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FRANÇA

LA. S. E. 1. T. E.

EL MOT NICIONALISMIE
La primera cosa que remarca el lector de l'enquesta de "Les
jettres" és la necessitat de distingir sempre les accepcions
sencial ment diferente dels mots nacionalisme i nacionalista. Alguirio -ÜIS que han intervingut a l'enquesta o l'han comentada
han assenyalat tree melles de nacionalisme; el que es refereix al
pencl pi de les nacionalitats, el de tiples "Action Française" i el
del tipus unitari belga. En realitat, les dues darreres menee es
Tedueixen a una sola, o sigui nacionalisme caracteritzat per l'eNultaci ó del sentlment nac ional. Que aquest nacionalisme es deeinti Per la fórmula d'orgenització més o menys federativa i rerenans ta, o que es decanti per l'organització eertralista, no im;lira cap diferencia essencial. Alba que conetitueix la natura del
raciona/ j eme, en tal sentit, é.s /a concepció d'una unitat nacional,
d'un esperit propi, i davant d'aquesta afirmad() cabdal és cosa
acendlaria l'adopció de qualsevol deis dos sistemes interns del
Iederalisme o ei centralisme.
Seria, dones, d'un interés considerable el podar distingir
empletament les daes desees de nacionalisme: primera, la que
resenta l'afirmació del dret d'una nacionalitat a tenir Estat
pepe i la reunió dels trossos d'una petria mutilada en un conjunt li jare; segona, la que representa una accentuació més o
ineny3 forta i legitima del Sentiment de nacionalitat.
Un auten francès, Rané Johannet. en el sen Ilibre "Le Prinene des Nacionalites"—Ilibre espès, de relatiu valor documenta.ri i d'escassissim valor clodrinal—propos à un terme especial
eadistingir les dues tendències. Al nacionaUsme que es refereix
eprincipi de les nacionalitats l'anomena nacionaiitarisme, i usa
e's mots corresponents nacionalitarista i nacionnlitari, deetant
ela termes nacionalisme i nacionalista per al segon sentit actual
del mot.
La distinció de johannet no As original. Este basada en una
fra distinciú, feto ja fa temps, entre nacionalitat i nació, aplicare el primer nom als publee o fraccione de poble amb caràcter
racional. pene senee Estat propi, i el nom de nació als que faenen un Estat constiturt. Pera de la mateixa manera que la distirció entre nació i nacionalitat és arbitrària, i només com a
tolució convencional pot acceptar-se, arbitraria és aixi mateix la
&enrió entre nacionalitarisme i nacionalisme. Abans i després
dele proposta do P.ené Johannet, trobarem en una multitud de
ek.1:303, d'articles i de llibres els dos termes usats en un sentit
La cosa fonamental, al nostre entendre, no és precisament
la eiiierenciaerb deis mote, sinó la distinció deis conceptes. Hi
redil totes les llengües un gran nombre de paraules sinanimes i
deares que tenen múltiples accepcions. Seria irnpossible i abluid de volar tenir una sola paraula per a cada cosa i un sol
telficat per a cada paraula. Mentre no surtin mots de feliç
tela que corresponguin perfectament a les dues significaara ectuals del mot nacionalisme, no hl ha cap gran inconveleca e 'ús d'aquest per designar les dues tendències. Ni hi ha
ere relo no confondre-les ideològicament.
D'altea banda, no ens sembla que pel sea aspecte estètic i
E41.c puguin fer fortuna els termes nacionalitarisme i nadoreeurista, que de vegades arriben a entrebanuar la ;lengua.
..in • eeee e ene-. a e• '„i Per?)
comassem que a nosaltres ens inspiren corta repugnància, sobre
tr. ten in t la convicció que no aconseguiran imposar-se i que la
eoducció del mot nou mes aviat complicare que e • mplificare el
reesilema creat per l'existencia d dues sentimentalitnts i de dues
idalogies diverses sota un nom comú.
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EXPOSICIO RAFEL BESVET
Eras a£í tus borne al gua: la seva
nra cakura ha de plantejar un muna
earaplexes Miestions; un artista
ea *riag t sovint den hacer de fer un
refInxió caerme per decid::
t: t és sale ei scu esperit didàctic deu
ra arnb la seva sensibilitat piela de reiirodeu ex:gene:es i que. dea asaltes% curiosa situació, ha
ti,ast a om goig de pintar amb
ir"ss de Peana prenent la dita en ralt
utit. de control que li ha donas la
Et Benet és un sensitiu vehernent
qe cona que es maliia del seta s prites impuis, en Ros daisandenar-shi,
i es palpa i es mesura. Reas
u-a ase .asseaassament, adora la reata eem aquells parussos que es miels fills amb cara de tres Deus,
Pei) que per dictes: els riu el con i
s'o manosea la seca auteritat tart
fer-los bd con' ptrqué seis encotésai aria mica la seca anima. Ell
e.sarina profundarr,ent la realiPieS L mira amb una mena de
ee.ritat si stematices, impasanadi, sendesparennar-la poc ni molt, el sial! intelligent que l'animo a ell. sen5 realitat no vidria cure, però
* * I 'tu s es vegi que la té al puny.
això la seva pintura era adus% a bienes fins esquema. Els seus
SaSsartges tataven carregats de raó,
lero els faltava una mica d'aquella
tirdialirat persuassiva que de vegades
fa venir ganes d'allargar els brala a tina tela. En rexposició que té
Irria aci mlment a "Et Camarín",
Pirarse tense recular ni una passa,
desar rugas ben xic les celles i la
.n., ra nsigéricria
humanitzat
bon tros. Un hom endevina
que
tOT se
test Inés segur de la sena
°t ea seuesta „anee , guanyada
runa dascsplina, li permet d'ésser
t fries confidencial i mis dele.
majaria deis paisatges que excon servan la severitat curarteea de l ' a tr a
er:sCn greus. semen
netava baixa; l'autor hi amaga la
teedresa sota
uns verds tenebroI halda. hi retrasa la pasare qut

l'arbora amb una técnica voluntariosa i
«rayada, i solament deixa esbravar
lliurement remedó en unes Iluryanies
dolearnent resplendenas que es Cenen erelä, en1Li, endins del masc.
Si haguéssirn d'assenyalar preferncies dintre d'aqueas neu aspecte
de la pintura d'En Benet, començarieras per retreurc la peti:a tela "La
Deu", duna dolcesa i d'una profundizas adm i rables, en la qual la materia pren el toc dcl Cossat
per costal hi posariem "Batet", tot
auras i rialler, amorosament explicas arnb una diversitat de matisos i
amb una precisió admirable. Després
vindria "La Corcnnna", saturada d'una mena de recolliment enyoradis, i
seguirla la aria, agatariern "Dia
gris", d'una gama de verds grises
tnolt eriganal.i "Prat de les Meres",
esponsani, diatan, d'una técnica rica
de ranitscol, i "Saeta Marra. del Carb",
"Prat de les /rufianes", i "Mas
Venteis"...
En "Balgneuses" Eta Benet ha fet
una pros-atura de composició de gran
cstil. L'intent maméis , ja és digne d'elegi. Un paisaage disposat en escenari serveix de fons a uns nus femenins, dispersos a cada costas de
reix del paisatge, que recula seguint
un esquema de pirámide, cl vértix de
la qual dascansra a l'horitzó. D'aqtiesta tela, malt intelligent, el que ens
interessa nuls és el problema de verds
que l'autor es posa en les mases de
les fagedes ene fan de primer serme. La saya que aFmenta aquests
cerda ve de la ntateixa arrel que animava eis fallaseis sonors del vell Vayseda.
Una tela ben interessant, pera (revea anterior, és la titulada "Tardes", pintura farrenya, executada amb
una técnica rígida. pesó d'una veracitat plena de delicades anotacions.
Completen rexposici4 dales figures
de libia: l'una, entre els reflexes duras
arbles a ple sol, pintada amb una técnica, barreja de diverses fórmulas
impressionables, i Faltre, resolta dintre un estil mes arquitectural. D'aquesta aplaudim més la intenció que
la realització; de l'altra, en catan,
cns plan més la técnica que el concepte.

En Benet amb aquesta expoeici6
ens ha donat una obra robusta, plena
d'intelligbeia, de peques paraulea. Pe-

PROJECTES 1 SOLLICITUDS
En Pedirle ¿'ahir inseriern
l'extrecte telegräfie i part dispositiva del reial decret del dia
prenent en considerachi
nomenant una connosió per eo
tudiar els projectes 1 instancaes de la S. E. 1. T. E., deis
propäsits 1 rnitjans de la qual
tant es parla en aquests darrers dies.
En el proarnbul d'aquest reiel
decret es dóna compte de les
instancies formulades per un
representant dis la Societat.
Cceiean que cona antecedent
indispensable de la qüestió, es
interessant fer-lo consignar als
rostros lectors. Diu aixi, Iraduït textualment:
"Sensaor:
La Soc,ctat E,,panyola dindústries
i Tracció Eléctrica i el seu tenseserrana cern a eice-presidert inserí de
la mateixa emitas, N'Eduard Estelat
Terres, sei de Madrid, ha adreçat a
aquest Directo:i militar, data 3 de
l'actual, una sollicitud en la qual manifesta tenis ultima: un pla industrial a base de la cona:meció del,
ferrocarrils Directe de Madsr(i a Valencia (Pott), de Requena a Baeza,
de Las Alpujarras, i el de la frotas
sera francesa a Algeciras. per Madrid
a Scwllta. amh l'objec:c d'explvtar les
grasas tenis de riquesa que ofereix
el nostre sí:e i que fans a la data romanen en potencial per mann de mitjans de cemunicaci5. En l'esmentat
pla es compran l'aprofitament de salta
d'aigua per a la producció de l'enesgia eléctrica necesaria. aixi com l'exp1ntar:4 dt linies i ccntrucció dats
farra i fabriques per manufacturar en
e: país les prirneres matiirres extrates.
En resrnentada sollisitud es manifesta, nimbé. que la Sec i etat cempaa
amb raportaci6 d'un capital en cbliguiaras. en er, i obres a execonar, de
oon milions de pessetes. sernp - ,. que
l'Estat espanyol garahleixi les etsligarlena que les cobreixi un interés
de cinc per cent cem a urda. mis
l'u per cent d'amortització, durant
els ?renta anys que agnesta trigal en
realitzar-a. Es cemprontet. resalentarta Societat Espanyela d'Indústries
i Tracció Eléctrica, a dipesitar a les
asgas; del Tresor. per anualitats arannades, l'import de tala interesses i
amortitzacions, ami cern la diferència del canvi si n'hi hagués, en forma que l'Estas, lente cap desemborsament. adquireixi, quan estiguin atabadea les censtrucciens, la plena proMetas d'aguaste% importants cics férries que la mateisa Societat arrendara per seixanta anys siestiant, a
lya,tir de rtíltrrn de rantertitzaci6 de
Je' obtigacions, un canela que arribara aproximailament a la xifra de
200 milions de pessetes.
En una aitra sollicitad de data 12
del corrent, aclareix alguns conceptes
de la primera. expressant que el crup
constructor, les propietats del <mal i
projectes d'obres representen 2.145 milions de pesantes, s'ofereix a no ter
efectiu l'import de les realitzades, de
no cemplir arada exactitud els seus
compromisos, quedant a profit de l'Esta: en aqueat ras, sense dret a peres.
tare cap quantitat les obres executades.
Tala sisa, Senyor. el: extrema risa
Tals
intportanas que eiereixen les tullidtala de retedencia. sense rue es ceneguiri per aquest Direetori militar altres detall, del pi-ojease en qüestió.
Es tracta, dones, d'un assumpte rnelt
important per al nostre país, de dempeonar -se el que expressen ambas-as
escrits. L'explotació d'amantes IMies
i la de les indústries derivades de les
primeres matéries del nc,stre stabs61,
permetran un desenrotllament incalculable de la riostra potencialitat eco.
isòmida i el benestar, conseqiiéncia
d'augment d'oportunitats per al tre-

ball.
No pot el Directori militar resoldre res en tan importaras qiiestió, tense un estudi mula profund de la seva
part técnica i de la seca part financiera; ni pot tampoe reseldre en forma negativa tense expesar-se a inedrrer en responsabilitat per °misal& Per
tant, creu del seu dense prendre en
considerad() embales escrito, sense que
aixa suposi obligació 1 promesa d'acceptar en tot ni en part el que en ells
se sollicita de l'Estat,"

Aquest preärribul indica ben
clarament l'extraordinària iniprartäncia que te aquesta qüestiö, tema cabdal en les converses de politics i de financiero.

ts6 amb un accent personalissim, descendent de la, deba castres mestres
vuitcentistes, als quals admirem mis
cada dia
p. o,

LA PUJA DEL FRANC
(DEL NOSTRE REDACTOR-CORRESPONSAL)
Paria, abril.

El franc puja sense parar i
tai una marica magnífica. La
pesseta que fa un mes i mig
valla tres francs i tenista ein-

tinas, avui val a penes dos
franco i trenta céntimo. Es un
record impressionant, magntlic.
Com dignerem, la puja del
frene s'inicià per mitjans artificiosos. L'Estat intervingué,
Hançant dòlars i Iliures al mercal. L'opina() de pula ha costal,
segons noticies d'aire oficial,
co milions de dblars. Una vegada iniciada francament
puja, el Govern deixà Iniurement la divisa i el fume Un el
seu comí i el fa emtara amb
una força considerable. Polen

asea qui mea interessat estä en
que no pugi maese es França.
Hi ha qui creu que l'Estat
intu y e encara per initjä del Seta
consorei isatis:ah (que esta format per la Banca de Franca,
la Banca de Paris i deis Paisos
Ba:xos i per Rotschild germana)
en l'operació de la puja. Es
funden per dir abata en les necessitats cie la rampanya electoral. Ern senibla evident que
la puja del franc As una arma
electoral magnifica. Ei país este impreesienat pereub la puja es un miele de propaganda
lt-spant i una injeccie de confiança per al Govern. Es evident que el Bloc d'esquerres
— aliä en ella po,71.11 formar—
tenia en el t'encimen de la balsa una plataforma. Fa un mes
i mig el Bloc tenia mes probabililats d e trionef que ara. ID
va haver un moment que les
esquerres, produint com produia la baixa dei fran g un enceriment de la y ea, arTeren la
bandera: Poineare o la vida cara. Aquesta bandera avui ja na
seria poesible mentí-mis-la pesque les causes mis fortes
reneariment de la vicia han desaparegut. Aixa no vol pas dir
que la vida hagi ha tal prepereinnalment. pece de Iota manera hi ha una tenderie1a
lIen — a la baixa.
Es moli més lägie creure que
avui l'Estat no intervé en el
fenomen de la puja. Es una
operació sempre cara quo en
definitiva no fa res mes que
ala:rifle:atar el desale. Psi- altea
pire la meneaa franeY sa ha euperat ja avui el SP11 punt doir
punt (lobs que r7plicava
pro sAncia a Paris de dos cents
mil estrangers i que afavoria
extraordinariament !a balarea
comercial ajudant les exportacions.
I aixb és tan cert que la puja preocupa ja a tothom que
interve d'aprop o de buny en
In sisena Olimpíada. Em diuen
de Barcelona que !les inscripcions per al vialge a les Olimpiades sún quasi mines. Les
!listes són desertes. Els que
senscrivirem—quatt cent pessetes y alien tres rente Dienta
franca — es fan esberrar. Meto
hatträ de paesar un xic a tot
arreu. Si Pelea continua
vindrà pas la gent quia hauria
vingut. El corriere se'n ressen-

tiria.
Les ronseqüencies de jOlimpiala les patirem, si les cuses
continnen d'aqueeta manera, els
pobres que vivirn a Pares. Ja
ara s'lia de Militar amb la voracitat deis hostelers cona si
fossin hesites feres. No hi ha
ningú que tingoi una habilacid
per llagar que ne espera un
ameriee o un arietes milionari
i generes, Ca treuen dele hotele i us doblen els mielas de
les eambres anah una desimboltura impressionant. No hi ha
manera de fer un dintracle per
un lenes una mica llarg. L'en/erice poi arribar a qualsevol

moment — petisa Lot a aquesta
gent — . Resultare que les ven-

tableo Olimpladea les jugarem
nnealtres i que no hi hauch
provee d'atleaisme mes fones
que les que haura de resistir la
nostra cartera. Derididament
° pacatas aglorneracions — exposicions universa/s, fires, mere
cate, olimpiailes — convindria
fer-les sobretot a les poblacions que encara han de construir el eu Eixampla. Es l'úniea manera que teniu de consolar-vos si 11 57 hort dia us fan
dormir tres en un bit.
La situarle nacional ni justifica ni perjudica ralo del
!rano. El repon dala experta

podria fer entrar el problema
de les reparacions en una fase
actiea, pecó aixt i tot el raport
do un triomf d'Alemanya. Diuen
males Ilengües que el raport
fon enviat a Berlin amb els espais destinats a les xifres do
pagament en blanc i amb la invitació que fossin emplenats
per Alernanya ando les xifres
que bonament vcdgués. Aixt i
tot sera difícil posar en practica el raport. Es per aquesta
rae) que roentre Franca tingui
de les relaciono amb Alemanya
una idea conträria a la del senyor Caillaux, ! túnica sortida
gt mantenir rocupadó de la
Josep Pla.
Ruhr.
ms.31.0.441441fflanri.1=13.1113==
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ESPEREM QUE L'APARELL FUNCIONARA

Hem sospirat rnolt de temps per
obtenir sari govern municipal d'estrtctura ianqui. Ja el tenim, g i fa no fa.
Ilrm bescantat sovint la xerrameca
de les cerperacions locals, fent-la responsable de la lentitud amb qué masacra eis afers pnblics i de les dificultats amb quin topen les iniciatives
redemptores. Dones, ja tenim un cense!: municipal que actua a ¡'entera
d'una taula sense palie i sense Prestasa, gairebé com la gerencia d'una
companyia privada.
„, El motor no el veiem entice, però
• cus estranya per* els motors
solen ésser dins de la maquina i no
lora. Persones dignes de crédit ens
asseguren que el motor lampee falta.
L'amor a la Patria co general i a la
ciutat en particular; ve't ad el mo-

tor.

El problema de les voreres supogern que sera resolt. No és possible
que un aplee d'hemes, amants de Barcelona, densas de poders extraordinaris, comptant amb la benvolenca del
Gocen, es plegada de tartanes davant
el problema de les voreres. Es segur
que obtindran l'aprovació d'una fórmula que t'ad dependre exclusivament
de la veluntat municipal racallament
de les veneres, tense esperar rano/Si-Ida dels propietaris.
Diguem el mateix del problema de
neteja ¿eh careces. Barcelena és
una cintas indecent. Tornant de qualseres] banda d'Eurnpa fa un fàstic
indescriptible.
El problema de l'asfal t a!: no Es
mensas urgent. No sols l'empedrat ha
disser limitat a les entrevie% com ha
esint fet a! n'efe de !es CelelS Catalanes, sin5 que cal que aquestes entrevies chixin de convertir-se en un
trenca-colla (Exemples: encreuament
Fentarella i Via Laietana; enarenatren . Passeig de Gracia i Ronda de
Sant Pese, etc.)
El problema del regatge dels canrers. forma part del de la pavimensació i del de la neteja. D'envi que
s'han multiplicat els camitas i han sortit els auténnnibus, no respirem sin6
pols.
Una mica d'atencia) a l'estat dels
itramvits no fóra desean-nonada. El
senyor Forenda va engegant a petites
dosis un veriteble mestruari de vehicles neus. Pesé', fet i fet, és hora
qua tf,!s, absolutantent ints els
tinguin aquell rnínim de ¿edén•
cia que és exigit per la nestra dignitat de persones. Els de la Creu Roja
—no sé si per refinicar la suggestió
d'aquest senyal evocador de morts
deseacies—es desfan ä trossos,
Idi ha encara el problema de la
Reforma interior <h.! Barcelona que
cal escametre si veritablement és sinter el desig de descon g estionar les
Rambles. Pesqué si hem d'esperar mie
desanaregui la crisi d'habitatges per
obrir non, carrers, podem arreconar
uns al segle vinent tots els projectes
de millera.
La Plana de Catalunya, omelie visible de la ciutat, ha ¿'ínter urhanitzuda amb una maxima Ilestesa. Només
el foraster pocasolta o l'indigena masell poden comportar amb calma l'intenminable desori d'aquesta Plaga
pel nom que porta i pel Iba que
ocupa.

Les ordenances municipals esperen
una energica reforma ‚Irte vagi de
dret a limitar l'anarquia eme regna
en matéria d'edificaei6. Vist que el
senv dels asga/in-caes no és prima per
produir carrer harnanies. caldrä tornar a la salutífera dictadura que engendra la Piad, Reial, el Passeig de
la Ind6stria. el darret tros del carece de la Princesa, etc.
Hom podria cementar d'altres problernee, encara. Na cal. Ens aeontenferie rn de vetee la so/uci6 dets que
hem anetat. Tots pertanyen a l'ordre

material; tres sen a propbsit per ése& compresos per la gredlocia d'afta
aocietat anbnima.
Carlea loklevila

FIJARE EN CATALA
Val aqui que la facecia dos
cops milenäria de Plaute, rejovenida amb l'oli i la sal i el
vinagre i el pebre de la riostra
llengua, amanida de frese amb
un catalä purfssim, ha obert
magnificament, les portes d'aquest teatre íntim ressuscilat
per In bona voluntat i la constància de l'Adriä Gual.

Parlar de coses de teatro cada dia, d'aquestes coses de teatre que s'arrosseguen per Barcelona, comedies i drames de
pipiripaina i d'apretar a eárrer,
no dóna gaire gust, cregueu-me;
ara, poder escriure arad) la nostra ploma el nom de klaute, do
una mena de desearas.
Avui podem parlar d'"Aniularia", de l'olla, o de Folleto,
perqub aulalaria ve d'un dirninutiu d'"aula", que és la forma

arcaica ¿"olla", i que en rata%
s'escriu exactament que en
Ila ti.
Tots els que han estudiat una
min aels halla pel cap aqueet
notas de Plante; pecó sdn ben
pone els que coneixen el seu
teatre. I s'ea de saber que el
teatre de Plaufe fou el teatro
mes popular de, Roma, el que
s'aguantà mes temps, des de
les decreces guerres púniques,
fins a les escorrialles de rimpese La força humana d'aquest
teatre, la vida i la veritat de
les seves escenes, tot el mira
que sial barreja i s'hi revolea
vénen a ésser un cornplement de
la histeria d'aquest poble que
donä ànima a tots els pobies
Patine.
Plaute fou el comediant del
gran públie, del pilblic rnort
gana i del públic adinerat, dels
ingenus i dels desmenjats, dels
ganduls i dele que anaven darvera del seu. Quan ell arrabä
a l'escena, el poble reme sabia
beta peques roses del teatro grec
i dl la literatura dels greco:
Plaute sito va haver de fer
ell, va conquistar el públic a
forçe Pe crits, de rialles a de
fuel a des.
Plaute. cona tete e:3 grane
autors.cOrnies món, era escriptor i amo d'una rompanyia
de farsants. Es llogava rom a
actor i venia les seves
dice. Arriba a tenir grane exite
i una anomenada que fria feriedat, per?) PS va embelirar anal)
negocie, i va perdre Ya fortuna
i va tener de rail per terca cera
un pobre dinble; fino arribk a
lle g ar-se per donar voltee a una
etnia; despres es torne a aneeciar i tornä a cauce, i en va fer
de lotes.
El seu teatro do el teatre T194
vil/ que es pugui demanar. Cona
tots tele autors romens, va pees.
sigan i va escrostenar aquel] pa
inacabable de la comdia grega;
rebava tirant a/ alce!, desfent
els arguments, earregana - los
d'anaeronismes, i fareint-los al
seo gus.t i al gust del seu
hile.
La vida d'aquest teatro de
Plaute no és la vida ernmasicarecia ni empolvada. de les hipocresies i les reverencies, és la
vida despullada i brutal, sense
compliments tal preocupariens
morals ni fantasies de !libres.
Casta els hornos i les dones con/
el que atrapa les liebres al jas

i els presenta al pUhlie amb
tota la seva ferocitat
gica.
En el seu teatro amb prou
reines' Si 1/1 trobett una persona
decretal. Tothora s'enganya l'un
a Ifaltre, les dones eón d'un
interés que esgarrifa; l'amor
compra i es NPS\, i TeS
res de grandeses. Vells ronyosos. vellos carregades %ere
nois barrilaires, prosten t es a
tort i a &e!: [Inri') no treu Panate amaestra gentada als une del
púbJic amh un fi immoral
pessairnista ni eorrossiu. Plaute
es el gran observador del carrer
i de la taverna. Es l'home que
s'apodera de l'eixam terbol i
adalerat de lee places de Roma,
1 el clava de viu en ven 1 li fa
ter mil tarnborelles i ganyotes
damunt del seo serenare Al
costal de la vida dele barons
'illustres, dele gratas magielrats
i deis nobles generale i els virtuosos moralistes de la histeria
de Roma, al rostat dele tirano
hernies i monstruoeos vestits de
púr p ura hi ha equeets estiracordeles de rada dia, actuaste
trapacers que Pe paesegen pel
ferum, aquests eselaus que
s'esmunyen de les hastnnades i
tienen l'amo dintre un hat,) bull que hi &ira les orelles ,
ha ele usurers, els negociants,
len arcabntes i le perria de tot
el min antie, que van a espiantar, a segar Pherba nota els
peus, a ensumar i a fer la viu
viu.
Qui vulgni conbixer Integral-

ment la histeria del poble que
ha tocat mis de peus a terra,
ha d'anar a parar a les come,
dies de Plante. 1 com qua el
grotesc i el cavaller de Roma és
el de tots els temps, el d'a ya Ir
el de .s empre., la forea cenntee
del teatro de Flaute ti un valor
;dame creternitat, que no s'acabare mentre el nadan sigui mera
i als bornes no ele surta bor.,
rissol dIngel•
"Aulularia" is, potser, fa
gran comedia de caràcter da
p taute; !ata t'escena romplea
lite avar i la seva olla de diners;
aquesta atleta earregada d'or
és i la tornada d e, la
cangO grotesca. L'avar Enclion,
és 1 . avarfcia de carn i ossos,
rient, rieran!, grineMant I ese
fereint-se. Aquest Euclion ee el
para de tots els avars, de tota
els mesqulns, els usurees 1 464/
poca-penes de la humanitat.
Srmlea tambe que aquesta
peca de de les meo originals, de
les mes romanes del seu autor.
Plaute acostunia sempre a dir
en els prblees d'allí on bu atanat eargument; en "Aulnläria"
calla corra un mort... Entre le,«
enmedies de Menandre es parla
d'una titulada -El tresor". tambd es parla d'una ansia anemee
nada "Ilydria", on Ce fa referencia iluna caixete plena das
menedes. També se citen arribe!
/antele titol rernedies de Fhilemon i Anaxandrides. EIn !metes; greca Dioxlpes i
tenien eadeecú una comrdia titulada "L'avar"; parta tot aixb

slia recen', i no en queda .un
herrar. són toses que se saben
per referències deis antics, i
ningti pot eehriner avei fine
a quin punt Plante As original.
i fine a quin punt va emmanllee
var dels grers.
L-Aulalaria" d Plante fur
estat imitada. 1 copiada en regalare cecease per Moliere.
"L'Harpagem". de Moliere, ti la
ritaKea psicologia de 1 - Eucle Incaute. N'II; ha, cena
Sehtee,el, que prefereixen ta cemedia de Flaute na la d2 Me..
l'Are. A nOsaltres cara sembla
que Moliere va enrimair eetraerdireriament la farsa de Inaue
Li deje?). toba /a vida, tota
lii ferocitet. teta la grandesa
grotesca, però la va vestir amb
teles preciosos-, v a donar paper
a lee flamee, i vä complicar gras
ciesament la intriga.
A mes a mes, en la tombelia
de Plaule, Inh corn la trinim aval
dia. hi ha un afeeit que s'atribueix a rreeus Calcas, i qua'
al final da l'obra fa que l'avar
es torni persona dettent t. rerunrii al era tresor; tanthe hi
ha en aquel.). afe g it un parlament de l'esclau Strebilus. d'un
aire eristiä i !liberal. que na
higa arnh reeperit de Plante.
En Carlee Riba ha fet una
traduerie deliciosa d'acinesia
eornedia. En un catee pulcro i
net de rae mena de tara, perb
viu emplr i desrordat 1 generate. ha ferat ene, una auteeleeia
de eran reestre la freequiesima
verba do l'autor Hale En el passtatsre en otle alegad:In es planyi
de les moltes desposes que fan
lee dones, Caries Billa ha eserit
una de les plagiases mes belless
Mé g sueulentes: mes riques da
lexie i rnee grata inses de cene-.
'recele que tenim a la noetra
literatura !redoma. S'ha d'amar
a/ Eternal Belga. s'ha d'escorcollar la monetonia coloridn del
J'aur'e Role, per trobar tanta
facilite, tenle rinneen d'expresete i tanta eleghncia
treure tue i profit de la riostra
llergua rom hi he er. el passatge que eitern do la traduceiö
de CerlAsi /liba.
En alguns mornente el tea,
cluelor modern ha diesimulat la
cruesa de suprimint.
per exemple, els eritio de Fettra
i les invorneions a Juno tuelnia (met sant els dolors de/
parterale.e . .equeetes coses que
un en-e-erector reune les trehava
niel/ natatrals, nl nnetreptihTi
ti e segur que resverarien una
mien.
Al fina/ de l'obra Carlee Riba
S'aparta de l'afegit
Cedros, i (tina a la psientogia
del . personatge el !reteje desliorigadnr que Ii doné Malibre.
ex?) és, fa que l'avar resti avar
I impenitent als ulls del pi.1-J
Nosaltres, humils comentaritme, saludem la incorporació
d'"Aululeria" a la nostra escena, com si els dAus immortals
ens hagnesein servit una ilesea
de pa fregat amb un all coent
de la nostra ¡erra, i regat amb
un retrill d'oli d' plives del MI
pur i del mes perfumat.
duo nada de eallene
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En canvi encara s'és a temps de
presentaciö d'accions per a la Junta
Coripl:mcntautú d'ordrPs
del Nord, que tintirà lloc el dia 24
de liorsa en valors al eolllpde maig i en la qual l'entrada, per
tal, cr monedes csirange-1;ij
no regir aquaa c,rdiciä, és popuves. Intervenció de contraclarissir.m.
tes uomercials i pri!stee.4
sobre mercaderies o va- 1
Encara el Nord aquest mes podra
121°13; subscripcions a 5111doblar-se a bon prcu si ccntinua
pre;tits, etc., etc.
havem-hi interes en aixecar titols
111
inb mires a les votacions ,
Ctirecció telegratIoa
ej liavem dit que Fesperit cra.
"meFiCti.ENTE" 41
questa setmana
estat
el fi de
Telet-ns. (14 - A ' I 49 3
mes, el qual no vol dir que no Ira- . h
gi tingut ritos immit el complot, parpanyies.
licularrnent en rendes de l'Estat.
La Miesti6 és acabar aquest plet.
No tila tingut l'Interior i poc
Res de desfavorable n'ha de pu-veTAmortitzahle, perO bastant l'Exnir a les Companyies.
Llar vida, abandonada quan va 1 terior, el slUal, en les series grosses,
estar en perill, es va fent potent per Paja 0'75, i el Trcsor, que sla
vist n'oh sollicitat. El cic gencr,
ei mateixa i mes Lo sera en un es/jk
devenidor poc rama i quan no 122- per exemple, registra un avenç
to0'50 s. 101 .20, que és mol).
gin de ter el pobre.
Els
Municipio milloren quelcom.
Dels darrers canvis que ressenyae , m i que tren 65*Io de Nords i Les :Mancomunitats, en canvi, mortes.
Alatants, tia arribat a pujar 3 enValentes les obligacions de carters.
rils. Les del Nord 0 ier Ion, sobre
Deis canvis reaccic . nats a 68'io
les quals cri/Eirvin Faltos ii, pugen
E 'ha caigut, precisament en la sessió
a oi.( 1 enCors les veurem, si res
d's.quest mar/ sola O7, deturant - se als
nits de 6575, peró a Borsa avui ja no sItj Copal lo, mes millorades
1.
...;:e.
abans del cupó semestral del dia 15
,
ala tornat a einprendre el cand
de maig.
pula. i a les CitiL d'aquesta tarda al
De l'Alacant les del 4 i tilig per
ND
11
Mercat Li j are es clou de Nords a
NII.a.miD RaPtKrin -e5
100 de la E pasma/ d e 7 66 5 a 7775
d'alacants a 67'40, i d'Andai
lS
s'oren
troll operades a 94 . 50 i
lusos a 54.30.
9465 les noves del 5 i mig de la seAra-ciimarts--es procedirá a les lle H.
..
tUle i g - n-i.i.0 .„ ) .,7.'2«'.5
V,
dobles. Fina ateehores i 3:orns
e.. ,..›.)
!It,'7,_
Els ferrocarrils catalans, que ha- l
Za i caben les sessions d e di- vien
•••1••••,,,ofej. ve
anal a la par rinzai hilen/ l'antemoh ly
lluns, no fóra estrany que es detut,,n.v
•
''
r 10r ressenytt, aval passsn o 10o'50.
.,ile
res l'empenta de millora de canvis.
:,„ :7
0,0,r. ronik'-,
-Kg s'" ;
De
les
industriais les del • Gran
•,....;.4.2.4-al'es.assol../
De les dobles resten ja aquest
mes destrehades d'apassion.s.ment i Metropolità 'Ilustren alguna inquiecombinar/0ns les acciono Alacant, tud d'avemz.
Es veuen molt denianades, sense
.9(.4h 2 .7:,-, (" 7? /1/r
per tal com ja éste dos el periode
.1__...
ma.‘,........an ass,areann.saavuosir...armar isirm
de presentació d'accions per a la contram.rtida, les del O per loo de
la Societat d'Aigües 1 lea accions 5
Junta que ha de tenir lloc el día ir
1 , titilen quo stihslitue 1 a 01)per tau Peninsular de Telefons, que
de maig. i a la qual, com és sabut,
tati , 6:1011 . ut la Ilut fresca en
340 hi tenen dret d'assisténcia sitió passen de 6350 a on.
l'ús doinestic 1 en l'al!mentamó
cls cinquanta majors accionistes.
del:, Infarto. Fascicles de frane
R. Surinyach Senties
L.- nguany els que han dipositat
E gin "o detnant a la SCKIIETAr
menys de 5 00 accions ja no hi teBarcelona, dissabte, 26 d'abril
NES'l 1,1: A E 1'. A., Gralivia
tira entrada.
de 1924.
Layelana, 41. - BARGELÜN.1

L'esperit bursätil d'aquesta s
mana La estat en el fi de mes, feilt•
11 recobrar per uns dies el to antic
i movent-se dintre un teixit d'operacions en sentit animat de puja.
No ens scrpren. Ja fa unes Guantes setinanes que done:n la nota
optimista en les accions carrileres
de cara a les Juntes.
Denles, sembla que darrerament
han millorat vers un aspecte cutislis sessions dcl Consell Superior Ferroviari, que en un principi
semblaven hostils a les grans Con>

30'30

...:37.i
r...'----7.
F.127.
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La

"LA PEINA DE MUES"TRAS ES ANCHO CAM"PO ;DONDE, NOBLE Y
"FRANCAMENTE, IX"CHA EI, COMERCIO
"MUNDIAL Y ESCUF,'"LA DONDE LA INDUS-OPSERVA, ES"TUDIA Y APRENDE;
"ES, ADEMAS, EL TIA"ROMETRO QUE DE"TERM1N A LA PRE"SION ECONOMICA DE
"L'N PAIS."
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el eilpd litillierd 14 de les diles
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tenedars. que a parlir i lt
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Dura dos inesos
usant-io
tres vegades al dia

COMPANYIA Cr.NERAL DE
CAitSVAIS, S. A.
Per acord del Consell d'Adi 1 . 11 eomplimeni del
qua 11,t, l trliele
del", Es-

Lej:
4.4••/s/

mdivuett i , to autivurs
auolour,tes a la Junla tlen.eral

ordinaria anual, que so r e lebra-rit a l d o mirili stO j Ill, .P1a7a
1 lis' lo 3!...diraceli, 5 , prinvipal.
dia 4 de maisr. st les
tplatro
ptint iii • la larda,
leil e dur, de viril
a e eions de la Culnpanynt 110.
d ;15• .111.0s!inp-teS 11P conforniUal al quo s'estableix e 11 Pis
la 1 uls 1 Nyitllir la corre.sps,
01. 111 paperela d'eulrada a la
Junti. l'iris nl dia 5 del vierni
tua,
lols els maiins,
ile 1 . 11 a dotie.
l'e ,reelaut. 26 d'abril de 1921.
-- El
President, I). Kendall
1 l'avis.
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Ca nu da, 35

MIO

Casa establerta l'an

1582 r
Telefon 4161 A •
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Diploma d'Honor en l'EXPOSICIÓ /NTERNA IONAL DEL MOBLE - NOTA: El nostre magatzem és el
de menys visualitat del carrer, no us confongueu: núm. 35 - Davant del carrer del Duc de la Victória.
r
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Viumenge, 27 d'abril de 1921

LA PDBLICITAT

GASETA BARCELONINA
NOTA NECROLOG1C A
ENTraRRAMENTS PER. AVUI
Dolos Campa Forncs, de 29
a Hospital Clinic, al cementiri
. les den.
•• ni Davirt Fortuny, d e 64
ronda de Sant Pau, Oca al
ri Non. A les den.
Cirach Masco, de 47 anys,
de Cent, 617, al cementiri
Andreu. A dos quarts donTemes Gabalda Biosca, de 5
. •,as a cig de Sant Joan 111, al
de Les Corts. A les vuit.
Teu Serret, d'onze mesos,
z a al cementiri Non. A les
. ?a Alca/a Tetas, de 69
anthonracla, 14, al cementia A les vuit.
Garcia Gira...enea, de 23
Hospital, 48, al cementiri
•, A les wit.
R:carcl Adell Galindo, de 66 anys,
al cementiri Nou. A les
Carné Donet, de 21
loe, al ccmentiri
les den.
Pagès Berenguer, de SI
,Sant Lluis, 49, al cementiri
GervasL A dos quarts
:alia Oliver Pagls, sie SI
. ...rancesc Giner, 29, al ceanen- Les Corts. A les non.
a-. :atilde de Beneyto Corbi, de 46
anys, Mozart, 5,al cernentiri Non.
A les den.
Ant 7a rtia Mas Ealsells, de 8o anys,
7. eres. 27, al cementiri Nom,
-a:a:ese Soler Pujol, de 60 anys,
Clinic, al cementiri Non.
•s den.
• ;aseo Vázquez C-émee, de Ss
Fontova. S, al cemenliri de
• .'-.ndreu. A les vuit.
Margarida Castellet Salses, de 67
says, Viaa-Ras, 21 g , al cementiri
Vira A les °a.c.
Jcsan Hernandez Cartilla, de 3
Varios (entre Almogavers i
al cementiri de Sant An¿ res, A les vuh.
Andreu Gorualez Varas, de 56
azy:, llargtsh del Duero, 232, al
creentiri de Les Corts. A dos

çzns 6 eden.

tes i un bitllet de la rifa de Nadal,
que per cert resultä premiat amb 1,500
pessetes.

OPTIO
inqPìl
Lata idIir,t Passeig Gracia, 20
(No tenim sucursals.)
Comprant a la seeció de l'ere
de FEconotnat le Barcelona,
Rambla de Calahinya, 80, 'robaren més economia que si
contaren a qualse-Jel altea part.
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Telèfon 5 O 2 7 A.
Camisas a mida
Bzbec'es les nav:aats par a
presant temporada
mlwelszeryyystawcww-me,

T Ør

•

retre3rus, bronquial
gaara•ater,
craaemea

Per quä tenen tanta fama els
mitjons americans "Enterwiaven"? Perqui.t lenen a la punta
i al taló triple teixit.
Gran assortit en coló. seda
i llana. Villa da Parä, Ferran,
número 32.

1

t3 Clrirdi
dc Sgyilla
-------

iDarreres creacions en ser4 veis de taula. Porcellanes,
Cristalls, Fayeaces.
1

i'dmiopriä g

pea iffiglt3

Rambla de Catniunya, 13

PAMUES
u.i001C08

Xeg

-13Arxrs A L'AFRICA
.-azau de
marxa'. deat: a Melilla 70 tomes del
Sanitat Militar per Cnbrir
". ix tren sortirä tisis

ala.) de soldats

J01 . 1,TTABLE CVASIO
eitcerls utats du toles olassea. ? pea fix. Taliers, núm. 41.
DET ENCIO DUN SUPOSAT
ATRACADOR

ítj a

:

111 estar detingut un subjecte coqltt rer "Mario". el verhahle neta
del 'lord „ D„,iä
Monis Mal, que
eslava rcelamat erenci l'aus., 1922 per
tin Tgbat. , ri ciam;:s al número 8 del
carrer Arc del Teatre en trni6 ele dos
itrb
, Jeet es tr.és, un del qurtls esta somst con derana a la presa cralular.
t emen sospitts que el detinglit va
14w-1e Part a un atracament comes
a la Placa de Tetv;" 4> er Nadal,
emINecter ils atracaddrs Moo pesse

SANCIONS CONTRA
ELS AGABELLADORS
Va dir abir el general Lossada que
prcbablemert deina. dilluns, facilitaria nota (lunes severes aancions
posades a uns agabelladors de Badalona.

CLAPES

ELd

&ÅC

PESSETES
tx9
4,N
1' 'S

Les subhastes de les penyores de
joies, quins presteca prendaria venrecen abans del primer de febrer de
l'any que som, o signia aquells quina
data de constitucba o pees-coges de la
papeleta d'empenynaament sigui anterior al primer d'agost de Eany 1923,
del Mont de Pietat de la Verge
l'Esperança, Organisrnc la Caixa
de Pensions per a /a Vellesa i d'Estalvis, tindrà lloc dilluns, dia 5 de
maig, a les non del mati, al local de
les eses-es olicines del carrer d'Ortigosa, núm. 2, peor de la Via Layetarta i plaza de Junqucres.
-DR. F. MONTAÑA. Malalties de
la pell i ca.bett. Corta, 53g, accessori
Avui, diumenge, a dos quarts de
dotze del mati . Ecntitat coral La Violeta de Clave aniril al peu del monument de Finunortal fundador de les
societats corals, En Josep A. Clave,
on depositaril una corona de llorer i
olivera. A l'ensems cantara la comegula composició "Les l'Ion de
-Maig

Galerin iFyetann
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DE LA r.un-ac:1 DE MONEDA
FALSA
UN DETrNciu'r 1 DOS ALTA-

BERATs
Relacionat amla la troballa sic la
fabrica de moneda falsa, aliir al car?ter de la Indcpend8ricio, 77, fett
detingut loan Ehere, acusat d'hacer
construit la maquina de fabricar
moneda falsa.
El jutge ele l'Oe . t 1-1 •lzeretat
pree6 atuse fiartza .- contra 51 eletingtits
Antrad
Pre ccl i,Bamon
Campa i Maria Mollas, i l'alliberament
Casals i joaqnint Ros,
gerent i
-ialcsit de Eagénria
lie,enc. ; 5, 51
-.rrer del Carine.

i L3 I

g£ n

ATROPEILS
Al carrar tel llospitai, dasnnt d n 1
clxzer d ' EntI V. un auto rarepe;la la.
narra Ca- tic ltarnús
i
crinnr.eció g.neral i gran excitaci5 nerviosa.
— Al earrer de Barharä un carro
atropella el reí Sa'si Turrb i ii causa
feres contases a la mA e,qucrra.
— Als carrers de i Travessera (Sant Gervasi, va catire del carro
(pea na nava Ja1:932 Feliu
i
sir sobre. etasant-li fracmra
completa commincn: de 1.1 tibia i perene *cts.
P C FI Lt !GOE1 cAcaUs

Portafer7tvsa, 10
CO7':SELES PU. CUERRA
Dimecra: vinent
c,hl,rit a la
casera-a sIe Roger d Consell de guerra ordiratri ele placa n,tie
ha ele veme i fall r la catres instruida contra cl pai:a josep Elisa
Magri:/yä, acuIat n !e coacdons.
També acwatt del trateix delicte,
se celebrara aviat nur Consell
guerra contra Frana-3c Iturie Pascual.

aP.ir j Ims; ;:i m„% CaTior33

P:P.9 :le Santa Anna,
T3411Cri,, 33

CONTRA LA MORTALITAT
INFANTIL
La L'atila contra la Mortalitat Infantil ha convscat Junta general per
tractar dels assumptes cine tenen relació amh el tercer Conctirs de bebes
(;re' :hidra non prOxitrannent al Turei
Park.
La. dita entitat desitja que hi concorrin toles les mares, acabe di aincia
dc claases, que puguin presentar els
rens íilkts sans i formosos i que siguin ve:itables models de pt;fecta
puericultura, perquè sial Barcelona
pgui rivalitze amb altres cibtats estrangeres en les Otte es china tanta !my ntäncia en aquests certarnens.
Es vega a la bona socictat que ti
contribueixi matriculant els seus fills
ur la prosperitat i engrandimcnt
Satt formosa com humanitaria obra.
Aquest Cunetas constarà de tres

secetons:
1. — Concurs de nens les mares dels
quais, Per /a seca -posichi , social, han-,
Ocaut tenir una dida ame toles

ES

1lndreu

FROLTA LLET
prenent

Rob-Vida Miroi
Nn es nula pu.1 una (incita del ene de
plantes Ilelores Que pasturen In,t e ttivamtnt eLs untudters (Plan cenen n^cesquit
d'altetar.
3arona l'aneares: ROS-Vida mim. I
colman latan:nonti/la. dolors t m tiente;
propis ee restat, desenetulla t fort:/1. a
tonifica te uutre u predt..ti ,ant
posa p g r a un Bar{ felly I Set abundan'.
La la n'atinara: Rob-Ilda tssisss. seainen , n 1 dnantItat de Ilet, reorlduetx en
ea g. seida 1 mal:Letra, refln l,s lisa e , 10 la
cierinuzi kle eint s ada {ice l'ailetantritt.
Lo lermaetes. Autor, thxeler
plaeakouterelal. 9. Barcelona.

DESPRES DE L'HOM fl-M OSQUIT 1 DE L'HOME-MOSCA
SORGEIXEN F.I.,S HOMESAGUILES
Ahir estigueren a l'Alcaldia,
una tarja de present4eiö del govqr•
nador de Saragossa, general San-

1

ROBATORIS
D'un carro que hi havia parat al
cae-er de Valisteis. un tal ,J,l'ep Arnaido Bolcda prenia dos cistells (Vous,
pera un guardia neta, franc de servei, i un sometenista ho varen veme,
agafaren l'Arnaldo i el portaren a la
delegació.
— Narc's Duran, erial eluna casa .le
l'Avingudt del Tibidabo, ha dcntincat
que anit passada ti entraren Eadres,
apodera:u-se da robes i joies de valor.
Ignora per quant de valor s'ha robat,
per trehar-se absent cl prepieta7ti.
— Va éssr detinent Carnicl Mourtubia., gne estava furtant mercaderies
'estació del Nord.
També ho va ésser Antoni Casas,
que, a la carretera de la Bordeas, por-,
tava dzixalles de bestiar mort que
se suposa procedents d'un escorxador

clanclesti.
MORTS NATURALS
ni una renda del carr.r de l'Are
del Tcatre es trebä el sereno mort ;ohtadament, sense saber-ne la causa.
— A VAsil del Pare ha mort
silada Teresa Ferré Sagraayes, de 80
anys, natural ele Rens.

DE RIATRINIONI
•

I): da

J. SABANES BEft-rnAN
Procurador Eilesiastic i
Hembra dol Tribunal Exento.
drn Eta roalona. Consulta de :3 a 5.
Rambla jr Cafalurtya, 97.
ACCIDENTS
Traballatet e:I una maquina fregadora d'estnigs. a Francesc Campaña.
Llame 5 enganxa rnä dreta i ii causä
fractura del cúbit i radi drets.
— Ei passar pci carece sIe Sant Gil
la noia Mara Bora55 Alvergir, dc dalt
d'uaa ca- , a en construcci5 li va catire
a sobre, una retira que li causa una
ferida al cap.
— Treballant ea la deschrre.ga del
vapor Iledgen, ancorat al Inca de Poteert, Francesc Franco Navarro es•
cama crcptorguidia.
xicot va ((mar una empenta
el tisi Pene joan i el va fucatire escales assill de Ittrinari soterrani
de la placa d'Urquinanna, i es cati5a
crntusiO a ha barba i al genoll dret.
P.ARALLES
— Al carrer de la Ricreta, en ttn
pis, ti hamté un gran aldarull entre
els :Mes jeSer) Bit] Xicori
Baselga, i els rellogats Rera Fernández i la sera afinada 3.liqucla. Tots
amaren a peine a la delegció.
— Ai carrer del Consell (le Cent es
bar/Paren dins de la casa núm. 60. entrcsol, Jnlia Morolei Marsó i Jora

VE1M.S

2, PC:121
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R111C12.T7I1113
1.E7.7, CARIlre., II 1 Xt.1...;/..1, 3
ALARIt1.1 Al. CARRER DE
BALME3
A l'enerenament del carrer de
iialiiierr i
llagué altir al
migdia una grossa alarm:5. per taver esta t a lint e de to t tur
Ir a n via de la Huir: de Marina ami, ua

de les Planes.
Alguna v i atgers es l'anearen per
lea finesires,
lesione;

Cal convenir en quä l'anivella
raen', de forces entre els dos
eet'cln ss ben manifest, red
per la rima' la partida d'aval es
fa veritablement ernecior.ant.
Fins a darrera hora d'anit
passzola encara TIO haviern pogut obtenir una seguretat respecte la farmacia deis equipa,
per existir el dubte en el del
Barcelona si jugara. En Samitier o En Grecia al Hoe davanter centre. Per la seva part a
tirito també existeix la inseguretat si Matiea, lesionat, podre jugar.
L'arbitratge d'amirst encontre ha estat confiat collegiat aragonès senyor Andrados.
A Pamplona Lambe el Ter-

rassa haura sIe Pluitar contra
rOsasuna. La virtriria torrassa-tea es fa un xic dubt,:sa
les condiciono en que baure (i e,
jugar. Amb tot, hom oren que
amb 1111 /ion esfera podre aennseguir Feanpat que Ii duria
ignahnent el triomf per arriiroaal. la final traquest carnlo
L'arbitre designa t per a
aqucsta partida ha estat En
Fernif Senchez, da Santander,
qua tan admirable actuad') Mu
en el partit friin-llarce/ona, ira
gat diumenge passat.
• ••
Donada la correctissirna forma en quis varen esser rebuts
els nos-tres jugaibus a 'n'In, Os
d'esperar que el flüstre, públic

sabrä corhspondre dedicant a
irundarra el seu merescal aplaudiment Pll Pair al Calltu
jec, ampliant-lo sempre que
íes jUgarleS irambilís bans seta
rada mereixedores, tionant
quesfa manera una prora d'espertivitat i de cultura.
BES FU'IROLISTES
A L'OLIMPIADA
Madrid, 26. — Una personalitat dins
futbol hispà cris ha assegurat que
:lit 22 jugadora quc 1;z:n d'arar 2. Parie per representar Espanya a l'Olimpiada estan ja virtualment designats,
i que per a ni pertorhar ten concurs
que té organitaat una entitat es tardará alguna dics en publicar llurs noms.
No obsta:al, ena ha faciiitat els segiicnts :
Zamora, Estruch. l'allana. Acedo,
Fazobal, Pasad:a Camborena. Maana,
J. M. Peña, Iatrraza, J. M. Bel:tuste,
Samitier, Fiera, Juantegui, Triana,
Artnet, Zahala, Monjardin, Alcäntara,
Carmelo, Agu i rrezahala i Sagi-Barba.
Segons Falludida persona, tan/he es
domn com a probables cls 11 , ms d ' OScr, 1-km1:litio, Satino, Del Campo i
Candla.
També cas assabenti) qu.e animan a
París els quatre arbitres serretenis:
Gratinan Sánchez. de Cantabria; Mugis, ( le Guirl.lscoa; Lle s-era, de Cata-

lunya, i Balaguer, d'Andalusia
SOBFIV LA. DESQUALIFIj'aCIO
DEL SENVOR (MUNA.
S'hn reunit el Collegi Calahlt
l'Arbitres per tal de tractar so_
bre la desqualificacid del senyor Colina, president del
lei Espanyel, i anda !al fi han
roirec,.at al CetniN) Madrileily
telegrama de protesta i dumar.art la r evocaebb (1c l'esmenlada desqualificació.
EL PARTÍ"' FINAL DE LA CO-

Nesv-Castie United i l'Aston Vi I

FAIZU/14:601,

No direna que es regali el
1p:t ítere, pern gairelnl he srm-

bla, per les gratas aglomeraeions que lii ha sentare de COM.
prialorS a les 5 nixolleries Mullí
1Nglada, Rambla de les Fines,
8. i Ronda Sant Anioni. 5, i
As natural que signin els araparadors de la elientela de
Barcelona, si VOtlt l il lan barato

punta contra zero.—Ifavas.
ATLETISK2
CAMPIONAT DE BARCELONA.

Anth 130 inserits sita lancal
la llista d'aquest campionat, el
goal se celebrara al Call1D da la

Unid Esportiva, de Sans, a les
bares i amb l'ordre que a conliaaar
55,:
1htlia
tiz
Alm
A. tos
ae 10, Ileneament del marteil.
les 1030, 100 metres.
A les II, 1.500 me/res.
A lea 11 .30, perga.
A los 11'15, 400 melres.
A les 1-2, xabalot.
A les 12 . 10, salts le !largada.
A la tarda:
Ales 1, 100 fuetees tanques:
.1 les 5. 5.000 nielres mana;
salts d'alçada i llenc,ainent de
pes',
A les 5' i5, 200 mel res.
A les 6'15, Ileneament del
digo.

.c
les 6. -15, triple sallBom
7, 5.000 nutres Pisos.

Ales

ESCALFADO R S
131 DETS .. DUTXES,

partit de semifinal entre el
E. C. Barcelona t la Retal LIMO

Ea. de Londres, ha acabat guanyant el primer equip per deis

r.n
K
No tossiu I5,s.
() 11
)
Premia P39'liR".4
Tt.i3 iiALS CAÍA

LAVAIE043ANYERES

FUTBOL
EL CANIPIONAT PENINSULAR
Aquesta tarda, al camp
Les Corts, es jugará, el segon

Londres,
paitit final
de la Copa Inglesa entre el

3

GRAN A NOVETATS
A p rcus baratissinta 2

XI TEN1U Mea
USLU
GE

d'Esports

L'ASTON VILLA PER DOS
GOLS A ZERO

da l'Angcl, 2

Cinturon9 pul), des da
Mitjona de soda,
PiJarnes da aenr "
''
141:tges de seda

Notes

PA WANGLATEllit
EL NEW-GASTEE HA - VF-NtXT

VIDAL
PT3.

pessele..

Iti ki

'fl f Ci,1 l MOSTIES

F,

Crespi E.stanipat
Dihuivos elegantissnus, a 125

+41:4;4i4' 1.44-44.44104.4e4

reduils,

CAKISICIZIA

TROBALLA D'KMIlLEMES

•"J;ii
.u1:EZilál,e11,31te38'.101,.

migtemps i plsiji, des da 105
pessetes. Dates, batins i pijaMes. Arlieles superiors. Preus

Ciurana Catan, restiltnnt aeuest amb

La noticia ha cierva:a registres a
les cases 55 i 115 del carrer del Clot,
havent-se 5 aelerat (le si; elles i matrius d'emblemas so:-pitosos.
Han estat posadas a diaposició cle.1
capita general.
No s'lla ciectuat cap dclenció.

9

cern, carrer Santa Alma, :19, flabanys

er,,4on s a ,a cara i parietal dret.

acommänyydamems

dg

1 Maliol

Boca

EM11~1~~

EL PRECEPTE PASQUAL
Avui. a les set del rnati, arnln mnthi
(le( Ampilment Pasqual, sortira ela
l'església de l'Ho s pital Chic uns SOlctnne prozessa per portar la &mili?,
als rrclalls del dit hospital.

1';

Llegiu les memòries de Pauli
Alean:ara, escriles per ell.

matrimam rata 1 no ounzurnat.
L eg i temas-sí ,1-: filia naturals,
eteätera, eleätera.

CnIFIS jc.1 . 1-.% T.
dt'l 3
X MOLES, JOIES, TAP13803
LAMPARES decoració, pro- 4.
I juntes per erninents artistes 5
a

cies a la serenitat del conductor del
tren que frena, en sec.

1.f.

l'ASSEiG DE CRACIA, 75 '
Telefon 32 0 5 i 1064 G
1-lonaanissa do la casa 11
! Hiera, do Castalltersot, ii-rni' "secra;to" i stviies..-itrantega fresca ec ia Ceur.ja
vetta.-Tcm:!.quel. Kapsup.-.
Florence afroam i filaymesa ..l:
aarnacni tas.-Lseaerces de 4
e Clevä i keanjuez. teladuixcs 1
cada ein,

3 r
t a3

el que potIta revestir l'aire d'una
catast:ofe va poder evitar-se, grà-

l i.:
BARCELONA
31 maig
10 juny
Palaus del Paro de Montjuich. Toléfon 3893 A

Colmado Viladro52

m 3C ja:P.2 Ge

7o noAzt
"
el' ,ZZA 4? 19V+,11
7.;

INCAUTACIC) D'UN BIPI.A
Els carrabiners del Prat del Llobregat s'han ineautat d'un biplà marca Henry Pottrt, liste estava' a raere,dront riente Ita% er pagat els drets
de (Manea.
El jut_iat de l'Oest Isa processat
l'amo del biplà per contraban i defraudaci j, a l'Estat.

SUBHASTA DE ;MIES

z C;'2" 13).112 140 x1 .40 metro

.F

ch3-

Voile Estampat
Gran,: dibuixes a l'25 pessetes.
MAGATZErns RETLEM, DARME, Ii 1 XUCLA, 3

J.-erran, 14. Casa

ESTOYALLES DEI

FUNERALS
EZt Caries Strobe1 Kueng. Afori
6 51 . 1 21) del que son:. Misses a

XIJOI-A, 3

metges als consultors de l'Obra. Els
premis d'aquesta secció seran
bretes d'estalvi.
Ill.—Premis honorifics als nens que
no assistint als consultoris de l'Obra
pertanyin a la mateixa classe social
que el; de la segona secció.
, lli haura quatre categoriea de pmmis: "Premi al nen criat per la seva
mara al pit solament; "Prerni al ruca
criat amb lactancia mixta"; "Premi al
nert millor desmamat"; "Pr(mi als
ricas de 2 a 6 anys que, a jui del
Juras, reuneixin les deglutes condicions
de robustesa i desenrotnament lisie".
Els que desitgin inscriure's llaman
de fer-ho a l'estatge de l'Acad ,smia de
Ciències Mediques Cerner de Llúria 7 1
tots els dies (femers i bostiust. (10112c
a una del mat'.. durant tot el mes de
maig, mitjançant In pessetes, rebent
Ten metge el certificat de pea i mida,
:ixi com el número que correspongui
al concursan:.

PUF. PF,RMANYER
unto aliment que cria Infanta
forts

/

om

. 8

IL—Ceocurs de ticas le mares dels
quals hagin seguit els consells dels

Erguida saludable: caía LE CAREE.

jcsepa Mates Manden, de 4 anys,
izas Agata, 34, al cementiri Non.
A In den.
Frederic Liad& Wassfloch, de 66
res, CaraClies, 21, al cernertiri
`Sea. A les den.
Trcsa Garcia Bald. de 29 re .
" Hospital, 42, al cementiri de-'
-es e.;orts. A les wat:.
LE:c:a Antonell Carandell, de S
UN Hallf E :1TR.OPELLAT
trYs, Hospital Clinie, al cernentiri
7e11. A les vuit.
, A la Ronda de Sant Antoni, daConejero,
de
56
anys,
Pasqr.ala
vant el número 29, un automòbil
Psovença, 376, al cernentiri Nou. atropella, anit passada, a dos quarts
A les den.
de dotze, a Emili Padilla Mc.lina,
Jaure.e Figueras, dc 87 anys, Cla- trenta sis anys, causant-li tina ferida
—
ss, 12. al cemen'art Non. A les contusa greu al parietal esemerre.
cose.
Pon auxiliat al dispensari del carrer
Ccle-Joni Ce.= Gabriel, de 72 Srpúlveda, i trasliadat, despres
ter, Borren, 104, al cementiri Non. cura, al seu domicili.
f. dea quarts sie dotze.
Pere faliot Mitjavila, de 13 anys,
F-7STAU5NIFIT BGYZL
Venal Cassanyes, 4, al cementiSaló da Te
tiN ,,u. A (los quarts d'enze.
cada dia danaant da 5 a dos
Pr•rund Mor.le6n Elorens, de 6s que r", de 9. i n !inar a Parneri- Hospital Cinc, al cementiri
ca:..i. (Je 9 a 11.
,. 1 les den.
Sebaatla Moreno Larroya, de 55 re '4, 744,Z.24-teZef 44.14:444+
Valldenzella, 47, al cementiri
Nat. A les onze.
ec
Pp
e
Josep Blanc Rabassa, sIe 19 anys,
P orer:t, 4'3, al cernentiri de Sant
pEr a la vastra tata
A les onze.

• t- la estamparla
aft, a 1'25

riika.

arob Milete Gomenol CLIWIENT.

TurO-Park.—Wacord arnb
ciat, acui, a la tarda, :ara una ascenció extraordinaria en el seit tnagnific trungolfier "Barcelona'', l'intrépiel aeronauta capita Amador Fernández. L'infia:nent de la bomba es
farà a la gran plaza del Parc, començasit e, les sis de la tarda per
ésser engegada a dos quarts de set
en pura.

parroquial de Santa An' • -as. ele den a stolze.
ANIVERSARIS
Cares Cardenal i Fernändez.
ei 0. 15a. 27 d'abril de 1923. Miales esglesies parroquials de
ele Gracia, i d'Arenys de
a la sie Na,.tra Dona de
dilluns, de non a dotze.
•• *.a.Viletla i Blasi. Mor:
• a ln"I ile I923. ItismlS
Rla.
DOMi/liCS
Auzies March, 54, de

les càrregues consegüents. Els premis
d'aquesta secció seran en forma bono-

jurjo, els famosos "escala-torres"
Josep i Miguel PucrtoHano, pare
i fin, naturals d'Andalusia, els quats
sol-liciten el permis per pujar, per
fora, naturalment, al manument de
Colont, scre valer-se de cordes.
Entre els certi:icats (le "pericia"
que exhibeixen tui lia les aseenci p os que han realitzat fina el penen ele les torres (le les cateelrals
de Covadonga i Santiago ele Compostela, i darrerament al temple del
Pilar. de Sarauossa.
Sembla que el permis (l'escalar
el monument els sera concedit,
sempre qite presentin les garantics
necessarics.

etc.

JAME SAURET

ELS CAMPIONATS
DE CATALUNYA
A la reuni dcelehrada ahir per
la Fecleraciú s'acorda nrimenne
&legal per a les eliminaldrios
del Campionat de Catalunva

PF, LAYO.

7

antateur rasmosca, qtie l;s..
drä Roo aquest matt al Teatro
Cómic, • En Joan Casals, i ero-

nornetradors ala senyore Cérike
vera i Masip.
L'arbitratge dels combat
sera a chrrec deis senyors
nich i Rizzo, i la direcció
senyors Alonso i Laborde.
nimbe s'acorde que diumerbe
ge vinent s'efeetuin les elimina-4
töries dels pesos gall i ploma. •
RUGBY

HEL.LENIC - C. D. ESPANYOL
Al cama de l'Espanyol tindrN
flor, a les eine d'aquesta tarda,
un partit de rugby entre Niei.
länic i l'Espanyol, el qual, per
la proximitat dr1) terreny,
pera que es veurà molt concor.
yegua
•
HIPISMIC
CURSES DE CAVALLS
Premi "Prats" (a recamar),
2,0 O 0 pessetes, 1,400 pessetes.
Poltres d, tres anys.
Antilogique; 53 quilos, de
Bignelt.
¡Bock -Cat, 58 quilos, de Fe.
ronda- Aparicin.
Claude, 58 quilos, de J. Mata,
La Mondainci, 56 quilos, de B.
de Velasen.
Sola, 50 quilos, de F. Cada.
nas.
Els nostres favorita sdn La!
Mondaine i Sola.
Prenti "BerliOre". 2.500 pee'.
s'et's. 2.100 metres. Cavalls
tres anys en enclavan:.
Gasconnade, 62 quilos, de .14
Mata.
Jauja, 62 quilos, de la Vidue
Mira/tilde, 62 quilos, de Dra.é.
g,ons NurnItneia.
Ninot, 62 quilos, de B. de!
'Velasco.
Preist "Catalunya" (nacio .al
Favorita: Gasconnarle i Jauja:
mal), 5.000 pessetes. 2,400 ITIB-4
tres. Cavarlis de tres anys
endavant.
•
Souvennir dís Bayonne, 63ej
quilos, del duc de Toledo.
•
Maruxa, 63 quilos, de Cara:
1
Teluan,
Piocantbole, 62 quilcs, de Aa
Barreiro.
Sola, 49 quilos, de F. Cacle.
nas.
Favorit: Maruxa i Souvenia
de Bayonne.
Prerni "Barcelona - Torf,'
2,5 0 0 pessetes i Itta fuel d'ho-,
nota t,600 metres. Peltres de,
tres anys.
Ileaupre, 60 quilos, de Freie:
xa-Trias-Cortés.
Claude, 58 quilos, de J, Mas,
Black-Cat, $3 quilos, de ro.
rorda-Aparici.
Poncella, 52 quilos, d'A. Bar..
retro.
Salan, 17 quilos, de V. i 31,
de la Cruz.
Eavorits: Bartupre i Satan.
Premi "Sant Jordi" (mili.'.
tars 'lisa). 1,250 pesseles. 2.000
y:letras. Cavalls de tres anys en
endavant.
Libl-Baxier-Aarbi, 71 quilo.%
Caçadors Lusitänia.
lioso d'Or, 71 quilos, (HM -1
sars de Pavia.
Pierremandl., 72 quilos, de'
Dragons de Numüncia.
Begga, 71 galos, de Cocado3
de Tetuaa.
Favorita: Roce d'Or i Dtpza.,'
Prerni "Besds" (tanques).
2,000 Tiaasse.tes. 2.800 metres:
Cava:ls de quatre anys en cadavana
Talpacla 72 quilos, dx Caeas
dors de, Lusitan la.
Freza, 68 quilos, d'A. Bars
reiro.
aUss Iang„ 63 quilos, d'E,
Bertrand.
Tamper, 63 quilos, d'A. Abad.
Blue-Larooa, 66 quilos, de
Foronda-Aparki.
Barrabas, 60 quilos, de V.
Cadenasia
Eavorits: Talla* i flarratás.

1

EUPORT3 DE NEU
.AI salb d'Exposicions del Centre
F.xcurs:onista de Catalunya (cartee del

Paradfs, re. pral) a'ha inaugurat Ea.
nunciada Exposició de totografies de
toles les maniiestacions d'espora de
neu que. la Senda d'Erports de Mito-'
tanya a purtat a cap durant la tele
por:vla dhivera t923- 2 4..
L'Expesiciú es composa d'escollidas
ampliacions de Lualion-Superbagnres
i l,a Mcstisa, formad ott conjunt que
permet ter-re carrr.c de la bellesa de
la muntanya a l'hivern. i en especial'
dels plans de Fina Canaleta, on se celebraren els concursos d'esports de neu .,
L'expesició es pot visitar tels els
(bes, d'onza: a una i sie cinc a snit de
la estila.

EXCURS1ONISME
La Jovmtlitt Cultural Popu-

lar, e:un cada any, celebrarä el
dia 27 la tradicional excursid
tot el sha al tiple Aplec
Roixac, sota el següent
rari:
A les sis, sortida per l'esta4
cid del Nord, amb el tren de
Sant Joan de les Abadess"
fins a Monteada. De dos <marta
do vuit a les nou, esnmezan
sota la pineda de -la font do
Sant Pere. A les den, ofici
assiolancia a la poätica preces.
s6 de l'Angel. A la una, äpat
campero!. A les tres, rafe fa.
miliar en la mas/a. A la tarda,
expandiments jovenivola i avis.
n'en, de globits. Releen a lee
sis. Presupost, l'O, portad"
se ta minestra,

el

Diumenge, 27 d'abril de

LA PURIMITAT

s.

CATALUNYA

MANRESA
' Semana a la placa de l'Om
II Volta a lifanresa de cursa i de
rears:a
En conunctrotack de la dada, ditate-res, a Ti' S (11/1Tt5 te, non de la
ait, fosa desgrat; tila. ainb la pericia
i justesa que set ja de consuetpd,
una audició de sardanes per la colila "La Priacipal de Dagas" a la
Placa de l'Om.
. Foren molt malaudides per danaires i públie i l'iris :Lunes hisaSies davant la persistencia deis
. ettlaudirrtc.nts.
Les festes reliekses que havien
de celebrar-se dilkns 3..assat al ma (eix fi hagueren de daixar-so córTer. per haver denegat el permis el
blatte doctor MuIka.
— Di:u:unge .-irtnt. d .a r.7. tin1 . elra !lec la segona volta a Mal/res-a
i 3niciaaa l'any passat per la 'Secciti

,

. i
.

.Atletica del C. E. Avant.

A les deu del mati es donarà la
linriida als correclm-s i sega:rlatnent

iBis rnarxadr‘ts ene hauran de fer
i un recorregut 4e 3 quilòmetres, i no

.precisarnèrt per pista, 5106 sobre
1, un terreny amb fart:a desnivells.
1 - Pi haurà quatre primeres clzssii:eazions: 2 per equips i 2 ludir:' duals de cursa i marxa, respectiva-

mena A iné5, es consideran classi- -ficació local per als corredors i
'amadors mal:rasa:1s. atorgant-se
' cl sito/ de camplans de la Volta a

s

' .

Ilanre a als dos que resultin ven-

cedors en llur exercici mktic, ea
I que ha despertat un gres entusias/ are entre els locals.
Els ron/ti ..mTris premis rcunits
'

les inscripeions ja rebudes fan

preveure un èxit fortament superior al passat any.

La celehrack de la Volta a Manii Te5TI i el rcglament que la tegeix
són catablerts d'arord amb la F e deraciO Catalana d'Atletisrne.

.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Sardancs :-: Cencert :-: Careto alles
Nomenatge a Clavé :-: Marcat
vinkola
1. Diurner.ge i diains de PasTia va
donar quatre avale:c :1s de sardanes
I la cobla "Barcelana`.
Van isser malt nombroses les

I

i o

rot llanes.
A la tarda

del dilluns va donar
un coneert, havent obligat a bisar
a/a-unes de les sardanas cxece:rdes.
; — Per al vincrit die. ao. a la nit,
.. s'artm ria un cornil. al Canino Unió
Cnny ercial. al qual prendran part
les E cnyore':es Maria Josepa Erg-

i Anna Aymat i l'Eshart Coral
"Catalunya Nava
— El uissabte de Gloria vas sortir a cantar las caraniclles les mases corals deis obrera dr l'Ateaeo
"El Pcnetns" i "Catalunya Nona".

la mona.

trià...iin d'esplendor que es perns
— Ar.b les funcions anunciades,
en ple ripies d'a:ton/u, lita t.
cine foren bellament interpretades,
A les vuit del mati, a l'altar ma- dilluns de Pasqua va clotrre's la
jor de l'esglés:a de Santa Maria, temporada teatral que amb grandbís
on s'hi veía la figura eqiieGire del é rit ha portal a cap el quadro esSant sota un hm combinat dosser cenic del Centre de Lectura. Vagi
artísticament guarnit de plantes i
la costra enborahona a tots, aspeflora i amb profusiú de lltun,
cialment per a les artistes senynra
resa la Santa missa, essent llegida
Ortega i senyoretes Virgili. Aquesmcntretant la Visita a Nostra Do- tes dilluns en la sena funeii, de bena de Montserrat. Acabat el sane
neíici, buen obsequiarles amb un
sacrifici, un grup de cantaires, centre-fruiter de cristal' anib peu
acornpanyzea amb l'orgue, entona de metan, regal dels seus companys
les bellissimcs estrofes deis goigs d'escena i d'uns quants admiradors.
en liaor del Sant Cavaller. Moment
sublim i corprened,r! Amb el con
PIRRA
tunal i espurnejant els ulls, els boas
Fasta del Sant Crist de Piara
patricis t'ene :ten anth fe la tonada:
El dia 28 d'aquest mes se celeratrO de Cavalleria.
braran en aquesta esglisia parrovetlleu per la terra ¡tija
emial solemnissims emites per honoi pci sau renaixerneutl
A la tarta tinguercn Roe baila. rar la miraculosa intalge tel atit
rodes de sardanes, es:ent punteiades Crit en la sera tradicional i
per hon nomjire ialladoes la cos- pula; t'esta.
A dos guares de cinc de la tartra dansa nacional.
27 , vi iA tots Cis :tetes hi assisti nom- da de <lema, diumenge, dia
bre -a i selecta conetirracia, abun- lia de la testa, la reverenda corousolemnes
dara-11i les simpatauts damiselles Aitat i escolania cantaran
i cls ardits jr.vcnaetla. una i nitres "Completes".
Des de les set del mas/ del dia
futurs vetlla,lorcs de la ..randesa de
28 es dirau tni=ses cada rn; ja ho18 nostra terra.
ra lins a les onze; irninatairent
— Ha de.dliurat arnb tota UN- (11111C IÇ5T.: cl solemne niki, que secitat una xamosa noia Na Maria rá celebrat pel M. I. senyor dega
Serrct. esposa i filfa respectivadoctor En joan Ros, prevere. me:
ment deis no tres amics Josep Mar- tor cl'aquesta parròquia.
ti i Joan Scrret.
Dial el panegíric el tan conegut
— Cont nua sense concretar ntissionista pare Pijoan S. J.. i
Fas urnpte de la d:ssolucid de Fan- canalla de mnsica cantara la "Misliga societat "El Fomento". Mont
sa de Sant Agus:a . rict niestre
cl tà desorienta , pnix mentre 'ins Sancho Marraco, amb acompanyaditrcri que esta dissolt, altres opi- ment d'crnuestra i orgue.
nen el contrari, perqué hi Ita socia
Finida la missa, un nodrit cor canque no co saben res, per no unser- tara el v.-in:ni-al "Hirrine al Sant
se acordat en unta general. Darme- Cri -1 , a cptatre rens mixt s, romrament es parla si "La Artesana
post expresardent pel tnestre ;nossili trasllada. si Le sobre aquest sen reme Grau. prevere.
punt sois cls enci3 tampoc estan
La pare mus:cal ha este cond'acord. Ja venrem enin decaurà.
fiada a una mole rerutada ()mues— Ha estat &manada la uta. de tra d'aduesta vila.
la seryoreta Ileydatana N'Elena
El abs 4. a les once, es cantará
Martin i Retienes per al d.stingit per la reverenda comunitat i cerove En Pese Srgfi i Parda, cap de lania tina missa de "Requiem pels
Correas d'aquesta
contrates del Sant Crí at mores
— Forra animats resultaren els aquest any.
artes
Setrnana Santa. Toles les
Ea preve= festes rel:goses
cer mé aiea forca presenciades per populars animadissimes. tota reganomhr,' 5 pmiltia. La proccssi) que da qua aquesta contaran té ben artingu.2 Une ti e.:;Cr...0 u, Li ni: fou relada i viva la dc‘er,cin a !a veneconcorreguIsmna, eom tela anys rable ín„-.tee del Sana Cri3t de
ro s'hi saja. Teta el3 “rnisteris asa- Piara.
re:: ben acompanyats, paro ei de
l'"Oraci.5 a Filort", que 'ida 1:t.M
TERRASSA
anys qua no sortia, ho bu mea
Tras
noticies
ene els altres., figura..-d-hi al seguirnent bon nombre crex- socis de la
El día le Sant Jordi. a dos quar's
dissolta Joventut Nac:onalista.
del mmi, va ccl.-..near.
C .
1 Vt5g1.n ,ia paTTrqUial de Sant FCTC
Es per ça que born ha donal

nard
nard

g

Van esser mclt algones de les commosicions eantatles.
-- El setmanari "Fructi.lcr" ha

pnblicat darrerament un ildrecro exsr.-torea:1H dedicas a Jrarp Anselm
Clave, en ocasió descaeces el centenar't de la seva naixeuaa.
-- Es de remarcar l'eseassii3a
de compres e ectuades cn el darrer meced t vinícola.

l

.

Regia el pral] dc vuit o nou mis
per grau i T:ITTC.29. a In propietat,
amb tendénc:a a la

,,

GRANOLLERS
Salutazió :-: DiMtting susp 13
remes noticies
Ha cstat suspé, , per no compata:ii-

-

anomenar aquest "misteri" el dels
catalans,
ls dies de Pasqua foren moltes
t'amibos que sortiren a menjar

xer eis oractors une 'llavirn dr prendre pata al ir iz+re organitant pel
Sindicas deje crael!e . ta ciutct i

sena comarca, la finalitat del ngual
consistía en dimanar Findnit del
"Porta i una miela anntistia a fa
sor deis presos p. Hijos i

l

,

s
s. i ,

Els oradors unir satavien anienciat
oportunament. i ene per causes Tiracmegudes no vinguercu eran: Ricard Fornells, per "Solidaridad
Obrera": Paaie Gorga i Arnadeu
Aragai per 'La Higa deis Drets
de l'Horne": Joan Casanovas, Lluís
Companys i Ricard Castatiar, per
la "Confedcració Regional del
Techan-.
— Hem tingut el goig de saludar, amb motiu de vcc',n a passar
les festes de Pasqua a la sena chitar nadiva. els bons rmnirs i cotopanys de causa ene re-71.1eimcn a la
capital: Tomas Vendrdl, France-se
Tetrades, Pere Megus i Francesc
Pagès.
— Amb gran concusrnZ:cia, va
tenir Ilec dilluns de Pasqua ¿'en panca l'aplec tradicional de la Mane de Deu Betulla al vel poble
dc Canordlas.
— ja fa temps ve regnant gros
desori entre els elements que componen Fcrque:tra "La Catalana"
cite cs TCSC1. TInnbla, en una lamentable disgregació.

,

-o
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MONTBLANC
Feata de Sant Jordi :-: Natalici
Santana Santa :-: Altres novas
El dia de Sant Jordi els b.7.ns
catll de la nostra vila c.bser,naran el Pairé, de Catalunya amb el

gn

una solemnial mista de i comunió
general, a la qua) asaiati una ben
nombrosa concurrencia.
A la nit tingué lloc als jardins
del Carde Egarenc, organitzat per
les conreadores de la sardana, una
Huida audició de sardanes.
— El sane Comercial de Terrassa, la nona entitat bancaria que
ita vingut a substituir l'antic Base

dc Terrassa, ha obert les seves portes al palic al local del carrer de
Sant Jaume.

— Eis premis recaptats per al
sorteig heneiic nue ha de celebrarse amb motín de la resta del Pedal , que ent,uany tindrà 'loe a la
muestra ciutat, passen d'una cinquantena.
MATARO

La testa de Sant Jordi :a Matrimoni :-: Esportiva
Per sole.tenitzar la festa del patri de Caralum.a, uns quants joves
senyorete organitzare a una mis-

l

sa a i'esgléaia

sie

Srnia Anna.

extraordinariarnert. Va dir
una plática el pare Maní Rallvé.
La concurrencia bou nombrosa.

predominant l'element jove. N'o hi
hagué cap remiesentació oficial.
Els aocis del Grup 52rdanista, nolent lambe commemorar el gloriós

cavallar Sant Jordi,

S'estrena una sardana del mestre local Ea Josep Llora, que porta el nora de "Fan: Jordi mata l'a-

e "
-

-

-
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Liz

nrganitzaren

una selecta hallada de sardanes, que
tingué une a les nos del vespre,
a la Rambla de Castelar. a carrec
de la col-da "lloro".
A pesar de no haver-se anunciat
fins a darrera hura, es congregaren
algunes mils persones.

ranva". Von esr hisades "La Santa Espina", de Morera,
JOT,Ii . d'En Rlanch.

i "El petit

— Abir, a l'església de Sant Josep. contragle matrimord el jove
fervent catalanista F.it France-se de
P. Cabanyes i Barba arnb la formo-

i gentil .31nyoreta Na Maria de
l'Assumpta Imbern i Cánovas, bisa

lla de l'opulent fabr:cant En Jan.
me.
Actuaren de testimonis pel nuvi
el du'u gema advoral En Josep de
Labany,..s i el joier Joaep Recoden,
i per ia nimia el fabrican t matare,ni Antoni Cassol i ei de Barcelona
En Vicens Mental.
Desi.mm als nuv:s t'orca temps
de felicitat.

— Per a denla. diumenge.
2". Muro S. C. te anunciat un en'entre ami-, el primer equip de l'Al'Esport. tic Sant Andreu.
venç
Es esperm amb interes Vencontre. Iota negada gua l'equip local
ba f unes o/tantea exhibicions molt

animadas Ultimarrient.

3C
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SABADELL
L'Almanac de les Arta :-: CondeCanteMacla d'En Llongueras

t,

ami de Pi Margall it Concert
Oonferbnoin d'En LIOngUere.•
Centenar' de PI 1 &larga II
Després de gaire e mig any
d'impaciència, !a sortit, a la fi,
l'Alminae de les Arts, que Sabadell ofereix a la nostra terra i als

sastres pobles, on la cultura i5 una
cosa viva i latera>.
D'aquest Ahnanac volchilem dirne STIOltes coses: voldriern parlarte detingudament i amb armen amor
tue afecta una miqueta
que tot
a la nostra anima inspir t. Per?, no
é5

i

aquest Iloc el me; adieat per es-

tendre'ns gaire i ens limitarem a
pas saT per Aer,iest. volum SUC...5 j
perfumar ,1:7,1 mirada nornis. tan
sois per ter reme-retir les 5EVCS beReses més excellideref, i evitant
l'entretenir-nos a parlar d'adeclles
pLgine3 sinceres, pern un xia tnancaries duna valor autentica i sólida.
Així. si harem de parlar amb

t

lleialtat, el primer elogi, la primera
editen-ahora, la ruda íntima admiraci6 que mereja arme:: Ili reque el.
diu "Almanac da les Arts" és per
a l'impressor, per aquest honorable pat-ici Joan Sallert. per arma,:
!tome al ettal Sabadell li és deutor
des del motnent que els sens tallers

han ojees a la riostra ciutat una

.

obra admirable una obra tan pulcra, tan amorosament aclarada, que
ella sola situa el nene del nostre
1 oble per damtair. d els noma mes
gloriosos. L'Almanac de les Ares és

volurn da-ni s &tes cantes pagines, i no trabara ningd cap pag;na d'aquestes, cap ratIla, en la
qual no se senti palpitar una anima
un

vigilant i ordenadora.
Per aix6 aval, de patera
i abans ate passar endavant, nolem proclamar la nc.stra
a Sallent i rolcIrient que, com
nosaltres, aquesta aíttnirac'r, l'exterioritzessin emes els nostres arnics:
cal que en agraiment .- l'autor d'a(tuesta obra se li tribati us ame ce
reconelocenq simpatia; i si
l'autor és Er. Joan Sallent. ratoferir a l'autor una dumostració
collectiva del nostre entusiasme i
posats a dir res mIlkr gur al t-alt
d'una tanta per dir du-.tre paranles
ben dites en non, ale tota la cIutat,
a la qaal ara mateix tan; lisa honorada.

,

Seguint el cura da conferiencíes que ve celebrant la Ll.tzra

Rae:lona:isla cl'aquesla
En :frian L'ion:e:Jaras. raelt rernolgiit pais sa..badattanca, ha
ratordal drs d'aquel/a aal:tat
com feto el seu Niure a Terra, -

sa, on actua d'una manera ae„
tira durant una pila d ' any s
conferenciant.
Tractant-ase de Terraäa,

l

turatimentl, nom nota t'Ara,

,

mant una gran axaeclarió atina

cercle' s vitts de Sabadell per

sa ter qutna cosa o quines
ans sabrem
nou que fessia
ref,,raaa¡a pis nro...i! res estima:
diS5Í1115 s elias,
Aigú (traga! que la «tarare>
aja d'En Lingo teras es pres.
tarta adhua a lar ba a s uj ä
aquella tradició que relaciaab
futir:lamenl els
pobles del
Valths. P-ria ongueras,
ami) aguaita paca ata graell ¡
fluída, e sto parIL de Terrassa
PPI1S i invaluctar -hl per a res
ei nastre palde ¡ limitattl -sa a
raenntar ani\edntos de la sota
vida tarrassenca i glossar !es
testes i ensturns que la ciutat
de Terrassa celebra o celebra.
va .
Las paraules d'En Llorigue_
ras arahaven ami) un ressó
perdurable i apiaudiments. ¡
en finalitzar llora fI (enea
ofertes les sir:mafiaa da tot
lataditari, d'entre nl qual
roa/l orosos ls 3e11S admiradnrs que al felicitaren afectuaa
aament.
— E! Carcle Rapublicä Fe.
det al celebrara el vinent
marts, dia 29, Al rentanari del
mestre tul fadaratisme
Francasc Pi 1 Marcall, havent
organ tzat els sra lants actas:
A las sis de la tarda, deseaa
brimant d'una llnssa cnrunernorativa al al Casal del Eere!e
Reputtlich. Federal en pr sncia dels ex-diputats per Torfo.
Sa i SabatrIl.
Man-des!attcl miblien, (Siria
giMase enfront l s Cases Consist ortal a la pen a de Pi Mara

.

l.

e

i i
e
, ee p
ae

A les rinu de ;a nit. vetllarla
al Cerria RapubVcii, pr n , nt
para entra nitre, elements,-hi
ala x-d;pntats par Sabadell i
T r'osa. En Lbs Ea-urinarias i
En Maraell Dominen.
atrists art . s el penhdir
1,'AtiAnir", ha

aminciat !a sortirla data remaro r7traordinnri.

i ;a

Toatre

SITG ES

Desgräeta

Altres

m'yes

Diumanae a la tarda t dillues
a la ri .t 'i aompana n a dramal ra cie
i Enria
r prasanth nmatatralment, al teatra Pral Stititirene,
lies farna::-ez, (tina 55 "La daina
enamorada" i -La flama".
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14 raen da 111114
eer a dines:tenga vinent anunIi representacid de •Zazh".
Dimart s a la nit fou tron e al túnel dit "'La falconete,.
" b oje materialment destron-

e!! eegons se suposa, pel (sorde Madrid ascendente
pe;No se'l pogu6 identificar,
doia una gorra d'un estabtio teeTerrassa, i una medalla
retoce de la capella de Sant
ifee El reserva de Barcelona,
-

ae dilluns jugà amb l'Ossasu' de Pamplona, celebre el dia
ons un encolare a nostra seta
ene el Club Deportiu Sitgetie
veneent-lo per 'frustre gols a
des.
- Ha retornat del seu vist • e meces l'estimat amic En
joep Carbonell 1 Gene.
- Dijous de la setmana
a:sada mori l'apreciat compaeici En Mag! Pascual 1 Baques.
El mort era contractiste d'o b ree, i entre altres edificacione
eteetenes Importante havia
en5trifi t gra part de "Maricel"
¡ "'recamar".
Gran nombre d'amics tessi_
manieren a l'acte del sen en_
terrament com /a sera mort era
zolt sentida.
VALLS

PromeAltres noticies
EI dia de Sant Jordi, a l'església
Sant Francesc se celebra, una
/asa de comunió, que fou molt
pulcorregnda. A les set de la tarda,
s tabla "La Principal del Camp"
ed una audició de sardancs al
• S'hi congrega una extraordi.saa gestada i puntejaren la caasna dansa amples rodones de sar-

la treta de Saat loe&
tatge

asistes.
- Ha estat demanada en prosetat ge la gentil senyoreta Pitar
Csbet pel distingit jove Benet Caes, del fahricant de teixits del
teix com.
- Dilon3 emires en matrimod jove Josep Plana i Masip i
senyoreta Maria José.
- Dimarts es constitui la Jun▪ municipal del Ceras. La formen
lntge de primera instancia, cona
president; el delegat governatim
el notad senyor Desea, i un resgiisr. Actua de serretari el del jutS: de primera instancia.
- Diamenge, diada de la Mme
lt Die de Montserrat, al mati, es
El una missa a l'església de Sant
7ancesc i a la tarda la cobla va',km donara una exfraordinaria
iobó de sardaneS al Pati.
- Diu el settnanari local "Pe-

..

'Aquests dies passats de SetmaSanta hem vist a les funcions
*oses un be de Deu de recita:ora mai. La gent ho ha coSembla. co efeenot
d'enea del nomenanient de
s'han produit atontes convicto fulminants al catolicistnePrg ,.111guns d'ells que mai ninrin eis hada vist a Vesplerla, ara
S.:frnat sobtadament mostres d'ua ron religiositat, assistint amb
c:rincia exemplar a les funcions
itsglésia, a les quals hi asAs en corperaziä.
in
Da celebreat moltiosirn i que
a

walri1n•n••n

a Política
ELS ALTRES DETINGUTS
DE CASTELLO D'EMPC.7.1ES.
dei el senyar Bordes de la Cuesla
tumbé alliberats els Mires dctinXI que h havia de Castelló d'EmMes.
ACTE D'AFIKMACIO JAUKINA.
enanciat per • dari, a ¿os eartf
k fsetre de la tarda aI "Cerck Trai‘alisto" d'Oteen de 3f entente, wn
eeitie d'afirmase faumien, a càrrec
Antenas Miguel Zapater, Joan Sohule. i /con B. Visa, de la "in4S! ' ¿'aquesta ciutat.
ELS OBRERS DE LA PARROQUIA D'ARENYS DE
MAR...4 Artes de Mor, per tnt que la rereacui siete completa. han eslat 'mentas per ocupar els càrrecs
et f uera: atada csgksia parrequial
'reüfi Marcan Altht, (Pescas...a :tia'kfiecié política; Salvador Viel', res)( sab leoceyae calb, fabricant d'un
nde per fer so;-tir els cabello, i

LA 'DILEMA?

El manifest electoral de la minoria
d'esquerra dem o crätica radical I radica soAlista

Han estat publicades també les respostes dels
altres governs : Una frase importanüssima
del discurs de Macdonlld a 'York

-Pares, 26.-La minotia d'esquena democretica radical 1
radical-socialista del Senat
Publicat avui -un mauifest amb
motiu-de les eleccions legislatives pròximes invitant als
eleclors a esedllir fels candidais d'esquerra que accepti la
Societat de Nacions i la pau.
Les diles minories subratllen
a l'enseres que cal una creen
Ileal amb eis aliats, i afexelNell:
"Afirmem el dret de Pranra
definit i sancionat pel Tractat
de Versalles. d'ob t enir les garanties de la sera segmetat i el

Parle, 28.-La Comissie de
reparacions ha publicat lea
contastaeions dels Governs britenle, franelas, belga i Dalle a
la notificadó que els va fer.sobre les conclusions contingudes en els informes redactats.
pels Comitès de perita i la decisiú que arta) referencia 'a les
mateixes va haver d'adoptar
l'esmentada CO11115516.
En la contesta del Govern
francès, el senyor Poincare deprignment de lea repaearions
La res:IN-19311/EN! da le guer- clara que els informes dels
ra 1 dr. les :. eVeS destruccions rus responen amb tota exacties tUAlentanya: la que!, ha de tud a l'objecte fixat per la Cocomplir, per tant. els sous rini- missi de repararions. i que formen un conjunt molt interesPeenn ett e perquè aixi ho vol la
sant i n'oh ~plise felicitantjusticia.
Els nostres immensos sacri- me per tant d'haver estat el que
Deis i el respecte ale arords va proposar la creació i la resignals, ho exigeixen aixi."- unió d'aquest Comité de pe/ele.
/lavas.
Pol. dones, are, afegeix el do_
1NAUGURACIO D'UNA TANTA
cimera, pronunciar la C.-uvisAERIA ENTRE LONDRES I
sió de Reparacions la deeisiú
PARÍS
esperen ets Governs inteLe Beureet, 26. - Una nora que
ressats en la qiiestie de les re.
Companyia arria ha inaugurat paracions, retlarear el preembul
avui una linia entre Londres i explieatia de les Conclusions
París.
dels posar a tiquestes
El primer avió ha arribat en condicione d'ésser executaaquesia tarda, a dos quarts de des comuletant-les a l'efecte en
cinc-Movía a.
deterniinals pulas que els peES REPREN LA CONFE- rita han deixat al eme examen o
que no han resolt.
RENCIA ANGLO - RUSSA
Els (Interne filia ses, proseedient en aquest elocument
Rakovr.li es r_41 .,,clara satisfet guetx
el senyor Peincare-no podían
obrar sal» pretil sinó (plan ro.
de les no.gocacons
neguin Icaplarascisi predica que
Londres. 26.-IIa estat repenen
donar la flornissid de represa la Conferencia angle-russe. havent declarat Rakowski paraeions a les conclusions deis
que eslava satisfet de les nego- ternies, aixt com quan hagin
estat adoptaees pcA Govern del
citteiens.-Havas.
lettich les disposieions alemanacoNvExi FERRoviAni ENTRE den
per la Cornissi6 per aseePOLONIA I RUSIA
Varsòvia. 26.-Entre Polònia garrar t'ex pende del pla precoi Rússia s'ha ¡gil:fi im conve- nitzat pels perits.
Aleshores es pian hauran
ni ferroviari relatiu al transe
pert de rialgers i mercaderies. d'adoptar els Governs aliats
llurs prbpies conclusions per
-Hayas.
tal que el pla proposat pel Conjte do perits tingui el mes
L'ESTALVI AUSTRIAC
anal possible ple efeete.Viena, 26. - Eis dipòsits efectuats
El Reich i els Governs aliats
als Ranas i Calzos d'Estalvi vienesos
no poden, en efecte, ésser col-10duranc els meses de j'Arar i mare han
cal
s en aquestes circuid:ele:tejes
augmentat per valor de 92,300.000, 000
en un mateix pla d'igualtat.
corones.-Has-as.
La Comissió da Reparacions
fruir en compte les obELS FUNERALS PER LES VIC- podre
servacions que davant
TIMES DE DELLINZONE
formuli el Govern del Reich, el
Bellitizone, 26.-Abir se Cequal p . -adra esser atienes a inIr-brarPn els funerals per les formar si ho demanes.
vielinees de la eathstrofe de BeDespees de tot, ate?), la Coflinzone. havent-hi a.esistit les missió 'tatue de prendre la seanteritals i una gran editada. va decisió i decidir amb teta
Ele fèretres han estat expedits l'autoritat que li confereix el
arab direceie a Zurich.-Havas. Tractat le Versalles.
Per altea pare afegeix el seamor
nyter Poineare, conca sigui que
tes perits han declarat que la
unitat económica i financiera
haurfa d'tsser restablerla tan
aviat com cornences a portarse a la predica el pla, el Govern francese creu que en
aques punt capital la Comisen')
de reparacions no té intenció
Msin
de modificar les conclusions
dele perits.
Els Governs estudiaran entre
lira 6 betsga.
si tes condiciona en qué hauran
13secclont.
de fusionar-se i canviar-se les
penyores que França 1 Belgica
tenen a Hur poder, amh les penyores indivises que van Asee/.
11e/redes a tole els abate. per?)
requestes operacions no poden
M'orinar-so ahans (dos Memanya la: pi posat real i efectiva_
elMIMMIrMINe.

Mercal Setmadal
da

CARDEDEU

CONF ERENCIA A SABADELL
Ver - p resident de la Diputació, se"er V allCs i Pufals, (load la
leva
conferboda a la Diga Re14.41
, l
', a, de Sabadell, dissertant sobre
'411112 de la Manconualitat de Cata-

4».

«sisa vieesebroutesima conewe
▪ el Cos~eitml toa tell
•

D'ITALIA

La resposta del Govern "francès a la Sembla Jiu la terrible catästrofe del
C. de R. sobre l'informe dels pürits ilac de Glena fon
provocalça per un
M. Poincare accepta les decisions dels tècnics

S'inaugurarä el dia 28
' del Prment abril, (lucí dant fixat per a tots es i
dilluns de cada setmana
{'

ELS FEDERALS I EN
Les entitats • Cese?, federal" d'Ade 1..lar "Cercle dculocr,itic" de
Wilamona i dettrii, "Centre, republir.i
de Raus, "Cents.- sepacb mocrittie federal" de Tm lago.
i "Cercle republica de Tarragona"
igna! Un manikst recollnit "la
kqdcra de comba," que ha desplegot
Mare -li Domingo.
e.;:.....„.
rEgttp) eacellelik.'.1.2J
•• •
.
•t,g;
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LES REPARACIONS

DE RANGA

MenIECZEMEgialii
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CIIENtil C511

N'E

NATURAL DE GUISSONA, HA HORT

(A. C. S.)
La seva esposa Rita Maté Tarrés, fill Josep Coma
Mate, nebots, COSifin i parents tole (presente i ahsetas), la raó social BALCELLS Y ALVAREZ t C.,
de Camagüey (Cuba), i el senyor Josep Bakelita tenen el sentiment d'assabentar Hure amistats de tan
greu ¡Ardua.
Barcelona, abril de Vd&
No eadmeten ~anee.
Re es 'Dolida

pariloularment.

ment en execució el pla definitiu.
Es als Governs ale • qui correspon determinar de comú
acord les garanties que d'elessin precises.
El Govern trances, acaba
dient el senyor Poineard, inspirant-se en propinas de conde
Cache i esta resolt a fer en les converses que
s'entaulin, tots els esforços que
siguin compatible amb els interessos vitals (le França, per
tal de facilitar en alle que li
pertoqui que es posi aviat en
execució les decisions den/1UL
ves presos per la. Cornissiú de
Reparacions.-Havae.
LA RESPOSTA D'ITALIA
Paris. 26.-Anit passada es va reine
per la Comissió de reparacions la darrera contestació que manlava a la carta
que dirigí el dia 14 del corrent als Governs aliats respecte l'informe dels perits.
L'esmentada contestació, com se sap,
és la d'Itelia, i ami ha estas publicas
el text d'aquesta carta a l'ensems que
els de les contestacions de Ftanea, Anglaterra i Bélgica.
Aquestes respostes secan objecte
na ordre del dia en la sessió que ef
dia 29 d'abril ha de celebrar la Comis.
sió de reparacions.-Havas.

DIU MACDONALD:
--Si el Reich torna a trair la
confiança, "Anglaterra està

disposada a exercir una acoló enèrgica contra
Alemanya"
Paris. 26.-E1 pre,ident del Consell,
scnyor Poincare, ha 7s: 1 m la visita de
l'ambaixador britànic, el qual h ha donat una interpretació autentica d'una
de les frases del discurs pronuncies pel
primer ministre anglès, senyor Macelonald, a York.
Als centres oficials franceses dotad
una gran importancia a les explicacions
de l'ambaixador britanic, el qual subratlia que en el cas que el Govern del
Reich turIn a trair un cop més la einRenca als aliats, Anglaterra, d'acord
anal) aquests, "esta disposada a exercir una acció enèrgica contra Alema-

nva".-Havas.

Demä se celebrarà a París
la conferencia franco-belga
per posar-se d'acord
París, 26.-Ahir es va rehre al Qua,
d'Orsay un avis oficial de l'ambaixada
de Eral:ea a Bruselles anunciant que
el dillans vinent els senyors Theunis i
Hyrnans, president i ministre de l'F.xterior de Bélgica, respectiva:wat, vis),
taran el senyor Foinsare.
L'objecte de la conferència és enviar punts de vista entre ambdós Governs respecte de la situad() actual,
després que els tècnics han presenta:
Ilur rapport, i respecte del millor procediment a seguir per a la millor
lució de la (Molió de les reparacions.
En particular, es tractarà de datarminarles qüestions. com el règim d'oempeció de la Ruhr i la de garanties
que interessen especialment a Franca i
a Betel-re.
El Gotero belga esta molt interersat
per una completa unanimitat de criteri
entre eh: aliats. perä ho esta encara
re..SA pela interesses sartiettlars tle Bélgica, els quals corvé sreeisar.
A Brusselles es considera que el
IMIlor seria que, per guanyar temps,
la Ccmissió de Reparacions, estent
cum esta formada per tècnics i especialistes experimentats, dediqui les
urbe:mes setmaneo a estudiar, con>
plear i precisar les garanties a exigil- d'Alemanya, garamies que seabateen sclament en el rapport dels
périts i garanties sobre ferrocarrils i
hipoteques de les indústries que p0cica considerar-se suficients. En canvi, tes que ja no són suflcients 1 cotastitueixen una part interessant de reconomia del projecte són les garataties sobres les rendes.
Divendres a la truxia, Theunis i
Hm-mans es traslladaren a Anglaterra. acceptant la invitad() tramesa per
Macdonald per mediado!) de l'ambaixador de Betrica Jara cosa d'una
setmana.-Havas.
LA INDUSTRIA I EL COMERÇ
ALEMANYS APROVEN LA COLLABOSACIO DEL REICH EN
L'INFORME DELS PERITS
Berlín, 26.-El Comité directiu del
Congrés de la ImInstria i del Comerç
ha aprovat la collaboraci6 del Reich
en l'exeettei6 del pla dele rterits.llaves.
ACORD ENTRE ARMADORS
RFIENANS 1 ALEMANYS PER
AL TRANSPORT DE CARBONS
LLIURATS EN CONCEPTE DE
REPARACIONS
estat signat en
Desseldore
mea important amb sm grup d'armadero rhenans i alemanys per al

o

transport dels carbons lliurats en concepte dc reparacions.
Aquest grup compr:n mes d'un tete
de la flota rhenana i alemanya.
Les Societats firmants es comprometen a transportar cent vint mil tones sobre Estrasburg i tres centres
cinquanta mil sobre Rotterdam i Bélgica.
L'aconl és valedor fins que s'arribi a una intellig:ucia entre els Govers sobre la qüestió dels préstecs i
lliuraments es espécie.
lEa estat signat també un acord
anäleg amb una Societat cooperativa
en la qual s'agrupen nombrosos peti's propietaris d'un o dos vaixells.
-liaras.
CREACIO D'UNA SUCURSAL'
DEL BANG ALEMANY A NOVA
YOlIK
Nova York, 213. - S'annuem
la croaci.; d'una Sucursal del
Baile alemany amb el fi de concedir al Baila d'emissió cm alemany bes facilitats elia eredit necessàries per al primer anticip
que sera de eine milions de chalars.-Haves.
EL GOVE1IN ALEMANY AUGMENTA ELS SUBSIDIA DELS
OBRERS SENSE FEINA
Berlín, 26. - El Gahinet de
l'Imperi ha aenrdat tus augment del vint per cent sobre
els subsedis que es coneraleiacta ale nhrers sense tetan.
Aqueet atotanent eetel aplieat
complar del dia 5 de maig praxim.-Ifavas.
LA MORT D'HELFFERICH
UNA MANIEESTACIO NACIONALISTA
Berlín. 26. - Continnon
comentaris en la premsa respecte de la mort del lider nacionalista Helf frrieh.
El partit nacionalista organitza per a dome tina manifeatachl m'ibera. a la qual seran
invitatl e s les autoritale.
Es desment la noti c ia que
amb flelfferieh ya morir el sen
pare. En realita!, qtti Ii acompanyava era una tia s . va, que
lambe va marit' en la eatestrofee-Havas.
s'AsSEru'RA QUE 'PON TM-

PITZ SUBSTI'ITIRA HELFFERICH
Berlín. 26. - La mor! del
senyor, Helfferich ha posat en
primer lloe la personalital
l'ahelea!! von Tirpitz, el goal
s'assegura que erre sol-local al
cap de la Ilista nacionalista llevas.
RITMO DE L.‘ EDMISSIO ENcAnnFalrm D'ESTUDIAR Lt
nEDE TCCIO
7,1•1MENTS
Ginctom. 26.--Ei Comité especial de la C'omissie non:limada
per la, Sneirlat de Naeions per
estudiar la qüestió de la redur,
eh', d'arman-lente. es reunirh
avui a Praga. on proeSeguira
l'estudi del projecte de Tractat
eneaminat a reglamentar la fabricad() de municione i de material de guerra-Raras.
ANGTeeTERRA, ELS ESTATS
UNITS I LA QUESTIO DEL
DESertelAMENT
Londres, 26.-Segona tina informula de l'Agència Bettler
hi ha des del t'error diaeura
president Coofidee cap comunicad(' entre els Governs dels
F,stals rile i Aneslaterra.
Al sroutres ofieials de Londres es nega la veraeilat de le
1101 iel en qne publi q uen alzan%
perihdies t'er t allnsió a nna
pronosirei d'Anglaterra T'espos ee a una contereneia internacienal del desnrmament.
EI eenyor lMaadonald Tm ha
bel t-an sitergestii) sobre annest
propMfl a/ proslotent deis Estale Unit e.-Havas•

agrimensor
e
Roma, 26.-Al "Corriere della Sera" li cornuni(;tien de Brescia que la
pulida ha detingut un agrimensor i
dos obrers als quals s'acusa d'haver
realitzat un atemptat ami) dinamita
contra la central hidro-elèctrica de
Codeglo, i pressumptes responsables
de la ruptura de la presa del Llac
de Gleno, que, com es recordara,
cause tants danys i victimes el desembre passat.-Havas.
A LA FIRA DE MILA
'Mita,
delegats de la Fira
de Barcelona han visitat la Fira de
Mostres de Mild, essent acompanyats
per l'element oficial.
L'èxit de la l'ira és complet, harerat-hi concorregut 4,000 expositora,
vuit cents (Tela quals són estrangers.
El nombre de les transaccions que es
porten a cap és molt elevar.
Gran nombre dels industrials que
visiten aquesta Fira es mostren desitjosos d'acudir també a la de Barcelona.
Els delegats de Barcelona seran
obsequiats demä amb un banquet
que tindrä lloc al Palau de l'Ajumament.-Ilavas.
MUSSOLINI A FLORENCIA
FlorZnicia, ab.-EI senyor Mussolini ha arribat a Florencia essent rebut amb gran entusiasme.
lia assistit al Teatre Municipal a
la reunió general deis funcionaris
italians.--Havas.
N.•

GRAN

BRETANYA

UNA ESTADISTICA
CADA DIA MOREN A ANGLA'l'ERRA CINC M/N.IIRES E EN
RESULTEN FERITS UNS 850
Londres, 26. - El tribunal
d'enquesta designat pel Govern
per estudiar els salaris dels mi
naires, ha recollit la declaració
drA president de la Federació
de minaires, senyor Smith, el
qual ha lA que durant rally
I 1123. del mili) de minaires que
treballaven a la Gran retanya,
en moriren a les !g ines 1.2 9 7
i 212.296 han sofert ferides que
els han immohilitzat per tina
setmana. si "Os no. O sigui,
que segons aquest chleul rada
cija laborable moren cinc obrers
i en resulten ferits nos 850 a
les mines anglesos.-Ifavaa.
MAEDONALD HOSTE DELS las
Londres, 26. - El vityor
Maralonald ha tornal d e l Patis
de Galliis avni, cleaprds iThaverl
assistit a una part del match
te fit thol per a la copa del can)
¡Arenal, ha marxat amb la seva
filia a Windsor, on serh hos,te
deis Sohirans fins a última de
set mana.-Hava S.
MES liosTEs DELS nErs
Londres, 26. - Ultra al 'preesta
sidetit del Govern
invitada per &ser hoste dels
Sohirans cia la Gran Pitetanya
la printesa Elena Viethria, aivi com il'ambaixador dels EsVals Unils i l'arquebisbe
Ca nterhury.-Hava s.
ELS COMPROMISOS DE
MACDONALD
Londres, 26.-El senyor Ifacdonald necessita assistir ¿imanto a la
reunió del Govern i a l'obertura de
la Cambra dels Comuns on es presentara el pressupost.
Per aquesta causa el cap del Govertí torna:à a Londres dilluns i no
anirà a la circurnscripció d'Aberaroa' fins dimarts, on prontmciara
un eljunys contestant al senyor

cedeat de Bucarest, ol dame pvise
dor Pelletier d'Oisy, 1 ha áloe*
aval en direcció a Basora.--Havess.
LA VOLTA PEL NOROEST
Còrdova (Alaska), 26. - El comandant Martin, cap de l'esmeadree
ta americana que Intenta també donar la volta al món en avió, va haver de detenir-se ahir a ChIcIroitk.
Porta un retard d'una etapa • sobre els seus camarades, que ?taperen des de diumenge passat a Dutch
ELS METGES DEL BRASIL DEMANEN AL GOVERN QUE PROHIBEIXI L'ENTRADA ALS SUBDITS JAPONESOS, PERQUE
NO ELS PROVA

tlio Janeiro, a6.-L'Acadèmia de
Medicina. ha presentat al Govern una
pelen!) per tal que prohibeixi l'entrada als súbdits japonesos al Brasil, .
allegant que el temperament japonés
no sabrà adaptar-se mai a les condicions climatològiques del BrasiL
Hayas.
="w fli~annlin111

Una ¡letra d'adhesió
al professor Dwels-

hauvtI3
Llista deis senyors prOfedc
sors que fins avui han sigma
fa Ile.tra d'adhesió a Hur ces
professor Md. Dwelshauvers,
amb ocasió de les injustes celar
sures que han estat dirigides
ell i a la seva obra:
(Signat) Ferran Valls i Tari
berner, Garles Cardé, Avre.;
Pau Vila, C. Farran, M. Sastre,
Carme Rodon, Joan Civil, R. d'A.tés, Feliu Elles, César 3Iolinas,
Jaume Pulida, Joan Montóni,
Doménee Sugraftes, Rafel SolaCarles Riba, Pompeu Fa.
bra, Joan Llongueras, C. Raes,
Francesc Martorell, Jesús Mar
ría Bellido, R. Capdevila, Joan
de Lasarte Karr, J. Puchol, J.
Raventós, P. Ro-Ion i Amigó,
August, 3latons, Andreu Monr
taller, Vicens Nubioia, R. Rallo.
Ins, D. Vilar, J. Manich, Faca
ran i Mayoral, A. 3Iarg,arit, Sala
vador 3Ialuquer, Artur Marta
rell, Arttidi Layret, M. Escudé,
Josep 1. 31:rabcf, Joan Masó,
Francesc Pi i Sunyer, Maria
Assumpiiia Pascual, G. Traginer Artigas, Enric -l'armó, J.
Llorens Artigas, Joan Mirambell, F. Sirera Pont, Josep Mar
na Gol, Eyarist Paseó, F. Ter-.
ragú, J. Albet, Miguel Forrar
guera, Ildefons Bosch, Maria
Esteve-Llach, J. 3/atas, Anna
Judas, J. Meren }libas, V. Falitt, tniIi Valles, Francesc d'A.
Galt, R. Duran Reynale, R. Careepalans, Josep Serrat Bonastre,
A. Gelabert, Josep Maria Serra,
Alfons Meseras, Josep Agell
Auell, Ferran Doler, M. Antich,
Caries Pi Sunyer, L. Cervera,
R. GuI i S'erra, P. Font i Quer,
M. Rosell i Vilä, P. Gonzelez,
Erasme dimbert, Lloirenc Bedel!, A. Dallen, A. Quixau, doctor B. Detener, E. Garcia del
Cid, C. R. Danés i Casabosch,
Lluís Guitart, J. Gaiteras, 11.4
defons Canté, J. Gabanes, •Jo.
sep María Rencie, Franeesc Taro),
rsga, Joan Amad Gemís, Ferran
Balet, Pera J. Girona, Francesc
Don, J. Salom, Eduard Simó,
Narcís Mesó, E. Homs, Concepcid Vendanós, * Merla Cristina
Dalderich, 1'. Martínez, Assumpcid 31arti Espí, Teresa Bache%
J. Pous, Salvador Crivillés, Manuel Carrasco Formiguera,
liaventds, J. 011er, Jordi Rubia',
Bracons, Josep Maria Solee
i Cell, P. Gargallo Duran, Jet
sep Aragay, Joaquim Xirais, Aleo
loni Serra.
(Seguiran les signaturelles "

San CafA COLOM
Restaurant. Billars. Tresillo

Per aGI roar 1

tanda, el "The ObSer-

ver" assenyala que el senyor Maedonald no serä boato del rei i
reina més que fino derml a la nit,
els
pertsttè desitja compile
sena compromisos amb el Paja de

CINEW 1U1 !O
Saló per a nones i abres testes
Propietat: Hotel Colomb, S. A.
Direcció: REGAS

P aAD"A. DE TRENS
Galles1701{v
Londres, 2ó.-Prop d'Eusten ha
ocorregut una topada en:re un tren
eléetric i tun le vapor que conduia
erc UrSion is tes.
Manquen detalls de la catástrofe,
encara que es creta que aquesta ha
tingut grens consegnincies, car alguns dels ferits han estat condutts
Illospital.-Havas.

PENSW
TAFANER
¡opalinos menjadoo

M EN Li
AVUI

Les voltes al Món en avió
LES DUES VOLTES CAP A
',A DE MAC
ORIENT
LAREN

EnurnErtor
Arrea a la Milanesa e
(especialitat l'atener),

naiamsreos tareas "

Costetka a la pera
Bombi, 26. - L'aviador attglss se'Mita, Pastes
nyor Mac Laren, que intenta reaht' Mantecada
zar la volta al míni en asid, ha ha(Extra Tafaner) •
gut de detenir-se avu ia Parlu, a
Pa I vi a dloorsold.
cent setanta diles anilles d'Amere,
URJO PREU
a causa d'una patine de motor.Hayas.
PELLETIER D'OOISY EMPESSETES
PREN EL VOL DE BUCAREST
Cada Ispot
CAP A BASORA
Hi ha abonaments per setmanes,
Paris, 26.-"Le Batín" anuncia quinzenes 1 mesos a preus
que l'aviador Pelletier d'Oisy
dies. Proveu-hol useenveneerou
sortir de Bucarest ahir a les non
C-r.e-w.» ti
del mstl, en direeció a Alep.--Ha-es

3

rip

Vas.

Ale p , 26.-Ahir va arribar. oro-

ple prineipal

sup, Sibil

IÅ PUBLNIITAY

a. Musica
LIOEU
Dalla huasos "Clmaroalana"
En el programa de dijous
pasma figurava l'estrena de
"Cimarosiana", sirle de sis
densos sobre música de Domenico Gimarosa, adaptades per
L. Macanee, amb decorat i vestuari de J. M. Sert.
La música del fecund mestre
napolitä, tan popular a tot Europa en els darrers anys del
segle XVIII, is agradosa lleugera, d'inspiracid franca i de
inelodia fäcil i elegant. Els seus
ritmes ben caracteritzats han
perniles a Massine la composició
d'unes belles danses destil, graciosos i Vienes de delicadea,evocacions.
Les executaren admIrautement les senyores Tchernioheva
i Donbrovska i el .senyor Wilzak—"Pas de tres"—; les senyores Maikerska, Soumarokova
i Coxon i els senyors Kremnew,
Tverew i Slavinsky—"Pas de
sis"—; la senyora Sokolova, extraordinäriament vibrant i exbsruesiva, i el senyor Woizikovsky, aquest excellent artista, que
a cada nova actuaci6 ens fa
apreciar millor les seves grane
quaiitats— "'Parentela" — ; la
senyora Nemtchinova i el senyor
Doline—"Pas de dos"—, i lote
els ben notables artistes que
prenen part en les dues dances
de conjunt — "Contradansa" i
"Final".
En la decoració, Sert ha trobat uns tons simpätics que sostenen les harmonies de colore
dels vestits. Aquests no tots
sus semblen resolts amb el matelar encert, perä paleen la traça
d'un artista exquisit i refinat.
L'obra tingué franca accepheló i s'aplaudi unänimement.
En la mateixa fundó es donà
la segona representació de
"Contes Russes", J'admirable
creació de Massine i Larionow,
que tan ben impressionats va
deixar-nos la nit de la seva estrena.
Volem insistir en que les representations d'aquesta obra
compten entre les mes interessants que els artistes russos
ens ofereixen aquests dies; potser siguin lee mes interessante
de totes, des del punt de vista
de la interpretació plästica i
de la tècnica del ritme.
I repetim avui que no atri bum encara tanta iraportäncia
a les realitzacions, admirablerrient reeixides, que en aquest
ballet pedem apreciar, com a
les possibilitats que deixa endevinar rorientacid aue s'hi palesa.
Pocs elements dels que constitueixen hormes estereotipades, conductores de les interpretacions eoreogräfiques corrente, hi són aprofilats. En
canvi, observem que l'acció individual deis personalges, i sobret•,t els moviments de conjure, obeeixen a una concepcid
subtil i poetitzada i l'art de
l'enpreesib pläs'eca i es desenr•tllee dins una especial disciplina que ens apare;x en els
celes principie i en ilur aplicació, caracterfetiearnent i essencialmht musical.
Per aieb impressions que
rep l'espectaeor i les suggestions que experim e nta surten
dels quadroe litnitats de fórmeles maese concretes i arriben a manifestar-se lambe amb
el earäcter i 'ola la Intensitat
del eentiment fneeical.
Sota aquest nep e et e eón notabilfseimee les correspondeneles associacions de gestos
aetitude — veritables desenrotelamente harmònics i figures
centrapuntIsti q ues—prorli gi osament exprestVves i insinuante,
que subratllen i descritien, que
es combinen les romplementen,
eorn els elements d una meravellosa orqueetració.
El palio del Liceo, un xic
elistret, pots:r no ha considerat
agreste obra antb l'atenció que
mereixia i aieb explica que,
malgrat leseeeptari e que ha fingut, no hagi despertat ele eneusiastees que esperävem.
X.

dedada ein ual per als coaderanati
politice.
LA COMISSIO MIXTA
DEL TREBALL
En la sessió celebrada per la Comisen') Mixta del Treball en el Comete
d'actante ciutat el dia 14 del corroo,
foren presos entre altres els segfients
acorde:
Resoldre tres recursos de revisi6 en
reclamacions de carácter particular
formulades per dependenu contra hure
respectius patrons.
Procedir • la desilleeeid deis cär
resultant elegih: vice-president.-recs,
bar() de Gell; tresorer, Joan Talavera (patrons); comptador, Serafi
i secretan, Josep Ricart Sala («tepes-

EL PRIMER DE MAIG
El governador civil, en compliment
de les ordres retudes de Madrid, ha
privat que amb motiu del primer de
maig se celebrin manifestacions
blktues ; solament s'autoritzarä q ue vagin Ceissions d'obrers, si volen ferho, a Inurar les sexos, peticione al Go.
vern civil. També s'han dictas dispo-

sicions per tal d'evitar que s'exerceixi qualsevol mena de coaccione.
Macetee dieposicions han estas trameses als delreats governatius perquè les facie complir en Ilusa reepeclies
De totes maneres, el general Tmsada ha autoritzat un mitin% que per

celebrar la leste del Treball celebraran
ele obren e rettatge del cafre del
Pees de la Creu.
PER L1NDULT DE LACHER
Ahlr si matt, al tetare Non, se ce„ sus mIting de carácter Inmunlpr dernsaar /Watt de "El Paliaba/Mi de la Dar de Boa I

D
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L'A d'abril de 1924
s. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 5 DEL MATL (Obeervedens de la Xara* MeLES 7 DEL MA?! (Observacions d'Europa, Nord
teorológica catalana. comuniqades per fulgen):
d'Aldea i L•Atlintic. rebudes pez telegrafía senas fila)
El temps a Catalunya 68 bo, amb cel relativament
Persisteixen les baixes pressions a les Illes Britàseré, mes amb algunes anules 1 boires baixe• a
niques, observant-se pluges i temporals a les seres
les planes i valls d'importancia.
cotes i a les de Galicia. El règim anticiclònic domiLa temperatura mixima ha estas de aC grane a
na a Itilia i a les costes occidentals del Nord d'AFU: i la mínima de 4 grata al Rae Estangento.
frica. A Espanya en general el temps is variable,
regnant el règim d'intensa nuvolositat a la meitat
septentrional.
ea

referent a l'establiment del regim pacitad i de sous minims a tot Espanya.
Rebutjar la implantació immediata
amb carácter obligatori de la testa del
primer de maig. i elevar una consulta
urgent al ministeri del Treball sobre
les facultats que co tal cae corresponen a la Comissió Mixta.

TARRAGONA
ii7eaet t /S 014,G AiMt e, Geea,

Altitud, malteo:
Direeei6:
Yelocitat menta ver ileon:

RONCA DE CULTURA

Ignasi Casanovas, S. J.
La primera, el tema de la qual
"Estat cultural de Catalunya a principis del segle XVIII", senä donada
dene, dilluns, a la set en pum del
vtespre. La visió d'aquella per molts

desconeguda epoca de la riostra bis:
tbria 'hereda, manifestada i comentada per una personalitat com el pare
Casanovas, que d'anys ha hi estä fent
treballs d'investigad& ferä que acudin
a l'amable reces de la Biblioteca Balmes una multitud de persones desitjoles d'illustrar - se mes i mis en aquest

punt de la nostra història. La confe.
rinda tindrà carkter patic.
EL DOCTOR B. CABRERA
L'Institut de Química Apliczda ha
obtingut que el segon dele seus Cursos
extraordinaris d'enguany tos professat
per l'illustre catedritic de la Universitat de Madrid doctor Cabrera, el qual
explicarà les seves recerques sobre les
propietats magnètiques de moltes substäncies en relació a les propietats quimigues respective,.
La personalitat del doctor Cabrera
té avui un relleu ben marcat en cl
nom de la Quimica fisica i en el de
la Ciencia tosa. La seva activitat pacient i reposada é..5 moguda per un entusiasme. galrehe per una paseid pel
treball d'investigació; la rignrositat
d'unes normes i d'una disciplina severa
shn guiades i emnenyudes per un soperior interés de l'espere.
Aquestes notes hem percebut nosaltres
en resseguir robra seca IlunY
pegar en una inveatigació freda. hi hern
vist reflectides les mes helles notes de
reeperit creador.
Gran amic del doctor Cajal. ha sabut viure fora de l'ambient rutinari i
fenici. dedicant-se de ple a la investigació a costes moltes vegades de privacions. Ha despreciat situacions avaletatjosos i ha renunciat careces polítics que el seu país (Eles Canàries) ha
vo'gtit conferir-li: ha rerunciat també
carrees tècnics ben retribuits per atendre tan sols ol Laboratori. Es un
exemple de ver apóstol.
Des de cero dirigeix el Laboratori
la Junta
d'investigaciens fisiquee
per a ampliacions d'Estudis, veritable
• focas on s .han fet tots els treballs fonamentals de Física i Quí-nica física
espanvnis mea:tenis.
Cap a l'any 12 et doctor Cabrera
va anar a Zurich, al laboratüri del
professor Weiss, per trehallar sobre el
magneti s me en relació arnb les propietate qu'rniques dele costos Les mesures tetes en collaboraci6 amb el doctor Moles, robjecte de les quals era
confirmar la famosa teoria del magnetó, han tinte una importancia cab-

e

terpretades pel doctor Cabrera devingueren el seu mis sblid fonament. De
retorn a Madrid no ha deixat ja de
treballar co el dit assumpte. Amb ajut
de diferents conaboradors quimics ha
Ist les mesures de les sets mes impontants de tots els censos paramagnitics:

ferro, níquel, cobalt, crom maganes
i come; ha estudiat la influencia de
l'hidrolisi en la formació de complexe
dins de les so/ucions. posant de manifest que la mesura de la susceptibilitat
magnifica Es d'una sensibilitat molt

mis gran que totes les altres per poder
descobrir i seguir les transformacions
químiques dins de les solucione.
Les (ladea obtingudes pel doctor Cabrera han estat trobades amb tanta cura
i tan grossa exactitud que eón en l'actualitat g reses mil zsomdard per tots
els altres Isboratotis, començant pel
del doctor Weiss (ara a Estrasburg).
A mis a mis de les mesures directes,
el doctor Cabrera ha estudia! criticament totes les mesures d'altres autors,
erestruint un ver ces de doctrina de la
magnetexadmica. les desluecions de la
qual l'han portat a idees originals sobre
l'estructura de l'itren.
na inventat tota uni sirle d'aparell,
orkinalltsigas pu ter les mesura

A les quatre de la tarda, solemne benedicci6 de la primera
campana, que apadrinen En
Joan Coll i Baffle i Na Maria.
Bagunyä de Renom. Actuarä de
preste Pexcellentissim senyor
bisbe, doctor Guillamet, assistit del capitular doctor Boada.

Després de la eerimbnia una
noble tocarle sardanes.

•
se. YANTS SUPERIOR:: A BAoCULONA. (cadetes* de g ansearen,

del doctor Josep Einestres'en la cultura catalana del segle XVIII", les quals
han esta! encomanades al Rand. pare

NOIES RELIGIOSIS

pez.

Aprovar una proposició del Comitè
Ratitari del Grup II (Assegurances),

EL DOCTOR JOSEP FINESTRES
Organitzades per la Biblioteca d'Estudis Religiosos seran donades, al seu
estatge social (carrer Duran i reas, u),
cinc conferencies sobre "La significació

tei teme dedieat a Vuki.
fraile agregatia al »nitre
NOPARA. — Tumbé le
'DE LA PRIM g- - la provincia de Nevara té
RA CAMPANA DE LA TIREN- quia dedicada a la Mere de DIN
ÇA DE NOSTRA DONA DE Montserrat i la respectiva
dependent de la de atabe".
MONTSERRAT
CATANIA. — En nuera
Avui, festivitat de Nostra Dohi ha un temple dedica a la Yak
na de Montserrat, el nostre veDin de Montserrat. amb
nerable prelat, doctor Gotitamet, farä la benedicció solem- nent Confraria agregada.
VIENA.—Durant el reinas de
ne de la primera campana de
la tinenca de Nostra Dona de. ran II pasearen a Alemanya aism,
Montserrat.
A les deu del mati,l ofici que
celebrare el M. I. doctor Gabriel Auget, canonge penitenciar d'aquesta Seu, amb sermó
que diré mossèn Pere Bagunyä,
beneficiat de Nostra Dona de la
Mercè. Cantarà la missa Tercia, de Michael Naller, el cor
de l'Associació Montserratina,
sota la direcció de N'Agusti Ló-

dents.
Elegir per formar part de la ponència de Relacions de la Corporació els
senyors Josep Maria Tallada, Remen
Miguel i Planas i Victoriä Seia (patrotes), i Rodolf Pelayo, Josep Lisbona i Rafel M. de Soto (dependents).

dal ja que. encara que semblaren fer
trontollar la dita teoria, després d'in-

CRONIU SOCIAL
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eSSERVATORI liETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ho-es d'observaci 6: 7, 13, 38 bous
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 758 5, 7580, 75 70 . — Termòmetre sec: 16'5, 2e7, 1 96. —
Terntömetre humit; 143, 167, 16'7. — Humitat (centeasimes de saturació): 80, 65, 73. — Direcció del
vent: E., SW., calma. — Velocitat tel vent en me tres per segon: 1, A O. — Estat del cel: quasi sere,
quasi tapat. — Classe de núvols: cirrus; strats, cir rus; strats-ctimuls, cirrus-strats.
Temperatures extremes a 1 ombra:
Máxima: 212. — Minima: — Mínima ar ran de terra: 10S. — Oscillació termométrica: 10'2.
— Temperatura mitja: 161. — Precipitacia aiguosa , des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 hores
del dia de la data: o'o milímetres. — Recorregut del vent en igual tetnps: 120 quilòmetres. — Observacions particulars: boira.
magnètiques, destinats als cossos sä-

lids que l'ocupen actualment i per als
liquide o dissolucions.
L'estudi que té entre mans dels detalle de les terres rares li donen resultats que cridaran fortament ratencio.
Tota la teoria del magnetó de Weiss,
oposada al magnetó de Bohr, és sostinguda pels resultats del doctor Ca-

brera.
El doctor Cabrera ha estat dels primere campions que ha fet conèixer les
teorice de la relativitat entre nosaltres
en el llibre i per la paraula. D'una
cultura física i matemàtica considerable, el seu nom es conegut arrest enlla
de lo fronteees.

Ei governador facilita la llista de quinze
regidors de nova
tanda
Ahir, a migdia, els periodistes que
fan informaci6 al Govern civil restaren admirats que en lloc d'oir les

Les sardanes

gairebe tradicionals paraules -dice el
señor gobernador que no hay nada
para ustedes", seis invites a entrar
al despatx del general Lossada.
Aqucst, després d'excusar-se per la
llarga temporada que no els havia rebuz a causa de la manca de noticies,
digné que es tractava de facilaar-los
la nieta de la. nava tanda de regidors
que en nombre de quince han de reemplaçar les baixes ocorregudes en
el si de l'Ajuntament que ja poc
temps es va combinar a les esteres
governatives.
Heu's aci els noms dels novells regidors
Vicens Carulla Riera, Agustí Mariné Molins, Albert Joan Torne,
Francesc del Villar Carmena, Antoni
Vallabriga. Joan Riera Gallo. Carlee
García Ansié. , Sebastia García Faria.
maaques de Jamb:ano, Ferran Escala,
Agusti Pons, Francesc Balanyä Pan
Joaquim Tintoré, Jusep Barba, Joan
Ronca Gómez.
El general Lossada, tot llegint la
!lista, va dir:
—Ja veuen, hi ha dos periodistes.
1 com que algú manifestés la seca
estranyesa, puix lora del senyor García Auné, 110 co coneixia d'altre, va
resultar que raltre periodista era el
senyor Vallab..iga, director d'una revista titulada "Africa".
Hom nota lambe que a l'esmentada
!lista hi havia un nom esborrat; el
del senyor Andreu Garriga Basols,

TRES GRANS AUDICIONS
SARDANES, PER A DIUMENGE

da, l'havia hagut d'el.minar perquie
rinteressat no acceptava la regidoria

• ••

Demi, a les sis de la tarda, tindrà
line la inauguració del segon curs cxtraordinari de Primavera organitzat
per l'Institut de Qu mica Aplicada, i
en el qual el professor de la Facu:tad
de Ciències de Madrid doctor Blai
Cabrera donarà la primera !ligó sobre el següent tema: "Ilitode de mesura de le susceptibilitat magnètica dele
cossos dèbilment tnagnetics. Restatats
empines obtinguts en aqucst estudi:
damagnetisme, paramagnetisme,
fonamentals d'ambdós fenomens.. Localització del paramagnetisme en determinados regions de la classificació pe-

riódica.
INSTITUT
MEDICO-FARMACEUTIC
L'Institut Medico- Farmacèutic celebraré la sessió inaugural denté, dilluns,
a les den de la vetra al seu estatge
social (carrer de Santa Anna, 28). El
doctor Jaume Peyrí desenrotIlara el
tema : "Novas orientacions de la doctrina de les reaccions cuténies".

VINENT, A SARRIA
Sabem que diumenge vinent,
dia 4 de maig, tindran lloe a
Sarrià, organitzades per la
Sardanista, tres gratis audicions
públiques de sardanes.
Hi prendrà part una cobla
empordanesa, notabilissima.
Donarem Inés detalle, en ntlMeros suecessms, d'aquesta iraportant manifestació sardanista
sarcianenea.
L'AUDICII0 DEL DIA 23 AL
CAMP DEL JUNIOR
La Comísele, espontània que
es constituí per tal de tracia-

lindar al *tener) del Junior tes
cardanes que foren prohibidos
de bailar a la Universitat
ens prega de fer constar que les sis pessetes que sobraren de tot el recaptat, &han
destinat a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.
Avui, dia 27, a les den de la
nit, tindrä 'loe a l'A. A. del distride V, "Catalunya" (Comte de
l'Asalto, 16), una extraordinària
audició de sardanes per la
renomenada Cobla Barcelona,
executant el mis: Pecad del seu

repertori, amb dues estrenes.

per() segons va dir el general Lossa-

D31 Municipi
COMISSIONS A SEVILLA
En l'exprés de Madrid sortiren ahir
al vespre els regidora senyors Ponsit,
Cendoya, Castitle, Olabarria, Oromi,
Seta i Janes junt amb els alts tundonaris de l'Ajuntament senyors Sagredo, Rubio, E.cola i Frias delegan per
representar Barcelona a les festes que
se celebraran a Sevilla, i a les quals
foren invitats amb molt d'interés per
Part de l'Ajuntament d'aquella capital
andalusa.
A acomiadar els viatgers a l'estació
de Franca hi hacia. ultra el tinent
coronel senyor Alvarez de la Campa,
els senyors Mandó, Plandiura, Fournier, Eibe, Puigdomenech i Martorell.
L'EXPOSICIO D'AVICULTURA
A bord del vapor "Montserrat" ha arribat la flotable (re-

mesa dates de mea que els Eslate Units han trames per prendre part en el Certamen Mundial d'Avicultura que s'ha de
celebrar aviat.
En la leonesa tenen representació dotze Estats de la Gran
Confederad() Nord-americana.
La tramen d'aus del Gana.
Üb ha arribat també a Europa,
via Anglaterra, on s'ajuntarà
amb la tramesa britänica, arribant a aquesta capital el dia
8 de maig.
Es troha ja a la nostra chitad el professor Thompson, de
la .Univereitat de Nova Brunee.

wich, Estat de New Jersey, a
cärrec del qua l anirà la direccid del muntatge de la secció
oficial nord-americana.
S'anuncia la próxima arribada de 121 grups d'aus franceses. 90 d'holandeses, 79 de
belgues i 5 d'italianes.
ASFALTAT DEL PASSEIG DE
GRACIA
La Comissió • d'Eixampla ha
atergat la seva aprovació a l'acta de la subhasta relativa a la
construcció d'un paviment d'asfalt al passeig lateral dret ascendent del Passeig de Gräcia,
de la Pitee% de Catalunya fine
el carece de Consell de Cent.
La millora constitueix una
prova que evidentment donarà
immillorables resultats.
Per -tal de no retardar-la, s'ha
resolt t'en present al contraeliste que comenci l'obra i que
l'arabi dintre del termini estrictament reglamentari que es
fixa en el corresponent -plee de
condicione.
EN RUBIO A PARIS

Per l'Ajuntament de Paris ha
estat nomenat membre del Con• ure Internacional «le Roses no-

ves, que se eelebrartt al Pore de
Baga! 011P. el • aquellit

capital.
Verquitecte director de Pares
de
Barcelona,
i arbrat
En Nicolau Maria
VISITA D'AGRAIMENT
La Gerenria de la Companyia
del Metropolità transversal ha

visitat el senyor alcalde per
agrair-li l'asssislencia a Varee
de l'enterrament de les vírtimes
de la eatästrofe que esdevingué
a les obres que es fan a la Gran
Via.

LA NOVA
MAN COMUNITAT
EL SENYOR SALA NO REP
ELS PERIODISTES

Tameme aleje no va rebre el
senyor Sala els periodistes que
aeudiren a visitar-lo.
EL SENYOR SALA PREPARA
EL POBLE
"Las Noticias" atribueix a
l'anunciat vial ge dels reis les
nombroses visites que aquests

dies rep ei senyor Sala, les
quals no li deixen temps per
conversar amb els repörters del
Palau de 'la Generalitat.
"Sembla—diu —que hi ha el
decida promesa que durant
l'estada de SS. MM . en aquesta
chita( es fassin planifestacions
de gran reses), per palesar als
Sobirans l'amor i adhesid del
poble de Barcelona."
DA PER L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
El doctor Martfnez ha designat ja els ratedräties oficials
que hauran de fer la inspecció
l'Inslitut d'Estudis Catalana
i "reorganitzar-lo", a preo del
Consell de la Mancomunitat
nova.
Per ara es reserven els noma.

ancla FOTOGRAFICS
S. COSTA
yeeindle per a %Antelar, erre.
ere I remando eleemeteeradee
Creer PI, 14-Tel. Wildbereelent

PARROQUIA DE SANIe JOAN
(GRACIA)
Molt esplendida promet desee
aquest any la festa que organitza la Pontificia i Retal Contraria de la Verge de Montserrat de la parròquia de Sant

Joan Baptista de Gràcia, amb
ocasió de celebrar la festa principal de la Patrona de Catalunya, organitzant-se les següents testes:
Diumenge, 27 d'abril. A les
vuit, missa i Comunió general,
amb plätiea preparatòria.
A les den, ofici solemne,
cantant-se la missa "Fons bonitatis" per l'esecolänia de la
parròquia, alternant amb el cor
format per l'Orfeó Graciene i
serme per l'illustre doctor Josep Maria Llovera i TM/45, eanonge de la Santa Catedral Basílica.
.A tote els que assisteixin a
l'Ofici se'ls lliurarä un ramell
de "Boix de Montserrat" amb
una medalleta de la Verge, mitjaneant la presentació de la
corresponent contrasenya.
A RUBÍ
L'organitza el Casal Popular. A dos quarts de vuit, es
cantarle Missa de Comunie, prenent-hi part les tres seccione
de la Schola Cantorum. Serle
Cantada la missa de /a Mere
de Dele, de Núria. Predicarla la
plätica de preparació el reverend senyor rector, doctor Guardiet. A dos quarts d'onze. durant la missa, i a la tarda, a
les cine, es practicare la Visita Espiritual. Tant l'Ofici de
Comunió com els altres artes
religiosos acabaran amb la Salve Regina, Virolai i Besamans.
Al mate a la sortida de la
missa de dos quarts d'onze, es
hallaran sardanes davant de
l'esglesia, anant a cärrec de la
cobla Trallasus.
A les sis de la tarda, l'Orfeó
Sant Medí, de Sant Cugat del
Valles , donarà un brillant concert amb programa selectissim,
al Casal Popular.
DCSpi'Én S del concert es bailaran sardanes.
LA DEVOCIO A LA MARE DE
DEU DE MONTSERRAT

monjos benedictins. ff1, pro fusos le
Saatuari de Montserrat, i a expnwi
de l'esmentat emperador erigireu
la cort d'Austria una esgiésia
nestir molt lambe, amb el titcl i as%
carió de la Mere de Din de Roa,
serrat. La devoció deis. rienesos eme
la nostra excelsa Patrona augmenteor
tal manera que hagué de bastir-se xt
després un altre temple mes espaieli
magnific, al casal traslladá la ,k«
vota imatge del primer. Contribuí asei
importante donatius a la creació de h
noca església l'emperador Carlee vi
Ti també establerta la Confraria mee,
El pare mestre
RA.
ina.
serpratA.G

Benet de Peñalosa, després d'hase
predicas amb gran fruit a les Igsg
orientals i a l'imperi d'Alemany
aconseguí del ja esmentat emperador
Ferran II que Ii fos cedit per a k
gleeria. de Maria un temple, el qual d
dedica a la Verge de Montserrat a h
ciutat de Praga, capital del reialme ds
Bohimia. amb un convent anexe, a
et qual hi posa monjas de la seva Ordre, professos de Montserrat, perded
servessin les mateixes regles i es donde el mateix culte a Maria que a

el seu Monestir de Catalunya. Hi ese
establerta a mis a mes l'antiguissira
C°nfcarie
A A'
AG.LATERRA. A l'AM&
de Sant Gregori de Donnsire bl
un altar dedicat a la Mare de Din*
Montserrat, i la seva Confraria
agregada, enviant-se de consuela(
anyalment a Montserrat els noms ddt

confrares inscrits.

A BELGICA.— Te la Mare de Ni
de Montserrat el seu altar a resala
de Sant Nicolau de Mons °litem),
amb la corresponent Contraria.
A FRANÇA. — Hi ha establerta
la Contraria de Montserrat a la pie
rbquia que porta aquest nom a Halle
dikesi de Verdeo, tenint a més a tei
/a Verge de Montserrat culte en alees
poblacions franceses. Antigament
hacia el costum que els pobles del Lla.
guadoc anessin cada any en pelegrinació a visitar el Santuari de la Pa.
trona de Catalunya el dia de la Na.
tivitat de la Mere de Din, i en toar
l'Angolus a migdia. després de resar-lo, entonaven la Salve i la Iletaai
lauretana, tornant a peu, igual que a
Variada. a Hure :soldes, adornant-se
amb cintes, medalles i estampes del
Santuari que portaven per a les (ami,
lie, llurs. En un memorial de ranyt6a4
consigna el P. Mateu Olivar luatt
confessat des de primer de gener
darrers de decembre 5.552 pestones entre francesos, flamenca i d'altres nacions de llengua francesa. Darrerament ha estat dedicat un altar a
Mere de Den de Montserrat a resglésia parroquial de Lourdes.
A L'AFRICA. — A Fernando Pbe
els PP. missioners de l'Immaculat Ce<
de Maria han donat el nom de la Verge de Montserrat a diverses reduccioes
o capelles missionals establertes a aleas
selva, i que constitueixen pea a aeuells
indrets les primeres fites de la predicació cristiana.
.4 L'A3fERICA. — El primer tems
pie aixecat a l'Amèrica pel noble ea'
talé. monjo de Montserrat, Berna?
Boj!. que ostentava el tito! de patriaa
ca i legat del Sant Pare. i dotze cotapanys de l'esmentat Santuari que ate
Cada any augmenta el nombre d'adheell anaven, el dedicaren arnb el títol
sions que la testa de la Mate de Deu
de la Mare de Deu de Montserrat
de Montserrat desvetlla arreu. Les
descobrir Colomb el Nou alón. X
dites adhesions, juntament amb
mis a mes, des de t493, en uqe
noticies i programes de cultes que descobri Colomb. porta el nom ä
esta rebent la Comissió organitzadora
Montserrat la illa, anti possessid as«
de la Diada Montserratina (carrer
glesa, a la mar de les Petites
Baix de Sant Pere, núms. t. 3 i 51,
a la costa de Califòrnia, ptop i al SE-.
no són res menys que el testimoni vide la del Carme (lat. N. 16*-46'; lag.0
vent de la difusió que ha tingut i te
t6*-33'). La seca capital és Plymen*
des de mohos centúries la devoció a Per presentar les costes altes i escara
la Patrona de Catalunya.
nades tenen cesta semblança amb ä
Esmentarem les rebudes, addicionant celebre muntanya nostrada.
algunes dades interessants:
Són mece les poblacions on és veR0.11.4.—Des de l'any 1430 existeix
nerada a rAmbica la imatge de le
popularitrada la devoció nostrada amb
Mere de Din de Montserrat ja esta^
la fundlció per una senyora catalana
Vierta de temas enea pels naturals
de l'Hospital de Sant Nicolau:
la terra catalana.
tard es completa robra de l'esmentada
La Confraria de la Verge de Mea>
senyora, aixecant un formós temple,
serrat. fundada al Santuari en tenei
acabat l'any 1594. dedicat a la Mare
de Berenguer II. sobre el 1200, e ,té fa
de Deis de Montserrat. En aquesta molts anys establerta a Puerto Riee,1
església, per disposició primia, reposen
is el narn de Montserrat titular de te
les despulles de dos Papes. Calixte IIT
parróquia en qui la Contraria esti
i Alexandre VI: del bisbe cardenal establerta: a Sant Migue. de Mixta
de Barcelona Enric de Cardona, i
i a Rin Bonito (Goyez), Bra s il, sed'altres personatges. Hi ha establerta guint altres moltes esglésie s i capela Confraria de la Mare de Deu de Iles on tambe és honorada la dita salte
Montserrat. incorporada al nostre Mes
nestir montserratf.
ini.a4tgOe.CEANI.4. — A Filipines hi ha
NAPOLS. En un dels carrer de una esglés ia dedicada a Montserrat
Nàpols. piro de Gaste! Noto, s'Id va un del; crrers més cèntrics de Ma'
erigir. despees de l'estada dels catalans
ulla. amb Confraria. estant a Mi5 3
triomfadors, una capella dedicada a la
Mé; eetes el culte de la Verge
Mare Den de Montserrat que per
Montserrat per les missions beneelic'
compres i donacions de terrenys arribä tines de l'Aitsträlia.
a éster un priorat de monjos benedictino, dependent de l'Abadia de Montlerrat. La carena és notable, i esti
adornada amb tres altars. El carrer
s'anomena algun ternos d'En Vilamarí
habla is talalom, 1-T. tl
(en memòria de/ cale» catalh En
Bernat de Vitamari), per?, Es mis co.
«VOX L. (anta Si 'Veneguda entre el noble per la Rifa ro, Ti. Cbapdelelne•).-"Ce
tularlo.. Ti una Confraria agregada a
IM memsrer. . .
Montserrat, molt nombtosa.
LORD 1511110/1
MI. Italiana:
P4LER3f. — El temple dedicat a
• Parlelea. - II Prsesere
la Mare de DEtt de Montserrat a PA
. LIS
.
ro dl
lerm. en opinió d'un autor, is dele mis
Id. Mama:
formosos, rics i devote d'Europa. Fa« OeuereS eorpialer".
celle; ese la sera "Histöria de Sicilia",
(4 ere.) . , . VIS
511101CIID A.- 'LUMIA
refereix que lora els murs dels retearre Calkeeeetrel . .
rits reialmes, al lloc Ost esté l'església
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de Mcernerrat, bi va haver antkament

‚Id

relfINF
LA PITIILTETTAT

111
ze'

7,1 piti de la guardia civil, ele pa.— *ente de Piqueras, Eusebi Piqueras i el seu cunyat Francesa
N'ea.

Sembla que, segens es de!duela dé les manifestacions d'aquests, les seves relacione amb
el seu nebot eren molt poc intimes, car ni sisquera es cartejaven.
POLICIES A PUEBLO NUEVO
DEL TERRIBLE
Diversos policies han anat a
Pueblo Nuevo del Terrible; se
suposa que per traslladar Piqueras a Madrid.
No se san si el viatge amb el
processat el faran en automòbil
o en tren,
SIG'NATUP,A
D'Ilisenda: Concedint honore
de cap d'administració en jubilar-se a N'Aveli Garcia Polo,
elp del negociat de tercera
riese() del cos general d'Ilisenda pública.
Concedint un crèdit
dinari de 136,250 pessetes per
t'espeses de personal i material
de les comissaries. per inspeccionar expediente de quintes a
Corunya, Múrria i Albacete.
D'Estat: Autoritzant el Govern per ratificar l'arord
fa ronferencia internacional del
Treball modifirant el Tridetat
de Versalles, en el sentit d'augmentar els representante goeernamentals, patronals i
obrera en el Consell d'Administracia!) de ?cementada oficina
Internacional.
De Grheia 1 Justicia: TrasIlladant al senjor Josep Maria
ne la Torre„ jutge de primera
Instancia del districte del Cenks. de Madrid.
Pfomenant vocal de la Comisa% general de codificad() a En
Josep Gascon i Marín.
Nonaenant president de la
l'acoló tercera, a la Comissió
general de codificació a N'Al:dren Tormos i Alonso, president del Suprem.
Nomenant vocal de la mateiPa a ?'Ernest Gimenez SanMes, magistrat del Suprem.
D"Instrucetd. — Nomenant
rector de la Universitat d'OvieIdo al senyor Isaac Galceran Cifuentes,
De Maitna. — Autorazant
l'adquisició de 750 tones de
calló Cardiff, destinat als dipeeite d Marina.
EL PRIMER DE MAIG
Rennides les executives de la Unid

extraor

•

General de Treballadors i partit socialista espanyoi per estudiar la nota
de! Directori repriirjer la maniferacid del primer de maig, van prendre
acurds que van condensats en la següent nota:
"En reunid celebrada per les coer'ssions execntiwes de la Unió General de TrebalIadors 1 Partit Sociallsta obrers espanyol per tractar de
la tanta facilitada pe] Directori
tar stiprbriut la manifestació dei primer de maig, despees d'estudiar la
ruació que aqtrsta nota planteja a
Yorganit1aci6 obrera, s'acordi recomanar ala treballadces que martínpian la significacid de la festa del
tzeball, al goal efecte procuraran que
lacar assoleild la sera tradicional in tat, 1 eelebe-aran aquella actes que
Ortún antaritsata per lea antoritats
tempetenta.
Per tazat, es neoessari que eis trebailadora eepozryots, onntenint-Se en
~taza ectoacié, han de donar
la earoeció de Ilesz aspirscions que enjerte:cid de llama que els tmeix ami)
panimartat unitersaL"
ELS litAidADEPS
Zis Odetinet justa geoeral TAsseda.
135 de Itadateria cota ba presidencia
del due de Bailen

S'Ira acordes protestar contra la
Offlartace de aun. Tambi e entoproposicid encaminada al folda
plpat de le cris carenar a Enrama.
LA "GACETA'
ro P Gaerta . publica les ge•
brogés dboodeloaa:
De Preaidéocia.--Reini do:ret
post la modificada de la tlei de
gessiteabaa 1 defraudada del die 3
odandere de igee. reformada per
di dB de juliol de 192 2 i pel reial
aberet de 16 de febrer de rany ccl 1 midiese la competencia de
lentes administrativa de les delegado= (Hisend a.
Un attre disposant que la liquiAacS6 del timbre de negociare!) o
tranamiaeld de eso per cent tobte
les ~icor. ebligacions i altres valora ¿'aquesta mena establert a rarticle t69 de la vigent Ilel del Timbre, s'efectuf d'ara endavant al set,
torn, i pela mateixos funcionaria
que practiquen les liquidacions per
la tarifa tercera de la contribu
ció
sobre miiitata de la riqueza mobi-

e

liaria.
Reial ordre adrnetent • Ea Leopell Palacios la dimissió del cirpie de vocal de la comissió organitzadora de rensenyança 1Ccnica, i
n,n rnenant per al dit claree a En
Manuel Apuerzo i Millar', director
i catedratic de Matematiques de
l'Institut de Sant Isidre, de Madrid.
Una altra determina= el que lía
de fer-se sal les vacants originaeles per emsanties decretades amb
garicter disciplinad segons l'article
depon de la reial ordre del dia 17 de

petembre de 1923.
De Marine.—Reial ordre
paet que a tau els articles del realmente per reaecussi6 de la Reí

je

Weenfegfirmr

comoicaciaes. naaritimes apro-

pi, ;sial decret de 3 d'octubre
lipap, ea el goal fa referencia al
i mielas:1 de Foment s'ena g gg gefeteia el enlajare 1

g

ministeri de Marina, i en els que
s'esmenta la Direcció general de
Comen, Indústria i Treball s'entengui que es refereixen a la Direcció general de Navegació i Pesca Marítima.

De . Governació.—Reial ordre
aprovant et reglareent negociant entro Espanya i Portugal
per a Papilicació i execusió de
Vertido 19 del conveni postal
signat a Madrid el 26 de mare
de 1923.
Altra ratificant i confirmant
la vigencia de la lleial entre
de It d'octubre de 191 , e n el
que es refereix a la inodificació
amb earecter transitori s'estableix en l'ale:ir:trió de Partirle 123 tlel reglan-ion!,
Vigent. i disposant que en
el successiu els pressupostos
installacions d'abonament de la
zona exterior deis centres telefenies urbans siguin solmesoe
prèviament pele concessionaris
a la censura dels delegats del
servei leinfónic.
D'Inelrecciú pública.—Ileial
ordre resolent les reclamado:te
forme/lides contra Padjildieirció provisional d'escotes entice.
tides a Fordre de la Direcció
General de Primera Ensenyança ele 12 de mar(' darrer, inserida a la Gaseta del 19 de l'esmental mes.
De la Presid nmein (Ofiriers
Marroc).—Concurs per a la
provisid de la plassa de Ferrotarja del jutjat de Pau enreda.
De /a Direcen5 General de
Bretes Artse—Relació deis ndministradors nomemits per En
Jacinto Benavente, perquè exerveixin respecte de les seves
obres tratrale a les provineire
que t 'PS111P111Pli, 1PS facultals
que determina rarliele 118 del
vigent re lament de la propietat intelieclual de 3 d'octubre
de 1889.
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DE BARCELONA

LiCEU
Anit paseada litiga liloc l'estrena de "Pulcinella" per la
companyia de Balls Russos que
actua al Gran Teatro del Liceu.
La música d'aquest ballet,
eomposta per Stravinsky, sobre fragmente del mestre setcentieta Gianbattista Pergolebe, fou donada a coneixer aquí
en un dele concede que el propi autor dirigt recentment i
havia despertat veritable espeetació l'avinentesa de vence l'obra completa i dies el seu mace
enteren), que es l'escenari.
Parlarem d'ella amb ratenció
que reereix, però avancen' la
nostra impressió completament
favornble.
Collabora en aquesta produe1 hi nporta 1 1eittenle tan
poi-1;11)1s eme els de la partitura. el grill' artista Leenide
Massine, al qua/ es deu la coreografía, i ei decorat i \Peinad eón originals de Pau Picasso i admira/dentera resulte.
L'actitud del públie, que semblava indrefs i, colo semplat,
deseoneertat, ens dese.oneerf
tumbe a imanares. No es 'lira
aeuesta negada que les :enlacies dril T'Arde puguin inspirar
cap desconfiança, ni la interpretacií, eoreografira no presenta lampee cap complieació,
ni el vestuari es d'un d'Heme
alarruant... J'ere, nialgrat.
nix(:), els aplantlimente de l'audit Ori tinameren fin to d'indeciii incomprensible.

.

g

SIGNATURA DE GUERRA
Modificara la legislad(' vigent sobre
matrimonis dels gonerals, caps, oficials
i assimilats.
Disposant que passi a la primera reserva per edat el general de divisió
sanyor Miqel V;ie Ruiz, cominaant
de conseller del Suprem de Guerra i
Marina.
Promovent a rematen de general de
divisió al general de brigada senyor
Ambrosi FM° Pardifias.
Idem a general de brigada, al coronel dinfanteria senyor Julia Serrano
Nernmant general de /a setzena dial general de divi:d6 senyor Ambrcsi Ecijfa. Pardifias.
Idern cap de seec ii dcl ministeri .1e
la Guerra al general dz brigada senyor
Albert Castro-Girona.
Idem genera/ de la primera hrigado
d'infanteria de la segona clivis6 al
general e brigada senyor Julia de Harma Olive

i

EL CONSELL DEL DIRECTOR'
En el Consell del Directori celebrat aria paseada ca l 'acta en
pritteipi del viatge deis reis
i de la continuacid del
Tractat de comete; amb eis Estafe Units.
Fou un canvi d';mpressions,
en el qual no s'adopta cap
acord.
Ele periodistes preguntaren
al general Vallespinosa ei el
Consell s'havia ocupat de la reorganitació dels serveis en et
Cos de Correus, tontestant negativament.
Digné que la deslió està rotmesa a estudi d'una ponenria
sobre el seu (helarmei reeoldra
oportunarnent el 1).re,2r)rj.
CONIUNICAT OFICIAL
DEL ?AROMA;
till TINENT D'ENt:INTERia,
MORT
Dos aparells Derniers sortiren aquest mati a esperar uns
aparells Ilavilland que harten
ti ;Judiar a Melilla, i en un dele
quals anava el general d'aeronatitleit.
En aterrar el número 3, per
avenes al motor, davant d'Alhueernes, ho fMt amb tanta violencia que resulta mort d'un
cop d'elix el tinent d'enginyers
Pere Colnmer Claramunt.
El eadiiver es condifil a Ceuta
en el creuer "Extremadura".
Zona occidental, sense novetat
LA JUBILACIO DELS FUNCIONARES DE L'ESTAT
La "Gaceta" publica un decret disposant que per a la jubilad() dele funcienitris !Te_
tat, qualsevol que sigui llur denominació, abonnhies tres
ele serveis prestats en propietat o interinament n'eh ~res
de. planta reglamentaria i amb
sous detallats en Pis pressupostos generals de l'Estat.
No e ennsidera en cap cae
con) a Fuu les gratificacions i
quantitats per pagaments de
serveis per remuneraeions.

hora

1)t-rera

DE MADRID
l'aratEencia
trts del crim
NO ESTA COMPROVADA LA
COMPL/CITAT DEL SENYOR
ORS
Els periodistes tractaren de recabar del coma:Mala senyor Rodes la seva opinió aobre la suposada complichat del senyor Ors.
—Respecte d'aquest asAmptedigne—per ésser tan dclicat, no vull
parlar, per respecte lambe a la merueda del difunt.
Alguns dele encartats l'acusen,
pecó sembla que ara la sospita callunya.
No es pot afirmar ni negar, però
thai s'aclarira abans del Guisen
de guerra. No Iii ha cap ilulde que
cl judici serà suenarissiia—alegi—.
Comcneara de stguida que acabin
les diligenciea sumaria/s.
Scran consultats cl capita general i l'auditor, car a partir de Var-

ribada de P.eueres es complica el
terinini que lixa cl
Acal,a diem que la tasca del jutjat es Limtga, can pnr:a irrtill ...t
l'eres.
cense 41e5Ci,115

DETALLS NOUS DE COM
SUCCEI L'ASSASSINAT
En un dais darrves acarrom.nts
cri.re ;ate i Donday 4:11an
aclara t,',g,uns extrems.
D'acrad antli Navarrete, Donday
falsiiiaa tina recepta ju r comprar
un nareätie, (pie va barrejar amis vi
tu una ampolla.
Lozano en begué força 1 quan
produi ciecte fou guau Natarrete
i l'iqueras es 'bolearen daratint set,
matant-lo. Això ictt tres estaciütts
abans d'Alcazar.
Navarrete, en veure a Lozano
ziert, aterroritzat, s'amagä en un
recii del eciase, reeriminant els r:115
c,unpanys, peró amenaçat per
aquest
Començi, la Iluita antb Ors, perqu6 aqucst es negava a I.eure
allegant la seva temença que
J an estés adfirmit no el matessin
igual que havien fet mb cl rotapany Lozano iit mes 3 Pda im po.
dia fer-se solidari dcl crin' de cap
manera.

g

Im

amb el que portava el paquet.

Aquest consistía en un nos de teta
de dril cru, d'uns sis meircs, la procedencia legítima del ritual no va saber explicar. En vista d'alzó fou
portar a la delegaciú, en la qual, en
esser registrat, se 11 troba enrotllat
al cos un altre tras, d'uns quatre
nitres, de la mateixa tela.
Aquest indivi.111 resulta ésser Enríe Joan 13osch Geballi, de 43 anys,
aparellador, amis domicili al carrer
del Tigre, 20, scgon, quarta, el qual
treballava a la fabrica d'aparells
Francese Comas, del carter de PaParo, 47. Espontiniament va dir que
a casa seva tenia algun altre tros de
tela, de clame slifeeent, procedent
iii mateixa fábrica, de la qual n'havia tret certa quantitat la uns dos
anys. en virtut qtte el Sindicat els
ho aconsellava i fins els obligava a
fer - ho, a l'objecte de perjudicar els
patrono.
Afegf que acosturnat, per passió
del Sindicat, a aquestes sostraccions,
que resultaven f kils i profitoses. decidí tornar a fer-les, junt turnt cl sea
ajudant, Unís Bonet Nerin, habitant
a la barriada de Liarle, de Badalona,
emportant-se'n trossos de tela amagats
al cos i ell seis quedava per tal de
vendre'ls, en petites quatuitats i a
preu corrent, als vvins dc la barriada, repartint-se despees el producte
entre tots dos. per parts iguals.
A conseqiiimeia daquestes manil'estacione fou efectuat un registre al
set domicili, havent-sli trobat tres
ti-ceses de la mateixa tela per a bruscs, d'uns ti o 7 meircs cada un; un
emitid non dos nutres de tela de
coló i mis tres filetees da tela ratlinda per a erices d'heme.
T; mbé loa &tírela 'Anís Bonet
71s-rin, el eual conicssä el seu
rwr¿i cencretant-lo sols
mesas
a aqueeta part i rio pas del tema
de les ind:cacions Sindicat. També feu la salvetat qun no portava
els generes a casa cena perqui cn nt
que cl sen pare es del Somc:ent, tenia por que el castigues.
Reconeandes pels detinguts les teles ocuparles, es patsaren les diiigincics al jutjat."
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siso una obra. A desgrat del temps
que ha passat d'allavors eneä, i de
terdr el senyor Iglesias (4egons
.diuen aquells scnyors) multes obres
inedites, el nostre eminent autor no
m'ha remes cap original. Na es
meva la culpa si el públic no ha
pogut assaborir les seves obres.
Aprofito aquesta °casi() per dir
que amb molt de gust contestarla
els atacs que sovint s'adrecen al
Teatre Català, Si no tinques en
c ‘ .mpte coses molt més altes i
nobles que les veritables banderes
i els veritables ideals amb els quals
es cobreixen els que el combaten.
Contesto als senyors Cases, Puigtui i Vives perque els considero una
part de públic, i els clec, si volen,
aquesta explicad,. Quant a les altres pGlémiques no intervine perque estic segur que la gent de seny
I seriosa sap apreciar que costa
molt menys combatre i censurar

El "Birten Jensen" guanyir
el port pels seus propis mitjans a primera liara de la nit.

ELS NOSTRES CROS ESTIB-IMENTS

Payerfcs Salmerúa
Comptades són les cases que
en cepa' de temps tan breu han
assolit el reinen i la popularital, que disfruten les Panyeries
Salmerón. No s'ha complert enrara un any des que taren
obrir - se aquests magatzems,
que per a la venda directa al
públic, exclusivanient al detall,
\a establir la Cooperativa de
Fabricante de Sabadell i eón ja
roneguts a tot arreu; i es que
ha resolt un problema com era
dr1 vestir, be i arnb economía.
Els preus a que ven els selle
adietes sols pot oferir-los una
entitat productora de la imporIiine:a de la que ens ocupa.
El millor estam que a Sabadell es fabrica nn val mes que
unes 25 ó 30 pessetes metre.
75 a 90 pcieseles els tres metres que es necessiten per a
un vestit; d'una eonfecció acerada, amb folreria superior, un
Ion sastre fa pagar-ne 60 pesSeles, que, arnb l'import del
genere, sumen unes 135 a 150
pessetee. per les que pot obtenir-se el milior sestil, que arosturnen a pagar-ne 250 i 300
pessetes visitant direetametít
d1 sastre. Això pel que toca ala
minore gneres, can en les qualitats corrents l'estalvi es encara mes palpable.
Fent esmeril dels :n'antele:es 1 ronomies rille en
Puesta rasa es troben, res ha
d'estranyar que la seva venda
sigui " tan ereseuda. eonsiderant-se la mes importan: en el
rara de panyeria.
Cal felicitar e! senyor Eranei - e p i , gerent de les "Panyer, s Salmerón", pele positius
avantatges que aquella easa sap
1-1 r n poro ionar al ptiblie.

vi
lt

vi

,

wileadideeel mis pese.: ioe: 1.e. taren la noticia (n) I
cl tìliO
i !elija hora tul s I nt - .I
eortien per prestar ituxili al
viipor sittietral, ,)Is
'1%111:serrar i "MordSPIty", ptirlaill a baud, entre altres, el Aetlt•Or

censignatari tulvaixell,
el predi.; ste.1 port e enyor Cantes Mallo!.
1.a ejl iffirii del vapor. srgun8
los notieies gire portitreit els
pescadors, no 1,8 ropiproint,eit,
por?, vol esdevenir-ho en canvele PI temps.

Segons ens comunica la Comandiineio &le :t'erina, a l'hora
de landar aquesta ediei,l la tri-

pulad() del vapor "Birlen ‚Tensen", que des que aquest ernbarranea sto ha deixat ut e trerallar por tal de posar - lo a
aeitneegut el Sett objeetiu
a entrada de fose, l'eta intit;Is

e
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La Inés tara

La mis exacta

(Xamfrà :lores). Tel. n."
SUC IJRGALS : Carmr Arnple. n." 6 (al costar de la Parròquia
de Nata. Dona da la Merad). Tele. ...
aS' (Sana). Tele.
Canee del Vallermir,
Carrer Major. n." 49 (Sarr'.:O. Tele. ...
Tallers i Garatge: Carece de Girona, n: 39 (al costat de la
Granvla) TclU•
Mcclerna cambra de desinfecció. — Aoa;:ezvei permartertr.
Trzsliat a provincies i esrell portbil, desinfeecfá dornicili.
Suataraals a provalcics.
tranger.
Prbz raa obertura de vives suzursr12
Promptu, Esmera/mor?: i Economia.
(Els números dels Telefona es pus
blicarzn oportsmacraent)

:

Relacionat amb la iletencis5 d'un Dada-ego( al l'..ze de la Citmult:la, va
ésser facilitada alíe a la "jefatura"
la nota segütnt
"flavent-hi al carrer de la Princesa en agent de la b: igada especiA de polícia, aeuest va cure pascar un ind:v:du que portat . »,n par,tiet a la mi. L'agent e/ va scrai:r
fins a l'entrada del Pare i l'individit
alcores fiu remesa dul pututel a un
ihre que estava assegut i separatase. da sbis ríe:Jamen!.
Semblant estranya a l'agent aquesta operació, inhlua deteuir els dos
subjectes, però sols Kguí. aconsceuir

.

ELS TRAMVIES DE DAIICELOAA, (S. A.)
AVIS
Es posa a coneixernent dl públic que des dol ditimmign
vinent, dia 27 del corrent, el servei de la tirria Núm. 7, SILBAO-RA WI ELA CATALUNYA-DIACIONAL, es prolongara fins a
CAN RABIA, amb 1;1 segiient tarifa de liceos:
Diagonal-encreuament Muntaner-Can Rabia, o aloe-versa,
10 céntima.

Barcelona, 23 d'abril de 1924.
LA DIRECCIO
Metge inspector del servei de demente de la
Dr. BUSQUET Mancomunitat.
Preocupacions, anadea,
m'arenal, neurastinla, epilépela, Materiame, malenconia, impotdncla,
=adonis ante) I tot tramen mental o nerirt6s. — AreeA, ser. De 3 a S
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e . 1 ., 4 i um“., do cine, extrdprogratna. La joul t ina ed im ¡lote, de Vital
,. a. Fra n cfert. 1,a conMdia
en 1 pos :1.1/ es:. o» prosa. Sei_

MAGDALENA TE GUIE i
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e

i
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IAviii, ilitirming o ,

LEVEN

Al•U L at t lIn e l tg e, d'II a 1. Tarda l
nt I. IlloOnilleS nr t torltrutt S de gran
i. S n t. t il en(' 'le leS rortnt.,03
t'e gran amotinen:: Els
, parrsaa de la ro q ue s: L'ho ra os
rrj. Pollard; Les peatanycs postines,
VII ..,nruad:t
•:.,• n
1
111re
,er:es L'emperador deis
1. nobros,
la se.sin de la fui.
...es merasen sa seise:tetas de
i VItt , atafla de L'oil,
peractor cien pobres. !Ami:, dallo,
eulf-sadts ',nene, I repre ,-a. 3 Itereel
del peinan', '1.- la g rte-ollos o rada
Les duna edenes ttte0JeCtant - se
semen,. I.a part nov.-manea a
1 • /a celes e, Ottla t la a veo natural
per ual notaba) a: tisis.
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adheeee .edieleSeeKe...eireeZ Mere:

Freticric Cgballé

LA
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Gran Tea tre Ccm tal
Gran Cinema Rattimia

sessló de clnema

AMORS D'UN PRINCEP

44404+e

la monis- t

tica
ItIC.1RD

ritt t .

ESTRANYA AVENTURA

Monumental - Pedro'
Walltyria

pri,einetneed: senSaCiOnale
oxtraardinaris
novetats

Conipanyia

digilador
Segotia
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silila i :7n
SEBOS
fil7;..RDE
. , ants en-a- •
t,Ps
en les inn
c 1.ons del sea variadissim
rcperlori. Cada dia, ta,
exit
i nit. el

Company:a de sarsuela del 5,i
bariton

g

,t

cehinies aernbales..LES FAVORITAS, arlisiHt al raci LII, Stieui-3
....; de

Entrada i buiacn,
2 PESSETES
Es ven a cutuptaduria
amb cinc dies d'antieiaeltí.

I.

en,or lonant.
1 La novatada de V i rgini mitotea; 1 ea
reatUata Path4.,
> liii , , i detd n , anua, l''. tit del :La:
La bang, forv,I./11.1.,.1 ami, ‚- f i
uteeP, de le. ranunvu,
4
A,a, El Joya Mar:lardo,
t

• P,r.\ 1 , 1 • JOT.. e p lübrada 11;111' r:t; hm. LEERE A. vEr.I.i-)s.

suoe.c. s, r le

Sakí Catalunya

s

riti•1•

. cl qua( figuren e:s u.•10_
rad j ets irn s art:sles P0f.-

LES kle.AE'S
magnifiques de co ranote del niestre Rus i
150 y estits nons de Max \Valkarki i madame ..leatiet te,
ele quatre notables artistes,
nous a D apanya.

vi) 111,
5. rrP.einus.

e.,

peiticuies. Exilas de V.e-lii-

Ountre

)1 11. E. .t.-,,‚
7rENTEt1 LOS Remede:S
• 5,a-o% > 0 1 n • • • In. 3 b • A - te
tratarla, 5 pl.:

•,,...t aru, Los muertos, 9,‘

l'oliotles intu y e :les des

p,•1i

e

t
1
ORA5 C.CiEtt be MODA
; flo ables , estot 1 tres.
/ A,Ii, II nne-n,gn:,:,,,. ime,rittultosa n1 n 3 1 1.
1 Mil, 1111,1, d oes stoesions, l'estt
'1
.'
LA BATALLA
2 st-a' 111.1-a ,rtalei . 1 de Sessue Maya` itawa : la - evo simpatlea muller.
j II ge.itil iapone,ta Tg t1i111 .10El,
seLaaclona! 1 randiosa batalla naval, presalada atob una regida:

4 . 4•Beeo-e,tre4O-r , te...nrete-t- 2..e.re,Pit.

Colossals proseaPropiechi do neteel,r,

Jets:
BOL.CèeEV :.F.TES rOteiCS
L10ET CANES
ExLZ3ntrie Oazzlar.nd i

a

,

CHAKLY DE A. FAGERSCHMIDT
gros suee "s do la .8a.i8011

e s den.

LES OrilriRES

PUTHINEL-LIS 4 OAT8
CIURLOT AL BALNEA111
BODOLPII, presli-

El local

ir44+4,..‘

a

dium, • age , tarda. ii
ios‘ quarls d • iiine:

Avi a t estrena de quatre grans
i originailissims quadros, que
doraran un non er,riS a l'a_
plaudida revista E. K...?, titu-

:Inmerge, due:
.. Pron.-la -e-,-: 1- t11:11:retes kelailars. La etine ola
e Xtt, en tres tutadrus. de

• . 1111 i ni9. 1.1,1:3, a les 4.11 n C,
' popular: En un burro tres
- ron, ..lt. a un opial I d'ortee, c
e de espanto . To amo... y se11 ton a! ts, t s'o etta tlel O t i-

CatlinftilltIS des
de París..

pretnift res maieons de cinturas
de Paris. Details per programes
i eartells. Es despaLva a compladuria.

t le tots
els especlaeles. exclusiu d'a-

Primera part dedicada als infants

("Fit.

MINIM

t

Eataillo. Deux !t'u imphals
suces: du 'Ilitiatie Vandecille,

representadas per

grandids

i. l gran

Caireles es ( a,c t

AVE', DIUMENGE, a les 1 f.
matinal. SeileetLssim programa.
Tarda, de tres quarts de qua1 re a vuit, Sessió continua.

AIMILIn11•10/

LES AtLES BRISEES
t'ole
LA TENDFESSE

LES AUBIN LEONEL

Rivera-De Ro3u.s

nyta

fir)

Principaux

el yi;gt s

; TE

.

INNIACULAOA

ru p onA PO
Celiseu ee vartetats

TEATRE NOU Z3e,sts

TE tr'.70... Y SERAS
ea:1 temar,
sta compa-

Diniarts. Jt5.e..41.0,1a

aí 44 344 .4 4-844 a-e-e4.44-14444.94t.

4,4144¢~~~,fe-ee-441.4.444,4

4 r 1 14 BURRO, -rzes BATURROS
un (arar( a (Mi,. La peca 4
n • ,1 un aete t ties tomaos. 4
NOCHE DE ESPANTO
• a :::),-rtals n-irnia canead tres
acies, de Jira Escr,par,

nil, a les 414 ; 11. gran n'oda:
AGAIRITO SE DiVIERTE

le

I. K...?

200 eesiiie red,
Ma e \Valton, 200; 85 a l listes espanyo.
1PS i estuangeres; 13 decorarions novas del mestre escenügraf Ros i
Apoleosi es-

Avió.

it'ii11Ze.

El camino de todos -- 1)Illuns.
tarda. a tito- o ttnIt'1S de sis. El
camino do todos. Ni!, a un
quart ironze. La chica del gato. Tatthi. t'afina. (1e..
10S: till. botina, lees pessetes.
t,, i,l 'ena a BaNt...11)/la. La esfinge de Utrera.

EL VERDUGO DE SEMILLA
A le, SIC" . SON . lo 1 osino, j , i1 . 1

euloor, , e

Entrada general, RO

ATRE NOVETATS1
Eiimpanyia argerrlina
e

1111

JEANNE PROVOST

Entrada 1 butaca,
2 PESSETES

SrPeildeeterst,

a tioS

t1/!;11'1St de elualre. Matutee. la
moneilia en tres :irles Le mala
ley; a les sis. especial, i nil, a

Aviii, •ittniengo, tarda. a
4 5 fibarts (1 1' 11 1 1d r l':

DUES I1I1ANS FUNCIONS

T'As

Avui, din :mingo, tulrda.

Telèfon 3.5n0 A. Dios, 9. 10
i II de inaig. Troje grands galas de Corliittlie flato: p ise, avee
M'alomo
concurs

le,' q l taire de
*»-1"1".nge, a(10/I
(le 11 ed;
mrua.
j a

4494X444444•0444,>0.144f,44
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MELLA - CIBRIAN

APOLO - PA LACE

4

rnull1,-4i.e'rerier0 .-ir

Companyia tle Joan Vila
Primer achir: Francesa
Atarean.
Primo! a actitu,
Maria Lluisa Moncró

Teatro Català Romea

NARCIalle

E. V....?

•diumenge, tarda, a dos 1,
de cmatre. funeió
•

Companyia de comedies de

sle.C•14•>;•-,,rer-Z-rerreara-e-e-e-s•11-11,941.1.

pul) ta 11,1-M1.0o;rtolpt

yeebdoses ovacions a la soillf^. del sol, a la catàstrofe ¡Id l

LA CASA DE LA

'
1

TAIIRERF.S FUNCIONS

PASTOR...

pdnt i al rapte ele l'àiia. Picos
pope:aus. A dos quart s de sis,
la famosa verteMia (l'En SanLago Rossiny.d
OCELLS DE PAS
divertit sainot ii • Eil Bar-

se.,

TEATRE TALIA

TEATRE POLIORAMA

TEATRE COMIC
flran rorryanyla PI/Lee r:lelo:tal le

O o lebral S ha.

(jetS

"Sslisrlesre-re -relevar earvrisrperelleed-

ESPORTS»

IntImItat

Provenea, 260 i 262, entre Rambla i Balines

LES OMBRES
RELLEU?

Vall6a1.11111(11110

• .TEATRES--

-.

MIRLA
EI cinema !le Si

Palau de la El

Ciumatanrafia

Orquestrina Suild

ditimenge. sessid 1h151 mal d'onza a una. Durant
aquesles llores Os despaticaran batuques nin»erades per a
II 1 tt sessid especial d ', les sis. Tarda, mullera sessi n'), a ClaS
quarls ele quatre; segona, especial, a les sis. Ea toles l e s
sessions estrena (le La tragèdia dol "Korosko" (exclusiv:0,
1
e'S interpielada per Wanda Nawley, complelaill el programa
El torratrémol (exclusiva:, pel, artistes Lonehaney i Virti ginia VItly, i Actualltats Gaumont. Nil, a dos quarts de
broma. Darrera de Ei terraSI tInit, El rnillor soterrant,
iam triernol, Actualitats Gaumont i La tragadIa del "Korosko",
Domit. dilluns, estrena de La Geisha rubia, música del
•
compositor dilernany Hans Ailbout, cantada pes artistas lío mies espanyols, cor general i augment d'orquestra
ma Noto Film). Exehisiva d'aplasta empresa. Completant
el programa La tragèdia del "Korosko" (exelusiva) i La
111
n sort d 'Amador, do broma.
NOTA: Durant els dies d'exhibició de l'opereta La :
Geisha rubia, regiran els segnents vous: Preferimeia, 2
pessetes; general, 1 pesseta, projectant-se a la tarda, a
un quart de set, i nit, a dos quants de deu.

eannenanannasausninnunnännnunannonennennnult

pana, ¡ 'ortega'

y Aun-Wat

itter,lra„

ELS

QUE PATEIXIN

torta 1 crünlca que sien!, que premie les renomenades
p ie:Hui:ES del tr. Son tan rápids 1 segurs els
electas a'aqueV as pastillas, quu a las. prlmercs precas ss
ent ja itnn8nt que acrpren 1 anima giran sempre
tiesapartix :a tus per coniple1 en acabar la primera capsa.
PCE,

AS nn

o surocaoló, que lisio
Els que Inmolo
els PAPERS AZDTATS o els CIGADRETS A?iTIASMATICS
ilel plat8IX Doctor, que calmen de segu:cla els atacs I de
cimulr trenqull.-Demaneu prospectos /
.11/11~1.1.1.1“n•/.
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CHASSAIGNE FRERES

43

AUTOPIANOS.
HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO

PIANOS,

Vendes a termink Pianos estracilla;

LA

▪▪
D1513•304 ri

PUBLICITAT

reed1 lo a

anennanznasmannanananeamanaaanamenanamanansnannaannananannsamseisatiaaaanese•seaseaaaasane•aaanananannannmeannanananen
GRAOS Tlyo

INAGATZEIRS
FABRICACIO PROPIA

e

Present del dilluns dia 28
Una tovallola 60 per 130, qualitat superior per 3'85 pessetes
2 tova lloles

CASP, 17 I 19

LI

kimet id %N)

fi

ENGROS I

DETALL

GRANS REBAIXES A TOTES LES SECCIONS
JOCS DE TAULA, LLENÇOLS, COIXINS, TOVALLOLES, BANOVES EN SEDA, SEDALINA I COTO, COBRETAULES, MOCADORS, DRAPS DE CONA',
TEIXITS. PERCALES, VOILETTES, LLANERIA, GENERES DE PUNT I CAMISERIA, BRODATS EN PECA I A L'ESTIRADA, IMMENS ASSORTIT EN
• JOCS PER A COMUNIO, JOCS DE NUVIA, JOCS DE BATEJAR, JOCS DE LLIT, CAPELLS, CAPOTES I VESTIDETS

Ilisesenarcresewasseemmeasies•me•ea•manansaaszeanamoseene•saannamana•••••••seanammaciazzaustaa•nesseasasaseannuranaannaninanweaus

V1ES URINAR1ES
Ifalalts, LA CL1NICA MODERNA DE LA MERCE és l'única

Un formidable pas de gegant

51

(a fcil i completa neteja personal i de
la llar, ainb els famosos sabons patentats

151

Vers

ä

MA
CI32583 Li1;7;C?f8 n ti T3i31111111

DODZSULTA d'II a 1.—Económica, de 5 a 8.—CARRER AMPLE, 12, baixos, entrada per l'escala. (Al costat de l'esglesia
de la Merre).

•

• MAQUINARIA FRIGORIFICA

N A"

de tal rerfecció, eficacia, uiilìtat i economía,
que sois tranca que es coneguin per adquirir
sense reserva la C'3115' vça, crèit i aplaudíment deis consumitiors.

EN VENDA

21

venidor, ben &Wats,
▪
▪
•

u°
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ESCHER WYSS
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GE L

PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FRIGORIFIQUES

AMURRAR DE PRODUCCIO
th. NOTELS - RESTAURANTS - BAR, .
FNIGOPIFICA
• •CARN . SSER/ES - TOCINERIES - 1-1.11.
•
goie;,-- t'ea 13A consolé DE roRDA
• TEMES . PAISOIQUES DE X3COLATI

U

a

Y C. ": ZURICH

AUTOFRIGOR
F. VIVES PONS

•

.

II
•
II
a
•
II
•

ß

LA MAQUINA IIDE.A1-, PER •
A LA PETITA INOUSTRIA 3
N

EARCELONA: GIRONA, 112 II
MADRID: PRIM, 2 e
a
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Silbó "MAGNA"
en pols.-Per a rentar la roba
de cotó, fil, llana, seda i llora
messies.-Sense fadita; serene
perdre hoces ni maiagunyar
el treball
Es dissol el pols, mig quilo
1
en zo litres d'aigua (2 golletes), freda o calenta, a volutatat. Es posa la roba tal con
es, ben greta, en la saludó,
unes llores. durant les quals
s'estova, emulsiona i dissol la
bruticia de les teles, i de vegades, aquestes queden. en
treure-les, sana mica difuses,
segons fos el seu estas. Aleehorca es renta una mica fort
amb aigua clara per expulsar
la brutícia que resta ablanjda
en el teixit, i si voleu, o be la
roba ho demana encara, doneu-hi una lleugerissima passada de salió per a blanquejar-la. Després poden posar-la
en un bany molt Ileuger de
lleixiu liquid; per al gran blanc
i treure'n les taques de vi o
fruita, si n'hi ha, blau i a eixugar. La práctica solució del
rentat a casa, de portiers, cortines, fundes, etc. Dels vestits,
bates, bruses de treball, etc.,
en forma desconeguda fins
avui tan fatil i agradoea. Meravellós per rentar
amb maquina; és la saludó
del ami ear4t. Estupend per
rentar el servei i atuells
cuina i taula, trespols, taulés,
etcétera. Dissolgui's a Nigua
a gust de cada qual i fins que
fad eseuma i estigui ben suau,
renti's amb ella. Es el domi-

ni de la nete.ia; a la cuino. L'a
recurs pederéis; un gran descans per a les feines de la casa, transformant en agradases
els treballs rnés feixucs de la
dona; rentar la roba i rentar
2
els plats. En paquets
i 1/4 de quilo aproximat, a
1 . 6o, o'aes i 0'50 pessetes un.

Saba "MAGNA"
de coco puriasirn. — Especial
per a tocador j bany
Per a la atea cara i el seu
bust ui sempre sabons d'olis
gliceries, el; més indicats segons 'la eiéncia per la terapéutica de la pell, amb exclua j á de greixos anitnals. De tots
els olis, el de coco es el que te
rnes glicerine s , i d e ls ecos sabono, el "Magna" és el sumíssim, cuit, neutre, finíssim, perfecte i económic. El seu sí;
l'encisarà. Es el ene; podcrbs,
senaull i vatural talismà per
conservar la joventut i tersura de la pell del sen cutis i el
ecu bust. Pastilla perfumada
d'ametlles amargues, a o'6o
pessetes. Pastilla perfumada
extrafina, a o'80 pessetes.

Sabti

"MAGNA"

Iiii filli lj ieiN

Pastilla verda comprimida per

g

rentar les mans

Pastilla gran,

2

A

N
2

Magona!, 399,
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Plaça de Catalunya. 20

111
u
at

Ida ala d'amnios (19 Rana da

a

ptes.

.7(

:

Mutual Agrícola
de Propietaris S. A.

La

per •
L'EXTRACCIO DE LATRIDES
Ea reben aviene
CENTRAL
Garrar de Sepúlveda, 177,
pral, primera; telefon 3645 S,
BUCERSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal,
Telèfon 2037 G.
Cuello, 109. Telefon 3025 0,
Carretera de l'Hospitalet (du
pbsits). Telefon 520 R.
Francesc Giner, 56, ten«
(Gràcia).
Carretera de Sana, 195, Mi
mer. segun&

CAPSES DE LUXE
44144.4.4444444441144444e)

Els objectes amb què seran obsequiats els

consumidora dels papers de fumar NIKOLA i
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.

rioaeolereale e Hipertenaten

taran de un modo perfecto y radical y se
evitan por completo tomando

—> PLUOL

11111111111C111111113111111115213fili51111132111113111111111111E3

iniamffmaumml
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per a casaments I hatee. Intl1I ga Casa DA aGt-rts, carrer
de Sant Pan. 38

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores ale cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto. bermigueos, velados (desmayos), modorro, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritalstbdad de
caracter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad. etc., desaparea
ces con rapidez usando sot. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises, suprime
el p(ligro de ser víctima de una muerte repentina;
no perjudica nunca por prolongado que sea Si
uns: sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la mejorfa hasta el
total restablecirrientOy logrindose con el mismo
una existencia larga con una satud envidiable.

prima, primera. — BARCELONA 121

, ( ( erme municipal de
Barcelona)

asecat.orta

Angto• de pecho. Vejez prematura y
demis enfermedades oriainadas por la Arte-

le

Carrer Pera IV, 556

•

TELEFON 6349 A

1

ärn

AMIPLEJ1k4Finitie
. .

Portentosa especialitat per
rentar el cuarto de bany, rentadors, bidets, marbres, vidres,
rajoles, mosaics, parets, ferros,
fustes, etc., etc. No ratlla. Tot
soluble. Per a mans molt brutes i callases, 060 pessetes una.
Per a treure les laques de grassa de qualsevol teixit.

LITItt

111
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Sabó domästIc "MUDA"

•

bre ‚idee 1 erl e tall : Thlres 1 erlstalls plans 1 corbata : 8111 n10@e3. Pat.
doseles, presa ga. blaelats 1 rolra//s
Casa:lora. 32, entre Corta 1 Sepüleeela

a
e
a

e CA!XES DE LLOGUER rxi;
a
m

o'8o

•
•

zias-March, Ah i-bey i
altresPreus: 0'80, 010, reo
11'20 penates el patri
quadrat
Poden visitar-se els
dies festius. de deu a

I BOLSERO

Sucursal de Barcelona r,

1st

•▪

PU tramvia, amb fa-.
çana als carrers Au..

viarteres Mart r Esmaltats al roe 'O-

N
V

de Banque pour lEtranger
et les Colonias
'

soillolten representants en les places Munes de compromie

PRODUCTES MODA

pululo' 1911:1

3

. SOCIETE GENERALE
N
A

OFERTA RECLAM: Per a les poblacions on no s'han posat encara a la venda, per peder provarlos. Trametent en segells, gir postal, etc., 615 pessetes, una pega de cada classe i mis quilo pols.
13 75 pessete3, tres peces de cada classe (divuit peces), j un quilo en pols

le

ús

hil molors, rüdm
o
aent s de cap. insnis,
om p,h. .ina da metnära, ferictura, etc., etc.
F4
•
N
NO bES3511FIEU iJE CURAR-VO'f, Lil VELL QJt SR 1.1, MAL o
N
Venda: Farmiteta Bertran. earrer de Junqucres, númer o 11, farinficies ben assortides e
II
i rotalres d'esperies.
ff
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a
.alee117VIIEMalMiallaautlINIIIIIII
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Zatiú MACA per a tot fts
amb blocs i rnitjos blocs a base de coco. El sala:, de mes
suavitat, duresa i rendiment.
Tot sabe* . El salad aristocràtic
per rentar muges de seda ¡ fil,
plastrons, bruses, teles fines,
brodats, interior de senyora i
dels bebés
El bloc a oSs un. Mig, oto pts.

is

y

II
Cura segura amb el eonegmt Ells:ir Bertran. Producte únie a Espanya, receptat cada C
n 9E8 pels metges mi; eminents per combatre epilèpsia. histerie, migranya, palpitacions, tre- •

El més escurrid;, agradós
energic que dalia la netedat
absoluta i asépsia completa de
les mans, deixant-les fines i
blanques cona el niel, sigui quin
sigui el contacte o bruticia. Per
a les senyores que s'ocupen de
cara Ilur, per rentar als nens
les mans i genolls, per als espartsmen, per a les persones
distingides que es dediquen a
tenses, estudjs o treballs, per
als que tenen fe en la higiene,
és un ideal insubstituible, una
meravella d'utilitat incalculable
que sols es coneix el que val
usant-la. Per rentar el cap millor que tata els Champú. Per
a la profilaxi dels vostres peus.
Rentant-vos-els arnb "Magna"
taren salut.
Pastilla petita,

deis llir

des de 2,000 pams
quadrats, gran esde -4

•
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que amb els scus tractaments moderna us pot oierir malora garanties
per al guariment prornpte i radical de les vostres dolences. Especial
per a la Blenortägia, Sífilis, Pcn i mattiu. Analisis de la sang.
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Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de llibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presenta com Iota es presentin al canvi.
El nombre de tapes que constitueix cada tot,
així com l'època i els domicilis on tindrà II« el
canvi, s'anunciarà oportunament.

VENTA . SegstA. Rambla Flores. 74. Barcelona.

y principales farmacias de Esp.ni. Portugal y
Américas.

ne,
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REFORMA

••• Aquesta casa compta amb immens assortit i últimes novetats per a la temporada d'istiu
A PREUS MES AVANTATJOSOS QUE NINGU
E

Exposem preus d' alguna articles per a orientació dels nostres clients
El mitre - Ptu.

llenes primavera, ratlles i quadros, 100 cm.
.Itatines cotó, gran fantasia
,• • • ,• • ,• • e
Percales estampades, colora sòlids cl. suPerior.
flelzita fil asargat, vora verda
Curato blanca, clame molt bona, 80 cm. „ .. •

2'50
2
1'40
1'40
1'35

Sedes fantasia, 'Oses, tots colors, 100 cm. El metre 6'50 ptes.
P1

crep marroquen "

Y,

G'50

91

Tricot
170 cm. El corte 30'00
Peces angellna superior, 80 cm.
peça 5'25 19
99
11
" semifil
" 15'00
fl

11

ff

Llençols cotó roset

3'25 ptes.
4'75 99

Bänoves croixet ...„.... ...„
"

sedalina matrimoni

Draps mina, maja dotzena

r,.„

Cortines emes de baleó ..„

n• n • • [. •

IIETALLS: Es posarà aquesta setmana a la venda una gran partida de

20'00
250
es

P9
91

6'00

TROSSOS a qualsevol preu

IMIMIMIIIMEMIUMBIIIIIIMMIIIIIIMIIIIIIIMUIIIIIIIIIIIIISWILIIIIMIIIIIIMIRE111111•1111111111111111111Z11•1111111111M1111111111«111111M111111•1111111111111

f

