En la deckraci6 teta per fuel)

Sancha Navarrete loa fet importants
revelacions. Sembla que l'amistat que
el lligava a Honori no era gran; únicarnear el coneixia cont a un individu
que li deixava aneas cobrant-li interessos molt crescuts, Fa poc temps,

trobant-se molt apurat, demani a
Miami 3,000 pesseta, lea quals
anara pagant cada mee, cobrant-ti
Honori un interes crescut Fria tres
meses que li pagas religiosarnent,
pera comprenent que mai uo podria
pagar el deute se ii ocorregué l'assalt

am
evbisu
d'usneantr

an
7.b Honori donant-li
compte del seu progecte i dient-li
que seria rúnica manera de lliurar-li
els diners ttrnb eis interesses. Honori,
de primer antuvi, es resistí; Navarrete, pera, li digné que cornptava
arnh Teruel i altres individus, i, a
mis a enes, amb l'ambulant Ors, al
qual havia donar compte del seu pro?
jecte, havent acordat antb el l que utilitzarien el cloroformo com a única
arma. Teruel sera l'encarregat de
l'execució del plan.
Honori, davant de la seguretat que
Ii donava Nasarrete, no tingué inconvenient en acceptar.

Navarrete i Ors, poc abans d'exe-

cutar-se el fet quedaren definitivament entesos.
Navarrete es reunia a un cata
de l'Avinguda de Peftalver amb
nota i altres desconeguts i allí queda
tot convingut
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Desprès de la mort

DE GRECIA
La commemoració del centenar' de Lord Byron
Ateneo, 23.—Tant a atinen*
capital com a totes les ciutats
de /a República, s'ha celebrat
amb gran solemnitat el cantee
nara, de Lord Byron, el poeta
angUs que va posar la tera ' ••
salut a la seva fortuna en dea
tensa de fa independencia de
Grecia.
Per tot arreu el poble ha par.
ticipat amb entusiasme en tata
els actes.
A les illes el centenari de Ety.
ron ha estat també celebrat.'
partleularment a Xipre, on se
celebra un important mIting. es
durant et qual tole els oradors
expresaaren llur esperança que ,
aquest aniversari glorias insa 4
piri a Anglaterra el noble gest )
que tant Xipre, coxa Gratia, lit I
saya mare pàtria, desitgen de a 1
as.
fa molla anys.—Iav
1

Itàlia reconeix la república
grega
Roma, 23.—Els diaris disten
que Italia ha reconegut la Rest
pública de Grecia.

La situació politica .
de Txecoslovàquia
Praga, 23—El diari -Narodni.
Politika", examinant la situtt3i6
política de Taecoslovisqual, esa.
Maui
ear.
'Txecosloxiscaaia pot Mutare
se amb serenitat a lea alegriee
prnpies de les testes de Pase
qua; des del punt de aleta ini,
ternacional, la tova alisara amb
Franca ha consolidat la segua
retad de l'Esta!.
Pel que es refereix a la po-a
litica interior, la sittuazsia
tetaba estable, gracia' a la alee
lideea, dels cine grane patina
majoritaris que collaboren amb ,
el senyor Svehla.
La majoria parlamentäria
portat a cap un treball fecund:
el sistema monetari estä esta -r
' acamseguit requia
b:litzat; abs
tibia entre ingressos I despegas,
i gràcies a aitä la vida econba
mica este' edificada cobre fo-t
naments !elide.
Altrament, el país disimila
d'un exerait modern 1 dimites
nat, que es la mejor garantla,
ii,
de pau.
Mentre els partas del'o poste:sa
cid subversiva perden terrenyj
cada dia, el funclonament di a
tots ele serveie melles es via7
regularitzant, l'ordre s'afirma 1:
tot arreu i el pensament demo-a
aristas as cada dia mas toomprtatI,
a tolere les classes de la pobla-t
ai.
che."
El "Narodni Politika" 404b
dint que la República tseeeeloe
vaca 16 cada dia mas probtel+
tate d'estar destinada a un g104
rids eedevenidor,—Eavaa.

DE BARCELONA-

UNA DONA 1{ORTA PER
AUTOMOBIL
• 01 TUNGUENEV
TRAD1100110 DI ORISTOPOR
Abir a les vait del vespre, Tele
DI 0011115145.0
Lafuente, de 6o anys. maryona
Mal 50 05151151111
vei a casa del senyor loan
cura de la Dipsnamb. Xas. mima
La Novela Estrangera d'ara pasear pel carrer Llúria
endavant, en tices dele dimarte, amb el de C.ansell de Cera len dega
tortirä el gegon I el quart die- pellada per un antondbil grepleialt
ente de cada mes.
~por Carlee Costa, ftre
Ele editora de la Novena Ea- soler Jame Mema. de ot ope,
Erangera aoaben de rebre au- ter.
toriteaciti per publicar en eaRecollida toa mena
taen les obres del gran novel- almena sid
lista O. U. Weils 1 del gran &pensad da
poeta indi Illabindranalb Te, moran es
110111.
.Anto 1- loba Mella
111110111151111511011101111111111114410aLLI dida• .
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9LITIOR". DE PRAGA A
BARCELONA
. eilli6 Esportea de Sana eas =Id
**mar Neri** noticia de la gin*
igetit del fiada mala tac Mete«, que
e beis temed ins dais& ea la sea
anterior visita pal sea melisa joc a
lbaul del lana de Praga.
. Ei Xemor ve per celebrar dos en'castra amb l'anientat cercle de Sane,
tei Jata dele (tale han quedat lindes per ab dies 3 i t del mes que ve.
Ene cal esperargar que nomment
Andrea de do, partite emocionante qua
e anidaran tompletantent a l'aficid en
general
SOXA
ELS AMATEURS
.1. Els pesos "mosca" que prendran pan
dime'. toa* a la aliminatäries del
Campiamt de Cambian eent ele serientes A. Alejandro, J. Borren,
P. Carda" E. Magia, M. Grácia,
E. Cenia. P. Ifarht, F. kiascaró,
4.011va, 3. Perales, T. Itopert, J. 2ul. Lamber, J. Vaklerrama i
z Vitria, campi6 dele mosquee da
raspamos.
, Ultra el subliman Oets boxanors
bedakalta 1 labadellence, cal anotar ele
. ornaras. a l'011ropic Oub. leneSala km ames d'amar retraiment i
-otareitlem eta interne» a qué exnos.
it Aida ab rastree lector' que, com
I abra, lee hm de trotar, per ara, in" collseitateabes majorment traetant.ae
. ' d'Ir maalieeacle d'emateurinne que
1.
no enema pura despertar cap recel en
° cap dete eeneareame.
CIOLISFAE
1 VELODROM DE SABADELL
7 Diumenge vinent es correri la final
'`. del Gran Premi del Club Velocipedie mire 8o mailbmetres, amb entrehilas a nato. Eh seleccioaats per
a diepetarae remeda prov-a, eh: Ar..,' ~gel, Libren 1 Bover. Es rnolt aro\ hable que en aquesta cursa elan: ba1: cut el record peninsular, pel atad motia eb orglardnadors han sollidtat
„enumerador oficial a ia 1.I. V. B.
ei El record el detenta actualment tn
' Sim6 Febrer, de Palma, leo quiitene1 tres en II= hora, 41 tninuts, i tots
t?' • aquelle que han presencitt els entre' lamente de Bover i Llorens asseguven que farart els 5o quilömetrei en
men» de eo minuts. Per altra part,
misteiz el gran interh tlsIs dos es' mentate corredora per tal de sortir.- ge n. la qu'al cosa fa creixer errata
t' III& la possikilitat que ho acauseguei-
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1

11)
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.
xin.
7-: La reunió comengara a ks 4'3o de
yla tarde del dramenge vinent.
. VI VOLTA A CATALUNYA
4:- Eh dies 50, 3o, 31 de maig i t de
, juny, se celebrare apesta important
- cursa, orgazitrada per la Unió Ea-

i` paren de Sans, la out Es reeereada
r per a eorredors peninnnars.
'''> Ele premie han madat fixats d a4A marta manera: Primer, reno per' ates; ugon, 7oo; tercer, 3on; quart,
seta iso;
350 : cizaM, 250; sisé..
vete, roo.
1,1 La Celia ell diridire en e etapa.
',, Molt aviat el publicar el reglament,
...,e11 el gtrl es »ojeen lisa, premis
4.1 jeapeciala per a ke categories Infe-

8. Dandi i F. Lloreras.
J .0biao•Tattrella a SnmbSinehea.
Stla.Torraeguanico a Srta. Latía.'
Leva.

BALLS

'MANAN
ONEAROSIANA (estrena)

CONT-E3 RUSSOS
Demä, no lii isa lunció. Diseab.
te, eitrena importantiesima:
Polcinelli, música d'Igor &rewinrky. Diumenge, tarda,
darrera tuticid de tarda de Baile.

Puma. -

pes nifriirn, 800 kg,
Segons cstegoria: fint a 1,300 c. C.;
pes minim, 7 00 kas.
Tercera categoria: fins a 2,000 c. C.;
pes mina, pco kgs.
Quarta categoria: fins a 2,300 e. c.;
pes miras, ¡ion kgs.
Ci u queue masona: fine a 3,000 e. e.
pes mínim, 1 ,230 lego.
Sis= categoria: tina a 3,300 c. c.;
PCs minim, 1,400 kgs.
Setena categoria: fine a 4000 c. e.:
pes mínim, 1,500 kgs.
Vuitena categoria: fine a 4,5ect c

pes nuairn, 1,600 legt.

Novata categoria: fina a 5,000 C. C.;

pes minim, 7,700 kgs.
Desena categoria: fins a 5,000 c. c.;
pes minim. 1,800 legt.
En el grup de curses les categories
de raotocieletes s'estableixen de la manera següent:
Primera: vdemotors fins a tse c. c.
Sefona: motos fino a 250 c. C.
Tercera: motos fins a 350 c. c.
Quena: motos fins a 500 c. C.
Cinquena: motos lina a 1,000 C. C.
Sisena: motos-sidecar fins a soo e. c.
Setena: motos-sidecar fins a 75o cc.
N'uitena: motostidecar fins a 1,000
C. C.

Noventa: cyelecart fine a 730 c. c.

Derena: Cyclecars fins a atoo c. c.
A la secretaria de Pen ya Rhin es co.
menea ja de notar l'animació car a c t eristica d'aquesta mena de proves, essent mol ta la demanda de reglaments
i dades, la qual cosa fa euposar que
es convectiran en importaras inscripcions, figurant-hi oficialment una marca de primera linea de prOduccid italiana.

EXCURSIONISME
Diumenge vinent el Centre Excursionista "Minerva" fati una extornó a les terres de llevain, anta
el segitent itinerari:
Montgat, Tiana, La Conrreria,
ten> de ltiontalegre, Sant Cenia de
la Murtra i Santa Coloma de Gramanet.

•••
Diumenge vinent l'Agrupació

Excursionista "Júpiter" realitzarä
una excursió a Taradell, toves d'En
Roc Ginart, santuari de PuiglaguIla, Vilalieens, castell de Saladeures
i Vich.
Sortida, estació del Nord, a les

sis.

Dia

41444-0•444.4.1114,4

TEATRE NOVETATS
Companyla argentina
Oiria arthitlea d'intereanvi
blepano.arnerioi
, ...............-r•••••••••••••••n• ......~
I Aval. Mons, tardo, a lee eta..
matinée

Avut, dijous, a les cinc de la
larda, rondalla, en tres notes i
deu quadros, d'En Folob 1 Torres,
UNA

VEDADA ERA UN
PASTOR-.

Sorolloses ovaciona a la sortida del sol, al rapte de l'hliga,
51 "wateau" de i a la ea.

teetrofe del pont. Preus popu.
Jara. Mil , Tertúlia Calalanista.
L'obra del inieteri,
L'ESPECTRIC DEL SIENTOR

INIBEROER

Dentä, nit, fundó en honor i
benefiel del notable actor
Auous .r BARBOSA
Ovale de pa*, d'En llossinyol,
estrena del sainet del beneficiat

LA CASA DE . LA TRANQUILLITAT
Diumenge, a dos guarro de qua.
tre: Una vagado era un pase.
tot'. A dos quarts de sis: Odella
de pas i La casa de la Vermut,litat. Es desputaa a comptaduria.
4 .441.54.44444,944444.~

TleATItE TIVOLI

Teatro Català Romea

LA MEDRES«

LEE AIUES IRME*
de Pierre Foll,

Nano

.

de Bataille. Deux triomphale
sucede du Theatre Vaudeville,

ONARLY DE A. PACERSCHMIDT

le gros Bucees de la saison de
Paria. Toilettes nouvelles des
premläree maisons de couture
de Parle. Detalle per programes
cartelle. Es despatza a comp.
taduria.

444444444444,444444$444444
;

Gran Teatre Espanyol
SAISTP:11« ItERGzs

l ang
t Aß Mur. gran matinaP 1051yl1 111,
I
1111, a dos puerta de des. COMil i a1
programa. Noves atraeciOns.
It. ORAN 111011LEDILLO
TUE N/TORSOS, eoloitids equm•

Avui, dijous, gran moda.
Tarda, a dos quarts de sis, i
nit, a un quart d'onze, la cemedia en tres actea al camino

' brIstes: El, contorsionista; Int.
exceloric a cavan; 41111111111 01 LIS
bar; Amada. 1 2111, clowns; Palme.
ron taumaturgo; Free sed Mur,
' otcllette: likestend 1 O teen. m1155005; Familia 'tedian', arropa, tes a tas a& Oran coscara p elea1re, essent obsequiada amb un re.
, Vetee •Parisent la persona que aconseguelsi taultenir . se dreh a 3 yema
a la pista &Onda lacar la cera& .,
D1V0»il reS • Lenellel de la

de todos.

TEATRE NOU

Familia Iteedien1 '-

Dlumenge, 27, ermita* matinal do

POZA

Companyia de sarsuela ,del
barflon

e

I
•444-Cedste.etevef->c 5 1'''.:^eti

Frederic

Molt avlat:
EL DICTADOR
per Frederic Caballe
44.0.11~
04.11.80109.69.421~4~440461,

ELDORADO
Oollseu de varietats
Avul. dijnne, larda, a les
eine, Coloseale programes.

Projecció de notables pe111.
culea. Jaita dala excèntrics
84xen Bus. EXit de la formosa dansarina Garla Pujol. Exit dele gelebres acrb.
bates

Quatre magnifiques decora.
eina del mestre Ros 1 Gilell.
150 vestits nous de Max Walkarki i madame Janetta. Debut
de guatee notables anides,
nona • Eapznya.
Entrada 1 butaca, 2 'mutes

LEIDI5-ARVELL05
/Mas do les netabillssiMeS
artistes
•
LES FAVORITAS
Exilas - Celta
de la gentilissima artista
- MENOR SENOS -
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Demà, divendres, tarda, a
cinc, i nit, a les den:
Extretordinteriee seeelons

INERCE SENOS
O4l440444044444.48484.644,
1•1>4001140fflefS011044444444

TEATRE POLIORAMA
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Prados.°
Alambre. Primera actriu,

1

LO 0101 LA COPLA
Nit, a un quart d'onze, la

comedia dramàtica en tres
actea 1 en prosa, de Manuel Linares Rivas,

/ Metnanental - Padró
Walkyrla
arda, dInsio. ameno: Per veo
la alee% 1 Nubada: "Illeenne 14
e5et4jses"1 II padeces. por Clmor.
los Uy; Venero do Ibeet
Virgini dentista. Plumean, Bit:
Por amar la fa0el, U 1 arare:
Lee anee 441 dolor, drama IMO116• Clonal.

LA JAULA DE LA LEONA
Denle, divendres, tarda, La
Jaula da la leona 1 II ardid.

weefflep~~466~,
.4.•••••+.~.4444~4
Haveu vid
LES omu gs EN
RELLEU? .
.4•••••••••••••••44444ew

1

COLISEUM
TELEFON une
1.

401~800444.04444.444
Avui, dijous: EL ORA%
OALEOT O, PROGRAMA

AJUMA ESPECIAL, gres
ezti de Montagu Love, ¡ecundat per Alma Rubgna i
Pere de Cdrdobs; NOVE-

TATS UNIVERSAL adufe.
ro 90, darreres projeccions
de QUASI UNA SENYOR*,
per Gladys Walton, 1 UN
EANNI TRANQUIL, ebutlea,

'D OHI
'

Interpretada per "Els Xiba.
tete de la Quadrilla".
Diumenge: PEN FI TOTII

Imilleadua I alegäncia

--'CINEM

1101.11, oombilla, per ilryant

IN

Waehburn.
AVIS: Es despatxen bulaques numeradas per a fet
sessió ESPECIAL de din.

ES-

manga.

Saló Catalunya
OCIAN GRIMA 05 MODA

LES OMBRES EN RELLEU
el mes 'curias i original de rota
ele espeetaoles, exclusiu d'a.
questa empresa
Demà, divendres, farda, %Unes
popular. Entrada i butaca, dues
pessetes
Avlat estrena de quatre gratis
i origInallssims quadros, que
donaran un nou encis a la.
plaudida revista I. K...?, titu.
late:
BOLONEVISTEIS COGICII
LICHT DARES
Exeentrio Jazzband 1

Salón

»malo* meter I tela
dliOUS,

benültIM ala de

LA non* Di

raanoga

dues jornatlet, P ro l" clant -ai len*
cera: La mes sublim I grandiosa
creael0 de RAQUEL MELLER, proClamada per roncan cae la /11 8a
gran entina einaMilibagraaell.
Altres elluf El gel ferastap,
poi gran saltador Meted Talmulg e ;
La malootrusanta den Melquidaes,
de mona broma, 1 El Gran Malo.
nal do Londres. sensacional cursa
d'obstaelea
Denla, diverldres, darrer dial do
Le Roe. ti, Mandes, per Raquel
Menor.
D'atable que ve, La batalla, mg,

anual Ilayokowt reasuma
salla 11 11,41,

PeiniVetbri
Eeplendld cinema

Diana - Argentina
Excelsior
Mut, 7 L'emperador dele pobres, Ele parra» 1 a ?intimen,
La vida 14 de tot, Oran match

do futbol entre Espanya I Ite.
lia, L'hotel de Pollard.

seol

Carrer València. 289 i 291
entre Roger de Lluiria i Bruch

Aval, programa oomple
mera noti

YsP

.1 a

rae/
Tarde, a dos quarts de cinc, gra:
nit, a dos (marta de deu: En sirni
trernalladuree de Susanna, CO ; El
média sentimental, obra mestr 1112 .
de la cinematografla, per Dioria d
nieta Jabobini; Un prombe pera601
amolde (cOMica), 1 l'exeluslvarena
d'aquest seid Miralde de l'inl.neis
ma.
Preu Unte, Una ~eta

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Nou
Avui, Meñique busca un so.
cldent, Sonant ei cidro, 5; El
despertar d'una dona, La rad de
vitae, L'emperador dala pobres, 7.

ado
gra

El local mde elegant de
lona

444904 4.44.4-weerw4.4.404444.

....1•^ •

anima Princeaa
Via Layetana, número

14

Telefon 1371 A.

A.
Avui, dijous, tot estrenes. 484
colla i variat programa: 124411.

LA PRIMERA REUNIÓ
D'INSCRITS A L'OBRA DEL

TEATRE

INTIM

TINDRA LLOC A LA

SALA MIRIA
EL DIA 25 DEL CORRENT, A DOS QUARTS
DE DEU DEL VESPRE

Merla Llulasi Sonare
Avut, dIjoue, tarda, a lea
cine, matinée de moda po.
pular: .
EL VERDUGO DE SEVILLA
Nit, a les deu, moda selecta
popular:

ILL VENENO° DE SEVILLA
Divendres, nit, estrena en
aquest teatre de la comädia
en tres actea,. d'A. F. Le-

irnpreesiö genere,:

pina,
AOAPITO SE DIVIERTE

, PR" - Persiateilea tea prelenaiOna dele blabalree en ele preui que venim aseenyalatit, ear hi ha unanimitet en
•
110 41 rebutjait «out' preve tan olivino, i mea tenint al (Minora la novella (milita. Vo crelem que s'otead» 048, 1 el 410 nostres fabri gante en compran algun vagó aire per venir inventa a aquest mercal. I per
Jílt• rd iltelt ii q uider-io al rafe altas.
_
i,
-- EA
y II qua "pesa gdners.ba detraUdat lea uperinces que hl tellien palmadas ele nostres comerciante1
_ , pntt quq sumada la temporada, n/ ereiern possible que pugin pi tan eolaMent que arrlbin al
1111 MINA, q4
11 racOrdan os da 37j
_ II peeselea al !loe de procedknela. Avui peden fer-se de 92 a

ES REPRESENTAR A
PER PRIMERA VEGADA

AULULARI
Comedia en cinc •ac1es,
de Plaute posadasen català
per Carles Riba
Interpretará paper
d'Euclid, l'E,nric Giménez

e

Av
mol
y;
Chi
tad

NC

A LA «SALA

as

A UNA DEL MAT1, ES

Dil

MIRIA
TOTS ELS DIES, DE DEU

IMP
. _I Is!dia,
- --:- 11411t114 oaeatteats 414 preux d'anehdde satures, l encara que a preeedenoia no pretenguin prima
»SI per trober-u sebtademont i g eortida d'almete grane.
ene
le ,, .
amos A. pelee !le ano. Agport_e, pit"ranie era eje . M 40,.
.
1

Caballé

Avui, dijous, fixeu.vos bd.
Tarda i nit:
SOL DE SEVILLA
prenent-hi part les senyores Mido, Limó, Tornamira
i senyora Frederic Caballé,
Diez, Rojo, Vidal, etcétera.
Toles les tardes:
LA LEYENDA DEL BESO
Toles les fila:
SOL DE SEVILLA
Preus sumantent populars.

MERCAT DE L LOT JA

< el,

Avui, dijOtie, tarda, • un
quart de sie, la etanoles
dramätica en costums atapaises, en tres lactes i en
prosa, de J. H. Acevedo,

MELIÁ - CIBRIAN

LES NORES

•

1

1

TEATRE TALIA

LES ANACLIPNES

Dissabte esfrona: •

iffle /1 rema* Se merme de
rflosoet, 041 .*'1401 de lee 11
141 metiallne gellaree
te notaras Pare de fuetee
mare-445114. 1 vn »reme de l'es
ilierdisiarl len do Orlo. do more
nen extt: Voisomoroder dote
DIlluns. CeP resa da Lii a
AN, petHeetml1-641 onatert.

Companyia de comedias de

i: Astil. dijout tarda, a des

DI

Arta dueus, Sarda I
programes. cae manee.

TEATRE COMIC

Oran coMpanyla lataaelOgli
rn de
# MRC squerraa a allta00101411
f d11111101 por mur ragotam

Avui, dijous, a les quatre de
la tarda i a les den de la :lit:
DUES GRANS FrNCIONS
Butaca 1 entrada, 2 pessetes
Entrad,a general, 0'00 ptee.
8 i 9 reprementricie de la revis.
ta en 14 quadros, de grandiós
éxit
I. K...I
200 vestifs nous de Max Walton, 200; 85 enlates espanyo.
lea 1 estrangeres; 14 decoranona noves del mestre escenb.
grat ROS i Güell. Apoteosi est u penda

LA VIRGEN CAPITANA
44~14•114~dotsot•

/ Mul, <Mona, tarda, e lee cine.
Ltdritent I butaca RISA pesseta.
Demi. 111,10us. tersa:
TO7116 «N C.OrdlIA
alt, a tres quitt, de deu, rendid% tan do la tant as', rodovilesca
fa un m'Alee, tres Beles t tretie
. quattros. de J. 31o51 • ro, i ndstra del
diestra ¡'0,1.
' FIN& EL MONIS PORTA BANY181
- . ---- -- Demi, dIvelidiell . linda:
CeLt. o CAPO?...
Nit, I Roes l o s otra, l 'ealtaii :
PITUI EL 011110111 PORTA MARTINI

.44.4114.8.44~~4.444e1

APOLO - PA LACE

Gran companyla be mamola
„ Primera actora a director,:
FERRAN VALLEJO
i ANSELM FERNANDEZ
Avui, dijous, tarda:
e pe g a retANcisourra
per Josefina [lugano, Vef. Bizquea, Liendre', Fernbridez
i Fuentes. Nit, a les dan:
EL CONTRABANDO
i LOS GAVILANES
per Ifictörla Racionoro,
%MI Pata Come, Garcia
Romero, ele. - Divendres,
nit, debut. de l'eminent beriton EmIll 3agl terba, amb
la preciosa obra del mestre
Luna,
La moza de Campanillas

•

momeebeefflam4ffleeeN
%veta vid
/ LES OMBRES JN/
RELLEU?

NOCHE oa demonio
--Deale, diriman% tarda, a les cine,
' mattnee popular: M hombre del
frac. N11. 5 un quart donas: nieta
ten leo hombree 1 Noche le
Co. mantenga tarea, dues semzir.
l' Amera, a dos fiarlo de fuere.
emana, a les ata, amb m'anilles I
verter, programes.
Iti desama a Cottiptadarls.

duela.

d'iba de UN

roa 'Teatro Costal
Oran gama

Teatro Barcelona
Campareis obnItoo.dramätina
RICARDO FUGA

Develada de la

Telefon 3,500 A. Mes, O. te
1 11 de malg. Trola grande galas de Comedio franqaise, avec
le eOneursi de Madame
JEANNE PROVOST
entOuree de Comediene des
Principado Theatres de Parle.

4, primer con -

Telefon 9644 A

111111111110ER

a predi populars.
La C011 10111 00 tres actos de UI .
ratee 1
.
II. 11011111niPleard,
DEL rimo
eltrßnada per aquesta cometerla
41 Buenos Anee 1 representada 800
vetarle atab gran tan.
. ntt, a un giran d'Onze, Miel estrenes. 1. lampa de lo comedia
en tres g uara, de Miguel II. Escodee,
. t amurran LOS montuna
11. Estrena de 14 p4C4 tragicómica,
en un &ele t tres 4uadrot, de T.

rei 1, simiente, sota la direcció
de reminent mestre Fdlix Wein.
gartner. Ea deepatost a compta-

Teatre Catalit Romea

Rosas

II

Catalanista

Aval, Agotas, alt:
1. 9118930TRE DEL UN VOM

garla Eullor,
Presó,

4.0444044444449•4444444*

Rivere •D e

Tetas

Melle «TALA ROMEA

Es despatoen tiquets: CapeHuela 0111, Biselan& 16;

BELLBUT

111U88011

Avut quanta de propietat
abonament, a lea deu. Ele ba.
liste
•YLPHIDES
(datrera representaMO)

Heme»

200 ;

, yen be • orredon'tler. es etassifttu:ademan obtenir premi els :trae
1 is patees per etapa en corlees de dieta
TENNIS
rirt.
lti.S CONCURSOS INTERNAaONALS
Eh resultas deis perrito d'ahir len
ele me aegueltren :
It. Saprisa vene a Garriga-}logute.
., Flauta a Pieher.

Gran eompanyia de

A les <marre:
Cempionot
Sindreu contra Gerbealt.
Srs. Pont-Monk contra Srtee. Marnet-Torrae.
A dos (inerte de eje:
Une. Lenglen contra Srta. de Viz-

Srta. Vimaya-Rico emita Senyora
Sr. Mondes,
YOTORISME
III CURSA COSTA RAEASSADA
Per a aquesta cursa or ganitzada per
Penya Rhin tes categories dele cotices
en e) Grup Comercial sóc les segiienta :
Primera categoria: fine a 1,300 c. c.;

'
Harca vid
LBS 0211BREB EN

w•an Testes del Liceu

Sinellee contra Junio,.

Mil.. Lenglen-Min Goss contra
Sra. Maier•Srts, Fernr,

e••••Passdeeeee;Pdetell4medell

..TEATRES '•7

Srs. 1 Ir. ?armella a Srta. MarnetFeatrodora.
L'ordre de joc per a aran 4 com
tegua::
A dos quena d'enes:
Condono
Juanito contra Andrea
A lee &tse:
Suqui contra Bototra.
Handkap

caya.
A lee ais:

Mona
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1Vlohles -Becoraciú Tapisseries
Importants tallers de Successors de

omingo iSa.até
Medalla d'honor a l'Exposició del Moble :: Gran Exposició de Habitacions
Presentació de nous models

PREU FIX - VENDES A L'ENGROS 1 AL DETALL
No tenim cap sucursal en punt cèntric de la ciulat per tal de beneficiar eis
nostres compradors, pel que estalviareu, • ac..ompzinylnt del que permet la
importància de la casa, fa que poguem vendre arnb un 33 per 100 d'economia

EXEMPLE:

Tots els mobles per a un pis de ptes. 5.001) 10.011 2o.no poclreu adquirirlos per pessetes 3.400 7.coo 14.000

•
Disponible: 15o habitacions,

les quals combil y in pSos de 2.500 a 500c3 ¡ates., compostos
de Dormlori, MenjAor, Saló i Rebedor - OC3 Oil ondeó en els 121 8?8 h Mil tiUU U23 123 e s ona
en

,•-4,-04•11-4111•••n-

a lilelniza iel ?ene, C. ?areilaila, 19, 11. 1. 225

i salgas- de muda: g. de Seus, IM, Iiem'cin, T31. 4.475 -
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ea, Mine

BONAVISTA, 4 i 6
(Tocaat alVasselg de Ghcla)
TELÈFON 2271 G

i

Elencera
Novetats per a Senyora en Idaneria, Sederia
FINS A FI DE MES GRANS REBAIXES EN TOTS ELS GENERES
ador dels pobres, projec.1 -,se el elch capttoi d'atinesgra ndiosa super-sinq e.

El
"e, sscl vuit, gnu/145s filia (Irainte'..pretat per la gran
tiSi t
hiel! Claylon. PrograAjuria;
Sonant el ouiro,
291,
per Iteginal Denny; La
uch
yspreada, per la mult ardaneta. , arti,ta C,ladys Walton;
• ravagänolcs,-.randitis film
le . gran p rgurnrid, ereació de
Enimpatica artista May
; El pescador de canya, gran
.cfr frna. — Diumenge, nit. es Dioj iadel capitol de 1:em-

SAJA EgLIAMI
FILL DE PAUL IZABAL
31

1:As
,2s:(1G'abDrEil.°arttdC01.
dr sts.

( 5156 codició)
RECInL DE CANT
prr la senyoreta
JCSEPINA PLANAS CULI.
d r ixeble de la prores5ora J. Cer- 'S

CONCERTS::

ilä ,

t)ciació Música Camera
Dissabte, 26 d'abril. presentarió a 137,rcelona

-

• do Budapest
considrrat redil un dels
millors d'Europa. Quar-

tets do Schubert, Mozart i

zoo Ravel.
cert vinent: 5 de maig, esa de diverses cançons d'Ed Toldra, cantades pel te-

nor
EMILI VENDRELL
usivamen t, pm .
socis

.7n11111.4.M..

lau

Música Catalana

ert, dia 25 d'abril, a tr%s
arts de den del vespre
AN

MASS/A vinlinisla)

ANDRE VILALTA
(pianista)
•ograma: Obres de BeellioDach, Chopin, Schumann.
iz, Lislz, hiland, Dvorak.

cese Pujo!. etc. Localitals:
Musical Espanyola, Pore l'Angel, 1 i 3 1 el din del
ist a tí/cotilla.

ciô Intima de Coima;
la Mozart, Canuda, '11

!luengo. 21 d'abril. a dos
de sis de la tanda. fea-

arca:pum, aula al piano per J.

/nIltacions

n

4„,

sera de

CO5IIIM

teeeet,..).›.;4,4-ce.--ovzree.44

RESTA.U2ANTS
cieteieu.-e-r•i4O+e-trzre-fflifeeeg

I

Can CIIMETESt
CASAMENT3
ZATEID8
mana Da CASA

aec-oceeleoieeeea s-aes c‘beir
MelEnee.,ffesleelileMer
sanan27taartart.e«.~:Mazil n2311MMIUM•

Per «casos mental.% per penes, per baguietuts, per

malaltics— No importa res la causa — La questIO es que
vostt té cabells bienes
Els caballa blanco, sigui com atgui, son consideran' com
kdici de vellesa. Son encare Pavea 1 aquesta quanta calcas
blanca, us envellcixcn.
Tenits el dret t el decae 4 rebelar4a contra actuara
Acudiu a t'enie remet diese 1 aconsellabler tenylu-ros arnb RiCua d'Horline.
Aquesta de la darrera conquesta dentifica en aguar
terreny. Tintura progressiva, absolutament inofensiva
arrue cap principi taxic o nodo, soase ni ombra de nitrar de
plata.. No us fart perjudici a l'epidermis, no tu taxi malbe ls cabeis, sir.b que al cocead, ademes de trirnar-los al
11s.7 color primitim els suarttzarä 1 ondulará, trelent-los ta
Caspa 1 evitant-los l'alopecia.
Amt paca minuta us en tarea tina aplicad& sense tacar-vos, seese olor desagradable.

L'Ai GUA diflORLINE
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iDDLOP

TURO-PARK
Magnitics JarclIns
Grans ateauclons
Obert totes les tardes

e.e/d/ln=11.1e

644•664.6046+60.66644666<ra.4!
6

1.4

Grquestrina Sale

Pala de la
einerntografla

la

u

Avui,- dijous, estrenes: Aotualitata Gaumont, El terca. •
mol (exclusiva pels arlistAs ion Chaney i Virginia 111
ly; Match de futbol entre Mina I Eapanya; èxit de Po- :I
oho (exclusiva), interpretada per Pmdette Lambda i el II
tador de braus del mateix nom. •
NOTA: Demà divendres, geoda mienta, despalxant-se, do
a volt, butaques numetades per a la sessió especial da •
g is de diumenge.e .

•

Dilluns, estrena de La *deba rubia, cantada en rape- •
per notables artistes, música del compositor telemany •

Misiva d'e seta empresa).
iN811•1121•12993

BE LUXE

eeduounareeptimesseastemessuwassuonmaisinsineumessteoeuourtranininem

PRODUCTES H01111NEr

3-3444.3444444.3434+3.3e$44*

mitly primitio da de resultats

1115US d'HORLINE (11rdurs progressIva sor ele cabello
titanes) 6. • DEPILATORI (aedo I Inefenslu) 6. - POLVOS (molt
adlsersats): 250. .CREMA (evita los arrugues). 250 • AIGUA
OENTIFRISA tse comprimas efervescents): 5. - BATHOL
MONTliv (sets mineral' por a banya de p eus): 350. • SAMBEL
(comprima; al enyetan. per 3 regenerar el ealralil 350.

IMMIZMOIMMIIMMI.Mn11.•

CLINICA
VIES UBINABIES
d31 Mostee Glniee.
Rambla :la Remede.
nulo. 11, primera
Wat. hospital 1 et.

Celan etarra) a leales
EattblIMOmle DALMAU OLIVERES. a.
PASMO Da L'INDU5TE1A. 84 DhEas143/01

Veneri,
sifilis, impotènela
Especials tractnnient s per
SI ituarlment red de

mitudair.s sEcimes,
MIIMMIN.~.......re

t.u.k.ir-LEti DE GOMA

Gravi ta Ce lela, .1alses en metalls I fe s :t.. ftep513 . 1 ea ele el tareco. terts Celilimee, 445 ( )
1 tatteta1. tel. 71'S 8. P.-treSu
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3311231311323

VENDES

ROMONS

j..CAPSES

Sabk,

Matriu, pell,
buteta, próstata

OCA'

StM a 101t
Fabrloant: .1. ALE». MATAR°
QUALITAT
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Els objectes amb que seran obsequiats els
consumidors dels papers de fumar NIKOLA i
•
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a diversos estaNimenta de Barcelona,

El nombre de tapes que constitueix cada lot,
abd com l'època i els domicilia on tindrà lloc el
canvi, s'anunciarà oportunament.
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.:els nen. ""enCia nocturna"

LLOGUERS
m a Coger babliscions
P Len Sant lermil, I ii, boUya.
nnn•••••nn
a La Floresta, anda bany, eleetrIel•
NS citat cte. Csanoni, 31, Praga«,
1,4MM, Me 7 a e.
torre,/ (matra habitac101111.
LLOGO anula, Fas 1 electricital. as
t.uros. 1:44: Xlprdr, 11, Guinarde.
o osp Esperillc segur contra
Nervies.tats, Insom11)1.
MIgra2)2, Espasmes, Desvarls, etc.
TORICIIr r s 110P8, tocard el
de la Aving. Reptil]. Argentina C. Agramont. SI. Decorada de nem
Quaranta duros taco.
Cop a hablinhe a
r .toopitA redUida.
on ,,iil. reserencles. VI.
Carro. 7, le , tercer, primera.
O*.
reme ' cese
BOROSA L úntra' el'Epilepsia;
Seelle
bromar,

B R

InjrABIREIMISMEMPINIMEZ2ggrAZI

Consulta: de 9 a le SS •
Econemica per •
empleats 1 obrero.

DIVERSES
reg).
mpoTEQueQ aa.Tramitart•S
/larga de

Con.

lEtrfORA
r.b leb seve mles desieV
‹.—
eife,413.4.9*P

2noteta uva v.1}7n3DECOLOa,DE

ujosa,atuAercieaceAlua tehirllVARA
PM TUYA: irderetr1tt

Cada objecte serà canviat per un Iot de tapes
de Ilibrets 1 estoigs de NIKOLA o per nn lot de
tapes d'estoigs de CLASICO. Es podran obtenir
tants presenta com lots es presentin al canvi.
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(uuinents "artistes
Matau Crlckboom, violinista ;
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