ANY XLVI—NUM. 15.701—PERU: 10 CENTIMS

EL PAiDOR ÈTNIC Jap6 i els Estats

BARCELONA, DIVENDSZIL 25 D'iBRIL DE 1924

LAS. E . 1. T . E.

La Uvate entre el

Qui no ha llegit els comentarle admiratius posta per »ocieJegs, politice, literata i assagistes a la formidable podada d'absorció ètnica dels Estats Mes? Les correnties da 111.1111Migne
ció portaven cada any al territori de la gran Repúbliea milera i
milers d'homes de diferents reces, de mista colors, de tetes les
llengües, de totes les categories socials i morals. Aix1 iba Mil
formad, sobre el Osa anglo-saxó primitiu, un poble
en continua creixença, C0112 Eis capa i les illes que es formen a la
desembocadura deis grana rius.
L'aspecte admirable, d'aquesta formació, que podriem dir
geológica, és la persistencia d'una unitat espiritual per damunt
de les diferencies físiques i psíquiques de la massa immi tebbría. Aquella gent vinguda de terres llunyanes, duent a la carn 1
a l'ànima la deixa multisecular de la tradició i l'herència, en sumar-se al poble nordamericä adquirien ben aviat un comunal
patriotisme novell, sentia la solidaritat de la ciutadania en el
país d'adopció. I allò que hauria pogut isser una superpos;c16
externa i una barreja caòtica, s'ha convertit en una veritable
fusió. No s'han esborrat, en general, els caràcters originaria
deis immigrats; però aquests han adquirit caràcters nous que els
han permès una triple adaptació econòmica, politice i espiritual.

g

Els joves pobles d'Amèrica vénen a ésser com uns paidors

ètnics. La massa d'immigrats 63 allí digerida. Paré cap d'aquests païdors assoleix la fans del païdor nordamericie No
Manquen els teoricistes que presenten aquest fenomen com una
prova de la facilitat de fordre en una sola nació hornee de raça
i de llengua diverses i de crear un patriotisme nou i comú sobre

dels vells patriotismes múltiples.
Però no tot són avantatges en aquesta absorció meravellosa. Els Estats Units ES mostren, ja fa maya, una mica afadigats del seu paper de paidor. I després d'haver posat restriccions successives al corrent immigratori, ara hi pasen un altre
aturador enèrgic.
Es verament admirable la facultat de per races i pobles 1
Constitueix això un fenomen del m63 gran interés social 1 psicològic. Mentre que en molts noca veiem pobles i idiomes que viuen, durant segles i segles, separats sobre un mateix
territori, i nacions o trossos de nacions que mantenen llur sentiment propi a despit deis esforços d'assimilació per part de l'Eatat hegemònic, al Nord-Amèrica els nou -vinguts són assimilata
ràpidament per aquella mixtura Social, que presenta caràcters
particulars i personalitat determinada.
L'ofici digestiu, en el camp ètnic, no sembla que hagi d'isindefinit. Els nordamericans, tant els de valla mica com els
de moderna brotada, senten el desig de reposar en aquest ofici.
les ruines

L'absorció immigratòria, que a petites dosis no es Cap mal,
calan es realitza en grans dosis pot ésser perillosa. Els pobles novels, com els Estats Units, són els Mes ben dotats de potencia
digestiva. Amb tot i això, a/ cap d'un quant temps comprenen
eis avantatges de l'estabilitat ètnica, que As necessària per a la
bela florida de les méS altes i nobles valore nacionals.
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La Retes de rambaixador japones a Washington . Ranear*,
sobre la qiiestid de l'entigreció,

fou considerada pel Senat dele
Esteta Units com una amenaça,
i la resposta fraprovardó, per
una gran majoria, de l'esmena
que prohiben präcticament la
immigraeió japonesa a la Repú-

blica nordamericana i deroga
l'acord verbal de l'any 1907.
Muerda són, en easencia, els
teta cabdals que han motivat
l'agreujament de la tivantor en-

tre Washington i Toquio.
Qui 14 red? Qui te culpa? La
lletra d'Ilabinara, on es dala
que el rot favorable a l'esmena
alludida portarla "greus cense«Ancles", podia desee interpretada, en efecte, com una "amenaça diesimulada". »gens l' expressió de Mr. Lodge. L'acte del
diplomätic nipó, si no arriba a,
¿caer incorrecte, almenys era
inoportel. Alzó ens sembla indiscutible . Les erplicacions posteriors de l'ambaixador, del cap
del Govern de Toquio, del ministre d'Afeo Estrangers del
Japó i fina del secretari d'Estat
nordamerich, no desfan la inhabilitat de Blanihara i els sena
inspiradors. D'altra banda, en
les declaracions deis governants
japonesas hora pot assenyalar
tened alguno frases susceptibles d'ésaer interpretado com
una amenaça o com una coaccid. •
El Govern de Washington, i
especialment liughee, es
contrari a la deciaie dels senadore. La premsa i l'opinió

nordamericanes„ en llur gran
majoria, combaten auf mateix
les mesures d'excluni6 contra

els japonesos. S'ha indicat rom
a solució del conflicte la interposició del vet per part del president Coolidge. Aquest miljä
constitucional lb, pecó, seriosos
inconveniente d'ordre inJerion

i hom es decanta a creure que
el Govern cercark per altres camins l'anullaci6 del vot sena-

torial.
D'alises Estats hi ha, ultra
el Japó, que eetan afectats pel
projecte de Ilei cobre la immigració als Estats Units; peró no
en tan fort, grau com el Jalad.
Ningü no pot negar que una
Hei d'aquesta naturalesa, tot
essent un arer paopi de la sobirania. dele Esteta, ha de tenir,
en ', Arte casos, repercussions
internacionals. Els Estats perjudicats o ofesos estan en Ilur
dret si, tambi dins l'esfera de
la pròpia enhirania Interior,
prenso represhlies.
Al Japó. els ànims celan ex
mes que als Ef-1ats Units.-citas,
I si no es trobis una solució
satisfactòria al conflicte, t'abeja
temer les " reus conseqiiencies"
a que alludf, amb mOs sinceritat
que oportunitat, l'ambaixador
japonès.
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Se'ns prega la inserció de la següera nota:
La Comisad aganitzadora de les
festes conunemoratives del centenari
d'En Clavé i d'En Pi i Marga ha
tosca anu5 certes dificultas deterininades per la anormalitat de les circunstancies que no deixarien que tala
ocies tinguessin el cardan i l'esplendor que els persone.
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Teatre 31 ose, es tren N Colitis:id
peminent realitsar-los i per airó avisa la suspensió d'aquestes festes del
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Centenari a les entitats adherides, fea
piiblie el mis viu agraiment, tant

deprimes artístics, roen a les eminents
per:malita!, que havien oler, la uva
vabi•-•sa eaoiweseitl.
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"Aniics de la Poesia''
LA 8E13810 D'AVUI, AJORNADA
La se guid que ale Malea de
la Peseta baten de declinar
inVi a la "Vita nuova",t del
Dant, ha Wat *jornada a lar' rus hora. Oportuament s'anunciare la data definitiva ea

que ce celebrare la dita meló.

Temps enrera cinta el rumor. recollit per la premia 1
negit, deevirtaat, rectifica l amb

notes mas o 'maya oficiosos,
d'una imminent intervenció alemanya en negocie, una part important dele guate nema a
Barcelona.

•Qua; els comentares havien
cessat, i en quedan nomes un
vague record, aparegui un dia a
(a premisa la confirmació d'aque ll a rumore, mitjaneant una
nota pregada, acollint-se a la
fórmula discreta de "cooperacid acedes de la casa Krupp".
Darrerament sorgit, amb
justificat astorament de melle
elements econbmice, una amenaça Inés seriosa i mes greta
d'intervenció amb aires d'empresa colonitzadora , cercan'
com a primera mesura un ajut
privilegiat del Govern.
Acl ima ta em p resa, constituida
essencialment per nordatnericana. i que ja ve batejada amb
les inicials R E. I. T. E. (Sosiatat Espanyola d'indústria i
Tracció Eléctrica) ha congriat

,

upposturnr---rwn-r.-7,
OffnBrenrem-m•-:=7:.'

seu esas o nul rendiment;
conetrucold de ferrocarrilä; implantacid d'indúlteles noves.
El que alarma, naturalment,
ele elements eeoribmica fas que

per realitsar aguaste fine, la

S. E. L T. E. demana la pro'temió de l'Estat, 1 ha d'ésser, en

definitiva, per aquesta mateixa
red, una competidora de la indústria del pan, mancada d'a-.
questa protecció directlasima,

protecció atorgada precisaanent, amb els cabras de l'Estat,
que 6s tant cota dir deis contribuents.
Aquests capitalistes estrangers no cerquen, ési dar, la fe-

licItat de les terres peninsulars:
cerquen el seu negoci. Sempre
hi ha, pece, atinan intermediar'.
Respecte a aquests, de interessant el que diu a "La Vanguar-

dia", d'ahir, el conegut economista que signa Barbar Remeto:
-Fa anys diga un amic nostre, espanyol castle, que en Lote
els paises de vida económica

intensa hi havia productora 1
consumidora, entre ele guata es
illusions, altes t'Ilusione en movien, oferint llurs eerveis,
i ha dut, en canvi, a d'al- els intermediaria. En certes estres serioses inquietuds.
teres °Miele espanyoles semTan alarmante devien ¿caer, bla—contivava dlent—que no hi
eta comentaris que el Directori, hagi més que intermediaria, es
a dir, gent que complica lee
dies corees, segurament per
tranquillitat dele alarmats, es qüestions mes senzilles, amb
creié en la precisió de donar a l'objecte exclusiu de justificar
la publicitat una nota oficiosa, Dur intervenció i obtenir un been la qual deelarava que co te- nefioi.
No serä la S. E. I. T. E. en
nia per que recollir fine ara els
rumore relatius a geste' de cumple clässic amb l'agrane companyies o nuclis de gravant que la major nazi del
capita/istes estrangers disPo- benefici positiu vagi a Banca
sats a oferir-se al Govern per estrangers i• a fabricante esa l'exeoució d'obres públiques trangers, quedani solament un
I oreaoid I Inorementael6
marge petit per als intermediadáselos, parque aquest assump- n ie d'intermediarisr
te, del Anal va tecle coneixeDavant la perspectiva qua
ment i examen en ocupar el Po- aquests tete obren, els elements
der, havia estat desestimat per industrials han començat de
no haver-hi en les proposioions mobilitzar-se. Ara mateix acaba
la claredat i les caracteristIques de reunir-se la Cambra de la Inindispensables per Osser objecte düstria de Barcelona, la qual
ens informa
de mis gran atenció.
Pece afegia la dita nota: "que els principals grupa industrial&
"Aquestes proposicions elan del Nord d'Espanya, d'acord amb
tornat a presentar, segons sem- la banca, havien constituit l'entitat
bla, amb mes aportació de da- Federació d'Indústries, a l'obiecte
des i favorable canvi de carac- de fomentar les obres paliques i arterística, per la qual tosa seran ribar a la realitraci6 de totes aquenovament estudiadee i sollicl- lles que creguis el Govern Inés setats els assessaraments precisos cessäries per al progris del pah,
per formar judici cabal d'un
conetituint evidentment la nova
assumpte tan important, res- entitat per la importancia dels elepecte del qual el Directori ha ments tècnics i industrials amb que
de tenir només en compte el be compta en san_ si i per l'ajut finandel país. i considerar els com- cien que li presta la banca, el mis popromisos que en nom d'aquest del-6s instrument que salagi conspuguin adquirir-se. les compen- tituit mai a Espanya als objectea
sacions -liters i la influència que abans esmentats.
tant sobre el desenrotllament
Tots els reunits—diu la nota ofide la producció com en les si- ciosa de la Cambra —en norn propi
tuacions económica i monetäria i en el dc llurs peculiars repryennacionals puguin exeroir aques- tacions, manifestaren llar absoluta
tes empreses".
conformitat amb els fins que perDiuen que l'objecte d'aquesta ,egueix la Federació d'Indústries.
Socielat ha d'ésser: la realitza- sollicitant el sea ingrés, per tal
cid d'obres Obligues que eón d'enrobustir amb llur força, a l'obd'Estat pel
essencialment

l'atenció de molla i ha fet néixer
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Un projecte d'intervencié econòmica a Espanya

LA" de Madrid que En Remase.
roes i En Melquiades Alvarez has ce.
labrar Nao conferhscia, acordele torna, a actuar.
EM ~out es proposa parlar
sens mies del momea! tolitie «leal, reunint-los al "Circulo Laeral".
PROTESTA DELS ARQUITECTES
01.1

L'Associtici6 d'Anavitecter de Caletear ha reush telegrames al ?red.
lela de la Diputa; icl i el poveriador
le Gima, enerstaat de record "Negar tara" Dipatació ~siga la
siseo d'aro:lente proviacial.

jecte que en agrupar-se les indústries i banca en una sola entitat
per tal de realitzar tota mena d'obres de foment, per importants que
siguin, amb el concurs exclusiu del
capital espanyol. es treurà
el mis lleu pretext a que puguin
atorgar-se concesions per a objectes anälegs a les societats que, si
be constituides a Espanya, emir
gula finançades per banques estran-

genes per cercar l'aval del Tresor
espanyol, amb el fi de collocar material& i capitals en forma tan onerosa que recorda l'acció d'importante
grups financiers d'Europa en
aqueas darrers anys, que per encobrir els móvils d'intervenció estrangera en la vida económica d'altres paises, han usat d'anilegs procediments, servint-se de l'afalac
per adormir els sentiments patriòtic'. del país envait. Per tots aquests
maitu els reunits acordaren la n e-

cessitat d'oposar-se amb tots liara
Moros a qui poguessin prosperar
tale propeaits i evitar un reinstale
duostre pes a reconumia del país."

El tema Ce tan interessant
que baurem d'insistir-hl, demanant la informaoió i el parer
dele • Ulula' i dele que serien
afeetats per aquesta interesa.
cid. •
e

BL P. Il. P."
Has dio que aviar qwedera' casal;
'are 'fIllt
• Gimes el 'P. U. P.", o sigui
00•11011TA UNA EXTENSA
efr.":7T-•""4"-"--77,1e'r.e
el meren jortit `Iftsidn Petridtice.
INFORNIA010 DB. SOPAR 015,
DETENCIO le. t. N. MOL MI NEO VIOT
t. .4
Par adra fecunden M fetal de- 0114.1011Te a RRT111111h411 1
P21
slomo el ataire Rama Merina Ges. 1111~111 La 0101110 4111
da L. lame decir, reggae SIN> POT AUTOIOTZAI O IMPEDIRele. beeer romeo ente easteettee
qq4 oefirbbile que te datar al Cm. « La Purneams.
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CATALUNYA VISTA PE R
UN VIATGER ALEMANY
DEL SEGLE XV
Partint de Barcelona, on vi- Valencia. L'expulsió dele juma
rem deixar-los en l'article ',re- mereix la sen entusiasta apio-.
cadera, Jeroni Mango i ele semi yació. "Déu va infondre l'espee
compelan atrets per l'anome- rit de la veritat en el cor del
nada del Montserrat, hi tumban rei i la reina — diu — i en
adreçat llur carne Era a les un curtissim termini van exe
amilanes del estambre de 1494. pulsar de Cura estala mes de
Aquel] any havien estat me- cent mil families jueves i van
nta del monestir ele monjes 'cremar motte "marranos" ((als
catalans pel rei Ferran el Ca- sos convertits).
tòlic, 1 els monjes castellana
Un elogi de l'afabilitat i de
que ele havien subatituit deien la cortesia dels valencians dos
mil penjaments de Cure prede- les impressions que de la cele
cessors. Münzer, en el seu Iti- tat ens ha denat Münzer.
desplau, pesó, l'excessiva Ilinerari, en recull les impute- done de vida liviana i irregu- bertat en la manera de vestirse de les dones de Valencia.
lar.
Visitant les ermitas escara- Troba impildics Hure escota
pedes per la nostra muntanya qua permeten quasi de veure'la
santa admira el gust exquisit "papillas arborum". "Tetes es
amb que eón edifioades i la pinten la cara — diu — i usen
gran bailen dele indrets, "tan ungüento -i perfuma, la qual coplaents — diu — que fan obli- sa no esta bé". Es veu que a
dar els treballs i les peniten- Alemanya no es devia saber res
cies". -L'home contemplatiu i d'aquests refinaments, 1 que
amant de la soledat — efe- tampoc no bi bavia arribat en-4
gen — no podria trabar cap cara el noctambulisme, perquä
Mame r resta boct-badat de
Roe mes a posta per a/ seu
veure la sentada que es pasees
gust".
Al monestir de Poblet ea ja pels carrers fine a mitja
datura tambe el nalgar ale- Diu que hom té la sensació de
many. L'anomena "celeberrim", trobar-se en una fira i que dii constatant-ne la magnificen- fícilment ho hauria cregut, sf
no ho /tagua vist. Malgrat la
cia i la grandäria, la solidesa
la comoditat, assegura que multitud que transita pels
mai no ha vis!. cap moneo:1.1r rers un ordre complet hi rege
tan fastuós pertanyent a roo- 173. perquè tothom ês respete
dre de Sant Bernat. "Sembla tnhs amb el prexim. Les tendes
construit per desafiar l'obra de comestibles rosten obertes
dels segles" — exclama ple de fins a muja
Amb aquesta bona impressi6
confiat entusiasme—. Al leal
Jeroni Münzer no podria sos- surt Münzer de ValAncia, i passant per Alcira, Xäliva, Alas
pitar que, temps a venir, el monestir de Poblet seria declarat cent, Elx i Oriola, s'endinsa en
ferres d'Andalusia. El dein-monument nacional.
Seguint el seu viatge cap al rem, dnnes, seguint la seva rwa
Sud, pasan per la Cartoima de ta, amb els seus companys de' )
Scala Dei, deixa enrera Tosto- curtí i germans de pàtria. i posa, on no entra a causa de la saren fi a aquestes notes so,
glänola que rassola, i després 'ere les Mi`MbTi8S que ens h4
deixat del seis viatge.
de deturar-se a Fredes i al MoL'ufo Liguero.
nestir de -la Va/1 de Jerucrist,
arriba a la ciutat de Valencia.
Apareix als ulls de Münzer
ciutat del Türia, com a moet
ilo
mes gran que Barcelona, i remarca la gran activitat comerógiques
cial que s'ID desplega. contrastant amb l'atonia mercantil que

Converses t

va observar a la capital cata-

lana.•n
"Fi uns cinquanta anys—escriu—el centre principal de les
negociacions d'Espanya era
Barcelona, com el d'Alemanya
PS Nuremberg; per?), a causa
de les Multes intestines d'a-

quella ciutat, els mercaders es
traslladaren a Valencia, la qual
es avui el cap comercial del
regne".
Certament, la capital valen.
daca es trobara Devora en tota
l'esplendor de la seva puixanea, en el període que afguns
historiadora anomenen el periodo dels Borja. La protecció
que havia rehut d'Alfons el
Magnànim, la guerra de Catalunya contra ‚loan II, que havia abatut el cornerc barceloni,
fent-lo derivar cap a Valbneia,
i el prestigi i l'opulencia que
hi havia ilut la familia deis
Borja, havien principalment
conlribuil al renaixernent valencits. No es estrany, dones,
que Münzer, que sortia de BarMona deeadent, r e- stets admirat
de la vitalitat de València. Ele
convente, les eäglesies. les cases senyorials, els jardine i les
hortes, l'inviten a escriure fervorosos elogie. Al Jardf de la
Ciutat, tot frondes de llimoners,
tarongers 1 palmeres, contempla mereveNes de la jardinetaules, altere, trono, naus
1 banca construits anab vegetacid. La comparança amb el Paradie terrenal acut a la ova
ploma davant dele vergers valenciano, cona hl ha acuda davant les hortes rosselloneses,
i com hl acudirä davant dele
jardins andaluces. L'home del
Nord se submergeix amb yoluptuositat dine la violencia de
Cuna, de color i de perfume de
les bellas contrades del Migdla.
Contrastant amb la sensibilitat de Menor davant dels espeotaclsa de la natura 1 de rart,
o MI) el set: eensualisme golut, es pot observar, al llarg
de les seves membriee, una
mareada ineensibIlitat davant
dele sofriments humane. L'enterntran eta >editas, .un boa
äpat, un vi ¿client, un joiell
maquine. rementarä, en canvi,
fredament el emula d'eselaua
lanaria, la eremuld de bese,
o l'elpeotaele • d'un Jora furlde,
no, teneat Mis una ¡jibia 1 sub.
jeetat imb una cadena, que vel

viera a /a Oaaa

"loe ela

La repugur.ända que alguns sestea
per una forma com caben té la seva
explicació en Ilur bilingüistne: si .no,
coaeixien l'espanyol, no trobarien res
a objectar a un mot que rima mal,
mon, :ego'', pregon, etc. Però el la saben que a un mot espanyol acabat ca
‚so precedit d'una vocal forta
camino, Ser CHO, oporttaso, etc... MI
correspon en català un met agut acabat en vocal (pi, contri, sere, oportú,
etchtera), i llavors sorban, en front
de l'espany-of emboto, els sembla poc
català, un Tilos evidentment influenciat
per carbono. Una forma con casto»
perilla Ilavors d'isser reemplacada*per
carbó, la substitució es troba precisament facilitada pel fet d'imer-nos
familiars ambdues Ilengües: habitual,
a oposar a la terminació espanyola
ono la terminació catalana it. i havent
ja fet, per analogia amb pino, pi, etc.,
substitucions com la del castellanisme
abandono per obend6, no ens ha de
costar gaire d'oposar a un carbono
espanyol una forma sorbió. Es, aixi;
al riostra b:linginsme que devem -no
solament la repugnancia que ens pugui causa.' la ii de carbon, binó en-

la posshilitat de suprimir-la
Traguem l'espanyol de per
mig, i desapareix tot motiu de repugnancia per la de caeos, roen esdevé molt mé dificil la supressió de
cara

se

qualsevol n final.
P. Fabra

LA SITUACIO A EUROPA
La oatletrofe de ItellIntona,
on toparen sie expresaos de Zurich 1 de MIL ha adquIrlt no.
va Importtnola Internaelonal,
Ja que en ella ha mort el egip
cela nasionalistes alemanes
Nelfferloh I se oreu que ha
mort tamal, ear anava use un
dale trena I ha desaparegut,
'Aventador del Sano de l'Inmeo•
e
rl, senyor Ilebaoht.
u. aolnoard ha prenunetat
un d'euro electoral, en el q1101
ha declaras que la nombra Clanes
bes baurIa de pronunciareis
sobre el nou Molen ~en*
del Traiga' de *mallas.
Dlligne arribar» • la 0. da
leeparaolons les reeromese alfa,
des ubre Meterme del Omniel
espirite,
II menear Basurea, Mos
a 'amar un mas a Ni" pues

arana prejeatea goa easawallP.
me ea pelaba enerepea

la torpule "as
Untleenlal q •
IrauteM 011ates,
buhedo, 111~1ila 1
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ATROPE-LES

Un auto-camió dz l'Hospitaket, al
carrer Sans, atropelli un cobrador
del tramvia, Joan Llorenç Reyes, i
causä ferides cantuses al genoli i al
peu esquerres.
PER DESOBEDIENTS
Un auto-camió de l'Arrendatäria de
Tabacs estava parat al carrer de Martí
Julia, privant el pas dels nombroso
vehicks que ara es desvíen de la Grauvia Laietana. El guardia reconvení al
xofer Marín Santaolaya Mateo i a
l'ajudant Joan Ruiz González. En lloc
d'obeir, s'insolentaren grosserament.
Foren portats a la delegató.

Francesc Masgoret Carnet, de 7
meses, Fairen i Cajal, 91, segon, al
cementiri NNou. A les deu.
Jaume Mea Pitosch, 6e 17 =tic s, Sans, 367, segon. A dos Quarts
fie den.
TARDA
Josep Nadal Mensa, de 66 anys,
Fusina, 3, al ceneentiri Nou. A les
tres.
Jaume Argelich Brunet, de 77
Fontroctona, 41, al cernent;ri
Nota A les quarre.
Lluisa Coetielta Marcaba!, de 67
anys, tuyas, 28, al cementiri de
Sans. A les tres.
Rosa Estibalas Garrido, de 17
zncsos. Creu dels Moler.. 37, al cezneauri Note A le, dues.
Un non-nat baró, Sant Ramon, 2,
al cementiri Nou.
• Enríe Martí Galiana, de 45 anys,
Casano‘a. 116, al cementiri Nata A
do ., . i ttaris n le guarra.
Daniel Lebasdá U'oeda, de 46
anys. Valencia , 443, al rementiri
Sant Andreu. A les quatre.
Antoni Aracil Martí, de 2 mesos,
Cenasen de Cent, 13, al cemeutiri
Nou. A lea
.FUNERALS
En Josep Palmada i BolarulL Morí el dia 24 de marc. Avui, a dos
quarts dMize, a la Casa de Caritat.
En Vicens Martí i Guarner. Mor: el tha 4 del correrla Al ui a dus
quarts, d'onze, a la ConcepciO.
Na Concepció Cortes Agulló de
las. Morí el (La 7 del corrent. Avui,
a les deu, a Jesús, de Gracia.
En Ferran Cortes i Riera, vidu
de Na Josepa Villavecchia NadaL
Morí el dia 3 del corrent. Avui,
'dos quarts d'onze, a la Casa de

lilIa
Tor.
Portead
Sultela
Subs4
Ven

411

27775

Hornea'
Mnurtatle
Efebo .
VINO
Peala

RESTAURANT ROTAL
SaJó de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts 8, i dinar a ramericana, de 9 a 11.

111.3064
Dieran
*Sus

e

Untó Salinera trEspanya .

d'onze i seguidament amb un àpat al
mateix local.
VETLLADA TEATRAL
La vedlacla que organitza el Grup
ExcursIoaista "Mai Enrera,," per a
demà, al Teatre Escota, Consell de
Cent, 264, será sota cl scgtient programa: "La mare eterna", de N'Ignasi Iglesias. (S'ha retirat del programa "El pati blau" per haver sorgit dif:cultats per a !a sera representació.) "Busco xicota" i recital de
corda pels senyors Pere Argemí, PeTe
i Josep Bcnaiges.
DE LA VISITA DELS REIS
D'ITALIA
Segons sembla. s'estä organitzant
al port una gran festa marítima. amb
motiu de la visita dolo Reis d'IráEa el juny vinent.
Aquestes , testes que se celebraran
a la al-sena de Sant Bertran, festes
caient mis o menys provincia.
tindran Eme a bord de diversos vaixells.
El programa promet esser molt
vertit.
No deuxeu de comprar els Calçats
Novelty. Són els millors i els mes
econòmics. Plaça de Santa Anna, 1.
ACCIDENTS
Anava pel carrer de Bofartill (Sant
Andreu), gaiant un carret. Josepa Quevedo 'Penas, i es desboca la cavalletia.
La Josepa va caure i es Cau.ia ferida
contusa a la regid t'emular esquerra.
- A la placa dc Sant Miguel, titt
nodo, contra el noi
cotxe iregä
Josep Bartorneu Llanas. i Ii causa contusions i ero4ons a la Caitia esquerra.
- Pel carrer de la Crru Coberta
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atusa Elisseu Serra Mart muntat
una moto, i en ésser davant del carrer de l'Aguda el tramvia larrambá
a la vorera; va cauro i es causé uaa
fe-ida a la ;tia.
- Treballant a b., rd del vapor "Secaín Ballesteros". ancorat al moll de
Ponent, Alfons. Miret Martínez li va
caure 1 dattmat un cistell de carbó i
li causa contusions a la regió Hornbar esquerra.
- O.iriiit uaa rasa al carrer de l'Agricultura (Pile Noul, Llenar Contrera Lara es fracturis la clavícula esquere. i contu,ions a l'espatlla i aitres
parts del cos.
DE L'ALARMA AL CORREU DE
LIEYDA
Ha estat designat pr l'autoritat
militar, el jutge que ha d'instruir

•
•

relarroi, refredet•, bronquitis
crol/Iones,
inlarellcn rerl•
dament amb IChal, Comen& CLIIIIENT.

lf ()S

ASILADA MORTA
A l'Asil del Pare ha murt
Teresa Camps Eeltran, de 41 anys.

ASSOCIACIO DE CENSATARIS
ANIVERSARIS
L'Associació de Censataris prega als
N'Eduard Rasnoneda i Andreu. associats a la mateixa que se serveiMorí el dia 28 d'abril de 1923. Di-. xin assistir el dia 27 d'aquest mes,
Daos, miaaes de den a dotze, a la a les onza del mati, al local de la
Bonanova, Sitia Juan d'Hurta, Mer- Cimbra Oficial de la Propietat Ur. ,cedarics i Sant Just i Sant Pastor. bana, Gran Via Laietana, 43 ,
...A.questes seran amb ofertori.
ASSOCIACIO FERRETERA
N'Agnes Roig i Ventura de CidoAvui, a les den de la nit, i al seu
Ser. Marí el dia té d'abril de 1923.
A9i, de dem a dotze, misses a San- estatge social (Placa Reial, 8, pral.),
l'Associació Ferratera celebrarà la re. ta Maria de la Mar, i de set a nou,
unió de constitució de la seva Secals Agonitzants. 'farnbi de deu a
dotze ise'n diran a Sant Feliu de ció d'esbarjos i esports.
•- Sabadell i a la parròquia de Carie
JOIES, VERITABLE ooattio
de Mar.
usa«
de
tot«
elanobjeoten
1
En Juan Llopart i Foncillu.
. Morí el dia 25 d'abril de 2923. «s. Pral fix. Tallare, núm. 41.
-- Avui, snisse&. de deu a dotze, a SanCENTRE MORAL DEL PCiBLE
- ta Anua i a la . Ca aa de Caritat. (C.
NOU
de /a XL J14.)
El dia 22 del que som es comenZos Joaquim U. Ouamb 1 Ribera,
ala de Na »Ha U1r6 i Marca. çaren les obres de construcció d'un
Mortal di; 27 d'abril de $913. Arui, imporlandslipt centre de cultura, des- Iges
derci, a Sala , »mita tinat principalment a renaenyeteça, amb
,Iktbaica.
una cabuda de mis.* tres oran alumnas, patrocinan per &enes indo.
.
.
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procediment contra el paisä Josep
Santos Fuster, que va ésser detingut
a Manresa per mía parella de la gabtdia civil per hacer intentat obrir la
portella de l'ambul ància del corren
• de Llevda.
•

11) MI EMES

CO It0 erki,lÓ 1 101,1%Kr.
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ROBATORIS
En un terrat del carrer del Vidre
fou detingut Enríe Perdió, ct qual Dra.tenia robar. Se li ocuparen diverses
cines.
- Armand Cerda, que ti un garatge al carrer de les Corts Catalanes, ha
denunciat que entra un individu
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NOTI1.--Eis *mirla
lata ama
un
astarisa
aun canvia anLin•iors.

tant per telefonar. Enträ al despatx,
i ¿captés d'haver marxat, l'amo noté
que se li havia pres 500 pessetes d'un
"- En una casa del carrer de Sant
Bertran, (oren rehats 4.70 0, frailes a
DiAac Forqueza. Denuncia; el jet, foro]] detinguts com a suposats autors
del robatori Antoni Alonso i Bartomea
Obesa.
Just Izonaga ha denunciat que
havent arribat a . Barcelona entra al
café dels milatzems "El Siglo". AEi
trobi uns iudividus que pel procedíment de les misses li robaren 7,590
pessetes.
- Al senyor Pero Gras Ii t'oren robades vuit lamines del Deute Municipo!. Per suposar-se'l autor, va &ser detingut Bonifaci Pérez.
- Va ésser detingut Fe:ix Serra,
acusat d'intentar contztre un robatori
en un eszabliment del passatge del Cri:dit,

PURE PERMANYER
El millor aliment per a t'en% I

Darreres creacions en ser(
Neis (le taula. Foreellaaes,
Cristalls, Fayences.

fal ' a8[. .:8 gen rai a p
Rambla de Cztalunya, 13

)

1n11101.011nIMIM

NENA MORTA PER ATROP
D'AUTOMOBIL
Ahir a la tarda la nena Llúcia
done!) Car:ndell. de 9 anys, que
al correr Lope de Vep, 2, baixo(.
‚logen

víctima d'un atrope))

resultaut amb ferides greus i im
mira de la base del crani. Peraidai
dispmsari del Poble Nou, ja era
(lávela
L'automkil va desapareixer.

malalts
•

MORT SOBTADA
Un home de mitja edat que passava

CAPELLS PER A &enea-ORA
a rlio!r“. Prou,, l'u' -

llovnude 10 ., 1,0,

,

Cardenal Casarlas, S

¿Que ens diuen
les t'afiles de.
4a mà?
5

'En altre temps es pretenia negir en
elles el pervenir. Avui, molt mes que
aquel,» radies, ço que ens interessa
.sedueix ,.. is l 3u4vitat. la blancor 1,1a

frengencus exoran:les que e. aobÓ lleno

de Pravia comunica a les mans que l ' usen.
e s el preelecte de 10103 les persones de
bon 21131."

Na dejarse sorprende
con pomposca

iff.. n ,1,...214:TAS.
%=
•.,...._ ' o "LEDA" v .. lar
' - - i n Plä de ven', el
todas lob {llama
lo. Caseta del ra,na

Manuel Car !..i 0,2
Ha estat detingut Miguel Pages
Pons. reclamat pel jutjat del Sud.
acusat d'haver pres, fa temps, par;
ci) litt atemptat.
Actualment prestava els satis serveis de xofer en una casa del correr
del Bruch i havia sollicitat, fa roe.
Ilicincia d'ús d'arma.
- a
--Al Centre Excursionista de Cala'Roya i'arquitecte En Francesc
guara donará una conferencia solee
la construcciä del Teatre-Circ Tivoli,
aquesta nit, a les dcu.

= 55

lo OIN BR ES
E '11' El A 54 3 ERGS
para 5010
coti'Lr Mas Caro.
Lo. \%ater-ciosold da
lela duraeion e ti ig,a
de garoutin 'ostia
osa no Ae. Cl/Arleau, al
de. Falsrliniet•.41 lf..i.siiolt

ahir a la tarda per la Rambla de Santa MAnica, sofrí un accident. éser
traslladat al dispensari del carrer de
Barbarà. on va morir, sense que pugnes ésser identificat.

MULTES

Ha estat :tr.po5ada una multa de 50o
pessetes a Jora Col) Vilagran, per con.
dur un autombhil soase tenir el títol
Ii permls corresponent.
També fon multar 2mb eco() pessetes
remproa d'un roncert del Parallel, per
consentir escotes immorals.

17'02

Roy a Orleana

5 3/16 unes amor . .
03'85
1.11101
- •
11'35 01
12'67 Setron Islearalua.
12 15 TONO
1 0 32
12'20
1190

r:r

- -LES SUBSCRIPCIONS PER A
LES VICTIMES DEL METROPOLITA
Al Govern civil. amb destí a les
famílies de les víctimes de la catäs'trofe del Metropolitä, s'han rebut e:5
donatMs següents: deis dependents
13 casa Riva i Garcia. 51 pessetes;
d'Antoni Eigneres. too; de- Caries
Werthaina loo; d'Amena Monasterio,
5n, i de Ramos Armentar. 50.
Els joies Masriera i Carreras han
contribuit amb 150 pessetes.
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MERCAT DE COTONS

CARVI DE L'Off
Irmiees er alesna. .

erren.»
Brial
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és el paper predi/acre de les
millors fäbriques de cigarrets
del mon.
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elella0111
HOBInda

88'26
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15400
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causa instruida contra el paisä Määim Santos Flaire, acusar del supobar delicte d'insult a forca armada.
Actuar de fiscal el jurídico-militar i defensarà e i processat ei capiti
del batalló de Reus N'Emdi Fernández Cordon.
i
AGRESSIO
Al carrer de Sabat, a la nit de dimecres, un borne, que f1.1 6 1, 3a agredir
a Manuel Saca Garcia, i Ii causa ferides tallants a la • part esquerra del
coll i oreila dreta.

IZNTERZAMENTS PER AVUI
MATI
1,
Josep Soler Janer, de 63 anys,
.'.ribau. las, principal, al cementiri de Sant Gervasi. A dos quarts de
elen.
liarla Solé Capell, dun cha, passarga Martí, 6, al cementiri Non. A
les den.
Jc.s.epa Tclosa Coll, de 84 anys,
Valencia, 318, al cementiri Nou. A
dos Quarts de dotze.
Cancel:m:6 Bertran Trespi, de 33
anys, Marqués del Duero, /al, tercer, al cementiri Nou. A dos quarts
de r
Aureii Alvarez Gilaran, de to
any.., Sepúlveda, 173. 71 cementiri
Vel'. A les nota.
Joaquima Romans Marés, de 66
any, plaça d'En Rovira, to, primer, al cementiri de Sans. A les
den.
Faustiaa Bel Mariä, de 71 anys,
Vilardell, 2, al cementiri Nou. A les
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DE ROSsIA

projectes de
Yassar k : Cap a
formació d'una
fast agrupació

En el C. dels ferrov.arts, Trotski pronuncia un Tioient
discurs contra Europa i eis EE. -UU.

y

a

continental
24.—El president de
Repúbli ca txecostlovaca, sesee Masaryk, es proposa paseir un mes de vacanees a Babe pera no el destinara a desola, sale que anirä a Roma,
acenmanyat del ministre de
l'Exterior i presitlent del Consea senyar Benes , per sentar
la base d'una alianaa entre
ereceel eväquia i Itália, que vin
ab a asaer una mena 'de comp:arnert de l'aliança ronclosa
durara aquest t'Osas en entre Billa i lugoatävia, eonstiluint a
l'enseres un Ilae d'amistat ene els dos Estala esclaus que
succeit l'antiga monarquia
tustre-hongaresa.
Aquesta allanan projectada
darla al mateix temps un nou
lar ratre cts Govern do París
i de Rema, ja que correspondrä
a Ialianea concertada entre
Pm/sea i París, sobre la qual
atare moldejada lalliança itaisaxecoslovaca que estä en estudi. Aquesta atinan ha estat
iespirada per Benes i es basa
en el prineipi delsa partes de
garantir, entre grups d'Estats
arersos. dintre del quadro de
la Serietat de Nacions, principi fOrlitIlat a Ginebra per lord
fabert Ceeil i Benri de Jouveea.
D'aquesta manera quedaría forzada una . easta agrupació contiparís.

p

ene:1, que englobaria els Governs
de París. Brusselles, Roma. Praga,
Belgrad i Bucarest, les bases de la
eral quedaren plantejades en la visita hisnm-ica feta pel president de
la República txecoslovaca a Palia derart el mes d'octubre darrer,
pides a la benèfica mediació de
In terwerses de Masaryk amb la
•
Ocrnácia francesa—Ha y as.

L'OBJECTE DEL 'VIATGE
DELS SENYORS MASARYK I
BENES
París, z.—Telegrafien de Praga d -Matin" que el viatge a Itäh deis senyors Masaryk i Benes
exclusivarnent (ter objecte estaté 'es bases d'un tractat comer ui
rnateirc temps Txecoslovaquia
loará la seva adheasi6 a l'Ente-

aamertada entre Italia i
Posant de relleu la solidesa
linos existents entre els dos
esars eslaus nascuts de l'antiga
rearquia anstro-hongaresa. — Haei

Moseou, 21.—En el Congres
deis ferroviaris, Trotski pronuncia un discurs que va revestir un to molt agressiu contra
França i contra ele Estats
Units. Va fer constar la seva
indignada per l'arrogància
mostrada per la premsa anglesa. i diguit que per la seva part
no considerava que fossin indispensables per a Rússia les
amicals insinuacions d'aproximatad que fa l'estranger. A
continuació, afegt que crea
sible que fracassi la conferencia anglo-russa que se celebra
a Londres.
Afirmà despees la necessitat
per a Rassia de desenrotllar el
seta poder militar, tan! en quant
a torees terrestres com aèries.
Acabä dient que la situació
ee intolerable 1 es susceptible
d'engendrar una guerra sangnant.—Havas.

Mort d'llelitiridl òli1í catastrofe

Bellezona

Paris, z. — Segons noticies rebte.
des de Milà i publicadas pel "Petit
Pansen", els danys materials ocasionats per la topada de trena de Bellinzona pygen a cinc milions de lires.
Solament les magnifiques locomotores
electrices que arrosseguen els combois
catan evaluades a la vora de quatre
milions.
Del personal conductor han resultat
cinc morts.
Hart estat retirats volt cadivers
completament carbonitzats.
Els restants vagons del tren sois
han quedat totalment incendiata.
Peques són les víctimes que fins ara
han pogut ésser identificades. — Ha-

estat convençut

de presentar-se candidat
Paris, a.. — Sollicitat insistentment
el senyor Raoul Péret, ha acceptat
presentar la seca candidatura en el Departament de La Vienne. —Havas.
EL REI DE SUECIA CAP EL
SEU PAIS
París, 24. — Aquest mati, a les cinc,
i procedent de Nica, arribä a París el
reí de Sui.cia, continuant el seu viatge
a les vuit, amb direcció al set: pum.—
liaras.
REUNE) DE LA COMISSICa CODIFICADORA DE LES LLEIS
QUE REGIRAN A TANGER
París, 21. — Dem â es rennira a/
Quay d'Orsay la Comissió encarregada
de codificar les Ileris que seran posades en vigor a Tánger.
Aquesta Comissió la formen dos delegats espanvols, un francés i un altre
ang:és.—Havas.

EXPLOSIO DE GRISU
5 MORTS I 3 FERITS
Charleroi. 24.—Avui s'ha produit
una explosió de grisú a les mines
de Marcinelta Nord.
A conseqüència de l'accident cal
lamentar cinc morts i tres ferits.

—Hayas.

La pesta al Pundjab
Cinquanta quatre mil morts

Londres, 24. — Comuniquen d'AIlahabad que des de principia de
l'any actual han mort al Pundjab,
a conseq,iencia de la pesta. einquanSURA MILITAR
ta guatee mil persones.
I•••
L'epidemia continua fent es.....444.044+041++94.414444/ trans._Havas.

COSES DE LUXE

I

D'ITALIA

Nou directori provisional

Sssuu+.4,e-->

del feixisme

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS

Roma, 24.—El Gran Consell feixista ha nornenat un flau directori
provisional del partit —Hayas.
El. PROBABLE NOU MINISTRE DE LA GUERRA ITALIA
Roma, 24.—S'assegura que serà
nomenat ministre de la Guerra el
senador general Gonzaga.— Hayas.

emprant

Ca2 amh
condensada

n1n1•111111111i•

INCENDI EN UN PALAU
UNS FRESCOS DEL TIEPOLO
DESTRialTS
Udine, declarat un
incendi al palau del Cornte Maniego, quedant gairebé destrulls uns frescos del Tiepolo.
—Navas.

6

Tanto entra a ralcova i tranquillit-

e PACES"
P70

Ptes. pot

PLIBUCMAT

ELS TRES 110NRATS
PINTAIRES
per Gottfried Keller

(Confin:arce
St carnes s'embullaren les unes arnb
In altres i tot el cabdell, en mig
d'una eridi,tia horrorosa, capitcmhi de/ Ilit. En despertar-se del tot,
()ameren que el diable volia emportar - ,e 'ls. o que havien entrat 'ladres
U l 'alentar s'aixecaren d'un bot
uns grans ente, Jebes es pole &obre la sera rajcla, Fridolin a
torre-cuita sobre la seca, i Dietrich
labre aquella se t a la qual ja tantbf baria desat els &ene migrats estalris, i dreta formant alai un
regle trimuls i agitant els bred'ella en el buit, caldaa ramassi enclatnaven "VesVes-ten; lins que,
ufiglit

za els folls fadrisas. Tremolant de
por, de rabia i de vergonya, tornaren, tot d'una, a entaforar-se datas
el llit i jagueren, sense un mot, l'un
al csotat de l'altre fina al metí. Perca el terror nocturn no havia cstat
sine, un preludi d'un de mes gros
que els esperava, quan ramo a l'hora d'esmorzar ets anuncia que ja no
podia tenir mes tres fadrins, i que,
per tunt, dos se n'havien d'arcar a
campar-se-la. S'havien portal massa be i balden produit una tal
quantitat de genere, que bona part
hacia restat en dipòsit, mentre que
ramo ha y al utilitzat la multiplicació dels seus ingressos per fer anar
mes entera el negoci, tot just (luan
estava l punt mis alt, perquè .
via donat a una vida tan alegre,'
que aviat s'havia vist devent el doble que no ingressava. Per això ara

els fadrins, per treballadors i sobria
que fossin, Ii eren, de cop I volta,
un pes superflu. Per consolar-loe
els digné que tots tres se% estima.
va Igual i U eren igualment útil.,
i ela deixava que arreglessin entre
ells qail huta de restar i quina be*
vire d'asuiree'n. Però aU. so as-

nillina rol diré Po welidllitm

ha desaparept
l'emprèstit

Important discurs electoral de Poincare sobre política -exterior

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

Pr a rumiante I balero,. (MIci Casi »ArtGuts, carrer
de Sial Pan, 38

de

Un Mt comissari americä negociarä
tl emany de riparations : Declaracions del mi-,
nistre alemany Jarres

DE FRANCA
PL Péret ha

:Schacht

yas.
HAN MORT HELEFF.RICH I
SCHACHT
París, 24. — Telegrafien de Berl'n
al "Petit Parisirr." que, segons un flamee que circula amb molla d'insisten:
cia a la capital alemanya, i que ha d ésser acollit amb malles reserves, el líder
nacionalista Helfferich i el governador del Banc de l'Imperi, senyor
Schachat, figuraven entre els viatgers
del tren exprés de Milä, que, com se
cap topi ahir pchs volares de Bellin-

zona.
Helfferich es dirigia a Halle per
pronunciar un discurs electoral, pera
ni ha arribat a la dita població ni es
tenen noticies d'all en és.—Havás.
ES IDENTIFICAT EL CADAYER

D'HF.LFERICH
Berna, za. — Entre els morts de Id
catástrofe de Bellinzona han estat
identificats els cadàvers de l'ex-ministre alemany Helf feria i el de la seva
mare—Havas.

LES NEGOCIACIONS PER A
L'EMPRESTIT ALEMANI
UN SOGI DE LA BANCA MORGAN SUBSTITUIRA EL GENERAL DAWES
Paria, 24.—Es diu que el general Dawes serà subetituit per
un cena a manera d'un Alt Comissari americä a Europa, que
s'encarregarà de negociar l'emprèstit a favor d'Atemanya per
tal que aquesta pugui atendre
el pagament de les reparacions.
Aquest substitut, que residirà a París, serä David Morrow,
un dels principals socis del
Banc alorgan.—Ilavas.
DECLARACIONS DEL MINIS-,

IRE DE L'INTERIOR SOBRE
L'INFORME DELS PERITS
Berlín, 21. — En la reunid
electoral celebrada anit passada pel partit populista, el ministre de l'Interior senvor Jara.
res deelarä que el Reieli artivarä en tot el possible les negociacions referents a les conclusions del rapport deis perita, i estä preparad els projectes de llei i les disposicions
governamentals relatives a /a
seva aplicació.
Afegi que Govern del Reich
opinant en aixb en ente:. antagonisem amb França, cr e ta que
es indispensable per a Alomanva recobrar la seca !fibertat
daeció en les qüestions econern:ques i politiques. Acabà
dient que Aternanya ha ue recobrar la seva plena sotarania
al Rin i a la Ruhr. exigint que
es permeti la tornada ala expulsats i es posi en llamead
els detinguts per les trepes alia
des d'oeupacia).—Havas.
auf plantats, grocs com uns morts
i sonirient-se els uns als altre': després els aspafá una terrible excitació
en veure que ja era l'hora fatal,

perque la declaració de la pso era
uaa indici segur, que ja no podia
seguir mes el negoci, i que la pin-

terieta aviat es traspassaria. Eil fi,
dones, a que tots havien aspirat ara
era prop i rellluia com una celestial Jerusalem, pub dos d'ells havien de tornar-seca davant les portes mateixes i girar . li l'esquena.
Sense cap consideració ulterior, cada un d'ella declarä que es quedaría, encara que llagues de treballar

de franc. Perd ramo d'això tampoc
no en treia res i els insistí que
dos d'ells se n'havien d'anar fos
com fos; se li Ilanearen ala peus,
retorcent-se les mano, conjurant-lo,
i pregant-li cadascú per si que el
conservés un paren mis de mema,
m'Inés quatre setmanes. Amb tot
ell prou vejé quina en rumiaven,
s'hi enrsbiè 1 volent fer-los una barla, ele promesa de cop i yola un
mitja divertit per molde el problema. "Si no podre p«d-vos d'acord"—digné---sobre quina de vosaftrce se'n volea ase jo as dona-

si la noma da decidir Is es" 1

DISCERS ELECTORAL DEL
CONCELLER MARX A DUSSEL-

DORE
Duseeldorf, 24.—El eanceller
senyor Marx pronuncia un discura electoral el diumenge a
aquesta ciulal.
Aquest, és el primer cop, daspres de l'ocupada% que un ministre alemany pot parlar a la
Ruhr m'ah perma: de les autot'IDO% eliadres.-11nvria.
L'ACTITUD DEL PARTIT POPULISTA ALEMINV DAVANT
L'INFORME DELS PERITS
Berlin. 21.--En una retinte
celebrada anit passada pet Coi»ite direetiu del partit populista, s'arriba a un acord sobre
la necessitat de precisar cornpletament l'actitud que ha d'ohap lane el partit davant Pintorme, deis tacnics. decidint-se
ajmiar el Govern i aprovar la
linia de conduela seguida per
exignt, però, que el Govern
del Reich no concerti cap acord
definitiu amb la Comissia
Roparacions ,ai amb cap Govern aliat een.)e que es garanteixi, en forma favorable als intereesos alemanys, la tornada
alele alemanys expulsats i la Iliberiat dels que van esser det inles tropes d'ocupacid,
Hma
—Hayas.
Fi DISCURS DE M. POINCARF.
EL

!larga i pacient. Es tracta d'alguns anys de vigiläncia.
En pronunciar-se dintre de
pus dies el poble sobre la politice exterior que nosaltres havem seguitad'aeord amb la unanimitat del Senat i amb la gran
majoria de la Cambra, el pala
diría si creu que aquesta política ha de continuar fins a arribar a un resultat final o si
prefereix comprometre's per
camino desconeguts, al termo
dels quals solatnent trohara
potser cims i possibles desillusions.
Jo no dubto del Netediele del
poble, ni ningú de França en
duhte seriosament. I ele qui en
dubtin a l'estranger, ben aviat
quedaran desenyanyats. — Bayas.
EI. GOVERN BRITANIC DONA
INSTRUCCIONS AL SEU AM-

Diu que la nova Cambra estudiarà el nou regim economic del Tractat de Pau
Paris, 24.—El senyor Pumcara ha pionuticiat un diseurs
en el banquet lte la Federada
reptiblivana.

Parlant de la politice exterior, ha dit el cap del Govern
que la noca Cazara principalmena com la que va acabar el
eell niandat, halará de nitrar per

damunt de les fronteres, defensar els drets ahis Fauna i consolidar la pau del meta
Alai mateix—ha (lit el senyor
reeoldre la
Point . al'f--tiattrit
riostra situació moral a l'Orient, ratificaut sense nous
ajornaments el Traetat de Lausana, i a l'enserias, defensar els
nosares interessos tradicionals
a Asia Menor, desenrottlant les
nostres relacione comercinls
amb nombroses potencies, amb
les quals solament tenim avati
convenis inestables.
Tanda! 'mirb d'estudiar un
non regir» ecoribmic de/ Traefiat de Versalles.
Cal que ranga pugui trobar
pretext en res per interpretar
toreadament les nostres intencains parifiques; i a la vegada
val que nosallres no dejada) ASenpar l'oeasi5 que ens ofereiate' l'axil de la Rutile els in(orares dells Orate i la deeisid
preliminar de la Camiseta, de
Ihr's es rae: en s.
Cal arribar finelment a vana
soltarle general. pera no canviar9 les garantir?, reate per
simples promeses alemanyes,
teir el passat d'aquesta Naeld
elle ha ensenyat a desconfiar de
la seguretat en el compliinent
deis setas compromisos i no partem per lant fiar-nos per antieipat i segura:me''i d'un deutor
que fine el momeo, actual no
ha tel res pm pagar.
Tia albo') no sera solament
obra de denle.; d'un deftlä irasniediat; ser altrament ubre
Havors alai ha d'ésser i aixi ha de
quedar! Dernä és diumenge, jo us
pago els tres, vosaltres fen 'les vostres valises, agafeu el vostre bastó
i us n'aneu tots tres en bona pata
i companyia cap a fora el portal,
milja horda lluny, pel cantó que
vulgueu. Llavors descaieteu, fina
podeu veure-hi un xop si us sembla, i enhavent-ho fet. us en tornen
cap a la vila, i aquell delta tres que
será el primer que tornarà a denlanar-tne feina será el que t'u quedaré; peda els altres ssS n'aniran
defectiblenieut cap un els vingui de
gustl" Li caigueren de bell neo als
petar i li suplicaren que renuncies
a aquest crudel designi, però ell
restà fenal i inflexible. De repent
panela corregué cap a casa de Züa
el suabi s'abad d'un bot i cont
Bünzlin; aixi que Jobst i el baveres
se n'adonaren, interromperen nuca
lamentacions 1 corregueren darren d'ell, 1 la desesperada escena fou
traslladada tot d'una al domicili de
resfereida doncella.
Agente redil tota confosa I trae.
batuda de la Inesperada asentara;
pub fott la primera de refer-se, i dominara d'un cop d'un Ii situncl6,
dada 4. 11w la soya inhala out a

ii E
Un decret-fel lis- El Semat aula TI,
posa durant du tilico el oraje) lls-4
anys cästigs SeYe- 11e1 coecedlat gallee
rissims contra tot licacions ale exatac al Un rügim
combateets
DE GRECIA

REPARACIONS.

iTAT$

Atenas, estat posat en
vigor un decret-lici, els afectes del
qual tan valedora per deu anys, i
en el qual es disposen severisaims
caatics contra tota manifestació, be
per actea o per paraules, que vagi
dirigit contra el regim
Hayas.

Wuhington, Senat ha ens
tificat el projecte de Ilei comediat
una gratificad?, als ex-combatena.
Armen projecte va Esser duran*
molt de temps, com es recordad, objecte de les mis apasionad« diem.
sions.—Hayas,

Una interviú de Trotzky
sobre la política dels Soviets

LA C. 1, DE FERROCARRILS
Florència, 24.—La
internacional de ferrocarrils
començat ele sexis treballa.--s
Navas.

Nova York, 24, — Intervivat
per uns periodistes americans,
Trotzky ha desmentit categóeleament els rumore d'una anomenada mobilització de l'exercit
yermen.
En realitat, la classe de 1901
ha estad alliberada, la classe de
1902 mobilitzada i una part de
les unible de.campanya ha estat transformada en territorial
i en milfcia, cosa, segons Trotekv, oposada a una mobilitza-

GRAN BRETANYA
El discurs de

—

Lloyd Georgel

En el discurs aronunciat per;
Lloyd George al país de Gallee,
del qual donasen) compte en la

nostra edició d'ahir, féu, entre

altres, les següents declari4
ClOTIS:

El Govern soviätic està disposat a treballar internacionalment per la redució defs armameras, per la supressió del risa
de guerra, per la collaboracid
BINADOR A PARIS
económica; per?) l'eventualitat
París, 2 i.—L'Ag2nc , a ¡lavas d'una guerra entre la unid de
comunica que el Govern britä- Repúbliques socialistes sovlenic ha trames al seu embalan- tistes i els altres ,paisoa no es
dor a Pavas inslruccions sobre exclosa donat 1' imperialisme
la resposta que la Conferencia agressiu de determinades pod'ambaixadors ha de donar a la tencies, el qual constituefx
nota del Govern alernari r en 13 rúnica retó d'éss
er de l'exércit
qual aquest s'oposava a la re- vermell.
presa deis treballs da la Co"No estem, ha declarat TrotzMiSela militar de control.
ky, disposats a la guerra amb
aemble que es eren a ¡ma- Romania. La ruptura de Viena
dres inoportú dirigir-se a Ber- significa simplement el retas
lín en termes definithis, i que dels Soviets de sancionar un
s'inclinen mes aviat a recordar acto de banditisme.
rrovisionalrnent al Reich la neEn eco que concerneix les recessitat de resoldre aquesta lacions deis Soviets en tit el
qüestió.—IIavas.
mala hom ens acusa de prepaLA C. DE REPARACIONS RE- ganda i hom ens refusa el reconeixement per tal com, rebele
BRA AVUI LES RESPOSTES
a la propaganda de les potenANGLESA, FRANCESA I BELGA
Pars, 24.—La Cernistó de re- cies burgeses, no introduim a
paracions retará hernie les res- la unió de les Repúbliques sopostes anglesa, belga i francesa vietistes el regim burlaba; no tesobre els informes deis perita. nen en compte que nosaltres no
La Comisia es reunirä ofi- demanem pas que elles esdevinciesam e nt per tal de conèixer guin comunistas . Som excellents
els esmentats documenta, i es companys d'afees), complirem
reunirä oficialment despees rae perfectament les nostres oblicebras a resposta italiana. — gacions per tal com som un
Govern estable.
1Iavate.
No volem dissipar la malPR9XIMA CONFERENCIA ENflanera dels capitalistes. Creiem
TRE THEVN1S. WaMANS
(pie les relariono eenribmiquea
POINCARE
normals són Jan indispensables
Paria, 24 . — Telegrafien de per Rússia com rier les altres
Bruaselles que el cap del Go- potencies del mdn."
vern, senyor Theunis, i el mlcaletre d'Afers Estrangers, senyor Hymans, 'vindran a Paris
ama) l'objeete de conferenciar americá, Mr. Coolidge, els diaris fan
anal) M. Poineare respecte do observar que l'esmentat discurs prela situada creada per S'informe senta gran importäncia per Europa,
dels perils.
des del moment que atenta els Estats
El despatx afegeix que acaba- finita a qué participin financierament
dos lee seves gestione a París en la soluci6 de la qiiest , 6 de les reels dos ministres belgues ani- paracions.
ran a Londres.
"Le Journal" fa trasaltar que el
A Paras rio s'ha robot aquest text del Comité Dawes es molt accepmetí cap confirmada d'aquesta table a la política seguala pel Gonoticia.
rern francés, ja qua entre les reivinEs evident que el projectat dkacions que s'hi contenen, figura la
viatge no troharia oposició 'ter necessitat de cobrar ele deutes conpart del Govern francès,—Ba
trets per Alemanya i el manteniment
-'en,
des nostres rrétjans de defensa, tot
DILLUNS VINENT SE CELE- allò, en una paraula, a que França
BRARA L'ENTREVIST A ENTRE tingui dret. Observa que, un cap els
americana hagin compromes Vors tons
THEUNIS, HYafANS 1 POINen aquestes vastes empreses, ja tnCARE
drau cura gue Alemanya compleixf
París. a4.—L'At'rencia Ha y as confirma qtre els senyors Theunis i Nymans celebraran una entrevista amb
el senyor Pnincare dilluns vinent, a
annesta capital—Hayas.
COMENTARIS DE LA PRUMSA
FRANCESA AL DISCURS DE
MR. COOLIDGE
París, 24.—Comentant el discurs reccmment prontmciat pel president

envera ells els compromisos contrets.
"Le Matin", en fer Ansió a les
qüestions que passaran a estudi per
a l'arranjament definitin de les reparacions, din que aleshores será 'hora per Frenen d'exposar davant del
miel la necessitat de garantitzar la
seva seguretat territorial aixi com

l'admirable acudit de ramo, i el considerà corn una inspiració superior;
tragué emocionada un "Tresoret",
ficä una agulla entre les tulles, i
la sentencia que assenyalà a l'atzar tractava de la incommovible persecució d'un bon propòsit. Tot seguit feu consultar l'oracle als excitats fadrins, i tot alió que ds sorti (muda de zelós pelegrinatge
per l'estreta senders, de l'avenç sense mirar enrera, d'una carrera, en
fi, de corregudes i eamiaades de tota mena, de guisa que el coa de
Vendetta semblava clarament prescrit pel cel. Però tement que Dietrich, con' a trléb jove, saltes mes
lleuger i s'emportés la palma, decidi de sortir ella matan emb ele
tres enamorata i veure què hi 'aura a ter extra en avantatge ten;
perquè desitjava que només un dele
dos mis valla los vencedor, i Ii era
indiferent quin. Ordera, lonas, pan
contormitat als tres planyivols i
esgatifinyats rivals, i digné:
"Heu de saber, mica metas, que
res no s'esdevé atase la eeva aignificacile, 1 Per «tatuara i insólita
que sigui ?enlataseis del vostre
amo, beis de veure-bi, ama tot, un
decret proddeadal, 1 »lb sei

viese superior de la qual el frivol

abans repose la necessitat de cobrar
les reparacions.—Havaa.

senyor no té idea, hem de sotmetren's a la seva sobtada decisió. La
nostra pacifcia i assenyada cotwivincia ha estat massa bella perque
pogues durar gaire mis temps;
pugné ail tota cosa bella i profitosa es tan passatgera i fugivola, i a
la 'larga no subsisteix res sinó allò
que és dolent i obstinat i la golitud
de ränitua, que aleahorea nosaltres
consideren' i observen' amb la nostra pietosa sensatesa. Per tant,
abans que entre nosaltres s'aixequi
per ventura un mal ditnoni de discòrdia, separemnos voluntäriament
cadascú pel seu camf, cona els suaus
oratjola primaverals quan emprenen
Ilur premia carrera pel cel, mis
que no pas esbarriar - se cona una
borrasca de tardor. jo mateixa us
acompanyaré en el vostre penós cami i seré allí quan començareu el
c6s, a fi que parta amb un ànim
alegre, i que tinquen darrera vostre alguna cosa bella que tu estima mentre davant vostre o fa
l'ullet la meta de la victòria. Perla
&id com el vencedor no
rš di
da la aova venturd, tannsoe els

menta no o donaran almas no
rana&
tindrna caP Pm ni

es

"No hi ha en el grup Iliberal
del Parlament cap revolta con,
tr aet senyor Asquith. Aqueeti
gaudeix, al contrari, de l'apeo,
y ació. afectuosa de tots els dic
putats Iliberals. L'hice revolta

éscontra les eondicions hum/-r
liants en les quals hom esperaii
veure el grup !liberal mantenir
al Poder un Govern que niel
amaga la seva hostilitat per &id
!libera/e."

El senyor Lloyd George etel
mostei sever per als laborie-e
tes:
"En Fespai de Ire smesos, et i
senyor Macdonald ha dissipat:
les reserves de bona voluntad
d'aquells als guate el seu partit
deu el Poder."
El senyor Lloyd George de-a
elarä que els diputats
siguin perseguits en llora cir-s .

oumscripcions pels laboristes

siguin tractat sense considera't
cions per la Cambra deis Co-a
mune, Parli de la vanitat de
Maedonald. Afegi:
"El senyor Macdonald digué,
d'altra dio, a York, que volia
creure els alemanys segons
Ilur promesa. Per que no empra
una mateixa magnanimitat davant d'aquell que han fet d'el l
un cap de Govern i el representad autoritzat d'un gran país
El "Daily Telegraph" escriu a
propòsit
"Com el senyor Lloyd George
feu notar, menten el senyor
alaedenald es mostea extremadament satisfet d'en mateix, és
molt menys generes respecte
aquells que l'han fet arribar i
el mantenen al Poder. Tenmetele es un ranui perillas el que
segueis: el sanyor Mardona/d
hatträ de ranciar ha seva actitud, si vol reatitzar el set: somni de mantenir-s e al Pwldr dtya
rant u nperiode llarg"
La Morning Post":
"E/ srnynr Lloyd George pot
cantar-se d'aquest milis) do vota
que reeoll( a les eleccions dar+
reres. Sap ninit bé, però. que nii;

aa;

pot complar atnb aquest
a les eleccions vinents, i aula
s'eedeve que tots els seus piense'
virdenls i lee sexes exhortaciens
ea rettneixen a la eanclusie fea
conipasiva dama pregäriar
Manid als serialistes ale canela
iterar abatas que sigui mamen
toral l'actitud que ells han adopi
tat (lumia aquesta tres o que.*
tre n'esos tlarrers."
La "iestrninster Gazette":
' Cal que el senyer Macdonald
es persuadeixi ene alguna dele
merribros TI) t'A mederats i t'enexina que el segueixen es feria,
ren en una po:itica de /radial,'
'liberal i podrien tornar al
beralisme."
nia, ans servaran un amorós record
de nosaltres i se n'arman pel n'en
a cercar feina cona a satisfets fadrins; perquè els bornes han edificat melles durara que aún tan be- .
lles con) Seldwyla, o encara mis;
Roma és una ciutat gran i meravel losa, on viu el Sant Pare, i Parta
és una ciutat imponent, amb
tes initnes i palaus magnifica, i i
Constantinoble regna el soldä, que,
is de la fe turca, i Lisboa, que sa
esser enrunada per un terratrimolaj
per esser reconstruida encara mis'
bella. Viena is la capital d'Aus-1
tria i Ii diuen la ciutat imperial, I.
Londres es la ciutat mis rica del
món, situada a Anglaterra, vora
riu que es diu el Tämesi. Hi vine&
dos milions de penan& Sant Pe.
tersburg, pecó, is la capital I la
cort de Rússia, aixl mm Nepote aw
la capital del regne del matee no"
amb la muntanya del Vesubi. que'
caceo foc, en el cim de la quil. «Mi
goce he llegit en un Ilibre de eitdges interessantissim, una ~ola

ea &parda« a en espité da la
dna enlosa su Mines.
la 3..1 Mina bada Mal
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iPel Municipi
LA COMISSIO A SEVILLA
Diu aa tBarit
«Dissabte mancari cap a Sevilla

tea nombroas i distingida comissió

de l'Ajuntameat i del Comité de
rEarposicitS de Barcelona per tractar
de determinats assumptes, que ning6
ata ha sabut dir quina eren. Hi ha

gran re«11/111.
La comissió esti constituida per
les persones de usé:: rolleu d'amb-

de« Corporacions, com correspon a
h representacid de la ciutat de Bar.
calcita, complimentant la ciutat de
Sevilla.
La formen els senyors següents:
Olavarria, president del Comité

de l'Exposició: Coll, del Comité; Escolä, secretari del Comité; Trias, tresorer; Ruble, assessor tècnic; Sagredo. secretari general; Ponsä, primer
tinent d'alcalde; Castillo, tinent
Blasco, idem; Cendoya, Oro-

usf Barry, regidors.
Com és natural, hi anirä el corres-

ponent personal subaltern de l'Exposició i de l'Ajuntament, per estar
a les ordres dels comissionats.
Es fäcil que a darrera hora lii pugnin anar altres personalitats repre-

sentatives."
, LA MATANÇA
A LTSCORXADOR
Ahir se sacrificaren a l'escorxador:
4 bous, i 2 per a Sarria: bedellcs, j27,
1 12 per a Sarrià; moltons, un; bous,
14: cabrits. 72; anyells, 56 4 ; ovella,
328; cabreo. r8, i porra, be
COMISSIO
DE BENEFICENCIA
con5tituit h Comissió aluniLa Presidirá el primer tinent d ialaipal de Benefirencia i Cementiris.
_
calde, senyor Patea

CRI q iCk SOCIAL
RECNIO DEL SiNDICAT DE
GUIXAIRES

El Sindical, de Guixares adürnislas La Untó celebrare reunió
general eatrstordinäria de primera i eceooa et,avocalOr:a
avui. d:vendres, 'a es nou de la
:lit, al seu eseatge social, Corte
Catalanes. 300, La ixos, per ir:tetar si és conven,ent l'ingres a
la Comiesid parliäria.
COMISSIO MIXTA DEL TREBALL :-: Ie.1.1011.1RI D'ISTH/
ALS ESTABLiMENTS
Ra y en suspes el governador
l'acord provisional referent a
l'horari d'obertura i taneaineni,

de.is establiments de senda al
pres per la Comisen>
mixla. aquesta Corporació prevé
al comer e que ha quedat subaistent en beta la seva integritat Thorari general que 1:xa
l'obertura a les nou del nealf i
tascar a les set de la tarda,
Els infractora a aquestes 4 lisposieions seran denunciats.
ELS DEPENDENTS
DE C,OrEliÇ
Al local del Centre de V ialjants i Representants del Com p re i de la Indústria. Canuria.
41 i d3 principal. tindrä lloc,
diurnete, dia 27. a les 11 del
mate una reunid de presidente
d'entitats de de.pendents de com p re, areb l'objecte de eanviar
impressiens resperte a la Iramesa d'una instancia demanant
als Ponters ' públies que els do-

pendenis, viatjants i corredora
de comete: i d'altres professions
lliberals estiguin exemps del
pagarnent de la contribuid sobre utilitats.
e

El dictárnen des tècnics sobre la catástrofe del Al 2tropolitä
Els artiqueGtes senyors Xavier Feliu Solä 1 Xavier Turull
Ventosa, nomenats pel Collegt
d'Arquitectes do Barcelona, a
jristanciea del Jutjat de la Univereitat, per esbrinar les auses
de renfondrament de les obres
del Metropolità, han dictaminat
• L'enfonsament al/udit es degut :
Printer. A la defectuositat
en la mä d'obra de l'apuntala.
pnent.
Segon. Per trobar-se el teryeny completament arenós.
Tercer. Per existir una claveguera abandonada, les parets
de la qual devien tenir una reeistäncia inferior a la que representa.
De tot aixb (*usaba dient el
dictamen) es dedueix que no hi
Ita cap reeponsabilitat per part
del pereonal que Intervd en les
abres.
Zis anudas perito evaluen
Mere honoraria en quatre mil
lasiseles.

La Música
ttOEU

Ele Ralle Ruma
N Thamar" 1 "Oontee :tunee"
Dignares a la nit tingué lloc la primera representan de "Thamar", drama coreogräfic, en un acte, de
L Bakst, i musica de Balakirew.
Aquest ballet no ens ha aportat cap
novetat remarcable i sobretot al costat de les notes vigoroses que el,
programes anteriors ens han ofert,
queda a un pla molt inferior. El !libre está. :nspirat en un poema de Lernuintow i presenta la reina Thamar,
"de cara d'ängel i caie ter de diable".
en el seu pala. voltada de serventes
i guaitant des de la torre els camina.
Els viatgers imprudents que s'arrisquen per aquells paratges, s6n atrets
pels seus signo i conduits davant
d'ella.
Toa 1. nit les danses i rorgia ardmea el palau, i a la matinada Thamar apunyala el confiat foraster i fa
lianc,ar el seu cadáver al riu, per recomençar tot seguit la trágica aventura.
La música d'aquest ballet és ben
composta, piró banal i bon xic monótona, i la cerergraf t a. de M. Fok'ne no surt je les normes que en
dirien clàssiques d'aquesta mena d'espectacies. Es excelle.m però, la decoran 1 la present-d& i el vestuari
tic 1 adm i rablement entonat.
"Coatts RI:5f0.5 " ens taust ben diferent imprcasió.
Consntue.ixen aquest ballet un Preludi i sis episodit disposats amb extraardiaária traea, 11tulats : Kilemota. Bale poriars, Amor de la pr incesa Cisne, Bova Korolovitch, Els
funeral, del drac, Baba-Vega i Lp1.
leg La pa: tiara. de Liadas', assoleix
sempre el to a"fenuat al carácter de
Las aquests ep1sudis i té ir:in/reata
malt inteetasants, instrumentada amb
traes elegant i agilitat i plena de
tocs ben moderno, encara que d:s:rihules ami, di:cree:6 i parein:bnia. Es
una obra estimable ene es fn escoltar
anda iateree.
Peló el tnée recixit de tot en els
"Cantes nussos" és !a interpeetació
cereogrefaa. deguda a La- mide Mass1ne. la oterti considerein corn tm avene
hen notable estire els tamtlla del genere. SI: ven tota una noca caneencki del"; 11/,, V;1,,1 1. 5 de er,"3,,nit 1 de
laxpres sed &ti trastes—por nnsaltres,
ura "anticinació ; reve': adnra del que
Fell arribar a aconseeter-se naac”,",:t
sentit—. Les escenes de la
tova Koeol, vitch enth el drac, els
"Funeral5 del drac" 1 les escenes firalo "Baba-Yalca i Enileg"—són tafia
geniets. tealitzades amb ex5ininl ie:tat. que dóna ci tot un
carkter deliziosament ingenu i

Eis telons i decorar sera esplerdids,
i el vestuari una meravella de color.
re (ecte que produeixen eta grupa de
ezn5aj7r3 CV,W execumn el eegen rem-

eza, "Danies preelers", desterate vivament sobre un telet de toas obscurs,
és
En la inteepretació de "Tbantar"
e5 d:stingiren la sa-"vea Fèlia Doubraaska i el .en-ynr Wrataitrovslev. admirables en les seves danses i en els
« crees Russa" ap/aud1rem aenb entesiasme les serrares Nijinska, Tchern,cheva Challar i Ar t rinm-a, i els
eariyars Waiziknvslate Slavinsky, Wileate 1Krernnew. Teas els altres que
ver:marren part als conjunts mereixen tarnhe els nostres elogia
L'abra ,,/.C.1711i• 111 hon èxit per?,
no errara el que li eareeponia al nostre entendre. Per a no caltrec es cm
dels cncerts de la companyia
Diaghilew.

X.
ASSOCIACIO liNTIMA DE
CONCERTS

Han couteneat de circular - se
los invitacions per al concert

que donare el gran violinista
Maten teriekboorn amb la col-laborada, del eelebrat pianista
curan' l'erran Via.
Aquesta important mandestaeite d'ate Ondea Iloc a la Sala
Mozart diumenge, dia 27, a dos
guatea de cinc de la tarda., i
serä rútlicei sessió que aquests
dos artistes donaran a Barcelona, havent estat organitzada
per l'Associtteiti Intima de
Coneerts La direcció d'aquesta entitat considera contestades amb /a present nota totes
lea demandes que fins avui
han estat adreçades per gran
nombre de persones. S'admetein
inseripcions fins al die abans
del concert, a la Sala Mozart,
CONFERENCIA
En la interessant conferencia que sobre "El virtuosisme
en la eanrir5 popular" donarà
diumenge vinent, a la nit, a
l'estatge tIc l l'Orfeet Graeiene, el
dietingit rnusietegraf i compo>Bol' En Josep Barbarti hi col-laboraran, ultra la notable so.
pran senyereta Na Pila) Ruft,
el tenor En Josep Espatiol, el
barlIon En Juli Azcärate i Pa.
plandit pianista En Juli Pons,
els guate il-lustraran la dila
(+enteren:la filler:treta/lit unes
quaranta cançons populars de
diversee nacionalitats, la mejoria desconeg,udes dele nostres
filharreónies.
El programa del concert que
aquesta nit tindrà lloc al Palie de la Mileien Catalana. a
Mareo de Joan Maui! 1 d'Ale.
liendre Vilalta, estere integrat
de lee aerctienta peces:
Primera part: nonata op. 30.
neinroro 2, Beethoven. (piano
violf)1.2' (»ene.._ .Bach._(vfolf
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a. SITITACIO ATMORPERICA GENERAL A
a. ESTAT DEL 1112011 A CATALUNTA, A
LES 7 DBL MATL (Obeervacione d'Euros., Nord
LEE DEL MATL (Obeervadoos de la Rana V*
d'Atrica I L'Atiende. randa per telegrafie unes fila)
teerolepiea catalana. comunicada per telefoa):
Persisteixen les baixes pressions al Nord d'EuRoana bou temí). a Catalunya, mes existeixen
ropa, amb el centre de magirha situat a les Ille3
yola a tota la provincia de Lleyda, essent els vente
Britiniques, observant-se pluges generals a la Gran
¡helaos i variables.
Bretanya i a les costes d'Alemanya. El règim antiLa temperatura inexima ha estar de ye gratis a
ciclònic domina cap a Canàries. — A Espanya regna
Flix, i la mínima de 5 graus al Ilse Estangento.
bon temps, amb cel gairebé seré.

a. :VENTS SUPERIOR. A ISA..4%.,n.LuNA. ((mude« de rauncitera una/
lee 7 da, watt): ,
— Altitud, menee:
ego,
500, 1000, Joco, 3000.

Dileeció:
Velocitat metres p er sesee:

_ INveadrea 25 d'abril f

NOTES RELIGIOSES
DEL BISBAT
La process6 de pregärEes que sortir k
avui de la Catedral visitara la Bas:.
tics de la llené.
— Dernä passat, a la tarda, serä solemnialment beneida una campana destinada a l'església de la tinença parroquial del Guinardö.
— Havent-se rebut directament una
important remesa d'objectes pietosos
dels L'oca Sagrats de Jerutsalem. poden adquirir-se els eementats objectes
al dranicili del senyor canonge comissari (carrer d'Aribau, 159, de ‚lotse
a dues, o bé als c:austres de la Catedra', de deu a dota
GREMI DE MESTRES SABATERS I CONFRARIA DE SANT
MARC EVANGELISTA
Seguint el tradicional costum, l'antic
Gremi i Contraria d'aquest nona festejará. avui el seu Patri. Sant Mare
Evangelista a la capelia que aquest
Sant te a la Catedral, celebrant-se, a
les once, ofki divt solemne, executants
se la "Misa de Sant Aguad", del
mestre Sancho Marrano. Predicar
deaprés l'Evangeli el Rvnd. I'. Pisa
d'Igualada. De nota a deu, se celebraran mieses a restnentat altar en
sufragi dels agremiats i eonfrares difunts.

NNW. WSW. S. SWW. SW.
1,
c.
8,
6,
13,
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OBSERVATORI METEDROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Ho• es d'observaci6: 7, 13, re hoces
Baròmetre a zero i al nivell de la mar 759'5,7es1e, 761 . 3. — Termòmetre sec:
20'0, I 7 'e. •Terrnarnetre humit: 14 . 3, 1 5 2, 15'4. — Mundtat (centèssimes de saturació): 56, 57, 83. — Ofrecen del
vent: S',V., SE., NE — Veloeitat del vent en rnetr es per segon: 1, 5,
— Estat del cel, ntnolós. —
Classe de núvols cirrus-atrats; eirrus-strats, strats- ctimuls; cines.

Ternperaturea ex tramas a ilombra:

— Mlninta arran de terra: 12'2. — Oscillaci6 terenorriei
riea: 7'8. —
mä,TTr
;a: 22 ' . —
Temperatura mitja: 182. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 Iteres del
dia de la dita: co
' minrnetres. — Recaregut del vent, en igual temps: 98 quinmetres.

Segona parte "Balada" Op.
Chopin; "Elevanió", Sehamaitu; e Triann" Albérus; "Sentiii d'untor", "Iihapsödia XII, Liana (Piano solt.
Tercera part: 'Pastoral
mera eudec : 6 •:, Milliadd: "Dan.
sa eslava", Dvorak; "Vell madrigal" Zeetrena), F. Pujol;
"31oment, musical", Schubett;
“Larguetto",
D'inda ;
Fuga,
• I'arteti-lireisier. (Plano i
IM13.11.11.3.1•1•42::....e.wan-rs.••••-ema,maalbeedMIIMM

Jo .Forals de

Barce?ona
/t'A-dicte
Premia ordinaris. — Flor natural:
dan. 204, La flor vermella; lema: V.
Prinur acciasit: núm. 141, Balada de
COrP115. Segon aca2ss::: nnm. /62,
DU2S glos,aes.
Englantina nútn. 155, Englantina de set iullera, lema : Sa y Üete s.t,
che per oei dango. Primer ace;essit;
11 1:11/1. 339, 1,21 Prienevera; lema: To be
or ,Not to be.

Viola d'or i d'argent: nem. isr, Oracionst lema: Froodete. Primar acces-

sit : ¡Min. 76, POnClfla de Fra d4Mnat; lema: Després da( Pecar ten grao..
Piernis extraordinaria. — Copa artistica : núm. 267. tina nit al desert;
lenta: Capital d'un ¡libre. Primer accèssit: nnm. 25, Eixalament; lenta:
El recalce del Cel. Segon accissit:
núm. 182, Pescant a l'encesa; !ema:

Narració.
Un altre pretil: creat pela mantenedora: núm. 213, Estampes Tuna vida
de pastor; lema: Lloat sia
Un altre premi extraordinari: nú,
mero 227. El banc de "si no los..."
Premi Fastenrath: "L'ermita Maurin", d'En Josep Raig i Raventós.
Premi Concepció Rabell: "Els Sants
de Catalunya", de mossèn Llorenç Riber.
Barcelona, 23 Tabril de 1924. — Per
aeord dels Mantenedors, Antoni Maria Marcet, abat de Montserrat, president. Xavier Bontill, secretari.
Nota.—Els autors premiats que vulguin assistir a la festa convé que en

donin coneixement a l'administració
dels Jocs Florals (carrer de Mallorca,
núm. 287). de dotze a una, i que es
procurin amb taima el corresponent
passaport.

ELS POETES PREMIATS
Els notas dels autor, d'alguna de
les comporsicions premiades cri ch.
Jocs Florals d'enguany són ja coneguts.
Citarem els deis venerables mestres en
Gai Saber senyor J. M. Quaseh 1 massin Navarro. els dels jovenissinb
i Llop. Roure i Torrent. i Cerle; FaRes. També ha estat premiat Velalescent poeta Casas de Muller el
senyor Cabot i Revira. Els premie
Fastenrath i Conca-na-ió Rabell han estat atorgats a J. Roig i Reventói i
mesen Llorenç Riber, reapectivament.
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A y o), divendres, a la nit,
Coinc-rt TelftiNet
PROGRAM1 SELECTE
The walte ot long
4120

tretas

d seto cantsbile,
op. 1, núm. t. . Seethoven
El califa da Bagdad. ~pialen
Mal. .. • ... . R. Melle
3) Most d'Ase: b)
Densa AnItra . . tleteg
serenata mal son. oeteneveee,
anaants op 45 . . •4444148M4
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LA NOVA
MAN COMUNITAT
EL SENYOR SALA NO REP
Ahir, amb mottiu de la tornada del senyor Seta, els portodistes esperaven que seeien rebuts. Les esetmanals
d'abatas arutt el preadont, setaii.
teciavertit en converses einen'
euels o trimestrals t data incerio.
Els repórters van fer avisar
el senyor Sala qua estaven esperan!. res va ttentestar que no
bi havia cap no:Ic:a que eis pog uts intereessar.
I els periodistes--premsa peLila 1 premsa gran—se'n tornaren.

EN SUFRAGE DELS DIPUTATS
DIFUNTS
Ahir al molí, a la capella
Sael. Jaetii, del Palau de la Goneralitat, es va oelebrar una
missa en sufragi deis diputats
difunts, a la qual assistiren
el seleyor Seta; el pnsident accidental de la Dipulacid, senyor Marte; els consellers, senyor, bard Viven. Alegre,
Lleeas. Serra, Marte Bofe:rail;
els dipatats senyors marquea
de. Sagnier; Conde, Ma gia d3Ctur altatze . tin, Juneadeita, comte de Benlluelt, Casanye, i el seeretart aal

pertnanent,

senyor Sana i Buhigas.
Dejado hi havia la familia de
l'ex-diputat, senyor Minoves,
mort da rrerament.
El Consell permanent de la
Mancomunitat nova ha pres

vgüents acords:

Aproveche de la prórroga del
pressupost per als tres meses
d'abril, maig i juay, fixant-se
Isla partides prorrogades i la
quantia respectiva.
Apere-asid d'una meció dels
diputats senyors Armengol i
Mutile, encaaninada a fomentar
la conduciencia a la próxima
Film. de Mostees que s'ha de
celebrar en aquesta dulat.
Sollicitacid de dades informatives referents als hospitals
cinnareals actualment existents
a Catalunya.
Assenyalament del termini,
que en: aleará. el 15 de maig propvintent, per al pagament de Parbitri sobre automòbils, correspent e nt a l'aceita! trimestre.
Dcsignueni dels diptltalS quo
s'esenenten per assistir als reconeixements, 1, en cas contrae!, recepoid de les obree que es
delallea:
En Sebastiä Sola: Acopi do
grava en la carretera de l'estaced de Beltpuire al quilranetre 5 2, l y,clómetre 2, de la carretera d'Artesa a Moren/lame?).
En Franeese Empedrat dels hectemetres 2 a 4 del
euilemetre 7 do la carretera de
Venteada a Terressa a Sant
Cu g at del Valllis. per SardaEn Frencesc de Prats: Arode grasa en el eamf de Canyaniä a Deetrius.
En Remen Setentón: Acopi
de grava en la carretera d'Arn.
posta a Vinallop.
En Joan Bofarull: Acepi de
grava en la carretera de Reta
pi

a Mmoster, per Castellvell.
En Frentee° Blasi: Atopi de
grava en la mintiera de Vilarrodona a SoLvolla, trpt de Pla
de Cabra a &irreal.
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FESTA DE LA MARE, DE DEU'
DE MONTSERRAT
A la parróimia de A'. D. Santa Maria
de Badalona se celebraran &mi' pastat els següents cultas:
Mati, a les vuit, nolssa do Comunió
geneea i , amb platica pel Rend senyor
rector.
A les &l'u, missa major solemne,
cantant l'Oil Badalont la miau desti! popular "A la Mare de Dio de
Núria", de moisiia Remeta coral,
se i V:rolay, del mestre Bot-:y.
encrananat el aermis el levnd. messéa
Antoni Ventuni,
Tarda, a dos imane de cine, Rosari
canea visita espiritual, Salve solem ::e, adoració ele la itnetge de la Mare
ec ix-,t de Mentserrat 1 cara dot

En Agusti Armengol: Acopt•
de grava ett e/; quilòmetres 1
a 7 del carel de Tereassa a Talamenten. i en el eami de VaeaMases a l'estaeid d'Olesa.
Netntoni Pons i Ato'a:Aopi de grava en els quilistnetres
el a 58 de carret e ra d maya
a Calaf.
En Manuel Buriel: Aropi de
grava en el canral veïnal de Sant
Fiel] de Buixalleu a la carroLA RELIQUIA DE SANT PERE
teer. dllostitirieb a San', Hilare
CLAVER A VERDU
N'Eduard de Fonstieviela:
Per tal cfatenire i obsequiar millor
Acopi de grava en el cerní de
Sant Miguel de Fluvià a Caste- la multitud de peleareis i exercitants
que prometen !a seva..25sistincia a ;ea
ild trEatipúries.
En Joan Rovira: Aeopi de festes de la Reliquia de Vedi, s'estan
grava en da quilbutetres 1 a 11 preparant unes joule; de germano:- i a
rensema s'estudia la ca-tifeciió- Tunea
de la carretera de Vilafranca
eistelles 'repta-;' per atendre al gran
a: final de la ,provineta un direceló a Agui16, i quilómetres nombre de pelegrins i exercitents de
Barcelona. Sant Andreu, Sabadell, Te:1! a 13 del ramal.
Corntet de Benlloteh: Acopi de raso:. Maluca:a i Berga que aniran a
grava en la carretera 'le Cor- Verdi en el tren especial del ¿la 1:
nelilt a Foges de Torchra, pal- de maig.
A les taules de germinar se servirá
mera seeció, quilónietrea 1 a
9'700.
Trärnits dels traba!! q i snr-

veis del departament d'Agricultura.

La fábrica de moneda
falsa
S'han anat coneixent detalls
refereat al deseobrittient de la
febrica de moneda falsa del can.
rel. de Bertran, número 84, que
ja /len, donat compte en ante.
note- edicions.
Setnbla easer que el Josep
Moesee, detingut a l'airara per
expendre la moneda illegitima,
vengue a Barcelona amb l'objeete de realitzar un prestee
amb una agencia del carrer de
les Corts Catalanteg,, on va conèixer a Antoni Prescoli, fent
junta un vertiese a Reus, mi, pel
procediment de la "guitarra",
Ii timä el Prescoli a Monsec
9,500 pessetes, desapareixent
l'estafador.
En donarese compte la victima de renganyifa, tornà a Barcelona, antenaeant e/ Prescoli
anib denunciar-lo al jutjat obtenint la prometenea formal ' que

II serien tornades les pessetes.
A l'efecte, l'acompanye a una
casa del cairel . Espanya Industrial (Sans), un hi vivien
'temor/ Camps, la seva ntullor
Marta Molins i el rellogat Josep
Palau.
foren remeses, en dues
vegades, 1,400 pessetes en pe.
ces d'un duro, quedant amb tornar per Inés quantitat un mes

despres.

Ei mensec es dirigf al seu
poble, on va desee detingut i

portal, a Barcelona.
Els cinc detinguts que tibiem
ingressaren a la presó.
Ahir, continuant la pedida
els seus treballs, foren lambé
detinguts F4lin Navarro, Au.
gust Herrero i un eltre subjecte anomenat Redondo,
Un tegistre fet a casa dele
dos primera resulta infructuds,
pare) en l'efectuat a casa del Re.
dondo, al carrer de Wagner, la

policia s'incaute d'una premisa
semblant a la trobada al cerrar Bertran.
Confirmen els treballa de tan
important servei.
nembla que es cebaren de.
nneicies prdedents de Tosas
contra aquesta Individua.

un esplèticlid "menú" al mradic preu de

peisetes.
LA DEVDCIO A LA MARE DE
DEU DE MONTSERRAT A
CATALUNYA
Li Cornis'-id urganitzadora de 11

.1

Diada Mantserratina lii tingut

de le- ' segiients poblacions de Catalunya tal se celebra aulemnialment :a
testa de la Mare. de Din de. Monteerrat: Batet (Olotl, Cervera, Sant Fe.
tia de Sabadell. Santuari de la Mare
de Din del Collel a Banyoles (Ginine1,
Heepital de Girona, Raminyó (Gitana),
Monistrol de Montserrat, Sant Esperit,
Terrassenc (Terrassa), Escolapis de Vilanova i Geltrú, Escolapia
de Lloyds. Conca--Bella (Urgella capella dels Dolors (Lleyda), capella de
Vilamariela (Gironal, Flassä (Girona),
Mas Torre del Bru (Via ) , Sant Pere
de Masnou. Santa Maria de Badalona,
Corberade Matar& Martorell, Sant
Esteve Sesrovires, Corhera, Sant Pene
de Roda (Vicha capella de )slontser,
rat de Casa Milans del Valles, religloses de l'Ensenyança de la Seu
d'Urgell. Caputxins d'igualada i
talrich. Vendrell, Coiiii.-Mirasió do Ba.
nyoles (Girona), ese,liesia dc Montserrat de Granollers. Sant Bantemeu
Manresa, Santa Maria del Bruch. Gelida. escolapies d'Olesa de Moritsarear,
colènia Sedó (Este:temiera\ catedral
de Viel, Hospi:al de Vilanova i Geltrú. PP. de rImmeculat Car da Maria
de Cervera, San'. Esteve de Muntanyä
(Snleonal, Senta Maria de Mataró. ca.
pella de can Gede a Tisis i ebe.i5ia
parroquia/ de San; Cieaat del Vallès,
totes les quals tallen Contraria asses
gmla a la de Montserrat. També s'han
rcbur noticies que celebraran solemnia l.m.eat la Diada de la Regina de Catalunya els nobles de Papiol, Santa
Maria de Bellver i Rindoms. De les'
Bits Baleara es fa av inent 'a ce'ebració de la festa a resalé:1a dcls Pares
Cata:taras de Palma, ou tanthè hi
establerta la Coniraria.

A Barcelona han pesara ¿"er anotarles ks esglèsies de Sant Jte4, Ca-

tedral, Santa Maria de la Mere Sant
Joan de Grácil, Sant Toeep de Gte.,
da. Josepets. Santa Clara (Religioses
de Sant Benetl. Santa Madrona. Sal'.
Pere de les Fuelles a Sarriä. Cetteet
del Bon Cansen de Religioaes Doniiniqnes de la Presentad& església de
les Corts de Sarriä església de Sant
Joan Collegi de Dames Negrea. tcnint a mis a mis altars dedicata a la Vare de Diu de Montseerat
1 celebrant festa solemne a la partbeuia
de Sant Pan del Cama. Escales Pea
de Sant Anton (airnS Confitar/al Sant
Andreu, Invito de Cultura de la Do.
na, Perrbgela de la Botaron, esa.

CRON1CA DE CULT
ACADEMIA DE BONES
LLETRES
En la sessió Cel ebrada pw'

a q uesta Academia el dallara

die primer d'abril, Faculte*
numerari elector, docter
me Soler a Hunter, catedr4

d'aquesta Universitat
donit una conferencia sobre
-Eu Xavier Llorens, l'escola
els deixebles'. Cumenä Cut
una evocacie a la memeriaN
savi mestre de la Universitg
de Barcelona, doctor Lloteal¡
Barba (182(14872), fent
marcar les condiciona perts,
nata i l'orientació filoaefica

lee seses ensenyances; anee
yalis la importäncia que en 44,
dra cultural te per a Cataluan
i per a Eepanya l'obra d'e'
Llorens, donant forma persa
nal a la filosofia psicelegica
dele eacoceeee i mateabas,/
d'Hamilton. En segon Roe,
tudie les influencies i deriva,
dotes del pensarnent d'En Le,
rens, aduint provea documee
tals confirmadores de l'existen.
cia, en el moment de la nena
mort, d'un nueli dt deixeben
continuadora de l'obra de lita
mestre. Fan-lentà els principal'
hornee que devien Ileir formad
esperitual al dit mestre, i fea
remarcar e/ fet que els tres
bornes més representatius de la
cultura espanyola del darrer
tare de la XIX centúria, ea
Menéndez i .Feelayo, En Fran
ceso Giner de los Riera, i Monsenyor Torres i Bages, bisle

de Vich, haguessin passat per,
la seva aula de la Universitai
de Barcelona, i haguessin esa'
fessat d e- ser orientats pel dat,
Irr Lloren, i Barba.
NOVA PUBLICACIO
CATILAn
Hem rebut el primer númera
de la nova revista d'art 'he
Ambient", òrgan deis artista
que formen l'agrupació "Salh
Nao Arnbient", creada ara la
eina anys.
Afilie:eta ma y a publicació, m911
ben impresa i icustrada emb
borle gravar; reproduint obre:
dels artistes de l'agruparle i
alai) uns talanes obra del colla,
botador que les eircumstäncier
irnposen a tota mena de publica.
dona. Aquestes clapes Nanques. a les qualls s'ha dstrat
les Ilegendea acomeanyaven el; gravats que les °cenaven, dernoelrerbun de fiere que
tanmateix fa ilaslima.
Sia beri vinguda la nova
bliedenj. que Itere ¡dona .1 .• -enyeta i de eulue
DE HE

inCiriT.YA

1111.1a71
Sen infinites les ?enanas le
tieso:meneen u oblides pe:its denla
nue sön importantísaints per a
salut de tu:2 la familia. La rápih
aaahnilaciii del; aliments és tal re
gada la nras primordial: perqae
basta m'aljez abundamment si liee
ninae no asaintila mula rapidesa. Ei
allament instructiva la seguem ira
araracie compzraliva del terups trs
requerid:lea per aasintilar- se cli
principala aliments:
de 2 a 4 horca
Patates:
Faves i mongetes: de 1/3 a 2 hoces
de 1/2 liara a 1
Farina de blat :
de tu a 15 mirara
d'ordi:
Fuina de civada: dc 5 2
de2a3
31lZ
A bseEriN. e.u.t:que la ècula de mor
0
americana MAIZENA !mutis re
quereix de a a 3 minuts i el sir
poder nutritiu ès tan estimable,
els metges espanyols comencen
receptar-la profusament per als cea
de l'edat de dos MC5O5 eslll, COZ'
firmantase ixi al 'lastre pala el crè
dit cientific d'aquest produce a re
tranger. La ra6 no és altra
anuest poder d'assimilació, les
VtS CtM ,YCi0115 nutritives, unra
garantid que signitica per als dce

bes :aber i conterovar que la MAI
ZENA is completantent pur:., seea
aditament de mescla de drogees ä
cap mena,

ala parroquial de Montserrat
nardO temple expiateri de la Salid'
Familia, capella del Palau Cpkel4
Cf211Cgi-illtei nat de la Compaes'a ä
Santa Teresa de Jesús a Sant Ge:vssio
Convent de Mont S:6 (amb
Germanes Tereses de Sant Josep
Gràcia (amb Coniraria), religiosts Ce
rónines (amb contraria). reIgioses*
VaThinessila (amb Contraria).
A l'esslCsia parroquial dc Sita! 1,"
set) de Grecii s'Inaugurarà un aaar
substiniciä del que iins avui :ese+
teilitzat prscedent del Callegi
manes de la Caeitat d'aquell hani
al nou temple parrnquial del
an aviat 5erä acaba', Eabsis, seea
crida diumenge que Ir una de le5
panes que a lie5glesia han triase:11e
se.
LLICI ESPIRITLTAL PF
LA MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
Es fa avinent als inscrita al to'
:Matee que tindrà lloc els dies
27 i 28 del mes que sena, a la asee
Santa Muntanya, que avui, divenda dos quitra de vuit del vespre.
haurà l'assaig dels canta que base
tenir lloc co la dita peregrinaciá
L'acte es far, con) dc
l'antic estatge, Baixa de Sant
número e. principaL

ineeir
Deitirn ira», da

,LA PLIBLWITAT

(nadad Real). Piqueras limera
ataree o qtétuie anys. Dele
de la mare de Paco 1 el senyor
en ~quena abres fills.
A Daimiel posaren una fonda.
' iEls primers anys de la vida de
Piqueras transcorregueren tranquils.
noi era molt aficionat a la poliidea i astenia grans polimiques al
Casino, alguna de les quals degenerava
lea veritables aldarulls. En vista que
ehrb sovintejava, la junta acordi la
tieva expulsi6.
Passaren alguna anys. La passió
Øel joc aviat el domini.
Us dia s'associi amb un tal
conegut per "El Moreno", i esMeren a Daintiel una taverna on
jugava als prohibiu, a gratcient
de les autoritats.
Els accidenta sovintejaven; l'establiment propmc roni al roble un veritable catan. Paco i cl Moreno guanyaren, pero. unes guantes mils pes
Sietes, cosa que els permeti dexplotar el joc a altres locals, entre els
quals figurava el noble de Solana.
En Piqueras se'l jutja un mestre
el joc, un llame que mai no perd.
llagué de fugir de Solana de mala
*manera, obrint-se pas amb el revólver. Allä deixi deutes molt imparganta.
Per qiiestions de joc, Paco es baragli, a Daimiel, amb un individu. al
Çuai feri de gravetat. A conseqüeniela d'aixa, estigui tr.es d'un any a la

1

'
'
(
j
1

cine anys, no era escinda amb
la eonsideracid 1 respecte degut i hi ha qui assegura que
eatava mig seqüestreda que
podria donar molts detalls si
se la tragues de la rasa i se
l'interrogues amb habilitat."
E0 QUE HA ESTAT OCUPAT
A HONORI SANCHEZ
Al detingut Honori Sánchez,
en arribar a Madrid, se li han
oeupat dues maletes, una d'eles
nova, adquirida en una botiga
de la Porta del Sal, N'estila i
roba interior en bon ús. (1.500
pessetc.s en bitllets i algunas
monedes d'argent i
ELS DETINGUTS
er
e que fet. en
les darreres vint-i-quatre llores. mes detencid que la de
Trancase de Dan Piqueras.
Actualment solament estan
det treintas les persones següents. que són les que posIlivameut cap que han intervingut en el crim: Josep Sánchez
Navarrete, llonori Sánchez
lilia i Francese de Den Piqueras.
Aguaste tres, amb Antoni Teruel López, eón les úniques persones que han intervingut en el
erina.

Tambe está delinguda la mulles' 4TAntoni Teruel. Carrne

Atiena, .peròmés.

CASADA. SOLTERA O VIDUA ?
Segueix en doble l'eslat rivil
de Carme Alienza. la qual conperfiles.
tinua delinguda i incomunicaFa uns vint anys, Piqueras yingua da a la presó de dones.
a Madrid en busca dt treball, adme11 primer rop que va esser
tent-lo a casa seva un jove pintor.
interrogada, segons informes
persona honorabilissima. Treballa un dignes de cri, dit, contoellt que
quant de temps corn a dependent a era soltera. Al dia setriient, en
una bisuteria. Aciat, però, deixà Ma- una altra derlarneid abans del
drid per tornar-e; a dedicar al joc.
del suicidi d'Antoni Teruel. di Darrerament residia a Daimiel.
g0 que era vidna. El din gil^
Sernpre associat amb Basili El va fer les sensnrionals manifea_
lloren°, explotava un bar.
1:10/1A al julge, as:s egura que
Paco venia tot sovint a Madrid. era casada.
vingué.
torIra uns tres menos ti
EL DETINGUT
Mant ara en fa un.
DE CARTAGENA
de
la
casa
de
Teruel
Els veins
en el corren de
malf.
Aquest
cl
aquest
si
es
assegurar
ato poden
a Madrid,
¡enyor foraster que s'estatjà a casa Carlagena, ha arribat
la
guárdia civil.
per
misst odiat
el suicida, car ni tan salo saludaven
lindividit dellnruf a Cartage,els cebas. La portera tampoc ha
trotaren bitpogut facilitar les sea-es senyes per- na. n1 (mal se li
fang.
llets perforals i bruts
veina que tenia trocsonata.
din Victoria Simon Navarhes amb la dona de Teruel, nainés ro.Es
encara que es m'en que no
aun cop pogué veure cl foraster, i
tingut part icipacid en el
'encara d'esquena. T o thom colad-- lia
crim de l'expr b s. se l'ha porta!
deix, pero, en 4u8 el f oraster era
l'origen deis bitpres6.

Valdepefias tamba es féu temible com a jugador d'avantatge i tome

•

;nolt misteriós.

ner rsbrinar
flete.

La presencia de Erancesc 9iLA DETENemeras al cafè de Sant Millà també COM S'EFECTUA
CIO DEL PIQUERAS
data dun mes. De bell antuvi es
parella de la
len sospitós dels cambrers i era conegut. Sempre e ' assentava apartas guardia misil que anava d'eseolla al tren corren de Madrid.
ade tothom i no parlava amb ningú.
• Al cap de quinze dies d'aparii- número 58 , formada per Manuel
xer aquest subjecte, el nom del qual Arcila i Càndid Bote, del lloc
ningú no sabia, l'encarregat del café de Marida, en arribar a Cestael veié un dia amb Teruel, portant cid cr Almorchon aa retire 1ln
una maleta. Al cap d'una setmana telegrama de Ciudad Tteal en cl
tornà al cata. Aquesta versió coinci- qual se li comunicava que en un
dels vagons del tren que cocert7, .cleix amb la de la veina d'Antoni
Lacen Iii anava Piqueras. un
Teruel. Paco estigué fora de .11a¿cid sis o set dies. On ana? Potser dels autors del doble assassinnt
i 1,:hatori de l'exprés d'Andareconèixer la línia férrea on fou
/e •a
Insta.
fassaltat l'exprés d'Andalusia.
Tmmediatamant els gulirdies
La sera presencia passi inadvera razi e lrar el tren.
tida al popular cata Varela, on ana- romencaren
En iin deis croxe5 ele a,car,na
,va sol des de fa uns tres rnesos.
seAllä sempre procurava entrar a varen ‘'-' 11rP 'In individu les
coincidien amb
nyes
del
qua]
i
només
prenia
de
golf
partides
les
"ffillffieat'
gafe; si guanyava, prenia Uf/ casis lee (" 1° r''/ baria
parlar la docurnentacid
amb ensaimada. Si algú el convi- malura( altra
nona.
un
amb
clava a prendre una copa, refusava,
preguntes
do
De`Prca''
T"ites
aHegant una malaltia del paidor.
a(aldi per die que era el Pique_
El primer cop que anä al café ras que cercaren.
i Vareta l'acompanyi l'Antoni.
lliurat a

iš' 'SENYES DE PIQUERAS

Immediatament frm

la P arell a d'e s:ex/ 11 a del tren
S'ha dit que Piqueras era trAlmorclion a Còrdova. ta qua]
, tala i grassonet. No és cert. el va cenduir a Pueblo Nuevo
'
Piqueras es un home d'estalla- del Terrible.
visor del tren un individu sosi f ;ra regular, mes té alt que baix,
pitds en un colee de segallo.
M .k vie torta complexió, bru, ple de
Cridats els guàrdies (1 . escol, salut. Portava un a estit ros i
la, el detingueren, portad-lo al
jaarret tou lambe ros. A voltes
despatx del cap d'estació d'Al' 'dula gabardina.
Piqueras té un defecto que morchon, on el detingut llega
rel fa inconfundible. 'Té un ull, en un principi Asser el Piqueras,
però acab lt confessant dir-se
;tel dret, tapat per un tel. No
'Obstant, ha defugit lant la pro- Era/mese de Dén Piqueras.
Porta un vestit i un abric
.. senda de la gent, durant la
•

.

ti
.
.i •

'

darrera estada a Madrid, que '3hse'ur•
En ésser delingut digné ano.ben pocs l'hi notaren. A la teret tmia del café yarda „n, g c, no manar-se Milis Santamaria.
Acorralat a preguntes, excla/ye n'adonit.
Al cafè de Sant Milla només mit:
-Acabem d'un cop: soc el
am, que fou l'Unir que aliir faPiqueras que cerquen.
eelith aquest detall magnIfic a
Li foro norapades 1.500 pes la policia.
seles i el liiillet ilri fi' noca
de Puertollaoo st Metida.
gEs RELAGIONS D'HONOR'
Segons rostuni, el detingut
AMB UNA SENYORA RICA
Sobre les relacions que ha havia d'estar conituit a Badagingut Honori Sánchez amb una .l oz , Però pol ser degut a tenir
la parella d'Ad0 enyora, de la fortuna de la mes categoria
opta' s'apodera, un periòdic din; moralt0n , va aliar a P os-lar - lo a
I "Al carrer de Ponte os exis- Pueblo Nuevo del Terrible.
1.1 durant vint - i - dos anys una HONOR" SANCHEZ. CANDIDAT
4averna dita "El Gallego", la
MAURISTA
Fnestressa de la qual en morir
Avui es recardava ,ine Ilonori SanLO deixi a la sa y a filia Mano- diezz ha lluitat com
candidat rnauMa.
rista pel districte de Palacio, en les
Enviellik dog ca las 'la Man "darreres eleccions per a regidora.
ga, seguint temple el negoci de
DIUEN QUE
# a taverna i el d'una casa de DOS SEN VORS QUE
jdispeses. A aquesta casa tina ESTIGUEREN AMB SANCHEZ
LA NIT DEL CRIM
a raure el Shnebez 1 Ida l'amur
Avui s'han presentat a l'autoritat Isi'Il la Niebla. Per fi l'Honori es
guenyä tata la ecinfiatn:a de la ¿re Melero i Francesa Ramiro, de Valladolid, assegurant que la nit del crim
sienyora. Aconseguit Mire, li ft-yu
ificil aconseguir lambe que la es balaren amb Hollad Sänchez a la
ivkimit tregués ele diners del Porta del Sol i deupris aliaren a la
e, que segons rumore mi- pensió del carrer deis Infants, on ro in a 30.000 duros, poses a mangueren tisis a les onza de la nit.
oven
Això contradiu l'afirmació dels dos
t In sets les dues cases que le4 Madrid. Sena doble, amb dispesers que declararen que aquella
pa II quedi d'aquests di- nit Honori anit amb ells al teatre.
seva casa EL cos DE CORREUS PENSA
" sil lanegocis.
-igiep«..
' Skachez aires
1
MOSTRAR-SE PART EN LA
lild44 li assegurä que no
CAUSA
'
res, i, en afecte, se
a viure amb oil. Havem sendt a dir amb gran insismusita :mayor% tincia que el Co. de Corran pasta
-31451-4tiospais esestneea ee# en la alada tapa ole

assassins, 1 que per això nontena‘i un
advocat
NAVARRETE I HONORI ENCA.
RA SON ALS CALABOSSOS DE
LA 'DIPECCIO DE SEGURETAT
Encara que ahir ens digueren que'
Navarrete anava a ésser traslladat a
piesons militars, permnexia a un catabes de la Direcci6 de Seguretat.
S'assegura que per ara tan ell com
Ilonori continuen al mateix lloc, a
desgrat de tróbar-se a disposició dc
les autoritats militara
L'ESTAT DAMM DE
NAVARRETE
Navarrete segueix extremadament abatut. Totjust ha pogut dormir. Nomas ha pres café. Es mostea molt poc comunicatiu.
Els seus guardians catan preocupato per la seva actitud. .Desitgen
que el portin a la presó, car cenen
que si cl testen molt allä es morirá
de fan.
Es tem que no vulgui morir consumit, ja que li prengueren la infla d'afaitar que duia amagada a un
rnitjó.
EL PARE. DE NAVARRETE
El pare de Navarrete sla negat a fer cap declaració als periodistes. Notnés els ha dit:
-Estic esinaperdut. Cree que no
es veritat el que pasea, perra si ho
es tindre resignado' . Estaré a Madrid fins que el tneu fill hagi complert la seca missió en aquesta
terra.
UN PISF.T DE NAVARRETE
Navarrete, en unió d'un altre
funcionari de Correus i d'un individu anomenat Leiva, tenia un pis
de soltera al (arree de Nídiez de

Arce.
acostumaven
A aquest piset
a reunir persones de la mateixa
condició moral de Sánchez Navar-

rete.
Leiva és el mateix subjecte que
fou detingut no fa inolt al Monumental Cineina, i que despido, al calaboe, se suicida, sens dubte apenat per l'eacändol que hacia comes.
PIQUERES ES EX-FUNCIONARI DE LA COMPANYIA
TERROCARRILS ANDALUSOS
En la sera joventut, Piqueras ingressà a la Companyia de Ferrocarrils Andalusos, arribant a factor. Fou exptilsat.
NOVA VERSIO DE LA DETENER) DE PIQUERAS
Persones arribadas avui a Madrid
han facilitat una lleva versió de la
cleteacla de Piqueras.
A Puerto-Llano el revisor del conreu ascendent preguntà a un company
si hacia revisat un bitllet doble, a
la cual cosa contesté que no. Un semaforista present a la conversació nianifestä que no tenia res de particular. parqué l'individu del qual sospitaven a dl Ii semidava que no havia pres cl corren, sine, que havia
marxat en el tren d'extremadura.
Els tres empleats dr l'estació avisaren a la policia, i un agent i un seasoficial de la benemérita telegrafiaren a /a guärdia i ele raps enviaren a una de les estaciono per co
liarla d a pausar el tren un telegrama
a la parella d'escolta del tren en cl
qu,a1 deien qua vial j aVa el suposat
autor.
Després es realitzä la &landó cn
la forma que ha y= dit.
REGISTRE A LA CASA DEL
PARE DE PIQUERAS
fet un registre a la casa de
Martos, en vivia el pare de Piqueras. Del registre se'n guarda gran
reserva, pena se sap que hom no ha
trobat res d'interès.
MES DE LA DETENCIO DE
PIQUERAS
Badajoz, 24.-A Almanzón ha estat detingut per la parella d'escolta
Francesa Piqueras.
Segon la eta rabuda, en entrar
el revisor al darrer departament de
1legfflla, l'estranyà (111( 1 1111 passatger
es tapes la cara anib el barret i ho
av;sä a la guàrdia civil.
Per detenir-lo entrarea un gitärdia
per cada porta del vagó invitant-lo a
rendir-se.
Se li han trobat 12,000 pessetes.
ANTECEDENTS DE PIQUERAS
Sus indagat que Francesa Piqueras
era un individu molta conegut per la
sera mala conducta. A aquest Govern
civil denianä. Lt cosa d'un Ines, un
passaport per a I.a liavautt. i després
rectif icä dient que cl volia per a Mexic El demanava a npm del seu oncle
Eusebi Piqueras.
Com a conseqüencia, el Govern enviä un telegrama en cl qual s'ordenava'
que el passaport los recollit.
Ell digne que lio pocha tornar el passaport per haver-lo tramé" a Linares.
UNA DALIA
Madrid, 2 4 .-Se sap que uns dies
de o prés de comes el crim, Piqueras
va aliar a ll.lartos, si be manes hi va
romandre alguna:, horco.

UN INCIDENT INTERESSANT
Aquesta tarda ens havein assabentat d'un incident sorgit ainh mello
de tacusació d'Ilunori Sánchez, el
qual, encara que el donen) amb tota
mena de reserves, 110 podem subatreureMs a publiear.lo.
Com ja han dit diversos periódica,
en assabentar-se les germanes
no n que aquest es trohava acusat
com autor del robatori i assassinat
de l'exprés d'Andalusia, afirmaren
que la nit que va ocbrrer el sucres
el seu germi es trobava a Madrid,
segons podien testimoniar diversos

dispesers de la Pensió Internacional.
Segons sembla, ahir, a la tard, dos
d'aquesta es presentaren a la Direcció de Seguretat.
. Amäßtie ieSe persones de bromas>

tecedents i mtreiteddee de.tota ao a
social.- • • • ' •-•
' -sideracó
Es diuen Isidre Melero i Franca«
Ribas, aquest advocat.
Ambdós digueren al comissari que
no volien afavorir ni perjudicar a
Honori Sänchez, peita que anaven a
aclarir un dubte en qui estaven davant Ilur pròpia consciencia, amb la
qual cosa potser, en definitiva, en
resultaria favorescuda la justicia.
Afegiren que venint de Valladolid
a Madrid s'havien trobat en el tren,
no recordant exactament el dia; que
desitjant instaHar-se a la mateixa casa s'havien dirigit al carrer de Pon-

tejos, Minero 2.
Allí es varen rentar i esmorzaren,
i. primera hora de la tarda, decidicen traslladar-se a la Pensió Internacional.
VaTC11 anar, en dada, a la fonda
d'Honori Sánchez, en visita previa,
per assabentar-se si tenien habitacions Ilinrea, i després de parlar amb
el mateix Honori decidircn traslladar-s'hi.
A leo cinc de la tarda es dirigiren
al carrer de Pontejos, acompanyats
d'un mosso de torda, al qual lijararen l'equipatge.
Després se'n varen anar a donar

un volt.

Varen prendre un aperitiu i es
trotaren easualment, al carrer, amb
lionori, en companyia del qual sen
van anar a sopar a la pensió.
Els senyors Melero i Rubio estan
segurs que a les nou en punt del
rellotge de Governació travessaren la
Porta del Sol acompanyats de r i f o.
nor.
En arribar a la pensió soparen, i
més tard, sempre en companyia seva,
varen prendre café, Romangueren
parlant amb altres dispesers en el
passadis de la fonda fins a les onze
tocades, hora en que ja no recorden
el que fa ver cada un.
I ara preguntem: Quin dia esdevingué tot aix6?
Sentida ésser que existeix un dubte, si va ('osen divendres efectivameta, paró creic/n que s'aclarirà
quan es miri el llibre de la fonda
del carrer de Pomelos, en estarà
consignat el dia.
EL DIRECTOR DEI. FET ES
EI. PIQUERAS
Es considera el Piqueras com el
mes . intelligent deis que van prendre part en el erina i per tant se'l
Suposa el director del SUCCe5.
LA DETENTE) DI! ONORI
SANCHEZ EXPLICADA PER
UN CRIAT PARENT SEU QUE
LA VA PRESENCIAR
Procedent de la provincia de Ciudad-Real arriba aquest mati a Madrid un parda d'Honori Sánchez.
L'horma cspantat i poruc, ha vingut atret per la defendí) del san
parent, al qual anomena "amo",
parqué li era mig criar.
Un periodista li pregulitä si havia vist a Honori aquests ¿arrees
dies:
-Sí, jo m'estava amb ell c,uan
arribaren els civils i estävem fent
projectes, parqué 1- amo" volia
vendre hastiar.
-Es va sorprendre en veure la
guárdia mill?
-Molt. Es va creure que el demanara el cartcr, paró en veure els
civil; s'espantä molt. Entre el seu
pare i jo NillT111 haver de subjectar-lo, per „evitar que caigués a
terra. i ádlinc va sofrir urs destpai.
-Duré molt aquest desmai?
-Uns dos segons; de seguida va

retornar.
-Qué va pasear després?

-Dones que el capita deis civils
va estar pa rlan t /larga estona asid)
1 - amo" i d'aquesta conversa no en
värem sentir ni una paraida.
REGISTR E 1 DETENCIONS
Valladolid, 24. - La pedida ha
practicat un registre a una casa,
trobaut una maleta amb armes. Detingué a Filomena Fuentes, el seu
fill Emili Rodríguez, a Francesa
Roca i a Jordi López.
LA DIRECCIO DE SECHUIETAT
Madrid. 25,--La Dierceió de
Seguret al presentava aquesta
nif un a aporte un i maul fss im.
Ilt ha llum a lotes les depen-

&tarjes.
Per entrar a l'edifici s ei l geie als periodistes el carnet.
EL JIlT.IA'r MILITAR
El Juljat militar ha ,pres declaracions als detinguts.
A hores d'ara encara :tatua.

El Directori desautoritza la
manifestació del Primer de
Maig, que ia havia autoritzat
Madrid, 24. - A la Presidencia han
facilitat aquesta tarda una noat que
diu:
"Divulgada ja per la prernsa les demandes i aspiracions q ue la classe
obrera pansava presentar al Directori
arnh ocasió de la Fa sta del Primer de
Haig, armaos ha acordat no autoritzar
la projectada manuestarib, car seria
sentar un precedent que mes endavant
podeia allegar-se per a la celebració
d'actes setnblants de carácter polilla, i
a mes a mes donar lloc a possibles
encara que no probables incidents, els
quals, en les circumstàncies presenta
haurien d'ésser severament reprimits,
agafadt tal volta els efectes a persones
na interessades en la manifestació.
Altrament, el Directori enten que
el primer de maig no ha ¿'éster °fir
cialment reconegut com a festiu pel
treta!!, sind que és cosa que correspon als obrera i patrcms entre ella,
sense que el Govern hi hagi d'intervenir, ja que esti obligat a respectar

aempre la llibeetat deis tetballs, el

dret de contractacil f les possibilitats
tambiniques de cada negoci. •
El Directori, coneixedor que el
goig de la Ilibertat no queda en res
disminuit per la limitaci6 d'actes
d'aquesta naturalesa, als guata generalment es va per solidaritat de
classe sind per coacció damunt
dels änims, ha recolllit amb molt
de gust alba que les conclusions
obreres ofereixen de raonable, pecó
no creu que hagi d'ajttstar el seu
criteri ni conducta a precedents o
¡Lidieis aliens, sin6 al que eli mateix
formi de les conveniencias socials
del moment."

El tractat de comarg i navegació entre Espanya
i Anglaterra
Madrid, 24-„Ha estat ratificat i canviat el Tractar de navegad() i comerç entre Espanya i la Gran Bretanya.
CONFERENCIA D'EN MARCELI
DOMINGO
Madrid, 25.-Al Carate Republicä,
En Marceli Domingo ha donat una
confoincia sobre "La culpa de les
esquerres". Titila Espanya de no tenir cap opinió. Diu que ara Id ha
arreu d'Europa un moviment des-'
mierra, produit pel fracis de les dre-

tes.
LES PATATES
Madrid, 24.-L'alcalde i el
regidor delegat de mercats es
reuniren avui amb els asteniadors de la plaqa (le la Cebada
tractant riel problema del proveiment de patatas.
Han dit els assentadors que
l'escassesa en el mercal nacional és perquè a França i nitres
paisos es paga la patata a un
preu superior.
L'alcalde, panlant després
ami) els periodistes, els ha (lit
que, es proposava solucionar
Passurapte del proveïment de
patatales, per a la qual cosa
havien donat ordres que fossin
venuts els dos quilos a .55 cantinas.
Afegí que el dia primer de
maig arribaran a Madrid patates noves en quantitat suficient
per proveir el mercat de Madrid.
EL DESPATX ORDINARI
El presiden!, ha despatxat a
Gi;uerra amb els sots-secretaris de Guerra. Estat, Finances,
Fornent i amb els general; del
Directori Magai i Navarro.
Després Ita rebut la visita del
general Queipo de Llano.
A dos quarts de cine el genes al Primo de Rivera ha presida la reunid do la Junta classificadora per a l'ascens a co-

ronel.
EL VIATGE DELS REIS
D'ITALIA
Madrid. n.-Els sots-secreInri (flistat ha rnanifestat avui
que durant el viatge dels Reis
d'Italia no realitzaran aquests
l'anunciada visita a Sevilla.
Granada j altres capitals andalusos.
Desembarcar an al port de Va..
lerteia marxant a Madrid. i duestada a la Cort fa'
rant, !lhui
ralt excursions a l'oled°, Ei Escorial i Aranjuez.
Terminada linv visita a Madrid, els sobii ans italians sortiran cap a Barcelona, cm embarcaran per empendre el vialge de tornada a Hui. país.
PROXIMS DlSCiRSOS POLI-
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maneres; tota la renaixença pot tutearse dintre una glossa seva; mes el que
diana ekcelléncia desusada en el cas
prescn) són dues circumstàncies que el
fan d'absoluta novetat.
Una, és la de Iligar-Jo amb Josep
Finestres, figura de primera magnitud.
humanista d'una peça, d'una erudició
que el posa al nivell deis més capdebrot del seu temps, d'una fortitud
moral que dina erenny a la ideologia
de la seva época, i amb el qual
rit eatali pren plaga cn /a cultura universal, s'hi fa indispensable i porta a
la seva formació el sentit nostrat.
L'altra circunastäncia es la d'ésser
basat l'estudi en la font de coneixement
més pura i viva en elle es pagues basar, que és el seu copiéis epistoliri. encara inèdit; i tot abre, avalat per una
signatura com la del P. Ignasi Casanovas, que as garantia de curosa :acerca, bona documentad& i depurada

critica.
La tarja de convit a les conferiades va encapçalada amb l'epigraf de
"Conferencies de primavera", que per
glossar escaientment slavia de dir que
los repetit i tornat a repetir fins a
sadollar-sen.
L'hivern ha cstat eru: encara som
aquest s dies sota la Runa de marc, de
la qual la saviesa popular dia que
"mata la jove, si pot", i. en vernat, la
nit es martiritzada encara per la gatada: mes el que passa és que la soca
enfortit a bastament, l'arrel ha
arribat a xuclar la saba en el seu tercer
propi i l'esclat de vida és mes fort que
ratuiment i la cremada del mal temps.
La primavera ja no és assenyalada
1101 1.10 plor d'adéu-siau, sinó per una
lacrada que arriba a doblegar la crosta
del periode de la nostra major postracid i oblit per treure a la thsm del dia,

JOSEP FINESTRES
En aquell recer que s'anomena Biblioteca Balmes, el pròxim dilli,no hi
començarà un curset dels classificables
en la sempre escassa categoria dels que
no necessiten altre panegiric que l'ésser anunciats.
El curset és dedicat a estudiar la
personalitat de Josep Finestres, el que
fou l'ànima de la Universitat de Cervera en els seus dies de glòria. i es
destria en les cinc segiients conferincies: "Estat cultural de Catalunya a
princi p is del segle XVIII"; "Valor
personal d'En Finestres" ; "La sea escota"; 'Renovació culturaLde Catalunya ; «Decadingia".

Ordi, de za'so a 13.
Civada, de loSo a 11'5o.
Panís, de 21 a 22."
Faves, de 22 a,23.
Fesols, de 33 a 70.
Veces, de 22 a 23.
Preus per pessetes la g uateen. 4
quatre dobles.
Llavor d'alfals, ie 18 a 19.
Patates, de 3'75 a s.
Preus per pessetes els so quilos,
Alfals, de 4 a 5.
Palla, de 3 a 3.50.
Fulla d'olivera, a 4.
Garrofes, de 9'5 0 a to'so.
Preus per pessetes els 40 quilos,
GallMes, de 8 a tz.
Gails, de 8 a 12.
Conills, de 3 a 4'50.
Ous, a 223 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 12 a 12'50.
Fi, de 930 a 10.
COI-reta, de 9 a 9'50.
Preus per pessetes el quarti
3'900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 130 a 135 duros.
Verd, de 120 a 125.

Preus per carga de Its quilos.
Kercat de vías

Preus per grau i hectólitre i mar.
cadera posada al celier del colliter,
informació facilitada per l'Associació de Magatzemistes i Exportadora
de Vins de Barcelona:
Peiiedis blanc, a 185 pessetes.
Idem negre, a e80.
damp de Tarragona blanc, a a'act.
Idem ídem negre, a 210.
Priorat negre, a 2.5o.
Vilanova i Gentil negre, a 1.70.
Igualada negre, a 1.70.

Idartorell blanc, a froo.
Alacant negre, a 2'50_
Mistela blanca, a 3.
Mera negra, a 370.
Moscatell, a 4.
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lnliflENT M'ea!
Vaixells entrate
Vapor espanyol "Cabo Sacratir, de Santander, amb cärrega general. Amarrad mol! del
Rehala. Consignatari, Ibarra i
Companyia.
'Vapor ospanyol "Mallorca-.
de Palma, am» càrrega gencra,1
238
passatgers. Arnarrat
i
de lee Drassanes. Consignatari,
Companyia Transmecliterrania.
Llagut espanyol "Fernando
Gasset", de Vinaroç, amb gar-

rotes.
Vapor angles "Beultos",
Newcastle. a/1lb carbó. Amarrat
moll de Ponent. Consignatari,
Vapor espanyol "Ampurclan",

de Sant Feliu, amb carrega ge-

w. Consignatari, Ramos.

Vapor noruce "Rensg, p le". de
Port. Talbot, amb carbó, Amarra( nioll de Ponenl N.
Vapor espanyol "Michael
Ging", de la mar, amb
Amarrat moll de Dlevant. Consignatari, Martes.
Vapor espanyol "Castilla",
CI P La Corunya, arnh carrega general. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia
Transmediterrania.

Vapor Naba "Persia", d'Alexandria, amb carrega general.
Amarrad mol de Sant Bertran.
Consignatari, Ligure.
Vapor angli. s "Ilarlintlon",
de Manila i escales. amb Arroga general. Amarrat moill de
Barcelona S. Consignatari, Arnau i Matees.

Vapor espanyol "Montserrat."
de Cadiz, amb carrega general
i 73 passatgers. Amarrat moll
de Barcelona E. Consignatari,

Gallines, de 18 a 27 pessetes
rel.
Pollastres, de 15 a 23 pessetes parell.
Cortina, de 9 a 13 pessetes parell.
Mamellons, de 3o a to pessetes un.
Nodricos, de 100 a 230 pessetes

un
Patatas, a 12 pessetes eis 100 quilos.
Xeixa, a 25 pessetes la quartera de
55 quilos.
Forment, a 22 pessetes la quartera
de 55 quilos.
Civada, a 31 pessetcs els mo sisélos

'Ordi, a 33 pessetes els roo quiloe

fitercat de Lleyda
blereat
Blat de secó superior, a 32.
Ideen idem mitia, a .30.
Idem ídem fluix, a 28.
Idem harta de primera, a 29.
Idern ídem de segona, a 2.$.
Preus per pessetes eta quatre dobles.
Faenas, a 2250 pessetes.
Faves, a 2230.
Mongetes pais. a 125 pessetes e:5
roo quilos.
Civada Extremadura, a 3 0 .
Civada superior, a 13 pessetes els
quatre dobles.
Mena mitjana. a 12.
Panís. a 1930 pessetes la (martera.
Llavor d'alfals, a 58 pessetes els
roo quilos.
Patatas per sembrar, a ao pessetes
els roo quilos.
Garrotes, a to pessetes els 40 qu'e
los.
Prunes el:indico seques de primera. a 18 pessetes els ro quilos.
Idem ídem id. segona, a to prosates eh,. us.
Idem rnaneguet id. primera. a 20
pessetes els so.
Ideen idem id segona. a 14.
Pomas. a o'ao el quilo.
Figues Fraga primera a 12 pestetes els so mda..
Idern ídem extra, a 15.
'den., ídem corrents. a 9.
Ideni idern negras primera, a
pessetes els too quilos.
Nous, a SO pessetes els seo cultos.
Avellanes, a 68 pessetes els aS

Ripol.
Vapor sima "Brille", de Cardiff, atub carbd. Amarrat moll
de Ponent. Consignalari. Witty.
Vapor espanyol "Santiago
López". d'Avilés, anal) carbó.
Amarral moll de Ponent E. Con
signatari, A/Timan.
Vapor espanyol "Villarreal".
de Valancia. rusmib eärrega general. Amarra( mol( d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia

Obsequi de
la Societat

"Nestlé"

Transotretit erchnia.
Veler ilulult "Saure", de Ter-

Contra remesa de 25 etiquetes blanquee de les que
van enganxades en el pot
de la Ferina Lacteada NesUd, es regalad; una prado« fina 1 un bdn numerat per al tiorteig d'una
tina de ran tamany.
Aquest sorteig l'efeetuari
entre mida oent
planta.
Lee etiquetes poden pre
beatar-se a les «lela« de
11001ETAT urn.t, Granee; L ~tina. ll Barcelona.

ranova, amb carbó.
Vaixella Bonita
Velar j'alta "Canova", amb
rárrega general i tränsit, cap a
Ciimova i escales.
Vapor espanyol "Rifa Sister",
en Hast, cap a Burriana.
Vapor espanyol "Rey Jaime
II", amb carrega general, cap
a Mand.
'Vapor espanyol "Bilbaino",
amb càrrega general i transa,
cap a Vinaroc.
Vapor cuan *Aloe'. en llast,
cap a Eivisett..-- - ''"

a Boros

Blat blanc, de 25 a 26.
Idem roig, de 27 a 28.

El pensament cultural d'aguaita te•
mes, per a nosaltres eternament gemat, ha estat exposat de mil diverses

neral. Amarrat moll d'Espanya

Madrid. 2i.-Com és sabut,
on els printers dies del 111PS de
rnaig, els astiles del senyor Molquíades Alvarez donaran a
aquest un banquei, en el qua I
pronunciara un diseurs.
1 7 ns quanis dies abans o després (Vaquen lude, el cap dels
lliberals, conde de Romanones,
congregara els serie amics polit ss al Cerote Lliberal, on pronunciara un diseurs a favor de
les idees iliberals i del r(l.,giin
de constitucionalital.
Tanabf, tara CnbSeV\110i 0113 S0
hie l'origen i finalital del non
parid (Je Unid Patriblien.
SIGNATURA REGLA
Madrid, 2I.-E1 general Primo (le Rivera ha despatxat
aquost mall arnb el rol, sotmeten a la signatura diversos decrete.
Després ha u ehul don Alfons
el ministre (le Portugal senyor
Melo Barrel (1 , que acompanyava els estudiants lusitans, i
Painhaixador de l'Argentina que
aria a complitnentar-lo junta.
ment amb la Directiva de la
Rejal Federació de Fulbol.
Darrerament s'han entrevisI al amb el sobirä, el comte de
Sagasta i p11ministre del Japd.

Mercat

5.

ere/Ar es

• -777r,*
23 d'abril de 1924

LA PUBLIMAT

_Els Erectacli

9

En Jo8 I! ilicri
Vidu

garrula

de N'Antònia Brunet i Brunet

y
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TEATRE COMIC •

ie Gran coangmayla internacional el
, ene marrar P syltddiffle
dirigida per WICLY IrrILD111311
DARRERES FUNG101111

Gran Teatre del Lieeu
-Darreres funcions de la célebre
eurnpanyia de

Mart.4 Re .

HA MORT
ila ent rehot els Sants Szraments

TEA TRES.-

BALLS RUSSOS
Avui, 11(1 lii Int rucia. Demä,
u. do:, quarts de deu de la nit:
PILTROUGHKA (darrera retire-

al Mjill.algenfIld'll0
e! :12 .231 farla itanaeonor 1 bennet de la
FANILlA FREDIANI

PHOOlIANIA MONriTHE

Vine oolomala atraoolor.r., viINJ
entre enes les noionilissimed

:enlació). Estrena del "ballet,
música de Strawinsky,

Bululú Apeselrea

THE alAriDING'a - 041h1BAR
TRIO KARNEY'S - PlOieLLI.•!LI.0
btababte 1 diumens-c, dar :eres fan-

PULCINELLA
L'apris midI d'un fauno
EL PGINCEP ISOR

llaül.a.

Diurneese r , tarda, (Lu y era (unmate •
Les seves ftltes Antònia i Josefa, fills polítics Albeit AlegrEt Guasch i Jossp Muria Junoy Muns,
nebopolítica Antonia Brunet Bosch, nt:ta Josep A don, Montsarrat i 1.1:Wa7;Lercb, curivat, canyades, nebots,
rjal "Unión Industrial, S. A.",
des, cosins, cosines, noticie i ties !presenta iabsents) i farila tota, i la rat
cadäd'aquesta vila, preguen que ei recordin en turs oraciens i l'asshotincia as actvs d'acompanyament del
Carvvr, ene tindran lloc avui, divendres, a dos quite; de deu clel mati, de la casa tuortaória, Passeig del
d'allí a la darrera
me, 18, a l'església parro:Mi:II de la Innnac nlada Coneepc 2- 6, on Letdian be ek, f unerais, i
estada.
EL

Vilanova i Geltrú, 21 d'abril de 1 924..

ció a la larda de Rano .russos.
p,.Uner c,,neert
--Die
bola la direrci o i rettinent me-S1!,' Félix Weingartner.
Es d'espalera a empleo-hui:1.

:\ °tes d Esp or ts
FUTBOL tituir cada un d'aque.its grups. Dios
un caenL CAMPIONAT PENINSULAR de cada grup es nonienarit
i. quedant ehrainats els restunts i
-7:enge que ve continuaran els disputant-se, aleshores, el campionat
semi - fmal corrusponelds a mine eis quatre campions de grup.
campionat. El del Barcelona
El partit inaugural del campionat
tra la Unió d'Irún és el tema tindrà 11« denla, di,sabte, al cainp
en•• de tules les conversacions
del Gracia S. C., a les cinc de la
• rtitts, car la derrota soietta tarda, jugant dues seleccions de tots
passat
diu
P.arceldna a Irnit, el
els equips inscrits al campionat.
circe. el posa en una situació
A la darrera reunit, general celecompromesa, de la qual haurä. brada per la FederaziO s'acorda que
,ertir-se'n mitjançant un gran es- rey/tetina partit sigui d liornematee
la Ruda de denla passat.
al distingit esportista En Serail
• 1.1 sera part el Terrasa contra curull, ànima de la reorganitzaciO
a Pamplona, creient un daluest campionat. que te ja tres
que en surti airee, si es anys que /70 re celebrava arta) motiu
‘:.mpte el pobre resultat que
de la situac:O de diierents emitas
casi al seu vopi cantp.
baticisies.
les noticies que liem rebut,
Durara la enitja part traque: parcreiem fidediette , , en ca, tit Iliurara a rhornena r.;at una meresultat del partit Barcelona- dalla d'or que li dediquen tots el,
l'enmat, el pi ¡ lit de des- elements esportius dels Bancs de la
•
faro
al camp d'Atocha, de nostra ciutat en prova tragraiment
es
. , ,bastia. el següent dimeeres. per la seva entusiasta i desinteres,aresultessM empatats el da tasca en pro de la practica deis
- a i 1 Osasuna, la qual cosa es
esports entre els lunc i n maris de la
aquest partit Stambé Banca, coutrluint d'aquesta manera
cia a Sant Sehrlia, dimarts. a fomentar la cumpanyonia entre
é; salud, les finals se celebran., a 1on;esi1a i Sevilla. per als
L'a., a...bel:t.:y..01e e.',11 ja diverA i B. respectivament.
sos els eiement› d:rectors de la nostra Banca que, simpatitzant andt la
EL CAIIP1dNAT -BANCARI
idea de portar a cap aquest cnu t doD'EN G11 AN
nat lean oiert valuosos premis per
110MENATGE 11ERESCUT t25:lla" fliSpUtatS ell1re el. interits,
•,kments joven de les nostres en- qual corta ve a augmeniar el natnral
• . , ,anearies, portats per Hur en- interès (pie entre Iota els club reena
er tal de guanyar algun dels esme i afició a la pract:ca del
Lan aconseguit una ;Atta 've- mentan; mutis, entre vis que, com
, -eanitzar el Campicntat Ban- ja és sabut. es traen les magnifiques
Futbol, es›ent zmuest el quart emes donades per l'ex-gerent del
LondOn Cotint n- lVestininster, 'enyor
ve celebrant-se.
:,cripcicnat per al (lit campio- Attfie:ti: i pel Banc Mercantil de les
u:a ha emedat tancada, essent set- Ameriques. dedittades per als Clubs
tul nombre d'equips inserits, la que Cr classifiquin en primer i sefal cosa demostra que gairebe toles gon lloc, respectivamezu.
A mes a més entre els agents de
isent . tats d'aquesta placa que tenen
r2rsonal un xic nombrits han Cami i Beer- a slt a inicial la idea t le
portar a cap una subscripció per adtoncorregut a la invitació.
quirir. igual que l'any passat, les mePer tal d'evitar la Ilarga timada
campionat, slian dividit els clubs dalles que es destinen a tots els jo'7Arrit en quatre havent-se eadors que prenen par: en aquebt
rat els clubs que tenles de cutis- campionat.
•

ir

MERCAT
ir

PEDERATIVES
Demit, d•s,abte. el Consell directiu
de la l'al.-ració Catalana de Basa
es reunirà al local del Barceiona Iloxing,, Club, per trac • ar dels Canipionats de Catalunya de ¡losa /amateurs),
la inavgurac'eí dels quas t'adra cfccte diumenge Cincel al rnate amb les
elM:inati.a.es del pes mosca.
FESTIVAL DF. 11111.:0:411.4r,TO
OLA M PICA
Sola In lttitiirl lt 7`1. /*eliden Ceunhel. dittnie r age ;el 'hall
se eeleilearati a la piselena del
Club Nalació Barcelona. les set:henil, ¡m'o y es; 11)0 nerlres Phlii 11rore, handicap; 20¡1 melres
a; 200 meleds este/ Iliore,
leahelie r ap; 800 turtres eslil
ea, ltctntilieap jtrt 1 (lo waleri8
polo: ulla dc palanca de
niel ros.
lar tal d'estimular els joves

nedaelors pertioe, ruillerrin els
teetts records, ha acerrelat
nna medalla d'or per als
t' op aeonsraur r ixin leal ne rl Cd,
eord actual IClittstillt en lis
proves. 100; 200; •00. ¡ 4.500
thelres lliures i 200.hrtn:a.
• NATACIO
RE( ',ATES INTLIINAUDNALS
DE CANOES AUTOMOBILS
Cotor lelueix Irrt gira i• xit. per

.

o la Ve(11 eateiin Catalana de 31-ir Martlien orgattitzaderra

erreepresles regales que se P1'11.-

braran el %herid Dio:,

de jun.,
la inscripció tle la inagnitioa
cernera Deritliello NV1 eie Vacazzo
, pek inunillorables
(11/tlia): car
resultare. que Ira olellteged
difereeds 1i roves. es presenta
cona un irrt adversari liar a les

noslres marunies.

1. s ehni ,. nlada Ereleritelei sol - lieitä
l'Aupereinleil Club ele Catallinya la seva re-operaciA i
aje!: nr aquesles ri • unlf . e. la quid
rosa Ira treonseguil.

AVIACIO
1....tiltE
14 1,1117SSil) (:e COlIC111- NO, a finrec de la (mal va l'organitzacin del
concurs ile models reduits d'avions
que se celtbraul el primer ¡limenee rIel %litem 1:1th
maie ha re-

DE

EXCLIMIONISSIE

1

Valldeneu i Aiguafreda.
Sortida ven, el ligaré. a les 6'35
del mal:, ter l'estaci . ", del Nord.
1.a Sec ' irr per a luiants ele:u:ara la 15 excursió, amb el serreent
itinerari: Mollet, ermita de Caba nn ye. coll de lu Malesa, Canyet
i Badalona.
Sortida, per l'eelarié del Nord,
a les t,' 3 5 del Mati.
•••
1...1erupació Excursanista de l'Assol:rae:O d'Anties Alutanes Salesians
de Sant.jo..ep diumesge fa::. una excurs!d, per Sant Boi, a San:, Ramon,
Sant entena, Font dcl Ferro, Brugtis, Castell d'Arampt suya i •Gagi.
Sortida. a Ins si, (1,1 mati, a l'esglesia del Canal Saless:ä.
Cal portar-st la minetra.
El Centre ExcurninMsta 'Patria"
celebrará t!Mmenge una excursió a
Sabadell, Castellar del Sant
Feliti del Recó, Sant Llore/1c de Mula

• •

nn tremor i benefici del
notable color A ugust Garbosa
Ocells da pita, rl'En Bossinyol,
r estrena tUr l sainel del benefi.cial
LA CASA DE LA

LITAT

LLOTJA

rrt p r_
9 ft;) geerbwrat,
Alereat. — Miljanament animal en la aessid d'abir.
.,
Crclis.—Continua havent-Iti una regular oferta, casera coreeptades lis racin grnes contrae-ofertes, la qual Fcrsa vol chi'
QUC inri e alsteix la tivanlor de dies enrera.
Clvades.—També han haixat rnitja pesseta en punls de procedénria, havelbi un ban assortit d'ofertes de bota
Cls in
d ts d'Extremadura i Manta.
re
Moreso.—Tambd ha decaigtit un sic llur preu en la classe disponible. Pela futurs embareaments de classe noveulla,
i degut a la persisten baixa le [buces estet-iinete 1 (majos, de erintinuart aqueo:4 estat teeren dolorosas les perdues dels
nüstres iaagateemistes, ja q ue avui la maleita mercaderia i iguale embareamenta poden fer.se al ia2 pessetes menys.
NongeIsa.—Malament venir' presenta/II-se llurs preus, car si alguna Maese estrangera podis fer-se a bon preis. la
Pu la del frene no ho permat. Es per aquest motiu que la Castelia ha pajel unes 10 peasetee - n rase hemmt 1 les Mallorques van retenint Ilure remeses, esperançats de treure'n un Inés gran preu .
Arr6s.—La persistent exportneilS, envara que 'en quanlitals pelites, ha motiva t una fermesa amb ele preus a les co.
productores, que diffelltnent podrä apaihagar-se mentre no vingut la colltte noNeft.. ?
. rgues
.

DEES GRANS FUNCIONS

Butaca I entrada, 2 pesad.. .
Entrada go neral, 80 céntimo
10 i II representació de la re.
Nista en 14 quadros, de gran.

TRANQUIL-

Deneä, dissalde. farda.

I. K... I

200 vestils nous de Max Wall
Ion, 200; 85 artistes espanyo.
len i estiangeres; 14 decora-a
n' • n • : troves del mestre escena.-,
geaf /tos i Güell. Apoteosi
tupenda
LES ANACILIPNES

L'EBPECTZIE DEL SENTOR
irdIOZRGER
inter9e,
Tres acle,
i sensarid. lailaque‘ a 2 prstetes.--Diumenge, a (los quart s
de quatre, el diverlit espeeia_
ele.
Fooleh i Torres. Una
segarla ora un pastor... A olos
limt:i›
Ocells u pes i
La casa de la tranquitlitat. Nit.
Ira inleres, • anl i
I e r rie es;e. L'erpectra del senyor
imberger. i ur les ¡Ir gri111

LES ()MERES EN RELLEU
el 1111S curiós i original de tole

els espeelarleg.•oxelusiu d'a.

questa empresa
Tots els dies, tarda i nit:
I. K...7 LES OIRDRES
Avl a t estrena de quatre grans
i ni igiitaltsSirns quadros, que
donaran un nou encía a l'aplaudida .revisla I. K...?, titu.
lats:

i dat 1 forialdable. Eh despolx:t nl •ouiptaduritt.

neLeuEVISTIES t0311C3
LICHT ORNES
Excentrie Sauband i

1,444+11~44-1-34044+144.11.16

Ci

e TEATRE T1VOL/
,a,, • Gran contaanyia tit snesuela
¡ d¡unctore;
l'ERRAN NA1.1.E.10
i ANSELM le'ERNANDEZ

tarki i madame Janeten . Doetott,
de çuetrs notables artletes,
nous a Espanya.
Entrada i butaca, 2 pendes

LOS GAVILANES
per Itaoionero. Martí. Pau
Gorge i (Jarcia Romero. Nil,
a les den:
ODA.% FNANCISQUITA
;,, q .
I3u9atto, Veläzquez,
Venerad, Fuentes. 'Ir'. Dis>altle, tarda: Doña Franela-

quita, pre
quert.
bol

....41ema4M4:

Tratre Català Romea
Trinen 3;AD !e. Dies. 9, 10
i I i de n'a:g. Trois grands galas de. Comedie (raneaise, avea
Ir' concurs de Madame

relivdt. A'clitzN i l. do-

l'erninent bariton

JEANNE PROVOST

V3111.1 rSAGBBARBA
ainb la preciosa sarsuela

rn

ent ourOe de Cornediens des

el-1 i hr, stro Luna

La c/c.a de Campanillas .6

TENDRESSE
•.
Bataille: neme triomphale
succo i s du Tbeatee Vaudeville,
CHARLY DE A. FAGERSCHrälle
Ir . rus s'orces de la saison de
Jan ns. Toiletles nouvelles des
peennéres maisons de contara
de Paris. Details per programes
rartells. Ea despatxa a comp..
taoluria.
LA

04-04•04•0444441•044~~e

Haveu vitet
LES OMBRES EN

RELLEU?
.4.44.044444.64.0.11444.0.044444.
•444/4444744-11:440444+04*-0-04-1

TEATRE NOVETATS !
argentina

Prinripaux Theatres de Paris
LE Z AILE3 1319I3EE3
Pirre

' eproirefrekreereffre+Zreoeb.
414-lre

G-11

a

Rivera-De Rosas

TEATRE TALIA

itivelidees, (seria a les eme,
laalille lp a ltr in Lalpl/iani. •
la 1 u//ltlill zres 1nd,, de 311eari. i a Pieard.
i ,,I,.[Lo Si On 11 0. 11,iCti ZELL. FrrAliC;,..3.1,
a Buen", Aire s 1 reresen iaila 500
regada.; aun gr an Can.
Ni
i, a un (11111 .1 .1 .fatas. la
dna en !!I• itrrtn'o, rl ,u,t, de
‘;:guel H. E...eliden,
MIENTEN 105 NOMBRES
¡ pa urea leviedadium ou
n' Ad 1
Ins (111:1ü0./,, de I. 'aario,
NOCHE P EGPANTO
---tnrrrnr iltisabe liuda a
popular: Montan toa p
iran nie,'
a
Sombres 1 Mocho da espanto.
t
Ni?. a nia dual . ; d'erio iislrena
la eameilla e u 'tres artes. d'Alnert t'
UN DUE173 TCE 13AIN TUEROS
as, .e.,idua.
neerreelac.
Piintera. nr I., rniatr., a pi, nopifiara: Mienten loe bombeen, se.
ginia scicile, a los sis, a orilla de •
m i , En un burro, thea baturro.,
fit, a un quari d'en t e: Mocho do '
taparan, t 4,1,1,11a t. ia diverddtAtiaia C0111/24,. T. aren... .e ',pm;

Ccompanyia de comèdies de
MELIÁ CIBRIAN

1
En ileSpafir. a CoMpfsaurla.
ali*C-a-R+.9.11÷1.4•C•7,:09,241by'.0+0.3

e
Y

44444n44444 4.4+444.444444.5.4
Haveu vist
LES OMBRES EN
RELLEU'
4mfflifflerrese.-.4
a:4~e .

An ui

divendres, tarda, a dos

quarls dr sir, La pena de loa
via,l ot; nit, a un quart d'onza.
14 condr dia hil ti ira aetes Li camine do todos. El més gran èxit
tier la tercperada.
.44,,rre^",-AeS.4,41.,4144+4,44

Ilaveu vist
. LE S OMBRES EN
RELLEU'
1,144"0"1""4•344~141frb44440.111

el+ el>

.444eet>4 41 e.- r11-04. 144 •11e •

TEATRE NOU
Companyia da sarstiela del
hartton

Frederic Caballé
Molt avial:

•

EL DICTADOR
Per

Gren Teatre Espanyol
le a NI Ti • FR/e, ..11/:itt-.34
mita, dtsendres, larda a lee einc ,
tallTlithe 1 bUllea I'MA pen,eta.
dALL o CAPO?.
1111._ a tren guau n de den. eran.

Alös AxIt cle le N'ilesa' vedevii,ca
en nn prta,T, ,i ,'n artes I Irelte
quadros. de J. 31 oler°, música del
nfeitre Pon,
01N11 II. 011140N1 PORTA SANYESI
. a dos quieta
Dema, dIssable, -ta,da--de CHE':

1

—

LES HOEES
()t'aire magnifiques derora4
Motes del nieslre Ros i
150 vestits rulos do Max Wal-

Arree, divendres, tara, nr Irr,

)-3

1

diós

ol for-

midable o'olvit d'En Bertrana
LA DCRIA NETA
Butalrees a 1 1 a 0'65 pessetes.
:Ad. l'obra e121 n¡isleri.

Tte:Ta5Fa.
Sortida. per l'estació del E. C. de
1 Catalunya. a les 5' 0 .

4«1
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Tournée !Manuel Sugrallee
Aval, dijous, a les quatre
11.; larda, i a les dreu de la nit,

divendres, nit, funcid

CD

•••
Per diurnenge vinent el Centre
Excur,ionista Barceloni té organitzades les begüent:. excursiütts:
Una intercisant manida de ring
a (arree de: la Seeciú tIc Fotograita, sota el tegnent itinerari:

APOLO - PALACE

aalkIen :1300 A

but, de nombrosos industrials i comerciants, valuosos donatius per
engrossir la lirIa de premis dels
quals estara dot:.t el cumules.
Maigrat cl solfiritat te, diversos
afic:onats interensaCS--que s'ajornes
per uns quants dies, el concurs tiaun a flor e! dia 4. tal com estava aseenyalat, havent participat frlur
concurrencia dos V.:cines estrangers,
especialistes ben concguts rn cl
rhe"en aeronàutic. que vindran
Barcelona ami) 1Mric objecte de
ig-endre part C/1 el ceneurs de Penya de lAire,
iym t ui a pocs dics la contissió
de Concur , os . l'ara pAblica la tiesta
d'intcripcions i la de prernis.
El Ceatre Excursionista "Roda" l'ara diumenge una excursiO
tr Rajadell. s erra dc Eontanelles,
Plantat, Sctrails, EnardieTa.
Castellgali i Sant Vicens de

-7-.:44 Al 44+944 fre-4.9.1.2

Teatre Català Romea

DOL ES DONA PER DESPEDIT

EOXA

1

l

e e'

CD.

z
9

..)

blunactute, s er, 5ran.1.0a matlnal tm
BOXA
•
Din/arte, 9P, cebti c -de la companyll
N A N C.I S I N

Ilibl.LOSA UN P111
LA N»OISA Oil. alllifTRIL
Nil, t to/,,a 1,4 1.111
rtre. ts. creare PCRTA

roblete*S144444eeelffliewee.

Frederio Cabalid

• Dissabte, tarda:
SOL DE SEVILLA
per Frederic

Ntl, a les deu, grandiós car.
bell. Quejo artes, 'quatre,
prenent-hi part
FREDERIC GABALLE

•ffleteffllieetteektiMnete.

1

ill

▪

7

entorna
" ESPORTS , e 44

110561414~55444•44•45+.
.TEATRE POtIORARIA
Companyla 1s ama VN.
Primer actor: 'ramito
Alaredn, Primera aotriu,
Marta Llalla Mimé
Avui, divendres, tarda, a les
cine, matinte selecta.

1,0444444411144•4404.e-weelse+e-,

Gran Tatre Condal 11
Giran Cinema Bottkinia
I Anl,
prograMes. Cine estrenes. Les copeineuies Ele pernos de la
entroneres. tarda ring

4 loaseis

• riquesa, pel . 5ot de les Maltee;

47'

Lii
.111217eflArtiinblnee
• panya-Italle, 1 v11 jornada de Featraordmari film de aarles, de soro116s extt: L'emperador de l e pobres.
represc de Les dual Srta.
;
nes, proJeciaut-se lancera.

4411.44~~4114elheodeet
444,44-~4÷.~444-44B-a-e

ARCADIO ES FELIZ
?IN, a les deu:
EL VERDUGO DE SEVILLA
•
Dissabte, nit: Estrlina en t
aquest teatre de la comedia
en tres actes, adaptació
d'Antoni F. Lepina,

Monumeotal Padró
Walkyria
Aval, divendres, taus . Per venia?
la mora, 1 !ornada, « Rosario 14
cerniera"; El per/seno, per Charles Rit; L'ene!. do Nov. York;
• Vlealni dentista. Dlumenge, nit:
Pu unja, la mort, II 1 duren;
I Les 011as del dolor, drama sensacional.

1

ACIAPITO SE DIVIERTE

1156444444660.444444441444+.

trae qdarte de deu dol vespre
JOAN BAUM (violinista)
ALE:URDIR, VII -ALTA
4 (pianista)
Programa: Obres de Bullaven, Bate, Chopin, Schumann,
Albdnis, Lists, MUNA, Deorak,
Enmielas Pujol, etc. Localitats:
Enid Musical Espanyola, Portal de ¡'Angel, 1 1 -3 i el dia del
conecte' a taquilla.

Assulacid Insici Camera
Demà, dissabte, 26, pre:sentació a Barcelona del
QUARTET LENER
de Budapest
considerat com un dala
minora d'Europa. Quartale de Schubert, Mozart i
Ravel.
Concert vinent: 5 de' maig, estrena de diverses cançons d'Eduard Toldrà, cantadas pel tenor
EBIU VENDRELL
Exclusivament per als soda

..+45184444441n•+1144•11

Teatre Barcelona

•••••n50.84.3444•544,0•44mba

Assoclacid Intima di CORMA

Companyia obmico-dramgtira
RICARDO PUGA

COLISEM

Sala Mozart, Canuda, 31

Aval, divendrei, tarda, a un
quart de sis, la comedia
dramàtica en tres actes i en
prosa, de Manuel Linares
Rivas,

Avui, divendres, estrena
de la cornadd dramàtica
sentimental UNA PORRA
MANIQUI, per Ralph KeIlard (C. I. E. C.) ; EL GRAN
GALEOTO, PROGRAMA
AJURIA ESPECIAL, per Alma Rubens, Montagu Love i
Pece de Córdoba; ad, bellasa i emoció; NOVETATS
UNIVERSAL número 90, i
EL PESCADOR DE PERLES, cómica. Diumenge:
PER Fi TOTS SOLS, comadia del PROGRAMA AJURÍA, per Bryant Washburn.
AVIS: Es despatxen butaques numerarles per a la I,
sessió ESPECIAL de diu- •
menge.
11441.11444+8.8+5•444+0.14e

TELEFON 3535 A.

LA JAULA DE LA LEONA
Nit, a un quart d'onze, la
comedia en tres actas, de
Pere Muñoz Seca:
EL ARDID
•
Dem, dissabte. tarda: El
ardid. Nil: El eterno don
Juan
.5140041444~444444.11444,

1,444.••••••~4446.44~

1

FU DE PAUL IZABAL
84, FASSEIG DB ORACII1, 88
Dissable, 26 (l'abril, a doa Quarts
de sis.
(Eali enunció)
RECITAL DE CAST
per la tienyoreta
Madrina PLANAS GUELL
delleble de la proressora J. cerda, acompanyada al plano per I.
Sandiar. Obres de INecherlin,
Schubert, SlaM, Roo', Lozano,
Verdi I Themas
tornacions cOM de costum

1

Lloc de reunió de seleccionarles
familias. Tarda i nit, projecAvui. divendres , tarda, a les •
cions triadas
cinc. Cole giala programe,. j
/ •
Projecció de notables pellicules. Exils dele excèntrics
taxon Rus. Eilt de la formosadansarina Maria PuJol. Exil dels cèlebres aerbbates
LEERS-ARVELLOS
Suecas de les notabilissimes
artistas
Espländld cinema
LES FAVORITAS
El local mes elegant i cómoda
de Barcelona
Exitas Exitäe
Carter Valancia. 289 i 291,
de la gentilissima artista
entre Roger da Llúria i Bruch.
— REME dEROS —
Avui, divendrea, graos sessions: larda, a dos quarls de
cinc, i nit, a dos quarts de den.
Entremalladuree de dusanna,
Demä, dissabte, tarda, a
comadia senil imenlal, obra meacinc, i nit, a les deu:
Ira de la cinematografia, per
Dionisia Jacobini; Un promäs
Extraordinkriee sessione
per amoló (cómica) i
REME SENOS
MIRALLS DE vara»
saló.
Totes exclusives
04444444444444004444440%.
Preu únio. Una peeseta
11.444144.114444

Saton

2eina'cibria

I

CINEMESSaló Catalunya

Via Layetana, número ti
Telefon 1371 A.

mimo. Da CODA

,444.611.4464444.6114.0944ev

Diana - Argentina
Exceisior
Avui. divendres, L'emperador dele pobre', capitol 7; La
vida 54 de tot, Ele parra» I la
riquesa, Oh, Nioanoral, L'ho.
Sol do Poilard.

FUTBOL
CAMPIONAT D'ESPANYA
Diumenge, 27, a dos quarts de
cinc de la tarda
REAL UNION DE INUN
contra
P. C. BARCELONA
Camp del F. C. Barcelona
(Les Corta)
Per entradas al camp de joc
el dia del partit, ¡les de les deu
del matt,

—

DIVERSOS —

mima
TURO-PARK

Magnifics jardins, oberts toles les tardes. Diuniange, dia
27 d'abra!, a dos quarts de sis
de la tarda,
~meló extraordintrla
de l'intrèpid capitä
AMADOR FERNANDEZ
en el seu globus mongolfier
"Barcelona". Grans atraccions.
Plataforma de la broma - Casa
enoleada - Grutas de Plfimalala.
Laberinto Diorama vivent,
(Atara - ',anda du oaoadore do
Plasencia. SARDANES per la
Cobla "Barcino - . Putzinetila 4
gata. Café I refrescos Carta.

LINIA A VARGENTIMA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA
sortird de Barcelona el dia de maig, de 115.
¡atta el dia - i de Cádiz' el • cap a Singa Crea de
Tenerife, Montevidea i BuenosAirea.
Coincidint amb la aortida de Tesmentat nace
arriba a Cadiz el 8. CARLOS. q ue tan de Base
i Santander el darrer dia de cada mes, de La Co.
runya el d¡a r, de Villagarcia el 3 i de Vigo el y

lona el dia ro maig, de Valencia l'u!, de Mälaga el 13, i de Cidiz el 15, cap a Les Palmes, Santa
Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Haya-.
na, La Guayra, Puerto Cabello, Curaeao,
Colón, i pel Canal de Panarni, cap a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta i Valparaiso.
NOTA: Per raó 4e la «Lid Volstead, (Llei
seca) ha estat suspesg l'escala de Puerto Rico

amb passatge i cärrega cap a L'Argentina.
LIMA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirä de Barca
lona el dia 25 d'abril, de Valancia el 26, de Malaigi
ei 28 i de Cádiz el y), cap a l'Havana i Veracruz.

en els viatges d'anada.
LINIA A FILIPINES I .PORTS DE LA /UNA
1 DEL JAPO
El vapor ISLA DE PANAY sortirä de Corunya el dia 7 de maig, de Vigo el E, de Lisboa
el , de Cádiz III, -de Cartagena el 12, de
Valencia el 13, j de Barcelona el 17, cap a Port
Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong.
Kong, Xang-Hai, Nagasaki, Kobe i Yokohama.

directe des de Cadiz a l'Havana.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirä de
Barcelona el dia 15 de maig, cap a Valencia, Al>
•cant i Cadiz, d'on sortirä el do cap a Les Palme.,
Santa Creu de Tenerife, Santa Creta de la Palma.
les altres escales intermedies i Fernando Pdo.
L'esmentat vapor enliaçari a Cädiz amb
altre de la Companyia que admeträ cärrega i pae.

satge dels ports del Nord j Nordest d'Espato%
cap a tots els d'escala d'aquesta líala.

ey.~.~fflammare
Em serveixo

NI

sempre

ha estat elaborada pernee
sols en que ha de sua
el pel per a fer-lo ta
sense gran esforç, sind
sant tambe en que turi
dermis de rota irrita
imans, rojors, etc.

d'els

POLVOS
di

La Pasta NI
es, doncs, un factor
per a l'operació trafaitarit
al mateix temps un prodad
d'higiene per a la pell.

MUNE
Eh POLVOS d'HORLINE fan una cara formosa
I evellulada, 1 fan devenir la pell fina i agradable.
com la d'un infant. Els POLVOS d'HORLINE son d
millor secref de formosor i joventut.
PRODUCTES tIORLIN8
AIGUA d'HM.:114E (Miura p ro gresara per ah cabras
Manca). 6. • DEPILATORI lactes t l'Ideaste - POLVOS (mula

Usant la Pasta
s'eviten tots els perills de
tagi, no sols per la na
de la Pasta en si, sitié tan
per que s'eliminen sa
brotxes, vasos i tota
d'objectes porta-microb

adherente X50 • CREMA (mita les arrugues) . rso. • AIGUA
DENTURICA (co comprLmits efervescents) 5.-BATHOt MONTRY
( sala entnends per ab trampa de peus ): 3'30 - SANIBEL (eomort.
mito al boy-rhum per • regenerar el caben) . 330
0101~ emerel
Astabilmenb DALMAU °L'YENES, s. A
PAJSMC Dl /1/6113/7nA
15 AR1 EL ONA

IRIREE URIBE RIEB UIIUUUI UBUBIEB BUB BUB UI

unionammilommInomournannizzimum
ab

Usant la Pasta N

allEZEMEMIESZEZZERIC
Cuneo ss Mur»
al ateditamease ezt
pise siempre esta sur.
ea. u mal mi Seo
mutad da producto

CLISSIFICITS

PETITS

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a
:: 0'10 per cada una d'excés

eat

A PASTA
A AFAIT

•

Avui, divendres, Aotualltats Claumont; exit de la pro"! duceió (Universal EI terratremol (exclusiva'. pels artistas
Lon Chaney i Virginia Villy; El capador de feres, de broma;
II darrers dies de Pedruoho (exclusiva). pels artistas Pauletto
mateix nom.
Landaie i el matador de braus
NOTA: Avui, de sis a tan', ea despatxaran butaques nu▪
• merades per a la sessió especial de l es sis de dlumange.
Dilluns, 25, esdeveniment. Estrena de l'opereta La Gel.
E sha Rubia, cantada en espanyol per artistes líric. música
II del compositor wlernany Nana Arilbont (exclusiva d'aquesta
▪ empresa)..
Diumenge, en la sessió matinal, grandiosa estrena.

gamella de la kiffi-

as.

1111118MIIIIMMEMINEN181181111111811~11110111

Palau de la
Cinem•itografia

•

NOTA: Per raó de la Llei Volsterd (Llei

ca) ha estat suspesa l'escala de Non York es
els viatges datada, efectuant-ve el recorregg

AV...SOS IMPORTANTS. — Rebaixes a tamalera i en passatges d'anada i tornada. — Prens convite.
cionals per cambrots especials. — Els vapor. tenen installada la telegrafm cense lit; i apares pe
a senyals submarins, estan dotats dels mé. moderns avenços, tant per a la segureeat deis punteen
reas per al r-a confort i gast. — Toso ele vapors Mema metge i apena.
Les comoditats i tracte que gaudeix el puntee de tercera es muté a "Rara tradicional de Is
Companyia.
Rebaixes en nólits d'exportaci6. — La Com panyia fa rebaixes de ao per ¡co en els salita de
determinats artjcles, d'ace-d amb les vigents dis posicions del Servei de C,omtmicacions maritimes.
sznvms COMBINATS. —Aquesta Companyia té establ la una santa de eerveis tcombroaCI
per ala principals ports, servits per linies regulars, que 1P permeten d'admetre cirrega 1 ~satine
cap a.
Liverpool 1 poeta de la Mar Pulan 1 Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Caperowe. —
Ports de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Sumatra, Java i Coxinxina, Ansträlia i Non Zeländia. —
Do no, Cebú, Port-Arthur i Wladivostocla - Nova Orleans, Savannah, Charleston, Georgetowa,
timore, Filadèlfia, Boaton, Qukbee i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord América al Pacific.
de Panamá, San Francisco de Califòrnia. — 2nnta Arenes, Coronel i Vallparadle per rEatret de
Magrallanes.
SERVEIS COMERCIALS.—La Secció que per aquests serveis té establerta /a Companyia s'encarrega del transport i exhibició a ultramar del s Mostruaris que li siguin tramesos al dit objecte i
de la collocació dela articles la venda deis mula, com assaig, desitgin fer els exportadora.

Orquestrina Suba

simplificarä Toperació. d'
lar -se, hi empleará tres
quatre minuts, no sentira
pre cap irritació ni mo
a la pell i, si la tenia a
d'afaitar-se, Ii desapar
perquè, cal no oblida r - li
LA • PASTA NIX. E
ADANS DE TOT, UN PRODIK
TE PER A L' EPIDERMIS.
OEMAN1-HO EN DROGUERIES'.

VENDES
‘,

Medicaseatos

extranjeros
acreditados
Vda. da

Salvador Alsina
Pasare del Celia, 4-BARCELONA
Ultimo lo 2529
Casa fondada en 1878
dedicada a l'Oyera:, de toda cirse
de medicamentos legitimes

• CONCF.RTÇ

Vean si emitir) lenerst 45 la tau
•
loe ta da gratis

Palau Música Catalana

ua_mineral natural

SERVEIS : DlREGTES
LINIA A CIUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON medra de Bilbao el die z6 d'abril, de Santander el de Gime
el 20, de Corunya el 2/, cap a l'Havana i Veracruz.
i Tampico.
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC 1 PUERTO RICO
El vapor MANUEL ARNUES sortirk de Barce-

1111111111111111111111

ii2zft
A
i
ilrlstecrat!c
Sa!O . 114J non-%

Avui, divendres, tot estrenes, es_
collit i variat programa: L'emperador dele pobres, projectant-se el sise capitel d'aquesta grandiosa super-serie. El
breseol vult, grandiós tutu dramàtic, interpretat per la gran
artista }Atice Clayton, Programa Ajuria; Sonant el oulro, 6
round, per Regina! Denny; La
menyspreada, per la molt aplaudida 'artista Cladys Waltott;
Extravagänolee, grandiós filfa
de gran argument, ereacid de
la simpätica artista alay Allinson ; EI pescador de canya, gran
broma. — Diumenge, nit,
trena gel seta capital de L'emperador dele pobres, Dithins,
estrena del seasacional drama
L'encís de Nova York.

Conmert per avui, divendres, a

COMPANYIA T ASATLANT1CA

t11111•11•11•113111111111•111111111311111111131111111111111131113111•11111113:

Avui, Meñique busca un accident, Sonant ei estiro, 5; El
despertar d'una dona, La rad de
vlure, L'emperador deis pobres, 7.

Cinema Princesa

• oblea ~Set I Irle.
Astil. divendres, moda tuerta.
Derlei Clia del grandlOs Stil
le A ROSA DE FLANDES
Mies » pendes, pro/ectant-se sentara; la mes subIlm 1 gratuitos'
macas de RAQUEL :SELLES, proclamada per tothom ron] le mea
grao artista einernalogrilleaL
Antes talle. El gin ferNitee,
pel gran saltador Ri c ard Talmaclge,
La asatiostrommea <Pan Illekeledee,
de mona brome, I El Gran Ratiodel sis Londres, sensacional cursa
d'obstacles.
Deml, elluabte, grandlós pides,nlment: La batalla, grandiosa creecié del genial artista Sea.. Ha y a/Mil 1 III ame eimpluee mese; .
sensacional batalla naval, mesen- ..
lada amb ele afee:tea de les cano- 1
nades; d'ellt sorollOs a Parle.

e4r1e1e.).44.04•0444444441

Tmporada de Primavera
PREMI CATALUNYA
A les quatre de la tarda. Entrada Iliure' circulad& 10 peaBines. Entrada general, 1'23
pesantes. Entrada de carruatge,
825 pessetes. Impostos compresos. Taquilla del teatre de
Novetats, Centre de Local:tata i
Sooietat 'de Carreras, Passei g
de Gràcia, 32. Servei especial
CPBULÓMIlibus i. taxis des de la
Placa de Catalunya; servei extraordinari de lramv:es..

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

8.4444444114444444+41444~

~II

SALA MIAU

Provenea, 260

COIISOU de varietats

—

44+5544,5449•40

MIMA

ELDORADO

Haveu vist
LES OMBRES EN
RELLEU?

Diumenge, 27 d'abril, a dos
quarts de sis de la tarda. Reaparició deis eminents artistas
Mateo Orlokboom,
Forran Vla,. pianista. Inscrip.
cions a la Sala Mozart.

Cansa di fuina.— ((la

(' misa, red la maulla, Sial
VEN •±1sulre. le Badalona.
cabals, petles, vult din
ARQUES rus deceon.,des per tal

a

LLOGUERS
ife:s
t
'
FA1V1ILIA ".:TygodradeuVer!t

Ilarroel, to, tercer, primera
I riGth torre, puntee habltaclons,
Se
s Rrd: XrporV11"4.16 1;117icaUe32tat
d"uuroW
es Una, tocant el tramvla
TORRE de la 1 5108'. Repilb. Argentina C. Agramunt, 91. Decorada de oso.
uuararda duros mes.
Les Planes. torre 1 pis per a Uogar.
A BO: Cua Bruguera.

PREIS DE 210

PESSETM

per

"Je ca n ill
PROPIETARIS •• conocer,
urgent.
CondiclOns Immillorables. 050: Rambla

de les Flora. OS. baixos.

de liqutdar-les. Msnorca, 155, interior.

CLINICA
VIES URINÄMES

babó 'LA OCA
()CALI -1'AT SUPER1011
Fabricant: 1. ALERAL BAT

9-

del Oeste. Simia..
Rambla Fla Boquerla,
nettn. eh primera
(UI. Hospital I si.

Veneri,
slfilis, Impotencia
Eapee14)3 traeliffOrnl, por
al guarinient räpid de ea
KALALTIES blICRETIAL

Matriu, pell,
bufeta, próstata

DI VERSES
HIPOTEQUES. Of 112:miartell:

IractaclitTeletos
S. A. Plallatge de la PIS. 8,
ISIS A.

Comuna: de e a 18 13a

liconternlca per •
empleats 1 obren.

entran/.

‘'u

8 8

RIES, ETC, AL

MAGNETOS. ';'„nel,;,:uaead°
Garrar Slip. número 48.

eifiedregi 4 8 Excellent per a taula
-
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De venda a

tot arreu
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