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II
L'esoluold dele partas 'rail-.
Acabo
de 'leer un article de Fran- el:
t
dijoits, a e tres de
nlos.—No sabem ei els politice
a les planes de
omandre
M. Vaussard va Concebre, mesos enrera, la iniciativa de tal- la tarda, va isser alliberat 3ex-dical
i
de
M
eis
adonaß
ele
periodistas
se
rallan
"L'Europe Nouvelle". Hi parla de
CasIell6 d'Empúries, senyor-de
enetiesta, i va exposar-la públicament a la revista francesa "Les
l'aees
que
cert
Per?)
el
prou.
tres, aclame pel seu Carne tiene
les impressions de Sicilia poc temes Seevores, eenyers:
Ienres". Durant l'any 1923, les res p osts, en nombre d'una sei- Borde: de la Cuesta. detbatit fria tual fet mes transcendental de
ta vegada, quan el nostre tiren i segueixen sentint rimha publicades per Maurici Idaetterantena, han anat rajant. Ultra aquestes respostes, han apare- proa de mig any a la presó ,de
estä consla
politice
d'Europa
verb
,perillava
de
mama
deshan
persa!'
de llur catalanitat. La
i
No eren gaire falagneres
ele a "Les Lettres" un article-presentació de l'iniciador de la ameres.
tituit per la erisi deis vells par- : link.
provocat la ira d'un advocat de Pa- tersuart, m'esquela d'invecar, en Dama de la rosa als das, eis
del
director
de
la
observacions
idea, una mena de prefaci i unes
tits constaucionals anglesos.
EL CENTA REPUB.tICA
lerm anomenat Rondine el qual in- un »atinen la nostra Llengua Mestres amorosament la desimnsta, M. Bernaville, i les conclusions de M. Vaussard. Els dits
y etnaren, si les joventuts de
CATALA DE BADAL 9NA Ele partits "difunts", segons el
vita eillustre eseriptor belga a con- Catalina, la Dama de la rosa als
el
confeixuc.
Baldwin,
fill,
Mr
mot
de
.
treballs constitueixen un "doemier" formidable, una mica
mds ençà ii feien ptesent d'ae
eiderar-se bufetejat per totes les per- dita.
qb etdat
ha
Centre
Junta
d'aguest
ara
a
el
'liberal,
que
servador
i
catòliArd, que cadascú de nosaltres questa rosa de Sant Jordi.
de Sicilia 1 es electaI no s'oblidi que l'enquesta s'ha limitat a personalitats
constituida tal roe; segueix:
fan tots dos d'oposició benevola eones honrades
,
les seves paraules_ fine
Per tal com ella, que ens pree
ques, d'un catolicisme militant, i que determinades personalitats
ra edisposat a defensar el bon nom mesuran
re- del Govern laborista, eortiran
Segarra;
loan
President.
en
la porosa, fine en l'oratórta, sideix, és la nostra unitat, jo
d'al g uns pobles, • 'Me. . e' e' .-. e-1'M han :idear, Josep Gnärdia; secretari, A 91. d'aquesta cris!, st no mores, ti deli amm sccmgatfictra "l'esposa a a
tots
uns
en
la
conversa,
com
si
us demano a Vas. Misenyora. e4
Wat deliberadament eliminades.
sol en toas els temps i llocs".
El pro:ices de
toai Arimont; vicc-secretari, Franca ns• almenys cmitas.
a
léssim tersos; ara, que el:Misal
tracta d'una enquesta internacional sobre la doctripa i Costelld; tresorer, floread Castells; transformad() que els treballa El comentarista francès, després de de el:melares mesura i siospesa tercer do—aquest per a nosse
d'haver
previst
aquest'
altres—: el do de la urea de
I fet nacionalista en tots els aspectes. Una gran part delsIqui comprador, Andreu Baffle; bibliotcca. • temps ha, p lan ara eetereeruata csarKgratular les paraniVes i cada frase iota elit e-Matarte en l'amor a fa
lar. contestat san prestigioses figuren de !a clerecía, que ocupen ri. Josep Custó, i vocals, Urbici Cam- reveladores i arriba a un punt ,klcidect exclama amb malenconia:
"A hores d'ara, hom no pot dir rep mes d'una interpreteei6; Llengua, en la fidelitat a la
decisiu.
nits nocs en la jerarquía eclesiáetica o en la vida inteHectual. La Pos, Vicens Mans, Andreu Artigas i
ene presideix, com antany, Llengua. Que ella sigui el ritmos
ésser
textualment
la
veritat
sobre res ni sobre ningi„ ara,
Farra'.
premia
per
deAgusti
personalitats
consultades
és
la Denla: de la rosa ala dits,
circular tramesa a les
Podrà no
r.. de /a nostra vida
que tot segun trobeu algú que
riese
jove
BaldjustEsa
possible
en
peró
veselda de dota
teclea
la
frase
del
cantar-les a posar la màxima cura i la mejor
l'eco suaviseim que, parlant de
t ea protesta. Hom no pot formular
L'AJUNTAMENT
DWOSuna
d'ella,
si
'
Tanmateix
hi
ha
en
els
món
obsequi
En
en
el
les respostes. "Entre els problemes p'antejats avui
opinió lliure sobre qualsevol cosa. Fada, prowlcia a concedir tres la mort de cal:lasca da nosaltres,
'eejartits conservador 1 Iliberal, t
TALRICH
faci immortal la tradició cataenter davant la consciència catòlica potser no n'hi ha cap de Inés
CA ' entendre que tot és perfecte en
preguntes qua vo- lana!
ettbretot
en
el
darrer,
una
part
reu que el nacionalisme", declara la dita circular. I per obtenir
el a sin« del moles i que el dude mis gräcies,Iiens
Po.4 Hostalrich acaben de fer Ajandemanaria.-.
esperit
realment
morta.
l
jo
em.
llep sobre quilsevulga de les seres
Abans de renegar de la nostra
reés fort efecte sobre l'esperit del lector, reprodueix la frase (cierne nos&
Escolteu:
re tem dir, si el simil no tos
poi 'accione fereie en tot
filiaci6 espiritual, abano que
rOent d'una publicació belga, "La Revue catholique des Idéee et
N'és alcalde En Ar areis Timen, ex- lee-ten agosarat, que l'ideari
abdicar de/ nostre verb, clavede Faits", segors la qual "el nacionalisme sera la próxima ansic polític de l'ex-diputal pel dis- de Iliberaiismn britànic ha so- cas, causa un perjudici de mena corem en terrales nostres plomes,
ti.
dricte, ,enyor Ventosa i Calvell.
heret gia condemnada".
ferl ii una hemiptexia. Inútilment meret'
Si
les
multituds
Misenyorae
eitiontandr.eL'•
de
rostoll més resistent i fecunde
Ahi---steguetx M.
em e- el desmentir amb notes ofiDues coses han estat demanades per a l'encuesta. Primera,
no truquen a les parets del Ca- que totes les petjades de des,
EL REI D'.4NGLATERRA I dos ts la versió de lee divisions hem 11, bt oom peo a poc s'estrenyia
les
competidora
a
pitoli.
o
els
el sentiment respecte a! nacionalisme en general, el seu confincada
dia
llibertat
d'apreciació:
intea nes del partit lliberal. Per nostess',
o els trueció.
en doctrinal en relació al Catolicisme, les seves relaciona necesLA RADIOTELEFONIA
hom eats ha retirat almas tema, sota vidrieres de Va botiga,
come
rendre
la
realitat
d'aquesla
'del
delme_mpara
nacicnalitats.
Segona,
a
la
clients
sàri es o accidentals amb el principi de les
•
Com Mal: Ores personatga, el Rei
.
3 ea/ recordar com es dis- un XI ext qualsevol. ,Els autors han yate, o lee vienes al caneen
e! que pensen els constdtats de les repercussions morals i reli- d'Anglaterra ha pa-lat per majé de norree
arribat
a
un
punt
en
que
nur
situatribuDten en tres grupe els didel pis, els bornes — eta iieser
gloses del nacionalisme en llur propi país i corn hi és particular- la redietclefonia. Cal reconiixer que putate t del parte, en votar-se a cid coca basa ‚sah el ridicul. Perquè, mes
d'un—es pasen a enraonar. Senyores. senyors:
ment considerat.
el tersidad dcl Directo. general Pri- la Casi tbra dele Comuns la Ilei a menys de caure en un optimisme Aguaste és llur ctabdal actuad&
Acabo de parlar com a mem.
No és possible que examinem ací totes seixanta respostes. mo de Rivera, hl passis al dertnnt, fent sobre e es hoguera.
beat, a a tema de coHocar tots nurs
la professió bre del P. E. N. Club de Catade
l'abstrae- En politica—que ne
terreny
el
en
personatte
e
Cal fer-ne una tria. I havent-la feta ja "La Documentation Ca- el miele ja fa sota pila de dies.
mes vista—eta paakimentaris es lunya.
La rä dice assenyada i la mo"Soenniator", o "Las Noticias", cid- derad() del Govern treballista cid pure, no poden ni coi:notar una veuen amb la missió de parlar;
Mengue", de París, formulesem els nostres comentaris basantAmb aquest sol Utol. tamice
de
res principalment en els treballs escollits per l'excellent revista ra la noticia del discurs del rei Jordi creen pa ar al partit Iliberat un histeria. ',ilanmateix Es ben dificil
perb tambe els albea.
us proposo que el nostre Club,
r tn canalla o un imbecil que
presentar
termes:
amh
els
següents
d'esdevenir
de
cenel
lacró,
guard,
Deu
me
partit
evfeeim:
amb ocasi6 d'aquest seu primer
citada.
"El discurso del Rey de Inglaterra, inútil i Fstabrer. Mr. Madionald, no pertanyet a cap religió, a cap
surar aquesta ni cap altra heil
acte, salud! l'honorabte s enyor
Per avui ens limitem a aquest preämleul necessari, que posaque
un
d'aSuposeu
a
cap
("fiel.
por radiotelefonía, ha sido en necee fa ara el papel . que tris
Cree que el verb precedeix tota president del P. E. N. Club Cenra en antecedents els acetres lectors.Peree no podem estar-nos transmitido
quests
pres.
mames
sigui
protestant,
por diez millones de per- lieurä dee .ler
realització. La retórica
1 en el Poder un ver
tral de Londres, infster John
de lamentar l'estretor i la superficialitat que es manifesten en escuchado
sonas. El Rey, hombre discreto, se
l a la moderna. escocés i tui bid. Ah, amics mete/ ales- hita seria el mutismr.
Galsworthy, un dels autors tabsignes afirmacions de M. Vaussard. Fa l'efecte que aquest te, limitó a felicitar y saludar a los que partit laMera
cantes
reble
hores
és
segur
de
el
soPosat que els horneo hem dale del teatre efigies contemQuan en A el pata apareix
en materia de nacionalisme, idees d'un conservatisme pobrissó. le oían."
donant-li or- d'escoltar-nos o de sentir-nos porani.
cialisme m len a força governa- de protesta •oed'amenaea,
la
sera
odiosa
campae
D'altra banda, té sobre l'extremisme nacionalista un concepte
te
dre
de
cessa
110
Iliberal
matuament, feu-nos a hots, Mimentid. el parta
En adreear-nos-hi d'aquí esben estrany. Diu que ha descartat de l'enquesta els sostenidors
"EL PROGRESO" HA PLE- rae rreeeer a '.EI programa del III- nya de dilata unió: Primer, contra ele senyora, el do del ben parlar, tante en fer-lim p ortac,i6 del nosprotestants; segon, contra els esto- el do de la paraula viva. Que
Ç
Ja
part
immediatade "certes formes extremes del nacionalisme, que només tenen
beentierne
GAT
tre concurs. sabem i confessem
les paraules buides se les en- la nostra petitesa. perh cepoMeres, per a un país i pe-e a una epoca dades". No veiem perque
metet realleet bl e del programa «sos; tercer, contra els notazis."
El dktri berceloni "El Progreso", soefaliata. o otneideiren, si fa o
u. de MI Mundee indubtablement
dugui el vent, sedàs irònic. Que rem que tot borne d'esperit trole formes extremes, o almenys algunes d'aqacstes, han d'estar
del paria radical, ha plegal... no fa. Mr. , Mardnnald ha su- es queixa amli rae i té una expende-, les nostrer paraules siguin
marcades d'interès general i permanent, mentre que el tenen òrgan alment.
barà significativa aquesta reobeint, segons hom dita, plante, Mr. .1equith.
,
tetnpo
ecia completa e I aquest ram. Perä, la ágil% i .plenes, fins en la dis- unte de la gent de Iletres de
Però
encara
resu'ta
menys
moderades.
ete, lee formes més o
Lerroux de millorar
al
criteri
d'En
tots
de Pirar gressi6. Fdu, Illsenyora, a
Seria, done* . perfectament lb- nostra modisti'k lo ces ha
Catilinaria, celebrada al mig de
res arbitrària ler.f.rmaci5, quan M. Vaussard ene diu quins s6n, les seres condiciono materials i lo
de dir que ei oree plana, ens ha tea els oradora i esteriplore ded men Barcelona, semi precisamente
friü que el pa rt11. /liberal elilsee judici, els extremistes. "Així és—afegeix —que no he vol- setas marea administrativa.
general
al
somriure..
prohom
polinesi.
—al
Vitae eS dise i euée, anant-se'n
ee interroear ni republicans irlandesos partidaris de De VaLa protesta •run notare ressentit o centro-americà, al comissiohis
Isla esquerra amb ele frehaira,n1
notarial
ressentit;
ì1 aufonomistes :.:__ • o mates, ni separatistes eslo" JUSTICIA SOCIAL"
Collegi
Plig
de
tot
ta, yankee. al predicador espa'listes i l'eta insta amh
de
ks. etc." I accentuant el motiu de l'exclusió, declara despecticonservedere, re te P5 van ene- l'amenaça d'un setcocés indignat o de nyol, al entrietenfeta berentent
S'ha publica) el núm. 26 de "Justosa rEscémia llenada; el repte d'un
(qui diu sornetenista podria dir La ceebració bicenmeneen: "Meneses querelles poden apassionar en l'ordre puravertint de fet el un partit
eent politic, perb no em sembla pas que hom pugui treure'n ticia Social", nermanari socialista ca- e n ialre. Mr. Asnie 1.11 pedia que- advocat de Paln in o de tots els ad- ateneleta, advocat, botiguer.e).
tad,
destinos
a
connumerar
la
Feomnseqüencies generals." Per qué no?
dar-ee al meter.< 1 stlie mantenint vocats de Paletat fan aspre i ingrat a la mestressa de qualsevol tenäria de Kant a
exemples d'eliminats que M. V-aussard esmenta, ens re- ta del Treball, contenint el següent et nem huit i la Ist p ilen antiza raid d'escriptee perd no acaben de pals—la gràcia imponderable de
Els
Ole
le concissia, que rau. mes que,
Koe nigsbet g
velen, a despit del còmode "etcétera" abreujador, el criteri que sinnori:senli1 del primer de maig", per allende/lada riel tuve de l'orle- lee-lo impossible_
esa
Per a ;In la ve -iras sempre ha cal- en el parlar poc, en el parlar be.
Ateehores el tie te dual dele
ha guiat. a;' , • r • e
m me,....` n r
• 3 • "El Alomar; "La significatiti de
.
• •
la
primera
greeie
Es
d'abnegació;
Muceta
Gab-iel
g
lados;
certa
gut una
reibreag,
partits erigiese-el pa Orla re
que ne demano per tal rnm tots
la fasta", per 3f. Serra i Moret; "Po- blir-se a base del' Partit del tanta tom ara. C. onformes.
MS,
Fa dos cerns anys. el 21 d'abril de
lítica internacional. No hi haurà re- Treball i del Partit del CapiPer& mes la la a:versalitas del fe- nosaltree som adherents d'un
"--Zr2;44
rfla
mei per a nosahresf, per R. Can:m- tal.
5724 naixia a Koenigsbe: g Manuel
nomen, quants gran, s. quants matisos, Club internacional.
rtS.
i gas; "Burgesia i Socialisme", per
Kant. ja fa a"guns '1 - es. articles de
quan'es eiieranciest, El qui finita noconferéncles i commemoraeons
•
•
A. Schneeberger; "Expiarle'. "Per la
Lee reparaclone.—n1 tots tus més amb la irritai 'lisas dels indivivida de "El Poeta". "El Primer de Governs interessats en , l abor
recorden a les noves . generv;ons aledas, no ti el camí Van as p re com el
Mieenyora: FATI que eetimi maoyes el gran filä s of al 'otant del
maig". per J. Aguadd; "El primer tes repereciona tir rie se tic el ma- que ituua amb la i t rYtabilitat dels esLfa
cada pehle la SeVa !lengua na- qual. sia per retornar-hi, sia per SIde maig i De Brand", per C. de Do- fine esperit do! novarti ; anales, taments.
tural. Nomas qui té mare 1 disc- perar-lo. sa per negar-lo. 's'agita la
aduce; "El primer de maig", per hem pretina Meter avui f ran c aPer dir que Sicilia is un pato innament l'bnnora, sap esser res- Inés d'un segle tot cl pensamert 1:Roure i Torrent; t'Els anarquistes ment optimista respecte . n1 plet ,confortable. l'advocat Rondini insulenvere' lee damee. L'odi tosefie akmany. Adhuc la pulirles
i els Sindicato". per F. Viladotnal;
de les reparaeions i la s'Inició ta a Maetterlink. E.s u la Tontrarntat. per tmaxIlenguft
sha
atiepa. la paree- cerca d'acaparar Kanr. El aVur.
"Anatole France", per Den:41:3;
dots mäs aprernian t s priablemes potser però no és -u va contrariesat a una
rucia d'una !len g ua civil. seria
waerts" dedicara tallre da tota
"Converses erempfars“. re. Vidal i enromo:1s. Pere nra 1 olb s lee aclaparadora.
mee que una injusticia; seria seva Farrera plana. assenyalant
ere
La contrarietat aclaridora es toGere; "Fulls de la HiStória", per necepta e inne report d g fe PXineorreeuna
i
una
injusticia
J. Comaposada; "El Poeta" no ha es- portb sön ineondieinnals . le 'eltra par amb una stisreptilsk ttat integral: rie.
a:s cbrers alemany com e more
bel
banda, el report &lea en !l'Aire d'homes i coses; da vue d'ahir i
dele graos filäsoís soclal : ste s , des :A
tat indultat", per Ermengol de RoL'impute senittir de la nostra
D'altra part. eis naper; "La primera Fasta del tretoll". tina pila de nunts importatets. dr derni: d'individu i de poble:
espiritualitat es manifesta en Lassalle a Marx.
iC"
celebren en'Kan: e: "Ve"Anar tirant". rarieatura dc rApa;
en els quals no, ha velen, 1(1 no re l i de hines_ La contt arietat aclacicnaMes
werh. NArn4 qui administra
disser vicon i
"Les Consiss ; ons de Cultura dels Sin- ha eogut pronunciar-s e . Crelve. paradora és topar amh un dogma nora el
sàviament aquest impuls. ente lortarisme". que hageneració
alema.
dirats", per Balagul Baré i les sec- dones, esser. si ne mnifints. nl- a cada cantonada.
nittor mrern de la
111111.1111111n•••MMMIMI•
nenes
qui
rare
cast
i
prolffie.
Da
ciono acosti rodeo d'ecos, comentaris, rnens eireurn erectes. segt his
ay; as...Tal, ger reerencke el sru
Carlea
Soldevila
mnlvorsa.
maleereant
el
el
no
una frase de M. Poineare in atell
noves i documents.
en el nee.
casi propi verb o deixant-lo
tefe.
11 S. E. L T. E.
A Koen.e,sberg sari 0aleo:3i grens
5 nf rellient amh
perdre,
ce
LA REPUBLICA GREGA
De moment, les qüestion
altres--p e r mea diferents dei! festes cornmemora • ives . a les eara.sa
p.
que poden* posar ep (11111101111119111INH1111111111111111111l1 el1111111111111 M g' siguin—einb aquel! sentit han participar flläsofs i savia 1 , toA "Las Necias", "Somniator" ex- prKies
El Uovern pren en
La Cenit/81d de Reparaolons plica i comenta els miraments dels Governs de Berlin i de Parian
de cemprensf& ami ., a q u e l s a n - tes les parts del mem, i lo maleza
eón el perill més gros de fra
ha rebut la restituid de!. (»- greco amb la sera novena república.
timen, d e re-enterni t a' r• spiri- població de la cautas arab rspr e senA
EL TEXT DESTINi17
sacicas nombroses. Sota tila iluja
ri- s. El president del Consell
consi eració als seus veme frances, anglas l belga
tual. gtIP fan la eivilitarie.
Dias:
ministres de França. en un dieacoeptant les conolualorm dele
Si els pobles s'aiguabarregen invernal. J.: e:utsd äparez.::: annnsda i
ser
La
República
gnega
no
quiere
"
II
rums recent, ha dit: "Queda ben
projectes
Peras_ Arta rabee la resposta combatida.
i (baten, que uses i altres duitin embanderada. Les bandres rcpubliM
AQUESTA PAGA
oreentes que no pot ésser qüestia
per ideals, que uns i altres canes i les bandees inon3rqu:ques
italiana I tot seguit conferenLa mania ede todos los que triunfan de retirar-nos de la Ruhr abaes
s'arrisquin noblement a perdre; javen fraternalmen t a les lineares
ciaran els delegats amb mes- es creerse inmortales."
del pagament de la pace que ene
que lluitin asomes que ele espe- dels edificis päblics i privats. Tat i
HA PASSAT PER'..,
L a "Gr wreta" publica un reial ter Pierpont Morgan per tal de
•.es deguda"...
rits,
en* batre d'ales angèlic.
les representac i ons dels sociali3tes. les
dtzlet, la , part dispositiva dc,1 fixar les modelaste de l'exeouEL "P. U. P." A TORTOSA
associacions dels esturrants
Feu , .Misenyora , que tots
Uaj J iu rcite
LA CENSURA
L'alcalde de Tortosa ha adrrcat
EI plet de flessarabla.—Els
aquells bornes —en n'hi ha- listes lores les mes nombrases mes
M. Eirland ha pronunclat a
'Anhele primer. — Per a l'esamenacen Roda
Moscou
president
del
hemem
un
escalfas
telegrama
al
gués—que. a Catalunya o fora ben representades a la Terimimia. Horn
Cantes un discurs electoral. En
lad i del p a industrial i finandonant-li rompe d'una con- mania l els qui barrera Romania
de Catalunya, catalans o foras- inauguri solemnement el nou sepulcier a T'ir es refereixen les solen ha dit que no era cert quo Dieretori,
Hill110111111VIIIIIMICIA
Bessatini zaTions (le la Societat Epa- Tos un adversari Irreconciliable fenresia celebrada rom a "primer ¡a- estiguin en la qüestid de
tera, odien el nostre verb i la cre de Kan: : a la cerimònia prengui
besmärabs
Velen que els
nn••n•
nostra m'aura, i no poden e s . la pa:aula el professor d'histärja de
'Je'ia d'In keseries i Traccions de M. PoIncant, del qual ha Mas agrupación patriótica nacional". räbie.
I
per
pròpia
sort
deddeixin leer
tar-se de combatre'ls, arrihin a les religions, senyor Harnack. "Kan
ele ctriques , i sense que aixe aprevatt la potaloa exterior.
mitjä
d'un
plebiscit.
I
dones,
per
D'UN HOMENATÇE A EN
i e gatural per a tots aquells eue tenir—natural o marcllevat—un --digué—és 1513 eiu avui encara 01
si anitiqui tligacie ni promesa
El partit nacionalista alono
han
deletrea
un
ple.hiecit
mu l.
cameleen aquell problema. •
verb personal, decores, fervent cap més filòsof. Sentim, és veritat,
TORRAS
'acce P l ecie 1 per l'Estat, ni en
man?, des p ees de la mort
a }tesela per saber si el palde
.(umb neasie d'aquestes lambes i el coneguin i restimin I It al costat del cris de "tornem a Kant"
' 0I ni en pe rt de co que se sol- d'Helfferloh, oforlrä la presate
a
elle?
La
!batea
rus
ele
vol
de
GranoL'Associació de Músicapanrietiques. larfttiano ha ene- facin honor.
també aquest altre: "Superem Kant".
el Dir actori Militar limeHergt, Schlange o b6
conseqüències
nu ai r äzr_la „Ir ur:dila9, pii ,cers nidlaiddaa per denota a
llers, cates 9 consegüisteia de la reunió
Aquesta es la segona gràcia Cap fildsof, pene "cap tari. no ha
ntmtetat a Kixinen, dulat 4'e
l'admiran Tirpltx, que ea pre- general tinguda ande tal objecte. i a
La Besearäbia, es a dir, la Begesaräbia. les ergtlents paratt - que us demano per tal com la •pogut afirmar de poder ignorar Kant
sentara diputat.
seva majoria t tohlació rema- emir -En nom del poble, deelatte Dama de la rosa als dits, que' Abrí ele i =mes ell, ha esdevingut
prec d'alomas associats, ha remb una
e
quatre engite 'ere i quatre perEI Oran Consell rehilete ..esnena, ha manife;tat complida- qi;4 mai no C8 frobarä ningú
raonacfa rom-m ,racid, fent constar la
ens presideix, porta ara vestit el timbal fatal de la anda afem@ones especie tlitzades en estudie
no
*coaptar
PeMi ha deoretat
seva disconformitat a l'acord del Cen- ment la seva voluntat d'unir-se
eco nernies
pa*re per disoutir la valor de de dol.
ina." Referint-se a la personalitat
iinanders.
Canee*
de
dila
t'Omitió
xistknola a
o l'Estat romanas. Una
directin adherint-se a ¡'homenatraarte pel qua' Bessaräbia
cientifico- filosbfica, el profese Bar, Se e e n.—La ßorietat Espanyo- versos grupa felnIstea,. denla- ad(
resta: la del regios interior, que toreat a incorporar-se a Romae
ge de fez-diputas Frases-tu Torras,
rack <>t'id Kant el "Sant rraneese
t o d endiistrie 3 i Traccions Elèc3ent que no hl ha d'amar mis per mimar ets aollieitmst, 'me aqueo molts remetiesen voldrIen que nia>, Per?, si una força guateede la Ciencia" i afirmt que robjecremre tš a rexpressada que la mejor(' I l'opoilold.
triques
federalista
o
autonomista.
vulte volgues oposar-ce per la
Mistnyora: Podeu eomptar. tivisme, la serenitat, la diligencia geacord implica lo isobeirtsió de te fos
J unta tots eis dotuments'i anMentre
els
sovietietes
dinen
vioRmefa a la legitimitat del fet nos, quina valor de les lletres
digpolitica en el si de resaltar, masada
tece dents que leolliciti. per tal
1 tontinuen con mat. es trebarts arnb el catalanes no as aqut preaent o nial, el dese del progrés i
•xchstivarnent pire fomentar lo cultura paraties grosse%
,de p oder poni ir Oomplidarnent
criteri nos re Doble enter; que :labra representada ? Potser no ens nitat sobirana ten els cartelera vesonatas
defenaent
aur
inessied
ritables del camp espeeulatiu.
N leve misal, h, en et termini
plebiscitare a Beesarltbia hi
fer -espeetar els semi dret. avindríem a trobar-nos, de taza
ros breu.
El professor Harnack va darte et
HOMENATGE A PI 1
testes per celebrar el sise anl'le convençut que lutm en tant, en una Academia 1 ens
E.
versar' de 111 oaris Ineorporsebt COWS, -endra alta que ha com- 'avenim a conviure ea la fati- seo discurs afirmara que el sentimei
"Tere@r —Un eop terminat
MARGALL.
a amanita, de la qual forma prea t otbom: que la Bessartable nnitat internacional del P. E. ti. ferni del deure de Kant té tie ras
co mas, .aq zesta Comtssia
elevan el s'u informe al Di-,
signi(icat també ava.: per a la patria
pan per dret de raol, de (len- be est al I !nubes eesent romaApero vespee 5 ii Fnernei ReClub. Per damunt lee petites
Netori agilitar sease caletre
publicum u ockbraris ano zaraJa Ne- gua, d'hietbria, de geografia
l'eses de oadaeod, bem pogut alernanya, avni tan abatida i
nesa.
•
est D dada per. a 1 la revieja', oper%esaliada
Jag3egar-n0a, perqua une 1
na/Nido kmansotse e Pi i Harpa. de voluntat. La unta de
A. Revira I 111,1111
Tibie e aomanistil un fet
ent en be nefitd" del" interesaos
Verte *MI carie* /Niel. •
res nana>

so ? e 13111 Jord
l d

SITUACIÓ A EUROPA

4

i (lid

N club

•
ylsosbte 26 a'abrfl de 024
GRAN BRETANYA

-le'

n1r1

ars, 25. - Els Sindieats deis
je les Drassanes maritimes han
aapia: les proposicions dels patrons
ennetre a rarbitratge la petició
auginent general de deu xelins
semi arta.
.•
Al ararla temps també seran sol.., ars al dit arbitratge les reivindica;:aa e,pecials dels obrers da las Drassa.les cle Southampton.-ilavas.
Parii. , 25.- Telegrafien de Londres
• -Le Jcurnal" que, seguint
dels mecanics, els electric;stes eß
palma a declarar-se en vaga.
-- .as "Trade Union - d'electrieee compten entre l'ases afilian
.: ao obras, han dirigit als pa, .'onandes d'augment en eis sadeu xelins setmanals.-Hacas.

Zls aviadors civils en vaga
els declaren el locaut
Londres, 25. - Els pilots civils
ad& que estan en vaga des de fa
ere se:manes, han rebut avis del non
a de la Companyia d'aviad()
. municant-los' que la dita Cima.: es considera ja obligada a tor,,l•'s a narrare al seu servei.
es Federad:5 de pilota ha reclamat
• informació al ministeri d'Acroe
:e NOMBRE D'OL'RERS SENSE FEINA A LA GRAN
BRETANYA
Londres, 25.-Segons les estadíatraes oficials, el nombre d'obrera
”rat feina, a la Gran Bretanya. pu'. na el 14 d'abril del corrent any a
:cifra de /Amara, o sigui 5,046
•
eue la setmana precedent i
eleays que el 31 de desembre
eassat.-Havas •
l'R. EMSA - AN G LE SA-CO:
IlENTA AMB DISGUST EL DISCR SDE TROT,SKI
ee.-La premsa comenta
el diSCUI'S pronunciat
en el Congrés Ferrcriaeet. (Juan, segons un roagent comunista a la
retanya, que publica el diari
• .", els elements comunistes
.....rtat l'actual efervescència
ea que es nota a Anglaterra,
Itea creat cerriles espeeials que
)carcguin d'animar els obrers briet' s a elle reclamin sempre el ma- 'le llurs reivindicacions.-Ha-

Govern angles reconeix
lorralment la república
helJènica
Undres, 25.-Comuniquen ¿'Ates al ' Morning Post" que el minioetleitanie ha visitar el senyor Buvaranistre «Afees estrangers, coe..::ant-li una nota d21 Govern antas:: la qual es reconeix formalla república heilenica.-11aeas.

RAID AERI PARIS
Ui avador

trances fa mes

tle dos mil quilometres
en onze llores
París, 25.-L'aviador francés Pe:e:je t IJOisy, que va sortir altir
eati de Villacoublav, emprenent
. trainciat raid cap a l'Extrern°riera, passä el inigdia per Buda/ea-Hayas.
París. 25.-El tinent aviador Pel/!tr crOisy, que va marxar de Vir..acoublay ahir al mati, a un quart
ce set va aterrar a Bucarest ahir
:les cinc de la tarda.
R esulta, per tant. hacer fet un
re naregut de mes de dos mit quieetrcs en orne hores.-If a ras,

IRLANDA
F7 z.ea.za la

Conferèno!a en-

tre i' Estat Lliure i 'Ulster
Lo ndeas, 5.-Cürfltiniquen
6 'h ebilla que la Confreisticia
'
la delitnitació de fennte. etre l'Estat Iliure i
, d-angista ha fracassat. La
Cdefe rricia tenia per ()Mete
t,l eaatnar una qiiestió qde a
er./,0 90i . ncia de les rivalitats
c '' ..! neler religiós motiva Ere- incidents.--Havaa.

AL JAPÓ
Grans mítings de

protesta

contra la decisió deis EE. UU.
T W4:0, 25.-A aquesta ciutat i a
O saka s'han ce/carat grans mítings
de pec testa contra el proptisit dels
Estats Unites d'excloure els
tratas japonesos.-Ifavat
Uy SIAL CRIAT ASSASSINA
EL

SEU AMO
Ti rana, 25.-El diputat Avni
Ru slon stieumbii a conse24/1c ia de les ferides rebrides
"i tl 'atil un atemplat. L'autor de
414r essid es un erial, de la yie-

.-Ilavaa.

w,
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LA PVIILTOTTAT

LES REPARACIONS

D'ITALIA

fis olwers de les EL GOVERN FRANCÉS, ANGLÉS I BELGA Decisions del Gran
ACCEPTEN L'INFORME
trassanes accepten
Consellfeixista:: Un
DELS
PÉRITS
es proposicions
sol grup feixista a
pirens : Els
; stes prepaHil la vaga

r.

AVUI ARRIBARA LA RESPOSTA ITALIANA A
LA C. DE R. :: M. BRIAND, EN UN DISCURS, FA
L'ELOGI DE LA POLITICA EXTERIOR DE POINCARE DESPRES DE LA MORT D'HELFFERICH.
LA PREMSA ALEMANYA :: EL SUBSTITUT
PärIS, 25. - La Comissió de cepa'
racions ha celebrat aquest mati una
reunió assabentant-se de les contestadona del Governs de França, Bélgica
i Gran Bretanya, en les quals els esmemats Gateras accepten les conclusions dels informes Ctis perits.
La contestació del Govern belga diu
que en ço que es refereix a la part
que I: correspon en l'aplicació del nou
pla. es posará en contacte amb els alter) Governs aliats.
Demä, com se sap, és esperada la
contesta del Govern Rala.
Tan aviat com arribin totes !es res-In Ics szran donadas a la publicitat.
La Comissió de reparacions ha demanat al Sea president. senyor Barthou,
i al delegat angles Bradbury que conferenciin, a tito; consultin. amb diveraes personaliza:5 financieres respecte
de les Conclitsions deis informes dels
perlas i sobre les possibilitats de realització dels termes propeats en els
esinemats informes.
Es probable que els senyors Barthou i Bradbury conerenciin amb el
banquer Pierpc,nt Hurgan.
La Comissió de reparacions celebrara sessió oficial dimana que ve.Hayas.
EL GOVERN BELGA ES DECLARA DE COMFORMITAT AMB
LES CONCLUSIONS DELS
EXPERTS
Brusrelles. 25. - Una nota publicada par l'Agencia telegràfica belga
din ea següent:
F_Is senyors Theunis i Hymans dirigiren anit passada al president de
la Comissi6 de reparacions una carta
co la qual menifeaten que et Govern
belga. reconeixent l'alte r a moral de la
erial (atan revestirles les conelusiona
del , perita es declara ili,posat a adoptar-las en Ilur conjunt per arribar a
un arranjranent equhatiu de la qiicslié, de les reparador:s.
La carta aeuha dient que el Govern
belga espera ene la Comissió de reparacions preparara In mesures que
siguin necessiries per tal que els aliats
puguin realiczar el pía previst pels téz-:tics.-Havas.
LA RESPOSTA DEI. GOVERN
ITALIA A LA C. DE REPARACIONE
París, 25.-Es confirnta que la
resposta del Govern ¡salió a la co/ municaci:r de la Comissió de Rena1 raciona és esperada denla.
No es caen, peda que ceichri una
sessió oficiosa la Comissió de Reparacions, oeró la nota italiana sera
inonediatament comunicada als delegats aliats, per tal de permetrels
que la caneguin individualmen t. Hayas.
BANQUET EN HONOR DE
PIERPONT HURGAN
París, senyor Barthou i
el cap de les delegacions anadea a
la COMISSió 1Ie Reparacions, juntament amb el senyor Lotean, observador america, s'ilan reu:lit aquest
vespre amb el senyor Pierpont Morgura en un banquet otees en limare
d'aquest i han recollit la seva opiniö sobre les possibilitats de realització de les canclusions dels
rits.-liavas.
L'ASSOCIACIO DE CAMBRES
DE COMERÇ BRurAxiQuEs
A PR OV A COM PLETAM ENT
L'INFORME DELE PERITS
Londres, 25, - L'Associació de
Cambres de Comiere britiniques ha
informat al primer ministre i al ministre de Finances qw. el Consell
executiu de l'Associació (lema la seca aprevació completa a l'informe
dels peras i desiaea que el Coceen
britänic es posi d'acord el znés aviat
possible anib els aliara, per tal que
les proposicions si IS tècnics siguin
inimediatament posades en execuciA.-Havas.
ELS INDUSTRIALS AT.EMANYS
APROVEN LA Illrf:1:-10 DEL
IiLica RESPECTE L'INFORME
DELS PERITS
Perin, 25.--L'Associació d'indust rials alernanys ha aprayat
Ira dec,:sid d01 Reich d'entaular
liczociacions sobre la base de
Vio forme dels pCrits, amb la reserva que la sobirania del 1-1/,ich
sitrui enterament rAtablerta
terTiloris ocupats.-Havas.

Discurs de M. Briand
a Nantes
Nantes, 25. - En el discurs
prominciat en una reunid electoral quo 90 celebrä anit paseada, Si. Briand vale r ressaltar
la necessitat que en les pròximes eleccions triomfi en tota la
seva puresa l'ideal republioa
que recull la tradi c ió de Ernas
i la !radien') da la flevolució,
permetent dissipar definitivament les calúrunies que presenten Franca com imperialista
afiebrada per l'ambició d'una
hegemonia militar.
Robutja l'afirmaciiS que s'ha
fel quo) ell es va mostrar oposat
a Poincar eta ço que afecta a
N,l'ocupaci6 de la Ruhr.

Reeorda que en ola moments
de 1 rictipacid declara que era
un delire de tata ids republicana
reunir-se al voltea' dr la batidera, afegint que ott les 111[0121Nr's eircumstiancies segurament
ell batirla adopial les mateixes
procaucions de Poincar& ja que
ell. Briand. el preocupa igual
que a Poincard la segurefat do
Franca i el manteniment de la
pau.
Arabia el sea (flacura dient
que no per això aprova la poliIdea seguirla en lotes ocasiona
paf Govern en en (Irle es referrix
a lee qüestions fiarals, 901190
que això signifiqui. e001 s'ha
afirma/. quo ia Mi adversa mi
irreductible de Poinearé.--littvas.

LA HORT BETA, I, E Gil
TELEGRAMES DE CONDOL
Berlín, 26. - El president de
la República. el president del
Cons e ll de Prnsia i el eanoeller
(10 l'Imperi, han acireent sentits
lelf, grames a la familia d'Helfferich. donan!-Ins el rondol per
la mort d'nquest.
El parl q nacionalista està
ra• ganitzant per al diumenge vinent una manifestarle) pública
a la memäria del cap mort, a la
rp1:11 seran invita rl o -, les aul(rritals de l'Imperi.--Havas.

Substituirà Tirpitz
a Helfferich?
París, 25. - Al "Malin"
telegrafien de Borlid que per
aubaLituir el senyor Helfferielt
en la direcció del partit nacionalista s'invita
als
senyors
H egt. cap do la fracció nacionalista al Reichstag; Sehiange i lambe a l'almirall Tirpitz,
el qual se coposa que serä nomimar diputaf en les pròximes
elecadons.-Havas.
COMENTARIS DE LA PREMSA
ALEMANYA -SOBRE LA MORT
D'HELFEERICH
130r(m), 23. - La premsa d'aquesta capital, comentant la
mmli do ¡ex -ministre Ifelffe•
dient que la dragraria
sernbla rabejar-se amb el poble
alemziny, ja que liespres dr la
mort (le Siinne:i desapare;x iin
linancier moll estimable i un
poilttie rie primera categoria.
El -Tageblatt" afegeix que
Hei fferich era una gran personal:tal, perä corrornput per un
orguil i una anibiciú desmesura:s.-Hayas.
LES SOCIETATS SECRETES
ADVERTIMENT DELS .),a1BalXADDIIS ALIATS .1 DERLIN AL
GOVERN ALEMANY
Berlín, 25. -- El: ambaixadora alials a Berlia tItan ren;itzat una gestiú col/junta per ehdar TatenciO del Govern talemalta- sobre les Societal g secretes que accurtixen actuant ertnI.räriarnent al disposat en l
Tractat de Versalles i censtitueixeii un perill. en particular
per a la seguretat de les tropes d'ocupació.
Els anibaixadra*s han demaEW al Governy alemany qat3
l n renglii les me s ures neressäries per Jai eS pm-t i fi a
aquest a arT vitat.-Havas.

Camura: amb el
Govern o contra
el Govern

la

Roma. 2 3.--El Gran Conseti
feixi.sta, en la seva reunid celebrada anit passada, adopta
mesares d'una intiransigAncia
extraordinari s en r;r n quo ea refereix a l'animulaciat de eärree%
sobre persones afiliades al feixisme.
Aixi mateix os mostrn resol-'
tament oposat a la formació
feixistes Pll el
grupa
Partament, erriant que diatre
la no y a constitlicid ile la Camtira no hi ha mes quo
majnria i oposicid, cense can
altre dielinciii do partit, i que
els feitistes ban d'observar al
Parlament les oralres que
rebuf de fluir A eaps poli;
Hayas.
LA visTA DEL PROCES CON,
TRA ELS EA-ADMINISTRADORS DE LA BANCA ITALIANA DI SCONTO
Sri/al, cons.
floma ,
liltait en Tribunal Suprema ha
eninençal la vista del proe.,s
contra els ex_Administradors
de la Banca Italiana di Sconto.
-Hayas.
DIJES LEGIONS LIFBQUES
MILICIA
de mi..
Roma. 25.-Et
aprovat la eon.tqii..
nistres
ció de dales 14'1-Z1011S libi.111 e S ,lo,
feixista, destionde-: a
substituir intcgrament ele contingents eurep^os en Ira tropes
colonials.
En prineipi aquestes leglon3
tindran llur guarniel() al litoral, perinelent d'aplasta manera un mairm empleas de les
Ira- pos rie .7olor a lee nones ro e
-ridonalsthci)na.-If
vas.
FORMIDABLE INCENDI
DOTZE MILInNS DE PERDUES
Porra, 2. - Diaan dr Genova a
"L'Euoca" que un incendi ha des.ruit
eis Dock> privats de Sant Pier
nas, creman.! -5C hiles de cotó per valor dc da-te c
FH ha aferras favila-! lavas.

FESTIVAL INFANTIL
Al cama de Les Certs i orgeoitzat
pel E. C. Barcelona al,Ir tingué lloc
l'anunciat festival infantil, en cl qual
concorregueé crescut' nombre d'escotara.
L'acte transcorregué e:1 mig de la
nies franca satisfacci.5 de !a gent
menuda, celehram-se primer un partit
entre in/anula el qual va e›ser molt
ben rebut par la mainada; desprb
se celebraren unes provea atli,tiaues.
entre elles una cursa de mara-, de
la qual en sortí trkinifatit Urrútia.
El primer i segon equip del Barcelona teten una exlebic:á de fadio!,
quedara %%creedor; els primer; per
quatre gola a un.
Cona a ii de letra fmen nbsequiats eis (-acolara amb berenar, menee e/; erganitzadors efectuavea
varnent de glehus ea mig la franca
satisfacció de la menuda/la. .
BOLA
EL CAMPIONAT DE C.STALUNYA AMATEUR
Darr3, diurnenge, a les onze del
mal/. tindran ¡loe al teatre Cómic
les prim,res 1 inraajat :)ric.5 deis cam-

pionats da boza amateur, organittate
per la Federació Catalana de Boxe
corresponent al pes mosca, quedant
aquesta categoria definitivament
grada pels següents amateurs:
P. Marín, A. Alejandro, A. Oliva,
E. Dangla, T. Ropert, L. Vitela,
J. B. Perales, J. Subietas, P. Cárdenas, M. Gracia, E. Garda, T. Valderrama, A. Gafe/a, E. Mascaró, bitschez (J.), A. García, J. Aparicio i
B. Vendrell, els quals, amb els gens
corresponents equips, hauran d'ésser
al traure Cdmic a tres quarts dcu
del mati per tal de pode: efectuar
el pesatge de comprovació, sense que
s'hagi de retardar l'hora a ttr.ciada
per a les eliminat:n.a.
Aquesta nit, de dos quara de vu:t
a dos quarts de cm es anta'eurs
pod,,n passar per la li ad:rae:6 (Paloma. I5, 'ego/1 sega'_, per a reoIhr les seres entra 'es.
CICLISME
UNID CA- LISTA DE TERRASSA
Aques'a important entitat organitza per a (lema una cursa de so quilärnetrm Mime per a corredora de
tercera cotegoria i neófita, amb el segilant recorregut:
Terras s a, Rubí. Papiol, Molina de
Rei, Pallej'a Sant Andreu de la Barca, Miirterell i Terrassa. La surtida
i l'arrbala Mulri llec davant l'enlació del ferrocarril elktric.
S'adjudkera la copa "El Blau" al
primer classificat i la copa Sanrorna
al primer nefit que es classifiqui.
MOTO RISME
iii CURSA COSTA
.A 13.A SSAD A
Eta ce..txes del Grup de Curses
per aquesta prova estara ulividit en
Ica segiient; categories:
Primera catcgoria uns a 1,300 e. c.
PC, flllti uni goa quilos.
Segona in.; a taro c. c. pes minim 475 quites.
Terceia fill3 3 2,000 C. c. pe3 mínina 65n quilos.
Quarta fin g a 2,500 C. c. pes mínim 723 oatile,s.
Cinqucna lins a 3,ion c. e. pes mínim Son quilo.
S'sena
a 35(43 e. c, pes míniara 135o
Setetta fins a 4000 C. c. pes minim 9on quilos.
Vuitena ibis a 4500 c, c. pes mínim eso quilos.
Novena ¡inc .1 5,000 C. c. pes minim /00,/
Deserta mis de 5.000 C. c. pes míairn 1,o5o
Al Grup dIndependents per als
rnotocicles s iestabliran les mateixes
categories per cilindrades que en el
Crup Comercial, nemò els pesos mínima scran els deis motocicles de
cursa.
L'estat actual del recorregut ja és
excellent, perú encara s'esta trebaN:oil aliar inülta imensitat per tal
que el tila de la cursa quedi de manera que t,ermei als concur.iants la
mäxima relocitat, per tal que es puguin hatre elifercnts record:.
Per poder participar en aquesta
cursa tots als elassatgers hauran
irésser majurs de 13 anys i els conductor% Lauratt de posseir el correspcment certificat raptitud prescrit per lvs disposicions vigents.
Les demandes erinsclitició vénen
augmentadcs per altres no menys
inmortants que les anterlor r , harem
se ja parlat de la vineutla d'un pilot fcetticis que prendria part a la

ARENES DE MUNT
Feata religiosa :-: Altres noticies
Dilluns passat se celcbrä al veinat d'aquesta vila denominat Subirans l'Aplec tradicional de "La
assistint-hi una concurrencia
extraordinaria mai vista amb motiu
d'inaugurar-se i beneir una artística gruta per entronitzar-Iti una
formosa imatge de Nostra Dona de
Lourdes, que l'Associació d'aquest
nom ha fet construir en un hell reces del "Bosc de ca l'Amar".
El cost de la Imatge i les despe
ses de la gruta es cobriren amb cabals captats en subscripció popular.
El propician del bosc, En Erancese Fcnt i Sabater, cedí el terreny
d'emplaeamcnt.
Al mati a Tesglésia parroquial
se celebra, arnh tota solemnitat, un
ofici, on tingué lloc també la benedicció de la imatge de la Verge,
la qual acte seguit fou traslladada
en processó de rorniatge des de
1'es:11es:a parroquial a la gruta del
hose. Durant el recorregut una orquestra tocà diferente "manes", i
tan nombrbs cor ile senyores i damiselles entonaren mames vegades
Fliinine a la Verge de Lourdes. El
pas de la processó fea presenciat
per un palie extraordinari. Per tal
de recollir cabals per cobrir les despeses de la festa unes quintes gentils i simpàtiques darniseHes posaren als concurrents un 112cet amb
una medalla de la Verge de Lourdes, la qual tasca continuaren durant el dia.
Arribada que fou la proccssó al
hose litigué Roe la benedicció de la
ortoa, apadrieant-la Na Consol
Burell i Planas i resmentat senyor
Francesc Font. Entronitzada que
estiguó la Sagrada imatge, es resi
el sant rosari, es cantaren moteta
de lloança i l'orador sagrat mossén

cursa sobre un autocicle de la marca que ell corre habitualment i amb
el qual ha obtingut brillants vietóejes.
EXCURSIONISME
El Centre Excursionista Rafel Casanova ha organitzat per a d,-ma els
segiients actas:
Secció c/c Muntanya: EXClInió a
Terrassa, Turó de Montean, cava Simanya, Els Ovits, Santa Arma, Cova
del Drac, la Mola, font del S:nc, casal' Bernal i Terrassa.
Lloc de reunió: a l'estació dais Ferrocarrils de Catalunya, a les 430 del
matí.
Secció Eeminal: Excursió matinal a
Montgat, la Conreria, llontalegre i
Badalona.
LIc de reunid: a l'estació de Sf.
Z. A., á las 630 del Inatí.
La Seceló especial d'excursions per
a infants fa avinent als senyors directora deis eollegis i pares da-la infan: de la barriada de Gracia que la
inscripció per la segona excursió infantil que sera el clia 4 de rtuig, es
tancarä direndres, (I:a in, si abans no
slagués cobert el nombre assenyalat
de aiet nois.
Les deslieses de viatgcs, a arree del
Centre.

El me jor cepillo ele clientes conocido
renta anual, 12 millones de cepillos.
TRES TAMANOS: para adultos,para muchachos
y para ni7ios. TRES G RADOS: Una sola calidad.
reva en todas las farina,-as, perfumerías,
drogu e rías y bawes. Consult e a su demista.
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Els seus afligits esposa Na Josepfa Plademunt, Jaume, Antoni i Joaquima, filies politiques 'losa Munne i Joaquint Nadal, néts, germans, germans politics, nebots t familia tota i la. casa comercial "ANTUNIO DORCA" en participar a
llurs arnics i coneguts tan irreparable prdua els supliquen que li tributin un record
en Ilurs oracions i se serveixin assistir a la casa mortubr:a, Rambla del Prat, 27,
pral. segona, avui, dissabte, dia 26, a les 4 de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Josep, de Gräcia i després al cementiri del S. O.

No es convida particularment

:14

-4
Zenon Mensa dirigí breo i fervores
ses paraules als presenta.
Acte seguit la cobla bei diverse
sardanes, les quals foren puntejades per un estol de joves i damiselles.
A les quatre de la tarda tinge
lloc una altra audició de sardanes„
essent molt mds nombrosa la gentada, tota vegada que en aquella.
hora s'Iii troben els moltíssims
mataranins vinguts del sautuari de
Nostra Dona del Corredor, el qual
santuari visiten cada any per aquesta
Cap 21 tard es resi davant de la
Zczion Mensa torna a dirigir la paraula sagrada als allí presents, s'osgruta novament cl rosari, mossert
ganitzi una proccssó, que recorregué part del famds bosc i darrera.
ment es corcji pm tots els Estela
una Salve de comiat a la Verge.
El F. C. P.i:ria te anunciat
per densa, diumenge, dia 27, un partit de futbol entre el seu primer
equip i el primer del F. C. Cort.
sense, d'aquezta capital.
Els dies te7 i 23 del carrent
mes se celebra en aquesta vila la,
testa de ‘..,:stra Dona del Reenein
Ultra eis actea religiosos es donaran audicions de sardanes i balls als
caUss "Colorner" i "El Siglo", a arree ee les acreditades cobles
lloro', de Mataró" i "La Princia
par, de La Bisbal.
GIRONA
La festa del treball a.: Festival
sardanista
Cor.aerts suspese
Altres noticies
La societat "Arte de imprimir y
anexos", d'aquesta ciutat, celebrara,
la festa del primer de maig amb urt
Anat i un partit de fut i:ol a Celra,,•
on visitara la fabrica d'extractes
Trajes de! seeyor Pagana
- El dia 7 de maig linda Roe
un festival de la sardana i un conn
urs de sardanistes a la plaea de
brames de Figueres.
- Pcr no bava r pose nasziC
la frontera els artistas que forrners
el Quartet Linee, de Budapest, s'has
hagut de sespendre els concerts
e.rgartitzats per l'Associació de Me:a.
sica ¿aquesta ciutat t per la d'Olot.
Es a Madrid el doctor Trancase Con i Turban, president del
ColEgí dc Metges d'aquesta provincia, per tal de prendre part a
l'Asscnibloa que han de celebrag
aquests organismes d'Espanya.
- ira esta/ ajornada fins el clia,
30 d'aquest mes la clausura de l'exposició de paisatges dcl jove pintor
gironi senyor Erancesc Gallostra
l'Arenen.
- Ha estat demanada la Ira ele
la formo:a senyoreta Nativitat Pagana, Hila del fabricant (le Celni senyor Josep Pagana, per al jove senyor Leopold Ramos, fi!l de
sellador i naviler de Barcelona semayor Ricarrl Ramos.
TARRAGONA
Neves diverses
A peticia seva, ha estat jubilatt
el director del Banc d'Espanya ert
aquesta platal senyer Francesa Gar-i
cia del Cid, el qua] carien ha rin.'
gut extra- int !a (Intuid 25 auca,
crtnpleta satifaccid de/ comer<
de la indUstria d'aquesta chitare
- llana marxat cap a Madrid.,
els senyors Isidre Ae113hat. Jasep
López Bertran i Jame. Gil Vernet;
comissionats pcl Sindicat crE.xper- '
tan/ore Vi1,5, perquè assisteixin
a l'Asseniblea d'Exportadora que
esta celebrant-se a la vila de l'Os,
El sernetent ¿aquesta ciutat
ha adquirit una formosa imatge
la Verge de Montserrat, la qual
posara diumenge :Meta als aparadora de la casa Brell.
I,a l'arroy a del Coi: armat ale Cata/u:aya seria coHecada. en uu drle
almea de la parrimnia de Sant
Francesa-, celebrant-se la testa anda
gran solemaitat.
--- S'Ira reunit el Sindical d'Expertaders Vins . l'aquesta etutat
en Asamblea ordinaria, havent elegit el senyor Enric Ventosa Pascual per 41 cärrec Irl'2.5sessor al,
Conse.11 d'Econornia Nacional.
La brigada muiticipal ha co-,
mettilat a trelrallar a la platja de:
la Rabassatla, per tal de preparar
la festa de Varlire que, com ja tenim dit, se celebrara el dia de,
ritas ig vinent.
La senyora Na Carme Ferrer, mollee del senyor En Miles
Dalmau, Ira infantat una formesa,
nena.
El nostre benvelgut
N'Andreu J. Oliva ha tingut la immensa desgracia de perdre la seva
filleta Maria.
- A l'objecte de donar fi a alguns detalla per a la celebració de
la Festa de l'arbre en aquesta ciutat sha reunit, per primera volta,
Comissi6 Municipal de Cultura.
Ha annimmt aquí l'atleta professional alemany N'Amur Bol:, el
qual ha estat contractat per la Federació Atlètica Espanyola perrada
curi de l'entrenament dels heme
que han de representar-nos a
limpiada de Paris.
Virem presenciar al cam p deipons del Club Gimnästie la sessió
d'entrenament que va dedicar ala,
atleta tarragonins campions de Catalunya senyors 13rü. Llorcns,
Forcadell i Recasens, bay eta quedat convençuts del profitoses qua
resultarien ,les lliçons del senyme,
Holz, per pog que sovintegessis‘

Dlsesbte 26 d'abril ds
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El sopar de Sant Jordi
del P E. N. Club
El dia de Sant Jordi se telebrä
ä l'hotel Colomb l'anunciat sopar,
primer del P. E. N. Club de Catalacea, en el qua/ s'apleguen els
necriptors de ¡lengua catalana eense
cap distinció.
Assistiren a reate:
Presidencia: Angel Guimerà, Víctor Catalä, Mari Morera Galicia,
Clementina Arderiu, Jaume Bofill i
Mates, Narcis 011er.
Joaep Merla de Sagarra, Antoni
Ferrer, doctor E. Carrcrae, Criställar de Domènec, Alfons Meseras,
sena-creta A. Aldavert, senyora Tisay Bartomeu de Carreras. Caries
Riba, Llenas Duran i Ventosa, Pompeu Fabra, Joan Estelrich, Joan
Mínguez Joaquira Harta, Ramon
Surinyach Senties, Joeep Marti Sabat, Amadeu Ferrer, August Matons, C. A. Jordana, lean Anis, doctor Josep Maria Girona, J. Vallas
i Pujals, Adrie Goal, M. P. Sandiutnenge, Francesc Masferree, Marta
Estcve, Ferran Agulló i Entic de Fuentes, Ramon d'Alses, Joaquin: Pellicena, Octavi Viadcr, F.
Valle i Tabcrner, Xavier Gamleas,
Joaquim Herta i Cunill,
Domenech, Joan M. Guasela MiMas-Raurcll, Josep M. Lemez-Picó,
Delii Delinea:, Jordi Guasch, J.
Maese, i Torrents.
S'aeheriren:
August Pi i Sunyer, Francesa
Sit,a, Miguel de Palol. M. Poal-Aregala Miguel Duran i Tcrtajada,
Bosch Galleara. J. V. Foix, F. Vairecla, Prudenci Berarana. Cante
Karr, Joaqulrn Biosca, Joan Givanel
Mas, Joan Llongueras, A. Marts
Monteys, T. Carreras Artau, J. M.
Capdevila, Masa A. Navarro. J.
Molas Valverde, R. Miguel i Planas. Caries Rehala, Pcnapeu Crehect. Valed Serra, A. Lepez-Llaused Ramon Rucabado, Merce Vila,
Joan Altas, James Aragay, „Toan
Salvat-Papasseit, Jaequim Ruyra, J.
Puig Fujadee, Caries SG:deviia, Josep M. Cargante, Pare Salan: i Morera, Guillen Pertem, A. Duran i
Sanperc. Josep Granger, Joan Ramis trAyreflor, alanuel Marinello,
jeaquirn Folch i Terma, Eraili Valles, Caries Capdevila, R. Serra, M.
de afentoliu, Lluis Via, J. Parran i
Mayoral, Aneen! Criara, l'elle
Elias, loan Sentamaria, T. Roca i
Roca, Josep M. Junoy, Xavier de
Vena marques de Campe, remesen
Lluis G. Pla, M. Bcadoy i Torrente,
Jcan Rum i Porta, Manuel Folch i
Torras. Antoni Bulbena, Alexandre
Plana, jacmt Laporta, Ventura Gasboa J. alessó i Ventee, Salvador Allatee Amaste Calvet, JOECP Escofina
E. Mellad i E:ases, Jan Alcover
i FIT.2CESC Carreras Candi.
Després del sopar, el !lastre amic
senyar &fin i Mates /leal el par- 1
Jarana que dental a la primera pi
gira caquesta edició.
Seguidament la iilustre escriptora
que signa Victor Catalä Ilegi el discutes següent:
Illustres mestres, benemerits
companys, senyores:
Cedint a imposicions d'un deure
que m'ha Wat aesenyalat i d'un
ere que m'ha estas conferit, ft2'ai•
xeco, ceumtant a bestreta renb la
s'asma benvolença, per ele- queme
meta precipitats en aquesta testa,
eue jo conceptuo una de les Inet
transcendentals de la renalaença catalana.
L'horne d'aquesta terra—tal vereda, per a glòria tevo i benefici
tots, el mis plenament hurté, el
raes net de prejudicis saltes, entre
toas els horneo del món,—ja de sena
pre ha cedas la dona a compartir
companyivolarnent els sets roiga i
les seseo rienda el seu esfera meterial i Ica seves conquestes carne
tuals. Aixl, en constatar el P. E. N.
Club de Ceta/urea
d(11,

constiner el P. E. N. Club de Catalunya no podia mancar a la eradició; no rodia excloure
seu si
ademe I, en efecte, en aplegar
en feix comuaal eis escriptora, hi
ka indas les escriptores, mes no
deixant-les en ?a ja honrosa simació d'atores a:aspemos teere la maese, sind donant las representació
pròpia en el Iloc CrAn albireder. i
no sois amis carecter nominal,
X2
sin6 amb l'efectieitat d'una missi6:
la d'esser veu-portent en aquest acte. Per fer edema', cense mancar
ala furs de la justicia, ha deixat
eme ratear assermaiés atacan:alcainent la que salinvia d'elegir. I l'arate- 7!1112 designat a MI. Per quina
virtut, per quina raó, per quin dret?
Per una raó, per una virtut i per
ts
dret que l'irionic, en ii
re. etic, lacen que mai re:llenare espoisteniament la dona; es a dir, per
virtut, per rae d'escalaia, per dret
d'antigli.aat. "Entre les done; que,
a l'hora present, es dediquen als
exercicis de la planta, a Catalunya, quina es la que fa més
anys que l'empunya?"—slian preguntat. sena dubte, els fundadora del
P. E. N. Club; i la que ora mes
vello en l'ofici o en la delectança,
aguaste ha anomenat, fent un mara
de perseverança en la devoció i aneaant a aqueet mirit un august pre
adieta.
Senyors: ene el convenciment que
kl meta camp d'acció, el meti lloc
apropiat, estan, ara Com ara, en el
eles arrecerat de la llar, no en les
eles d'una situada. per dada iota enreja I de tota vank
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tat; tnes també entenc que la disciplina no es una paraula vana, sind
una obligació inexcueable, quan -rhora arriba ¿'éster disciplinar, i que
a un bell i noble gest no s'ha de
contestar mai amb la ganyota incivil del desdenyós ni amb la freda
excusa del retret. No em toca,
dones, a mi discutir la vostra clecieia. sinó estimar-la i agrair-la en
non+ de les meves companyes, que
tan amunt heu volgut col-locar en
la persona de la seva davantera, i
en cl meu particular, elegir-le cozdieta mercas per l'apreci que lima fet
de la bona fe i l'honradesa que he
posat, durant prop d'un quart de
serle, al servei d'amors i dadeals
que ens són comuna.
Hc qualificat la festa d'avui d'una de les mes transcendentals
a eme aae C0/11 de fet: el
pensament carate, que en els anys
l'aibrags de la decadencia scenblava
havcr perdut teta poi:ruda germinal i jeia colgat i inactiu al ions
del sola, com la blavor durant les
crueses invernenques, de bobee, a
l'escali providencial de la recuperada expres3.ió pròpia i amb sorpresa
de naturals i escamas, va idlarse i esclatar, reprenent vida nova.
De primar trague uses filaments
blancs, planas i blegadiesos, d•efecte
vagament eccoratiu, com els d'a(indice ahres !lavare deixes de garbellia que le :oies vilatanes del
tenles isembraven en test i retenien
presoneres ce la penoralsra del callar. per a desprae els
modestos oraaracnts cense pretera
siena ni gran bellesa!—damunt la
taula del nicsijador patriarcal; mes,
aquel s tiges blanes, scoP aP
ut força ni sabe, ceperllengades coas
mústecs tentacles. a ala de bol. aliaren redreeant-se, cobejoses
i cobraren color i res:stencia. I
crc,s queren. cresqueren acuse parar,
en mida i vigoria. Bes que van
sabreixir del plaxer i, dutes per la
seva fama expansiva, traspassat en
lots els e:inons ingennainent ornamcntals, obligaste els conreacb rs, si
no vallen que s'aescquesein de nou
i per arreo, a donar-los plena terra
aire lliure con/ a qualeevulla altra
planta vividera.
Aquesta sola traspiantacto comple ta', el mirarle. Brollaren a doll
fulles i flora, tot es policroma de
tonalieate sesteares i de molinos
tempere-don; i mas tard s'inicia el
fruir i amb ell les mes amples possib:Ii .e.ts de pnleeirna abundor i beIlesa definitiva...
Variant la :matra podrían dir que
rinfant pageset qce ele cataelistue;
histerias deixarcn orle, alansionat
miserable a lee portes mateixes
la bordarla, es reviva, mcsor. par
imperias ¿letal racial, aliene' aquelles portes no es fermcssia rcra :tau,
enrolen-lo per una eteraitat en la
clausura d'ancestralimts anwrics,
preludials. Va revivar-se i traient
fartes de flameen, es püiä a córrer,
johóbil i iratocesu com era, de cara al sea desti. I quan hagué salvat el primer pardl comeru,:t'e a mendicaz. per viure, trt leer cur s i. De
primer. :mate descalcet; després ja
es pose les espardenyes ventureres
capraire; mes Izad s'encabi
•
diligencia, per fer-ne mes via, car cl
problema estribara, per a &A, en
guanyar temps i esaai... De progrés
en prcgres, ha pasese de la diligeneia atrotinada i gaurcnera
mode i rapid ferrocarril i del ferrocarril a hatea:M.1a propi... Amb
e 11 Ita recorregut ¡a tota la seva
terca, lia treveesat despras les fronteras, ha pres tentacte amb multa
indrets dcl mate rail:tete— Ara
nerues ii menea, per completa:7 les
seva rnarxa ascendent i situar-se de
ple tu el seu temes, anar en..,
pOS5Oir el reside nieraveliös dele
fantaaiceos i agosarats, el vehicle
dels suprimeix les distancies i perinct abrazar tot l'Univers das de laltura. 1 aixa et el que
seseares. epteperadansent,
menda, heu vingut a portar-li, fundadora del P. E. X Club: el duo
a la universalitat; I • e. ,, r s
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Merec„, a la ve.stre 1,ammosa
la fiar sie testet trcleere fastu,,so,
jardins cm expandir-se i grifeen a
ple el pellet que totjust fa pOCS Ilustres Ceceas a la desea opres:ora,
volare, ardit, ansb le: ales dePer mitjaheanea ele la vastaa
•
obra, sle la institutir1 que acabeti
crear, tota la mara raeial del petisament aut6etem pcdra incorporar-se
—si el eeny que talle en s tanteos no
riss fa fallidal—al torren cieculatori del pensament tIsUIldill. -.
pretenJo no se ei en
guíame zusb Isma ve:untas i
•
ler agudice obra tan grandiosa cona al inca enteadre,
fet. Mes el cert as que ei cl P. E. N.
Club peedura, si atada i s'estabilitza entre nosaltres, ja mal mes es
podré dir que Catalunya sigui recta 1 viequi confinada, capeaste:amena dins el; seus lenits geogielita. D'era endavant da seus heritzons s'eixamplaran fina a pardua
d'albir, la seva única/ barrera será
l'infinit... L'orfenet d'altre terma ja
no es trobara jaula: en la indigencia, siseó que tindrà una força immensa cera ecu, filistea una
ha i fsss,ília poderosa i lluida en
grans bino i scnyals de nolilcsa:
serä un membre mes en l'esplèndid tronc collectiu, un fill petit, pera
eatituat j ben rebut en la senyorial

mansió... Voten realitzaci6 mda
bulosa d'un m'ami de poeta, d'un
somni que se sobrepasas a si mateix i mirifica i vivifica apoteósicament ele anhela i lee esperances ancestrals?...
Tal volta algú podre tenir d'aquesta incorporació una absorció
deanaturalitzadora d'aquest engrandiment del cercle irradiador, un esborrament o atenuació del caräcter
d'aquesta mejor cabuda de receptaele, un aigualiment de la substäncia
essencial... Quina errada, si aixi
los! Que peed en força l'arbre en
eagruiximse de cercle en cerde?
Que perd en estructura l'anella solta en soldar-se amb anelles latones i formar una llarga cadena?
Que perd en dime i cohesió la sardana per elegir-san un ballador i un
altre ballador?... Jo diria que res,
ans al contrari; detall i conjunt
guanyen eu l'amada:nene i per
multipliquen i reforcen lea resistencies pera:ala i despleguen i aguditzen en comas polifónica Ice saneIles melodies primarics... Dc més a
mes, tot el que es es fill del set
temps i ha de setincerca a les Ileis
que cl remiten si no vol fracassar,
si no vol gastarme abans d'arribar
a saor, si no vol esvair-se esterilmcnt, den un mirase; i al nostre
temps, en aquesta epoca cantina,
comosa i trontollant sie la post-guerra, que tants esinieolainents Ita pro(M'U, que tan terriblement ha somogut i fragmentas els andes blocs
artificiosos, en dotar de vida pròpia
cada molécula despresa del conjunt, en convertir en este! sencer
cada espurna estelar, no els ha pas
lijara: sense adjutori a la mieradesa,
ff,ciltztent desviable, de la seca órbita indivielual. sane que els ha arrems.dat novee constellacions,
v1 ilO organitzat en feenta nava,
perseguiste i ja en l'hinnit, a gratis I:eies shttetique5, estrucares hemogenies defina:vesSi. rompa:ve 1 amics, mimemosle, no :ele stnee reza billä amb
jefa i esperarme pregonase al moviment irternaei 5551 de la intellgentia; siguen' Li tots, no en manquen
im en la creuada santa, potser
mes impenent que han vis: eIs ceglas... lustre casa noetra, siguen
ben lid /1,7,>3:trYS, amb les nostres
cls n,stres &Mequalitats
tes; en la intimitat n Iel nos.ra ter, sle
no. altres a nosaltres, Iluitem i
putern cense repOs, ti aque ta llagues d'ésser, en definit:va, la neetra creta però en la macere:ció
extraiem cadascú el miflor de nosaltres matemos per posar-ho en fons conté i oferir-ho, pur
sense n.acula, als armes d'arreu
del inim que eses esperen, que ens
allarguen els Meteos, que a canvi
el Los re tuedestisritu esco , enrinuiran la nestra humilitat diligent,
ami la seva ..a tradicional, r a
raran les nostra mesa de nou-nats
amó el,: broca su i joiells que ells teriel/ per nissaga...
Mes no; tampr,c C5 fatal elle haguem de barallar-nos zempre, que
siguem uns irrcdcnt; leed/tulles!
A les rebequeries innocents, peras
ntelestoees de la puerilitat, succeeixen els punta venteleris i les irreverencies de la jovenesa; mes a
aquesta es, I6gic i natural que segueixin, al sen torn, Vequilibri, la
ponderació, l'equanimitat civil de la
plenitud. Jo cree que ara hi entrem
aosaltree, en aquest tercer permite
de la Costra renaixenaa, i bona prova n'es la consattucio aquesta entitat i le 555 1!.i.151/11.? surcer que ha
despertat en sets cls sector; d. la
vida :melle:tu:II catalana. Creieu
que deu anys enrera banda trobat
igual em`oient propici que avui?Loa
sembia que no, i ai2 Z0 eis5 delTIOStra el MI]: que ha ict el trempat
pegeset de la comparança
Avui, acuse perdre ningn cap deis
seas trets caracteristics, tense abdicar en el 171(.:5 deis sea: guetot i tonvieciems, i.enre lanar poc
ni molt el propi p:mt de vista, ileel
j'Orla aph2Z:nr-nos toles al voirant
colesta tanta, per celebrar ami, el
mes alt esperit ccrperatiu una de
lea mes, alter fustes de Vesperit. I
la celebren, justament, en una ¿lada simbi:dica—un altre cncert tue la
vostra Mandó i
la diada
elori3s Saut Jordi.
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, . la celebeeni, precisan:cm, c,uen la terra reneix a la
beatitud de lailum primaveral, quan
c,.elaten, pures embaumed)res,
serena unes i sempre rcnovades.,
con: qudeern essencialment immustiemble, les :oses tradiciemals en el
vergel de la t,:aria...
Senyors: imintament commoguda
tsm la cordialitat d'aquest moment
que ala eifert a si maieem la gran
ras/sitia itstellectual catalana, ¡edad:, per la prometenca d'un esdeveni,ior ce, plendent, ele fonaments
del qual poscu vosaltres en dia tan
ase-enyeta:, jo saludo amb teta reverencie el P. E. N. Club universal i mas particulannent, al (le tatalunya, desitjant que la sort acolapapi la cesa setuaeise al llarg dels
anys i atab cli cas eco:aproar! a
sets en la 1^,Osa aja que emenenent,
mies emanasen-1cm vells i jemes,
mesara, i deixeblen, la me ell la
nta
en l'anima,
e..
1 si Migues anteritat per proposar quelCOM proposaria que els membres
del P. E. X. Club, que da cavallers
de Plerua,—Ferdc més rica en
idealitat, en contingut espiritual de
la nova Catalunya,—per retre tribut al gran deienror deis Jura tic
l'Esperit, prenguéssiu per distintin
les roses immortals de Saut bar«
per Patró de l'entitat
1.•
i que,
cada any, lid cha com avui, es reu-

•

nisaln en àpat fraternal, per veure's lea caree, bescanviar iHusions i
relligar-se els cors amb l'efusiva encantada.
Una cordial ovació va esclatar
en acabar l'eminent eseriptora el
seu delicat discura
Finiren ele parlament, .amb el
següent del president del P. E. N.
Club, senyor Morera i Galicia:
Senyores i senyors:
He posat un xic d'espai entre els
altres discursos i el meu perque
desaparegués la impressió falaguera que han deixat les paraules del
senyor Bofill i Mates i les de la
senyora Víctor Catete, cl toril de
la qual val mis que el de molts
hornee.
La veritat és que entre l'un i l'altra ja ho han dit tot i ho han dit
divinarrsent. Han parlar de lainima
d'associacions corn la nostra i de
la transcendencia que te la seva
implantació a Catalunya. I sobre
tot han parlat d'un aspecte que ha
Migue prou força per fer-me acceptar el lloc que van designar-me els
fundadora, i que és la significació
d'aquest espectacle de confraternitat, per la qual he vingut trcballant
adataras tant do tenme, i que es
tan (ornada per Catalunya ',creme
china idea de l'harmonia entre rls
intellectuals de Catalunya que m'ha
donat una sensació tebiona i manyafea de la designacisi de la qual se
m'ha jet objecte.
He d'agrair a tots els que tn'han
cscollit per a aquesta tasca tan
gran i tortuosa d'unificar els hornee
sic lletres de Catalunya. 1 els promete que tota la nieva actuació sera
dedicada a que en rebi el Club
que asan inaugurem el mejor proeit i glaria. El Club, cant sabeu, no
Os mea que una lita d'un itinermi
espiritual que ha formar una gran
idea. El fundador, pmser commogut per un espectacle horrible, que
cl toca y a de molt prop, contino.
gut per la gran gin rra i els seas
crims, ;obre tot, liorroriteat per
aquest espectacle. es va sentir crisial a promoure un reviscolarncnt
d'esperas per veure Si es podio arenseguir que les valors espirituals arribeesin a deturar Vallan ¿'altres
forces que avui tenezi una influencia
damunt del 1n6n de tal manera que
a algens esperas els ia preveure
una edat enajena barban i a alees
un miondrament de la civil:Madi,
cureTca. I es clar que entre el peeshnisme d'alguna i cls optimismes
deltres hi ha el seny que ha vingut a concretar-se en aqueata asseciaci,5 matra. hi ha la comum 6
dels bornes de ploma, i d'una e n2gada er .empre, diguem que quan
parietal deis bornes plorna parlen' mes de la plome. de les dones.
perque es una ploma que per ésser
mes alada ens arriba mea amunt
del con
Es proposa, donen, de fundar el
Club dels bornes de la ploma, no
l'associació, ni la federació del;
homes de la ploma. Aquesta paraula de federaciO, significa un acoblament de les gents que encremn
per dciensar els sees interessos.
D'aquestes entitats sslsi ita a nissIts
llora, n'hi ha a França per esmentar un exemple a la vera nostre. Pech la iinalitat d'aemeetee entitats
seciela. profcesionaln, no as pas la
que preside .x la idea del fundador
(lela P. E. Y. Club, que no cercava
de defensar interesaos dels escripto ra, i qui perla d'escripters ja inclou el; crttles, els periodistes, els
savia, els liiôsofs. Eh volia treure,
del contacte d'ells sm be general.
I de quina manera: De la mes efectiva. Arribara a influir en el pencan'ene internacional del món. Si du
bornes de ciencia infinita per aquest
pensament generós orribessin a pensar qué C S 111(;S eficad si estudiar
per curar i evitar una xaera de la
Humanitat, o esinerçamse en Cese
un auxiliar del botm daquesta
;sosera servei de les
seves imrsions, de les seves guerree. els avançaments e:entines, s'ohtindria que la Clec:a presea la
acea inissi6, que ha d'esser ceseneialmeut humanitaria. Si s'olningues
que eta economistes i els financiera
no serviss.in els petits interesses particular:, sine, els interessos generals, unimmats. Si la Prentsa, que
porta l'até i l'amor da tot el n'Oil
a les Ilar,E, que yerta tumbé deso'adonis i tragedies, en lloc d'ésser
una infladora de les males passions,
en lloc d'actuar com elernent
pertorbador i de corrupci6 portas
per tea aren ein aires ele les bones
intencione i dels sans propósits, no
cm negaren que s'inauria arribat a
la consecució d'una cosa cabdal.
Aquesta va esser la idea del fundador deis P. E. N. Club, forrentant
et tracia entre els escriptors, procu•
rant que alla on vag,M es trobin
un acalliment pe: de saupatia, d'amistat, (le frarma i cisdIal companyonia,
que Cl, faci, jo no dare r,,rtnans, perä
que el; unei.ei amb el; rnaxims
d'aiczte. 1 de les activitats
que neixen del trece. de l'estimadas,
de mesurar 13 vaina respectiva, es poden p;eveure realment hornacina mea
amplis. fent que els intellectuals sigue: ver:tablas citstadans d'una república. de la t'entable república de les
lletres. 1 el fundador del P. E. N.
Club vol això i }la procuras per això
precisament, establir nuclis a tors els
paisos, en tete els membres siguin
teaciats com a companys, i així van
ésser acollds l'any passat els nostres
companys catalana que varen anar a
Londres i aixi rebrem el mes que ve
al gran cscriptor Chesterton. que vindra a Barcelona expressament per saludar la nova delega:el, catalana del
P. E. N. internacional.
I com ho fa el P. E. N. Club per
atényer aquests resultats? Dones els

.
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNyk
ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL N1ATL (OIntervackma d'Europa. Nord LES 8 DEL MATI. (Observador), de la Xaras

d'Afriea 1
rebudes per telegralis tense lila)
A l'Atlentic septentrional es troba situat el centre d'un important nucli de pertorbació atmosférica, obaervant-se A temporals i pluges del sudoest
a les costes de Galicia i a les d'Anglaterra. — A
Espanya el temps ë bo a Andalusia i regid de L/evant, i nuvolós a la resta.

teorobbgica catalana, comunmades per urdan):
El temps a Catalunya es bo, mes hi ha ab
núvols a les provincles de Lleyda i Tarragoim
Les temperatures es mantenen elevades,
estar la máxima de 30 graus a Flia.
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a. VENTS SUPE.RIORZ. A
Altitud, meres:
Direcció:
Velocitat metres ner segon:

:..i..d.ttges de earraoesere arate, e. lea 7 un, mati);
250,
500,
/000, 2000
1 NE. SSAV. WNW. \V.
8,
as
ro.
3,

OBSERVATOR/ METEOROLOG/C DE LA UNTVERSITAT DE BARtELONA
notes d'observad
7, 1 , :8 hores
Banametre a zero i al nivell de la mar: 7(.23, 761'7, 7606. — Term
-Anetre sec: /6'Q, 17'4, '6'3. —
TerinOinetre humit: 138, [5'2, 15'2. — Hure,itat (centessirnes de sararaci6): 77, 78, ea. — Direcció
del vera-. E., SE., E. — Velocitat del vent en metres per segar.: 5, 3. 2. — Esta: del cel: quasi tapat,
tapat, tepat. — Classe de núvols: cirrus-strat 5 , alts-czimul5; alts-strats; aiti-strats,
Temperatures extremes a I ombra:
Mexima: 1 12. — Mínima: 143. — Minima arran de terra: 12'5. — OsciHació termométrica
.. 49. —
Temperatura mitja: 16'7. — PrecipitaciO argilosa, des de les 7 hores del dia anterior a les
7 ll ares del
dia de la data: n'o milimetres. — Recorregut del ve nt en igual ternos: 120 quilòmetres. — Observacions
narticulars: boira.
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diu ale novellistes i als podes i als
bornes de ciencia, que posin quelcom
d'aquest espera de germanor en les
sa yas novelles i en els seus assaan i
en lee senas poesies. Porque se no
ho fessin aixi. que ',emerja? Passaria cl que ja camama de passar arte.
a mea la Hereanitat—i que jo dina
que és per causa de la manca d'espiritualitat—. que grinyola com una
maquina rovellada i freda. tense la
tebior d'una comunitat espiritual que
enaheisci les seres obres.
Per aquest cantil pot el P. E. N. Club
amanecer els SeI.15 fina? II, aconseguirá? Ah. qui pot dir-ho? Però ja
ha pron, en proposar-s'ho erque la fi és generosa. 1 no seria la
primera ..-egmla que un gest o una
aventura generosa i fantasiosa es tiCies
premiada per Yobtenció del que e!
des:tja, com a premi de la bona intenció esmerçada.
Una fi generosa, pena no excusada (1112 pegues creure's que l'art és
impecable. Si per la mateixa natura
de la humana feblesa l'honre peca set
vegades cada dia. considerem. Senyores i Senyors. els punts febles, les
ternptacions ene assetgru l'art en general i paKcularrnent les obres de la
ploma, que d'aquesta febiesa sam patidores. Be digné el personatge de
Shakespeare, referint-se a la dona i
que ampliara la comparanca pedem
nosaltres referir en general a l'obra
¿'art: "Ah la densa ja ho sé que és
una recrea dels Deus quan no la cuina e! dimoni",
Contra les temptacions i per armar de feas:real la :matra pesaible
feblesa, tertien as ui eis reunas i tenen
has els bornes de lletres, una triple
cuirassa, liana de recordar en aquest
aete i precisameat en la data que el
celebrern, cera e; la que fan es noma
de Shakespeere, mea el 23 d'abril.
de Cervantes. mort taroM el 23
bril i ael nostre Sant Jordi: raeré,
de Cata/anea, la fasta del qua: celebra avui, dia 23 d'abril.
Amb aquestes cuitasses, sma la proizada d'aquests tres grata nema, saludo el P. E. N. Club de Londres i
trae els del telón, i saludo, partid>
larment a Vds vcsaltres. i amb tot
afecte i germanor us abraço a tato
en la persona del n ,tre g,lorids Guimera.
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La M i i si ca
REVISTA MUSICAL CATALANA
El dame número de la Revista Musical Catalana ve rolas" exclusivament
dedicas a la pula:mala de l'extensa i
magnifica Memória que en la passada 3,:5i50 general de l'Orie,5 Catalä
Papi el seu secretari En Pasqual Boada. El traban del senyor Boada, que
es una !notable erötnea, plena d'interessants dades i escaieuts comentaris
de la intelisa vida artistica i social
de l'Orfeó Canalé, quedara aixi recellit en fascicle, constimint stil valu5s
document per a la futura història de
la vida musical barcelonina.
Donat el caracter emecial del contingui del presea: Manero de la Revista a(usical Catalana, la Junta de
l'Orieó acordé fcr-te un trame extraordinari per lliurar-ne un exemplar
a tots els socia de l'entitat, els guata
la rebran eportunament al seu doma
eili.
CONFERENCIA SUSPESA
A causa de la sobtada mala/tia del
distinga a/micas:ea, i campositor En
Jaca hachen, ha estar aje:macla fins
nou avis la confetcncia que. a arree de dit senyor satavia de celebrar
a l'Orfeó Gracienc diumenge veacnt
a la nit,

LA NOVA
iviANCONIUNITAT
EL SENYOR SALA NO REP
Altir d enyor Sala tampoc va reine
ele parioreistee que acudiren a visitar-lo.
AXADES I VINGUDES
Alair va marxar cap a Madrid e:
baró de Viven En canal va tornar-ne
el mame de Figols.
AÇUSSS nobles .:enyors han gestionat
a la capital espanyola diferents aler
relacionats amb el P. U. P. i les corporacions que representen.
EL CAP DEL. P. U. P.
A CATALUNYA
Ahir navant-despatx del senyor Sala
eslava bastara pie de gene. Hl hacia
tots els elarnents que integreran
P. U. P., per a la formadas del qual
el senyor Sala anava donant dispesi.
eitles als seus visitants.
UN ACCIDENT I
UNES INDICACIONS
El diari Las Notici.:s, en donar la
informació de laccide.nt automobilistic
esdevingut a les filies del senyor Sala,
després de íes remarcar que no va
publicar ;a not Ci3 501Meli21-,SC a indicacions que no podia desaterdre, expilca com t,l senyar Sala va. arszbenrae-se de l'accident en arribar a la
frontera, de retorn de l'estranger, pels
¿bicis de Madrid que no arengue:en les
indicanien5

CRONICA DE CULTURA
AssociAcro CATALANA LEANTROPOLOCIA
Atol, dissabte, a das quarts de set.
celeSrara sessiG c:entfi:Ca i'Anseciacid
Catalana d'Antropelogia al Sem:nari
de Prehl,tOr3a de la UnIversitat. En
ella. el doctor F. de Asenacli deseoensilad el tema: "Comentarla sobre
aatropormr.ria dels farnolencs".
CONTRA LES BARRAQUES DE
BARCELONA
Lacte anunciat per a dame diumenge, dia 27 de l'actual, amb objecte
d'orientar la campanya contra les barraques suburbials, tindra bloc a les
onze del nuati a la Sala de Conferencies de l'Aterida Barcelona Cenada. 6.
Parlaran els doctors Emili Mira,
Jaume Aapiade i F. aluntanyä, esseta
especialment convidada la Prernea i
les entitats matutea' i obreras.
ACADEMIA DE BONES LLET RES
Ett la sessid celebrada per aquesta
AcadZmia el dia 1 3 deI corrent,
reverend P. Lanas: Casanovas, S. J.,
presenté un treball sota el tema "13a1mes. ano:03:sta", que forma part d'un
altre mes melena sobre el (lit filòsof
cataba Tractet d'una calaren:e contra
Males. Digué que tal habla de nomenar-se 'acusadas que li fea feta
per haver-se 'emane dels dos comtensa Joaquim Raca i Carnet i Josep Ferrer i Sub :taita. amb els quals
merada "La Celan:ación", par fundar ell tot sol "La Sociedad". Lacesacio fui d'injusticia , de deslleialtal. Primer corregué nernés de boca
en boca; despeas de la seva more foil
estanmada ert diferents blografics casrellanes i franceses. Es pot seguir el
rastre d'aquesta grey calúmnia, fans
a trabar l'origen ernmatzinut 22 la
5 mateixa i a més a n'es es pot demostrar documentalment amb tota eviancia eme es vcritablc calar:trae. uto-

.
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1 guria a gratdent per la passió d'a;
gun5 i tolerada sornaguerament
1 la debilitat d'altres. senss que, tr
aix6, rnar.qus mai a ven serena e
la veeizat. El divulgador priori>:
de l'acusada, ieu la cotice:caí de tes
les peces daquest preseas, la quia
estas trabada ara i d'ella pee
dit una vegrela mes: mentita est
quites sibl. La vida irnmaealada e
Ealmes. home tan sant com saal, unda puriesima d'armsaa .oca quita: lve
via volgut pam, una passió cefia.
SECCIO PERMANENT DE BIBLIOTECA CIRCULANT PCBLI
CA DE L'INSTITUT DE CELE.
RA DE LA DONA
"Física" 2 vals., O. Murani.
"Maria Stuart", Schiller.
"Rente en 8 j aurs", Vettart "El Evangelio explicado", Frassi•
nett:.
"Larnonine". M. Jules Careta.
"Nuevo formulario de perfumes y
cosméticos", J. P. Durvelle.
"Cuidado de los animales amical
sanos y enfermos", L. Steuert.
Iosep Lleonart, "Eis Pecas d'Ana

.
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CRNIC1 SC‘CAL
PER EN INDULT
Per darnanar ale poders públics Encala de Joan B. Achcr, una amplia me
nistia pels presos per deliet m pola
i se&Js i labaliment de la mes
more la Joventut d'Esomerra Catean
ha aeorcln celebra: a prnwipis de la
panera setmana un tniting manaren
elan aCte prendratt part elements
diferents sectors d'esperit !liberal e
Bareelena.
Per al eit acte se solEcitarà de Vea,
reHrsatisin-, Ajur.tament 13 cesaseis 67-1
de leo setas esolenclies riemenlautista
MITitNG SUSPE.S
A GRANOLLER5
A masa de no 'nevar pegat assistiq
per diversos motius d'indele partkalle
alguna de!s oradora manchen, :nazi
dz stapendres cl miting anuncat
Crenallcrs, per demorar
l'Acher (al E! Pacto i la ararsintis.
Peebablem,nt lacte .‘e celebrara.'
aterres vinent.
UN ACCRD DELS CA:48E1e
DEL LUCRE
L'Asscatiacia Prole:ab:tal de Cae,'
brers de Barcelona del Sindica: Liisit
posa a coneixement de tots eis seo
associats qua na campa:cm:eran a laka,
semblca general extraordinaria cel°'
Lrada el tha u ¿el eme sons, e'ec
prengué record. p.‘r posar-lo a
practica des del primer de maig
xnn, que Iota els socia daquesta etnitat
paguin 10 cèntims mensuals per cid,
company invalid que In hagi. Actea,'
mcnt els invalida són h: jean Lb'
rens. Enric Montaner. Dosel> Gnmalb''
Erre i Conrat Compte. ‘7a
des del prim ,:r del corrcat an:'s
ha satisfet les quantitats de tio Pei"
setas mansuals.
=:.7r

6 7 an tate CROMO
Restaurant. Binars. Tresillo

HLII
Saló per a noces i altres imito
Propietat: Hotel Colomb, S. 411.
Direcció: REGAS

eibur te il'abrti•losi
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EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
El crim de l'exprés d'Andalusia
PRESENTAT UN SUBJECTE QUE RESULTA ESSER EL QUE VA
LLOGAR L'AUTOMOBIL :: NAVARRETE S'HA CONFESSAT AUTOR DELS
FETS HONOR! SÁNCHEZ SEMBLA QUE FOU L'ORGANITZADOR DEL
COP S'HAN PRACTICAT ALTRES DETENCIONS
ES
RECONSTRUIRAN
ELS FETS EN EL MATEIX VAGO-AMBUIVUI
LANCIA
E) :lote assassinat 1 robatori
de l'exprés d'Andalusia
UN ALTRE DETINGUT
aladrid, 25.— "La Libertad" publie, ;val el següent solt:
--;ej periedista que ei pot dir que
tea de guardia permanent a la Diarció de Seguretat per tal de retotots els informes que pugui sobre
d seusacional succés de l'exprés
d'Andalus:a, observa a última hora
de la matinada l'arribada d'una per.
era de la qual recordava la fesomia
çue anava acompanyada d'un jove
eescone gut del reparte:.
Fent un esforç de memòria el peodsta recorda que el primer persoratee era En Ramon Lazaga, cornis-eni (le pedida a;ecte a l'Ambaistaila
aspany a a París.
E! jeve que l'acompanyava, semrae ene en concepte de detin gut, rerres:::.tara uns vint-i-dos anys, arnh
cara afeminada i capteniment equiPortava un vestit gris.
El detingut comparegué davant del
directo: i el cap superior de policía,
j queda incomunicar al local de la
gbera brigada.
Qui és aquest nou personatge?
Tiadrà relaciú directa amb algun
autors del crira de l'exprés o
rab roto plegats?
Era ne.més amic de Navarrete i
?erra a Paris alguna missiä d'aquell
c,:a la de dipositar-hi el diner i joies
rchades en algun Banc?
No sabem reo. El que sembla cert
is que ha dlaver estas detingut a
e capea! de França, en arriba reartmen.t
Vearera si avui s'aclareix el mistea ¿aquesta detencia."
-:OM SHA EFECTUAT LA
PRESENTACIO DE DONDAY
.-ieuest migdia el cernandant e:1
'e de la secció quarta de la Sala
ajusticia de la Capitania general,
:mandant senyor Rada. ha cenar-e:el que en el solt de "La Libersa es dita
lanifesta als periodistes que el
aun" de les dilieencies en Vassurnpafe erini COnléS en l'exprés d'Ansasia obeeix a raparicia d'un nou
.'a natre cornplicat directament en
comissió del delícte.
aquest personatge es diu Donday
i r.. presentá a l'ambaixador espa'"ol a Paris, declarant-,se ea-autor
1cl-ira de renpres d'Anaalusia.
Crea que per a efectuar el traellat
Sri die Donday a Madrid era recestcin la tramitara:a de l'expedient
i aixd, és cosa liarga,
sudor Tenvia a la ¿contera es.. acompanyat d'un agent de
'e, i a la frontera espanyola
e ha estat detingut per la popeis.
1
e ay ha arribar aeuest mata a
ereie de tote els altres camelias e it el crim, quedaut coreipletacela seca participació en
seca declaracid s'accentuà
• at de Navarrete.
,.77ibar a Madrid ha estat porir a la Direcció de Seametat, on
se
tret la fitX3 anconometrica.
Capitania es trasteen toar& sarets de la marxa de le, actuadc.ne.
XOFER PEDRERO ENCARA
NO ESTA ALLIDLIRAT
saat haver-se asura

•

xofer Julia Pedrero es
en llibertat, a última
ahia a la nit. encara ro7.1 c (In de guärdia de la
araaire.,.at. en el rna.1e(• p,s ue delarigut.
veaada aeastrit tot el qua
ej dit, i potser desprds dril- ,i-:. luatiions en les quals
,
la 'flierven"isi
Jul.t1. podrii aquest disposar
ee
, n . va persona Illiurement.
Es can que aviat aera areaa
a Propasirid del jutge de la
atina, senyor Santarnal s ia. per,
g ur sl g ui tornat a Mita l'imPAN del servei a Alcazar i torrarea.
Las JOIES WETROBADES
CASA D'EN TERUEL
eernissari general, senyor
Z tlina, ha estat a la presó per
lal errogar a Carme Atienza,
l' objecte de precisar alga°t sospites que tenia :obre
loe uttacia del diner producte
dn robatori.
Els detalla facilitats per la
.letalg uaa toreo raolt reservats.
3trubla. que, en marxar el fugili a Antani Teruel, digné a la
Seva dona:
--Tu no et preocupis per a
que aqui, al Hit, et deixo
illla fortuna.
Ori entarla la policia en aquest
411111, decidí raaliazar nous regis tres al dornicili d'Antoni Tare].
S'ha trobat fine ara: en bita
2.200 Desastes; 186 sao,

nedes d'or de diaerses nacions
i valora; 3 rollarg de perles;
una cadena d'or; sis rellotges
de pulsera; una pulsera d'or;
vuit anells de segell d'or; quatre anells de briliants; set penjols; set agulles de brillants;
24 pararla al arracades; una arretada sola i nou peseates en
moneda d - argent espanyola.
Aproximadament es fa ascendir el reethilia i paper trobat, a unes 60.00 peesetes, taxant-se de primera latencia les
»des en unes 45,000 passeiaa;
ÇO que fa un total d 21.000 duros. quantitat que se suposa
sigui la part que corresperalria
a Teruel en el saqueig de l'am
bulància.
Supesarit-se que presidís Tequitat a ta el aepartiment afeetriat pele criminals i que aclimate
no arpan aina ala tres del rot
i el que eobrl la retira.la de
que el robatori
pat arca:e:mar-se a la xifra de

l'auto, resulta

81.000 duros.
LA DECLARACIO D'EN
DESIGNE AGUILERA
Anit paseada. a la Direcció
de Seguretat, infarniä el vei
d'Alcazar de Sair Juan, Denignro Aguitera, la prese.ncia del
qual harta reciamat el jutge
ne lila:' que instrucix el proces.
E5 prahable que Aguilera sigui sol ni,"is a un acarament, ami)
Sälichrz Navarrete i potser sigui nbiat-te d'un interrogatori
detallat per nadara alguna: eatrems.
EL FISCAL
Aquesta tarda cl iisea.l. coronel PiCid ha celebrat una etitenSa conferencia eral) el capit à general de la regid.
lies de Capitania, el fiscal sha
traslladat a :a Direccia General de
Seguretat, conierenciant arnh el director de policía, senyor c1,1

DETENCIO MISTERIOSA
A primeree heres danpiesta tarda,
quan major era ranitnaciii al carrer
de Preciados. uit individu eme portava
una maleta irr Manar a donar-ee
per des ateeats de seguretat. El
descenegut intenta fueran i en ésser
agaiat es resista fino .,12 icu dominat.
El detirgut iou coaduit a la cantisa la Dinaces del Ccatre i
rece:3 de Stguretan ort ingressä al
calab&. quedan: incomunicat.
Encara que es guarda grau reserva
sobre aquèradeantucid, sei creu rtiacionat arnh el robatori de 7e.xprés
d'Andalusia.
UN ADVOCAT QUE R.E`ZUNCIA
DEFENSAR A NAVARRETE
Avui sha salen que lit:vacas senyar
Monteys ha ren:nxiat a la dzienm de:
detingut Nacr.rrete.
UNA LLETRA DE TERUEL A
LE:: SEVES MARE I GERMANA
La carta lee debes escrita Anioni
Teruel en Tenveltori d'un paeuet de
cagarrees de so centirni i que fou re«Vade pel Jutjet diu:
"Vogudes mace i germana: No tingueu odi a 11 meva dcna, que es innocent; ella no sao res, i eum que jo
.sol roe el culpable Mengero na tret,
pugne cm rcrnordcix lht eonscincia
que patear el que den.
Jo, mere, ja saben que no he nascut
per aissia: in hia proposaren i ralo tornaren a prup05- - , i veient les circurnstäncies en que cm tz:Dbava sense tenir
per menjar. ha vaig acceptar.
jet he estat petate pena
Després
eso sa erra h p he fea
T-ampae sabia que tinguessrin rilis.
Calculo massa quina seré la pena quo
passar,n. i podeu calcular 1 ,4 que ;0
eslk pa'-s;.nt.
11()NORI SANEHEZ ES PASA

CINC l'ORES DECLARANT
A les ORL8 del matt eiaau del

despista del cap superior ele ru)_
Rein senyor del Vall a el de ! ingut Honori Sitnehez. el qual
mangad a dins arel el cap superior tino llores seguides.
sanchez Molina sorti ara
l'aire d'un pratund anorrearema i arub senyols a la cara
d'enorme canaanci.
Al cap de poc, el senyar \'alItt ha resbut ctta periodistes
amb gran sorpresa, els ha &lit
que no el: liarla de comunicar
res. Ajara fa sopetear que Ho
nonno ha conressat la seva
participació en el delicte.
EL QUE DIU EL SENYOR
l'ALEE
El cap superior de malicia. a
preguntes dele periodistas, ha
cid, que no sabia res dele dos
Denyors que asseguren que la
nit bavien estat arnb Honori.
—I Peltre oficial de Correus
detingut ahans d'ahir a la nit,
continua, detingut'! —ha preguntat un periodista.
—N'hi ha més d'un de detingut.
Ha acabat el aenyor Valle

dier.t que es continua trebaa
llant de valent.
SOBRE LA DETENCIO DE
NAVARRO
Un periiaclic publica aquesta
informará:
"Anit paseada fórem rebuts
per l'adminiefrador de la Central de Correus, el qual interrogärem sobre la detenció de
Navarro.
No f m'a oficialment aaaabentat del cas; l'única notieia
qua tenia era la que havia II a.
tos el cap de la Secció Impresos
Ordiairris, on trehallava Josep
Navarro, dientali que abarre
d'abir delxä d'assistir a Fofa.
cina sanaa justificacia.
Quin no coneixia oficialment
la t'at e rrajó, de les seres paranles se'n rieduia que tant ell cona
p is atraes alts entp/eats que esturren arnb ell n • estaven enteo ato d e 3 del primer moment.
En &e manaren si Navarro
s'havia dadirat ni servei d'ambulant, contestó:
—Efectivament; estigua viata
jaral, durant alguna anys. Precrsarrent vaig asser jo rl que
cl vaig retirar del servei, no
reronia per quia
Despras, parlant arnb alarins
cornpanys de Navarra., ens per.
guarem assabentar que agitestes causes to pen dorare marat.
L'ambulara, no exercia la seva
mistar') amb l'extemplatRat que
calla.
Aquesta detalls accentuen la
sospita que Navarro aetuä d
dipositari de les joies i dlner
robat."
COM ES REBE MISTERIOSA-.
MENT UNA CARTA
Can) a detall curias d'aquest
suecas os comer:lava een.
trea política la forma coro aa.
rana a la Direacii5 de Seguretat
la carta que Antoni Teru e l escrivf a les autoritats a propósit de la delenciti de la sera
redilen CarM9 Alienan, per intentar m'ovar la seva rnnoceneia i justificar oil havia paro.
1.‘ nl la nit del crim.
La carta csmeniada aparegué divendr,s rmsteeicaraneer claman!: de :a
carpeta de la taula del director general de CornuMcaci ,ni. . N.a rica cap
seiesa eeeú r.9 sap ren fou dipositada alli.
ram neareer el preremnisnt en:prat
evaa er lava l'alteras qua hi havia en
cu;J 'a ;';e:ta arribés tot seguit a la
direee:6 ile Seguretat. cara ocorreeae,

ja - tue n- ; dircetor (le Comunkacians

la In reiejiu ranrdiatalnent.
De reia eaval ge „ua Teeuel per aconseszeir el sae objecte? L'ajuda Sanehe m Nevarnst s . fray:amar: de la matean Die:oca-1? Toas ele indica: san
que la casa sité amtl.
REGISTRE A `,.‘ CASA ON
TROBAVA HONORI
El r e mis s-ri leneeal da pi&eia. seMc.Ena. atnh almas
nyer
agere , . nis•ye,, a. Calzath d., ca_
latrava, a In finca on fon de-aagat
Varee: Sarnhea. per +31 de praeterer
un registre, ene s e nsata qm. avre:t,
en declarar ahir al mar), rEgea on
tenia el, olljeetes i diner pre. al nt
del robatori.
DE:531EN T/ PIE N T
S'ha desmentit, alinenye autor izada/nett, ritia 'rameras hagi estas
mai oficial a • intendancia ni (anclonari de Correas. S'havia ait que de
Uins dos COSSe n s fel eaputsat.

ENCARA UN ALTRE DETINGUT, AL QUAL ES CREU
COMPLICAT
Carsleva. 25.--Es concedeix intpartariria a una detenrió eiectuada
al tren mixte, entre FosSIls i Los
Raaalea, d'un individu que estava
reclamer per la Direccia General .•.!ce
SegUretat (-ron a remplicat en rassea s sinnt a l'expre3 d'Andalusia.
INCIDENT ENTRE 1;ti MILI.
'raaR. I UN ARISTOCRATA
Sevilla. 25. — Es ch;ecte de rrolts
comentaris tust incident ocorrernt
al Entina! Internacional entre un
tintad carone; d'enginyers un aristócrata.
Li dettanar el usurar el entripte
s'adona que no eitia prcus diners per
pagar. L'aristacrata, sese estava a
la taula clel costar amb diversos
amics, s'adonit del que passava i
posé a disposició del tinent cc:ronel
la volta d'un bitllet de 1,000 pes:eres que li acabala de donar el earnbrer.
El tineat coronel contesté a la ga.
latir cier r a atnb paraules dures i arriba a dir: "aquí tenim a un dele de
l'exprés d'Andalusia" i obligal a l'arisraerata a justificar la seva pusonalitat.
Aquest i ele seas am:cs es dirigiren a un chas, on el reeonegueren diversos .sacis.
Al Cleh es desenrotlla una viofent
escena, de la qual arribaren a donar.
sencompte els vianants, formare

grups davant del cerda. En acure

atara, el tinent coronel encara digné
frases mis dures.

Els curiosos protestaren i Ravore
la policia dissolgui els grupa.
S'ha donat compte del fet al cap
de policla.
Es diu que el Militar es diu Garata
Herranz i l'aristòcrata és fill o gar.

del chic de diedinasidania.
LA DECLARAC10 DE L'HO.
NORI SANCHEZ

mà

Errara que a la Direccirí de Segaretat es guarda gran reserva prop
de la declaració prestada per Haneri Sanchez, se cap que en l'exteas interrogatori a que fou sotmès,

en ronvente's de la inutilitat de les
seves negatives, ja que en contra
d'elles existia l'acusació concreta de
la dona d'En Teruel i la contraproduent defensa d'En Sánchez Navarrete, es declaré autor, encara que
procurant definir que fos ell art dels
assassins i que la seca intervenrid
i cooperacid es va cararteritzar per
l'afany de lurrar-se i per inactivitat
durant la Iluita.
Honori Satis-hez es detingué molt
poc durant la indagatória, i sembla
que encara que en un principi va
negar que fos coautor del crim, va
acabar confessant la seva participarla, en el delicte.
Sembla, també, que ha confessat, per fi, que els diners pinabete del robatori que li van correspondre en el rrpartiment els ha ama-

gat a la finca de Calzada de Calacava.
Es lagic de suposar que en la seva declaradas mataifestaria l'esdevingut a l'interior de/ cotxe de l'arnbula:lela de l'exprés, i que més d'una
cegada haguessin d'interrornpre'l
parqué la seca vea . es debilites, insistint en les se.-:es protestes que les
seres mana no es van tacar de sang
de les vietimes, f q ue li mae rá v alor per oposar-;e al crim, que va
sorgir sobtadarnent i brutahnent,
per iniciativa de Francesc de Déu,
el qual solament fulu pérticip del
seu propsit homicida a Teruel. el
qual va obeir cerament les ordres
d'aque'4.
Ton els detlls de la fuga i
déncies ja conegudes hauran estat
rederides per eloneri Sanchez.
Desates de les diligencies de primera 1:en.a, es va servir gota Ret i
pastes als detinguts Honori Sandiez i Sanchez Navarrete. Els
ros taxadors de la Direcció general
Iran calculat que les o'es trobades
al dcmicili crAntoni Teruel valen
32,832 pessetes.
LES DECLARACIONS D'EN
NAVARRETE
Veu's aquí un resma de les dech.racions ti'En Navarrete::
Que dl fou l'iniciador del deUnte, per tal de pagar un deute
que tenia arab lioncri Sancha; que
te:es dos rieteazen la complicitat
d'Araron; Teruel, amb el qual teciare una gran araisat; que va propc.sar Vasl..uraptc a a:a:ciar aesaaainat 5eilyar Ors i qtte aejueit accepta , bates:Matase a repre.sUitar
farsa el'apareixer narcczitzat; que
el entranyahle
amic, u. va ésser a 2g.anjuez ni ‘a
intervenir en la cr, ntissió del delicte, qt.:J li va „'..mar compte
a ren ,:elnä a casa. scvnee que va in:t .:venir en lassumpte del ceitxe atebuléncia un cinema aersoaatge,
ateal no caneixia.
DETALLS INERESEANTS DE

LA DETENCIO DE DONDAY
La detenei6 d Er Frondas- Ira cau-

sas gran scasacin.
Lt sap que Lquest subjec..te
realitzat el viatge dcs de Paris tli
Iren de luxe, ecanip,,:iyat riel
senyor Baena..
Va conversar amigallernent
El comisear i , aetallses-ii la se.-a
tenencia en el seca, o i s'aUrraa
lee im coefessat que el: ha citar cl
ea manjar e1 ceaxe restaurant
ans5 el cotai,33ri, nr dilerents hores
cara els altres ..-fatrerr.
ei ambar a la tercer-era Mirar a la pollees, en quelitat de detiegur.
En el mateix tres que vena
Denday ha arribar armesl mati a
Madrid el n'arenes ele Cortinu.
ida sorpras la manare es:rama
en qui.2 s'ha presentas Denday i els
detall; pintoresces del neu viatge.
Fins ara es guarda :malta reserva
sobre les declaracions que En Denday 'na prestar.
DONDAY INDfSPOSAT
aleoirid, dii. -- El detingut

Danday salia santa sabtadarnent
inaisposat.
litunrainil-:eeent a'avjaa
Tnevse, quo aas pal Donday.
un 1
tael istros ie Id
paSSaigera.

serse cap importänria.
lasIrr r aa QUE IrEa103TIIEN
QUE DoNDAY ESTa naraipat_
GAT EN LA l'Ea
Lis periodiatas Ira q O 'btat al
Litr aa d'Amanera re: era trleql,
corregir! Jaaap Donday.
TJ una 30 I) 35 anys, però
n'aparenta inenya. Es un tipus
aten);nat, baja, aran, cara-ase i
päilid. niolt pällid, dei pallidesa
marran Ves.leix smoking amb una
grandiosa deganeia. fa la yeti
atiplada.
A judicar per aqueat retrat
que fan ele socia del Licor' d'Amèrica, si Donday ha tingut alguna participatió en l'exprés
d'Andatusia, As cense dubte el
que llogä. raltornbbil i el que
anä a rae"' els assassins a
Alritzar da San Juan, rar les
serves senyes personals coincideixen en tot amb lee que dona
el xofer eenyor Pedrero, 1 ärlhue
Vaccent seu es valencià, com el
sen cognom (1)•

Segons ha manifestat un vocal del Liceu d'Antrica, aquest
individu ha permanescut a la
dita Societat algtut temps, 1 estigud a punt d'(:eser expulsat
per no sser puntual en el pagament. Fa quatre MebOS que ee'l
renyä e rahrb, i a la mateixa
no ell prorisament, es pagaren

els rebufe endarrerits. Des del
dia que PS carnet el erim no se
lisa vist meta; per l'entitat.
Donday rehia al Lacen gaireba
rada setmana petits paquete
que contenten miljona, motorsdore 1er/entes, de Ceda t d'altres
ohjeetes de biauterta fina, que
venia Rls sorra del Casino.
Dende era fan timid, que
äffinie l'espantava el ab dais
timbres.
Es de ramplexió amament
d'ulls aparats. barba-mec
de ven malt atiplada.
Sembla que, té un germà a
Londres que era el qui li enviava ele objectes que venta.
Tamha es dedirava a la venda
de falle de vestit, d'aeerd, sembis. emir afamas oficiare del Cos
de Correrla.
:losen Donday atarte amb la
cera mare, ura vellefa molt
aimpafica. i amb una germana
sera, al marrar de Välgame Dios,
número 4.
Fria una vida molt Irregular.
Se g ons diu la seva mara, Josep faltara tot sovint de casa
seva 20, :10 i fine 40 diel.
Tamha al Liceo es notaven
les seves abatirle:es. que no estranyaven a ningli per l'indole
de!s arma negocia.
Fein "Mnif Viatges a l'estafan_
ger, esnerialmert a Londres.
Domina as un heme d'una
gran cultura, i parla hiç diversos
idiomes.
Navarrete tambd era cruel del
Club. d'on fou etcpulsat per fOlta dt pa:almena
Fa roes dies Narra-1y i Navarrete lii moniaren junte. la qual
cosa prova la sera amistat.
Al Liceu es coneixia a Dentin a' P a l nom de "Pildnrito",
nascut del seu aspecte de
nveris i ¡roe picarle. S'estava
rIal club dearle primeres horas
do /a tarda, fina ben entrada
la matinada. ju g ant al pile, al

—Morir és preferible a viure en un
presidí.
Se sap que en un moment de desesperada', atuit a ivalguntes exclamé:
—Acabem d'una cegada: jo anava
dintre.
Aixä sembla camprneat; is a dir,
que Navarrete fou un dels tres individus que van assassinar ala ambulante
de Correas i el que gua els seus companys de crim en el saqueig del coixe
ambulant. Els seus companys de crim
pat dir-se que van ¡sien Piqueres i
Teruel.
Pel que fa a Honor; Sánchez Molina, per la seva qualitat d'heme de
negocio adinerat pecó pervertit, que
exerceix sahre els seas amics la suggestin de l'home baronil i d'un cartater enérgie, l'heme disposat a posar
en ¡oc totes les passions 1 vicis butnans per tal d'oteas& el seu lucre, se
Ii atribueix el paper d'instructor i organitzador del rebatori.

NOTICIES INTERESSANTS
El nou detingut Donday s'ha
comprovat que as desertor de
l'Exereit frances.
Lo eaear interrogat pel director general de Seguretat,
formulé breus carrecs contra
Sanchez Nacarrete.
A mig mata i a requeriments
de Donday, va ésser cridat un
rnetge a la Direcció. S'ignora
per que.
Es possible que quan el jutge militar acabi la indagataria,
cadascun deis detinguts seré
traslladat a la presa, on ja han
estat preparadas les celles con.
venien
El Consell de guerra se celebrara a la sala de justicia de
l'esmentat establiment i, proa
bablement. Vivar; ser ä públic.
Segons sorabta, el viatge del
detingut Ir earlay a Paris va ésser per dipositai en un banc el
diner robat.
Durant la tarda d'avui ha circulat el rumor que Donday va
¿caer el subjecte que llega /sutombbil.
Tarrib6 es deja que estava
greu la maro de Sänehez Navarrete.
El garrea d'aquest ha estat
avui visitat al Fea domicili per
diversos companys de Correos.
Aquesta tarda s'ha deturat a
la porta de la Direccid de Seinlep i a eltres »es. Tenia tot guretat erl autorabbil cellular,
sovint deutes, que rnolts copa en el qual han estat collocats
no papra.
divarsos efectes, entre ells dues
L'endemà del erina anä al maletes i un portamantes.
Club a les nau dreI ¡naif, paEl rabieta marxie arnb ruta
gant alzamos deutes amb P3- desconeguda.
creix.
Sanibla desmentir - se la verDemanä tanda per a la bar- sid donada seamis la qual Teberia, perO pea: abans de ser- ruel podia barer estat assasvir-se'n abaneloaa, el local al- sinat pel Piqueras.
tleaan t que eslava molí /revalúa.
"L'aierattla" publica una AnsAl cap de dos dies tornà al Cen- plia informaaró demostrant que
tra, eamorzaut amb Stanchez efectiaament Teruel se suiNavarrete i un altre. anant cida.
drapras al saló de visites, on
Encara no ha e.stat trobada
pasearen unes tres horc s .
l'atina ami) qua es va ciar:letra
se'l ha tornat a teure
el erina a part de la pistola
pel local. causant grau Pstra- utilitzada per rematar e.I senyor
nrna. nrajorment ea saber-se O: e. Sembla que es tracta d'una
la eulpabilitat de Navarrete, clau anglesa que olerla perlaamic seu. El detingut. Navarro nyer a Antoni Teruel.
Alei s'explica que Ors rebés
lambí era d'aquesia penya.
(cardes por, profundas al cap.
LA MARE DE DONDAY
El Jutjat militar ha estat aeUn p. , riodista s'ha presentat
aeui des de les deu del
aquesta larda a la rasa do la tuant
mati a les ehies de la tarda, i
talare ríe Dar.day. El pis de mo- va
reprench e els treballa a les
dastiesins. L'habiten :a seva
quatre,
more, senyare Josepa llernOnS'esperava que aquesta tarda
dez rIe Denday. ridua; una
arribessin a Madrid Piqueras,
airornenada Anda, pera a l'hora eR quris telefonean
i un ftt dit Juli. de 35, aran la encara no ha arribat.
seva nadan- i un fill petit.
Es eran que arribara a la
Dünday le un altre germä Matitiada.
Ti ,. es .1lu Manual, eaaat amb
una filla de! senyor Pereanlin. PIQUERAS I TERUEL A CABELa senyora .Tos e pa no ha poZA DE BUEY
aat faeiliteta eap detall imporBedajoz, a.—Dinen de Cabeza ae
tan!, n.-alt el cu fill no
Buey que Enancase Piqueras era molt
arrib ella.
La p,,r12:a ha dit que la fa- tornas alta per asaer un dele indimilia l b *. aday e-1.-3 mi« maimada vides sasealtosos que vlsitava tot sov:nt Antena Teruel, ea.un aquest hi

el:

-

.12fingra—lur dut—:to ve
gair .:• bé mal ;ier nasa do: la o cva amre; de tan.] ron lard i nomau aiguns marnonts acostune‘a estar ami) la seva mere.
El pare de Donday era un
dignissim mniaa militar, que
Ielül ja retirat del serwi.
EL GERMA DE NAVARRETE
f

ARRIBA A MADRID
Enl'eapeés de Melar. ha erribat a
Madrid e1 ge:ma de Jesep Sanchez
Navarrete, anemenet Pasqual.
SANCHEZ NAVARRETE FOU
UN DELS TRES ASSASSINS
Ea la deciaració prestada per Dondoy, sumbla que ha eral comprovat
plermnent que IOU eli cl que va llorar
laut m e hilco<I que va tornar a Madrid els tres uttoe3 del cana
recorda, a reieete. que Sancha
Navarrtte hl negar que ¿as dl el que
va Hogar l'autourobil. Navarrete es
quedava petrificar davl.nt ri te cara nova
irl,ertinicacirii.
- -1 bure s jo no 59e el que va ;lagar
Tau:enlata!. encara que ho aiieuan set
persones—deia.
—reco coste era ansic de l'Ors?
—Si.
— I vasta és ama. d'Honora?

—Si.
—I també de Piqueras i de VIIbaila"?
—Tansbé.
—I va tenir resté participaci6 en els

fets?
— Si, perit sabent manes que s'anava
a robar. perquè jo no sec assassi.
—Alt-ebenes si no ta llegar J'auto/n:5Di/ ni is coaubsr del ¡el, quina intervenci6 Id va tenir?
A aquesta pregunta Navarrete restava sileneiós; hi fra qui afirma que

en alma ocasió clamä peraut el deixessin moda:

vria

Piqueras anava i venia senie ' qué
naiga salsas mai el que anava a feria.
Teruel no deixi cap hort record -a.
Cabeza de Buey, car per un tres i no
res pegava a la deua f:us a tal ¡sent

que Carne Aiienza intenta su:a:darse das capa La mare de Teruel tampoc reW itselbar teacte.

En carta ecas.6, perquè li mancaren ceat pessetes desea una grossa paIlissa a la seva eseeesa, i ea assabentar-se que fou la seva mare qui /es
agafa la va treure de casa.
CRATIFICACIO ALS SERENOS
ELISI I CONSTANTI GARCIA
Al veetibul del Casina de Madrid

stil han collocat plecs que contenen
ja centenars de signatures per tal de
eratiiicar els serenos Flisi i Constanti Garcia pe.I zel demostrat en indicar
la pista a la policia dels autors del
erim.
uN AUTOMOBIL CEL.LULAR
AMI) EQUIPATGES CAP
A LA MODEL.
Aquesta tarda, a les cine, arribé
a la Direcció General de Seaurerat
Fautonnabil cellular i desurant-se a
la porta que dana al rarrer de les

Inigntes espera uns nünuts, passats
el; quals une agente van introduir a
l'autombhil una maleta gran de citare coler avellana, un maletí petit del
mateix color, un portamantee, un
paraignee, dos bastons, una ampolla

d'aigua de Colenia mig buida i una
barrettra.
Hom esperava que a l'auto hi puge algun detingut, peré no bou aixf.
El cotice eellular va mancar nomas amb els agente, sentbla en direceló a la p resó Model

LA FAMILIA 'D'EN LOZAS°,
DEMANARA RESPONSARÉ.'"
TATS PER DEFENSAR LA Mea
MORRA --DE L'INFORTUNKC
AMBULANT
La familia de l'ambulara yema*
Lozano es personará' no solament
per demanar la responsabilitat civil
a qu'e hi llagué Iloc, sind molt eapecialment per defensar i reivindicar
la memòria del Saat.
La familia creu que En Lozano va
morir complint el seu deure, i ha encarregat que es mostrin part en el
procés, si se'n derivessin acusaciona,
als advocats senyors Gonzalez García i Alcázar Molina, i procurador
el senyor Antoni Guisasola.
MES DETALLS DE LA INTER-

VENCIO DE L'HONORI
SANÇHEZ
Sembla que s'ha comprovat que
quan el &narre, dia 15, Hpnori arriba a l'estació ja hacia sortit el tren
per al qual hacia pres bitllet Cona
que dues hores després en sorda un
altre es guaca a l'estació entretenintse en conversar amb alguns empleats
coneguts.
LA PARTICIPACIO DELS

IJETINGUTS
A darrera hora un periodista
ha parlat m'ab el cap superiog
de policia, al qual ha demanat
detalls per confirmar o definen/.
tir un rumor sensacional qua
baria corregut aquesta tarda,:
segons el qual era distinta la
partiCipació que cada un dele
encartaba havia tingut en el
crim del que se suposava en all
1
primen moments.
El senyor Del Valle ha mar&
festat que no podia dir res mési
Només puc afegir-li que Don- e .
day, en ésser interrogat a Pi -e
ria, es declara participant ert
el crim. En arribar a Madrid
se'l detxä descansar, igual que
es va fer amb l'Elonori, i ja nai
sé res més.
MANIFESTACIONS DpEmtEass.
Pueblo Nuevo del Terrlltlei
25.—Figueras continua defina
gut al quarter de la guàrdia eta
vil i no a la presa), degut a lee
males condicione de seguretat
que té aquest edifica A migdiel
encara no s'havia rabiat ordre
de traslfadar-lo a Madrid. EIS
periodistas finalment han poa
gut parlar amb Piqueras al ca -r
labös, on está. vigilat molt se -4
verainent.
El a etingut comenaa dlent
que haurla pogut sujcidar-se
mornent de detener-lo, perb
que reaccioné subreposant-ea
al primar imputa.
He de confessar—ha afagi r
-quelacmact aPortugalsnee cap contratemos arban
guanyat per mä.
Els periodistes li han cocostrat els rel.rats dllonorl i de
Navarrete publicats a la premsa, i en veure'ls ha exelartat
v:vament:
—Si. af, sa5n ells. en preien,
dre que confine-ida paalant en
aquest lo. cante en sec el qua
anava a dir i canviä de convera
sa. En aquell monnent fou toa
tografiat rollorant-se entre la
parella que el vigila, mostrantso relativament tranquil. El seu
abatiment mas sembla fisie qua
no pos moral.
Aprofitant el moment en qué
els fotógrafa es retiraren, se i
li ha preguntat: —Les taquea
dc sang que es veuen al foIrd
del sea pantala, com s'explia
quert?
En Piqueras sense immutat
88 ha conteistat:
sang. Són d'ala:
—No són
gua de colZmia i altres perfume
que aaostumo a usar.
DECLARACION S DEL CAP DED
NECOCIAT DE JUSTICIA DD
LA CAPITANIA GENERAL

Madrd, 25.—Aquesta nit. a les ores
ze, el comandant d'Estat Major Sem
R gdas cap del Negocias de Justicia de la Capitania general, ha res
but els periodistes.
Ira manifes t at que el jutjat mili.
ter s'In reunit, romanguent an cen.a
Seil prop de quatre hores.
Sinchez Navarrete ha ampliat ied
SeVe3 &claree:0ns. ha declarat
ri Sanchez.
A :es once de la nit el jutjat sana
tarnat a reunir per prendr'e declarada a Donday i a Piqueras, en cas
d'arribar, cosa que es debta.
Sala comprovat que Navarrete én
un riel:: que entra a l'ambulinc .a. .
Sera, dones. la dillaencia impertant
EaCarallielt

que se celebrara

ciare

aquest a Piquerae. ja que san els únics
autars materials del crim, ja que Teruel s'avanea a 110ra de la justicia.
Derné, durant tot el dia, sera reconstituida la preparació i exerucid
del delicti-, util1trant-ee per a aquesproves el mateix vagó del fet.
Aquesta tarda s'ha trabar en una
casa de les elotes de Madrid. peep
de Las Ven, as, el diner que Hotteri
Sand-haz rebé del repartiment. La
fea
leantitat paia a 6 oca pessetee
dar rala per les seves germanes
Un perindieta dernsna al senyor Rodas ei es coneixia l'édae dele detingute, enotestant aquel( ente no ho tabla. penó que denla es practican u*
reconeixement medie i si es comprova que rión majors de la ami. sala

podri aplicar la pena correspeeent,
que de moment seré molt .grett.
''...a dona de Teruel segneix
goda. car i bi la Dei precepto qed
els detinguts no processats no pedran estar-ho rods de 72

Imes,

ha ordre de la Direeció de Serme*
de continuar &tinte' i incomle
cida.

•
,:admi le

d'abril Ce Mil

LA PUM,

ARRERA HORA
Consell del Directori
Madrid, 25. -7-• El Canell del
tmclori no ha tingut cap lavv i s, La comissió hullera ha
panal el termini del sis de
taig per buscar una fórmula
vil b que substituir les primas
d eis earbsm s. cense lesionar els
ale l'Esiat.
ere

Assalt a Fuengirola
N:daga. 25. - Al poble sie
rwinglrola tres subjectes vestit, de negre i emmasearats as-jan atren el domicili de Criste• López, al qual Migaren, ruwa-li 2.000 peSsetes.
iladres han desaparradl.
L'afer del

Banc de Castella

EL Cü'...:TE DEL MORAL
CALATRAVA DECLARA
dos quarts d'onze
rsiti ha comparegut a declarar el
trae del Moral de Calatrava.
signen el que ha dit. Se sumisa,
K b. que ha reconegut que era prefiere; del Consell d'Administració
blEan c de Castella. Barra explicar
s icrina corn actuara el Ranc, no
aicr t la quantitat a que pujava el
dc accs fins passats alguna dies
Ores de la suspensiA de paga.
pers. Segurament haurà negat que
ets a president del Consell
mrarions de gir sense existir
Fer:sié de fons.
Ii ex'ire : xen ;marro° pessetes per
e:zar en llibertat provisional i se li
wenyala la quantitat de reino.noo de
r iras per assegurar les responsalars pecnniaries. Se li don i vintj-gutre horca de ternos iacr ambdues
tiras.

ü

detal l s del robatori
l ' exprés d' A ndalusla

Madrid. lrehut a das quarts
de , 7es de la marinada). - Está
inca; General de Seguretat.
rsr,g ituit cl jutjat niiitar a la DiDtspres de les van ale la nit ha
usais la seca actuadó el temps
pms per sopar.
Ea constittiir-se acptesta nit els
detingu:s. en les seri s dada raen.s, han racorregut er' contra:1:cMes d'ánpo-aancia.
le ssgi otie s'ha veriftrat un usaStarrt mclt extens entre. Nava .-rere
Erela'. a cl.s.grat de la reseria
ei gnP'JC.t oir els lbs funr :mraSenuretat.
it la DireiTiO
Skr,ornsl resultat irininstit en
renga darrera diligi.icia.
ia mace del detingut Donday es
asar nudt apesarada.
:7.1.zre de Donday serví a leasir dr Cuba, cm intervingué bri-

le lea noves lares del procés
arria comprobar-se que Honori
.r.arcir Medina. organitzatior
tr. no abandona Madrid el iba
ti sr cornete el fet.
DECLARACIONS DE L'OFICIAL

NAVARRO
Sagneix del.agut l'utieial de
Cereus anomenat Navarro, 1
tulla que ha fet maaifestatau dr molt inl•res por l'are/mal de la inlerveneiú que
te un dels personalges ha
tiTa l ea el erim.
fd PRESENTAT UN NOr
tLiTDIONI DIENT OCE LA
511 bEl, CRIM VA I.:STAR
.011: L'HONOR' A DOS
QUARTS D'ONZE
Ciudad Real. 25.-Corre el
'latee qur. un eco-nora : a/d. d'aanow e nal L'u',

II :dt ha inarúrestat qis' Lt nit
t iatns ea estar a Madrid • en
% Parrria dlionori .2amliez a

quarts d'onze.

Sembla que el sanyur Buch
s'ha preseatat al Jutjat i al guved orador civil.

la:oca un movianent general dt.

pviale:.ta cout ea la, inatlifesta-

cions de Ecsmentat
En la int ormaew de retes ansenyor Fernandez.
e j a pai • lä
Luna de qué en les fin/Wat:ye,
sil

suragoner3 1. e,
1111rlib

111

avateoles i aixa
laurina fel possibli' que elz. eta-

Iroguessin fugo..
Aquestes inatufestaetons han
, • ausat pessim eteet7, , 1 pea Cor-

reos i cdagrafs arriben a Saragossa multitud de prolesleo.

REGISTRES INFRIX.E.TOSOS A
LAIaliEL
Ltuuuaatsel. 2u.-1.,u nula cultninata l de ditalas, .U3, a aquesta
plutarid, las er-4a1 el registre
ei,e,uat per la pohdM i, caait

constituir la Cam.ss:ó d'Hisenda, canimpress:ons sobre la tasca a
realitzar.

Les sardanes
Tots sele soeis d'uquesla
tal són convaeals a la Junta
general iltdinärid (pie se celebrara avui. dia 25 de l'actual, a les den de la nit, al seu
estaige social: Duran i Ras, 9.
princifiaL
E . Ulularit dels a ssumples
que s'esmettlen a l'orden del dad

anotada a eantitittitairí.
prega hat-ist out menú l'as-

sistneia a l 'As els socis, per
tal cota el Consell directiu fra.
tnia venre's Inmoral anib Ilur
presencia
i col•laboraci,i_
sie .1111a611i Martin.. a i de la ponordra del dia.-Primer: Leei ininiora A,aUasiaaiiO keinandez.
que cona sta sap sostenat reta- tara i aprovariú de les :tetes
a art e rio rs.
r:1ms intimes anib elqueres.
de la nieniaSegon: Les- l
En cap dels registres lt', CO
riit pe I secreta
troba res que 1)(ml:es supusur
Tercer: Lec"urti i aprovaeid
colas i saat ruf.
mateix, s'Imeegistrat el • de Pestat de eomples.
riutt rt : Eleeciti do ,„•a i caes.
Cercle (Arer i la (asa que el
Cinqub: Assumptes generals.
carele
uSllienial
CO lise I '¿5 dr l '
te, nelltiC que dutiessin resul+1•MIBMONN•
tat ,
Es regia' rot e n lotes les lidbilaciontn. dfuha casa de dir- peHOYES MAMES
tes palmera a
"CautVIll, a do dulluP 1•CdUllal

aquests registres.

Pan sao que Psueras, que se-

gous telegraines Ira\ ia passal
anda direcclú a Mai:i id, ira es' al

portal tu Calzada de Ciflatra‘a,
on tumbé es trtta el Coltuss.ri
per
genual senyor
daigeucia
alguna
practicar

anal, el d'a detirigut. a la qual
evrIluedeia gu s im importäncia.

VIGILANCIA A SEVILLA
27,.-Dura»t la inati.
nada (tartera s'ha obsen al que
una paro:lit de la guai.dia
%a:Ma y a el Carrer d'Adhit
lettist a tuilittut Que passava,
obligunt-lo a acreditar la seva
pe; sumil i trat.
La y ereiú glte. eirettlava era
la que en el 'apit de !ladrad
"fluv:a arrabal a Sevdta un .lels
criminal,- de l'expres d'Andalacia.

La parefla, que rra Ira rnalsii.

sa eme fria el ,':'i ei u'.errtLt
de l'expiés ,i'anil passtohi. per1111 iraililt t'Ole perdí,m'u en arribu: su Pna illa. Es
11, 11p424:ga.

MERCAT.

DEL BISBAT
Lima, diumengi. a les set del /mil,
rortira . de resglésia de Sala jaairer
la processti per a:mi:ristra: ia
Pasqual als nbilaks itn 1adl, le
la parrOquia, ient el in sitian curs:
c;.rrers Feri-an. Acin, si. Le:cantes,
lau. Srradiel, AlitnYá. Arai, Escudillers. piaqa drl Teatre. Rambla del
BULlderld. t.aIL pl, u lie Säst
J 'sume, Fiaran i cao a I es.6ié..a
diverses hindes de InitsiC1

el, colegio i associations de la pa-ró.
quia harem esiat cenliat el penó
principal al preaident dc IA:s.,ciarú
del Mercar 'Lliure dr Valurs• Els
dry e.arer ¡le y' aral pasara la prnteen•co
lass acordar ;atoen ir cl, haleons a ha.19, n•
-

Dad nre;licara I Hornilla a la
Cuedra. cl M. i senyar doctor Jusep
niaria Llorera. cano:ige.
-Ec troten da ras en aquesta a:triar els Renal, sernars arqueinsbe
Managns Je , cp .5. Lez,acio. i bishe .le
Canur Juse
Graiuda
Reces.

DE.

soitjei TORRA W-1,2

emplear le a cremes o pastcs per a " 1

•

. sfaitar, ami, preterenci .a al salió i téked
les formes saliciowei,.
(veg
a . oMou tisi je,

..

el
totes
k.
Nix
p k
Pert, Asina 80. •
.,. .0.
E. A. t t e
les cremes,
x•
.

•

1111

ita estat elaborada pensant en l'higiene

.,,
de la pell.

u.

'ciase aquell encarcagament que li

ii
o

,

follai que té

EL-.)

tat

En el darrer paragraf de la . critica mimieal de "/.a Ven" de dijous
apareixen, jutjant waa de les representacions dels "Ballets rti.S.SOS
;sis comentaris que cal escatir; a
desgrat d'uns rufentics tustets, a
l'esquena del mesare, hi brollen
blasnies a la Izthor orquestral. que
cal entiesar honestatucut, Lar ja
ll o ra que no pauin justos per
pecador.
Sap el 5ignant de reintentada critica com e, fa la tenia al "ilustre
temple de l'ala"? Ja ea eJsent hora
nie els que en testen obligació se
n'assabentin i n'assabentin Ilurs
lectors. sine • s'esbaldirati en constatar que en aquella casa es fa tot
amb quatre batzegades, i (Inc obres
que cal preparar arriben al públic
solament amb uns quants assaigs de
recepta.
tr esbrinar-ho, senyors critics!...
i a estimular el públic perquè d'ej.

xi de servir d'agida, on s'arredossin
els que meremiegen amb cls nobles
destins ele Part.
A. Torrens Maymir

maseamememmena

Sabio ¡ Lit OCA

'

(gl ALA l'A st s--iFit(ttt
sibrirsint: j. ALEAle

«flodsessamivaamiml

Fls fibricits ,de Jeans
Fira
1 ardes de Baszr
de Mestres
Fu un: . reunió celebrada ahir
Fomen: del Treball Xs.esonal pels
Eabricants de Joguines i Arieles de
Basar es va prendre Vitcord d'as-

en bloc a la l'ira de lloares,
.-eauia: r.vemple d'any e aliterirrs

i ' maitu:ida la trad i, i ó alelo iniciadors de le- Eire, a Barcelona.
Aque,, t any el...faliricants de Jopui .. e , , eeilSe Cap ab›tenció, han deriait ;er una munifestaciO conectiva,
tare response: a la importancia que
tindra hi Fra als l'alaus de aloat-

juieti.

El . ,cordA sae, é•ser aceros per
tmaiiimitat i entre el més gran entusiasme.

•

t

weroa - Poc animal (ou tumbé el cl'abir.
lllor oso. - Sembla haver-Iii una resistencia per la part vertedora a cedir aquest gra a menys' de con, apuntem.més
«rnu i degut aixb a les rerblides exislencies disponibles ad. Per altra part en111 ernbla gneis cotnpradors estau ja per
n ovell de quitt S 'apropa el primer carregament, no fúra estrany que per a aquesta datase, els preus gairebd n 9 can••
Ni es$in sie moment.
9.0ettaa can yi (pro pp r a anuest . génere. I mancant encare un s t'yesos. per al nou. fa això
et- la pato S 'illd4 n1111 IP111 211: i 110 ea« dia
qu'1..ta r: .afile'.

- »aMunt. ja la colilla nora ¡Mierda. in que els pretia per a la classe vella, deemereisin al mercal', per
-** Duda l'arribada d'alisas vagan' dificulta aprufilat-ne anua.
•

del present abril, quedant fixat per a tob els
dilluns de cada setmana
-

de

cARDEDEu

majar varietat possible en els cartells dcli dies de testa, ha disposat
per a denil, diumenge, cl següent.
a dos quarts de quatre es represen.
tara l'obra que cada cegada ass',leía mis exit "l'ha icgada era un
pastor...", del • tan celebrar autor
Folch i Torres; a di.s quarrs de
hiS el progranta .integre betiefici
stet no• alde actor Barbosa, andi
lira "Ocells de pas", d'En Roshinyol, i la comedieta en un acte, original del propi Barbosa "La casa
de la tranquillizat", i a la nit, Libra del unsteri i la sensaciö, Ira qual
ve capticant el públic per la beca
originalitat "L'espectre sial senyar
Imberger".

IN PO (DEBILIDAD
. ... J. . ..

Graneas potenciales del Dr. Sord
Indicadas espeeialmente a las agatades en la

javentud por ltida clase de excesos (vier.; san
anos), y para eenservar huta la extrema vejez.
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro.
p m de la edad.
Venta, 3 pea'. (ranca: bola. Pambla de las
Flores. 14: /armada Fases. Princesa. 5 y pm/Malea
farmaciA de Esp.a. Portagal y amen...
anmemer

LA HERNIA
Curada per 50 pies.

naljelteent el non .. p ERFE cr AqUe.,.1. etel.011e 4 pra,
emhenaz muerda
nu, ao.nroU ealárz. n•ou _
te mollea. que a'cuuno n l.d an cos .anlia un cuasi. uo re resbe.a data
i ma:Wat I eh eta resultats posltius de eontenc ps I curara, :1,1,•/1
cie -Merma (ireneaddre). 3,000 Veas, leS es reianeo a //,1 d+mo!. tri cl conitari. 110 compren cap altra !muna d imán-dan otl
5 n . ,,,,,, serme aran, asure I insolar armen ineravelios aparell. AssulTs g.eleitel as,
e • 1 1 de 3 • 'I. Case PALAY. eurrer Arnple. 14 ~anua l'e,Kb - • •:,. do 1.1 5ie,,e..'
e detectes dels Mientes frauo,a, suu•A'ant-los eh qua1i1a1, ru-

,

•

N113 iillilliCIS 1121213

CL iNICAI
VIES URINARIES

gi el rel de l'empresa d'anuest nou
alai de ciaieua. el, renovar beta saciar rls programes de 1)0-lit-ales.
Dciores de l'estrena efectuada dijous de "Miralls. de l'anima", de
gran exii, s'lla anunciat per a de5555. siltsnienge, l'exclusiva de la
marca Capitolio "Les dues riquese,", i per a dimitas cinent la pellicula sentimental en cinc paras
"L'ensornizi", el protagonista de la
qual es el genial i aupular artista
de dalcalla

a 0'50 pessetes ;es deu pmmeres paraules i a 010 per
:: :: cada una d'exe.es ::

del Doctor CIMMd.
tiembla Pla Bodnerta.

.(eaL u troiari.f ri"tresly
Veneri,
e
sífilis. impoténeia

(IFFRTFS DE TRFRAIL
_ .i
per a botlaa, anda cetereacies•
NOIA
In/inca
•nn........n.4, Torrent de 10114, 428.

Eepretals tractament, per
V nuartment rapi d de leil
111LÁLTIES S ECAKTEd.

Matriu, pell,

VENDES

bufeta, próstata

••••••,..«41

de O m. 360 1 410
TORNS 'al'', .casita
catre- punto. FUI orAzIA

Conmina: de 9 a 12 1 I a 3
ECOIMMICa per a

brupteLs..Illevela,
U.
----. --

empinan a Carera.

cIIONICA JUDICIARIA

-- ..
e nababs, vetee, fan daca

•

ARQUE 5) erinas deseomples per tal
de lIgn ndar-les. atanores, 1 as, interior.
'; •,i.
,. ''','

-- 5,

' ..

--

414' SEHYORA-,

renliliesevomilies&
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‘ Ier.,. liad: Xiorer...74. Garuar«).
¡Qp-• e . •A
e'-'7 , •drau .ra per a s'encare 0
1...4.2.ti ;rerennteir an/13 torre o terrenr
/Ton de Bars-nona. Rada Me Caudal, 15.

CHC-AP
erod. rpirrAt
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two.,31tint C1110AtAhn l'U toosenvA y i
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LUN. intls Bousorns.
El fiseal va soltiei'iar-li dos
mesus i un die ll'OrreSt major.

MAMO renr CUPPiusrerß2t6untreens ireCaaji,-

DIVERSES

...

Per •haver e II RP!rilt 1 ln trels.
senas. conseq9ereirs. sita asseo. 1:1 SP('CUS
gut sl ta
(marta. FranePse Pi Razises, rpr
qual Iri den/anal el reare,:ri • alo sIal MMisteri

Z. inartit ret':
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H
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AUDIENCIA PROVINCIAL
A la :2occip prinie;a ha collapar o salt .1“,•ep P.'. t . ez de Gracia,
ni. usat al sin homicidi per Mi•
prutbalein.
Ei fisc,d. va demanar la peala
d ' Un :my I 1111 la sIe inren. t3 ene.rerei gtal i 3.000 pesseles
dental i i za cha
Davant lit Ss . feió segona.
per respondre d'un deñete de
lessions, 01i1 leire$011lal ESteVe

x

. . . .A
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norturnos, espermatorrea % perdidas manuales), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, viettoos, fatiga
rorporal, histerismo y trastornos untemos
de las mujeres y todas Ins manifestaciones de
la ,Veurastenia o agAmiento nervioso, por
ernnicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmeute con las
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Mercat Seiniallal ( S'inaugurarà el dia 28

L'empresa d'aquest t eatre, seguiqt
el seu costum d'oierir al públic la

Segueix amb exit creixent la 'pro:
jecció tal aquest primer saló de cinema de la `gran pellicula del selecte Program aAjuria "El grata galeoto". Densa. diumenge, tintín á lioc
l'estrena de la Manca comisdia interpretada per Bryant Wasbura
"Sois, per fi!", lambe del Programa
A;uria, que de ben segur será acoInda ata!, simpa :ta pc1 rühlic.
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Sr. Director:
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La cara, després

•d ' afartar-se, li querlarà fina, fresca, suau,
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El Sell 133 cura 'u-ritacions,

picors, srans, cte.

•

Interessa al públic, que abans d'efectuar les
seves compres, consulti preus i qualitats a la
nostra sucursal a Barcelona
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EXAMENS PER A GUARDIES
URBANS7.
Al Saló Nou Jei Consistori bao

comunas els exersicis públits per
Cont a etniseqüancia de la seva deetaració marxar ä ares- cobrir les . places imanta de te guardia urbana.
( a matinada, en el y erren de
Constituieu el Tribunal l'alcalde. el
Badajoz. val) a Madrid, un ar- tinca
d'alcalde delegat per als serribarä a les nou del mati.
Immediatament es dirigirà a ves de personal, seriaren. Camp, -i ell
'llescidosa 'aurora Tort i Llama, acdeclarar davant del julge
tuara de secretani ca p superior de
lila a.
•
De confirmar-se aquest ru- la Guardia urbana i Cerinuseial, semor sembla eseusat recaloar-ne nyor Ribk.
la importäneia.
VISITA ALS ottu ps ESCOLARS
Acampanyat de l'assessor tècnic de
PROTESTA DE L'ALT ARAGO la Comissió de Cultura, senyor AsCONTRA UNES MAN1FESTA- ilan& el fine« d'alcalde delegat per
elONS. LEE SENi011 FERNAN- al dit sereci. senyor Castillo.-ha vi.
sirat els grups escolars ja construits
DEZ LUNA
"B .iixeras"."La aracula" i l'Escola
Saragossa, 25.-Corn a con- de Mar, i els que tstan en ccnstrucde les deelaraciuns t'a de Lluis Vives. Ramon Llull,
reme:La:ames audi .1 sueces de„ Pere Vila Codina. MAa i Fontanals
l'expras d'Andal li e m , va ter a i Lluisa Cura. i Abat 0!ica. da GraUta periodista el senyal kercia. fent -se cauce del fu::tionament
l'almez Luna sobre al pelS311n 1- dels primers i de l'estat de les abres
lita( que els seus autors pu. del, segons.
guessin fe-a- el inaleix que els
LA COMISSIO D'HISENDA
ptslote g s de Barcelona, que
pagl.essin aeonseguar fugar a
Sota . la presidéncia del tinent d'ali. rativa Iravessadl 1 All Arago, calde delegat. senyor Tallada, sita
alta produil a lita aquella co-
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4...peciaLlf 4( .11 tanno-34 relltloyano Ittoo•
saaar rermane nd de asarnos a ton. ara.
•61-.. Moon red, A. etc Fahrteacul de mares
I inte nor44.-11d c0111,eu ten» 515.1111
dquesile San. 5. (Gullalcoa. 1104eta. • 1
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cual una err
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113 INTERESSA •A BER (11/1110 é:4 la ()UNIDA mes especia/azada en el tracIantrat de les FIVFERNIETASS SECRETES, eorn
sön BLEN OR RAGIA, 8IFILIS (PELL), PROSTATA, BUF ET "
aeudiu amb premura
Su spfriu algtrna de 14 diles
clínica MODERNA DE LA NEME, •as trabareis un rapid L teas restabliment. ARRUA' Di LA ININCI.
CONAULTA (fi I a I.--Econeinica, de 5 a 8. -CARRER A ldo
PLII, 12, hatane, estirada per l'estala. (Al costal de ïesglfstlI,
va se laetereei.
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per entrad« al eamp de joc
Pr« dalo, una pegar el die del partit, des de les deu
— tiumAge, tarda, 'y ema del mall.
numerada, l'50,

Arebili

tal en cinc parte, pel genial

I

Teatro Català Romea

TEATRE . NOVETATS t
Companyia argentina

Gran Teatro del Liceu

,

Darreres funciona de la Mlebre companyia de bale rusa
ata. Avui, cinquena de propialat i abona:nena a doe quarts
e^ flan. I, Darrera representara, de %%trotona. 2, eetrena del
música' de Strawineky,
e _ileinells, 3, L'agrí midi d'un
(darrara representació),
f.
4 EI !erina» triar ((farrera reDama, tarda.
y- esantaelól.
tarreaa fundió de larda de la
anpanala st, Balls Itusates.
Thamar, Puloinella, Contes rus.
dImaroslana. — Dia 4.
primer eanocrt aindanic, sota
la direeeió de l'erninent masiva
Flix WeIngartner. Ee despatxa
a aomptaduria.

Rivera-De Rosas
Astd. distan«, tarda, a les cinc.
matear a •pieus popUlarii.
Gran Salt de la comenta en tres
quistirs,f,A1 M. H. EScutlerd.
CUS II LOS SONSIRES
rddiari de la Sr;.
Exil e
n Irajicomies on un arte I tres quadros,
T.

enlouree de .Cotnedieria

Mulo,

Novion.

de

de Paris. Deinl4s pèl programes,
cartells. Es despatxa a comp.

enea Cerned:a en Ir, artes, de
Juli Eecohar,
TE AMO... Y aLEAS OSA

taduria..

exit

1«fflipeeiremperpreerreireeee

Teatre Català Romea
Telefon

3600 A

dissabte. a lee cine lar-

da. La divertida comèdia en
tres actas, de gran axil,

...............4
Gran Teatre Espanyol t
. sApiTi-auß: - ?ii:RC.,,

LA DONA NETA
Butaques a 1 i a 0'05 pessetes.
!atta ball de l'obra del mieteri:
L'ESPECTRE DEI. IIENTOR
1111BEROEIR
Quatre actea de gran interka i

emocid. Interprotterid impera--

tela, sumptuosa presentaciú. Ba_
laques a 2 pessetes. — Denla.
diumenge, a dos quarta de quatre, el formidable axil d'En
Polca i Torres

Asid, dissable. tarda. a dos earis
de elhe:
peleada t beta Ni

TEATRE NOU
Frederic Caballé

porotos

1

Asad.

SOL DE SEVILLA
prenent.Iii part Fredorlo
Cabaile. Nit. grandiós rar.
tela (matra actas, quatre:

lo, prhieg. tres 3, 1,-a e ¿relee
quadins. de 1
múska del
malle P011,
MISS EL 015051 PoRTA SANTES1
tarde 1 olt.
GLAY.011ün EXIT
PINO EL 015051 PORTA CANTES:

4e

bis. la famosa obra d'En fltae.

Ocells de pe i La casa
de la tranquitiltat, de gran bruma. Nit, l'obra (l o sensació i
mistara

L'ESPECTRE DEL SENYOR
IMEERGER

despatxa a compladuria.
.444444.666,44.4,4444,64444.

044444444444444444444444.

/

RELLEU?
••••41/444»errevervaaaaassif444%.

Oran companyla de mostela
Primera actora i directora:
FERRAN VALLEJO

1. K...1

caviLaNES

2rr %Notaria Racionare, Hmpar Martí, Pau Gorga, EmlII Vendrell, Forran" Valle».
Nit, debut de l'eminent ha.
riton

el rné& eurii;s i original de tots
els Apara actas. axebthiu d'apesta empresa
Tals eis dies, !hala i
I. K...? -:. LES 0E129E3
Aviat estrena da guaira grana
i (-alabada-sin: s cilindras, que
dOrillr1111 1111 nou Plii`fs a l'apMemlida reviala I. It...?, !Pula+

amb la deliciosa obra del
mestre Luna
La moza de Campanillas
Diumenge, tarda, dues e4ilossals obres; sis artes. sis:
Loa gavilanes, per Gng, i
Doña Franclaquita , p or
Vendrell. Nit, segarla da Sa-

gi-Barba: La moza de campanillas
re44.04444444444444.644ae•

COLCHEVISTES COMICS
LICHT DARES
Exceintric Jaizband i
LES HORES

magnifiques decaraatoas del maslre Ros 1 Guata
150 vrstits nona de Meta M'alkarki i madama Janatla, Debut
de cuatro notables artistas,

2 PESSETES
Es
ven
a
comptaduria
mme.“44.••••••••••••••1 •N
amb cinc dies d'aptiCipació.
TEATRE COMIC

•

- • ,-*---.-t-”-~9414.• •

MELIÁ

la
empanyla 1 benefIrl de Gmparinl
1 Guerra, oren matinal do bona.
!Amar g a, sensacional debut. Cumpanyla hispano-ermlia de
BARCISIN

111444«imereereerreys404444,

teta. Exil

irldoerät
Sa'n -,

KURS AAL

PIu

'

fe '
Cierm t !gratia

Teatre Barcelona

Avui, dissable. tarda. a un
quart da Sin. la divartida ro_

*

Demà, diumange, en la oessid matinal, eotrena de la pal.
llanta La trole." (del Koroolito), exclusiva, par Paertu
Wanda Havolity. — Dentina, 28, estrene de l'operata Cinemato/rifles La Cloisha rubia (sistema Nolo-Fdma música
moda« del computter alemany Ha« Allbout, cantada per
artiffis lírica espanyols i anvb augment d'orquestra . (excluaiva d'aquesta empresa).

1.10e da reunió de aalaccianadas
familias. Tarda i nil, projee-

ReiniVcroria
Esplaindid cinema
nert elegant i cómodo

El local

de Mal:cotona
Garrea Vataneia, 2 6 0 i 201,
i Bruch.
entre tragar
Avui. gians sassians tarda i
nit. Magnifie programa de grans

lusives: Entremaliadures

de Susanna, romedia set-dimane
tal. obra mestra de la cinemalografia. per Dionisia Jamba.

DPmiy , diumenge, tarda,
Frenaron i El «orno don
Juan. Nit, La Jaula de la
leona.

1
melee444444•441+4444.44440,

ELDORA DO
Colla« de variando

Orquestrina %afta
Avui, (Pasable, Aotualliats Gaumont xiI de El terratre•
mol. (exclusiva). inferpretaila por Len Onianey i Virg;nla •
Villy; Capador do foros, de broma; darrer dia Ii Pedrucho
texclusivt0, per Paulett4 Landals i el matador de braus dal
mateix norn; El millar moterrani, de broma.

Provanea, 260

Salón

EL ETERNO DON JUAN

,ti

1

Avui, dissabte, tarda, a lea
cine. Colossal* programe*
Projecció de notables peilt.
m'In. Exila del axelentries
«son Cua. Exit de la toril/05a dansarinn Marta Pu.
Jet. Exit deis ealabres acró-

ti --

!muele I úsici Camera
Clidtil.P.

26, pre-

•

Ravel.

ni; Un promès per acució (ablaica i &tirana de l'anima. --•
Dama, diumenge. grana sea-,
sama; tarda, a das quarts
cinc, una sola aeasió numerada,
a dos quarts de deu. estrena de IR gran exclusiva da
la marea Capitoli Lea* cines ei.
quesos. --- Dimane, estrena de

ed

DmAtti ~mal • &pana •
Establiments DALMAU OLIVERER. •. A
PASSIDG DE L'INDUSTRIA la • INÄRCELOSIA

MUMMINUNI11511

PRODUCTES HORLINE:

.

L'Insomnl,

petliruila senlimen-

ireeeer
4ihk

4444464440444,4441 ebaeeeese

FF: PT c'z - eir g s ee ;81113 — Eiválom
Tarapnrada da Primaveta
PREa11 CATALUNYA
A las quatra de la. tarda. Entrada !liare eireulació, 10 pestenlas. Entrada general, 1'25
pessMes. Entrada de carruatge,
6'2a pessatas. 'invistas oornartesas: Taquilla 'Ir'] teatre
Nnvetats. Centre de Localilats

~AM tal

Emplastos de
nc

ame( ra
F. C. BARCELONA
Camp del F. C. Barcelona
(Las Colas)

(Enmanga, tarda, a

.

1N31111111113113E111113111111 3

EZALCAT
iii

KURSAAL
Temple de la Cinematcarafia

de l'opereta cinematogràfica

it

Ftennesello unhoemme palea colme.
Smat stner• sa CI simia dolar ultime va asslums..
5. 5•••••- 4. Ints•cs • on.. saikaama

UTHOL

DILLUNS, DIA 28, GRANDIOSA ESTRENA

artistes

.Ailcock. Marca

Asoma

rrel •

higienicamb SOLA DE Roma marca FORD, Boxcali, tall angles, doble plantilla de cuiro
I 4'51

el

1

'59

i
parel;
a presa paleteen*. Espardeny« amb
lo de (l oma, des de 210 pasteleo Pare».
Tinos de tinte

VENDES AL DETALL
3 Carrer ANSELM U.AVK 9 (Fiel! de (O Riablid.

3

ossans Garrar Oormitort Sant Franelas/.

LA GEISHA' RUBIA
Perfecta sincronismo, produint a,respectador
la impresa% d'ésser els artistes de la pantalla
els que «eruten els cantables

ovan jama .
relM0000•400000~01601.00016000000•004000040000019«

e

1Iaa

IMaRI 11 11 11

II II

LADELLAn Sg.4n ES n
Extertrunaees en un mime eme

• rinsecticida PÄRADEtt,
FARMACIA PARaorti.Cone Assalt» •88~L•1114
e
UNA PESSETA-Pte comunal°

U

e

:j3

it

1s
e

a

7EST AURANTS

Bucees de les,nbtabillssimele

ExItite UN«
de la gentillasima artista
— CIRCE SENOS —

1101•11111111191111111111111111Beemsuimumeamiempi

tenyir el vostre caben

al
u

ademes, fa desapueizar la caspa 1 para la calcada del

batas

Extraordllsärimi Melena

o

AICIJA d'HORLINE (tintura progressiva per als caballa
bienes): 6.• DEPILATORI (actlu I Ineleasle): 6. -F131.1f0S (mol,
adherents): 250. • CREMA (evita l as arrugues): 260 • AIGUA
DEI1TSFIT.CA (en comprInets atervessental: 6. • EIATH01..
ASONTRY (sals malead! Per a U nos do Peca) 3 50. SANIDEL
(comprimits al bay-rhunt per a regenerar el cabete. 3150.

REAL UNION DE IRUN

el

iii

Dama. diumengr, 27. a dos
qUarte, de sis de la tarda. Reaparició aels eminents artistas
Matan Criokbouggy »latinista;
Ferran Vla, pianista. Inscripcions a la Sala Mozart.

CAMPIONAT D'ESPANTA
nema. (humanara a dos quarts
de cine de la tarda

rl

Heu de

IllellIellegellIMIUMMIIIIMMMIMIMIMM.MMIMI

Snciatat da Carr e ras. Passa'
de Gracia, 3'2. Sarvai especial
d'antainnibus i taxis des* de la
Placa de Calalunya; servil exiraordinari de trama-.us.

ar

cd

Asuciacki (Km! dti Conoirtt
Sala Mozart, ("anuda, 31

LES FAVORITAS'

NOTA: Avui, diaaabte, da ala a aun, demi, <humanes,
en la »s'id matinal, d'orne a une, es (Jeep:Osen »taquea
ISSIIIIIIndes per e la tonel especial de les sis de denla.

en
b&ME.1.4-8 DE ~LA
&ama di loar Bailad «
talla I lema Sople.' en mi
cartera Corta Catatadm, Cl)
I me lana« t LhIrla). Tat. tu a.

cabell, ferit-lo suau i ondula.

LEIRS-ARVELLOS

cinc, 1 nit, a lee den;

Barcelona)

g

• • rnNCEPTS

CASAMENTS
DA TEJOS
PIRARE Pi CASA

MIRIA

Mona triadas

7. media da Pera Muñoz Seca,
.
EL ARDID
I Nit, -a un quart d'onze, la
comadia en Iras artes, de
Lied Ditrickstein. adapta.

formidable.

L'encía de Nora York.

aa-.aa-ari14~044.114•118-10~

n

numemeznageneseneenzdeenzemenezei.

•-

re.slaKerta
la aova indispasicia i

r• eeanyola da Frederic
Reparan,

dissabte , tarda, a dos
girarla de als, la eldnedia en
tres artes La mala ley, i nil.
a un guata d'uaze, El oami da

15 11 11 II II II

Correr FM IV, 556
(termo municipal ds

El primer rjbell blanc, com la primera arruga, vet.
aal Pavša de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenaeu-vos, rcbeleo-vos, contra aguaita vegas,
que elevegades ve precoçment, Amas de tempa.
Qué heu de he? Arrancar-vos aquista maltea caballa blas, no, parque destruireu un tres« que poeta
mal Erli3 eximo. Tarar-vos. »tul en día us podem
aconse at alx6, pague la ciencia, arab l'Atoo d'HorUne ha trobat un producte eficaç. L'Aigun d'Hornee
es una tintura progressiva 1 ciendica, que retOtna
caballa al liur color normal, que no taca, ni perjudica la
pell 0 -4 pot portar-vos cap mal, ni deixa cap acnyal
cate..0 que fad conetcer que us tenyiu. La seva aplicada
no demana cap cura especial; un match pot terlso

seusacional drama

Can CUL L ERETES
comine

nicAnbo PEGA

CIBRIAN
—

./I I/ II

perador dais pobres, Dilluna,

AVIS: Ea despatxen bula,
gir a s pialar-toles par a la
501. 5 115 ESPECIAL de ti:u- Y,
I ru(•tige.

I

Companyia ramico-dramatica

41
4

bla Barcino. Putsinetna 4 Gats.
Oati I•retreacos Ciar«.

una

burn.

pa/mena-la part l'aplaarlida 4
primara feetriu
MARIA EtaSA noNEno i

44444444444i4444454-1444114

Companyla de romadiaa de

de

Ditimanga. estrena do la
eamadia del PROGRAMA
AJUMA PER FI TOTS
SOLA!, par Bryant Wash- l(

1

TEATRE TALIA

nun.erne

'

4444•11•11•9644,11~114,1411.1**

weeeffloftefflee...~».

PRED WILLIMOS MIDUEL
TIM HA/01W«
ESO • mutua FRILMANI
ROBLES:111.LO

..

•p•rili,
AGt.PITO VE DiViERTE

di

Haveu vist
/ LES OMBRES EN
RELLEU?

Aval. aasabee, tarda, a dos (pule
de cinc. gran mattnes . Sil, a dos
quarta de deu. /1 0102,1e3 funriorn=.

OADOR DE PERLES. e

I complelanteni

Quatre

i•••••••••••••~•••••••

Onn empalma InternaelOnst dd
CRIC ESUEWIIIII 11711A0C101111
Origina per WILLY
DAVititliES FlniCIONS

/

1

••••••••••••••••••••••••44
Haveu vist
/ LES OMBRES EN -/ nous a Espanya.
Entrada i butaca,
RELLEU?

flaneS, tllameare. romlat

AJUMA ESPEG1AL. triomf
de Montagu Loare. amb Alma Rubens i Pare de Cardaba; exit de la sentimental coniAdia UNA PORRA
MANIQUI, per Ralph he1 ..ard C. I. E. Ca ; NOVE.
TATS UNIVERSAL número 9n, i In rarniaa EL PES.

Avui. dia s ebta, larda, selecta malinea:

LES ANAGLIPKES
LES OMBRES EN RELLEIJ

EMILI SAGLBARRA

deis

TELEFON MIS A

Nit. a les den; Estrrna en
aquest teatre de la comadia
en lies acles, de a. F. Le-

"Bara p lana", Grans atraccions.
Plataforma dei la broma. Gasa
entisada. GrutPti de l'Itimalaia.
Laberinte. i p.oraros ya-t ea ea
calera. Banda de caeadors
Plasència. Fardare« flor 1:1 Co-

%Milis, de deu a'

L'AIGUA d'URIBE

Avui. dissabte: EL ORAN Z
GALEOTO, PROGRAMA t

EL g Enogoo DE SEVILLA

GLOBUS mornsourian

coflit i variaf. programa: L'empe rador dote pobres, projectant-se el sisé capital d'aquesta grandiosa super-serie. El
drabressol vult, grandiós
niklie, interprelat per la gran
artista Zthea GlaytOn, Programa Ajuria; Sonant el cul p o, 6
round, pea Reginal Denny; La
menyspreada, per la molt aplaudida Italiana Gladys Walton;
Extravagancias, grandiós film
de gran argument, arcadia de
la simpittica artista alay Atan.
i); El pescador de canya, gran
broma. — Diumenge, nit, estrena del setä eapitol de L'emestrena del

dies

aonsiderat com un dols
millors d'Europa. Quartels de Schubert, Mozart 1

Alimón. Primera actriu,
Marta Llulaa denme

200 vestits nona de Max Wattoas 200; 85 artistas espanyolas i estrangrres;
15 decorar:0ns novas del roestre escenaara( Ros i
Apateosi esfiinanea

-- • -- "- dissabte, tot èxits,

• Asoensi6 extraordinaria

da l'intrapid ealI t a Amador
Fetnandae.. en el eme magnIfie

COLISEUMI

dices axil:

tres act a s, d . J. Ramos Martín , masica del mestre
Guerrero,

número 14

Telèfon 1371 A.

Magnifica jardlna. Oberts to.
tenues tardes. DeMit . diumenge,
a dos quarts de set de la tarda,

facilment.

TFATRE POLInnaMA

Entrada general. 80 ea:letales
10 i 11 repz-asentarió do la revista an 1 qaailtaes, de gran-

Avui. dissabte. tarda, a les
cinc. el divertit antre-nas
Clia CONTRATA
la grandiosa sarsuela en

aval, dIssabte, exila. ate »ajar
A mart. 1 jornada; o nseare la
metliem u ; II saelama, per Citar.
les Ray: L'ancle da Ro y a Yeelli
Illeslni dentista. 6rmá, diumenge,
d'onze a una. Nit: Par venjar la .
rnort, 11 i (Jarreta: L'
d'Una
r
TUL

Vius Layetana,

slas-darbb,
&time
Pro»: roo, 0'70, Fga
1110 pannelas el paa
quede«
Poden t'Untar-Se ab

a

Q U ARYET LENE.
de Budapest

'-*44444444ereare-re•reare4,

DUES fIRANa FUNCIONS

1

Cinema Prineeoa

TURO-F'ARK

sentacid a Barcelona del

yrereeee.eeeeseeeftee4+11144

Sugraiíes

Monumental - Pedró
Wa!hyria

desparar d'una dona, La rail de
lauro, L'amparador deis pobroa, 7.

tenklot, Den Otea%
peu trettrde, Intb
fina ale «Mes Ate,

.....~...~.....444~~2
-4~41.4"..«.~.64941444-

Companyia de, Joan VIla
Entrada isbutaca.
2 PESSETES I Primer actor:-

i ANSELM FERNÁNDEZ

LOS

1

per Frederic Caballa

APOLO - PALACE
Tournée M'anual

Frederic Caballi

Diumenge, tarda: 5 actas, 5,
Avial
EL DICTADOR

Aval, dissabte, a les quatre
la tarda, i a los deu r Pu nit.

TEATRE TIVOLI

1

per

Huyen vist
LES OMBRES EN

Es

!

LA MAGDALENA TE GIME i
LA LEYENDA DEL BESO

UNA VEDADA ERA UN

PASTOR...
Preu popullar. A dos gueto de

eosossn~444444~.44.4.
Gran Teatro Condal i
Gran Cinema Bohèmia
I,
• Anual, dissabte. tarda I nit, arana

4+PeelierareeleiremellIreirt+e
.44.64n4444444emireemede•Area

dissabte, tarda, a les
cinc:

en

1etreetilabee.

,

barIttin

vriemrt POPrtaP
LLOGA UN PIS
an 3 ames
t 11 el ellreeettu
LA 51111100A DEL
NA. 5 i rei auer • • ae • tee, arloates Gat de la tantasla sodavIlesca

„,

profiramos. Cinc estrenes. Les cc,
liMall pebIctlell Vi pa pelea ea la
1 oveu, Del « :le, de les Instes.:
Lao pastany« pulimos; L'hotel
de Pon" I V II 1011144111 . 411 rtnip aornnnart nlm de serles, de sotoVds Axil: L'emperador dala pobres.
Denla, diumense, 1 '11 a I, aran
o
i
matinal. Tarda 1 na, eltraOrellhartt ie
prOsranies.
;

Companyia de sarsuela del

t

..

Atuvo entente: La Me ea semi.

Avui, teediqui busca un eneldo" Sonant II Sufre S; El

mol' eArnlei; Rey? Path& t
, avIR.—La ¡Yambo» U1111 114
3 'Molla adra , presenta a len als .
e 'lotes des mear* da can . tal
PM 54 C4 prenotar a Parla. anda •
un tan Serollea.

le gro. sUeCeS de la sala« de
Pares. reilelles nouvalles des
pientiaret misma de contigo

ta. a prens de
m..rona ner,
nit: En a, burro, tres batusroo. •
tfit. a un (11111rt tron :e: Nacho do
emana, ,9,1101111 ae ta aaeatais-

—

ral, romeos: Pannold.st pers.dati„I.

I

SCH M IDT

ene, de la cotillee:11. in. I
Eran
g4 •despatta a Lomptaduria.

Avui,

einoeieraini.

Bataille. Deux triompbals
du Theatre Taudeville.

ONARLY DE A. rasan-

diornenna. tarda, Mies ser- e
mas. asas'. 1. • nuera aeece., a preus
, pnnuitries Mienten les lambe

Teatros ?din« 1 Marina
i Cinema Nou

eltale eirt6sta DI MOOS

4

sucres

ntts se5uide3.

-

e AvUl, dIMMIne, grandfda eadeveaa•
••
Inent:
e
y1* BATALLA
«sexis
ereatia ar Seuche Hayas tasa I la seva simpaiirs mullen,
i äensaehnal 1 grandio,a hatall nana. MINabladla ama una reinas

LA VENDRIESSE

UN UN BURRO, TRES BATURROS
aqeenla ohra ha esi.n ren,e3entala
anda Jran t-;:1 a Buen s Aires. me3

Saló Cataldnya .

1 la atoblat.Matd I Ul& ••

LES AILIES IRME»
de Piaran Ealf,

en, a
la eOlnedta en tres actas. d'Albert

i

i

des

Principaux Theatres de Par
ís.

DE LAS ARTO N.A
,Irens de
un pilan

de real

T
,,. -.. .

JEANNE PItOVOST

diati•ble, eapRol 7 de
L'emperador dele pobres, Ela
parra« I la Piques" La vkle ti
de tot, L'hotel Polla«, Oh, RItantirs...1
/

11333

111

Avnl,

peap...e....e...........-,,......j....040.

conettre de Madama

le

va

Excilsior

--ÜlNEMES

Teldfon 3,300 A. Dies, 9, 10
I 11 de maig. Troja grande galas de Comédie franela«, arad

EN VENDA
Ose de 5,000 pagn
qu'ideal.. 'grill IN&

DIVEHSOti

Diana - Argentina

• TEATRES-

SOLAR

11

In

