PUBLICI
començarem avui l'eXamen de les respostes de l'enquesta de

Lettres" triades per "La Documentation Catholique", a

woals ens caldrà afegir-ne alguna de molt notable, potser la
notable de totes, que As la del pare WorioneCke polonès, recos
e
Jde la Universitat catòlica de Lublin. No comprenem perquè
seleccionador de "La Documentation Catholique" n'ha prescinde. Les coses que diu el professor polonès són molt mes origines, eubtils i vives que les coses que diu, per exemple. e/ pare

ice de La Brière, professor de l'Institut Catòlic de Paris, i que
en el primer 'loe de la selecció.
El pare de La Brière constata que "el sentit genèric, que
otitueix l'element comí' de totes les determinacions particules del "nacicnalisme", és talment vague, que pot abrigar igualele coses excellents i coses detestables". Es el cas mateix—oh
de La Briere !—del sentit genèric dels mots "llibertat", "oree" i tants d'altres. Per això no és just de dir que aquesta vaetat sigui causa que el nacionalisme "ofereix diffcilment maper a la discussió seriosa i precisa". La vida i la realitat
sovint de les definicions. La precisió lògica que s'obté a
esta de la veritat natural és una enganyosa illusió i una font
(croes. Hi ha en les coses del món una complexitat que 'tomes
¡s confusió per aquells que no tenen als ulls i a l'anima la claror
as ens permet de distingir les coses, les idees i els feb. La eimeitat, d'altra banda, no va sempre de parella amb la claredat.
eines coses simples o simplificades eón menys comprensibles
g eles coses complexes o complicadas. El pare de La Brière, que
filòsof i teòleg, no pot desconeixer aquesta veritat, ni pot demear per als sentits genérico precieions excessives. La definice es mes un esforç intellectual de l'home que una qualitat dele
(injer tes i els conccptes. Tanmateix, el professor de l'Institut
catee declara que "hom ha de reconèixer que leo controvèrsies
prome g ude.s a propòsit de les diversos especies de "nacionaleses" porten a reflexionar sobre alguns dels problemes mes greus
imés atractius de la filosofia política". De tots els temes discute i discutibles pogués dir-se el mateix!
A de-sgrat de la vaguetat extrema que el pare do La Briere
troba en el concepte de nacionalisme, ell mateix fa tot seguit alpes distincion.e que, cense tenir una valor absoluta. aclareixen
/ele el punt discutit. Usant el mot nacionalisme en el sentit
enalteció o accentuació del sentiment i de l'interès nacional, el
e-etegeix del patriotisme: "La idea de "nacionalisme"—es
visiblement emparentada amb la de "patriotisme",-ni—està
tense confondre's amb ell. Tots els ciutadans i tots els partits
eue mateix pais, ilevat dels "internacionalistes", professen
teament el "patriotisme": només una part d'ells s'acullen al

ienalisme".
Que és el "patriotisme"? "Es—contesta—la virtut moral
ge inclina a complir envero la pàtria totes les obligacions que
apea i totes les provee d'amor de les quals da digna".
Que és el "nacionalisme" ? "E l nacionalierne sembla esser
tatistema polític que, en la conducció dels afers de l'Estat, pren
etutectiu principal la grandesa i l'interès de la nació". I precie: aquesta definició—també vaga, ai las!—el pare de La
kere observa una mica mes endavant que el patriotisme dels
eemalistes "implica una intransigència i un orgull gelosos, que
meneixen els homes que 'cenen un petriotisme que no obeeix a
mateixes clireccione i a les mateixes preocupacions poli-

tçAs".
E professor de La Brière distingeix a més el nacionalisme i
emperialisme. També en aquest últim mot troba, naturalment,
elerpretacions diverses. "L'imperialisme—diu—conte el canea més o menys confús, de sobirania, política o econòmica,
tc Estat sobre aitres territoris, altres pobles, altres Estats,
15 /repten o suporten respecte a aquel! un règim d'obediència
ot aullatge." Tot afirmant que hi pot haver un imperialisme
te¿c, reconeix que actualment el mot és més comunarnent
ese, en sentit pejoratiu, per designar un esperit de conquesta
ega o de dominació abusiva sobre eis altres pobles. Afegeix
cara que el nacionalisme pot engendrar fàcilment

Fas ad, ens sembla que les distincions les definicions del
are de La Brière eón discretes i acceptables. Na creiem, en
at
. el, que tingui raó quan, parlant de les relaciono entre el na-

ta:al:sane i el principi de les nacionalitats, exclou el sentit d'aaeh com a expressiu de la teoria de les nacionalitats anoeenals naturals. Precisament els mots "nacionalisme" i "nace:taliste" van ésser adoptats primer pels patriotes de les
tecions oprimides o mutilades. Quina culpa tallen aquests mote
de fet d'haver estat adoptats posteriorment per Deroulede, Barre Maurras, i per un grup italià?

hfil de dietari
LI SALV.4CIO DE LA NOBLES.4 ES BASA EN UN
E XTERMINI PEPIODIC

E1 catas.-; de bona mena no són
se cobejosos de täols nobiltaris.

xo, d'una b,mda . prevé del fet que
te-crac:a genuinament catalana pot
xletar-se leinuidaela des de fa un
"ell e segle; i. d'altra banda, del

na Perameni irbnic i realisia de la
maça.

Si al carr.p i en alguns medis me' l s fa encara algun efecte rapa.° d'un marques o d'un conste, no
Das atribuir-ho a un sentiment de
cracii, atávica, sinó a la idea de
que sernbla de llei que eles
neanyi.
, Qua n una masovera cone g uda meya
vi a
ses un j ifas': graciosIssim: "Ja
a; noutese, no som cap marque' no p
a d ena gens ni mica en quae Sang ni en senyories histe,
n ennés, dar-nie entenent
t osen p55 diner. que han d'anar
b hi cakes apedacades o que no
tastar la carn sin d un cop a

attan5.
trokem. dones, en una excellent
Lltact6 Per riure davant el desori que
V a vecat e: famós Mussolini en
. reNitta de l'aristocracia italiana.
en Par ara el costee diari. Musa mis a mas de prohibir
Pontificia posterior, al 1870.
~o« 1 tota ele alerta una&

crates l'exhibició dels papers que proven la nobilitat de 1:ur nissaga. Ilorn
calcula que mis de 200 , 000 ducs, constes, marquessos, vescomtes i barons
restaran convertits en simples cintadares.
En guisos on la mania nobiliaria es
mol , viva, cal fer de sant en tant una
neteja a fi d'evitar que s'inverteixin
els termes i que els plebeus siguin
menys nombrosos que els patricis. La
neteja mis radical ha estat, segurament. la del 1793, sota Robespierre.
Mussolini no ho fa tan fort perquè
al capdavall és un dictador reaccionare. Amb tot, dóna uil cola seriies
al conc.spte de la noblesa. Demanar
els pergamins ere qui &mana la cedula o el bitlIct del tramvia, no és
un acte gentil. En bona doctrina, un
marques ha de tener uns ulls, una
boca, un cap, un posat, una veu, un
nas, unes orelles inconfusiblement marquesas. N'hi lis d'haver prou amh
veure'l o en sentirlo pe: rEr: 'Vet aci
un marques". Demznar-li el:: percamMs, o be és una manca de finor critica o bé eón ganes d'empipar.

La cosa curiosa Es que en mig
quests atacs a la noblesa, ningú gaudeix tant eom la tninoria d'aristòcrates que en surten :Ilesos. Ells són

els primers de competiere la necessitat
d'una seleeció energica. En la noblesa.
la mis luxosa de totes les indUstries,
les competències són almenys tan en-

verinadee com en el gremi dels bacallanera o del fuetees. Imagineu amb
quin (latee els vera descendente de les
alelas estirpe han de contemplar la

L'adjudicada de la cartera
d'Afers Estrangera, en el mtnisteri Stauning. al comte de
Moltke. ambaixador do Dinamarca a Berlin. accentua fortament el carácter gerrnanófil
del nou Govern danès. Stauning,
que ja ha antecedents proalemanys, ha fet ara ostentació
d'aquesta tendencia, probablement amb plena intencia.
Si es aixi, cal remareaa que no
ha esta, gaire discret. Liacord
inicial que el raport deis experto
salve les reparacions ha partit
establir. treu oportimitat a featitee que el socialisme escandinau havia ares contra els exaliats. Aimesta actitud, vella
per a Stauning, era nova per a

Branting, de la bona fe i la
rectitud del qual hom no pot
dubtar
Els socialistes danesom, i
malle altres daneses que no san
socialistes, no han manifestat
rap mena d'agraiment. ale
feren possible. pal Tractat
Versalles. la reineerperaria
l'Eslesvig seplentrianal a Dina marca. Es ciar quo els ex-aliats,
en ',bagar Alernanya a l'acepe,tatie del plebiscit aelesvigues,
rin abraren arnb desinteree pertecle 11: amb Ira sola finalitat d.
e e ruplaun a els daneses. Tantea-

teje pedem, presa indir de la
qiiestia de l'Eslesvig cense que
aixa ele partai cap ares desavantatge. D'altra banda setopro resulta aue taren les armes
deis abate, primer. i inc diplomacia despres. les que acense¡miren el reten a Dinarnarea
a,ts, territorio eslesviguesos
lleri g ua danesa que Prassia
s'havia anexionat l'any ig6a,
En alltim cas, seria posible
do justificar una adata] do
centralitati dialernati e n per part
Ich Gov e rn clanes. Allb qua no
apareix juslifteabl e es una actitud gennanafila• Stanning es
li g a', !*1 7' Iet n marea per lee
sos redavions amh la SocialDemrarheia alemanva i per la
so y a formada espiritual germti ti "a.
En arturst ntint, In peeiriA
Stannina se s o nara considera
blement de la de Rarnnv Mardonald, que men t é reiller l'equilibri en la sevri política interna_
eional. a desea dele antecedente
g ermanafils d'el gun s dele seus
Mes nemervalate erellnhoradors,
cona Snowden i

ponsonbv.

A. Rovlra I
^
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La Política
'EL PROGRESO"

L'arga', del partir lerrourista, "Et
Progreso". torni ch . r a sortir.
HOMENATGE A UN GOVERNADOR
Els del "P. U. P.'', de Gi•ona, preparen 1111 homenatge al governader
d'aquella ciutat, general Carsi.
L'hontenatge eansistira en el lliu.
rament d'un álbum amb targetes.
DETENCIONS .4 l'ALAERUGELL
A Palafrugell la guardia civil detinque' els veins Canco! Gallart. ‚Varices Batallé i trasiladant.
los. amb altres dos detinguts elles
abans. a Girona.
Sonbla que la detenció obccix a re.
gistres prewtleats a llurs domicilis.
EL PATRONAT DE LA UNIVERSITAT INDUSTRIAL
Dita un diari que per Reial ardor sera nomenada un d'aquests dies una
nora fuma per al Patronat de la Uni.
•rstat industrial.

una Duras MEDACT011-CORUSTONSAL)
1M11.

Papis, abril.
La propaganda electoral deforma una mica les coses. 9i
s'hagues de creure a la premsa d esquerra, les relacinns del
Bloc Nacional amb la Unió dele
Interessos Econòmics $6n un
segon afer Panamä. Si s'hagués de creure a Laca Daudet
el Bloc d'Esquerres te filtracions econòmiques tan tortas
que no sea pot agafar ni amb
pinces. El militar és que el lector s'abandnni lliurement a la
seva imaginació. Una part de
la gent ti tendancia a creure
que "sempre iti ha un pajar".
Una altra part tendeix a creure
que en totes les roses d'aquest
man Oil:posa mes pa que fermatge. Potser una vegada posat el prineipi que els partes
han de tenir una caiga elerioral
foria. el millor es no decidirse pels extrems.
En aquesta diMpanya elect o ral ts e hi manquen pass Pis
programes. No san pas programes en el sentit vuitrentasta
del mot, pera. segle divisa
té fama d'ideolhai.", i de filosafa' i fina d'estepal. Pecó es NIfl-I;e a simple vi s ta que en política el maximalisme verbal
vuileentist a ne cts paS impedir
una gran proxinutat a les cotufa; coneretes. Ea ¡sis programes p leetorals antics hi
mancava mai una allusia al
pregras mat e rial i un progreme d'obres obligues. Aquest
s e gl e que es die realista, no
penes mie que all la filosofia
el P la histeria. La pelemica elec-

teral d'a y & tipteament filosòfica. El probl e ma de la pau
sebr e el qual s'ha de decidir
el poble franc; formava part
ontir-^ment d'una -rtt d • la
fil n 8 n fiet. d e! e+ rama mes
i, per tant, mes firlosófiea.
Ea baranda ea realitat. des

prefessors d'història: el senyor
Herriat i el senyor Poineare.
Briand. de fea no luan part
la Iluita. La politica dagmätiea
sembla repugnar a Briand aiab fa que na estigui al dia.
A la Cambra nova ser ä un president del Consell suplent i a
la disposició dels atzars parlamentaris. Seria (s i segon

Bloc Nacional i el segon del
Bloc .1 esquerres. Es una ha a
vejeta per a un escèptic curat
d'espant e.
La baralla filosòfica és entono del germanisme. Darrera
d'un faseicle que circula abundantment, titule "L'ocupada
de la huhr es la pan", tat
una interpretada filosafica

iralemanya. Darrera del "Valeria la paut" d'Herrad i del Bloc hi
ha la mateixa concepció filesbfira posada a Vinreves. França
—es diu dorrentrneut — 05 un
pa is cerseepties. de persones
que creuen que tot es verilal,
09 arel i el rmes. Es exagerat.
El fet que el francas n.a porti
mai la passió fins al ridicul no
prova pas que França no sigui
un país ele passions i de dogmes. País d'apassionats i cie
quina manera! Pafs que exporta passions.
la histintla

La "'listada de

Franca", de

Bainville, es un doeutuant sie':toral esperialment dar. Es magistral en aquest 'libre la visiú
de la persistencia, de la fatalitat histbrica No sembla sind
que d francas PRI1 condemnat
per la geografia a ésser interinitentment anglbfil germandifie Poincare rertament voldria inaugurar un cerní potaje,
exolueivame‘nt naninnal de la
palitira. per?) el problema de
In segurelat fa que Poineare no
pugui passar d'estor un anglafil. H e rriot i. enhretna Ceillaux

I TABERNER.
L'antic dipuent de la 3fancomunitat
i ntembre de Iln!litut d'Estisdis CataiOnS senyor Ferran Va& i Taberner,
donara ovni una conferencia a la Llata
Regionalista de Sabadell, desenrotIlani
el ¡risa "Evolneiii histórica de Catalunyea“.

san per BI diftleg nmh Memanra. RATIAIPirPn avui la Iluita
de Clemencean i de Caillaux
abens dr la guerra.
La ve/mitra de la política exterior es mutada fina a los sirrels ale la pnlitata inferir: a
l'eserda. a la

insolencia del, fabricattts i dels botiguers ennoblits? El duc que not esmentar avis del segle XIII e, del segle XII, imagineu amb quin menys-

Illreu ha de mirar el nou-clue que, aratecraticament parlant, Ott té pare ni more perquè acaba de guanyar el eitel

amb qualsevol nmexiganga barata?
No ho imagineu; si ho imaganissiu
no em podrfeu llegir; les (lagrimes us

entelarien cli una
parles Soldevila

praitira reliprimea,

a la política tributeria. D'enea
de la Revrilueia, Franea ha fet
a l'exterior mes una políticas de
principia que una politice d'interessos. En aqueet ßentit les
esquerres tenen red quan diuen
que la fnrce que França CC al
mAn prov g del roerle(' de la ReVAInPIA. A l'int p rior ele principie revolucionad% trinen tul
pitee anademie 1 fred. La dosifimula deis principia de l'acola

laica amb els de la pedagogia
antiga, que es la bona i que
es basa en ele clàssic, ha
creat l'equilibri pollee interior. A més a mes hi ha hagut

sempre aqui idees perfectament
claree sobre els problemes militar i religiars. i això es indispensable prrque ditas de l'Eslat hi hagi un principi d'ordre.
Sense ll'obedieneia militar, sense l'obedi è ncia clerical al principi superior de l'Esta', no hi
pot haver un principi elemental ordenador. Es l'anarquia
groteca i condecorada.
Es pot ter un pronòstic electoral? Es difícil, pesto hi ha
una acede de fets que FUI inquietants per a les esquerres.
El Blocaresquerres es un aglomerat massa complex perquè
vagi endavant. El senyor Poincard l'ha qualificat de "casament del foe i de l'aigua". Es
exacte. Veure a Herriot del bree
amb Frossard, provoca la pregunta: Qui paga la desliese?
En efectes o l'un o l'altre esta deepiaeat i per lant o l'un
o l'altre s'ha de sotmetre. No
Os estrany, dones, que essent
tan fehle PI principi unificador, les ¡Imites qüestlions personals de distriete s'interposein amb exit entre les clarianes
del blne i el desfacin. L'alee

bloc, en ~vi, es presenta en
correcta fermarió i la seva forproductix l'efeate contrari
aa
j
que el Bloc d'esquerres: les
qüestions
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socialisme escandinau i els problemes europeas

NIHIL NOVUM SR SOLE

personals desaparei-

g en davant de la !Atea del balo,
eón engolides. La reconeiliarió
Tardieu-Cotrat davant del Bloc
a Seine et Oise. es un fet tfpic.
del que diem. En canvi Forva-d, f la inPs jooas esperança de
la Carnbra. na' troba Ilne en una
Mista de s/ ti erra. pene les
!listes d'esquerra set) prou
primparades per permetre que
Forgerd passi per davant de
qualsevol imposiet6 personal.
Josep Pla

bon jutge de Surrey i el cas de Mrs.
Lawrence Mason
El

Fa, d'abra molts anys, i fou a Anglaterra, en una petita vila del Surrey, quan encara les dones ne votaven
First tenia el costum, que alguna
Ii blasmaven, de besare cada dia fins
al gran heroic, i en arribar a casa anosturnara cada dia a demostrar la sesea
supetioritat contundent a Mrs. Lawretire Mason, la seca esposa.
Form tan energiques i tan repetidgs
les demostracions, que Mrs. Lawrence
Masca:, fatigada perdius temple,
amarguen—, decidí d'anar a veure
aliste per demanar la separaciís, i 14ce
Mr. Smith era un bon jutge: un
jutge que es fria cabal de les coses —
de totes, absolutament de totes les
coses—, i Mrs. Lawrence Mamo
exposi el seu cas: el marit la maltractava, i ella volia ésser respectada;
en el possihle, desitjava l'amistosa intervenció del jutge. i cas de no eme c
possible, correspondre separant-se del
marit.
Me. Smith es post les ulleres; des-.
prés es posa la perruca i. fina/ment.
coa: que fria calor, es pos en mtnegues de camisa; reflexiona II:argente:e i, en acabar, parla sial a mistress
Lawrence Mason:
Senyora, vost2 es queixa injustameit, i en dir injustament still dir

contra tetes les regles establertes.
Si vostè hagués intervingut a fer les
Ileis, segurament que resté les hauria
tetes de manera que l'haguessin alacocida a 'tosté. Com, peró, que les

Ileis les han tetes els bornes, aqueas

angles
seran pan tan paus
pressió resulta més aristocrätica — de
fer les Ileis perqur aquestes ele pedaSi el seu marit, que és un ben elector i que vota de metí, té gust d'apa-

llissar-la, no votare pa, perquè 11 treguin ama gag, bo o dolent, pub
euet al cap i e /a fi.

Ara, si vol un consell, i si vestä td

molt d'interès en septrar-se, cosa Ve
no comprenc, soase pat ter una cosa:

amb doker, amb malta doleor, con-

ecte' el san mate, cantil de pegar-li,
i quan el seu marit no hit (redil ja gis«.
ell metete, tingui-he per segur.
mateix vine aquí • demanar-II el
dieetet. 1, 'deslustres, «ad comprend a, la sera ma alee casal •

Unes medalles de l'Aguslt Nol, a Vallfogona
En parlar de les obres del

cedebre escultor catalä del segle XVII, N'Agustf Pujol, s'hi
compten sempre dues medalles
per a la capella de Santa Bárbara de l'església de Vallfogona de ftiucob. El fet d'haverhi a les parets interiors daqueda capella dos grane retiran allusius a la vida di' la
Santa, han fet suposar que eren
aquestes des obres de l'escultor
Pujol, de les quals ens parla
el popular Rector En Vicens
García en el seu testament;
per contra volem cridar latencid sobre les majors probabilitats que aquestes medalles
de que parla el Rector de 'Vallfogona siguin dan% d c les quatre que hi ha al frontis de la
dita capella.
La data origen d'aquesta
atribució es un apartat del testament, que en 31 d'agost de
1623 lliura el Rector Garete, i
que diu:
"Deixo a la iglesia de Vallfogona dos medalles o figures
de fusta que tino en poder de
Agusti Pujol, escultor de Barcelona, per les quals tinch pagat a dit escultor vados de deu
Hilares, i si mes se li haurä de
donar, vull ;hï sin afegnt
mes bens; no se enten empero

que se haija de pagar de mas
bens lo pintarles."
El fe t que les medalles de
l'interior de la cepella siguin
dues, raen importante i més
visibles, i les del frontis siguin quatre i amb menys importància de tameme, ha d es ser la causa que s'hagin referit les "dues" medalles que
parla el testament esmentat a
les da ¡'interior de la t'apena.
Na obstant. inalgrat i no tenir
cap prova documental, cree que
l'observació directa d'aquests
sis rel lletis i el record de les altres obres d'En Pujol ens permetran atribuir encertament la
paternitat d'aquest escultor a
les quatre de lora i no a les
dues de dins.
N'hi ha prou amb recordar
els altere del Roser de les esglésies del Sant Espinet, de
Terrassa i la parroquial de
Sarrià, el Sant Isidre de Vilalleva, el Crist d'Adforja i particularment el retaule de la Purissima de la parròquia de Verde. obres de Pujo!, per veure
que els dos relleus que partem no acusen la mateixa
ni evoquen igual espere.
En aquests dos relleus la
composicid de les figures estä
rescata, mes que amb ingenuï-

tat, amb prunitin ruralisme:

les figures, desIligades les uneS
de les filtres, liuden per epareleer en adeude megieles,
sense aconseguir desentendre's
de la mediocritat tècnica del
seu autor. Aqueste dos relleus
Cenen l'esperit senzill deis exvots i Ila lerniea d'un eseultor
Ins sabia ter obres d'especie,
sumpluds, per?) que tenia un
horitzd artístio limitat. En rada un ß'hi nota, per!', una mejor cura en resoldre Ilur figura principal: la de Santa Bàrbara al de la part de traengeh i la del trate que assisteix
a/ mirar l o obra!, per interreeele de la Santa, al de l'Epistela.
Ele mares d'aquests dos reIleue eón de composietd barro_
ea lima 'atenta i elegant, sensiblement superior a i p s histbriem de la Santa, prova que
el Set] autor esteva en un element méa propici fent dorna.
mentise que d'imaginaire. Y a
mes del dit pel seu asnerts de
cenjunt, veiem que l'estil
mes modern que el renreuat
per Pujol, que si be en els derrere anee de se sida mi g re( la
vaga del barroquisme, sempre,
que nosaltree ceban, reste fidel al gust plateresc.
Deseartat, dones, que siguin

acemite dile rellene ele de Pit.
jet i areeptant que lee diles
-medalles n figures de fusta"
que en morir el Rector de Vatiregona deixe en poder de
remonte escultor. IMP14 3j1 1
destinados a la capella de Santa Berbara,--la qual enea no
dita pera asi de emprima ja que
el celebre Rector fundä i paga
gran part de la n'acalla, en memarfil do la ave mere, que es
deia Barbare, tenim que no
peden ees•r altre@ quo dues de
les quatre que hl ha al frontis
de la apena. D'aquates qua.

Ire no podem dir q uines taren

les dues que parla el Rector
en son testament. per la sencilla ra6 que toles ellos sen
tant germanes que creiem les
quatre obra de Pujo,.
En elles hi ha ele matearas
timas i sentit escultbrie de Int:
altres obres de l'artista: ta
1PiXa composicie granada i vi-.
hoy a, mernmetent actituds
agrupaments /filtres de resoldre i rssalt de manera airoea; amb les figures que tenme
expressions personals i sent ides rara, naturalitat, allibera (155 de la t iimitacid steersica que
retreiem mes amunt en parlar
dele aeres dos relleus.
Aquests quatre relleus eón
d'igual; dimensions i forma;
destinats, cada dos, a omplir
els intereolumnis de dos parells do columnes que bi ha a
cada banda de la porta de la
eapella i representen els principals passes de le vida i martiri de la Santa.
Eneara que el Rector de Valle
fogona norois fes mencici en el
seu testament de dos relleus
f e-ts per Pujol, eis scds ni té res
de particular, sine, que fine és
natural que els les to t s qua-

tre.
Tinguem en compta que en

morir el Recler el dia 2 de sctembre de 1623, feia tres mesos que Pujo l tenia ei earapro-•
mía Inc el relatar de la Purissima per a Ist parróqula
Verdú, poble sei de Vallfogona,
i que aqueei retaule laagais a
l'escultor en relació arnb

lles terres fins a i • a p y 1526,
periodo duran el qual es poa
drien haver obrat ralelins tele
element s el, integr e n la fetana de la ca011a de Santa 13e.,••
bara.

En morer e l Recer (tercia
deixin fel e l proj e cte crequeeea
façana. junt amb el de I ma la
capeea i algun al t r e element,
a mes d e ls 1-p edaleen:, que par-

la en testar. Aixf, doncs. si al
frontis h: sitiasen guata" medaeone iguale i Puje', rehaell
fet dos, e:a natural que feo els
aeres dos si a mes lenim en
compite resale:rada relecte que
el retaule dc la Furiesima, de
Vereti, el poeaea arab la comarca.
A aquestes medall e s ha de
quä
referir-se "la fusta pelea la cortracia rfasseniee
003
pn
Oil
O5iOti
ment de les
ter de ta repella que l'ene ten
pr e ngueree pe r querer t e S13
Piltre s e.s

franeesoa germans

Jale i Anton: BOIP7it. En uqudta retirarla del e.1%ant n-;, aun
05 tet e:1 d e pedra, !nenes 0'3
quatre mreallone, 511 negree
Isla -455eriatiln ab la fusta i
bastimen t s que a elle los se.'
real donats".
011an la catalogacie eles nostres arxeis sigui mes remeleta i
lee obres dele remo ree eseulters,
grere imtt tans, s eg uin mes estudiadee, podrà dir-se !a dar-,
rara permita sobre equeet punt.
Mentrestant vagin les anteriere observa t ions, basades
mes que res en l'estuca de les
obres, per aclarir putas dubtoses i Meditar posteriors retu-

dis.

Caer filartinell

LA SITUACIO A EUROPA
celebrados
En lea oo
entro AL Poinotoe6 1 Thsunla,
s'arribà a un acord relatlu a un
pla d'acole menú. Acordaren
tema deber de moment l'as.
sumpto en mana de la C. de ReParaolons, mantenlr recambio
militar a la Ruhr I evaquar pregreasIvament aquella regló al
Alemany a (Una motlu per fer-•
ho.
El canciller Marx, continuant
la lava campany a electoral a
les raciona ocupada, ha Pro
un dls.:suca a Dolgnia,-nuelat
ansurant novament l'actitud
dele naolonalistes, ale guate fa
responsabla del anal de politice d'Anglate rra I InalstInt,
»gro ta volumen, del Re» d'e
reputarel Tractat.
Lis oonesreadore •lemanyg
han Informa al °encella que
no ee consideren Oigas ala
eompremlae de) giesern en la
elogió de lee fammielofts.

,
• 4.'"Pr:

▪

yiaarrize •>

ecres 30 d'

COMER
R

Ç

Li

COTITZACIONS DEL DIA 29 D'ABRIL. DE 1924
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Done gap de Cebes
~len • . . .
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Plata

buce« It

Sortea en'.
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1.411441e.
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e
1
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6440 Afedd 6830 6990
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Metrop
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6085
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• 1575 4 1875 1500 I1500
11200
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.
Portugal
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43887
0700
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32025
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Austria
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Buenos Aires
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CORSA DE PARDI
1,7110
04075
2/050
578
6920
15435

ondre44

69'50
30'00
go'50
340'50
3,1 00

4:'70
;Al O
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unninda

111115
Non Tora
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Sulleta
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6785
21
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20011
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•
• venus
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•
• Mur«
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276

214
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•
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6925
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40750
270'
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Cotitzacions (*I dia 29 d'abril de 1924

loba:
145 a4
3714

27'75
27'70
2807

T'inca asteria ; . Obertura . - • •
Pesen teleirreMl•
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440
4.9
419
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I164 1420
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NOVA YORK
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GASETA BARCELONINA

Santo d'avui: Manían, mártir; Llorenç, prevere i companys màrtirs;
Santa Catarina de Sena, verga domi-

dia 30 d'abril de 1923. Avui, a les
deu, a Sant Agusti.
Na Dolors Serra i Cuadras. MoEm
nica, i Sofia, verge i mártir.
rí el dia 30 d'abril de 1623. Avui.
a dos quarts dome, a la Casa de
Caritat.

NOTA NECROLOGICA

ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Antoni Grados Puig, de 64 anys,
Pescadors, 19, al cemeritiri Vell. A
les den.
Eulàlia Saló Carcolse, de 70 anys,
Casas, 24, al cementiri (Moda. A
les nota
Rafel Luna Vila, de 53 anys. Muntaner, 54. segon, al cementiri Vcil. A
las den.
Ernili de Serra i Ce Freixas, de 63
anys. Santa Atina. 20. al cententiri
Va. A dos quarts de sis.
Josep Riera Soldevila, de 63 anys,
Torrent Perales (barraca), al cantentiri Nou. A les van.
Pasqual Carratalá Armela, de 74
anya. (lianas, 21, al camentiri Nou.
A les deu.
Artur Moliner, de 39 anys, Hospital de la Santa Creu, al cementiri
Nota A les cofa

TARD...>.
Dolors López Sänciez, de 13 ru-

N'Eduard Pedrals i Marsá.

de /a barriada de Can Dar6, se senti

malalt sobtadament, dernanant que
l'assistís un tnetge. Aqueat comparegué i ordena el trasllat del malalt
a la Casa de Socors, peri, 1 infeliç,
en arribar-hi, ja 'n'ala deixat d'existir.

ri el dia 30 d'abril de 1023. Avui, a

dos quarts d'onze , a rompeia, i misaeS a les parrOquiea de Sant Esteve,
Granollers i I,a Garriga.

RELLOTGE

I

ELECTION
rs
r X ACT

"LA PARAULA VIVA"
El Revntl. rector Kcard Aragó. pres.
!Mere. avui. a les sis de la tarda, a
l'estatge social de l'AssoziaciO d'Eclesiäsiics (Canuda. loa dallara una
conferencia sobre u/1 !libre crlvon
cop tid'imm.mmt publicació titula: "Ea
paraula viva".

MARES
lindreu

MOLTA LLET

ELS EVOLUCIONISTES
Dentà. dia primer de maig. a las sis
de la tarda, s'inaugurarà a les Calarles Daimau t passeig de Gracia, 6)4>
la Tercera Exposició del "Saló deis
ev olucionistes

sos, Mata, 25, al cementiri Nou. A
L'interés de les Fires de
les dues.
Mostres es Immens, no soMaria Manadé Pagas, de 33 anys,
lament seta el punt dc vista
No 55 roes que una °muta del sue
Fusina, 7, al cementiri Nou. A dos
de l'exportació i desenrotplantes liaren% Que pastaren InitIntivaamaras (le quatre.
n.ini ris nduulter5 quita tenen necessltat
llament del camero munJosap Barba Ros, de (o anys, d'adeutr.
dial, sine poi que fa a la
Ourant l'embarks: 11013 .VIda núm. 1
Aduana, 2, al cementiri Vell. A les coaultai tutbitmlnürla, doled 1 molestia.
disminució del preu de la
PISCIS Ce l'eatat, desenrotIta 1 fornaca
quatre.
vida. Les fires són cridades
el nou Saber. tonlnra la /tiara 1 ¡mediaUn non-nat baró, :Martínez de la pcsa por a un part lene 1 Ilet abundaat.
a restablir l'equilibri de la
En la lectinc;e: Rot•Vkla mint. autcRosa, 65, al cementiri Nou. A les mer.:a
balanga econimica mundial.
la utudatiat de 114 Veztriquela en
rnanlega,
reta
13
ihare
de
la
casserna 1
dues.
Si les Fires no existissin
Cansada per Falle/amen.
Geb6Ulriela
Baltasar Arias González, de 72 anys
caldria crear - les.
LII ratoiütakui. Autor, doctor 241ret.
Linenca. 13, al cementiri Vell. A p lat Lomeicia/, 9. Larcelona.
Bamon Luddig
-les tres.
/
MI ector tit• la 11:a de Prila,elles
TURO PARK
Francesc Giménez Sánchez de 33
Per a dijous, a la tarda, s'anuncia
Flra de Barcelona: 31 maig
anys, placa Llibertat, 5, al cerner>
en aquests jardins la primera matial 10 Juny
tiri de Lcs Corts. A les . quatre.
Josepa Casanova Reales, de 48 née infantil. "El gran Citador, -La omiso&
anys. Hospital Clinie, 30, al ce- plataforma de les dalles". 'La casa
ASSOCIACIO DE CENSATAR1S
encantada'', "Les bicicletes infantils"
mentiri Nou. A las dues.
"Els automòbils per a infants",
En l'Assemblea cstatutäria de l'AsJordi Champsour Mamaras, de 16
sociació de Censataris celebrada diumeso:, .ragi, 195, al cementiri amb totes les altrcs atraccions que
funcionaran, cont cada tarda, acommanga passat a la Cambra Oficial de
Neu. A les quatre.
Pera Salom Ramis, de 73 anys, ranyades d'una interessant funci7, de la Propietat Urbana fou reelegida tan,
Ronda San , l'ere, 64, al cememiri tanxinellis, taran les delicias de la tenor Junta directiva, prenent-se
Va. A dos quarts de cinc.
mainada, a la qual, amb dispars de
1M..s a mes l'acord d'intensificar els
Ernest Colom Moles. de 47 anys, foco japonesos, se l'obsequiarà amb treballs per aconseguir que sigui aviat
un fet la tegulació i redempció obliSano, 320, al carne/flirt de Sano. A petites joguines. Si ai amb mes motín podran titular-se aqucsts esplén- gatória dtls censos i visitar corpora•
las tres.
Josepa Agramunt Peris, de 69
jardins "el paradís de la maitivamrnt a aquest fi l'alcaide, toba
Fasseig Trionif. 84, al canten- nada".
cegada que sollucionat aquest probletir i \ ell. A les quatre.
ma s'aconseguiria intensi fizar I tdi icaMercè Achon Azuzrnendi, de 26
anys, París, 198, al cementiri Nou.
L'obra transcendental de
A les dues.
les Exposicions es completa
RESTAURANT ROYAL
Maria Torrellordona Prat, de 17
consolida amb la de
Saló de Te
anys. Sant Marc, 2'), al cementiri
Fira de Mostres.
Cada dia te dansant de 5 a dos
Non. A les quatre.
quarts de 8, i dinar a l'ameriJordi L de Sagrado
Joana Ducosa Calorisas, de 76
cana, de t a 11.
, errrtarl gen e ral Ce
i fr.:apostató de Barcelona
an:s, Rabassa, 43, al (=emití Vell.
PER AMENACES DE MORT
A les tres.
Fin de Barcelona: 31 malg
Al Carrer cl • En Manso, rabia SerraFUNERALS
al 10 Juny
no Gaynbats va fer arfar a Josep
En Lluis de Prat i de Ros. Mori
Genzález López per !lavar-lo amenael dia 22 «le mara. A,u1, a la parròATROPELL
çat de mort si no li donava mil pesquia de Santa Lobina de l'arnés.
Abir, a tres quarts de vuit del ves- setes.
Na Teresa Saltara% i Morral, vi- pre,
al
dispensad
va ésser auxiliat
dua d'En taudili Crocito i Parda. d Hostafranchs
MORTS NATURALS
el nen Alfons SalvaIfoii cl die 16 del corrent. Avui, a
dor i Apurici, de quatre anys, habtEstant- se a la plaça d'Espanya Andos quarts d'onze, a Santa Maria
laut al carrea de Sarria, número 40, gel Sanalitija Firmando li valgui thia
cie la Mar.
tercer, primera, d'una ferida contusa
torta bemnrrägia per la boca que
Na Dolors Roig i Valentí. Morí i fractura frontal i del maxilar suCana la mort tantost ingressit al dtsel d;a. 6 d'abril. Avui. de deu a onperior i continúenó cerebral, de pro- tensan
ze, misses a Santa Maria del Roble
nòstic greu, produides, segons
— A l'A s il del Parc han mort les
Non.
infesta un individu del Sometent que asiladas Francisca Arany6 Llaudet,
N'Esteva Camps i Foil. Morí el
va presenciar, per hacer estat natural de Cervera. i Teresa Vilardell
dia 9 del corrent. Avui, a les den, ho
atropellat per un autombbil davant
Camas, de Barcelona.
a Jesús, de Gracia.
Cid la casa número 35 de l'esmentat
— — —
Na Dolor' Capdevila i Romea, vi.
carrer de Sarria. El m'ice va des- "CHIMBO": El Silbó de mas
dos d'En Josep Panas i BorrelL
rengiment
Llori cl dia i3 del corrent. Avui, apareixer i el nao va ésser traslladat
al Clínic pel seu pare.
na:55es a la Merce.
' En Pera Turull i Ccmadran, vila sessió científica ordinaria de la
eira en primeres nones de Na Maria A tot arrea Sabó "CHIMBO"
Instituci6 Catalana d'Història Natuial
Asna Ventosa i %don. 3.10rí el dia.
urgent
aSsurnple
un
Per
Medra lloc dijous que ve. dia primer
10 del carrent. Astil, a dos quarts
teressa la presentacV) de la fade maig, a l'estatge social, a dos imanto
milia
de
Josep
Domenec
Arade
set.
seitel12.
i
d.°En
sl js°Ba
;'
nze;D:mä
DAR«.
Morí
dia 16 del corrent. Dijous, a dos gotea, e. Girona, 1, ponerla.
En l'última Junta genera: celebrada
yuirta d'onze a la Concepció.
MORT SOBTADA
per l'Associició dindústrials ElectriANIVERSARIS
Ahir al vespre, a les vuit, treba- cistas i Anexes de Catalunya ha que' Ha !sacra Dosel i Milita de Liras- llant en un pon en construcció a la dat constituida la directiva per al pre.
sent exercici en la forma següent:
fi. Morí el dia 30 d'abril de.t913. placa de Molina (Sant Gervasi),
A. Mas lay. president: Feliu Ma'.'„ Avui, de des a dotze, nüssee a-Set- l'obre, Lisie Brillano Mar, de trefila tres ;ny., casa, natural de Moya leu. vice - president primer; Dionis
WAVelialt Bola 1 Valls. Morf el (Cairina), babitant era una barraca Agudo, vice-president segon; Renga

aMiret
Rob-Viirinent
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secretari Unís Alcnso, vice-Saeretari primer; Gabriel Claverie, vicesecratati segon; jesús M. Jorcatm,
comptador; Pera clel Valle. trcsorer;
Valentt Arrasa. bi'd.otecari; Plató Texidía conservadar: vocals: Gabriel
Bretó, Antoni Aló i Francesc Dan.

ATROPELLS

ciat d'aquell jutjat, Ramos, va emportar-se'n en carnetre ci desfalc d'unes
tos mil pessetes.
No es practivä, de mernent, cap &terció. per hatea allcgat que ignoraven que l'amagat fos res de compromis.

Al carrer de Sans. cantonada al de
Riego, un carro atropellà Maria Massanas Ortells i li causa erosiono i contusicns a !es cames.
— Anant Juliana llontroig Sifra
dalt d'un carro pel passeig de Gràcia.
el tramvia li dona una forta topada
i 4 va Irr caure i es causa contuaions a diverses parts dcl cos.
— .Al correr d'En Manso, davant
del de Borre], una bicicleta agaiä a
loaquirn .Muiloz, causant-li una fractura en un dit de la mä esquerra.
— llagué d'es.ser auxihada :Maria
Català Climent, de 38 anys, que va
resuitar victima d'un atrope!l d'autoinübil al carrer de la Diputació. Re.
hé diverses COnlUSions.

El coll grniaós do la aostra
umeeicana anin resporit ir per a treure laque.e
MARAVILLOSO . A toles les drogurries a fi'75 pessetes.

ELS PESSAPORTS
PER A PORTUGAL
El director general de Seguretat
avisa cls passatgers que vagin a Portugal que es lacio lar cls passaporu
pc1 ciansol respectiu. paix d'altra manera sels posarà dificultats per a !entrada en aquel! tcrritort.

catarros. rateadas. brenaulus
TOSamberenlqueS,
es guarellen repl-

egasen(

EL TRAFEC DE LA COCAINA

A una casa del correr Arc del Teatre ion detingut 1-1/2l5 Cabot, al qua!
foren trobats quatre flascons de cacama plens i un de buit.

"CHIMBO:" El Sabó mes car
DENUNCIES
Ricard Esmandia ha denunciat
xofer al qual jdu remes s d'un autorruSbil per ¿asurar-lo a lloguer i en
compre de fer-ho ha iugit amb 'fantortMbil. .
— Cindid Rcdon Martín ha denun1 qiat un subjecte que li proposä Id
compra d'un terreny que no era seu.
Li donä so pessetes com a senyal i
no l'ha vist més.
— Joan Pujol ha denunciat el seu
viatjant Jean Sänchez López, el qual,
valent-se del seu quilométric, viatja
pel compre, estafant-li ¡loo pes-

Avui, a les set de la tarda. al Centre Excursionista dc Catalunya el semor Francesa Blasi continuará leaposició go auca dels monuments
que ha visitat l'esmentat senyor en les
secas excursions.

HERIR 1 FEigia
CAMISERS

UNE 1 SERRA
TelAfon 5027 A.
Camisas a mida
I Rebudes les novetats per a
la present temporada
UN REVOLVER APAN:DONAT
U:1 guärdia tuba'. en sortir de casa
scva del carter de Boquer, va trobar
a l'escala un paquct, dins del qual hi
havia diversos trossos de tela blanca
i uit revólver Bulldog, carregat, que
no se sap de qui a.

"CHIMBO": El Babó preforit
TROBALLA D'UNA CALAVERA
El guardia Joan Argilés viu al carrer de l'Hospital, i trobá a la casa dc
casa seva un paquct arnb un objecte
dins. II° destapi, i seid que era tItl
cap d'hotne descarna
fou portada_ a la,
La macabra
delegació.
•nn•••nnn

•

Les Ores do mostees seran
cada dia mes Indispensables
parque está demostrat que
res coto aquestes manitastatrions contrIbuelx a l'engrandiment de la indústria.
Jocep Carrillo Pérez
Ex-alcaldt de Cendova

Pira de Barcelona: 31 maig
al 10 Juny

1

ROBATORIS
L'apodera t de la Sociate Generale
de Banque ha denunciat que Ii han
pres un xec que acabava d'estendre a
110111 de Gregori Mantenida, d'un valor de 2.392 pessetes.
— Pere Renran Garcia denunciä
del seu donticili del carrer de Dos
Rius li han pres objectes evaluats
68o pessetes.
— Ha estat detingut Vicens Lillo
Domenech acusat d'haver pres talons
de goma cvaluats en to pessetes.

Donume4 ClaraErST.
-- --

3 - Ronda de Sant Pera - 3
Gran usaorlit dols cél•bres bombons espeeialitat
de la Casa. a 12'50 el quilo.
Riquíssinis xocolates a 2,
2 . 51-1 i 3 pessetes els 400
gVaInS.
Capsetes ' espeeialitals
Creació "Llibre I sierra",
contrnint n • remes de :corolata. aron ja i gers al c araI t os p s de Ilet, assortit
seleele, ele.
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Alacant 2.• .
74034
• 70151
Caceres Sa.c.e10..
tes'
t.ordove .
Andalusoa 1.• Tan yas
2." " ¡sil'
•
1417 3% (stell
baclaloi
ud. argenta
.
111'
NOTA.—Me caro('
lata amb un asterias (
e6n elevis enterara

carrer de Buenos Aires,
deuunciat que entraren liadas
s'emportaren la maquina d'asen
En una botiga del carrer del co
te del Asalto, 76, entraren lh
emportant-se'n 1,500 pessetes i
jactes de bisuteria.
ge del

PURE PERMAN7E1
Evita e; raquitismo

Fou posat a disposició del jet
Francesc Cubin, que conduict
carro va atropellar al carro*
Sant Ramon una moto ocupada
un guardia de seguretat i un inSpet
ton de policia, els quals soiriree
rides de pronöstic reservat.

El caricaturista N'Andrei

Dame)
Ifa visitat la nostra Redacció
table caricaturista català senyor .t.
dren Damcsim, totjust arribat d'
rica. El nostre compatriota portal
premsa catalana !a salutació
1-ida:tics argentins. a la qual corre
eiusivament.

seleS.

E; Sindica ha estat detingut a Canär:cs també pei &neta d'estafa. .
—josep Busquets, arto d'un garat-

Illits
Delira
Gran Expar
1 unte e
de l3 F

2,Balles

n•n••nnnn•• nnn•nn•

LA CONDAL
Nora gran em presa te Peales Mares

Preciosa csolfeccid d'obJectes
propia per a bucles 1 bateigs
asomos

ase~mseus
TOPADA DE TRAMVIES
Aliir a la tarda va topar un tramvia dels de Circunivalació anda un alud de la línia de Sant Andreu, a
Pencrenatnent que tallen a l'Arc de
Triorn f.
La topada va ésser tan violenta que
d cot.xeremolc de la Unta de Sant
Andreu va quedar Ilaneat a un matra
de distancia de la via.
Hagueren d'ésser auxiliats per contusions rcbudcs
Entiba ruges, de 32 anys, casada,
que viu al carrer d'Oya, número 7,
botiga; Miquel Gil Palleja, de 24
anys. soltar, domiciliat al correr de
Mallorca, t89, i Francesc Masjuan,
de 32 anys. casat i dorniciliat al canten Major del Clm, 47.
Afortunadament l'acc , dent no revestí les proporciono que s'havia des
gut en un principi.

- -•JOIE8, VERITABLE OCASIO
I objectes usats de totes obuses. Preu fix. Tallen, núm. 41.
•

EL DESFALC AL JUTJAT DE
LTIOSPI TAL
En virtut de l'ordre del jutge de
l'Hospital s'ha efectuat un registre a
casa d'una modista anomenada Roseta, que viu al carrer de Mmitaner,
nam. 136, trobant la polida els sumaris i peces de convicció que Poli-

Constituida en virtud d'haver desaparegut el Monopoli, té l'honor d'oferir al Públic de Barcelona
seus serveis des de denla, Primer de Maig
CASA CENTRAL I OFICINES: Rambla de Catalunya, re' 15
Xamfrà Corts Catalanes). Tel. o.' ..
SUCURSALS: Cm-ter Acople,
6 (al costas de la Parróclinsi
de Ntra. Dona de la Mercè). Tele. . •
Carrer
Vallespir,
28 (Sans). Talé. ...
Carrer Major, co' 49 (Sarria). Tele. ...
Tallers i Garatge: Carrer de Girona, n.' 39 (al costat de 12
Granvia) Tele. ...
Scrvci permanent. — Moderna cambra de desidecció. — Apa'
‚dl portátil, desinfecció domicili. — Trasllat a provincias i a l'astranger. — Sucursals a provincias.
Próxima obertura de novas sucursals
Promptitud, Esmecament i Economia.
(Els números deis Telèfons es P ublicaran oportunarnent)

U f('

LLNE A li i VICHY CAN.

CALDES DE MALAVELLA : : PROVINCIA DE GIRO.
Temporada de 1 de maig a 30 d'octubre

Algües termal.", blearbonatodes, alcalinas, Migues, eforursdK
sòdiques
Malaltles de Vaparell cligestau- Fetg e-ArtrItIsvne en sea md
pies manItestaclons-Dlabct l s-Glucocüria-Consolldaol6 de
tures
Establiment de primer orare voltat de frondosos pares. Ni
bitaeions grans, i vent ilades; menjadors i rafe es#
sos; salons espeeials 1 elegants per a fesles i alrarcions,
ha n'oil. forrnosa. 11-lutninacioó eléctrica, Camps per a tenng
&tres esports. Garatge. Teldon. Administració: Rambla de
Flore, 18, Barcelona.

1

si 30 d'AM de

•
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, ßJ ininteg4ite

qüestió de les
fronteres irlan de -

lJn cone interna-

ciona l estudiarä la
oestiú dels teté- ses la resoldrà la
C. de delimitachl
fans europeus
delegats de les n ofaa,,
,des campe es e reuniren alije
vactar de fundar un Comité
ansaltia internacional que s'encarreg,i, d'estudiar les Ocasiona rea
atires a la transmissió teleianica
ros distancies entre nacions eu„pass—Hayas.

Londres. 29.—A la Cambra dels
Comuns el ministre de les Colònies
anuncia que davant la impossibilitat d'arribar a un acord amistas entre els dos Governs d'Irlanda pel
que es refereix a la delimitació de
fronteres, salta clecidit que la Comissió de delimitaría, fixi la frontera deis dos Estat. — Hayas.
ALS COMUNS
EL MINISTRE DE FINANCES
EXPOSA EL PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS
Londres, a.—Carnbra deis Comuns.—E1 ministre de Finalices ha
exposat cl projecte de Pressupostos.
El din 31 de mare passat ha dit
que el deute total de la Gran Bretanya arribava a 7.b80.484,000 Iliures
esterlines sobre 7,772.397, 000 Bistres
esteta:11es cl dia 31 de ntarg de 1823.
L'inter,.:s a pagar anualment celeVa a yes milions de lliures.
Respecte a aquest particular recorra el senyor Snowde que la Gran
Bretanya té importants crèdits sobre diversos paisos.—Hacas.

Eias ,,,0 DEL CONSELL GEaea.ala DE LA LLIGA DE SOaaTATS DE LA CREO ROJA
para, 29.—El &irisen general de
a Oiga de Societats de la Crcu
aas. en la qual participen els deags. ts de 51 racione, es reuní ahir,
ateint president del Consell al deaaat dels Estaca Unas, Me. BarIII

Paise.

alai mateix han quedas constieje amb carácter definitiu les &salas Cornissions.
El senyer Ador, presicient de la
feraissie internacional de la Creu
eja a Ginebra, pranurcia un disaes de salutació, expressent la sea merar/ea que en un termini
brete la Lliga es fusinnará astil) la
itaissió internacional que ell prealeia—Havas.

SEGUINT UN VELL COSTUM,
ES VOTA PROVISIONALMENT
EL PROJECTE PROVISIONAL
DE PRESSUPOSTOS

esa HERENCIA QUE DONA
JOC
aeca. 29.—En morir la cantatriu
erra Cristina Nilson es va trobar
as els seus documents una 'carta
o la qual deixava anal) data la de
reebre de 1921 la ce ,."1 villa de
Wein. situada a les inemediacions
alenton, al seu gendre En ErePartington de Cacee. comte de
Ceca Miranda (:).
Ve en el qual setanta quatre lieAr.5 cicateas moche va sorgir un
IM s de la famosa eantatriu recianuca aqueas legal, negara autenticare a la carta en qüestió i allegant
e ¿arree extrem que aquest docuuna mancava de valor com a tesamen.
Es sentaneia d'avui el Tribunal
Nlça ca negat la re.6 que adulen
eA cementats hereus, reconeixent
heenticitat de la carta i el dret
propietat de la villa al carate
te Casa Miranda. al (mal es donaaxesessia de l'esnientada finca.—
Fans.

Londres. 29. — La Cambra dels
Comuns, seguint ten antic costum
pailamentari. ha votas provisionallitem el peajes-te de pressupostos. a
reserva de formular un vot defina
deapres dels corresponents debate.
El sis CC . SIUM parlamentari del cot
provisional te per ohjecte evitar que
cls especuladors puguin efectuar
maniobres perjudicial; per a l'Estat.—Haves.

Vilf133

Tt MSMillIlitS des de dos pe".istres qualts a un penic un
la lliura de pes anglesa.

IllwIrmweeiaaarnm°a—',

E31tHEll'i
Dueeriö: Ventura Gassol.
AMA DE SORTIR

Oespre de la Mari
de Turquenev
TradlIWG do Cristòfor de Domine°
PREU: 50 cèntims

laal•nanatica

PUELICITAT

N'irises tornen Eis rerolnclonari
a moure's a la fron- d'Hondares s'apotera Halo-masa deren de la capital

La C. de R. rep noves respostes : La campanya electoral del
Canceller Marx a les regions ocupades : Un discurs a Cogulla
L'actitud dels conservadors alemanys : Els minaires de ('Me manya central acorden la vaga general des del l er de maig
París, 29.—le. Poineard i el
eap del aoven) belga senyor
Theunis canviaren UnpressionS
respecte ele les principals qüestions que plantoja l'informe
dels perits.
Dospisi s de convenir en que
aquestes qüestions cien
clussiva rompeGuiria dels (bei.
verns. arribaren a un aco pa relatiu a un pla d'aren) carné.
Acordaren a nit, s a mi`is doixar de momont l'assumpte en
mans de la flonli!tsit'S do Ileparaciales, nutntenir l'out:pació
militar de la Ilusiar i evaquar
progressivament aquesta reglé
si Mornanya donava motiu per
fep-Ini.—Ilavas.
Enisselles. 29.—El rap del
Govern sen yor Theunis i el ministre d'Afer s Estrangers, sonyor Ilymans. en tornar do Paris han declarat que estaven
satisfets ele l'entrevista
eelelenda amb 151. Pi-aneare.—
Illiava

COMENTARIS DE LA PREM-

SA FRANCESA A LA CONVERSA FRANCO-BELGA I El. RECENT DISCURS DE MARX
París, 29 --Parlad t de les gitestions relacionades amb l'informe
Dawes, el "Petit Parisim” cscrin
que contra l'espera general, no es

DE LIMPERI

7

EIS TRES 110HATS
per Gottfried Keller

(Continuarül
k!' n Smidt, que cent cinquanta
t' a s abans hacia estat un come
P'tvers i aleshores va fer al desdit (apila un encauce per quan
te rnes a Angl a tcrra, amb la qua/
(ca Deu el perdonarla; Per q u e tot
el r elea és un sojorn de les animes
!anu des, cont tamicé es pot Ilegir
' T ractatus" del docte reter
Ifailer sobre cl probable emplaçaTa t de Einfern. Encara hl ha moltes altres ciutats, de les quas jo ara
vull esmentar Milà, Vendeja,
i s teda construirla (lins l'aigua:
a'a, Mar sella. E s trasburg, Colinda
'Amsterdam: Paris ja l'he dit, perca
t'atara Nuremberg. . Augsburg i
'rancies Basilea Berna i Ginebra,
ci kan ciutat:, aixi cona la be-

Noranta hcctérees de terrenys coberts per colossals edilicia Vuitanm Goveens interventora i dos
rniliards rnig despeaos Dos
censa mil visitants el primer dia
El rei parla a milions d'oients
De tres anys enea sobre els pujols de Wentb/cy, a peques milles
de Londres una multitud d'obrera,
que cada das s'anaven
enllestien aquesta magna edificada
múltiple que la Premsa londinenca
ve descrivint aquests dies com l'exposició més gran que mai lento !casi vist. Es l'exposició de rImperi
britänic. Vol ésser el compendi res
eresentatiu d'aixa que significa,
prndueix i projecta la vida imperial britaniza. Indubtablement, a
través deis edificis i de les barraques de fira que cobreixen quasi
noranta liectärces r ic terreny hom
nata Coral llar estructura és per donar bastant mes d'una estada. Allä
que en les fires continentals i anua
deanes és estuc i guix a Wcribley
di ciment armas i pedra. Aixa entra,
mennateix, en els costutns anglesos.
En 18,ar, quan Londres celebra la
famosa exposicia universal. que
fati la meravella del Continent durant vint anys, hom vestí aquel', poclerós palme de cristall del qual avni
no saben com Sestee-seis. I.a seca
irse:Hitas es estupenda com la seva Merada.
Els anglesos han edificat actualment sobre ele pujols de Wem}ley, de la mateixa manera, una d'acocateS canatruccians que iau
reialment projecta c la per durar, ai

AMBUCA

WITALg

Els acords presos en l'enfrevista Eis
franco belga
Precaucions

AWEI11111

Noranta hectiirees de terre ny cobert per colossals edificis Vnitanta Governs i nterventors i dos miliards i
mig deSpeS03 :: Dos cents mil visitants el primer dia.
El rei parla a milions d'oients

EITCCIO DE TallETS D'IMKlaTaCIO DE DETERMINAT
ARTICLES
lararea. — El senyor
ilvden ha anunciat que el
ilern no pot sancionar de-.,*flades proposicions sobre
'ees d'importació fe.tcs picq
Gnern anterior.
Ee drets d'imporlació sobre
1st:1:des seques i les aigües
Lecals seran abolides.
drets d'importacid sobro
.1e, café i cacaos seran re.
Ita en un 50 per cent.
it drets sobre el sucre se-

II

LES REPARACIONS

IMPERI BRITANIC •

A FRANÇA

no atasteis aegles. alrnenys bastants
decennis. Es rStarlium el carnp
esportiu 11113S, Tast existent, capag
de contenir 120.000 persones. La
característica de l'Stadium dc el
seu aspecte anglès, tetaseis. anude,
de !larde , : use ici arquitectaniques.
Diuen que el Coliseo pes entrar
guatee vegade a l'estadi aactual,
pera la lee Ilesa robusta armlitectanica de Yediiici roma es tanny,
tela centenar de cegailes superior
l'Stadi de al'enibley. Una idéntica absencia de gracia distingeix
l'Esels alters enlificis principals
Gräcies a la jardineria, la
visió general d'aquesta exposieiö
és geuetil, i,per virtut dels arqnitectes (runa potencia indubtable. Hi
manca hellesa i per dir-lio aixi agilitat aarquitectònica, però hi ha
molla torea.
Vuilanta Governs mea es menys
emano:lis que existeieen dins
magne Imperi britana,: han callalmrat a la fira actual. Aqu.esta es criniciativa essencialment privada. I.a
Projecta un canadenc octogenari,
lord Stratlecona. en 1913, un lunne
d'afers que concebia un afer colossal
I.a guerra paralitaa l'activitat inicial. que fou represa en loan per
hontes d'afea Aquests es procuraren la presidancia honoraria stet
manera de Calles, assnlint mohilitear una empresa en l'eadicacia material de la qual liana ha despas mis
d'un millar de pessetes i l'ornament
de la qua! lea comportar un altre
esforç d'un millar i mig. La fira
imperial britanica ve a costar. pres-

va tractar en la conversa entre els la unitat fiscal i econòmica del
Governs francés i belga de les me- Reich.—Havas.
PER ARA NO HI HA RES DE
sures i sancione que eventualment
L 'ENTREVISTA POINCAREconvingués adoptar en el cas que
MACDONALD
el Reich tornes a mancar als seus
compromisos. Ja qu er continua roParís. 29.--Les informacions
de cerca pertödics nordamericupació militar, no és urgent esfans relatives a una próxima
tudiar garantir-se d'altra mena.
El "Petit Journal" constata que entrevista deis senyors Poincales converses es referiren únicarii i Macdonald ha estat desment i exclusivament a la Mustia mentida.
Es possible, però, que aquea_
de la Ruhr i que s'ajornà per a daIre ronforMiria arribi a celebrarta ulterior l'examen de les abres
se. por0 aixi) linuiria lloo desqüestions.
pr,., s do les ele3cions franceses.
Referint-se a la teai expo s ada pet
canceller Marx en el se! s discurs de —Hayas.
diumenge a Dusseldorf: "Restituitt
LA C. DE EPAR1CIONS H'A REla Ruhr i pagarem - , coticé oposar BOT LES RESPOSTES DEL
la scsi francesa: "Paguen si volees
TAPO I DE IUGOSLAVIA
recobrar la Ilibertat". "Le Petit
Paris, 29.—La Comissid
Journal" (lin que respecte a altea el
reparacions ha rebut la contesGovern belga comparteix el punt
ta dels Governs japonés i iugoade vista icinces caterament, i que,
per altea banda, aquest es l'esperit
La Oornissid examinark aquesde la carta escrita respecte de l'inta tarda toles les respostest dels
forme del Comisa, essent del parer,
isnverns. — Ilavas.
per contra, que l'execució de resCsoverns de lugoslavia i del
rnentat rapport en ço que es cerera%
a la Ruhr i al control sobre ferro- jaPlro
Içi i g lävia ea declara dispocarrils haura de fer-se co una forma
cada a collatiorar ami) ets atleta
ene permeti de rcstablir la unitat en les mesures reconegudes
econòmica del Reich. Aquesta Miesoorn a neresshries que, prrinetia. técnica no va poder concretarposar en evenuein deeisions
se definitiVaMCIII C7I ICS con verses,
definitives de la Comissió de
preliminares iranco-helgues.
sepa racions.
Dentaria igualment el neme"Le Matin“ escrio que per aparnament d'un mernbre iugoslau
tar lea objeccions que Alernanya
oposarà sens dubte i per animar cl en el Gomita anrimennt de transformació de eapifals estrangers.
Reich a qué estableixi ràpidament
Per la osca part el .Japó es
el non rissim sIe ferrocarrils i la hiderlarn disposal a adoptar en
poteca general sobre les indústries,
principi hes conclusions des l'inFranca accepterla donar la segieforme MI la sera totalilat.—
retas que. partan de /a base de certes modalitats que ja es determinaCll NITICTE, MINAIRE A LA
Iiila vasriere entre ele caleta ce restalairia El,
11VIIR e: ELS OBRERS ACCEPTEN LA SOLEC10 ARBITRAL I
cindint de les camribucions goverELS PATRONS LA REBUTGEN
natives. prop d'un millar i mis de
Dusseldorf. 29. -- Els Sindi.
Pessetes. No san, pera, dineea perauts. L'exposició cera activa si en cale riiinaires que havien recela
del
vis praxims, sis meaos d'obertura real seit augment de safari
Inicie por cenl, ha decidit accarea sus conjunt n le 33 milions
Tribunal
visitants, abra es, uns 23o mil per reptar la deoisiii del
dia. Els empresaria calculen de arbitral que hit intervingut en
l'assumpte, per la qual se'ls
vendre feo milione de hinliess.
eiincodeix el guiase per cent
No totes les noranta hectarees
ti 'a ugnien
de la fura son dedicades a l'art. a
Els patrona, pcl remiran. han rebutles indústries, als comereos i a l'aujat a decisid de tesmemat tribunal
to-exhibida, deis diversos Governs
arbitral.
imperials. Un quart de la inmensa
La situad° sembla ésser favorable
arca éS consagrada als passatemps ale interesins del .; propietaris de les
de la multitud: muntanyes russei
mines.
de tot g.'intrc. :.17aCCi cr ele ekelfirItIas
L'intent de proclamar la vaga gede tote ele i sota aquella dineral, propalas pels comunistes a les
vertiments mecanice que la modermines de la Ruhr. ha fracassat. El
nizas americana ("Urda en comptes
nombre de vagnistes as de poca imde les dones barbudes i de les t'once
portancia.
de cera.
On ende sala accentuat i ja va disUni meravellOs servei d'auto-6m- minuint es en algaties mines de les retribus i de traraviee elactrice esta. gions d'Oherhausen i Duisburg..
disposat a portar a aVemblev les
Hi ha bastes algunes temptativea de
multituds. El primer nlia hi concor- sabotatge a diverses mines—Hacas.
regueren mes cle 200, 000 visitants.
A aquesta expusimos sIc l'imperi bri- A L'ALEMANYA CENTRAL
tateic els anglesos han fet a l'estrangr cl menor reclame possible.
Vaga general minaire des del
El rei la lira auch helles i
primer de maig
basta paraules i invocant la beneLeipzing, 20. — El Cartgret s da midicciú de Déu.
Quant3 milione d'aietete escolta- naires de l'Alemanya central ha pros
ren la paraula del rei Jordi? Car clamat la vaga general, la qual comen
Eauditori no era únicament la mul- earà el dia primer del mes de maig.
Hayas.
titud present, la qual representava
una moliactela clavant la massa enor
Un nou discurs del canceller
rae d'aients escamparla per la MeMarx a les regions ocupados
träpoli. per la Gran Bretanya i per
las parts mis llunyanes de l'ImpeCalania, 29.—El canceller Marx ha
pronuncias un discnrs en el qual ha
r i Eiectivarnent, per mitjà de la telefonia sense fila, que a Londres insistit sobre la voluntat del Govern
sois representen Un nr lieb d'aparells, de practicar una politica d'execució
la ven reial anglesa iou escoltada i coneiliacid que permeti la reconstiver /M'asna treseer humans.
suciti d'Alemanya.

:

de Tegucigalpa

Parle, 22. — Es reben noticies, procedents dels cerriles
italiana, anunciant que a la regid fronterera amb Suissa continua existint certa agilació,
havent-se registrat collisions
entre feixistes i comunistes.
Algunes bandes de feixistes
es disposaven a passar la frontera, però el Govern Italia ha
enviat 300 carabinieri per tal
d'evitar incidents de teta mena.
El cap del partit feixista d'una de les poblacions frontereres ha rebut del president Mussolini ordre de tornar a Meers'
za, que es la seva cintat natal.
Ba eatat restablerla la calma.—Havas.

Washington, za. Drispeesa
de romhatre teta la nit, els revolucionaria d'Ilneduras ehais
apoderat de Tegucigalpa.

EL NOVEL.LISTA. RUS GORKI

Wheeling (Virginia!, 29. —e
En una mina d'aquesta capital.
s'ha produit una explosió, ig-t
norant-se el nombre de victii
mes.—Havas.

A ITALIA
Milä, 29. — El novellista rus

Gorki ha arribat a Sorrento, on
es propon residir.
Interrogat pels periodistes
ha rontestat contra l'acusarle,
d'haver fet de Rüssia estant
campanya contra Itätia. Ha dit
que sentia gran admiració per
aquest país caballeresc i hospitalari. Ha afegit que admirava l'actitud del Govern italiä
i l'energia ele! senyor Mussolini
—Hayas.
INAUGURACIO D'EN LLAC ARTIFICIAL A TIRSO (CERDENTA)
Paris, 29. — Telegrafien de
Roma ala diaria que ccl rei d'Italia ha presidit la inauguració
de la barrera de Tirso (Cerdo-

nya), quedan!, d'aquesta manera formal un llan artificial de
considerad&
Es desment que el llar de

Tirso hagi do convertir-se en
una base per als hidroavions.—
Hayas.

Ha censurat novament amb gran
energia l'actitud dels nacionalistee
als quals fa responsables del canvi
d'actitud d'Anglaterra envere Alemanyia i fa represa del control militar
a Alemanya.
Respecte l'informe deis pinte ha
dit que la resposta alemanya no significa que el Reich accepti l'informe
amb tots els seus detalls.
El canceller acaba declarant que
Alemanya est ä disposada a realitzar
qualsevol sactifici per al restabliment
de la pau entre cls paisos veMs.—
Hayas.
ELS CONSERVADORS NO VO-LEN COMPROMISOS
París, 29. — Telegrafien de Berlin
a "Le Journal" que els cape dele partits conservadors han informas al cancaller Marx que el partit no es 'coasiderava Iligat pcls compromisos que cl
Coceen del Reich hagi aova adquirir
en eia que es refereix a la qiiestid de
les reparacions.—Havas.

El °timbal pele carrers enea
ra continua.—Havas.

EXPLOSSIO DE GRISU EN
UNA MINA DE VIRGINIA
114 MINAIRES SEPULTATS
Washington, 29. — A ronses,
qüenria d'una explessid de gas
ocorreguda a les mines Breen -e
woos (Virginia Oriental), 114:
minaires han quedat sepultats,
creient-se que sera impossible
salvar los. —Havas.
EXPLOSSTO D'UNA ALTRA
MINA;

Els industria ls baveresos
aproven les negociacions
amb els aliats
Berlín. 29—El Comité directiu de
la Federació industrial basureas
aprovat la decisió del Goveen d'entrar en neenciacions amb els altars,
partint de la base del rapport del Ce,mite Davres.—Hacas.
LA CONDEMNA DELS COMPLICES D'HITLER ES AMB TOT El;
CONFORT
Munich, 29.—Ele cómplices d'Hitler
han estat condemnats amb perra que
oscillen entre ts i iS mesos de forarnb permis per a diferir et
compile/tela de ta. pena—Navas.
LA VAGA DE FLEQUERS
A LISBOA.
Lisboa, 29. — A conseqüència de la vag...a parcial del'

obrers flequers. han pujat en
proporcions extraordinàries els
preus de tots els productes suss
reptibles de substituir provisionalment, el p. — Hayas.
PARIS - TOQUI0 EN AVIO
PELTIER ITOIS? A PERSIA
Benderabbas (Persia), 29. —
Ahir arriba a aquesta població
l'aviador Peltier d'Oisy. —
vas.

INAUGERACIO DUNA GRAN
FABRICA POLONESA
D'AVIONS
Tardecía, 29. -- El president
de la RepUblica arompanyat del:
president del Consell cte ministres i del; ministres de iZomere
Ferrocarrils. inaugura ahir
la quarta Fira de Posean. aixf
corn sinn gran tatuara d'avions,
insfalíada a los ininirdiaoions
d'aquella poblari6.—Havas.

El mejor &pillo de dientes conocido
renta anual, 12 millones de cepzilos.
TRES T4.11ANÚS: para arlultos.perarnuchachiis
y para milos. TRES G DOS e Una trufa calirbil.
Dss rema en todas las farmacias, prrfimerfas,
droguerías y bazares. Consulte u su dentistn.

brida els altres corregueren tear- nien viscut allí mas o menys temps; °rabea miau per sobre la serra cap timent, com si també el! a la fi ha- enes de sota le< rabeles, i serse
Ila Zuric i una munió mis que no
ecabaria mal d'enumerar. Pergné rt ra temerosos que ell alli no aquí ten solia fregar el cap i hi
a les illes beates. 'rot l'hivern que gués de tornar-se'n a anar pel tmin, comptar-los gel, desamen dins les
ein fet una etapa lasca; allí un al- havia cavillat sobre aquest pujol, i Ii list l'efecte d'esser stet hon sig- turatx.11es. Peretue is teta tenms que
tea té ele celan limite, si no és la emprengués res contra ells, i
inventiva dels tirarles, eis quals per questa manera e- precipitaren d'aci tre !cavia chis at un clase per pe:i- perqui Ii feia l'efecte com si abans ne, que hacia de conformar-se a satiten que carlascuo coneixia el secret dele altres, i a l'honrada matat arreu s'escampen i ho emprenen dalIA tot cl dia, coto un g estel: er- jar-11i la SCVC. pipa, i encara en pen- eilt hi bcagccde estat. En cercar-lo ara l'irrevocable i pinar -se, almenve,
bon grat en cami. Aquests penen- nera antiga, no es =lijasen els
I st. alta que els aernbla Mil. Si aan ratic g . i e3 ieren fàstic l'un a l'al- java el ene/Elles y ermen. Quins beata anda el sets 1111 trist, ensonyat, i en
tes dels abres fine al pum de te-e
honrats els reeixica, pera el pecador tre com tres aranye s dins una te- xicats havien estat, que se n'havien trobar-lo a faltar de repent, a penes mente mis tranquils ii tornaren la
sarnas a anar tan innocentament, dona cradit als setis sentit 3, quan seca reflexió i la sera saviesa satis- mer una ofensa a la propietat, i ca-,
pasea com rherba dele campa i cona ran n i sa. Milja eintal contemplava
tute luna abad, san cls escalhts. pe- aquest estrany espectacle dels per- mentre filIC aquella dos que jeien al en comptes trobà a la paret rals, i meditant la cosa mis de pros+, aascun sabia bi que el5 altres no el
ra poco els cri(litts. Per totes aqueo- torhate lunares. que fino aleshores, scu costas no volien campar de cap una taqueta pelada, i veié en canvi tierbi que, si se sonnetia a la dura robarien, que es com ha d ' iSSCI> alai
dormitoris dels iadrins, dele soldats;
hacian cstat hin silenciosos i paci- manera! Després clava a la re- con, el mindscul pujo) no gaire lluny prova amh humilitat i discreció i no
tC3 mona. i en /7101iS :nitres mecetes que ens imposen el deure i la fics, i la gent vella se n'angnixaven Rió més próxima a la seca cara, i d'allí es movia igual que si cami- hi badava i anava amh prudència, i d'altra gens per restil, pie no ha
corteinpla ele objectes mes petits, nes. Jobst, tos admiras, fétt un bot, encara podia triomfar dele tiene ri- d'existir hi cap tancarnent ni cap
virtut dc la nostra pura eonscian- tots i tenien el fenomen per un miscia , hem de sotmetre'ns a la crida terids presagi de funestos esdeve- que ja hacia contemplas mil cega- mili si veiés sun miracle blati, i velé vals. Suatiment s'altea del Hit i desconliansa.
fraquesta manera es trobaren,
del desta Per tant, ancu ' i prepareu- niments. Cap al vespre, cansare i ex- rles, <wats al mati o al vespre enca- que era una xinxa que, pet que sute- «truene* a ordenar-se les sesee cosense adonar-se'n, equipe per a la
vos per a la costra pelegrinació, tenuats, MIS e hacer imaginas res ra amh claror de dia, jeia al llit i es blava, la tardor anterior hacia pin- ses i primer que tot a trence d seu
donava
cl
gnst
d'esser
feliç
de
franc.
tat
dc
blau
cense
adonar-sen,
quan
partença.
l:amo els paga ets jornals
que fas millor ni hacer-se decidit a
tresor i a ficar-lo al fons de tot de
pera cona a homes honrats i materes, es colgaren, carriaquejant-los
saeta que porten en ella mateixas
remblanquinat lut hacia un indret i tt s'estava en letärgia. l'en) ara, re- la sella causa. En alab es desper- i ela dona les llihretes de fadrinats
Pur valor onsevnila que vagin, i el les dents, a; ven Hit conté; l'un dar- Set malle, que figurava 1111 país anda viscolada per la tebior primaveral, taren tot d'una els ente companye; ge, en les quals hi hacia escrits els
s'havia posat e/1 catni i s'enfilava en en veure aquests que ell, arnh tanta mes islz guers sertifcats de la citaborda dels quals trece arrels per rera ladre s'esmonyiren sota els aliara i enetats, i en muntet de tostat i de l'amo sobre llur bona. pertot: bornes que, triin el que vulguin, lleneons i jagueren cotas esti- cos granees de sorra representava aquel' precie momatt paret amunt, calma lligava el sen farcell, s'admieeverant conducta i Huir exceHancia,
rase per la mort, en un embull de un arxipalag beat: mas mellé s'es- amb la seca esquena Ma y a, imper- raren, i encara mes quan Jobet els
poden dir: he triat la millar part.
pensaments, fina que cm son aaluti- tenia una Ilarga serra que hacia cai- terbable. E.11 se la mitsl, commogut dirigf paraules de reconciliació i els i tots tres es plantaren melangioraPera ele pintaires no volgueren
sentir res de tot allò, ans assetjaren ter els embolcallà. Johst fou el pri- gut del pinzell i slacia quedas en- i ple d'admiraci6; mentre camina desitjä cm boa dia. Perle mis enllä ment davant la porta de la tila
vestits arnb unes 'largues
castada a la pintura blava; perqué pel Mau, a penes es distingia de la no se'ls obrí, ans continua fent la
l'entenimentada Züs perquè esecilla mer que es desperté a punta sie dia,
un d'ells i el fea reatar a Seldwatla, i veié que un alegre matí de prima- Johst la (farrera tardor hacia trobat paret; perA qtian %ora de la zona sera tema silenci6s i pacific. Tot levites brunes i uns vells guardapels
volent dir cadascú ell rnateix. Perd vera Huía dins la cambra, on ja feia una cegada un cul d'aquesta pintu- pintada i hagué debut darrera seu d'una, encara que t o sabien quina deseolorits a sobre, i els capelle, tot
ella es guardä pros, de fer cap elec- sis anys que dormía. Tan mesquina ra i perque ne es tientes Whacia ele darrere esquitxos isolate, l'ani- en duia de cap, Miraren una astú- i que eren prou vells i Mata de
mald blau -rel feia visiblement el seu cia de guerra en el sen capteniment, tant de raspallar-los, recoberts enció, i ele anuncié seriosament i Ca- com era l'habitació, ara li apareixia pintas mi pany de pares fina allí oil
com cm paradís que hacia d'aban- va arribar, i r , reci5ament el lloc mes cansí per la regid ntés obscura: Jobst i l'imitaren a l'art, atentissims a rosament de tela encerada. A l'utegòricament que l'havien d'obeir,
siseó els retirarla la seva amistas donar, i tan injustament. Deixà que pròxim al del llit on dorntia. A l'al- es debtä reme melangiosament so- tot allä que ell arias emprenent. La quena. damunt les motxilles, cadasper sempre. En sentir aixes Jobst, el els seas tuis recorreguessin les pi- tra banda de la serra, però, s'aixeca- bre els midas; 1 encara que mal cosa rara de tot alto) ton quan tots cun .'havia Ilistat un carretenet, per
comptit iota els rastres ta- va una altura minúscula, com un no havia lec cabal d'aquestes coses, tres, per primera vegsda, trasfieren
mes vell, sorti correnta altra vega- rets
miliars dels molts fadrins que ja ha- pujolet bau, que projectava una aquella visir) remoguó en ell un gen- els una davant dele alees Dura treWoulifunda,
da cap a la casa de l'amo, i a tota
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Pajel

Tal cm estaca anunciat, va lente
lloc el dia de Sant )di. a les del del
viSpre. en la nastra primera cntitat
musical, una testa intima per tal de
aliada
ce:ebrar digmament I
i tributar alhdra rhernmatge al illustre
Pujei que li endecea la Sacié) coral
l'Orfee, per festejar l'exit de leg
aeves composiciona musicals i especialsnent el forme titulat "Sant Jordi
triarn:ant" oue l'Orfeó cuitar darremiren: arate exit extrao:dinari.
La primera part e., lacte va cele!merme a la sala d'assaig e . la qual
i
pele
1 A-3 teealment ocupada cares
ecci: pretecters.
En Rae pretereni s'Id halla collecat
el re present mire s'otroneva a'. mestre
Pajel, el mi al can:Ostia en uaa al-sis/Sea reproduceió del rriedalló çue
exe-na la imana gfitica Palau de
h. Generalitat, collado dareunt Un valuós dzaiiäs a manera de dasser.
Pu del meclalló hi havia w pergand
buocreen puleilment ciiimixat u:lb le
Ilemada " Al rezume Puird; ele rama
mes i coristes l'Orfeó Czta'ä. Diada de Sant Jordi de som". predtrint
tcl plega: un efecte len notable qee
rered:ta una vegaela mea el bon ged.
diereció i catafailitat de la casa Remart. ve en fou l'autor.
que es trobava
ii trestre
acernpanyat del almea reestres i a
Jinda directiva. fiu (drena riel present
a memo: Pujol en narn de la Secció
mral de 1 - Cmieó. il - Mt bellfssint
dacurs vessant de sentiment atece i
eanp iedme per robra artistica de l'hm!
temeaseier. lidant la seva acanació in emettable. ei rp eCiesirna 1 intelligent
c's tridealls pee.patatoris de la Secció
cemal mn la eme; rama deicent. la que?
tras'Imeix bé proa en els reaul:ata
artlities de l'Orfeó Català. "Encara'
am:'
qac js n/
seva humilitat senzillesa —gal:zjo 1 ex¡t en da coneerts i ca e's grans aud ciol:s. bona part nbi pertcma al timbal'
emule Tadelst i aciencat del metre
Puiel.
De:pres de mole belles i airadas
CGAISidenle.iIna sobre la t'alela de rhoMenatjat i k lea emes vastes ansituds.
feu resealtze resperit netament catalaneac que abranda teta la seea obea,
azabant per mostrar als coristes res
xemple del mestre l'EH que de :es
rengleres deis coristes ha 5i1b111 pels
5. tus enemixements i fervae pee !a
sera vilo:: innegable assolir cl loe
peetteinent mestratge i encara mis.
radmiració. estima i horaenatge dels
mal: &Moldes i codmes.
Ea finalitzar el notable par:amera
el mestre alarma, ernecionat,
el mestee Pujo/ en vaia Cuna emació
cle:irant i de les vives mlarnacions dels
coristem
EI mestre Puja deiblement comaquelie explosió d'adectueu
en/mi:mine i er le, sinceres paradas
que acabara d'ala Ileg.i també ben
e:can diecura de remeedamerd agruMt •
agitell ame i fent protestes de modestia
f (lascar a robra de l'Orle6 Catala
de: mesto: M:liet, en la qual digné que
te-tie a ^7Z11 honor anoetae-hl la seca
humil cedelahoració. tinalimant arria
preatem de seguir trebellant eiem flrlb
kr.:1 en la tasca empresa i maralut a la
Secció coma! l'alude 1 me: amb que
tothera canten len seves modestes obres,
ónie meitiu —digné— que tal volta
han fes albiradors.
Una nana ovació corona el magnifle
peo lament del niestre Pujol—com
ter.or difícil d'extractar—marre rebia
les abrimsade, i encaiamies de la majoria dele presente que s'asaociaven amb
mentable mate al intrescut lionmelatge.
Seguidament la Seccif, coral es tra211edi a la sala del Paleta, • 1112 je es
trabase plena de distingides
deis sermors sacia ele 10efeci, i va
mimar, ami zcompanyament de la Ceble Baeceloaa. d poemet "Saat Jordi
triamant" (Mmiraclor de rhomenatge),
r;otenint una actuad a exceucid i essent
fertaineut aplaudir, vele.nt-se ola:1gal el
matee Pujo] a surtir repetide, vegades
a rimanieicle.
L'emmritada cobla va tocar seguidament art enfilail eisa sardanee original.;
loten rhomenatjat i una d'elles escrita expressament per a aquel1 acte, les
vais foren my-1c aplaudides i alegren:era dansades per la ni-embreaa joven:Ha de corlases i sucis que emplenaven
la aala principal i altres dependències
del Palau.
Abae • de finalitzar ramm el mestre Pujol obsequia di conste:, mestres
i Jure; amin un amizill lunch que acablla de completar la tema, doman-11 encara lin caient de majo: intimitat i
delicadesa.
Foil una festa de centenar, are i
patriotisme verament edificant, que
lemora per un igual ele qui la reben
ti els qui l'organitzen.
PALAU
DE LA MUSICA CATALANA

-.I.

L'Orfed Catala prepara astivament la part coral de As
:10vema Sirafonia de Beethoven. que sota la direcció de
real:lea l. "Kapellme,ster- Félix
'11 eingartn e r, i amb la coopera
.6 deis soliste; senyoretes Formelle i Callao i dele senyors
IJändrell i Fuster, ea fall en
Aquest, Palau el dia 13 de Inalg,
a sigui sis dies després de l'audiel5 que umb els dits elements
n'anuncia al Gran Tcatre del

"i

Liceu.

Es quast segur que es cona. - tildara el programa d'aquesta
k.. iegona audiriö de • la magna
-f, ,,, 'intl-ii. 'ho.•11Npa.to p io r“.. ame) nn
Mea ambillifs iragtucilis per a
'beige 1 orquestra de Ricard Wa-

gner. que sera dirígiti timba- per
•
En Weingartnrr.
AMICS DE LA MUSICA
Aquesla entitat anuncia per
• dicendres. dia 2 del propetmaig. la celebracii% d'un nou
COHeerl tino CorrflApOli al calorse de l'actual cure.
La noca seasid (ne han organilzal els ArnieS de la Músico
ofertra, cona de rostunt. gran
interes. cor en aquesta oeresh',.
a la novela' de les obr e s del
programa, cal ajuntar la importancia dels artist es que
prevean par! en aqueo t cancert.. que sera dodiral per co m .
plet a la literatura MI.1.9iCal pOr
• dos pianos.
;faros Ilaranyi E Ninidar Em her adm ele dos emir-tenis pianietee als m'ale ha relat confiarla la interpre • a r i .1, del programa d e res/1w~ ennrert.

ASSOC I A C 10
DE muslo* "DA CAME RA"
Quartet Léner, do Budapest
re terrios que maneje:joro
d'alis e s) Ouartet, algunos do les
quals. b o n favorabl e s. tontera
especial prestigi per estar avalact,e emb e l e noma de Franreer,
1 Matiriei Ravel , desvettlaren un roarrat inters
l'entorn ele; nave coneert de
l'Assoriari 7t1t1s:ra Canacr^.",
Tal just come/leal el concert
baguerem de rornm, ixer la in,licia de les i loano n S prodigarles
a la instituri , i beponresa. atirmant-ee aquesla imnrossiO
o l cure d o la 5 pnil f'ne al puta)
ein fer-pos pensar tin o cus !rohavem clavaM d'un G O I) jun t dels
ra i i: o rS q uo paesat. por
BArrelona. arte t n t i (pie en
"'hern poaques t s darrers
gut admirar do notailiseirns.
Taut en 01 Duarte! de Mazar)
en "si bemoll" ola el de
Pers. !. rooslraren una 1'01111, 011Rfració. un equilibri sauer i una
tan eiquisirla pornierarió ele valore. sus' donaren conslant ment
la s o nearY de la nh, e p,- .rter,ta
r. ilat.
la interprePer nitra
tarle, d'aquestes obres not
mentar-se roen sin model
(pc,,,itet E rdporte par als autere.
Aques t e eurollent s artistes no
perden mai el control del bota
pers nivi) no priva quo
arribin a troar ele accents de
la r . 4 r.. intensa ernorid.
Eigurnva on la terrera part
del pro g rama el Cluntet en "fa
syl Apor`. de Cdsar Erancl.
rexpeucy, del qua l rollabora la
pianista americana Olga I,oescr.
la qual aah aeomplir dEcencia.
ntent la fe ixtiga lasca que li fan
confiada.
El palie, si anlaurlf calorosarnent. no rfrr i llä a manifeetar el :en calliS'iaSIOP ron] Pe
merex:en PIS eminentes ärtisfes,
ella auals no 'coloro
cleixar d e conadernam saga ti,„
ti S tpilnvit e. Sandor
Balls i Imre Hartmais. tot i
&sitian! podar tornar a admirar-loa bou acial.
nnn• n

n•IMIIMMIn2111111M11

1 La qii . stió de les
barraques
I/iumenue press,at tingue llar a
l'Ateneu Barceloni uit acte empanarat per la Uni n .' , Socialista de Catalunya, per tal dinteneificar la cano.
paeya empresa pro-destrucció de
len hamaques i cenistruccia, de cases
barmea pee u la, clase obrera.
Parlaree el, (lomees Mira, Montan:va i Aiguadie
Advoc-ren per la desanudó de
les nombreaes harraquea que s'Iman
construit pels voltants de la ciutat
i que sdr. eer:tables :odas crinfecció,
ja gue no reuneixen condicions higienimme i er elles es viu en la mes
gran de les promiscuttate.
El doctor Itfontanyä, després d'exposar el greu problema de la vivenda a Barcelona i le, eansegaeaci„
gua persa a la higiene. (ligué que
calia treballar per aconseguir la
desaparició de les harragoes
Clan hager de refugiar les fartiilies
°berrea, lasa majoria immigrades,
des:dup.:jades ilels pises (Irle barris
humila, pero que per :caucionar cl
problema porba organitzar-se un
Patraitat amb la cdoperaeie de les
g-aus entitat' barcelonines i l'Ajuntatr.ent per tal de construir un
nombre suficient d'hali;tacions per
aqueeta massa obrera.
Assenyala els gratis avantatges
que reportarla el dur a serme aqueaCa enapresa i expresa els seus desigs de que la iniciativa de la Unió
Socialista de Catalunya trobi el res
só necessari entre les entitats de
Barcelona per garantir l'exit.
El doctor Mira (ligué que la solucia del problema de la vivenda,
cada cija mes greta. depenia de dos
heme& essencialtssMs: la creacid
de cases barates i l'evitació del corrent immigratori. La manea de coasresumió de cases de Raspee econá?Me i la destruceid, per contra, de
moltes d'aquestes per construir-ne
de noves i luxoses amb pisos a un
preu elevadissim, eón circumstancies que vénen agreujent el contlic.
te de molt temps enea.
Afegí que a l'excés d'immigració
obrera a Bareelona hi han contri
burt trulla ltuiattil iaOýúšiÌlit les
grane empresee del Metropolite i

a. ESTAT DEL TEMPS A CATAL11141A, A
LES 8 DEL MATI. (Obeervacions de la Xaras
teoroldgica catalana. comunicada per relbfon):
Persisteix a Catalunya el regim de bou temps general. amb cel relativament seré i vents iluixos i
variables. — A Ribas i Puigcerdà Ola registrat algunes plovisques lleugeres. — La temperatura máxima ha estat de 26 graus a Roquetes i la miatima de
graus al llar Estatigento.

t. BITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observados, d'Euro pa, Nord
d'A(rice 4 L'Atlintie. mitades per tollegrafia unan fila)
Domina a la Península Ibérica el regim anticiclónie, regnant bon temps, mes amb cel nüroi a la meltat septentrional. — Les baixes presaious es troben
situarles cap el Nord d'Europa i /has zones de pluges
corresponents comprenen les costes occidentals de
Enema i gran pait de les de la mar del Nord a tot
Dinamarca.
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Haares d'observarán: 7, 13, r8 horca
Barómetre a ten) i al nivell de la mar: 7&3a
TerrnPmetre sec: 160, 241. 22 . 0. —
2;o'7.
Termósnetre humit: LO, 1 e'3, ledo. — Humitat (centeesienes ute saturaeld n : 79, 47, 43. — Direcció del
vent: W., SW. , SSW.
Melo,citat del vent en metres per 5:- gon: 4. IG, 6. — Estat del cel: quasi tapat,
quasi cene, tapat. — Classe de Mmols: eirrus . etrato eltsmútnuls: cirrus-strats: cirrus-atrats, alts-serats.
Temperatures extremes a tornbra:
Maxima: 251. — Mínima. 134. — !.fininta :aran de terra: 124 — Oscillacia terrnometrica: 11'7.
— Temperatura mitja: 19 . 2. — Precipitació aiguasa, des de les 7 hores del dia anterior a les hores del
dia de la data: o'ci casliruetres. — Observacions particulars: calitja.

l'Exposició d'Indústries Electriques
i cal esperar que quan acabin aquelles empreses lluca treballs hi hagi
una probable sortida d'immigrats.
Acaba dient que coevindria la
creació de me: imapitals per tal
com la majar part d'habitants de
les hamaques són malalts i que en
dur a terme la conetrimeió de vi- '
vendes barates hada de ter-se amb 1
el prepOs'd qee aquestes vivendes
feessin nomes dc lloguer.
El doctor Aiguade comeneä dient
que aquest problema de la llar és
un problema moral i que la democracia obrera, la socialista de veritat. ha de dur cl treballador a una
eJfera mis alta i digna que aquesta
on l'ha portada la democracia burgesa.
Digué que el principal element
que s'oposa a la solució del problema de la vivencia is el propietari,
afegint que calia l'atore de tris per
resoldre'l, adlare tot restare de l'Ajuntarnent, p/anyent-ae que aquest
noneis vegi el sentit cstetic de la
ciutat i encara amb ama visir', de
Societat d'Atracció de Forastera.
Elog k ä raclimd sie l'Ajuntament
anterior al Directori, que vota deu
milions de pessetes per a cases barates. Aesenvalä la conveniencia de
radquislció de solars per C011,:tfUithi eilificis per a lea classes modestes.
El Patronat, junt amb l'Ajuntaentine podrie esmerar els cabila
destina:: a aquesta empresa (71r1b
110115 ingTCS:05 aerineeguits ernh arbitris sobre objeetee summuarie.
solars, plus valua, etc.), en la tematrucco de casa barates durs to humil, per. u anA' tptes les condidens
de solidesa, higiene i bon gires.
Acaba dient que el problema de
la vivenda, l'urge:o:timos, is insoluble, per:, des del pum de cinta Unte-mane té una solnalO practica, el
primer pas de la qual ser1a la reune d'una Aesemblea de manis cm
titats coneccada per la Unió Socialista de Catalunya per crear el
Patronas pro-destruccid barraques i
construcciú de cases baratea.

La lIetra al

professoi
Dwe:sh1uvers

Ampliant la neutra informació d'a.
hic ca fereat a l'sfer de la lletra al pro-

fe-sur Dwelshauvers, recollint la eeguent elc "La Veu":
sumo:. Sans i
'emidats
per a 14 practica d'una dilimindi relacianada anib la publicaein d'aguata lletra. comparegueren aliar a la secretar.a de la tnanedmunitat ro dels
prinkrs Crmants, presentant un documents, suba.:ril per tets. en el qua!,
després de manifestar la anvicció que
per actes realitzats fora de la cátedra
o del servei i per escrits de carácter
no oficial, co han creaste szamesos
expedients administratius, consignaren
jsarklicament reportuna protesta als
efectes de salvaguardar llar dret, i
f,,rmula.-en al mate:x temps la deciaraC:Ó que ras gLie es yo:gua atribuir qualsevol caräcter delictiu a La
carta particular que, juntament amb
nombrosos companys, adreçaren al
professor Dwelshauvers, malgrat no
conten:r cap injúria. ni inconveniències dexpressi6, entenen tenir llar
dret a que siguin els tribunals competents .cis que ho jutliqu'n i no qui
es consideres par: interessada. El seetyor Sans lthsrà rebut acreditatiu de
la remesa del elmument. i aixeca acta
de 4. 4 4.sanweiyaatv• .; ele. la p.eagnawiti
d'aqucst

LA NOVA
MAN COM UN I TAT
E LSENTOR SALA NO REP ELS
PEBIODISTES
Tampor ahir nn va rebre el
senyor Sala els pert,distee que
aelliiirPI1 a visitar-lo.
L'INFANTAMENT DEL P. U. P.
SI el SArlyOr Sal:a im s a celare
ahir els periodistee, tu inie ni
menys que allane d'ahir t que
l'altre, i que la settnana passadn i el mes paesat, va continuar, en canvi. rebent Irres'
nslitat i Comissions organitzadores P. U. P. a Cal altuiya,
senzilla ada plació de la 17. M. N.
el qual novoll partit — que
a lo nostra terra no serfi sumí
una isenzilla rtriaptaeiti de la
1' 11 N —no lrobant prou elegant el mar e d'un centre propi
o d'un teatre Nogal., per venir
al mAn. es prepara a fer-ho a
S sales del Palau de la C,ene_
val/tal.

AJUNTAMENT

sessié
Deu

La sellan
de i s

(que ahlr aren nou)

UNS DICTAREIS SOBRE PERSONAL I UN "AMATEUR" QUE
AW/EN/TZA LA 8E5510

PUBLICA
Els regidora jurats que for•
Güllllsló
la
mels
Perillaneld dele "Den'', sün uns
tellY nars Cratall actlus; solument
que la seca activitat resulta
boa sic molesla per als reporters que per dotare han de ter
inlormacni a la casis, 1 als
quals podent-10,: simplificar
molt la feina, eernbla que es
tmgui interés en amargar-los
ex:stime
No lt s' estela al ecnyor AlVare/ do 1.* CaMpd, qlle
I ant a la ['romea una Hiela dele
dicliimens aprocat 5 talas hauria
bou) ¡ro rrn1 No lrnlion une
no hl ha tio,..:Itat ale IC 11i1:nos dura& llores veten( Volar
ca laosqueS?
Es ciar que Sa lant d'interis
tenen perque la prentea assialeixt als dabais (si:M ilo la
sitj pülthoa, os podria aminciar
llora que acinesia ha de comenea v.
Qualeec.d solució socia preferible, per tal que es roodifiqm, s, el sietruna que actualmenc
ve eeguint-se i que tantee moe.e'ls feien.
LA SESSIO PRIVADA
El finen!. coronel Alvarez de
la Campa la dona per comem73da a dos quarle de sis; 'irgue
lloc en Ol slespalI de la Comiss'O Centrel, eslant•hi presenta
els tinents d'alcalde senyors
Molina, Zamora, Tallada, S'a,.
las AntAn. Nualart, Camp. Blas cm Urea Lloret i Nia; la categoria d'aquest darrer, si bel no
passa de rri ndest regidor, hi era
en substitució del senyor Ponsis que és a Sevilla.
No ea; dir que la seesid privada fou molt activa, havent
durat fine a tres quarts de nou,
/4,-;ra quz: pa.:::aren al Salti
del

Consistori.

Perseguint el comerciant senyor Joan
March
El jutjat del Sud de la t'ostra Mutat ha relim un exl part del de Valencia interemeant que sigui cercas i capeurat Itexadiputat per Mallorca En
Joan Murta processat per un delicte
dc falsedat per aquell jutjat.
Per altea balel•a, el "Burlleti Oficial" publica el següent edicte:
"March Ondinae, Juan: ex diputado a Corte_'. financiero vecino de
Palma de Mallorca, cemparecerä como comprendkle en el articula ala
de la ley de Enjuicamicnto Criminal, en el término de diez días ante
el Juzgado de instrucción especial de
Valeac1a, establecido en el Palacio de
Justicia, para serle notificado el amo
de procesamiento dictado en el sumaria núm. 149. t de I 5) 24 del distrito
del Mar. sobre falsedad, reeibirsele
declaración indagatoria 3 . se: reducido a prisión en /a ceitrlar de dicha
capitah bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y pararle el perjuicio a que hubiere lugar.
Se encarga y ordena a todas las
autoridades y azentes de las mismas
de todos loa órdenes y territorio espedal, procedan inmediatamente a la
busca y captura detención e incern111/1Garión y conducir a dicha prisión
el mencionado procesado a disposición del Juzgado antes dicho: encargar:de:5e que. en su raso. se participe
al mismo telegräficamente la realización de la captura acordada."

IONia. DE CULTM
CUAS DE TAQUICR.AFIA
Divendres que 'se. dia 2 de maig. s'o-
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Les peques vegades que /a case
htat feliç e, desgraciada, segens ea
casos, ens ha posas a les mans
d'aquestes hines dc paper nue
tdduria popular ha batejat ama
nom ale cliaris, perque surten c1,1
ata (el sal, que surt eambe cada da,
ha passat molt de temps abans
ciliar a diaedt, cada cegada, diem, q>
un (liar' ha caigut a le, nostrm
mans hem observal que parlava
prahlemes que la circula e ie planteja
Ignerent si retzar ha fet el mire
de o bi si els diaria parlen cada clit
del mateix, pera is el cas que
en els anuncis o lai en els articlei
la circulada ocupa graos espais.
Se'rts lea dit, i loa bem
també pels textos, que les Rambles
tenien la culpa de tos, i amb aqueo
motiu 'da estat questió, des de map
de temp s . de veure si hont les rae.
ligarla o be e: es farden el que tarribi la sabiduria anomenada poptae
amb tan bou encert en diu els
grosses.

Ens han dit que abre), tot airé, h
portat gran rebombori i que pe tal
de veure si la gene s'entenia, el *
nyor Alvarez de la Campa, que den
la curiosa casualitat de trabar-se a
rensems que Alvarez ésser alcalde,
i a renserna que de la Campa, de
Barcelona. llegué un dia la beta
pensada de consultar-ho als que es
direm ciutadans de la ciutat per oit.
rir-los ocasió de, tot jugant jugaat.
expressar almenys una infirió per pe.
tita que aquesta fos.
I ropinid ha estat expressada i
tathem, i si nlén no la gran majan
ha decidit ter els ulls grossos, i con
mis grosses millar. arnb tot i que
aquesta temporada es portaran niel:
petits per tal de fer el que tambe
ranoir.enada sabiduria popular
tingut la pensada de dir-ne filar molt
prim.
Amb tos, però, i els ulls grosso: i
cateara que aquest qualificatiu
qui a altres Organs, el problema res'
ta exercint el seu lucratiu ofici de
problema.
Per veure de trobar quelcom. ce,
altres cris proposem de ter sengle
vi,ite5 als prohents que ja per le
cap o be per llora peus tinguin quelcorn que veure amb la Rambla.
Per encoratjar-los. pea. é5 a E
per entrenar-les, ja as perinetnr,
sense per alzó ofendre's, de dorarlos algunes orientacions expresara n
nosrra Opinió particular, al meren

brirä un n eu curs de Taquigrafia a l'A.
teneu Barce, nai fearrer de la Camada,
núm. 61.
Per inscriure's cal dirigir-se al local
de les classes de l'esmentat Ateten els
dimarts i divendrea. de set a aun le
la tarda.
Lis cap; de serció entraven
CURS DEL DOCTOR CABRERA
i sortien constantment per evaArrib una selecta concurrenvia
cuar les diverses consultes que
da d'escoltar la paraula autoritzada
se'ls (tia.
de l'eminent profesare de la Facultat
LA SESSIO PUBLICA
de Ciències de Madrid doctor B. Ca:1 la tribuna del públic
brera, va celebrar-se a VInstitut 4e
havia doe espeetadore 1 tres
Química Aplicirla la primera ll:cd del
gu'ardies municipals. En els
segon cura dels extraordinaris de Prisoirnts,
ele nnus regidora
mavera, els quals m'in d'una gran trans:
abane esmentate.
tendencia per a tota perstua que s'inEl Saló non resulta excesivament teressi pci rlesenrotllarnent de la Genespeiós per a aquesta mena ute sessions.
eia a la resta terra i melt partimaDespees d'ésser llegida i aprovada
larment pela altunnes de la carrera de
l'acta de l'anterior, es passi al despatx
directors d'inddestries quimiques. els
oficial. donant - se compte d'un ()tic: del quals amb aquests ensenyaments sugovernador civil designant don vocals
plementaris solidifiquen mis els feas
de la Junta tic Sanitat per formar par( esttsdis per fer-los valer el dia de dede la Comissió que ha d'estudiar la
ra. i pel qual mitin avui. (imares,
manera d'unificar els serveis benéfico.
a les Sie de la tarda, el datar Casalut -ans que depenen del Municipi i brera continuarh el desenrotIlament del
de la Mancomuni nat.
tema general del 5en curs sz)bre "Les
el moment acscal, pU1X nO ZISSegli
Un altre ofici assabentant els guiapropietate magnifiques del COffal i
que d'aqui a cinc minuts hi,gim cazre regidora nomenats darrerament per
quin:entra dels ¡monis i mollecules".
vial com é5 costum de ter ara, sp
dissertant en la seva segona Ilieó "Deis !tantee si hi ha laudara a guanyar
de l dgac id govet nativa.
afici de lalcaldia destinant 2.5 00 intenta de la teeria de les propietats quelcam de. perdut.
magnetiques. Teoria de Weber-Lenpessetes per a la euhscripció de les
I despea de reflexionar-hi mole és
vietimes del Metropoliti.
gevir. respecte el diamagnetione. Re- a dir, una catana, 7a estävem (ami
Un altre ofici de l'Alcaldia, assenyasultats emphtics de rasca!. Cälcul del cal canti dur lee-nos un cert rärrec et
last determinats peinzipis per tal lob radi atinnic".
5 les modalitata de) conflicte, (mal au:.
ecouna
juliol
primer
de
des
del
tenir
INSTITUT D'ORIENT.ACIO
bis el die de Divendres Sant i el da
nomia efectiva 1 irnmediata de dos miPROFESSIONAL
de Dissabte de Glòria i tetes les :en
lions i mig de pessetes anual, en el
lis acabat ja la regona enquesta des que haviem acceptat ccm a
pressupost del personal; aquesta ecopracticada per l'Institut prop dels joma riese com a quasi acceptables. tem a
lamia liada d'excedir dels 3 milieas orientats i dels patrona on aquella trepassablument irrefutables s'esfondra•
cn l'exercici 192 4-25.
ren amb gran estrepit i sotgi, u
bailen, per ta'. creshrinar l'elidida de
Un abre ofici de l'Alcaldia propo- rorientació, complint aixt l'acord de gi, Ilutniunsa (l'escena representa un;
san t que, de contraminas amb ço proMena de paisatge de Yokohama dmla Conferencia Internacional de Paicapasat pel tieent tralealde, delegat
prés sIal terratrèmol ja sabut, er. cocer.
tecnica aplicada a l'orientaci6 proleslanda sissaberti e totes les empreses
tes, torré, de Ira cases ensarradei.
sional
celebrada
a
Barcelona.
37S
de
at
nava
compres t5 en l ' arlide
manta de teories as bocina. csbatzaém
.:mi:esta enqueeta h3 S u
El
resultar
d
hei, que en el successiu cl
:mal ah:es desperiectes intercepten
-peratld!'nerio.Slabngut
100
una
patticipació
del
4
per
tindeä
contestes de Inés del 90 per bel deis
le;
enttotes
producte
lean
de
en tI
A mi dreta (de l'espectador) raí
joven i mes del Fo per roo dele patrans.
peeses que exploten ferveis pública.
senyora representta la In.rlfsstriam
Per lo meció d'Estadistica s'elaboraren le , dades *as ara recollides, ni:, esquema (del !tia tetx especte
DESPATX ESPECIAL
permetent corroborar de sobres ele re- dort Un senyor representa el Ce
cora
teme, i als tone,
Entre els dictämens aprovats pels :. ultats favorables enteriorment obtin"den"" hi ha els segiients
guts 1 cxpesats a la III ConícrimGla lame:ira eléctrica d'Aladi, sorgefeelegant
de tau
El que el taliyOr Nual.irt hacia fet
Internadena/ de P5iC o tkniCa de MilY i noti's la manera
car el parentesi—una solució) la :Sa• ••
quedar sobre la taula pequé es proludó.
cedeixi a l'exacció de la tontribudó
Essent monee l'acabament drin cutLa Solució, que era, o ren ,
de millares tpa: per augnient estimat
staa aSC01:11,5 1 la cousegüent incorpotreure entrebanca: no, eixamplar les
en el valor de les finques rhavien
raci,i d.ls nois preparats al treball o
vies; no, boulevarditzar les Rarnbles
obtingut amb la construccio del via- estudis preparatoris per a carretes suVallearca.
duele
periors, la setmana que ve l'Institut'co. ni rantblitear despees els beulevarde
no, ter places ni placetem co. ier
La jubilaciei del sets-director de
meneara la trameaa anual de cimulars
tretropolitans. Senzillarnent, la s oMercats, En Gabriel Una Leerme,
al, senyors professors de les escales
i el guàrdia urbà Manuel Villalta nacierais i privades de la entat. a fi ció esta y aen establir decreces, cosa
Ecniander.
dassabentar-se del item i adeeea dels ja en plena realitzaria
Un de 13 delegaciii: de Personal. pares dels joyo: que es traben en conD:vendres Sant les aularitats
proposant "que a l'objecte de norma- cheions de començar la vida proiessio- competente posaren la primera Pet
ara de la primera drecera per zara
litzar la situaciú dels individus de nal per tal que puguin uti1itzar gra.
del Portal de l'Angel a la cantonabrigada i altres Cossos especials que tuitament els serveis ale l'Intitut.
da del -carrer de Santa Anna.
acusen d'escrivents, s'acordi:
• • •
El ipUblie immens, com semita
Primer. Que el individus declarats
cempflment
dels
Estatuts
de
la
Est
contempla admiratiu, interrogad or i
antes per a escritas. en 25 de jun.,
filial de l'Institut d'Orientada de Samenas. la inauguracii, del eriwer
de 1921. dels quals en queden ara 17,
badell al Coneell teeptie d'aquest, s'ha camine t pel senyor Nestor Lopes
continuas a l'escalafó dels actuals asen aquella ciutAt per contratar i
reulida
alpinista naba; diseebte, el semer
piraats escrieent per remire que
donar unitat !Cenia al funcieemment
de Ferran li seguia les petjades.
forras classiticate,
del tersei. El representant de la firó les autoritats Ii ho impedirme
Scaon. Els ,individue ale Brigadea
informä al Comen cleg perque enmara no era acabn ras que actuin com a escrivents des ele lial e quentada
faltar de la drecera. Mirin ela res'
fa rnds de dos anys i es considerin cama d'erientaciéi i recooeixement es¿'5tres lector, arm. demä, densa
aptes per al arree hauran de sotme- eclar realitzats en la dita ciutat
caed etnb les escoles nacionals i d'alsat o be simplement abir. el refai
tre's a uns exercieis davant la Co'
cuna iniciatites a profit de la intenque hi ha davant la casa que ot
rnissió de Personal.
diesen el rascacels de la plata de
Tercet. Els que resultin isa aprovats eiticacid del servei.
talunya: cada din: tet el cha, hi
hauran de reintegrarse al servid proUN ESPONTANI
pi del seu nomenament dins III terQuan hom creia que ja podriem cus. Tot aeguit que acabin les obro
min: de vuit dies. passat cl qual l'Al- anar a sopar. resulta que es presen- de l'asfaltat de la taeana, que di
caldia sense ulterior acord retira deta un voluntari: era el sentor Frau. porten act 1 varnent, comeneatä
tränsit. Ja es y eti menys gen, re
cretar la . cessantia deis no reintegrar!. cese Barril.
la Rambla i amb una mica de Pl°'
Un d'Higiene i Beneficencia propm
Del que din es despeen nue
sant que amb el fi d'unificar els ditusar els plans de l'obertura de pagercla i una altea mica d'adminie
versos serveis que presten l'Ajunta- l'Avinguda del Prineep d'Aetúriee, tracia municipal, podran éster babi'
ment i la Mancomunitat, siguin deels facultatius de la casa h han es- (nades noves detectes, que deseas'
signats els regidora senyors Valenti guerrat una finqueta que te i que gestionaran els canees de tol°
Via i Manuel Serie.
es Vetifi obligat a demanar 5oo,000 aquelles persones—nombrosissied
—que han estas dotades per la SI.
Un de Pressupostos i Propietat des- pcssetes d'inderanització.
tura i altea entitats. de les
rtimant la in:täncia presentada per
FIN Al.
Ci011S precises que fan sempre d't
uns ritetges de l'Institut de BenefiDespees d'acordar l'assistència home un bon "grimpador", a ttlenli
cencia demanant eme seis abones certes diferencies de son. en virtud de oficial a l'Exposició Internacional que en facin un excellent
uol4dor".
17 dc notem - de Gala s'aixecSi la
Eren dos quarts de deu.
,
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MI de 10 pesos de la
telera reptIbliet 1 10 molar
1111 for de Cuba, a casa deis
.ffladara.
Tambd es !robaren al seu poder les Iletres lliurades per Navarrete per garantitzar sets
prastecs rebuts.d'Honori. A loles la signatura d'avalament es
/alza, procediment que empren
els usurera parque les victimcs
mes tinguin de pagar-les, o
cauro, altrement, en delicte
d'estafa.
Aquestes lletres són de 3.000,
1.250, 1.200 i 175 pessetes. La
data del venciment eslava en
blanc.
LES DEFENSES DELS
PROCESSATS
La familia de Navarrete ha
' ornat a deamnar al comandant
d'infanteria senyor Aureli Motilla que s'enrarregui de la defensa de l'oficial de Correus.
Donday ha designat el senyor
Narria Boixader.
Honor; Sana= la seva germana,
Francesc Piqueras i la bugadera, encara no han nomenat defensor.
UN ALTRE COMPLICAT .
Còrdova, 2,1—S'ig11ora la intervenirle> que hagi pogut tenir en cl fet el
detingtrt Delius, però se sap del cort
que la seva detenció ha estat ordenada en vista de les declaracions d'altres processats.
El Comissari senyor Berrera s'ha
negat a manifestar res als periodistes.
per la reserva amb que e5 porten les
actuacions judicials i per les responsabilitats que per a ell es puguin derivar.
Se ßap, sense que quedi el menor
dubte, que Delius es el rcclamat pel
.,Director general d'ordre
Esta incomunicat a la Comissaria.
No (lisia armes i Se II trobaren 125
pessetes.
A la Ccnnissaria va fer dirigir a
tres uenics setas de Mach-id partidpant-les la seta eletenciii. Aquests teisegrames foren intervinguts pel cossari.
L'ESTAT D'ANIM DELS
DETINGUTS
Madrid, 29.—Els detinguts Donday,
Navarrete. Henori i Piqueras es troben molt mis ahatuts des que han ingressat a la presa, fins a l'extrem
que des d'anit finn a aquesta tarda
tornés han pres ona mica de caía
ant Ilet.
Aixi cona a la Direec6 general de
Seguretat ala= copo conversaven
=la els empleats que els guardaven,
ara s'han tancat en el mejor mutisme, romanent durant diverses huren amb la barba rstintolada a les
mans, mirant fixament el sól.
Els detinguts ocupen retatre celles
de la planta baixa de la tercera galeria, que és la darrera que comunica directament anda la ca p ella dels
seus.
Con, a detall estrió, citaren/ que
a aquesta cape/la es guarda encara cl
reclinatori que usa Higinia Balaguer,
la darrera persona que ha estas executada al patibul de Madrid. fa uns
trenta cinc anys , romanent al reclinatori tot e temps que esttgué a la
capella.
-SEMBLA QUE FOI: NAVARRETE EL QUE MATA L'ORS
Avui s'ha personal el jutge
militar a la presó per celebrar
un acarament entre Sanehez
Navarrete i Piqueras. La fina Wat era la de determinar amb
exactitud la inlervenció drls

criminals en la mort de l'ambuten! Or5 i indagar qui deis
tres Isatis fet contra oil el segon dispar que fou el que li
causa la mort.
Encara que sobre el resullat
d'aquest ararament es guarda
una gran reserva, es pot creure
que fou Sanchez Navarrete el
qui dispara contra Ors mentre
aquest 'Mita y a ami) els Miles
dos criminals. Reconstituint
l'escena. s e sap que Ors eslava
lluilant agafrd arnh Teruel i Piqueras. Un delle procurava reduir - lo a la impoltincia. rnentre Sänehez Navarrete , allarg an t el brae per darnunt de
l'esqu e na del sen ramplire. fea
un dispar mortal, decidint aixt
la terrible Huila.
Després de Pararament, el
jutge militar, el fiscal i un
pera armer conferenciaren a
la presó. encarregant a) perit
que emetas dictamen sobre. l'arma amb que es causa la mort a
Ore. El perit lliurare el seu in..
forme aquesta nit.
DECLARACIO DE CARME
ATIENZA
El jutge militar estigué a la
presd de dones prenent declarae:6 a Carme Atienza. La di.
ligencia fon de. bastanta dura-

cid i es creu que es precisaren
amb tota exactitud alguns extremas que encara no es trabaren definits.
DECLARACIONS DE LA GERMANA D'HONORI
rambe declarà davant del
jutjat la germana d'Honori, Mienta Sänehez Molina, les manjfeetacions de la qual foren de
groß interim en el que es reteten a la participació del seu
germä en la preparació del de..
DECLARACIO DE LA BUOA,
DERA
-Igualment es prengué decla.
raeld a la bugadera. a la qual la
ißermana d'Honori donä a guar.
dar el dinar quo enm a produce - del eriza aquest cebe.
ELS DETINGUTS
Aloa gis osito 1101X100 en.

oartata en el prode com les
Use dones, estan incomunicats
en les sa y as respectives
SOMS.
Tothom que ha volgut parlar-hi,
alai com els periodistes, no ho han

aconseguit.
S'ha establert un servei de vigilancia per la guirdia civil a l'interior de la presa, entre el cancel l
d'entrada i l'interior. S'ignora si a
l'interior de les gateries es fa igual.

PIQUERES ES EXPLICIT EN
LA SEVA DECLARACIO
Abrir tarda se celebrà un acarament entre lionori Sinchez Molina i Francesc de Déu Piqueras.
Sembla que el jutge, senyor Moreno Lizerraga, interrogä primer a
Honori, indicant-li que referís el que

sabia del fet.

Llavors Sänchea Molina va Ser
un relat molt detallat de la forma
en que es planejà i desenrotlla, atribuint-se una petita i innocent participaciò. Quan llagué acahat, el
jutge invita a Piqueras a que oposés
les raons que tingués, i Ilavors
aquest diente:
— Bi, senyors; això s'ha acabat.
Aquest home—continua. assenyalant
a lionori—és un bretol, que ens Ira
perdut a tots i aquí passarà que
nierirem 505 $.
Des d'aquí, Fiqueras declara detallant tat el que es possible de la
preparació i execució del doble assassinat i robatori. Només deixa un
ade confós cl que es refereix a la
seta actuacin ce lacte material de
la rnort dels oficials.
NAVARRETE NEGA QUE ELL
IIAGI MORT A ORS
El jutjat militar es constituí a
la presó model a rnigdia. Celebra la
diligencia d'acaramela entre Navarrete i Piqueras.
Segens les nnstres noticies. Piqueras, en lea darreres declaracions,
puntualitza la intervenció que tingué Navarrete ett les encestes de
violercia desenrotllades a ratnbulinca i assegura que Teruel va fer
un dispar contra Ors. ferins-lo a la
boca. Després, quan loticial caigué
a (erra. vençut pel seu agressor,
Sánchez Navarrete se li tira al damutas, i ti feu free a free el dispar
que li lleva la vida.
Sänchez Navarrete cliu:
—Aixfa ro es veritat. Jo no duia
cap arma ni vaig fer res mes que
intervenir pereue no es barallessin.
Piqueras insistí en ICS Seves manifestacions. retó Navarrete riega.
emla tosa la seca energia, que ell
disparés contra cl seu company
Ors.
La diligencia, per tant. no ha donat resultat.
Navarrete entrà a la cella renda,
anorreat, i es deixà catire del llit,
on romangué estés molta estoma.
El jutge abandona la presó cap
a les den de la tarda.

ELS PROCESSATS
Els quatre processats pel
crim, estan a la tercera galeria.
No ocupen crilles d'incomunicació, encara que estan incomn-

nirals per facilitar la lasca del
Juljat i per la vigilancia que
sobre p lus exerceiXen ele oficials
de prrsons sigui nui s eficaç.
Renclasdle cansarse:. anit pae_
soda aronseguiren concil i ar el
son.
Navarrete fon el primer de
de . pertar_so, que es el que es

timba mes. aiaaeaa
Els oficials terma entre terminanl de no parlar amb els
proressals sobre el sucees del
colas corres,. Nornés rancien
amb elle /ea paraules steress?smies en ordre al ragim do la

prosa.
TRES ENCOBRIDORS
S'espera a la Presa Model
l'arribada dels -1 res indivislus
delin g uts a Ciudad Real com a
encobridors de Francesc sto Ibia
Piqueros. ports no se sap si arribaran avui o denla.

EL SEMAIII INSTRUIT
El stimari instruir pe] jutge
seny q r Moreno Lizarraga, passa
de 300 folie., la qual cosa demoslra que no eessa la seva ac_
ivil al .
lioNon f SANCIIEZ
Des d e que Honora saissabenth
que la seta germana esta defingurla. la seta constant preoeuparió ós afirmar que ella és
inneerni. plany e ut-se deis disgustos que estarà passant Iota
la familia a can s a do la sil nació
actual, deguda a les males rompanyies que abans baria lin-

gut.
Afirma que és un home molt
honrat.
NAVARRETE, MALALT
Ana Sanchez Navarrete se
sentí mabita queixant-se de dolora a tot el cos.
Dementa, que el visitas un
metge.
Avui es feu, i s'acorda que fos
trasIlarlat a la presa perquè ingresada a la infermeria.
UNA CARTA DE GOMEZ CARIIILLO SOBRE DONDAY

"La Tribuna", que avui inaugura una nora epoca, dirigida
-per Ezequiel Enderig, publica la
següent carta:
"Mol) emita Enderiz:
Efectivament, vaig conèixer
Ealtre dia Donday aqn a Pare,
per pura casualitat. Qui li ha
dit
El que pasea da que amb les
poques paraules que creuärem
el pressumpte autor assassf
dele funciondis postals j o, no
es pot fer un article periodfstic.
SEI senyor Donday", "El ee-

ny« Gómez Carrillo". Donante
unes guaira frases trivials 1 una
o dues frases de cortesia.
NI tan sola prengusi l'aperltiu
amb nosaltres al
això que hi havia mes dones
elegante que mai.
Pol ser per això no acceptà.
El cert és que no arribiirem a
seure junta, i no ens ocatpärein
mes del nou presenlat.
El que ha estat la nostra
sorpresa. COM pasea gemir° en
aquests rasos, ho diu el fel que

Antonet Estrada, l'aristócrata
cuba que ens el presenta, esta
com boig.
—Com ds possible que jo hagi arribat a presentar un aseassi i no creguin que jo?...
Marcus Niccoll, un abre aplica
de la premsa italiana i antifeixista, el tranquilitzh de seguida:
—Per Den, home; no s'apuri!
Jo no he estat. anote de Mussolini? Aixb es el que reste pot
dir de Donday.
Em sembla un noi agradable.
Parla b4 el francès. Qucicom
afeminat, si; perb a París lateminnt ds un firma vulgar.
Un arnie de lotes les hores i

de cada dia.
Li envia una :Anteada.
66/Tl e 2 Carrillo."

ELS TRES ENCOBRIDORS DE
PIQUERAS
Avui han arribas a Madrid els tres
detinguts a Ciudad Real com a enesbridors de Piqueras.
Sembla que un co din Dcza. Ha
negat que s'apoderes de la part que
pertanyia en cl repartiment a Erancese Piqueras. Aquest afirma' que acceptli les priracres 3.500 pessetes que
Ii lliura Teruel. Donday i Navarrete
afirmen que prengué aquesta participació.

COMPLICACIONS
Es posible que de Factual procés
sein derivin d'abres. Com que el judici sumarissim es caracteritza per la
brevetat, no sera possible arribar sitió
al motiu principal de rassumpte.
l deSegons les nostres noticies, co
rivacions es refereixen a plans anteriors al robatori de l'exprés. No
Obstant, estan encartarles algunes persones.
MES DILIGENCIES DEL JUTJAT
Aquesta tarda Osan realitzat pel
finjas altres elEgencies importanta:
una d'elles is un acaramela entre Navarrete i Piqueras. Una altra ha estas ci reconeixement pericial de les
armes de fos que portava cada un deis
assaltaras. quedant el jutjat molt saeSfet d'aquestes La de
lcs armes cal tenir en compte que
esta relacionada arnb les diligencies
practicades a Córdova, car aliä es
troben els projectils trobats al cotxecorreu i fins que arribin a Madrid no
es podrá coneixcr be. .
ELS VOCALS QUE HAN DE
COMPONDRE EL CONSELL DE

GUERRA
El comandan( senyor Rodas
ha demanat als perimlistes que
110 PS digui res sobre els isocals

Tse han de compandre el Consell de Guerra, per la raa que

per al seu namenament se segueix un rigorós torn i podría
ocórrer que els que Se suposa
qua puguin esser nomenats tinguessin de formar un nitre

Cons e ll en el cas que surgessin a!tres judicis en la sera intervencid.
ALTRES DECLARAGIONS DEL

SENYOR RODAS
El comandant clefugi les prebuntes sobre qui dispara a Ore.
Referint-se a la detenció de
Delins, assegura que no tenia
cap relació amb el erina; podria
estar cumpliera en un altre dehiele, en el qual j'itera:tiara la

jurisdicció
LA CELEIHIAC/0 DEL CONSELL DE GUERRA
La celebració del Consell de

Guerra depèn del momrnt, en
qua el surnari s'elevi a plenas'',
del temps que el tingui per al
seis estudi l'auditor i del que es

concedeixi a les defonses, car
si lid el Codi de Justicia Militar
disposa que per preparar la defensa es concediran tres llores,
no diu concretament si es referete a fofa en conjunt u a cada
un dels defensors.
Es calcula que el Consell
constauira a darrers de setmana o principia de l'abra.
Tambs'i sala de tenir en corlefe que aquesta plans ha de disposar-los capita general,
sonsa oblidar tarr.poc que corn
que això no ée 111/ prao e fr it , _
dol militar, poi. concedir-se una
major runplitut en les prescripriOnsi del Codi.

El Consell del Directori
Madrid, 27. — El Consell del Direc_
ton, presidit pel marquès de Magaa.
s'ha dedicar a restudi d'un projecte de
reglamnnt per a les gratiiicacions, die-.
tes, emoluments per cordesions, etc.

El centenari d'En Pi i Margall
Madrid, 27. — A les nou del maní
sIso efectuat lacte de descobrir la
lapida d'En Pi i Tlargall, qua rotula
el segon tros de la Granvia.
L'acte ha estat senzillissim i mcf

breu, limitant-se a descobrir la lapida pel senyor Quifiones, cense fer-se
cap discurs ni jet - se la menor tnani iestad6.
La concurrencia tampoc era nom-

brota, seas dubte per ésser massa de
jorn.
Entre eIs coneurrena bu fsavien 'a
Directiva del Cercle Federal, el IV
d'En Pi i Marga, senyor Joaquim;

dos fills d'Ea Nimbes Satreerea,
dipatat senyor Hilari Ayuso, els sois
I notes del CoHegi Instnutie Repta-Mica deis districtes de l'Hospital
Congrés, i uns centenars de correligionaris.
Terminat Pacte tots jan desiilat
davant la làpida.
A l'Escola Nova, a les set del vespre, ha tingut lloc la inauguració del
dele de conferències en commemoració del Centenari d'En Pi i Margall.
El presidan, amor Jara, ha pronunciat un breu discurs explicant els
motius que ha tingut l'Esco t a per Organitzar aquestes conferències, manilestant que la tasca de l'entitat que
presideix esta inspirada del gran Pi i
Margall. Després fa ús de la paraula
l'ex-diputat i eminent catedràtic Manuel Hilad Ayuso, el qual fa un brillant estudi de Pi i Margall corn a
politic: diu que les doct rines d'aquest
gran borne es conserven vives davant
dels problemes actuals. Tots foren
molt aplaudits.

L'afer del Banc de Castella
Madrid, 29.— Oportunament vam
donar compte d'haver-se presentat
davant la Sala Segona del Suprem
escrits de súplica per les parts querellants contra raute que dicta l'esmentada Sala reformant el del Jutjat
instructor de Madrid i pel qual es
deixä sense efecte el processament
dels consellers del Banc de Castella
Julia Olivares. Josep Maria de Sernprun i Prubo, Unís Sanchez Cuervo
i Ramon Fernandez Hontória, i subsistent el processament contra N'Hipialit Lozano i N'Alear López, comte del Moral de Calatrava, director i
president, respectivament, del Banc
i el seu Consell d'Administració.
La Sala Segona, en recela resolurió, ha establer que essent i estant
executoriat raute que disposa, desprocessar, ja que es tramità com a
recurs de súplica arnb coneixement
dels querellants, i, a mes a mes, no
aportant-se elements nous que puguin ter canviar el criteri del Tribunal sobre aquella resolució, laute
de que se suplica declara no haver-lii /loe a la súplica imposant les
costes als querellants.
El jutge especial ha posat diferents
despatxos als interventors judicials
del 13anc de Castella per tal d'esbrirar si quan es rimaren els corresponerlo xecs objecte de les querelles els respectius lliuradors no tenien provisió de cabals.
La representació del eomte del
Moral de Calatrava ha presentas un
escrit de reforma contra raute que
cl declara' processat.
Se substanciara' el recurs i el Jutjat re5edcirä respecte de la petició.

M. Albert Thomas a Madrid
Madrid, 21. — Aquest mati, en el
sud-exprés. ha arribas a Madrid el
ministre francès Ti. Albert Thomas,
director actual de l'oficina internacional dcl treball.
En rexercki dci seu nou carrec,
M. Albert Ti-ornas, va visitant tots
els paisos cue pertanyen a l'organisme internacional del Treball de la
Societat de les Nacione per tal de
tractar aml, llurs Governs de tot el
reierent a la ratiiicació de convenis
i recomanacions aprovades en les con.
ferencies ieternacionals del suban.
Factual viatge precedeix U/mediatament a la celebració de la rasada
conferència internacional, que es reuuiirâ a Ginebra d'aquí a sus ilesos.
Ha visitas, amb el president del Directori. l'Institut d'Invälids.
hl. Albert Thomas romandrä a 'Madrid tres setmanes.

Disposicions de "La Gaceta"
Madrid. 29.—Entre nitres, la
Gaceta publira una R. O. de
Foment derogant l'apartat
do la Roint ordro d'I I cruel ubre de 1 C C1, i PII substanció de
en que disposava, autoritznnt
les rornpanyies de ferrocarrils
per tal d'ampliar PO un 50 per
cent els terminis regilamentaris
t ns
d'expedicisi. fransport,
miosiS i Ilistrament de les morradories i disposant que subsis_
teixin Ire ovreprions d'ampliarió atorg,arles fine a la data en
fa,,Nrai ior de determinad o s mercad
Ta rabi; publica urs avis anunciant quo l'encarregat del consulat d'Espanya a Tunis, participa »a y er queda! autoritzada
l'exportartó de tota mena de
llanos.

A Cuatro Vientos hi ha
una altra desgracia
'Madrid, 29.—Aqursta tarda,
ti l'arrímlrom de Cuatro Vientos,
a 1:11/1 altura d'uns casi-manta

melres, ha eaigut el caporal
d'enginyers u pilot aviador Josep Freijora, en un aparell Ila11111" ha quedat destrorala Ab cap de poe l'aviador ha

mora

Els viticultors
Madrid, 29. — Ahir es reuní
al ministeri de Foment la Junta oficial encarregada de procedir a escoltar les informaeions de les entitats de vitieulloes i alcoholers eridals pel Govern.

La reunió fou absolutament
privada, però se sap que hi informä eh senyor Santacana,
president de la Unid de Viticultors de Calalunva. i, ultra
representació d'aquesta entitat,
ostentara la de 200 sindlrate,
ajuntaments 1 corpnracions de
distintes regions d'Espanve.

A enntinuneld informh el senyor Peiluelos, pels deshiladora d'alcohol vi gile de la Man-

za I per dltim el senyor Sltn-

°hez Vidaorreta. en non) dels

fabricants d'alcohol de reelassa
i de remolatza.
El senyor Bernard, delegat
del ministeri de Foment, preBid( la sessi6.

El Consell de Guerra contra
el comandant del cuirassat
"España"
Cartagena. 29 — fla estat feta pública la sentencia del Consell de guer.
ea contra el comandant del cuirassat
"Espafia".
El tribunal ha consideras el comandant culpable pee negligencia. condemnantelo'a 61 dies d'arrest i al pagament d'una torta indemnització per
danys i perjudicis.

El Consell Superior
de Ferrocarrils
Madrid. 20 — Avui s'Eta celebras
sessió sota la presidencia del senyor
Machinbarrena comcncant l'examen de
Ja base si, que es refereix a la distribuoiet dels productes d'explotada,

determinantase cn primer nee que cls
productes brut: s'aplicaran a satisfer
les despeses d'explotació cm pensions de
retir als seus funcionaris; pagant cl
servei d'obligacions i earregues amb ele
productes líquids s'atorgarà a cada
concessionari una preferencia del tres
per ccnt del capital desemborsat en
accions, preferencia que cessara quan
igualin els das terços del computas al
concessionari en fer-se el calcul de les
tarifes.
En l'apartas segon s'assigna a la
participació de l'Estat un tant per cesa
igual respecte del seu capital al que
eorrespen per preferencia a cada concessionari.
S'aprova rapartat tinque que disposa
que el dret tic preferencia per a l'Estat i per al CMICe5510/7ael p orné5 sera
aplicable dintre de cada exercici.
Finalment l'apartas sirm és també
aprovat i consigna eme quan els productes liquide percebuts pel coecessionari perrnetin d'assignar a les acedas
dividend que passi pel promig del
repartiti en el quinqutai mi: favorable
a la seca gestió. el tete almenys de
l'excés s'apiiqui a la constitució de
reserves ficilment realitzables.

Una neme a Tarragona avut al ['latí
Comuniquen de Tarragona que alíir
a lea cinc de la tarda va entrar en capella Josep Morenete. condemnat a
mort per doble parricidi, i cl qual será
executat en aquella presó avui a les ri
del matí.
L'Ajuntament i totes les (orces vives
de Tarragona cursaren telegrames al
Directori sollicitant l'indult.

El boba de Barcelona

Ahir al vespre, a l'estaria de
França. r.rida l'atenció pre-

sencia d'un personatge en ca
qual ens semhlä reconeixer el
bolxí de l'Audiència de Barcelona, Rogeli Pérez; rl fet que
anés custodia( per una parella de la guardia eivil. ens
ronfirmä. Peria estranyava que
viatges en tren de luxe, cosa
que no trobhvem del tol, natu-

ral.
Per?) despres ens assahonthrem que rl ballet que portava

Velluda persontge era una vulgar tercera. i que en boa de
sortir cap a Madrid, directament, anava a Tarragona a ele.
restar la sentencia recaiguda
sobre un parriridi.
El distingit funcinnari públic
aparentava estor n'Ion saliste(
del vialge que emprenia; vestia

amb relativa elegancia. barrad
de palla nou i batalles d'un xarol molt brillant. Penjant al
bre ç un guarda-pols, i en un
latiguea les eines pròpies de l'ofici.
No cal dir que la nof fria dri
vialge del flnqeli s'escampa
rhpidament entre els que snrfien amb el corren de Valen-

cia.

CRONICA SOCIAL

Futbol
Alcoy, 25.—En el segon parfit guanyii el Club Gimnàstic de

surt de viatge

Deportivo.

LA CALVA DE PENSIONS PER
A LA VELLESA

Ataran!, 25.—El parla entre
l'equip Marlinonc, Barcelona , i el Club Natació d'Alacant,
ha acabat guanyant el Marta-.
nene por (res a 2.

Dissahte pasat es reuniren a
la Caixa Pensione per a la
'Vellosa i d'Estalvis cl Vice-president regional de l'Institut Nacional de Previsia, senyor Innocenci Jirridnez, i el crinseller
delegat senyor iosep alaluqurr

Tarragona al
per 4 a 2.

Real

Assemblea de minaires
Madrid. 29.—La premsa d'aquesta nit publica una nota oficiosa dient que a iniciativa
Ja "Societat Hullera Nacional"
ha eslat organitzada una assemidea de tests ele minaires

CEspanya, la reunió prepara'aria de la qual es feu dijous
paasat.
L'Assemblea es reunirh en
ple el dia A del mes entrant.

Darrera nora
Més detalls de l'assassinat
de l'exprés d'Andalusia
SEMBLA QUE NAVARRETE
NO FOU QUI MATA L'ORS
Madrid, 29 (relata a dos quarts de
tres de la matinadal.—Del reconeixement ict pels snestres armers de
les armes dels processats, aquest utati, resulta aclarit qui folien els agresnrs materials d'Ors, car el de Lozano ja eslava aclarit que ion Teruel. Els armers han manifestat que
Ice pi,toles de Teruel i Piqueras eren
les que estaven descarregades, consultant l'informe de l'autespsia resulta que les bales de les seves pistoles corresponen a les ferides que presenta el cadaver d'Ors. lea pktola
Sánchez Navarrete estava sense desearreg,ar, de la qual cosa resulta que
els (mies agresors d'Ors foren Teruel i Piqueras, encara que aquest
vulgui cm-regar a Navarrete tosa la
neva culpahilitat.
El jutjat, salvant la compareseencia dels detinguts a Ciudad Real
Daimiel, com a encubriclors, ha acabas les sesee actuacions, deixant tritt
els extrema aclarits. Aquesta tarda,
dones, no ha actuat, dedicant-la a
ordenar les actuacions i a preparar el
renum. Per de prensa que es vagi no
podran passar les artnacions al capita general fins a denla passat.

Les sardanes

i Salvador, arnb una conaissió
del Patronat Català de Previ
sid Social, formada pel seu preaident senyor Albert Bastardas
i per dos dele sens vorals se-

nyors Francesa Arjalaguet i
Joan Duran Ferret, amb el
vocal patronal de la Comissió
paritaria nacional de Previsió.
sonyor Manuel Sorigua, per
trochar d'assumptes pendents.
seguint r51 criteri de la política
seguint
d'estudiar en cada
de
a com en un labora:5-mi neutra) per apreciar exactament les
peruliaritals de rada problema
del pais.

En l'rementada SPSSIÓ ints
els reunas ennvineu e ren en la
necessitat d'intensifioar especialment en els centres de
cultura popular la divuleació
del regim legal de rrf irs obrers
i sobre tot del :s istema de minores que persa-ira nl treballasior assalariat trobar generosa

compensació a les aportarions
voluntari a s que fruti, per rebaixar ?Mal da retir. per augmentar la pensió o per a proterció de Unir familia, quedant
ami) les rnateixes aportacions
asscgurat per al ras d'invaliOsa.

NOVES RELIGIOSES
Quaranta bares: ParrAltsia de Sant
Jaurne flores erceposicies: dc dos
quarts de non del sima a dos quarts
set de la tarda.
— Con de Mida: Avui es fa la
visita a Nostra Dona de la Canal a
a la de Queralt, a l'esglthia deis PP.
Capta x in s.
-- Coma:ahí reparadora: Parrhquia
de Sant Agustç.
— Vetlles en sui ragi de les ir:rimes
del Pargateri. Tora de la Passió i
mort de N. S. J.

PARROQUIA DE SANTA MAla
DE JESUS DE GRACIA
Avui, dimecres, comenten du eat.,
deis de preparacin per al mes de acat
El mes de Maria el mati seraa ji
set, i a dos quarts de vuit
menees.
A la tarda es fará a les set els
feiners. i a dos quarts de set els festas,
Els oradors sagrats seraa els Te,
rends pa res Jacint Tordtlespar,
Baptista Arquee i Francesc Seges,
de l'Immaculat Cor de Maria.

PELEGRINACIO A TERIII
SANTA I ROMA
Confirmant t ampaant Is, ad.
tícia darrerament publicada,
podem dir que l'Excm. i Re,
Patriarea !latí de Jerusalem,
Vis Gran alestre de I•Orde
Sant Sepulcre. ha acceptat la
presidenria efectiva de la PeIrgrinació als Santa Llocs, que
organitzada per l'Orde de. ea.
valiera del Sant Sepulcre,
pitol d'Aragó, sortirà, si Dal
vol, d'aquesta ciutat el dia
dr1 propvinent maig. essest
quasi segur que acompanyarà
ele pelegrins des d'Alexandria
a Egipto.
Amb l'ohjerte que els pele.
grins puguin orientar a les fa.
'tibies respectivas sobre
llnrs on podran rehre correspondenria,se'ls ha facilite
uns Histins impresos, en els
(-mal es detallen aquella punta
i es donen altres notes d'ate,
res.
Per a eoneultes a "La lit.
miga de Orn". Placa de Santa
Anna, 26. on el secretad rep
tnts els dies feiners, de sis a
set de la tarda.
LA RELIQUIA DE SANT PEJE
CLAVER
Tots els exercitants, congre.
gente. verrhinins i abres devots que vulguin inscriure's a la
pelearinació de l'U de maig.
que sortirà de Barcelona mal
tren especial, portant la Tela
quia del Sant Exercitant. CC
gregant i Verdunf Pere Claven.
podran fer-ho a les cases segnents:

Llibreria Casulleres. C181i5.
Pujol. Foment de
Cultura, Roger de Llúria, 15,
principal, de sis o vuit de la
nit: Foment de Pietat Catalana, Duran i Bus. 1 I: JosPp
Llop, Rambla de Catalunya. 5g:
Benvingut Bolerta, Casp, 35,
15: Clandi

colmado.

A Manresa. les llibreries
Ve3 i linea
FESTES EN HONOR DE 1.1/4

VERGE DE LA CISA A PREMIA
DE DALT
Per senti,:icia del jutjat de pava
instancia del partit de Mataró s'u
resolt a favor de resglesia de SI.
Pece de Premia d litigi que agarz
sos'enia relatiu al Santuari de Islas
tra Dona de la Cisa, motiu pel
es preparen per a l't de maig.
el Santuari sera olear: de nou al es: u
públic cató:ic. solemnes festes
gioses. Al rnati se celebrara Fatißt
sacrifici de la Missa a l'altar re..ot
de la Verge Sartissima, el qual lleit'a els neun mumm cortinalges i sois"'
tuosa illuminació. A les des E anti, sartin, segens tradicional e Istant
de la Casa Consistorial les auteritan
i a:tres cenvidass de la capital
Lles comarcans, es dir:giran al Saleta.
mi de la Mare de Deu. on es cantara
un solemne oficio Acabades les fase
cions religioses seguiran les de. carics
ter popular. mena d'esperar. a jj n iir
per la satiefacci . 5 i ent113:35:11(
regna des que s'ha propagat a: Pe'
blis la noca de l'obertura. stet cescorrieä a la Cisa una gran perrada.
des;tjona de visitar i implorar la pt!'"
tecció de Mama davant de l'ariticuie
sima imalge que es venera en tan ir
Santuari de la costa Ilevantr.a.

JOSE.F2VIL.ANIC)VP.

HISTORIA

E.

LITER A TURA
DE LA CATAL A NA
PERSPECTIVA GEENERAL DE LES LLETRES

CATALANES
La Hist3,-ia da la Li 5 era:4ra Catalana es descampan de cinc i•pnertas
es la forma sellen!:
1. /1.1/XEME 57 .-1,/,§ ne t',urt
M. PLE5IT11).—nrs d'"t1 ean•
al primer /robador-gis
gemidor" nos al regnat nte
Causes de non, roneteux 1 daFerran "ei emane" n attY
la eertl, ne^enguer de ert15001. MIK Serle XIlt.0 /
lot ut 1150i. SealeS lx.o.
Iot el ant.e 5 xv.e.
x.e. NI e i port del Xl/e I IV. DECADENCIA.—Des da Fiaran
catowe fina a roda
ae le XIII.e.
u. CIIEIXEN.;A.—Des efe primde l'Arlbau (a. 11133 , , se•
a:11er de Palol fins a Jau•
ales xvie aviar 5 arme
y. IIENAIXEMENT.
lne I c el conquIstadoe• ta.
-Des FA/250 i . alar segle 2:11.e I
ramita nus ets manes dio
mur XIII.e.
Serle! xix.e 1 X.X.t.

dita lambe del Rellotge.
Aquesla hallada coinridirrt

arnb la sortida de l'ofici quo ele

devots de Sant Jordi, de Sarriä,
celebraran diumenge. a les 10.
al Retal alonostir de Santa Marta de Pedralhrs. en honor del
Sant Patró de Catalunya.
Tarda, a les cine, a la plaea
d'En Prat de la Riba. Ultra la
sardana de rams hom ha //ara la
de les garlandos.
Vespre, a les 10, a l'esmentada placa.

Església de Sant Antoni Abad
da de Sant Pau, 601. Ovni, elan
missa dels collegials, a un ene
nou començaran els exercitis deje
de maig a honor de Nostra Dei
Continuaran els abres diez feiner4k
dita hora, i els dies festius a le,
nema l'Arxiconfraria dele
Eucarística celebrari-la Comuni6
memorativa a les set del mati, i
tarda, de set a vuit, es larä
Santa.
L'Apnstolat del'Oraen, ceiebrarid,
exercicis del Primer divendres
de maig, a dos quarts de ve n, ara
exposició de S. D. Id.

13111MIIIIIIINIUMIMMINIiI n 1111i111111illffiliMMINIMIIIIII115:5315111i111155:1KIfflin:11151M5155315rei4

LES TRES AUDICIONS DE
DIUMENGE. A SARRIA
Les tres audicions do sardanos que tindran ¡loe dan/muge
tinent, dia í de Puig, a Sarria,
a cbrreo do la robla La Principal di Perelada, es donaran segare aquest ordre:
Malí. a les I 2, a la placa d'En
Gaspar Forrares, do Pedralbes,

APOSTOLAT DE L'ORACto
LES ESCOLES PIES

Da

,A

VIINIOK

EDITORIAL POLIGLuTA - PETRITXOL
11111111111011111~1100011111101111211112011211111112111111.
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*maese le Cali« da

LA PUBLIOITIIE

ESPECTACLES
"-%
LES ARNII IIIRISSES
de Pierre Folf.
LA TEND/1118111
Deus trlomphals
Bataille.
de
sumes du Theatre Vaudeville,
ONARLY DE A. FAGERIONIMOT
le gros Bucees de la saison de
Paris. Toilettes nouvenes des
premien» mamona de oouture
de Paris. Detalla per programes
i cartee. E» deepatla a oompladuria.
esesesosseii44.3444444444"

TEATRES
Gran Teatro del liceu
Avul, setenta de propietat i
abonament, a dos quarts de
deu. Penúltima fundid de la celebre companyia de Baila rusos" Darreres representacions
dele celebrats ballets Carnaval,
Dapbals et Olos, Puloinella,
Prinoep lgor. - Derntt, comiat
de la Companyia. - Diumenge,
die 4, a dos quarts de sis de
la tarda, Primer Corleen Sirnf6nie, sota la direcció de t'aminent mestre Félix Weingartner.
Es despatxa a comptaduria.

Teatre Catalä Romea
Telitea 33gg
Avui, dimecres, a les cinc de
la tarda, butaques atta 0'65
pessetes.
01)ELLS DE PAS
d'En Rossinyol. Nit, butaques a
dues pessetes. L'obra del misteri,
L'ESPEOTIVE DEL SENTOR
IMBEROEN
Quatre actas, de gran ernocini.
-Demà, dijous, tarda, espectacles per a infanta. Darrera
representació en aquesta temporada de la reina de les rondallas La Nonatos*. Per única
vegada, preu popular: butaques,
a 1 i a 0'65 pessetes. Ni:. Tertúlia Catatanista. Ooells de pas
i 4. esea de la tranquiiiitat.
Divendres, beneftel de Baria
llorera, Mi I monje), d'En Guimerà, i Peeolgolles, de l'Esta-

ier.

•444»•••••••••••••••••••
TEATRE TIVOLI
Oran companyia de *amuela
Primera actora i directora:
FERRAN
ANSELM FERNANDEZ
Avui, dimecres. tarda, no hi
ha funció. per donar Roe
a l'assaig de La Virgen Capitana. .

Protagonista: Pau Gorga.
-----Dijnus. tarda, La monteria,
per la !lugano i Vendrell, i
Los cadetes de la reina, per
I Emill Mol-Barba. - Diseabte. rot:
EL DICTADOR
pel seu creador Emili gagiBarba
Es despatxa a comptaduria.
ellgeritelgeoltiell.114041reeree.-

I

Avui, dimerres, tarda, gran
vermut popular. Butaques a
dues pessetes. El grandiós
3111.

101. DE IIEVIIJA
Bit, a les den: Els dos grana
tirita de
FREDERIC CABALLE
LOS CADETES DE LA
REINA i
LA 0A1110101/ DIU. OLVIDO

TEATRE COMIC
de

GOmpanyla hIspano- criolla
11011LE0111.1.0

14441144,0410444.1411444444111

TEATRE TALIA

04444.01I.I.S.04.44414~

SOBA

Companyia de comèdies de

b44•.406~4-4•••~4~4*

MELIÁ CII3RIAN

APOLO • PALACE

Avui. dimecres, tarda, a dos
quarts de sis. la graciosissima
comedia en tres actas, de Carlea Arniches. La chica del gato;
litt, a un quart d'onze. segona
representació de La esfinge de
Utrera. El mes gran ésit de la
temporada. - Denla. dijous,
tarda, a dos quarts .de iis. la
joguina cbmica en un arte El
sexo débil, i per primera vega.
da de larda La esfinge de Utre.
tea. Nit. El roble de la Jarosa.
Dijoue. tarda i nit, butaca tres
peeeetes•

Tournée Manuel thuirages
Avui. dimecree. a lea 4 de
la tarda, i a les den de la nit:
DIJES GRANS FUNCIONS
Entrada I butaca, 2 pomelos
Entrada general. 80 céntima
18 i 19 repreeentarid de la revista en 41 quadros, de gran.
1. K....1
dios
200 sestits nona de Max Walton, 200; 85 artistas espanyo.
lee i eetrangares; 14 decoracions novas del mestre escenògraf Ros i GlieD,. Apoteosi estupenda
LES ANAGLIPHES
LES OMBRES EN ItELLEU
repreeentadea per
LES AUBIN LEONEL
El n-iee còmic i original de
tots eis espectao:es, exclusiu
d'aquesta empresa.
i Les
lotee les nitel 1.
ombres
Divendree. tarda. c.c bi
ra funrió, per ver:firar l'assaig
general dels nous quadros ti.
luiats: Les boros i Light-Dancea, amb yuadros. magnifiques
decoracions del mestre Ros i
Güell. 150 vestits nona de Max
Walkarki i Madama Jeanstte.
Debut de quatre notables Sr.
tetes estrangers, nouss a Eapanya.

Eilt Imandkla 1 tota la emnseanyla
Aval, dlineeres. tarda, a les cinc,
matinée • praxis populars. L'tntens
drama en treu /tetes,
Situabas.
LOS MUERTOS
ereseM d'Er.ric De Rosas.

La comedia en un acta, de
1. G. Castillo,

COMO U NACE UN DRAMA

Nit. a un quart d'onie, Mies es-

trenes. dura. Estrena del drama en
un arte, de Robert Braceo, traducde de Mario Cataldi 31arelal, Don
fuetee Darutso, 1 estrena de la tragicomedia en dos Quadres, d Anune
1 Otter. traducei6 d'emane! Moocti„
La cr3n Manta sedera leed«
--•
diJous. tarda, a cine,
matutee popular . Des Plateo Cantee 1 La litóerienta uñera Deudat.
!lit, a un quart d'onz.. entrena le
la coir.edia de Miquei sr. Escudero.
Remo se Meya
Avult, estrena dlic;deell.
Es deslavas a ComptadUrill.

effl000soo».4444444444.4
Gran Teatre Espanyol
SANTFERE - URGES
Mut. dlineerea, tarda. a les cine.
Entrada I butaca UNA paseata
LA 1114111EINA DE Fir./k440
illt, a les deu.
Gran tan deis tentaste vodevilesca
en un pròleg, tres actea 1 treta.
de I. Montero, ma g ias del
matee Pos,

PISE 114. 0150011 PORTA RA111111111

---

oarat, albeas. Primer de Mili

Tarda, a les 4, I n11. a les 10:
L'EXITAS

Teatre Barcelona
Companyia cOm ico-dramitina
RICARD PUGA
Avui, dimecres. tarda, a un
quart de sis, la comedia en
tres artes i en prosa, de
Garles Arniehes:
LA TRAGEDIA DE
NARIONU
Nit. a un quart d'onze: la
comedia en tres actas i en
prosa, arreglada a l'eecena
espanyola per Emili Fernändez Baamonde,
EL DOCTOR JIMENEZ
Deniä. dijoue, tarda, El doc.
tor Jiménez. Nit, La propia
estimación

s4444444•4411444~~
TEATRE POLIORAMA
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francesa
Alaro6n. Primera actriu,
Maria L'olas Manaré

Divendres. estrena d'En Be.
na vent e.
MAS ALLA DE LA MUERTE
,44.4414«-114+11~444441444*
1'44.444~/~.~.ORR»

ELDORADO

Avui, dimerrPe. tarda, a les
rim e . mal indo selerta:
ACAPITO SE DIVIERTE
NO. a lee den:
INMACULADA

Ctolleeu de varietats

Di . i0115, nit, estrena en
aquei-t teatre de la comed:A
en tres arte'. de J. M. Granada.
EL NIÑO DE ORO

1144•04-444.4w

Pavee 444440.

Gran Teatre del Liceu
Avui. dimeer p s. 30. i dijoue, 1
dc maig. Darreres funcione de
la celebre rompanyia de
BALL!' RUBIOS
Diumenge, 1 de rnaig (tarda:.
dimerres. 7 mit) i diesabte, 10
nil maig,
Tres grane concerts aindiados
sIlla la direcció de l'eminent
mest re
FELIX WEINGARTNER
amb la cooperacid
PORF10 OATALA
i dele relebrals solistas Andrea
FOrttelle,

Teatro Catalk Romea
Telefon 3,500 A. Dies, 9, 10
11 de maig. Troja granda gatas de Comedia franeaise, avec
le concurs de Madame

PROVOST

entouree de Comediens des
Prineipaux Tbeatres de Parle.

Aviii. dirnerrae, tarda, a
les cinc; nit, a les deu.
Colossals programes. Pro.
jeccide de notables pellíGules. Exilas de l'estupend quadro d'atraccions,
en el qua] figuren els cele.
bradissims artistas POLDAR TRIO, jongleurs; MARTA PCJOL. celebrada dansarina. LEURE A. VELLOS,
celebres acrbbatee. LES FA.
VORITAS, artistica atraecid de cant i ball. Sucres
sucres. sucede de la monte.
sima i cenia) artista
MERO& SER1311
en les interessante creacions del Ben variadfseim
repertori. Cada dia, tarda i nit, el grandide èxit de
MENOR IBEROS
PrOximament: Sensacionals
novetats 1 extraordinaria
debute

Emili Vendrell i Ricard Fuster.
Es despatxa a comptaduria.

Teatre Cataiä Romea
•

Demä dijous, nit,
TERTULIA OSTAL.ANIIITA
OCELLS DE PU
iLA CASA
DE LA TRANQUIL.LITAT
Es deepatien vals: Capelleria
Gili, lioepital, 16, i
Davallada de la Presó, 8

41111111111•••••••11111111111111111111MIMMOMIIIIIIIIM
R
A41 Palas de la •
lrlsteeratIc
saló
ze
Cleenatoiraffe
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Afaiti's de pressa

Afaiti's hé
Com?
S'afaitarä apidament, asta &Ve.
ment, perfectament.

n

Gran Talare Cendal 1
Gran Cinema 13ohémia
Avul, dimeeres. tarda 1 ott,
nMes programes. ProJeceld de les
formoses peNteulea: Lea 11111011111›
Ilse ssavalges g a l'Australia; Denla
d'esme; La eell de l'Amador; Alee
Mema adorada, sle %oval VIII Jornada de L'unpiseagor den, pebres,
1 represa, a prees del públle. de la
grandlOSS Cinta Lee duo. Allende
(proleetant•se seneeral. La part
corresponent a la raga sera cantoda a sea natural per una notable
flema, dlJous, grana estrenes

t
4'4/4/eresesesesess-vv4-vele
MMPIM44~~4444~4.16•

SE UAM

COU

Avui, dimerres. gran èxit
de PER FI TOTS SOL*, comedia, del PROGRAMA
AJUMA. per Bryant Waehburn; GRANE ESPERANCES, adaptació rinematogräfica de la liegida novella de GhaPlee Dickens
"GrPat Expertal ions"; ROSETA» UNIVERSAL nú.
mero 91, i la còmica de
gran broma UNA EXCUR810 AL POL, per Snub Pnllard.-Diir,W, EL REFORMAT, Enid Bennett.
I
40"444444444444144444444.

Cinema Princesa
Via Layetana, número 11
Telefon 2372 A.
Sernpre el militar conjuni de

programes. Eeplenclida projecció. Av ui. dimecres. L'empera-

dor deis pobres, projectant-se
el sate rapitol; L'encía de No.
va York, rnagnific film dramatic, interpretat per la divina artista >by Peggy: La rad de
viure, magnifica comedia ame-

No Ii quedarà la cara irritada, no

Diana - Argentina
Exceisior

sentia cremor o

teee.4.44~~6444~
I Nenemental - Pedrei 1
Walityria
Avul, ~erres: Por viajar la mes.
. Veeeer d'una eme
I
mo Lag ellea ea/ dele,: Muelen@
d'En IMmeurpin; Un miel% 9511e.
Mota, gran eadevonlment i ZaiteI
ser: Mis enemke o la loas, I Sor.
te. II

nada, gran novena d'En Blanco ¡Si.
hez; Isanamp, per Wallace Reld:
La cal da hl fama, per Naciste.
1 atleta.

Salón

leeini1,41bria

Espländid Mema
12 locM mes elegant i cbmode
de Barcelona
Garrar Valencia, 289 i 291.
entre Roger de Llúria 1 Bruch.
Orqueatrina Torren.. Eme.

irritació

dennis

d'afaitar-se:

Avui, dirnecree, capftol 8 de
L'emperador dele pobres, Les
dues belenes, Les meravelles
ealvatgee d'Austridta, Danta
d'acer, Illefilque adorador de
Sacos, La aort d'Amador.

Elimmarä el sabe), ta trotas, els potete i tots els altres o4ectes, tan eaposats a cultivar tnicroSis.

:CONCERTS::

Demani-ho en perfumeries, clrogueries,
etc., al Preu de a'5o pessetes

SALA WERNER
Demà, dijous, i de maig, a
les den de la mit, -

Recital de

LAD1LLAS (CABRES

cant

ExterminadeS en un minut amb
e

a ehr-rec de la sopran dramätica

FARMÀCIA

SOFIA URGE

PARADELL.Comte Assalt.28 -BARCELONA

UNA PESSETA -PEA coaacu.130pessetes.

deixebla del mPetre Vidal
Nunell, del Reial Conserva.
Inridel Liceu i director del
Teatro Linie.
Programes i invitacions:
Ronda de la Universitat, 31
i Rambla de Catalunya, 72

/
5..,- ..

"E L S

QUE PATEIXIN

MA

o sidocacid. que un
Els que Undule AS
• ls PAPERS AZDTATS o els CIDARRETS ARTIASAIATIGS
del mateix Doctor, que calmen de seguida els ataca I di
nit permeten dormir tranquil.-Demanon prospectes /

33118111131111

TURO-PARK
El paradita dele nene
a1 agniflos Jardins, oberts totes
les tardes
Demà. dijous: Primera matinee infantil, Arturan totes les
grane atraer-tone: El gran Ghar.
lot. rei de la broma - Teatre
Putxinellis "Quatre Gats" - La
casa encisada - La plataforma
cie la broma - Wittehing-Wa;ves - Antomblails infantile, etcelara. A les set de la tarda
engegada d'un magnific castell
de focs japonesos, amb obsequie per alls nene, confeccio.
nata especialment per a aguas ta fasta per la casa J. Forès.

11111111111:11115111

Petits Ill locis Classificals

DI VERSES
HIPOTEQUES. Zra.um
.otel.

5. A. Pusetge do SI Pa. A
a 0'50 pessetes les den pri- traenicld,
Mema Veleta' 6494 •
meras paraules i a 0'10 per
'Tic
"
PROPIETARIS •• conoc"Plut
er, Mil
:: N cada una d'exces
Condiciona Immincerables. Rad: RIMA
de

UftfilES DE TREBALL

PELL, CABELL I SIFILD
r,„„,„ r

drogueries,

VENDES

100 LOTS DE TERRE1T

d'ocasid, de 2 m. 3'60 I 420
m. entre punta. FUI d'Enüll
Bruguera._ Mareta, 28.

TORNS

400 meres equiv. a mis de
10,5 00 pams, a soo paseata», 31

cabals, pentes, l'un Mes
ARQUES gratis
desromptes per tal

Prat de Llobregat, tocara al
passeig de la Cordeta Caunovas, prop de la mar i bosc, lliadant Camp Aviació, aigua artesiana Raó, G. Casanovas, Art.
bau, 47, principal, t.', de 5 a
fainers

lic

Grandiós èxit de J'opereta cinematogràfica

LA GEISHA RUBIA
Cada dia, tarda I nit, podeu admirar aquesta obra
mestra en el «u genere
LA GEISHA RUSIA es canta en espanyol

les Flore, 16. bauos.

Montada, dele Hospitals de Paris. Corta Catalanes. 539, accessori.

rornfmeld, anide
colmados
10 a 11. Corta (Amilanes, 596, pral., Seg.

CORREDOR

Uqu1dar4es. Mallorca, 123, interior.

/ Ario ereen, e ntri vre restr iOa r e. egszteeds eCiaori.

KURSAAL

QN

PASTILLES del Dr. ANDREU. San tan rdpids 1 segura els
afectes d'aquistes pastillas, que a les primeras presas se
unt ja un alleajament que sorprän 1 anima 1 paireld simpa
desaparela la tos per complot en acabar la primera capsa.

DIVERSOS

:era%

T ..., ...,\

1urenomenades
que sigui, que pren lu
per forte I a prenota

ee,144

C:rdieel epal re

-su

ADELL L'insecticida PÁR

III100EIERS
per a Hogar al carne de
Llästlea. tolmo/in 12. Preu:
ti duros al mes. Rad, al matriz carter,
ntlrnero 16. 'tema.

BOTIGA

e

llegar, 30 rpnlórnetre% de BarPER areInna,
dos pinos, misia constriir.

•nnann•nnnennannail
Fetidez de Nadadas Cerilla

•leetricitat lavabo, o-ater quatrn
derrmitoris mediador. galena, cuida. Estad!, terror/tul). Han: carrer Gima, numero I 01, principal.

Bajeles da Valencia ateclan de construcció

bono Informe deeme pis o baixos
/Ins a 60 pesantes lInguer ron/ir/mis a
Jorda-lndilatries. Ronda Sant l'ere, :2.

MATRIMONI

Casimir Vicens.
Paseata: Tallare, n
Telefon A. 50%
Melca; Garrar Iliketavant
prop de la Traveseare
Sana)

COMPRES
tren o gimee cases
COMPRARIA bars
t etes a Sala pe.
Nona, numero 9.

---CINEMES

PASTA NIX

Usant la

11u de Gulsols. Ofertes: L. V. Banys I

vu s

•
Orquestrina Sufl
Avui, dimeeres, hit, La %Isba rubM (sistema Noto •
Una), al ilsion <MI compositor alemany Nans-Allbout, ean- •
rada per artiefee eepanyols; cor general i augment d'or.
fgreSire fezeinsiva d'aquesta empresa); La tragedia del "Ko~de (exclusiva). inspirada per 1Nanda-Navdety; La sert
.1raMNIor, de brama.
..• NOTA: Im Notaba rubia es projectarà a III tarda, g un
0 814 do ast, taja nito a do. coarte tenle.

Afaiti' s hisibnicament

Avui, dimecres, L'hotel de Po.
ilard, Sonant el oulro, ti round;
Els parraoe I la riquesa, L'em.
parador deis pobres, 8 apisona;
Rosario la CortiJara.

Condood.id

mirra aminist

1•444441444•1641.41~14

ma. UD sorollen de

LA BATALLA
grandiosa creado de Besana M'ya-

Da representat apuesta obra mes
de d00 segadas ron.neeutives al
teatre de la comedia, de Buen«
1re :Ítem matinal de
Dturnenge. 4. 11~

ereacie genial de Illareisln, el Qual

Rivera-De Rosas

tele Dama
ATUI, dimecres, rendido progra1

eg*****4Peree*Vegreere:••••••••••n

quadro', Ruusifle, protagonista
!fardan): In. vaaronaitt ea im
tete 1 tres quadros, de gran esa,
EL ME DEL CORRALON

Companyia argentina

011,1112 MEMA DR 1110D4
Iletablee smaNst T'INDA

Dijous, tarda, fixeu-vos bé:
MIARUXA i
LOS CADETES DE LA
REINA
Aviat
EL DICTADOR
per 'rodarlo Ciaban.

un ame 1 tres quitares.
EL PIDE DEL WMALOP1
BU. a dos (maro de des. CO:Misal
tuncld: 1. L'entrames, Chtlingetto
11. La eareuela en un acte 1 tren

Mana, Interpretada pe, gran.
actor George Anis; Sonant el
oulro, salé round, pel gran pugilista RegInald Denny; El fan.
Muna de Olear, aesumpte ebmic: Meñique Suma un aeoldenL gran broina.-Demà, select es estrenes, entre elles
&Inflan" per Ilerbert Rewlinson: La vida ad de tot, per Viola Dana; Cal minéis* ele vos.
tres multe, per Perla Blanca;
L'emperador dele pobres, capftol vutlt; Mefilque adorador de
ascua, gran broma, i d'altres.

bodeoo•••••••••ffloss000«. Teatres Triomf i Marina
Saló Catalunya
1 Cinema Non

1 111 ge ~piales mimar.
zgo/4
la gentll Diponeseta TSUR1.1
1 grandiosa batalla na•
lieleaddlild
Tot, presentada amb Ulli realltat
emocionant.
44 nevatada 14 Vlrghnl, edmIet; 1
la magnMea comenta U1 fUla MA
general, 1 Revlata Pathe
AV1S.-La batalla ser& presentada
ami) eta afectes de dispara de cano,
tal com es reu a Parlo. ami) gran
Salt.
Aslat: El leve MeIeedue
(sumptuosa presenten»

i

TEATRE NOVETATS

JEANNE

Frederic Cabal»

1 Arul, dimecres, tarde, a dos guiri'
de cine, gran nutInt e popular.
Butaca. 2 pie.: general. O .0
PROGRAMA ISARCISDi
1. La comedia en dos ames: La ame
gama de Petra; II. L'apropeelt en

11111444.611•44414144444144ieseee

ROM El. oigo*

TEATRE NOU
Companyla de amuela del
bariton

ret narval de bar a peto' eee.
nbmies. Oran terraese.
Pese ánlo, una plasta
Avni, grana sesslone, tarda 1
nit. Tarda, a dos quarte de ttins,
nit, a dos quarts de deu. MagMis P rograma de pealen/1es.
Totes exelusives d'aquest saló,
Lao duma asumes, Amor I bunyole (amica), 1 la pellicula
sentimental L'Insomnl, pel genial Signoret. - Dissabte, esdeveniment cinematogràfic. Estrena de la grandiosa paliteula,
exclusiva d'aquest saló.
EL VAIXELL FANTASMA

BARCELONA

elmwomul

URALITA
material compost exclusivament amb amiant t

PER

A COBERTES

~cut

( Plagues de 40 x 40 cm., colore gris ciar i roig.
onduladas Canaleta de 120 x 75, 185x 114 1 250 x 114 cm.

( Mines

PER A REVIiST1MFNTS ( xspet,

la nda • u de

IIDIERilt per e blindes nigua, de diluente tedies

üralita, S. A •

i20 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.
DIPOS175

pu a alpe, difunta babeen

BARCELONA, MADRID , VALENCIA. StirlLLA, LLEYDA, SALAMANCA. BILBAO

()flanes centrals : Plapa L tbpu, 151 %lobs 1644 A i 848A

BARCELONA

