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DE LA BIBLIA A Les relaciona cor- ELS JOCS FLOBALS
MUSSOLINI ibis entre Tolosa DE BARCELONA
21 CITO 1 L'EMIGRAT
»LOSA
1 Barcelona daten
Les llamas del Yatlti
ver,
ja de muits anys
el

Una de les més bellas i mea papulare peosies de Jacint
aspar ts sens dilate "L'Emigrant". Amb la nalsica evocadora
Maestre Vives, els 'marres orfdona fan regsonar plany enyorseta del català que s'allunya de la tersa pairal a través 4ela
rrans camine; de la mar. Aquesta cançó de l'enyorança, per la
;esa :letra i per la seta mitsica, ha conquerit un lloc definjtju
ilels coro de veus i en els cara cle sang i carn dels fills de Cas
üaya.
Nosaltres creiem que el català que s'enyora no pot éeser
rentat com a constant tipus racial. Molts catalans senten,
nuny de la terra pròpia, la interior fIblada angun:osa de l'engase
jsment. Però no es pot dir qua la tendencia a enyorar-se sigui
ca característica del temperament català. Al contrari: el tipus
jel rodamón is catalanissim. Amb la condició, això sí, que després de rodar el món. torni al Born.
Atoas els pitaseis est•angere, pròxims i allunyats, hi ha catabais nombrosíssarts. Le riostra raga és una de lea mis expan giosietes en aquest aspecte. En Cambá din que ell no s'enyora quan
fin de Catalunya, i fa ben be l'efecte. que no cap el que ea
renyorança. I això que pasea a En Combó, passa a mulera i a
&ere de catalans.
Pese) si, en general, els catalans no enyoren planyivolament
tiesura, hi pensen amb filial insistencia. Pensar en Catalunnya
(sales eficaç i més viril que enyorar-la. Pensar en Catalunya
as de fora i des de dins, des de lluny i des dfp prop, en ala días
¡legres i els tristos, en les hores clares i les horas de foscor.
pelear en Catalunya és el deure de tote ele Catalana.
Mossèn Cinto hi pensà, en elS seta versos genials i delicats,
els actea de la seva vida, serena de primer, tempestuosa en els
arters tempa. El poeta duia el cor ferit. I lee gotes da sang que
amativa esdevenien poesías. "L'Emigrant" és l'oració d'un ea.
alt a Catalunya.
Nostre, nostre, nostre, és En Jacint Verdaguer. Ho es per
lastin g i per l'esperit, per la naixenga i per l'amor, per la vida i
per l'obra. Es nostre, nostre, nostre, i no ens el pot prendre
d. Els bons catalana podem declamar les seves poesías i cantar
lEsseves cançons sense esborrar-ne res, ni una rutila ni un mot.
Isi un dia, ací o allá, ens senten enyorívols, ens acut ala llavis
aquel] "Dolça Cataluny„a..." del cant verdagueriä.

full de dietari
.41.I. l rOA'AMENT RECIPROC
liimirat sempre amb una torta
ru-_-c.0 els llibres i fascicles que
gran instruir-nos d'una manera iulscbre coses tan complexes com
ha de saber l'horne casat de
noia de quinte anys, o el
rce familia, o la vidua jove, o el
2 empedreit, etc. Tinc idea, en
Pa :loe, que ningú pot esser prou
• prop imaginatiu per determinar
r. aplom tot el que ha de saber un
cantemporani en les diverses sieons que comporta la vida. Tinc,
iMs a mis, la sensació que el ca21 de coses a saber no sols varia
r a cada eciat, sinó per a cada esert, per a cada nació, per a cada
lró si trobo mala:ninf a la - preteríresoldre en un sol manual el
rima deis coneixements generals
eha de ~ir cada home, trobo
Uniraonat que hi hagi una guia
12 ami regles concretes i practiques
Xs Tia dels tramvies.
Poner per aquest camí arribarem
orenteguir qm motes dones no
de l'estrep de la manera mes
411rdes, com si les lliçons de l'exca
fossin absolutament in-

ék
s liebem bé, doncs, que el senyor
,arada s'hagi preocupat de convoer m concurs entre els dibuixants
Pe ilustrar gräficarnent el públic soti precaucions que ha d'adoptar
t's tiatger per evitar accidents.

tio son maniàtics. Si fa pocs dies

La Política
EL PRESIDENT DE LA
UNJO MONARQUICA.
Retallen d'El Correo Catalän,
d'ahir:
"Ha sido nombrado presidente ae
U. M. N. el ex diputado por Arenys
don José M. Milk y Camps. Ha cubierto la vacante producida por la
muerte del marqués de Sentmenat.
Quien no se contenta es porque no
quiere.
Seguramente 41 na de las primeras felicitaciones que recibiri e/ señor Mili
es la del alcalde."
D'UNA, NOTA
El Costra eollega Las Noticias publica la nota dels anties coraellers
la Mancomunitat, començada amb
airees paraigraf
"El señor Sala continúa criticando
la administración de la vieja Mancomunidad, sin darse cuenta de que ha
de ser rectificado cada ver que desea
recordar algún dato concreto."
EL CENTENAR' DE PI I
MARGALL A SABADELL.
A Sabadell ho estas commenorat el
ccntenari dc la nairelea d'En Pi i
Margall, arnb /a descoberta d'una
pida i un míting en el Qual parlaren
els ex-diPutotr Pulet i Barba, Coypanys i Domingo.
Hi assirti nontbrodíssim palie i
regna un Prvid entusiasme.
CANVI DE RETOL
Els del "Partido monérquico Alfonso XIII", d'aquesta ciutat, han acordat
dirs oldre's i ingressar al "P. U. P.".

taran doldre'ns del pèssim estat d'u
ti' Par,: del material circulant, avui
• felicitem de la idea podagigica
• serrfor Foronda.
X otaitzes l'instruim sobre COM han
(Mrr els tramvies i ell ens instrui11 sobre com han d'ésser els vial111 Podem esperar que gräcies a
teuest alliwnament reciproc, la nostra

DE CUBA
Una nota del secretari
d'Estat sobre l'alçament
de Santa Clara

tsr esdevindrä un model en mate• de transports collectius. Amén.

Madrid. 2. - Ainb morra dele esde,
veniments politics desenrotIlats a Cuba,
la Legació de la dita República a Madrid ha facili • at el següent cable oficial signat pel secretari d'Estat d'aquell país:
"Ministre da Cuba. - Madrid. Per informació de vosti li comunico
que is certa l'existimcia d'un alçament
sediciós. Un centenar d'hornea s'hati
alçat a la provincia de santa Clara
solament. Forces de l'exireit persegueixen els alçats, continuantent ba-

Carlea Soldevila

La situació a

Eut opa

h oras d'ara deu haver-se
ceiebfat Ja a Londres l'entreentre Theunie I Mymena,
Per una part, I Macdonald por
lanas te
gran reserva
Obp,si guarda
que 8•bl traotarls,
k,'a en el. enroles autorit.
4ts s 'asscgara que el mantoalment de lea tropas tranossee
11 Ruhr :lord una de lea cp208+
'fe % mee Importante, I segons
*r

tent-los en petites topades que han tingut. Hi ha lu gut ja algunas greses tacions de rebela que s'acunen a le
legalitat. El Govern esti preparat per
restablir Fordre. En la resta de la
República hi ha tranquiHltat. - Cés-

abia, no hl haurà
cap d'II%l 'ad cc ntinuar.ta.

.2• la visita q ua tarea *le$..
n' Imerleene a Iar. %elle%
4";•ar a WuhInstoet, es
q ue, segene el erlterri
e.l
r
teit, lotee lee gOtetlons re14:41 • l'aiglosies16 de Pintos.a :a C o niba14 de
-* .‘z;.."
418,a1;
&

seu aspecte hisl?r}e: (-escota
eetrata". que sosté la admirelacia textual i ofielal dele relate bíblica, i resrola ampla".

que creu que la irisa:sacié
vms i l'exaetitud dels Ilibrea
santa, no entiben a certs detalle
adeidentals i seetindaris.
En temps de Benet XV hi hagua un avene considerable dele
partidaris do 1-esoola ampla",
alguns dele representante de la
qual creien comptar amb la hanevolúncia papal. Despries alta
produit a les albares de la Jerasgara eelesiästica una reaecid
en sentit favorable a l'"escola
astuta".
El Sant Ofici. que saorupava
d'aquesta qüestió, ha fallat con,
tra l'"escola ampla", confirmant i aplicant al ras d'ara anteriors dis posicions i defini(dona da l'Fsglesia. El Manual
biblia de Brassard. que servia
de text en pls seminario de
França. ha estat excomunicat. 1
el clergue i professor romà
Buonanilli, catedrätiHistbria
del Cristianisme a la Universital, ha vist condemnades leo
darreres obres caves, que la
censura eclesiästica havia aprovat isoladament, i ha estat objecte d'una severa probibicid de
dedicar-se a Censenyament i de
donar conferencies.
PM que fa a l'actitud de
glesia davant el feixisme. els
telegrames del nostres (fiord han
donat recentment una itiferp_
sant infarmacid. I a nosalires
no ens plata de repetir en acuestes breus notes exteriors
que ja diuen els telegrames.
Preferim d'amplie, rris tard, la
informació sumäria que ve per
fil.
A. Rovira I Ylrglil

Bis senhors teonseilhers de la
eiutat d Barsrelona.
Mot bonerables senhoe, iant
affectunsament sea* podeto4 mas
1" eel lna utien3 e " e • ' e t. plct
vos assabor qqe Disu permetet
per las grapa inuridaet a f traar
guas et sales:litros da fonts,
que son nidildAS da tres saya
Prisa en 19 pais para de ea, la
ri l ltat Thol,,ia a aseen da
blats, per !a pcovesid ciet poble
de la aula pinito; per la erial
causa trainetiem Giras aniarelh
vers las senhorias. Per
so vos prasma tala sUsetuosa:nent mal podem que vos
plaeia, per honor de eek) e t de
la ciutat. comentir al dit Giras alguna quantitat de blat
per la provesió da la dita eintat. e en ayso nos farels singular honor et plaser, et senablament nos farem a vos de
las causaa que aurets besonh
del pays part dese, aasint cosa
tots temps es estat acostumat
de far. Et si (laguna causa vos
plas que 'macana far per V03,
mandato la nos, car de bon
la complirem. En pregan lo
Sant Esperit, mot honorables
senhos, qui nos done bona vida et tonga. Scriut a Tholosa
a dos del moto d'ahriel.
Ces Cap (tols da Tholoisa
Tote Vostres (1)
Per tal coca en el document
s'hi consigna el dia i el mes
de la data tinseguint aquesta
practica molt freqüent en el
segle .XV) ignorem l'any en el
qual ton eserit; amb tot, l'estil
i els caracters de la 'letra s6n
ben be d'aquell segle. En el volurn que la conté eatä collocada entre les que corresponen a
l'any 1 S33.
Aquesta Iletra de creença a
favor d'En Genis Amarel, anava eloíia per miljä del segell
seeret da la municipalilat de
Tolosa estampat unta cera ver.
gual segell, en dascloure la lletra, quedä fracturat,
restant-ne, pesó, una bona part,
la qual reprodufm aquí.

Chignik (Alaska), 2. — Malgrat els treballs realitzats per
alguns vaixells. no ala trobat
cap rastre de l'aviador Martin.
cap de Cesquadreta nordamertcana que dóna la %tuna al mdn.
el qual va sortir per reunir-se
amb els seus companys. —Havas.
—oChignik LAlaaloal, 2. — Malgrat les nombroses recerques
fetes en babea de l'aviador amesirt mejor Martin i si gen macanas pertanyents a l'esquadrele q u e ha empres la volta al
món, no Sha trobat el mes pata
castre.
lii ha l'esperance que tant
l'un cona l'altre hagin trobat un
reftigi en una 49 Ire moltes
fraetuositats de la costa.--Havas.
- --EL PROGRAMA NAVAL DE
FINLANDIA
Heisingtoxs, president 4e 14
República ha aprovat el projecte de
Hei sobre -1 nou programa t'aval qite
comprèn la coustruccid de tres rano,
riera, dos torpediners, sis submarins,
trents cautorpidiners, un vaixell escola i una base flotant,,Htvgi.

A\(1,-

EL TRAGTAT E'eirtE

LA mTERRA 1 L'IRAK
il:AC[0 ES GREIJ
andad, 2.,--L'opcsaci6 d'una
aren majoria de l'Asseelea
Ilarinnalnl Tractal entre An!Infusa f l'Irak agreuja la situarle) pala ira.
ri• ve . i,n1 21!;unee de.
Letteione j han estat («apegos
aliene perie41eg-4taveg,

M. POINCARE
REP EL SENYOR QUIÑONES
Par(. — E. 1 ennYer POin,
case ha rahat ?clasista larda en
audiencia l'empalagaos d'Eta
paaysa seasme Quiñones de
León.—Flavac.
••••••••••••nn••...............M•M•IMM.1.•• n•n1

CARNET DE
.LES
ARTS
,---e--AGRUPACIO D'AQUAREL.
, LISTES DE C4T4LCINT4
gqqesta agrupada ha Celebrat 1a
seva desata eaposiaió any al al Salé
Paris. Ni per le quantitat, ni per le
qualitat, ha sobrepujat les anterior,.
En canje; mis donava la sensapió que
en els capositors pserlornipa l'habilitat manual al coneepte estètic que
constinal: la red eeaistis d'asma
seneTe eictbric. En glineeal les obres
eres d'una excessitra submisst6 als temes. Posar-se en situació de simple
eopista, is renunciar al millor que
ti el procediment, a aquella cosa impalpable, fugitiva, que constitueix el

majos envio d'una aquardla.
D'entre les obres exposades recordem les dels ensota llagues. F. Bolonia Guerin, M. Farra Albures, P. Gaseo Costa, LI. Roig Enseriat, Sabati laumi, 1 3. Soler i Gili i J. Vila
Cinca.
GALERIES LAlETANES
N'Antoni de Ferrater esposa uso
collecció de ¡ardí/1s amb algUnS paisanes i orn interior, pintats arrth (a
distinsió característica d'aquest simpàtic artista.
D'entre totes les obres que exposa
preferim una nota de la " S erra de

Colornds (Caldo de Boli)" i un jardi de la casa Cuadros (13).

En aquestes com en les altres tele*
que els fan companyia, En Ferrater
ysa una paleta discretament apagada
i una técnica elegant i senzilla.
• ••

NI) se sap on para el cap
de l'esquadreta americana
que dóna la volta al món

pedes."

Unció formalment el Govern eybi
dels Esta% Units sobro le digerid de
Cuba. on es contenten actea de violenA,. el pre41 .mt Con, itl ge ha ,,rrl,”-.1`
Setnbacgament de totes les remeses
d'arAlal a Colsowilow, '

fletes aqui una Iletra original, del segle XV, escrita pele
Capítols ii ToloSa als consellera de Barcelona que ¡atiesa
la rordialitat. Seliteiorta itUft
exilia entro ambdues etIttStei
por fuel rosa s'ajudavea rifíitues
tnenf ea tés rie. eassitata gura.
BitsAlsaim
xiotroeshonnenrla db aip jteketcHailiore,

ESTATS UNITS

MR. COOLIDGE OROVNA L'EM-

BAEGAMENT DE TDTES LES
EEMEAES D'ARMZS A CUBA
Washin gton, p. - iiaxane eaidef ra.

1:

.Flames en l'ombra. Flamea
vives que surten do räniyn4 deis
haales, travessant les rabea venerables de color neara, de color
yermen, de rolnr morat, de coz
Inc bienes.
Al ‘'atieä hi ha agitacita, fa
mesos. laagitaci6 no es neePssitriament cap cosa detenta, ans
pe é. saludable moltes yeaadea.
Patas qüestians priacipals
tan als bornes que hagiteri en el
Vahea o hi jenen así agrio de
Hura geniudo. Es una qüestió
politiea. La interpretarle) i 'atorar:id de les Sagrados Escriptuses na l/1 primera qüeelia.
L'artitud clavant del pastit popular italiä i davant del fetxteme, ea la segona.
l'emps ha que en la alerecia,
sobretot entre ele sarges esIncliasna t erudito. sisistataen
du2a as,ofoo respecte a 14 tiers (le ronsidenar le p olia en

=eras,Tolpsa. 2. Entre Pis repreeeslants de les diverses
kcadtunies arnibades a Tolosa
Per assistir a lee testes del
Gai Saber, donades antb motiu
del sise centenari de l'Academia deis Jora Florale, figuren
els senyors Fraecesc Mateu,
president dele. Joes Elorais de
Barcelona, i Joaquim Cabot,
presidani ile verter') Gatalä.
"¡Malla-da de Selles Lletres
de Barcelona també hi es representada.
Al roncurs 19e4, organitzat per l'Acadèmia de lta Pos
Florals qta Tolosa, arcb motie
de. lee festes del seu sis4 cen,
.
' e ag et , ha n estat presentades
.
530 obres franceses en vera.—
llevas. -

A la sala gran d'aquest mateis estab:iment, el pintor Ferian Lasplasas
presenta una mostra molt abundosa de
la seva producció.
Malgrat la convicció amb qud són

Corn es veu el segell is rodó. de 45 mm. de diämetre.
p orla per senyals, ultra cinc

lloro de Ihr en la part superior,
la creu de Tolosa, un misten
i reesslesia de Sant Cecial.
L'avinentesa de celebrar-se
enguany la festa dels Jocs norato a la capital de Llenguadoc,
ens ha allegara la idea de publicar, rana a nota curiosa,
acarear doeument i aqueja segell. Si p ri ds1 segle Xva Bar._
(tetona presa un Out material
de bona eompanyia a la ciutat
de Tolosa. avui Ps aquesta la
qui ens china una prova beis
patosa d'amistat i alta espiritualitat convidant-nos a ce..
lebrar-hi els nostres Jocs Florals.
•
Ferran de Raparla
( I) Art. Municipal de Barcelona.partes comunes nresala, V. IM•1434.
xemnyfflummfflmfflerfflonve~~a~.

EL TERRIBLE c140
DE QEORRIA
Cent tretze morts
I un gran nombre de terne
Atlanta tallebegia). 2. — Revino lee darreree noticies reta.
fives al eici6 registrat al dia 30
del mes passat, el nombre de
b gran
moomr tisr: 401 eNifariate 1;4,
n
Nal ts renleners de pereoneb
k a n q u id« feille liar i • le

!sis «PM

executades aquestes teles i la unitat
fonamental que s'hi observa, no solament no totes sin igualment afortunades, sine, que n'hi ha algunes que,
amb tot i portar la mateixa data d'Once, semblen produides mirant cap a
tina abra fórmula. Aixi, el "Bodegó
de t'ampolla" ens sembla rnolt mis
reeixit que els altres. Igual poma
amb els painatges. "Camp d 'arròs
(18) i "Paisutge de prat" (al), que
gel nostre gust sin les dues malora
abres de l'exposicid, tant pel sentitpent del color com per la finor i la
qualitat de la matiria, discrepen, en
quant a rexpressió de la majoria dels
%are s paisatges exposats, d'una escriptura mis cenyida i dura, malgrat
d'ésser executats dintre el mateix to
i amb la mateixa habilitat. D'aquests
paisattles assenyalem "La costa del
Grao (Amposta)" i "Amposta i

PAMPELLUGII,ES
111baga1stioh. — Dies encera,

en parlar gel . maleta de les
Rambles, aventuràvem la possibilitat. da redimir la de Santa Mónica Sir .5 s, ....s.a
qtel l e 8 grane baluernes militan que l'empas i are n i empobreixen. Aquesta possibilitat
Calorgavem a la gran influencia que avur té la Unid N'anarquice, mestressa de la situacid,
cate deia hola en temps dels
noble% parea. Ara ens cal ategin que per les nusteixes seons
poden] confiar en la redernpaIU
a'aquesta muntanyolasssaa
d'universal anomenada.
Marinases>. — A França i
Anglaterra hom fa esforços
desesperats per treure de l'obsausiitat un pintor moja anomenat Alegandro Slagnaseo,
italià del segle XVII-XVIII.
Darrerament aquest artista
aeonsegui les honors d'una exposicie raonogrätica a les Ga,
!feries Levesgee, a parís. 4'es
tutor berlinPs C.assirer 0)t.
una petita manograN
da d'aquest pMfor; le "ázette.:
des Beaux-Arts" estudiä l'aslista; després evo feseta naes
suceintamerit els ' s.elmanarie
aluetrats "The tipbere", d,e
Londres, i la "Illustracier Has
liana"; per fi, ene revista de
tercer ataire, anglesa, emparenta Magnaeco el Greca, segurament perquè Magnapço
pintà amb moltes i !sirtes onibree i dibuiaä lea. figures molt
allargassades. El primer turi,
ferari, l'iaventor de MageaSaor
fou Emite Berested, el pintor
trisa i pseudo esteticista. pespres sbi afegireu eis eecciptorS ganen! Nicolle; 1.11 43 paciar a Frenes, ßennp Geiger a
Alcmanya i Armando E erri a
Itälia. Deixeu que ara lambe
Catatunaa ,hi fiqui cullerada,
mal sigui per denunciar la bromada i advertir ale poageldors
de crostes magraaeggianes la
fortuna que per MIES minuta
tenen a les mane i quina bella
«asió els ée oferta de desferse'n.'

Tants grans pintors oblidats
que esperen la resureeccid—i
entretant elle resurrectors s'en,
trelenep a sexifar les rema.
Caramellee. — Pienses pum
subtils i doctes han eantet la
poesia d'aguesta pasqual
dicid catalanissima pesque, ni
e la lleugera fais6 de la Pilar
Alonso, calgui insistir-hi. Per
ata?), enlloc de cantar de mas
jes caramelice ces inetinerens
mes aviat a bescantar-lee.
Dones, si: aquest porte,
ostum de sortir la vigilia de
pasqua a prolongar Ifricament
ele 'encisos primayerets bo
paptant una propina arnb rieles infames i al so d'harmopies i melodies buides o inno.
bles ...
cris semana iat costurn iceplorable — una tradició si es
Vol, pese una tradició servil j
vil.
Ela puntal*. — Al peu de
l'esglesia eternament inacabada de Santa Anna, pe; causa
de l'avaricia. del seus rics feligrecos, en el cor de fa eisitat,
Una altea pasa de 400 Maui
un nou pelara fort i sumptuós,
j les obres es realitzen mes
de premia eacaea que les de
la timba del Passeig de Orteta. I el bo del ces es que els
mateixos "clubmen" que aixe===
domini Magistral it una cosa inerte
i purament externa. Per aixb els
accessoris, especialmeet les fruites qtat
completen les compasicions. SOIS ala
fragmente Inés sòiids i• animats d'aquista quadres, d'entre els <país destaca el del sea fin, suban« sepas
una eatetlent recela de Mimes.
El seu unapany tu ha doaat s

quen factIrnent aques t es galleas
coastruciions s'armen a trfselie
rient amb ei asolaban d'elan' A
carees a defensas la religió tan
bou punt ele s altres" dubs-,
els dembitss, s'hi aboVin..
"Rieran r s neatis - , que dual
cfr'lls $
1:21
n: a--ET.df+041
AD
el Bailete Fi
eritie musical del nostca dtari
no compren el pesque d'ackises
:os enra yada int e rpreteid ras
reogräfica del s Apree Mili
Faune - . d'En Debussy, elle que
tan enrer t adament en dlu nara.dPr estätir. Pesque no säraga, clones, et tal estatisme,
cosa tantes altres COS.S
cante d'agnesi ballet, le de,
ent al segiteaS: Ia s Apres alidi
d'an Fauno" bou "crearia" del
celebre Nijinsky. aques1 daís-,;
seise velarle ter una rosa
cal i. pele tant. es documenta.
Faunes... faunas ...aieb etn,
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Secció dt Prope.gaáknda
Apesta Company.a obre un coacurs entre e:s dibuixants
que desitgin pari, arnb nI'objeeto ¿'alustrar 1r5ticament al públic de les precauciono qut ha d'adoptar el
vialger ncr tal d'evitar accidents.
Les condicions del concurs estaran a choposicid dels
concursantes a la Secretaria de "ELS TRUVIES DE BARCELONA, S. A.". florida -de Sant. Pau, 43, de 10 a 12 i da Id
a 18. els dies teiner3.
Entre els dilmixos presentats s'escolliran els que a jllde la Dil.ercid de la Companyia, reuneixin millors condicions, establinl-se per a aixb els premie següents:
CINC primero premis de CINC CENTES pessete' s.
CINC segons premie de CENT CINQEANTA pessetes.'.;
Les pelleions per prendre part en el concurs es dirigiran a la Direcció de la Companyia per eserit, admetent-se
les sollioituds des del día 5 de maig eorrent fins al ti, del
mateix mes, havent els concursaras de ter lliurament de llurs
dibuixos en aquesta Direccio abano del dia 31 de maig
13 24, data en la qual quedara tancat el concurs.
Barcelona, 1 de maig de 1924.
LA DIRECCIO
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Notes d'Esports
FUTBOL

•

s X. METEOR DE PRAGA

.raelO ESPORTIVA DE SANS
',veta mida a das quarts de sis
li ara lloe el primer dels dos partiti
oeertats per la Uni 5 Esportiva de
so ate el S. K. Meteor de Praga.
Perla favorable atmosfera que existas en la esponjee barriada de Sane
ar tal de presenciar aquests encon' eas fa creare que el camp de la
te
er.i5 es veura ple d'pentusiaste públic.
Seria aventurat fe- un pronòstic del
etCh d'avui per tal com dintre les
eascians favorables al seu conjunt
efertes pel Meteor ignoren, (iris a
rae pite pot exercir una superioritat
ebre l'equi p del Sans. el qual es pregri • ara al camp antb gran entitsinemi
per aceaseguir una victòria sobre els
eaguip de la Uni6 estafa compnst
IniZ175 elements que dispesa el
arcle.i encara podem avengar ls nosras Iretors que, probablement. en el
el' d'aval defensarà els reus colors
l'exceVient mig centre de l'Avenç, se-

• A les deu ea punt del mal:
Llançament del martelL
sao metres !lisos.
1,500 nutres Sao'.
lo,one metres
Salt amb perxa.
400 metres Ilisos.
Llanearnent del disc.
Salt de :largada.
Reemplogos 4 per roo.
Tarda, a les quatre ea nunt
izo metes tanques.
Seo metes nietos.
5 00,1 metres 11i909.
Salts d'aleäria.
Llançament de la iavelina
200 metes llisos.
Triple salt.
topera metres !lisos.
Llançament del pes.
Reemplaçaments 4 per 100.
El Comité organitzador es resetva,
si cal modificar l'ordre de les

Camp de les Coas

ny' G.-liaren!.

CAMPION A T DE LA PROVINCIA
DE BARCELONA
Demà a les cinc sie la tarda jugaran
ennp del Júpiter l'Iluro de Matará
j Catalunya de Les Corts, partit que
Forma éster molt competit domat l'a-- : rcliame nt de forces deis equipe con- •
zdents i els desitjos que tenen ambas clubs de vencer per tal de classi:icor-se a primer !loc.
C. D.
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ZLS CAMPIONATS DE CATALUNYA AMATEUR
Derná al =tí tindrä !loe al teatrd
Cae:e les eliminatieles deis pesos mal
i alarna corresponents al Campionat de;
Cataluaya amateur que amb tant
arganitza la Fedcraci6 Catalana
IC

Boxa.

Haiera-se d'efectuar un pasatge de
coeprovacia i l'aparellament dele bozarlors per sorteig, els amateurs halaran
d'estar al teatre Cómic a tres quarts
d e deu per tal que els combats es pu1.1in comarcar a les orzo en punt.

Per recollir les corresponents en-

Indem els amateur, han de pasear avui
a la nit. de set a dos quarts de non;
tel Barcelona Parcing Club (earrer de
la Pal e ma, núm. 15 segon pis).
LLEITA GRECO-ROMANA

Denla. diumenge, tindran lloc, al
Gamas Garcia (Rambla del Prat, 2),
el s C0 Mbiti finals del Campionat catala de lluita greco-romana. que anula
tat d'encert ve actuant la Secció es»l ira de l'Ateneu Enciclopèdic
Ultra cls següents combats, tindrá
efecto el repartiment de premis 21s
enotlors i a tots els atletes ntie
P re a pal fins al final CTI el Campa,:
nt:
Primor erbat: Sito Régulo contra
bien Capeta.
Segen comba:: Franecsc Solé contra Eduard Cache.
Tercer cernhat: Enric Vida! contra Jo e ep Pastells.
Quart cranhat: Viecns Paz contra
AtTe ! Cebrian.
A/test acte, que será per rigorosa
invitad& començarà a les catee en punt

del mati.

CAM PIONATS

ATLETISIVIE
DE CATALUNYA

Lardee de les proveo que tindra p
lite demä al camp vell del F. C. Bar'elop-a, en ocasió de celebrar-se els

famaionats de Cataltrnya d'atletisme,
seidents

4 DE MAIO

Gracia S. C.

1

contra

F. C. Barcelona
A les tres de la tarda, partit
de quena equips

—

EUROPA

C. E. DE SABADELL
Di aquest partit els nostres oficiotate podran admirar una vegada mes
el jec intelligent d'Estruch alhora
faaeirable compenetració que ens ve
ieraestrant l'equip de Gracia.
rEVERTON" A BARCELONA
Ha causat bona impressió entre els
testes aficionats la vinguda de VEeton de Liverpool, el qual jugará
mitra el F. C. Barcelona.
L'historial d'aquest equip des de la
era fundati5 (tS78) no pot éster rnes
havent guanyat (mate vegaen el Campionat d'Anglaterra i tany
no5 la copa d'aquella Fecteraci6.
aa.:est any, deis vint clubs que irtepro aquesta Iliga, ha quedat en cl sis h
tuf. b qual cosa ja fa suputar la yak:: actual duquesa ecuip.
L'Everton, que com ja hem dit dirrara dos partits amb el F. C Barniza. aprofitant la vinguda del Newae.:e United. vencedor actual de la
C.:pa anglesa, jugara un partit contr1
rent potent equip que tants bons re:era deba als nostres aficionats en
darrera visita.

sic

DIA

a dos quarts de olno

CICLISME
LA FESTA DEL PEDAL
L'NIO ESPORTIVA DE SANS
La Comissió Ciclista de la Unió
Esportiva de Satis ene prega que
convidem tots els seas ciclistes a que
acudin, a tres quarts de sis del
mati de (lema, davant del set: local,
carrer de Galilea per ajuntar-se a la
manifestació de la Festa del Pedal,
que sortirà a les sis del Saló de Sant
ESPORT CICLISTA CATALA
Aquesta entitat posa a coneixemear dele seis associats i de tot9
els ciclirlea ene (lesitgin concórrer a
la Fasta del Pedal, que se celebrara
dentii, que siguin a labre de Triomf
a (loa quarts tie sis del mata
Es prega a tots els que ocupin el
grup que ha estat assenyalat en Porche de la caravana. seguras publica
el programa (le la Festa, el qual és
el segon, on trobaran el capita d'exeuraions,
HIPISME

CURSES DE CAVALLS
Les inscripcions per a de:nä són les
següems:
Preini "Faro" (a reclamar), 2,000
pessetes, 2,100 meres. — "Tapsia",
A. Abad, 2,000 pessetes, 56 quilos;
"Sola", F. Cadenas, 6,000 pessetes, 55'
quilos; "Antilogique", J. Vignalet,
6 oo0 pessetes, 53 çuilss: "Reverte", A.
Barreiro, apea pica.,
Favorit : "Sula".
Premi "Rara d i Benin:ni:len", 2,000
pesetcs, 1,800 meres. — "La Mondaine". 56 quilos; "Satán", V. i M. de
la C., 52 quilos; ''Sola", F. Cadenas,
50 quilos.
Fevorit: "La londaine".
Proni "Vizantina" (handicap), 2,500
pessetes, 1,990 m'ores. — "Rose d'Or",
II. Pavia, 62 quilos: "Gaeconnade",
J. Mata, Go quilos; "L'Aurore", E.
Bertrand, 58 quilos: "Jauja", vídua
Echaniz, 53 quilos; "Frena", A. Barrero, 52 quilos; "Barrabäs", F. Cadenas, 51 quilos; "Ninot". B. de Velasco, 50 quilos.,
"Barrabas'."Frera".
Premi "Ilusión", 2,500 pessetes, Seo
medres. — "Baccich", 13. de Velasco,
54 quilos; "Ivars", A. Barreiro, 54
quilos; "Brovnie ex Creme Munibe",
E. Motea, 52 quilos; "[caria", Vi r are
gut-Baleells. .52 quilos; "Mandarina",
merques del Llano de S. Javier, 53
Favurits: "Baceich"-"Ivars".
Premi "San Martín" (tanques), mireaao pessetes, 2,800 rnetres.
"Talpak", Cm. Lusitania, 76 quilos;
"Delusian", II. Pavia, 70 quilos; "Lady Mida", Drag. Numäncia, 63 quilos.

orit "Delasión".
Gran "Steeple aase", 5, 000 pessetes, 4, 500 metres. — "Laredo", A. Da.
reir& 72 quilos; "Pon Papa", A.
Abad, 68 quilos; "Brego", Cza. Tetaan, 64
Favorit: "Begga".
PILOTA BASCA
Derna al Frente) Comtal es jugaran els o:e:artes partits entre socia de
bu societat d'Esport Rase:
Primer partit, a les onze del . mati:

Vermells: Rigorn-Barguny6,
Blaus: AbaliaRovirosa.
Segon partit, a les dotze:
Vermells: Pons-Mas.
Mates: Be (A.)-Garcia.
AV/ACIO
CONCURS DE MODELS
RED

UITS

Com s'esperava, el concurs de modelo reduïts d'avions, organitzat per
"Penya de l'Aire", que demä a la
tarda tindra lloc a l'aeròdrom del
Prat de Llobregat, ha aconseguit
despertar l'interès de nombrosos a ficionats, essent molts els que han

construit aparells per prendre part

el dit concurs.
La 'lista d'inscripcions estaca composta anit paseada per:
Emili Store, RatI1011 de aztecasCV

do, A. de Pega, A. de Pega, Pa. de
Pega, Chabonat, Albert Borria, josep Serra, Santos de Gaztañondo,
Joan Párta °eles, A. Carreras,
Jame Hoi,BMISOn Banols, Pons-

Nolla, J, SabatIsr, Ferran LIÅcer, M.
Vidal i A. Felipe.
Es facil que ea rebi encara la inscripció d'almea endarrerit
MOTORISMES
REGATES INTERNACIONALS
DE CANOES AUTOMOBILS
Ha comulgar ja a repartii-.e el
cartell anunciador d'aquesta important
organitzaciS :sindica que amb tata'
trencen ve duent a cap la Federacid
Catalana de Motorisme Maritim.
També ha editas el reglament

questa important reata.

Les inscripcions que fins avui hi ha
eón Ie segiients:
"Skers", de J. Mandes, amb motor
ht. A.
"Patufet", de A. Fabregat, amb
motor C. I. M. E.
"ateces", de J. BatI16, amb motor
M. A.

"Skitx", de X. V., amb motor Ricart i Pérez.
"Aco", dele Tallers Aco de La Corunya, amb motor Broocle.
"Baglietto", de les Drassanes Cantad Baglietto, motor Fiat.
"Pierre de Zuna", de Mr. Momio
Maury, amb motor C. I. M. E.
"Sadi", del doctor Echegain, amb
motor C. I. M. E.
Amb aquesta organització ha'rebut
la Federada Catalana ama atenta comunicació de la Unió Internacional da
Vachting Automobile manifestant la
sera sinmatia Per aquesta regata, alhora
que invita la nostra Federació perquè
presenti la seva snllicitud a la Internacional.
111 CURSA COSTA RABASSADA
Ah concursants que dins de la seva categoria batin el record actualment establert, els serä adjudicada medal/a d'or. Essent aquest el primer
any que s'estableix el Grup d'Indspencrents. per a 'adjudicació de la
rnedaila caldea que sigui batut el record de la categoria de Turisrne dels
anys anterior,.
La Nieta de records existents dz !a
prova serä facilitada per Penya Rhin
a tots els concursants que ho
Pcnya Rhin ens prega ge ter present
que les inscripcions, perspe tinguin

&finitas estat oficial. haurn d'estar
formulados en les falles que per a Sal
fi ca faciliten a les ofieides de 1 entitat, Plaga de Catalunya, 9. ole du-

re a dos quarts de dure, i de sis a vuit
de la tarda.
EXCURSIONISME
El Club Muntanyenc efectuará cierta una excursió a Montserrat, sota
el següent itinerari:
Martorell, Collbató, cim del Montgros, Santa Sicilia i Monistrol.
Sortida: a les set del mata a leslacia de M. S. A.
Tornarla: a les nou, per l'estaciú de
Magäria.
•

• •

L'Agrupació Fotográfica (le CataItinya dema farä una visita a Sant
Llorenç del Munt, sortint, pel F. C.
de Catalunya, a les cinc del metí.

•••
La Secció Excursionista "Els Se-

gadors", de l'Orfeb de Sane, fa avinent (ple detná tara una excursib sota
Eitinerari segiient:
Figuer5, Tagamanent, Cänoves i
Cardedeu.
Sortida: a les cinc del metí, davant
l'estatge de l'Orfeó.
El Grup Excursionista "El Pi", de
Sabalell, efectuará dernit una excursió a Castellar, Can Montllor, Guante, el Varen, Pascol, Gorc ne'F.n PéIces i Sentmenat.
Sortida: a dos quarts de sis del
nonti a la plaea de l'Angel.

LES REPARACIONS

D1TALIA

'REMO DAT QUOD NON
HARET."
Sr. Director:
mar vaig flegir aquesta petita
frase, i naba fet barrinar: en vol
aiermetre algun aclarimcitt, per veore si ere, entenern?
El pare do un ase, la snare una
carahassa; pot el fill tenir talent
"Neme dat quod non habet."
El pare fa la \amena no arriba a
tenir mai mitja pesseta; _pot el fill
espavilar-se i sentir diners? "Nerno

dat quod non babel."
Jo no mdc risa savi; crido dos
andes pesqué trebailin etentificament i ho fan amb els aleas diners;
jo no se resoldre per quins earnins
han de tirar per fer-ho bé; poden
aquests senyors fer millor ciencia
de la que jo ferial poden encertar
el bon cerní per aconseguir-lio?
"Nenio dat quod non hattet,"
Jo puc construir una casa, fer
una carretera per anar-hi, portar-hi
malalts i metges i convertir-la en
un hospital; el que no puc ice is
receptar, perque no essent rnetge la
Ilei sn'ho prohibeix4 ni curar, parquè no en sé: pode els metges receptar-hi, fer-hi operacions i Rus curar - los? "Nemo dat quod non habet."
Ea o no una extralimitació dele
malalts el curar-s'hi, tenia jo lactatata només per (ice la casa i pagar?
Senyor director, voleu fer el favor d'aclarir-m'ho tot anta
Pan de l'Arrua

IMPERI eRrnutic
,

A la Scaia de Milä LA PROXIMA iONFERENCIA. ENTRE Als Mine, miste?
ds estrenada amb
Renderson deseMOMO, TRENES I HYMÄNS
un hit granas GRAN RESERVA OFICIAL :: LA (WESTIO DE LA fía els lliberals a
DE L'OCUPACIO FRANCESA. quü enderropin el
I Nera "Nerone", PERMANENCIA
LA MODIFICACIO DEL REGIM ECONOMIC DE LA
de Boite
Uvera
RUHR :: ELS FERROCARRILS RHENANS
••nn•n••

la ,

2.—Al Intre de la Sca.
amb un exit indescriptible.
lloo altar l'assaig general

d'una 'tova Opera basada en la
vida del celebre tira de Cantlguita, "Nerone", deguda al fa-

moólscompositor
to

Arrigo

Bol
El teatre oferia un especie

presents
les mes eminerils personalitats
les arta, corde la política i
responsa rts de inversos diaria
estrangers i més de cent cejes
musirals. Ha contribuit a s l' aobservat l'animació que
glomeració do passatgers que
trobaul- so

es troben a Milis anal) motiu
la Fira de Mostres.
La nova Ópera, quo conté mo-

tius musicals magnifico, ton
dirigida pei 'acetre Tonneanim,
1 la interpretaren artistes de
tanta faena com Oaieffi. Pertile, Zocalli i la zopran Itaisa.
La presentacid és insuperable,
el vestuari riquíssi" ajase-,
tantase tot a Ve.poca.
Es calcula que &han tocapla la la taquilla aiguns milions do tires, liavent-se arrihat a pagar per diles bulaques
do pati la respectable quanlilat
de deu mil tires.
L'obra lia obtingut uit éxit
sorollds, esclatant nl pUblic en
unft ()vació sorollosa en terminar cada flete, .Aviat es representarh a París i a Nova oYrk.
Un conegut ciitic ha afirmat
que de quarant a nnys enra no
5.2 havia vist unta representacid
amb tant d'entusiasme. — navas.
EL PROCES DE LA BANCA
ITALIANA DI SCONTO
Roma, 2.— El Senat, constituís en
Alt Tril.ninal de Justicia, ha dictat
una resoluciO en el procés de la Ban-

ca Italiana di Sconto.

La dita rearanci5 ordena que s'efeetui rs,s peritatge en un tertrini
màxim de quatre means a l'Administrar: in sie l'esmentat Lama
Eta debato del procas han quedat,
¿once, ainenat, ans a /a presentaci5
del trehall deis piTits.-14airas.
LA SETENA ASSEMBLEA DE
L'INSTITUT INTERNACIONAL
D'A GR ICULTURA
Roma, 2. — Aquest mati ha tingut
'loe, davant del rci, dels ministres,
dels delegats de setanta estati i de
nombroses altres parsonalitats la setena assemblea de VInstitut Internacional d'Agricultura.
El president del Consell, senyor
:Mussolini, despees d'un petit discurs
de besa:penda, lta a g egurat a VAtitut la simpatía del Gavera
el asnal ha erpresset l'esperança de
veme prosperar Plestitut i desenrnt/lar . se progressivament.
Da acabat lernt vota per la reslitraciO de resultats positius, tan necessaris als interessos de l'agricultura del món enter.—Ilavaa.
1••n•••••n•

Les testes lita/erice do Tolosa 1 els Jocs Florals ce-

talans seran extensament
.ressenyats a /../1 PUBLICITAT de dimana pel nostro redactor " Ship-boy ".

DE FRANCA

EL LECTOR DIE.

r

Loadrea, 2.—Com sigui que les converses que hart de celebrar-se entre
els ministres belgues i el primer ministre anales, senyor Macdonald, tin.
dran un carácter confidencial, segurament es guardarà oficialment mes.«
sobre les mateixes.
L'execució del pla proposat pel COMite presidit NI general Daves, sed
naturalment, el principal tema de les
converses i és poc probable que siguin
abordas altres temes en la discussI6.
La impressió general als centres
autoritzats, si bé no nficials, Es la que
no es trobaran gran, dificultats en la
realització de la imitan interaliada, pel
que es refereix a conservar les guirnicions franceses a la Ruhr.
Quant a la modificació del regim
econmie a la Rueca sha demanat al
Ca yera alemany que elabori els projectes dc llei necessaris per a quan
s'emprengui Yemen/cid del pla Dawes.
El dit punt sera resolt d'una mane;
vera s3tiefacKirii si el Govern d5na
proveas de hrma voluntat.
Senthla ésser que el Coreen francés s'interessa mes particularment en
qiiestla deis ferrecarrils :dimana 1
opina que les tropes franceses no po(len éaeer deixades únicament a mercd (lela ferroviaris nlemanys, en co
que es refereix a les comunicaciona de
les feo:terma-Hayas.
LA VISITA DELS TECNICS
AMERICANS A MR. C00-

1.IDGE.
LA IMPRESSIO GENERAL
Washington, 2.—Amb motiu
les converses edebrades ahir pele
perits Hatees, Young i Robinson
ami) el president Coolidge, les personalitatsaoficials del Departement
cl'Estat drenen que és ovni desig
general que el pla dele tieenies
porti a la práctica mittjaneant la
intervenid.) directa de la Comieside
de Reparacirms.—Havas.
NO III ILaURA MES NOTES
A LEM AN YES
Berlín, 2.--El Gravera del Reich
no formulará cap nova nota &obre
l'informe dels tecnics.—Havas.
El. MANTENIMENT DE LES
TROVES FRANCESES A LA
RUHR
Paria 2. — EI périt americä Mr.
Young ha declaras que el manteniment de la guarnició francesa a la
Ruhr no presenta cap inconvenient
internacional.—Havas.
LUDENDORFF VOL ESSER DIPUTAT I NO VOL EL RETIR DE
CAP MANERA
Berna 2. — En unes declaracions
que publiquen els diaris d'aquest mal',
el general Ludendoiff ha declarat que
no és exacta que s'Insania negat a accuptar la sera candidatura per a ditricot per al Reichstag ni que es proP dsi solicitar ti SC13 retir tra/15COTTe-'
mula la data de les eleccions.
AGRESSIO A UN SOLDAT
ERAN CES
Paris, 2. — 'Telegrafien de Maganca a 1- Echa de Paris" que un sidodit ale-rece/ (du ahir tres dispares de
revälver contra un soldas del regíment de tiradors que prestava servei
rl lloc daaner cl i Otterstade, prop de
Spira, quan aquest intentara detenir-la
El soldas contesta disparant, si be
no pogué fer blanc, aconseguint l'agressor f ugir.—navas.
ELS RAJOLERS DE LA RUHR
I LA MICEM
Parts, 2.—La idüstria rajolira de la Ruta' 1.?a tumbal un

Els preparatius
de la- setmana !latina
Paris, 2. — El senyors Milerand
Poincara han acceptat la invitació del
Comite de la prem,a Ilatina per honorar ama la seva pro:ene:a la corleónia (l'inaugurad?) (le la Samana %tina que se celebrara dilluns, dia 5 de
maig, al teatre dels Camps Elisis.
El impar Ilenri de Jauvenel, ministre d'InStrucci(i pública i presirknt
Comita (le la premisa llatina, i da soneors S ‘ atza Bartes. ambaivadur der
Brasil. i Peralta, ciega del Cos diplotaje de l'Amar:ea del Sud, faran ús
de la paraula al dit atte.—llaves.
LA CREO ROJA
Paris, 2. — tia Cnnsell general de la
Higa de societats de la Crea Erija ha
acabat els Mil i trelialls adoptont el
programa de la Lliga.--Ilavas.
----- —
ES CONFIRMEN LES INTENCIONS
ISELCICA RESPECTE
DELS sovIETs

-- El Govern
nrussaps,
belga ha nvjsitt al cap de la

delegacid russa, ernyor Rakowski que eslava disposat
acceptar la invitac.i6 de fliíssia

d'entrar en negociadons per a
la represa de les relaciona norma l e entre Rússia i
Hayas.
VAGA MINERA

Charlerof, 2.--En una reunid
a la qual assictiren dos mil mis
nniress s'acordh susprendre el
treball des del próxim (M'u sa !
a les conques mineres de Llex I
.Borinage.—Havas.

acord amb la Micurn.—Ilavas.
UN ATEMPTAT FRUSTRAT

CONTRA BARDEN
Berlín, 2.—Maximiliä Harden

fou objecte ahir d'una nova
templativa d'assassinat.
Tres desconeFruto es presentaren aliir a la villa cm resideix
el conegut publieista, sollieitant
ésser rebuls pretenent portar
un enearrec del seta castre.
Afortunadament Harden e3
trobava de viatge i no pogué,
per tant, reibrels.
Com que l'especie dels Indlvidus en qüesti6 si . bavia fet sospitosa, la ptnlicia féu recerques,
i s'assaberitä que els deseoneguls creta tres nacionalistes C/U3
itentaven repetir la temptativa
d'assassinat que fracassä fa
dos anys.—Ilavas.
Abans de les eleccions
alemanyes
Las darrera setmana que precedeix a
les c'eccions alemanyes assenyalada

per la premsa germánica en Ilargs
ticles. Un element bastant interessant
en la Iluita csdevinetidt cada segada
mis vivaç ha estat la presa de posicid
per part del Govern alemany amb la
crida dirigida als electors. El Govern
alemany ha entrat d'aquesta manera
direcareo nt en batalla, paliad en guirdia els electors del, partits extrems 1
fent menci6 especial de l'obra realitnda. Ele diaris de dreta han protestat indignats per aquesta ruptura de
neutralitat per part del Gavera. Hola
fa notar als cerciet governatius que la

intervenció del Govern is oportuna en
quant, davant els ¡loes comuns i les
frases fetes • eleetorals, ha volgut recordar al noble alemany quin és el
problema fonamental que esti al pri-

mer pla i que ha d'ésser resolt costf
el que costi, això es, el problema de

les reparacions.
La qüestió d'e les reparacions ja sia

negada pels alemanys nacionals. ja
recorda pel Govern als electors,
no podrà ésser resolta pel que es refereix a Alemanya sin6 després de les
eleccions i, cal dir-ho també, després
de les eleccions franceses.
Tender Wolff ha escrit al Berliner
Tageblatt:
'Cal fer notar una cegada mis que

Paris espera en una tal estúpida politica de suicidi? Només un exit electoral de la dreta pot alliberar Poincaré
de la siMació presentada pel reporta
dels perits. El Govern d'Italia, el de
la Gran Bretanya i el de BMgica khan
*ariscas el report. Bélgica accepta !es
propostes en llur totalitat; Itàlia les
accepta en Ilur contingut. Aquestes
fórmules signifiquen la reconstitució
de la unitat económica i de la 'libertas
econdmica sobre el Rin i sobre la Ruhr.
Poincaré es troba del tot isolat, perú
els patriotea alemanys amenacen d'ajudar-lo a sortir d'aquesta situació.
Es interessant de Atar que entre
els paran d'esquerra alemanya is cada
vegada mis viva l'agitació contra el
sufragi universal per la forma absoa
luta que presenta a Alemanya. Fins
quan—exclamen ' personalitats politigneis emlnents—hasem de tolerar que
les forces esdevenidores d'Alemanya
siguln pendes en bona part en mane
de minyons Imberbes de vint anys i
de les dones? Si aquests estudiants
series, que iban Id grans durará la
guerra i que sdn presa fàcil de La
retidea dsls partits extreme, tenen
aqaeata presumpci6 hamien de peder tirar a les nenes diumenge vinent centenars de mulera de vota pels parta
que voten la guerra 1 la revolució."
JACqtleS Bainville, a l'Atrio» Française, comenta el manifest del canceller

Marx. Diu que aquesta crida és bite,
resmas per tal cm densa a conèixer
un dels seerets de la lluita electoral.
En aquest manifest electoral—segont
Bainville—no es traste pas de posar en
guarda eh electora alemanys únicament contra 13 demagogia racista. La
demagogia socialista també s'ha sentlt
atendida, per tal coro ha agitas lespartan de tornar a Fa Inflad& La
social democriicia aap molt be que ha
tingut l'anorreament del marc. D'ad
que ne trohi altre mitjä per dehesas.se que atacar la pelitica de reconstrurcid econhmica i financiera. la casal
només lea obtingut restabilitracie dele
prens or mitjançant una veritalde re-

accia. D'ad que, segons Rainville,
reclami el restabliment de la jorrada
de vuit liare, la proteccin del3 dto.%
de l'obres, etc. Jacatrs Bainville incaha dient
"Si els secials-demhcrates trieninfen
diumenge vinent, si llur influencia es(levé forta al Parlament, tindrem
satisfacció d'una derrota infligida als
partits de la revenía inmediata i a
cara descoberta. Per?) la perlita sacialista o socialitzant produiria räpidamcnt els mateixos efectes que en toiS
i zery. D'aci a qui no higim canviat'
de paree cal escollir entre una Alemanya regenerant-se i perillosa i una
Alemanya impotent però insolvent.
Nosaltres ja luyera escollit."

VIOLENT DISCURS ELECTORAL DEL ...ensasTnr. BAVEIZES

DE L'INTERIOR
Munich, 2.—En una reurn6 electoral el ministre de l'Interior, senyor
Schneyer ha combate violentament
els ultranacionalistes, declarant, que el
moviment ultranacionaliiaa 1,5 aura peHl per a l'Estat i ha preguntat quan
temps pensava romandre encara Ludendorf en un pais que li hacia inferit l'afront d'absoldre'l—Ilavas.
PEL BE DELS NENS ALEMANYS
Berlin, 2.—E1 Govern de l'Imperi

ha resolt que en l'esdevenider seinn

transportats gratuitament ele nois alemanys que hagin d'anar a l'estranger,
per raons de salut.—Havas.
A ALTA SILECIA
UNA PROTESTA DEL GOVERN

ALMEANY AL POLONES

Berlin, 2.—El Govern alemany ha
dirigit al Goleen pelones una noti
protestant contra les condicions de vida impossible que s'imposen als alemanys a l'Alta Silesia polonesa.
Aixi mateix ha protestat contra
les intencions de l'esmentat C-vern
d'expulsar a tots els súbdits ale/meya
que habiten al referit territori de 'Alta Silesia polonesa.—Havas.
LA CAMPANYA ELECTORAL A

ALEMANYA
UN MORT

Berlin, 2.—Ha estat mort un obrer
per nn nacionalista al barri de /C a pgenick pepe intentan arrencar de
les parets les candidatures i cartells
deds teranaeionalistea.—Mans.
LA VAGA DE METALLURGICS NORUECS
Cristiania, 1.—Elp eietallirgics
han decidit per gran majoria, continuar Je vart.—Hmik

Londres, 2. — La Cambra'
deis Comuns ha rebuljat per
238 vote contra 1 4 4 un orejee-,
te de leí presentat pel partit
lliberal i relatiu a la represen/oció proporcional.
Han sostingut ed projecte el
grup !liberal de Mr. Asquith i
alguns

laboristes.

El ministre de l'Interior,

Mr. Henderson, ha declarat que
el Govern hacia presentat
aquesta proposició; amb tot
ha desafiat els lliberals a portar a cap llurs amenaces d'enderrocar el Gabinet si aquest
no afavoria l'adopció del projecte.—Havas.
DEELARACIONS DE LORD
EURZON I MR. BALDWIN
HRE LA POUTICA DELS

CONSERVADORS

Londres, 2. — Lord Eurzon,
parlant aquesta tarda en una
reunid de La Lliga Primrnee,
ita alludit a l'abolició deis anMmenats "drets M'Kenna" i ha
declarat que fino el moment
actual el Govern ha contrikuit,
l'atur que regna cii certes indústries.
Ha declarat igualment que
el partit conservador no s'oposarä a una politiza estran-

gera raonable i patri.ätica,
qualsevol que sigui el partit
que la manlingui.
Despr(. s ha parlat el senyor
Baldtvin expressaat la inqu:etud que li produeix l'abandó de
les tarifes preferente.

Ila criticat

l'abandó

del projeele de la base naval
de Singapoore, afegint que
/'Imperi no pot deixar la seca
torea defensiva.
litt acabat dient que si els
conservadors tornen al Poder,
donaran tot el concurs possible a les indUstrice, les quals
Fofreixen injustament la com-

peli. neia estrangera.—liavas.
ELS SENSE FEINA
Londres. ?. — El dia 21 ¿'abril el nombre d'obrers en atril'
forcós era de 1,050.500. o sigui 11,313 més que en la set'23 menys
mana anfarior i 53)3.153
que el dia iii de de,embre
19 2 3.-11w:11s.
REPRESA DEL TREBALL
DELS AVIADORS CIVILS
Londres, 2. —La Fecieracid britänica de treballadars diArronämira
anuncia que el cenflicte entre els
pilets i les Cempanyies d'aviació
civil ha quedat rcsolt i que els pilots reprendran el traban dilluns vinent.—Havas.

Les fronteres irlandeses
L'actitud de Mr. Craig
/..00drr ., 2. —El primer ministre
le l'Ilster, Me. Craig, ha fet tleclararions cultives a L1 delirnitació de
la frontera irlandesa, afirmant que
es negara a cedir una sola peleada de terreny a les necee peticiona
formulader - -11at as.

Eis incidents
del Primer de Maig
Paris, 2.--A Suissa. Noruega,

Delgiea, Gran Bretnya i
el primer stu maig s'ha desen•
Be.
rolltar cenen incndente.

A Akmanya
DOS FEIUTS A BERLIN
Berlfn, 2— Entro un grup de‘
manifestante i la noticia es prodial abur una rollisid, resultant

dos f

COL.LISIO A S/LF.SIA
Illndenburg ¡Alta Sitiaría' .

2.

—Entro usas grupa de mandestants es ereuaren alguna die,
pare, resultanl dos morts i cinU
ferits.—Havas.

A Grecia
DISSET FERITS

Menos, 2.—Ea la manifesta4

cid comunista celebrada ahir,
resultaren 17 persones ferides,

cinc de les quals eón soldats.
No ella produit cap ferida
per arma militar.
Ita fracassat l'intent del comunistes de proclamar la vagsL
—Bay a s.

A Hongria
Budapest, 2.—El primer de
maig ha transcorregut amb teta
tranquillitat, presentant la capital el seu aspecto de costura.

A Anglaterra
UNA BOMBA

Longway, et—Tot el dia Me
obrera celebraren mandastacioas a.
Busaigny 1 Codbrange. centres Tal

'mires d'importincia. Durant agose..
tes manifestacions esclatä sum boa.:
ha prop dala dotabais d'ea cap
lloc, estime peden. dealroceße-li›,;-

Distabte 1' de Staig

bk.HVLi METEOHOLOGIC DE UATALUN A
Ola

e
LICEU

ternlat de la oompanyls de
Calle R113308
Dijous musa t s'acoMiadaren
ei nostre públie els artistes que
formen /a companyia de Sarga
Diaghilew. i que tan interessant
¡Aria de representacions han
dona/ al gran Teatro del Li-

gunes hagueren de bisar-se,
aeonseguint l'autor i la uva
notable intèrpret un gros axil
Uaudituri que assiall a aquesta sessió en sortf ben complagut,

täbric.

SALA WERNER
Recital Sofia Verga
Aquesta distingida sopran do. ceta
un recital dijous passat a la
un
Les obres triadas per aquesta sis
Sala Werner, al qual assistl una
darrera sassiö foren "Sylphi- selecta Concurrència
des". "Cleopatta", "Danses del
La senyoreta Verge, artista
Princep Igor" i "Le Tricorne", de veu axcelient i acurada eduen les quals tots els •artistes emití musical, oferf un prograactuaren amb encela extraordi- ma variat, en el qual figuraven
nari. podent-sa assenyalar la canons de Baldomir. Grieg,
interpratavai que oldingueren Wagner, Martini, Franck i Maslee magnifiques "Danses dal- sanat: deis mestres catalana
Prfncap Igor" com una de les Lambert, Mestres. nreiss Frei. lnés justas i vibrants que hem xas, Larnofe de Grignon. Borräs
presencial aquesls dies.
da Palau i Lozano. i qual re
Tamba. és mereixedora d'es- Mies d'bperes de alaaaenat i
n'en t la que asaoli "Le Trirorne". en la qual samearrega da
La asea notable que l'esla part de /a' 'Molinera" la seilimitada artista dascatidellä innyora Sokolova.
terpretant aguce/ pregrama.
Aquesta artiela, si no hagnesvalgui un exit complot, aplaug im ja apreciat les sa y as exrapEauditori amb evident
Cionals arditints. Pes en batiria entusiaeme.
inostrat la justa mesura en la
A ' ` in i tat, e' it al P ian () el une"tessia de dij.ous. rar reMilzil
ni' J. Vidal N'inda al qual car>una de l e s mas admirables
rasponanera» landh'. bona part
> guasa Tot i (Oneixeul la seva
dele apta tidiment3.
Vàiva per. atta sorprongua que
pognas arribar u adaptar-se tan La' violonceilista Auridia Sanasioattvettosamant al ..arartar dai crislófol a la Filharmònica de
Peu papar. erl al qoal va b 'oir
Cactelle de la Plana
aneara, inoblidahlas.
Tonillo les millors refarandes
sanyar Wotzikowehy. per
/a seva pare. es manifeeth par_ dam rarital ‚tonal racantment
tinlarment "inspiral" aquesta

'daer a ra vol/ladra El "garrotín"
gire va servir-re es ' p ie -CuipiblP. I'n veritable poema.
Vriem partir runb recanea
laimpheie retal (l'artistas que tan
1)ellre eesslons rTart refinat ene
'bar orara durant la seva curta

estada a la nnstra entina a
pp arnmiadar-Ins, expeeeeete
?test re &sig. 11 ., n van de ce/obrar
ttviat llur reaparieiee
X.
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A l'Afanan Emperdanes clonh
PI notabl e rziGarrieta eenyer
Nreeterre l' e n el s e n anunriat recital. erre porta a la sala de
res: mentada entitat nombrosa
ermeurrenria.
El eenyer Nogu t. e. que la t.,
hm, nereditats els eens prestigis rr em u, coniertista del hall
instrument. des:rancien:e una tases in te r ee santirseima i marife s eeel e ndidament toles les se_
ve.. quuelitatsI te prcferlii mera_
risme. e entiment i farilitat
d'arlaelare', als mes diversos
p si f is i ganaras.

Tananai la pa:a central dal
'p r ograma al gran guitarriala
Sors, rIet qual interprete
fien
da compasatans
1 rla
nne eeebavn amb lee difleitIseimee "Variarinne" e he un terne de Melar!. ebra plena d'esende. qua feren admirablement
ealvafs ist emmertista'e.
Cronnie l aven ei programa
roMnocie i ons de Mendelesnlm.
V ana s. Sagt. Tärretzn. Noz114.
Marniti'S iuT e . alelen Lir las
quals "Preludi". de NogmI s - eltagub d'assar b'sada.

afagint-se aneara una nhra
Sara; rj er enereepondre a les do -

renstracinns d • entileiaeme de

l'aml i t ora
Ei aapyar Kaganfs fin/ aplaudit
ealneosament tot A la %arpada,
aconseaninf ara el seu recital
un axil romplat.
ORFEO NUR:A
, A la sala dr ronrrrts laques
te agrupare

1)neue

tina interessant so,sa. en la
cual afinaran els natablas artistas sanyoreta 11.5aultri Duranaaan (rantalriu i sensne.
B e readt Gblvez (violormejstai
i F. Figueras da Bu 'herb i Climent Lozano (pianistas).
Ele senyors taitIvaz u Figuarade Barbara eeenearregaren
les parle primera i terrera del
programa. i es feren eplaueir
ben enfusiasticarnant ieterpretent una "Sonata". de Griag par

a plano violenrei, i una amartarta SPIPSej6 dp composicions
d'Albania Lamhart. Ras. (arrafa i T. rala& da las quals las
dele mesfres Lamber;'"Mari-

na") i Garrida '".leguina")
<bullera en primera aridiei6.

Els sanyars Galvaz i Figueras
de Barbera sna dos axopl-lonls
artistas. av a Matjosantant (ama_
gute del riostr e patita', qua en
aquest rancart justifirarrn una
vegada mns qua san han marea
xednra (101 bon annuarde que
es ti forrrnit. El sonynr
realvez posseeix una técnica seriosa i san freura del vea instrument 'in en intrns u viii, El
ßenyor Flaneras dr Barhara
un pianista han dotat, de mecanisme (lar i gran tamperaznent. Admirlirem la cava compenetració amh el violoncel-lista.
que fli tt raeixir del Int la intarpretacia de l'obra da farlag.
La segona part &I programa
era integrada per cine cançons
del rneelre ,Climent Lozano, qua
kterpret amb intelligeneia i
lueta expreeei6 la aenyoreta Duirenoeau. eantatriu Intenten 1 de
ven almpitira I ben tImbrah.
aeompanvamenta 'al piano
ezentate bel propi autor
notable pulcritud.
Ir ojo Ja melodiee taren
Idee onfinimement, 1 al-

per la notabilissima violoncellista catalana Aurelia Sanerietefol a reementarta null a? mueical de Caetelbl.
Al' qui ro/mi:den) les admirablea qualitats ila In distingida
artista rus ha produit un goig
Sinver la nova d'aquesta arena
ríe sava, que assoli l'axil mas

enlusiaslic.
El programa fnu exquisit i
ple d'ireeree, (igurant-hi obres
tan iniporlants entn el -Con-

cert".-de Saint-Snens. i las "Variar ions sinifbnique.s". dii Boallmann.
Endraceni a la nos) ret vialoncallista i a l'enlitat que (jugué
d'organitzar el roncera
la riostra sincera falicitació.
RIT.ITAL DE PIANO
Per a lernit. dannenge, a les

tarda. t eereinciat
a
pretil tic la seeere dr BenefiPosmental Orfaaa escencia
ta in t,, ntiada slel
programa al norajat piaras, a E.
Itibee i Sale.
• LI pre . grairra eata cninpost
cine (le

aquesta antital un enneerl

par las ¡diles "Proludi i fuga".
Badil: -Sonata" (Pastoral!,
beeteroven: "Preludi - , tue'. es_
Chepint

de17. 11. n Itn;

i faidasia",
eapriCi.iS" Meo

-aantni
Liste: "En ala, nlal

(l'amor",

Mea..
deis:Mitin-leste: - El port." i
e y,vo l eree),"
Albenie. i
"All e gro da emoterl",

ASSDCIACID tuE 311 . S1CA "DA
CA 31ERA"
Leuninent tenor ItTenili Vendr e ll ¡tiendita pare ei el Ninent
eneert de l'Associartire du MiiCaniara-, aatranant
eitta
ei ele de eanerms "Is'orribra del
Ilarienee". Iletra del fn . eta 't'oJ ai,- ( 1 aanaans nf.ra
aarbes dorman al cuentee -Remare: de Santa I.,hieca Jis es vedes vora e l rot - , del
pneta ,Josep :\la n in ele Sagarra.
amb /111.1S j ea 101e, elle: del ron,
postlar Eduard aldra. al qua l.
per deforeneia a Ventilar eersa _
mizadma 1 al tomar aanyor Vandraft. ter :remete a ene:reta- r emite . ,l'inl e rpeetar la miel rle
d'aquesle n obres.
En el mateix ...me ted prendita part. deeenrotIlant la resta de/ rr.)gra out. la pian Isla
franursa Ludir, Callan-d aenpida expressain en t per aqueela
eessle.

Les sardanes
Par ean,,es legals i contra-m e s a la n elunlat del Coneell
directiu del Eement de la Sardana, de Barcelona, l'audicai
de sardanas animalada per al
diumange al mala a la I•laaa
da Catalunva, Dndra Iloc a la
mateixa ho'ra a la Plana Palita. a carnea de la notable cobla L'Arbucienca,
Aa-ui, dissabla, a la nit, de
set a nou, tindran iloe le, chisses gratuitas d'ensenyament
Sardanas ab ()edita a l'estatge
da La Violeta de Clava, durar
del Rec Conital, 17, prineipal,
prop de l'Are de Triorof.
Avui, a do a quarts de deu de
la vetlla, al local d Sportman's
Parr (Passeig de PI/jadea, 17),
tindrä tina una extraordinària
audició de sardanas, prenenthi part les cobles Barcino 1
Barcelona, les gneis interpretaran escollides i airosas sardanas de diferents i momonats autora, executant-se com
a-final "La santa Espina", del
mestre Morera, per les das
cobles

2da mal g cho 1924
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES a DEL MATL (Observado« ad la Rana meteorològica catalana, comunicad« par tenias):

17-21ITUACIO ATNOEFERICA GENERAL A
LES 7 DEL DATL (Obeervaciorte d'Europa, Nard
d Aldea 1 Atiende, rabuda' per Calografia MIMA fit):
A les Illes Britàniques es troba el centre d'una
depressió barométrica, observant - se pluges i temporal s del Sudoest a Ilurs costes de l'Atiende. El temps
és bo a Espanay, mes amb cel nuvolós a tot el Can-

Regna bon temas a Catalunya, mes ei ha alguna

núvols a lä provincia de Tarragona i gran part de la
raga!, costera. — La temperatura mexima continua
registrant-se a Roquetas, essent, la d'ahir de 30

gratis.
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NOTES?' Pa CIS 1
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FESSORS QUE LA SIGNAREN, SI NO PRESENN
EXCUSES AL BARO DE VIVER
AIXI Reo
MANIFESTAT AQUEST EN UN INTERVIU p,
RIODISTIC

les inSli/IleiOn.i de cultura de
la Illancomunital que signaren
la lietra adreçada al director

_DiVEfiliftE5

JÁJ4lCil.9thci.8k.

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera lliure a lea 7 del matí):
Aiuiitd, ajetree:
230.
1000,
2000.
500,
3 000,
Direcció:
ENE. ENE. WSW. WNW, WNW
Velocitut en metres per segun:
2,
12.
3,
4,
9,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observació: 7, 13, /8 1101er
Baránietre a zero i al nivell d L mar: 762'7, 7626. 760 . 6. — Tennümetre sec: 179, 18'9. m'o. —
TeriMnnetre bunnt: 1 4 9, 16.0. 1(12, — Humitat (centéssimes de saturació): 71, 73, 74 . — Direcció del
vera: ENE.. S., SW. — Velocitat del veut en t'Intacta per segon: 3, 5, 8. — Estat del cel; tapas, quasi
seré, nueolns. — Calesa de núvals: cirrus-strats; fracto-cfunuls; cirrus-strats.

lläsinla • 21.8.

Temperaturas extremes a . l'ombra

1 4 8. — Mínima arran (le terra: 13'4. — OscillaciO ternrometrica: 70. —
Temperatura mitja: 18)3. — Precipitad() aiguosa, des de les 7 llores del día anterior a les 7 hores del
dia de la data: ou milinietres.
Recorregut del vent en igual temps: 118 quilemetres.

LES $.111DANES Al. It:110
PARK
Danta (humanan. a la tarda,
Urtudiei6 de sardaues al "l'uní

Park, t,n,lra lols els ca ra aleas
d'un merilatele estlevoninaent.
nquella delirtioea placeta
dals p ostres /emulare j inagnihrs jardins. [dilecta soltada
d'arbre Corint lerit s. en els
trones dele quals s'arrimen els
rosers, la Cobla Baremo. amb
1 ünnnt,10 areobiwraci.J
tista da la, trnora, .1-lbert 31ata
interpratara un magnif in

la

programa de eardanes. "El eavalle.' enamorar'. la roniant Icii Scl Ila de ‚Tau 31anibn , la
deliciosa e Sol ieent". de Toldrh; -NO errena". de Serrat.
"l'ossenea - . de Soler: la lor-

masa dr Garrafa titulada "1.1ienrolla". i la popular "RandaIla". da alarara. tal eg reta
programa., que indobadaamant
agraddrit al, en,tisnist,., (IP la
neetra dan,e, i a tete nquells
que eaben fruir arnia la ‚lobea
erneeie de le e dantel InAs bella
de toles
e)ida a

pra aire, a Me bol i a l'antara
datas arbres magnities, en plena primavera.

P

RONICA DE CULTURA

.‘CADE31f.% CALASANCIA
En la eessio', privada que
aquesla .1eadernie ...d e latara el
;lene diseable, din 1t, a les
se! del .tri,nrr. l'aeadiniie suporminierari
Jnaep M. Mas,•aan, (timara una i.ottfori,tic.ia
b eber el tenia: "Der.:meta: Les
e r,ees
fonamentale".
INSTUITT LE fe I u. 1 . . DE LA

nOx. n
SEI-,clo PER 31.tNEN1
131IR Lo II:CA clitcri.ANT
Pi IRACA
leintee

rerenlineul

teathum .te la Gal e na ele PinPreele", L
turas del :11usere
!le Beruele , , -1..a a ida de los

l'abra a "El libra da Job" (F. .1. Caminero,
trad.). "El fleserabrintent d'Aletea - (H. Johnstan). "La Fria.

roation drs Logandas" (A. von
(aannap . n Eap ipaialia (Ir Filo_
f. n ría " Dalrea u). "1, 0 s ruenIIIS tradieionales , asturianos"
(te. Cabal), "Conservas de legumbres" (A. Bolat). ":11bassen

AnInni Navarro"

(Els Poetas

d'A u'u1.

CRONICA SOCIAL
MITINGS SUSPESOS
Per (naire de l'autoritat han
estat suspasos els mítings que.
per sol-licitar Findull d'"El
Post-a" eatavon anunciats a
Blanes, Rubí i Igualada.
DETENCIO I ALLIBERAMENTS
Acusat d'haver pres part activa en un atracan-ten). na esSer detingut a Sabadell, el sindicalista Pere Gallart.
Per ordre de l'autoritat va
esser alliberat el sindicalista
"Roaquilla".
En qualitat de presos governatius continuen a la presil ele sindicalista
Marino Fulgenéi Izquierdo.

Del

Municipi

I1A TORNAT LA COMISSIO
SEVILLA
Ahir al mati va tornar la CorniS3i6
municipal que va anar a Sevilla. Al
pujador del carrer Claris eren a esperar els comissionats, lalcaP.le u eis

regidor. senyors Casero. Tert. Via,
Camp, Blasco, Barde, Navarro, Perarnau. Lepez. Sales Ararla i redcual sensor Puiedonrenech.
Els Ct/E11/tn SilnlillS (1,1110Straren estar
'non bii1/;• Icle• de les atencions que hila
„sao objecte durant la Sn'd estada a
la cap:tal inidalusa. El senyer Perrsa
re. alela. per haser-se (pedal a
drid, lloin lamenta, n), haver pegut
felicitar-lo Per Vtlrejnioncia demostra•
6a en ocaeió deis seas nombresoe patlamcni: 1.1/ els actes que prengu. patt.
L'ENTOSIGO D'AVICULTURA
A Li reurIM celebrada per l.0 junta
Mixta leen/alma del Segon Congres
Yxposic)6 'aludid) d'Av:retara cm
pi-engariten acied; relatius a la installació d'aque,u certamen, que s'inaugurara el pr¿ixiin dia /o.
La Junta s'ocupa en primer terme
de les installacions e -pa.'als del ministeri de Fornent i de la Casa Bebe
le: (raids interessaran tant per la sena preseiliacii; artis:ica cura pe! valor id tue el/ elles s'exhibirà.
Fit la mateixa reunió s'ultimaren
tots el, cletalls reierents a la magnifica exhibiciO (k flore que es {ara
en el recinte del certamen i que u jutjar per la impertancia de les cases
que In prenen part i per la cura amb
qué s'esta organitzant. sera uns dels
majors alicients d'aquesta Segona Exposicie d'Avicultura.
Van arribant a la nostrg ciutat
grups ele congressistes de diversos palcos, acompanyats Cl Ilur majoria de
les families respectives.
Pot a fi.-inar-se que la afluencia de
turistes a Barcelona será consideridde,
car I intercs despertat per aquesta
pp,iclp éu luna gran.
LES VIRES DE MILI

1 BARCELONA
l'er a complimentar el senyor alcalde, de tornada riel viatge efectuat
a la Pira dc lslilà, en representacif.
de la de Barcelona, va visitar-lo el
contiesari En ‚loan Vilaró. Li feu
una extensa relaccie de l'esmentada
l'ira, manifestant-ti que en el banquet ami/ qué t'oren obsequiats seis
va prometre la cencurrencia d'expositors italians a la propera Fira de
Mostres de Barcelona.
El senyor Alvarez de la Campa es.colla inolt complagut les explicacions del seastor Vibró, felicitant-se
que la pr,xinta manifestacie que :ella
de celebrar a Montjuich respongui
a la importancia de la m'Ara ciutat,
felicitant-lo, a mes a mes. per Vixit
ebtinszte en sollicitar la participació
italiana i àdhuc per la prometença
del ministre del Comerç d'Itälia de
visitar ermjuntament amb els reis el
nostre immediat certamen.

sep León; secretari: senyor Pere
Bohigas Tarragó.
El senyor Alvarez de la Campa va
exposar detalladament als reunas la
conveniencia (l'establiu tots els anys,
a Barcelona, una serie de festes per
al mes (le maig, comeniont per les
d'enguany, i a contimmeiú set explicar un nombre d'acres públic interessants per a aquestes dates, Mecí
com importants avantatges per a l'estada a Barcelona dele forastera que
Jui acudissin durant aqueet període.
El Comité escolta molt complagut
aquestes manifestacions i estudia en
limes generals un programa de festes
en el qual figuren. per descomptat,
aleare: lar/alero:, de considerable reIleu artrstie, cenver.int-se el/ completar-lo amb altres iniciatives importaras que Narcn ésser exposades en
la mateixa reuniA.
S'acordä, finalment, tornar-se a reunir dilluns que ve per deixar ultima? l'esmentat programa i emprendre immediatament la seva realit-

" Ir.iA(;* COMISSIO DE .PROVEIMENTS
Sita constituít la Comissió de Proter:limeras. donant-li possessió el senyor alcalde, el qua i la presidí üurara la primera part. Es canviaren
.amples impressions que pcnsen traduir en obres practiques.

SUBHASTA DE LLOCS DE
VENDA
Sota la presidencia del regidor sensor .Alegrct celsbrä la subhasta
dele llocs vacants als Mercats, e/
qual arte fou autoritzat pc1 notad seuI or etartínez. Alienes d'aquella llocs
van ésser adjudicats per quantitats
superiora a les fixades.
LA MATANÇA A L'ESCORNAe•
DOR
Sacrifici dahtr:
Bett", 131 i 4 per a Sarria; vedettes, t56 i II per a Sarria; moltons,
211: castats, cabrits. 214: bens,
8o1; ovelles, 554; cabres, 40; 1:ores,
360 ,
DE LA FESTA DE Lt DE MAIG
A di-mit d'afirmar el centrare un
perileclic en La s'era ediciU d'abarra
d'ahir a la nit. ahir, 2 de mate, es
trehallä a toles les olientes municipal,.

Si dijous. 1 de maig vacaren les
dites clependencies va isser (legra a
l'acord consisterial que ;dad ho prcceptua i mie sa prendre l'Ajuntatnent
per tmanimitat, eit sessió celebrada el
14. d'abril de me. el qual acord , per
estar en vigor. ha vingut respectantse tots els anys successius.
MULTES
Is' Alcaldia ha imposat multes de
mo pcssetes als propietaris de les cases 731, del carrer de la Diptitació, i t.
de la carretera de Sarria, per no
efectuar les millores higieniques que
seis ordena i isser reincidents, i de
so pessetes a Josep Cardona, per tenir un corral de !nadar a la zona
prohibida, i a 12 amos de (madres
d'estables, per tenir dipòsit de teme

LES FESTES DE MAIG
S'Isa constituit a l'Ajuntament, sota la presidencia del senyor Alvarez
de la Campa, el Comitti Executiu de
lea festes que acatan preparant a la
nostra ciutat i que se celebraran del
lo de maig al lo de juny.
El Comitè queda constituit de la
següent forma:
President: alcalde, senyor Ferran
Alvarez de la Campa; vice-president:

ADVERTIMENT
Havent acordat l'Ajuntament que
la venda en pública subhasta de conformitat a les prescripcions del Reial
decret d'Instrucció de 22 de maig de
l'any passat i als-pactes del contracte
de la Reforma. edel solar lletra B,
illa 2t, meció terkera de la via Laietana. s'exposar gn els documents que
hi fan referencia al Negocias dije-

senyor Ignasi de Llanza, regidor
reprexentant de l'Excm. Ajuntament;
treaorer: senyor Josep d'Arquer; vocala: senyor Lluis Plandiura, senyor
Marian Rabió, senyor Marisa Fuster, senyor Josep Carlos, senyor Jo-

banitzache i Reforma. secan') de Foment, de la secretaria municipal. pel
termini de 20 dies habita a «matar
del següent al de la publicació de
l'advertiment en el &altea Municipal de is provincia.

•
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SERAN DESTITUITS EL CENTENAR DE

MANIFESTACIONS DEI. RARO
DE VIVER
Conf irrnant les mesures anunciados contra els professors de

TARFUGONg,

11111

del Labora ton de Psicologia experimental, M. Dwelshauvers, el
baró de Vivar ha fet les .següents manifestacions a un ' redactor de "El Notieiero":
"La conversa — diu l'esene»lat diari —recaigué en primer terme sobre l'asumpta de
inés vital interès en aquests
moments a la Mancomunitat, i
és la resolucia dafinitiva qua
adoptara el Consell amb els
professors que subscriviren la
protesta qua aparegué en un
diari local contra determinarles
apreciacions del baró de Vi-

var.
Aquast ens ratificä Integramala aI que inanifrstä ahir als
periodistes el president (le la
:Mancomuna al, sigui qua en
aquest afer es complirit estrietantan el reglament.
—
—IndUblablentent, si no fan.
el que se'ls ha indicat.
El reglament indirzt taxalivaniettl que, els casos cara l'aclual. cal alongar un termini
qual re ibas parqui., presentin

Ilurs excuses els que as culpa
i si no ha fan cl no s'estima
atendible.s leS que presentin,
proeceleix la seva destiturie. El
Consell aixf ha ha fet, concedint
als signants de la protesta un
termini dc quatre dies. Si en
aqurst temps no fan pahlic qua

es ratrartan da les manifestadin' que exposaren en la Iletra

publicada. es romplira la sanció
reglamenthria, o sigui, que sera!: dest
molt dOloras—conAlai)
timiä dient el band de i
jo soc el primar de lamentar-ho.
pari, jo per la nieva part. b amb
mi al president i eis altres que
inf agrarn el C.anselaasfern dispasats a no consentir que es man_
qui en el rnFs turnia"' a la disriplina, a la qual estem ohPgrite. al mistela els meetres que
els altres funcionaris du, la
Ma n romunil al.
Aquest canal de deetituir i da

suprimir lote els dirrees atua
consider:un innevessaris As poc
agi adahla i sohrel nt gens a M'epesit per conquerir volunfafs.
Ba sap Dan que desitjaria poder
cumplir da favors a tolboin, amb
PI que m'aata/riaria molts malde-cap-e. para per dannint te iota
convenitmeia personal hi ha la
in issia gute PI13 hern imposat ele
I

que teten!' arttualment la Marieertitinilat, uuutaisi que es reduele, en primer termite a ne
telerar abuees i ti suprimir tot

el que sigui tirressari.
—
—ai. ja li ha indirat qua el
nombre ne ha de fer-noe desistir del no,ilre prapbsit. Es
crifari irraduatilde que no es
9

trenqui la dier ebane gut,
te? i cobre tot hem de manlenir
en lots ele malees el prineipi ()Cantorda!. 1 signin ele que
oposin
eedevinels que
deis al Inalaixa'Alxis . jo eres aue
ne ha d'aspantar tat el
(tonteare si rs nil. coro noeallree preferirme reta/die un veritab l a re g im de gnvern."
Ileferint-se a le, institneion,
dio etillitra do la 3fanentruinitat,
el barA rio Viver
---No Ii i !nutria grane madifiearione CII l'oesrmeitil. pule
ano e " . ransarvan gairrba Ints
els ereaMstnee .le (minuta que
exieteixen.
N.. gens menys
eui els preesunostos algetnee supre e siene: però one ennsti. seran molt normes."

I..1 DESTITIT.10
Fla estat remesa als senyors
profesenrs signauts de la lletra
a E. G. Dwelshauvers la sagita-mi ontuniravie:
"El Consejo permanente de la

!Mancomunidad. en sasian del
dia -10 de abril dispusa
qua por asta Secrataria sa pusiera e tu conocimiento da usted
lo siguiente:
Vista el escrito publieado en
al diario (la esta eiudad LA PIT
15 da-BLICTA.adicónel
abril Ultimo. firmado. piltra
otros, por diverana profasnras
y funcionarios de la Manommtiiidad, o que desempeñan (-arana
ratribufdris dependientes de ella ,
en que se viert en frases do notaria dasenrtesta y daspaativas
para el consejero de la Mancomunidad safior baran d. Vivar.
y que. riada la nalttralaza
ammtn, afaatan a ladn al ConMajn p ermanente, 'malas frases.
rapresanina tina falta g rave de

respeto al superior. habibrulns,,
empleado la prensa. ron In fine
l'a g ilita agravada la falta nrir
mayor publir idad ntia se da a la
ofensa. es advierte a iigtpd. en_
mo uno de los firmantes de dicho escrito, que si no rectifica

el

retirando la firma del mt

haciendo pública la rectif icacii
dentro del plazo da quinto al
por medio de los periddicos ee
han publicado el escrito de re.
ferencia, se le entenderá 'loa
lacto" d p,stituifdo II at regio,
lo dispuesto en el caso segundo
el articulo 5 0 del Reglamente
interior de la Mancomu nidad,
Lo que, en cumplimiento del e/.
prasado acuerdo, com unico a
usted para su conocimiento y
efectos consiguientes.
guarda a usted muchos a ri o..,,
Barcalana. 1 de mayo de 1921
El secretario del Consejo, Ialls
Sane Buhigas."
ANTECEDENTS
Per tal que els nostres lectori
es faeinben hé carrec de les cala
ses atta han motivat les mesures
acordados pe) Consebb de a
-turs
la Ilatra al professor Dwelshanvera, inserida en una de les
nostres edicions passades:
Heu's-la aquí:
"Honorable collega:
Moguts pels sentirnents de solido'
ritat intellectual, d'afecte al no/
cornpany i d'am6r a l'obra integral&
la cultura cat,Ilana, avui, davant l'atac
incompetent i desconsideras de era
haveu estat objecte, venim a teatimoniar-vos la riostra simpatia i el reoneixement de la importancia de la vos.
ira tasca decent i de la vostra labor
d'in ves tigació cientifica.
Estimem, almenys, inadequat que LL/
dictamen administrada es faci serrir
de baadera de cornbat política, prejutjant contra la vàlua cientiiita dan
esiore que ens ha reportas l'honor de
collaborar amb la Sorbona i ha contribuit, una negada mis, a relacione
la nostra cultura amb els grane centres d'activitat inteRectual d'Europa. t
Voleen, amb aquest acte afirmatiu
d'estreta companyonia, presentar-vos el
nostre homenatge, per tal com, geloses
de l'honor del nostre poble, desitgem
contrarestar amb respecte i cordialiut
la vulgar descortesia i la irisaras:o:5
malvolent, i aprofitem alhora apesta
circumstancia per fer ratificació de
fidelitat constant al nostre esperit, p:oelamant, per damunt d'obstacles misedks i de dificultats molestes,
esterils. la nostra fe infrangible en
l'ideal de la civilització catalana.
Barcelona, 14 d'abril de 1924. —
Ferran Valls i Taberner. Carlos Ce7dui, Pbre.; Pau Vila, C. Ferran. 11.
Sastre, Cecine Rodon, Joan Civil. 3.
d'A/3s, Feliu Elles, César Molial,
Jaume Palles, Joan Monten, Donenee Sugranyes, Rafet Solanic, Caldee
Riba, Pempeu Fabra, Joan Llongueras. Cr Roles, Francesc Martsrell, Jesús liarla Bellido. R. Capdevila, J o un
de Lasarte Kan-, J. Pucho!, J. RasenCa. P. Rodon i Amigó, August Mat...n“. Andreu Montaner, Vicees bulu id ',
Ralio la. D Vilar,
j. Parran i Mayoral, A. Margant,
Salvador Maluquer, Artur Nlartoull,
Antidi Layret, M. Escude, Josep J.
Mirabel, Joan Masó, Francesc Pi i
Sunyer, Malea Assumpció Pascual,
G. Traginer Artigas, Enric 'l'arrugó.
Llorens Artigas. Joan Mirambell,
F. Sirera Pone Jesep blanc
Evarist Tascó, F. Turragó, J. Albee
Miguel Fernagnera. Ildefons Bosch,
Maria Estere -Liad/. J. Matas, Anca
Judas, J. 3Iareet Ribas. V. Feria
Emili Values, Eral/cese d'A. Gall,
Duran Reyuals, R. Campalans, Joea
Serrat Bonastre, A. Gelabert, Josep
Maria Ser ia,Alions Idaseras, JoseP
Agell .Agell. Ferran Boter, M. Antich,
Carlee Pi Sunyer, L. Cervera. R. Cali
i Seria. P. Eran i Quer. M. Rosell i
Vila, P. C,onzalez, Erasme d'Imbert.
1.1orenc Badea, A. Daneo. A. Quixau.
doctor E. Patallcr, F. Garcia del Cie,
C. II Danes i Casabosch. Lluus Clareare J. Gaiteras, Ildefons Cante, 3.
Cabanes. Josep Maria Rende, Francese
Taracea. „lean Angel Genis, Ferran
Bald. Pere J. Girena, Francesc Dea,
Salem, Eduard Simi,, Narris Mas',
E. Horns. Concepció Vendalles, Maria
Cristina Balderich, F. Martínez. Assumpcie 'Madi Espi. Teresa Radia,
J. Pous, Salvador Crivilles. Manuel
Carrasco Formiguera, M. Raventes,
3. Oltsr. Jordi, Rubió. I.. Paaren", Jo
sep Maria Soler i Cele P. Garealle
Duran. .Tesep Anegan Joaquim N'ira%)
Antoni Serra."
•

DE SOCIETAT
Saben, que el nostre bon anuo
Jauma Bernal , gerent da la eanegada "Casa Barnet". del Par'
tal de l'Angel. 6 t 8. saeta.*
dama cap a Paris, d'un portara. d'aqui pocs dies. una esplaadida collaació da models,
originals de les mas conegudes signalures de la "'apila(
francesa.
El món elegant de Barretana pot agrair a la 'Casa Barnet" l'afany que demostra per
Datir simulara a la diapoairia
las damas de la nostra artatocriada les darreres novata!. 1
els modele, mes exquisits.

I

P

i

ofialge 3 de autir di l'eh' y

CATALUNYA
LLEYDA
eleves diverses
a la sessio celebrada darreratrtent
permanent de la
la Comissió
-rLodo
geeernatie. es van pren_
pr

13 defuncions, 6 naixements 4' cal yarteix d'aquestes darreres suyo.
sant que hl ha unes motheles supoDiumenge ens visitara per sades per carboni i hidragen en l'enprimera volta el C. D. Mataró, el llae dels quals no hi ha pertorbaci6,
qual ve a jugar contra l'Ateneu Es- alai les abres mesures serien tetes relativament a aquesta. Aquesta condides, com la veu d'aquell que predica portiu.
- Gaudim d'un temps realment ció no és, perb, un iet probable; val
al cor del desert.
matrimonia.

Valdria la pena que ajudissim
una mica mimes els bons cantaires
de l'Esbart, els qujals demostren
tenir una gran voluntat que, al
els següents acords:
capdavall, no van guanyar res sinó
Pagament de la contribució del daurar el nom de Vilairanca, que ja
'arrea? dels afilares de Sant Martí, aya perdent el color.
dan compre del notari Corxon per

esplendid.
alguns dies que /a pesquera de sardina i anxova esta molt
animada, encara que els saladors,
abusant de l'abundor, no paguin el
peix a preus remuneradors.

1f ONTBLANC
Accident
Penyora
Minores
Futbol :-: El
Visita
Foc

Concert
Dimarts vinent, dia 6 d'aquest

valors del
lliurament
facie
Lagar Pere Vila Codina; factura de
seneara Vidua de Simó Bonjoch
pet %nobles, i una altra d'Enric Cardona, per yidres.
a'aprovaren els preus mitjos a
subministrar els artiqué shan de
cles de primera necessitat a les
krces trauseünts pels nobles de la
comarca i la distribució de cabals
per al mes de maig.
or nt a r faeorablement els
calmes niumcipals de diversos
aiuntaments sobre l'acta de releeci.s. de 3Mdic del Canal d'Urgen pel
pp 5 d'Anglesola; recurs d'En
lean Dirvent sobre un camí veinal
ä Vall de Caatellbó; un altre d'En
Pene Pagés sobre un cansa de Casalinea de Sesos, i un expedient
d'aprefitament d'un salt d'aigua a
Arras i Vila i Les Bordes, soilicitat per Emili Riu.
- Sha ordenat a la secretaria
de la Diputació provincial que fortrua el corresponent programa per
st qual slan de regir les oposicions
deis aspirants de les diferents oficies per poder ocupar les places
descrivents.
- La distribució dels cabals per
rebrir les atencions d'aquesta Diputada durant aquest mes de maig
ascendeixen a '56,449'43 pessetes.
- ala celebras al CrOverti
l'escrutini corresponent per elegir
entre els Sindicats Agricoles, els voeals i suplents que han de formar
pan del nou Consell provincial de
Fomen t.
La Cambra de Comere i de la
indústria ha elegit a En Josep Qua¿rae En Domènec Roc i En J02quim Moret.
- El Buttleti Oficial publica
els nomenaments de mestres feto
eer la Direcció General de primera
Er.senyanca i que afecten als po-

bles daquesta comarca.
- El Govern civil ha remes per
e set: informe a la Comissia proracial el pedró de prestació persona. canieccionat per Vaajuntament
ialamús per als anys 1924-2; i
1925-2ee
- En Francesc Saltona ha solEcaat la corresponent autorització
per estaldir un aervei palie d'aunireSbila per a passatgers entre
tquesta capital i Torregrossa.
vinent se celebrará al
rem,
2.farg la tira mensual de
besti:r gros.
- Comuniquen d'Almacenes que
en're les esaacions de Rayrnat i
liontagut el tren número 128.4 ha
t,•tat robas d'un dels yagons tres
ant de teixits, un altre de soles, i una caixa de paper de fumar.
Es practiquen gestions per desabrir els autors.

VILAFRANCA DEL PENEDES
El concert del dimecres
La sala del Casino Unió Comerda:necees passat, atnb ocasió del
encert arganitzat per l'Esbart Cota "Catalunya Nova", ya omplirse de gom a gom.
La licderista senyoreta Regnard
plaure molt en la bella manera
de dir el seu programa, acompanyada per la seva intelligent collaboadora senyoreta Ayrnat.
Els "lieds" en els quals la
atu de la senyoreta Regnard va cmbadalir mes Eauditori fosen bisats,
eiare ello "Hebe, un maría del jote mestre Gols.
L'Esbart Coral, sota la direcció
mestre Bover, ajudat per la senyoreta Junyent de Valls, va execelar

discretarnent

seva part.

havia fuá es crcia sentir, polen.. un Orfeó Català i, es clar, va
esser defraudat. No tenim sort
de posseir un agrupament cora/ cona
aspan, perquè no se'n traba un a
cada cantonada. pera sana de prendrc bona valualat d'aquests coree> estuelbes..•. eVaquestes noies
Ira canten coin el, ocells i d'aquests
i nenes tan sanas i dels SeUS
Pr,•le,•,ors, que fan el que banal/1cm pn alen per constituir un Orlo; 4 casa postra. 1 hateen d'estar
toioi. sic tenir el que tenim, perque seitlpre V.II IriS un pardal a la
que una perdiu
l'aire.
Tonim tres cors. Tots vülfirierl
fer-ce un de bia peri) cap ea as calac
de,tr,mar el rei que aorta al
aliarear les mano als ahres
Per fer d'una regada l'Orfeó dc Vilafranca. Quan és hora, en lloc de
dir anraol i foral ens giro/1 d'es. quena, deixem sortir les tientes
Passions i eis escrúpols de monja
que porten, al ;non de l'os i... bona net i bona hora. Tot se'n va en
orris i va con/ Deu vol. La desunia no ene deixa ter res de bo,
.1.aPatia se'ns menja de viu en viu
Per aixó. davaint de qualsevol cm4rra, ens fa creuar de bracees per
esperar que el elinioni ens faci
!cima.
bruixa se'ns lira a casa
i fa i desfa al sets gust. perque tus
ennent d.din més i sap que som
l'al tres senyors Esteves
tenim
5-ang dorxata.
Ai
nasaltere si no fern
va' t'a: El nora de Vilafranca ¡niel•Ilelisalment no valdrá res, a desMi de tots aquells grans vilafran-

«be que ja es deuen haver adoMellit »Ir Wasesple ha estas del a-

P. U. P.
S'está. apariant, que forea falta
feia, la carretera de Lleyda, tros
compre; entre el Portal de Boye i
el pont note. Es de creurc que Yarranjament es farà extensiu fins a
La Guardia, el qual tros es troba intransitable.
També s'esta arranjant Eafermat
del carece d'Aguilia
S'está treballant en eixamplament
del cand que condueix de la carretera de Valls al moll de l'Estacia.
- El penúltirn número del pericadic d'aquesta vila "El Seny
grosa. correaponent a la diada de
Sant Jordi, va ésser penyorat amb
cent pessetes. Lamenten.) raccident.
- Diurnenge al miedia es cala
foc a la xenteneta de Cala Janoya.
L'oportuna intervenció de veins i
rianams va evitar que Eincendi es
propagues. No hi llagué cap perdua
d'importancia.
- El nostre convei En Rafel

mati
Gener diumenge pas.sat
anant pel carece Major caigua al
damunt una pedra despresa de les
obres que es fan a la casa on está
instalfada la fleca d'En Jaan alartorell, produint-li una decida al
cap, afortunadament no grett.
- Ha estat uns dies a la vila
nostre compatrici el cenagal llameter de Barcelona N'AutOlli Palau i
Duket.
camp
- Diumenge vinent.
d'Eaports del Cami del Reboll, juC. Montblenqui and, el
gará el
primer equip de FU. D. Recldis,
Reus. Donada la valua requip visitant, s'augura tina bona tarda futbolística.
- El dia ale Pasquüetes sorti
de l'esglesia de Santa Maria el
Sant Viätic, anant a portar-lo als
malalts i presos. Hi assisti l'Ajuntament i el personal del jutjat.
- Els autualmulibus de la Hispano Igualadina que fan el servei
d'aquesta vila a anta Coloma han
inndificat l'hora de surtida de la
tarda, scrtint cu lloc de les cinc a
dos quarts nle vuit, en arribar el
tren procedent de Reme
- L'agregat de La Guardia dels
Prats celebra la seca festa major

diumenge passat, assiatintan forea
jovent d'aque.ta vila, que donava
trolta ananacia al susdir poblet vea
A les funcions religioses hi predica. el pare Rodrigo, francisca, d'aeuesta residencia.
- Els nois noies que assisteixen als collcgis público i privats
d'aquesta vila s'aproparan a la Santa Tarda rebre per primera volta el Pa dels Angels diumenge vinent, celebrant-se ande tal motiu les

funclons religiuns
consuctud.
laa uns dies en una ca3a nYaquesta vila s'ln celebra urna reunid, a la
qual assiatireu alguna deis elements
de la política actual. flum relaciona aquesta reunia ami, la iniminent
canstitucia en aqueata del ilamant
P. U. I'.
- La socletat "L'Arteaana' té
convoceda reunió general extraotdMäria. por a diumenge a la tarda,
per tal d'acordar la conveniencia
de trasIladar-se al local que fins
ara havia estas la 3ocietat "El Fomento".

SANTA COLOMA DE GRAMANET
Noves diversts
El partit iutbol jugat darreralitem pels segolis equips del Gramanct i el Sarramenc, fon guanyaelor el primer, per elos galo a zero.
El Crup d'Accia ha organitzat
grans featea religiuses per al mati
.le diumenge vinent, en lloanca als
Catalunya.
Patrons
1-hga de Defensa de l'Arbre
brin ter celebrara_ a (111, qu.,rt de
sis de la tarda del stedit
exerao..dinari ¡estad) al teatre del Centre kecueist;u, l'objecte de poder recaptar cabal, i males
celebrar sana el major Ilmment
Diaria Pro .n rbre Fruiter que 1...2 projertada per darrcries del tuca de
maig. mi la goal data se'n beneliciaran d'una ir, el e.ra especial tos:, els
li(112, i noies que assiAcIxeu a le; e2icole.s de la localit:4, ..ls pobres, els
mes vellets.
invalids i
constituit una comissió per
constituir a la poblaciO un cos
dandividus de la benemerita Creu
Roja.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Noves diverses
El dia primer de maig ha transcorregut inadvertit, treballant-se
normalment arreu.
debuta al teatre Novetats la campanyla Vaa-PortesDavi amb l'obra en cinc ames de
Felip Solsona "Calla, corazas'!" Altres obres haurien estat mis escaldas.
- Durant el finit abril han ancorat port 24 embareacions, entre etmanyoles i estrangeres.
- El moviment població durant el ecix mes ha catas migra-

distim:,

SABADELL
mes, se celebrará un concert al teatre Principal d'aquesta ciutat, a base de la cantatriu Josepa Paules,
deixebla del mestre J. Vidal Nunell.
Aquet concert la cantatriu senyoreta Panlet Yba dedicat a l'Aseociació de Música, als socio do, la
qual entitat ha oiert uns preus ess.
pecials.

mis realitzar aquests estudis en els
"ions" dels quals se sap que tenen el
mateix nombre d'electrons els corresponents als bromur potässic i broma
de rubidi i iodur de cesi, i en ells mesurada la constata molecular i dividint per dos es nutria els valors ataimies.

•••
Dema, diumenge, arribara a
Barcelona, per encarregar-se
del tercer curs dels extraordinaria de grimavera, que amb
tant exit ve celebrant l'Instile Químii.a Aplicada, l'eminent quimie de fama munadia/, doctor NVolfgang Ostwald,
protessor de la Universital de
Leipzic, el qual curs comenira inunediatament després
dels que ve professant el doc-

SEGONA LLIÇ'.0 DEL CURS DEL
PROFESSOR CABRERA
En la sera scgona Bien', el doctor Cabrera cs val dela feta posats
manifest en la interior, i despees de fer-ne
un estuili analínc, cerca d'obtenir-ne
untes goteralitzacions teariques que
afecten cl prchlema mateix
tura intima dc la materia.

l'estruc-

Les primeres teories que intentaren
Eexplleació dcle kit:unan, magnetics
erep Inés av:.at descripcions fetes. amb
Iktveuatge cunvencional.
La comparacid que es t'eta dels fenomens magni:lics amb prorenia
d'aquella ie absoluta que cs tenia en
la seca conAseva c:d,tencia i
xenea definida per unes equacions
establertes que les relatives a L1
Mateixa Materia, can' deia en una celebre frase lord Kelyin. Val a dir
que aques:.1 ccneixenea provcnia d'asser basats tots els calcula i consideracons damunt de bases convencionals i
la teoria de la Rclativitat les ha considerar, alineny,, imiecess;:ries.
D'abres teuries modernes situen el
problema en un altre Hom sijuda de lanipatcsi fonamental de considerar en eh' idoms d'an
complexe dalectrens mabita formen
un sistema dinamic ell enuilibri més
menys est2,!e: tenen movinients de
rotacla cntorn del seu centre de gravetas. Si es fa actuar tia camp mag-

nètic psop d'aquests ediiicis pot oc6r-

rer :

Primer. que els comiso/m.1ns variin
el grau damereil que n'igual i la rosada es modifiqui. Aquest fet seria
degut a hater-sc trzmsf,,rmat part de
l'encreia magnetica en ener7,ia rotatöria d'influencia directa damunt del
sistema atännic.
Ssgon. han] pot saposar que alguna
part del compl2xe no reb gens d'encrgia lar la impaaibilitat d'ésser transmagnetica en altre d'un
ita-tinada
dc
osdre ella:ale En aquest cas
ratacla privilegiar s'orienta eu el sencarnp, engendrant el paramag-.
tit

netistne.
Delitritats aixi a bastament els dos
felicita:me, el doctor Cr,hrera va es,'adiar els resultats a que conduela
restudi del diarnagnetisIne.
Despeas. ajudant-ae de Yanalisi matematic. s'arriba a obtenir una fórmula definida !a qua/ dama /a possiconeixer els coeficients mea,bilitut
funcia de yalors hen deter,
naties
Entre Ise quantitats que entren a la
lasmula hi ha el valor del radi dels
cercks descrits en 1(.., arhites electrotacniques. i aquest fet dalia 1)011 a la
investigacia del susdit radi mig, a
perrir de mesura de la constant
nrsignétiva Aquest mocediment ja va
esser ine./eat pel pr,fessor Cabrera
en tql8. El cf. procallmenes emi-•
neats per Pi:m:al tespectres per raigo
Ni val eilvcia'n,nt de Pronictilts
provinents dels idee! rOlb periférica
merare que en le. determinacion, del
doctcr Cabrera -entren en jnc tots
CICCU011, ZI(P1IIC :as de les capes mas
armuniaa. ea qua!, van tesMt
tia anal com el seu nombre cedan
forma pinos mas allunyats del nucli
central.
En totes arares:es consirteracions, pera. horn ha prescinda dels canvis orerats cn les variacicnis quimiques en
Sol:dar-Se ele átono. per farnmr 111,
liTuks. Es evident que en cada una
dc les transinrmacions hj ha tina pertorbacié, la qual influeix en la constant total.
Per alisa, ei tal. la melécula te una
ecastant dianiagnatics igual a la suma
dele en-fide/u; atamics. cal a fegir a
armella suma mi non valor el qual es
f unció d'aquella pertorhacia causade3
pels canvis de posicia i d'enllae en la
molecula. Aixi es polka coneixer
l'estructura de la moledjka: per exempie. l'existencia de dobles enllaeos
unint elements de carhoni i diversos
iets interessantissims especialment per
a la Química org3nica. per obtenir
abcò cal mesurar les constants ata-

miques i les continuas molelcules. Paz-

PUBLICAT UN ERTENS .REIAL DECRET DE PROTECCIO A LA IN.
DUSTRIA, EN EL QUAL, ENTRE ALTRES COSES, S'AUTORITZA EL REGIM
DE GARANTIA D'INTERES I DE COMPENSACIO A L'ERPORTACIO A
INSTANCIA Dh PART
nn••n••nn••••

ELS INTELLECTUALS BILBAINS HAN DEMANAT AL GENERAL PRIMO
DE RIVERA L'INDULT DEL SENYOR UNAMUNO

EL DESPATX QUOTIDIA
installar-les al costal de mines, teixen encara o no hagin assolit
Madrid, 2.-Avui ha despatxat amb O dilas, o prop de grano nuctis complot desenrottlament.
Insuficients les existents avui a Faobservat freel rei es generas aes Direernrr senyor de pohlació,
Navarro, posant a la signatura al- qüentinent la pretensiú (l'ex- panya, l'actual capacitat de les quals
eessiu iuere, per part dels pro- no basta a cubrir en quantitat o en
guns decrets.
qualitat de demanda normal del conSota la presidencia de la reina Pietaii2 dells lerrenYs•
131 els primers preteaigueren sum nac:onal.
Victória es reuniren aquest matí, al
lifcxportació. m'Imites que, o pzr haPalau, les presidentes de les taules considerar tota una superficie
minera con/ a valer industrial, ver aconseguit mantenir normal re-d
petitóries de la l'esta de la Flor.
Acordaren que aquest any tingui que sobrepassa limas de com. guiar producció, superior a la capaprensió, els segons estigueren citat drl consum del mercas nacional,
lloc el dia 2 de juny.
tor Cabrera.
convettir alguns o per les condicions, qualitat o estiEl senyor Espina i Capo, que as- mes atenta a
in/me- ma de la seva proclucció. establerta
sisti a la reunió, Rima, a la reina la solars en quantiesos i
a• esperar sobre bases sólides, uccessiten del mermedalla d'or, distintiu d'aquesta tes- diata beneficia que,
la plus vaina que Pestabliment cat interior.
ta anti-tuberculosa.
d'una indústria proporciona
Es consideren preierents. dins de
Foren donats a les presidentes els
seinpre a tols i a Iota la pobla- cada un diquests grups, aquelles inmateixos distintius, però d'argent.
ció.
dústries els prockuctes de les quals UnAL ftEIAL MONESTIN DE SANEn la legi.slaciti de mines, al3 gida aplicaeai directa a la deiensa
El Reial decret sobre
efectes de l'explolaiciö de les nacional.
TA »ARIA DE PEDRALBES
Els ausdis d'aques,s Real decret
Els devols (le Sant Jordi, de fa brotecció a la indústria diles mines, i en /es cl'aigua, i
Madrid, 2.-Avui publica la **Ga- en les (l'obres públiques, se podran abastar lotes les indústries agríSarria, seguint el costura dels
codicies
enles i camaderes, d'expastacla minealtres anys, honoran denla. a ceta" el Decret sobre protecció a la .sult al pas d'aquestes
mitjaneant l'expropiad(*) force- ra i de benefici de inalerals, establiles deu madi. el Sant Patrd indústria del país:
pública.
d'utilital
sa, per causa.
El preambul diu així:
ments sidero-metallúrgics. t'abras, Mide Catalunya aruh un ofici soAlmmes vegades s'In/
"Senyor:
nuiactureres. de construcció d'obres,
lemne. quo tindriz lloc al Reía'
benefici
l'extensid
(request
La Llei de de mare de 1917 resmaterial de ferrocareds, hidroelectriMoneslir de Santa Maria, (le PPtransforinade
indústries
a
les
ques i hidrotérmimks i totes les dedralhes. Celebrará. reverend pongué al designi de consolidar en
senyor rector de la parrbquia el país les indústries creades a l'em- ri.., 1.1P product--. i si es evident ricades.
aliar
enque
fer-se
aixi)
Per obtettir els kneficis d'aquest
de Sant Vicens. de Sarria, ctju- par de les pertorbacions produides
sitió ea decret sera ;Indispensable que les endat de dos menorets eapulxins i per la guerra, aixi com al foment lacie', de gea.ualitat,
trauspor
la
juslif.caas.
casos
osgidsia.
de
la
dita
titats
industrials que reben tinguin
i desenrotllament de les establertes
del eapella
les condicionas d'entices industrials
La massa eoral .lo l'Orfeti Sar- de temps i que no fossin prou per cendencia Racia.mal de la indúsrianene, dirigida pel inestre al servei del constim nacional, o per fria, no es menys notomi que en espanyoles, d'acord amb les següents
la
Obiols, interpretara la missa a l'aprofitament de la seva poseibili- tal ras especial. ha fet que
"Pons Flonitatis". Predicara el tat d'exportada obertes a l'estat les uti/itat m'Odien és tan 111 n11/1.Han d'ésser espanyols. en
pk
d'hissier
ha
1.1.! no hi
Paro Joaquint de Port de la portes de la llei per a roto els qui fr s
deis seus drets civils i política els inMingar
les
ninneonviituent
en
Selva.
dustriala particulars i els gerents, dihan volgut fino el et de
dispettaables garantías en la rectors i administradors de les cutis
lloc la desembre de taza.
Durant l'ofioi
tteelaracia
que
portara
tradieional In,nedicció de les rolats. A les comparryies ata:mimes es
Vius san encara no pocs casos que
for.:osa,
Vespropiaoici
rrulsi
isdrmaraectt eeprueaer bpas rsgu
etnaseneis egcsuto.teir
f i.nadesrmäai:un
augmenten t'eficacia d'aquells esti- pa ;te, q t;iaeositt s pidoei ,Itat eqtdiseit
dpo
dantbs i senyoretes mulo, pera tampoc possible desA lotos
acto
rodiS
que coto...al...rail
coneixer que no han aconseguit
on donara un pum, aquests tot el que baria dret a Pi 'c
'th'iaanglpiP3Sft,a,rif:;111.)11ilna F.IiiilaptirxotigLra. recame a qui ho sia ni la presidencia
tkelablerl.
bel)
costilla)
segons
esperar, especialutent en alguns que,
dii-eci6 de la Cantque dei C°n"If
llom repartirá filtrare"! refor- com el carba, el ferro i altres mate- mes d'obres i adquisi.ions
por l'Estat i per tea gratis out
datora,s do la Liada.
nYliaSetanta i cinc per cent del carials rnetalliatics componen les for- peases concessionaries s'hau. PaE
LA UNID SAROhNISTA
pital social ha d'ésser de propietat
realirzue i que el país
van
ces hidroelectriques i el desenrotIlade inaig, ment tots els elernents que són dernana, seca ocasid d'atendre d'espanj-ols.
Por a denla,
El personal empleat a les OliCillet
antiosta ['fin) organilzat tres necessaris per crear i vigoritzar les a les indüstries nacionals sota
bailados pnbliques glo sardanes indústries siderúrgica. metallúrgica i la forma al'auxili de contracto
tfaäbri
nkidunesst.rlat241perrostegi idsaer.vehiasurPrPcriséssde
er
a earree do la famosa robla La químiques que ens independentitzen ami) l'administra/rió.
principal do Perolitda, segons de Yestranger, i sense tenir aquesta
tibnle7elesi mkatePte.iralscmi tefe,
esPa
ElnYce.olm
. baulsme
C°nfiant
Grry''''a que je
tiquest 0r•Irp:
multiplicada i robusta, sense que prements dinstallació i els articles
rengueas arribar a la produccia inte- pjnedoünsql-irt itIastd neaaei(pVili''t
Mati, a les 12, a Pedralbes
litzats o que s'emprin en les indús" I.a, pubne einpordancsat ", gral. pot assegurar-se que no acontries protegido. sena de' producció
1.0", l'ordinal; seguirem Eareelament de les indas- et
Sorra: -Per in
d'aquelis casos en que
Manont; caes intermedies ni enfortirem, per
naCi'naL
-Cainprodontientan' el Gas eral si cap el
indispfusablement hagin cresser adl'eugment del consum interior i de effluoinjent d,. les ne¡s
"La Salda Espina". Morera.
l'estranger per causes ticlrs. diles primeres l'expansia a l'interior, les indústries
huy; a l'itvw. de/ jrcban dt„i quirits
llesprAs
raques. per difeencia de cost que
sardanes l'Eshart Dansaires, de l'alimentació i del vestir, tan es- país,
excedeixi del as per cena per reas de
do Sarria, ballaira. acompanyat sencials cota aquelles en l'economia
El Govern. diferint a les pe..
cemb„, de c„_ temps justificas. o per no existir a
ticion3
do ld robla. les alamsos popnlars del nostre pais.
per al coa..dadop rorlosia" i "L'indiot".
L'experiencia demustra que no n'hi
Inera i Indústeia nacional del Espanya quantia suficient
Tarda, a les 5, Plaea Prat ha pan en molla casos de proteceiee eamara espanyol a Ultramar. sutil.
oxeluit en el pt.n.,jecte Els auxilis es concedran per un
aranzelärma. que cerio problemes de
de la Riba
solucionar-los de pressa. quos! Roial &ele! l'elevació a termini miaja, de vua anys des de
baratura
cal
"Carme
"Abrilenra".
ereant-se quittiae nailions anyals dels deu la data del seu atorgarcent.
Gent " . Casnalculont " Cant per ...vitar que saternitzin
La protecció l'Estat podrá atoemiliaus qua siatuaasesa en ira lifti
de Tardar", estrena (rams), per la inrea de les circumstaneias i ols
1917'. per a les gar-ne en una de les següents foemes:
2
de
maro
do
i
afavorits
haba;
de
perspicacia
deis
Ohirals: "Riera avall" (garlandirectos a l'ex- Aeords. concessions o avantatges que
des', urCia; "Per qua estas la ineducació de la inijativa dids al- ronapensacions
pugui atarear radministració sense
portaciú.
alltaiyett
que
sech-ss
tres
frisia?". Nalarú; "Sanade de niecenanCe directe; pristecs en
da
rapid
aprofitament
d'atetad
da
virtid.
.scra
millura
i
En
la
de
roda", finxeda.
Dale electiu amb el coneurs del Baste de
país.
n'Adate.
Directori
les
riqtreses
naturals
del
aU111
Vespre, a les 10, Plaea Prat
Crida garantia dinteles
Aluest Gorm, In'''Posar a y. M• l'honor do eol niel ro l'apeavaminfin sobre el capital invertir: cemdo la /liba
Hoja; je_
da
V.
M,
aia
de
la
Ti
prec:ptes
natablir
el
pensacians a l'exportaba.
-Captosprada-.1.ira!ao.is: -Toarpa
de late. Itnecidnint-iii refarmes reEl decret ocupa prap de vuit
tüs votan Humear. Yonlura; Corraeides per Pexperiancia dels sis
En les bases d'aqueAa dis, Juneá; anys que estigue en pie aixi cona po,aicid esta ronlonnit quant vitcs de la "Gaceta .
"Sang n..va"
"La nit do l'amor", Morera; "El aigunes ampliacions que crea de se- d'inlerveneni protectora poi l)PS- E doble assassinat i robatori
peiit Jordi", Ddinill; "31iny".
enrolllar l'Esta! en serx.ki
gura elideia, declara que l'Estas hau-.
de l'exprés d'Andalusia
Carreta.
l'econonlia dol país; exempriö O
rá samba da.andir exam:nar totes
Itoni hallará les tradicionals
redurehl tribulária; proieeeks ELS DETINC:1-IS DE
les causas que inda ineficaces en una
CIUDAD JIFA&
saraldnos de rams i les de les indastrla le: iliAintes pratecrions que aranc-laria; aValll g Ps tarigarlandes•
Capitania el entnandant
fiotteití espeeial en PIA tuanaatorga únicanient vi- a solucinns
senyor kiernancler Rodas ensnaima reschiseeidar. ...t erial cost resulta no porls terrestres i martlims; deMtlnien PIS pernatliales. que
aproíitacta ama remar oficial, que al mandes de l'Es1 a I ; rencerls
i a la ii sola pm atillebt consent:z- d'out batas indusirials per ;a la hafra arrabal a la Direceiti
De rhomenatge al cap
Segurotal Pi Pritil tiP la Ionda
se rana ,,acrii:cis dal presslipod de ta' roust niveló i aplieacid (Id aran.:
insittncions ndseciles sor"La tiloria". del ingut a Ciucl.
el'
P'r Pr.'tegir '1 hir i
poeta 111.&,cior Follt nui°
dad Real. Clinient Gareia.
paals de teas els.es.pz:n3.15. havent le veis ale la %le fonsa naeiona/
li perugud
dal f re r ny inri ; nu ri I is ,10
El julge
notori csforc per .3C0,1,Crellitzar
oreAit; garnutin finaneiecu. eolLa iniviativa financia pels g4ir rapalanient el perfeccienament in- Inh..raei.3 por a v.Imerr leg atin- declaraeiO.
Aques! mandos-lit que s'ha
anales i aarnivadors d'En alel- dustria! i distniimir el cost de preisien- en); als
l'exporlatehl; tot el rama a Madrid el eertificat
vio'. Fofa d'of..rir-li un sopar- ció, acsistant-ae dama manera mora- (111P P11 l' n .rdre reo/lamia
pos_
Lozano.
lionienalge. ha estad una gene- ble al, ladeas de preu del mercat sable fer por ajudar desont•ot- defunc:O de rambulant
El julge dedicare la tarda a
honies
mundial.
rasa ao,aliada
.nals.
Maniota induatrial
posar ett net toles lrs artuaEn les bases del Nadal docryl
toles les tendimcies literaries
za
Aquest roial ((peral a ta
einns i ordenara tles diligenn-•sla iguaimpul,
i entre intel•le.ctuais de tols els ene es proposa a V.
eas PNeepoional, cies pra.q arados i probableinterveneicl pro_
copiat tota
•
mal isos.
regini de garantia d'interés i
el
/lar/O aquesta nit trametra el
quo poi dosoni ot llar
entre els que assisti0011111P11Saeitl l'eXpOrtar id a
sumari a Capitania perque passervri de Peroammiat inslancia
rati ta l'acle, ultra les nont- l'Esfal
part.
yodo,. _
si a rstudi de l'auditor.
i-0.1,5os inserapemds ja Celes, del pais. exerupehms oprojereni
Aixf PS fan exlensins
No s'ha t'aval encara la dala
comiden personalitat s res- eiietts
elsi
en
general
indüstrios
a
les
per a la oelebracia del Conselj
aranzelhria: avantalce3 de tapertables cona l'igna3i
de
mileuislarid
de
In
precopfes
do Guerra.,
ta fieacia es:precia! en els %san:s„tose!) Marta laapei.- Pida Juan
OPS referent a l'exportneici for- DEGL 1/L1C10 DEL DET1SGET
marit
Estelrich, CristO.:or de Dama,- ipo:te lo eres free
tercenys
immetvaquolls
rosa
tlI.INIENT GARCIA
31;1 n 10P1 F n dtql i TorreS, con:do:1.3s di:. l'E- l : concert s
tler.
diats neeessaris per foemae
doelor Lluis Carreras, 3,-,,,111,An a:inh enailats itoldstrials per a
El jutjat militar aquest mas
nurlis das pohlea•i.5 obrera.
i
de
minetrueaid
Adriat Gual. "s'enf f ha ama! a la presii a m'emir@
fioNern. deforint a les pePalman. gians installacions adeorites
tara iiassol, E.
Comere at‘elaraeió al detingut Chancad
:
Ca narra
1;1 ,101.0/1,l
sorveis
:as
Lhonzueras,
.lnan
la imita na- (tarda que ahir va arribar de
i
i
i del regios foiroriari;
Josep Maria Girdna. it(bssend
cimaid del G,P1••1•1: fiTif ramar Puerto Llano. Desprds rt Algarantia
cralils;
hanetatec (Rimase i 11101- nanriera coliaboraeni pAr venei;eloi: PI 1,1,,.fre 1 e d'ago ha ordenal quo s'efeetv:a
alors
IPS
ene.:1 reial deoret l'olectioiís a Vi iin encarament entre el I:".:
en l'experiadifieulto.ls
eor
ntiliems anyals dois 1.1 inilions
vos de la eultura eatalitna.
(barcia i el seu amo que va
PC11rió; 1.01 PI IDIP
Entre les nombroaes adhequo laminasen en la de 2 dc arribar ahir pee tiel Tildarte
11;,rnie es possiblo ter, per anicomp.,
mare de 191a por a lea
SiOlIS fine ara rehtules, cal es- dar al desent(dllament industelgur extrems de les dee/ara.:
netrarion.i diva( les a l'exportamentar les do Joan Ma Guasch. triad del pais.
eions de I ots dos. El j'Ojal, que
Conrat Roure. .losep Mari
no sorti de la pres6 fina a la. 1
Aquest Rolad docrel i11110r;l2 n1
P.
.1illias-Raurell".
dis_
Sugarra. J.
En el primer artiele de la
una. aquesta tarda ha predi- .
011 t'Usos excprinnals
Itoseh (in-opera. t'erran Valls MI1;0101911
que
drs
ronstar
posiei.; es fa
cal algunes abres( diligencies i
regisu do gatantia d'interés,
rnpalaits.
i 'l'ahornar. Batel
el de conmensachi a l'oxpor- d'aquesta data i durani tres horra supose que amb aixb ha
i
pel
alaseras. Carlos carde_ tarad a inelänota de part.
podas
es
anys.
donat per arabat el sumar! etei
vila. Joan Draper, etc.
Es evident, que no hi ha in- Govern alargar ola auxilis quo vant-lo al repite general.
Segueixen rehent-gP, pPr Int. convenient en que la iniriatava s'esmenten per afavorir la esca- LA CONCLUID DEL SUMAII
el diumenge. al Mal inscrip- de tals formes d'estira/id pu- rie d'inainstries llover; i el desANTECEDENTS I REALITviene i adhesions a l'arte, que gnan partir del mateix Estat, enrot tiament de les ja exislents.
ZACIO DELS FETS
Eh( grups en qua aquestes
sera celebrat al Restaurant rolo estableix aquest projecte,
Amb les actuacions que and .
Martí. diumenge, a les arnb dificultats i rnotius que, indústries es dividiran,seran:
ha practicat el jut.lat ha 111:K.
NOVPS. - Les Que tenint per
nou de la vettla. a t'Ateneu interessant en procedir-se a l'aconelbs el iumagt «ti
Barcelenbs i al matelx lloc de encanad o ereacid d'indústried base l'aprofitament produe- dat
aquel. vespre ha pasmad . '
l'apat.
sobre tot quan de convenient tes natural,: del paf@ no exis-

Festes a Sarriä
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EL GOVERN DEL DIRECTORI h111,1112

"legeeffleiver'7

WIrerITTIP19"""nreW
'7"7--rPunuarrAir

MIRE

Oi len (Merad. En el
',Inebnetrieiren loe
ah I la realltaaci6 dele
,ibt eteeet relat Donday
Iblearitx eempre enganyant els
41148 companys, jugant - se els
diner. que U donen i procurant
fer *euro que complelx el que
II manen. Amb motiu de l'ill!fin vtatge que va fer a Ciudad
Real per llogar un autombbil,
einganya altra vegada els seus
eompanya, que l'esperen al cafä
d'Espiadun i no compareix a
la etta. Per justificar-se diu
que el tren ha vingut amb un
retard de dues hores. Els seus
companys es convencen definitivament de les trapaceries
de Donday i ja no el deixen en
Ilibertat ni un moment mes.
Acompanyat d'Honor' va a
una botiga del carrer del Cartee on li compren una gorra
I unes gatea per al viatge, i a
la placa del Callao prenen un
auto que elle porta a la Glorieta d'Atocha, on esperen els aleros companys.
Navarrete china la seva gabardina a Donday 1 'Pildorito"
queda transformat en tot un
usportaman. Quan Navarrete
mama cap a Alcäzar en l'autombbfl de Pedrero, Navarrete, Piqueras 1 Teruel s'aromiaden d'Honori i es dirigetgen a l'estaelti prenent passatge cap a Aranjuez en el tren
mixt de Cardova. Baixen al
Real Sitio 1 allí esperen l'arrlhada de l'expres d'Andalusia.
En arribar l'exprés Navarrete,

Piqueras 1 Teruel pugen a l'arnbulänela per la part oposada
a l'andana. Com que la porteno es pot obrir entren per
la finestra ajudats per l'Ors.
Posat en pràctica el pla convingut s'ofereix a Lozano i a
Ors el vi preparat per Donday,
pera segurament aquest vie no
eslava preparat. Donday també
s'havia jugat els diners que li
havien donat per comprar el
pantopon. El cas es que el vi
no fa Eefecte esperat. El tren
mentrestant devora quilleimetres i el temps passa. Itera d'acabar d'una vegada — diu Antoni — i brandant les tenalles
de rnarearnä china un co p espantes a Lozano mentre treballa, i.per tant no pot defenser-se de l'agressió. alentre
Teruel remata a Lozano, Navarrete i Piqueras Iluiten amb
Ors. La liuda es ràpida per?)
feroe. El que dispara no pot
lligar-li la corretja al coll; el
que Ii tira la corretja al coll
no li pot Eubjectar els breaos;
el que li .subjecta els bravos
esta raes aprop de les mane
d'Ors i pot de:xar-hi uns
quants cabells; ele cabells trobate a la mä de l'ambulant
mort són idèntics als de Navarrete.
Qui era, dones, el que eubjectava a Ore? Quan l'Ore es
trobava en aquesta situació es
atacat per Teruel, primer amb
lee tenallee i després arnb un
tret. Ore cala i alesbores Navarrete trefent-se una pistola
dispara pera el tret no surt.
Navarrete es treun una altra
pistola, engeja un tret i Orts
cau mort. Navarrete suela perfectament previngut; portase
duee pistolea: una la que li falla, que era de Donday, el qua l
segurament la inutilitzä abans
de donar-11; l'altra pistola era
d'Honori. En el carregador s'hi
van trobar cinc càpsules, dones
se n'havia utflitzat una. Aquestes cäpaulea eón idèntiques a
les que es varen trobar al colgerecorreu.
Er-erlmlna/s, amb prou feimes, d'sposen dÑ temps suficient per Esquejar l'expedició
ho fan a correcuita. La resta
del sumari coincidelx amb les
Informacions publicades.
Resulta, dones, que eón auei lors per actes de directa execució, Antoni López Teruel,
t, Francesc Piqueras i Josep Marta Sänohez Navarrete. Honori
Sionchez és inductor per actes
d'execució directa, i Josep
Donday autor per cooperada,
o si mes no, ha de qualificaree de cómplice. A Calme AtienEa no 11 arriba l'excepei6 de
responsabilitat perquè no solament encobrf al seu mara,
binó a Donday i a Navarrete,
als guate facilitä la sortida
la casa i d'una manera molt
mes precisa encara a Piqueras. La germana d'Honora, Antünia, no tingué coneixement
del pla del robatori, per() conegué segurament la procedencia del diner. De primer va
voler cremar-lo; després el donis a la bugadera de la dispeea perquè el guardes, la qual
Cene dubte sospita que el dizier
era de mala procedencia ja que
va enterrar-lo.. Dellus ignora
tot el que es retereix a l'assalt
.t1i1 l'exprés. Enguita intervé en
al segon pla d'assalt que va
.1tvortar 1, finalment, Alfons
Grande "Ateza" i Cliinent Garrida, criat ecu, facilitaren la lude Piqueras ignorant peque fue un dele autora del
; ~osaren nonada que fuper eludir la responsabique Ii pogués corresponper la «musa que se li Impon dispar d'arma de foo

EL CONSELL DE GUERRA'
Tantea en M'opte alguno detalle referente a la Mana dele
preparatius del Consell de
Guerra, tiembla que el dit aete
s'efectuarà dimane que ve, a
les vult del matt.
PA. Albert

Thomas

Albert Thomas visiti
Madrid, a
liquen mati la C.1311 del Poble, essent
rebut pels Censas de Direcció de la
Unió General de Treballadone i partit
socialista, i totes les Direetives obre=
res.
Visitä detingudament totes les dependencies i secretaries de lea tintintes agrupacions, manifestnt-se uralt
ben impressionat.
Tingué grans elogis per a l'organitucid.
Després visitä al g en dondelli a En

Pau Iglesias, amb el qual conversa
extensament
Firralment, estigué a la redacció del

peribdic "EI Socialista".

Aquesta tarda, el senyor Albert Tho_
mas donarà una conferencia a l'Institut de Reformes Socials.
Aquesta tarda há donat una conferencia 4 l'Institut d'Estudis Socials
Albert Thomas. III In assistit
=sha concurrencia.
M. Thomas ha cameneat dient que
des que ha arribat a Espanya romes
ha trobat cordialitat i afecte, la qual

cosa es den imicament a l'Oficina Internacional del Treball.
Din que creu en cl desenrotllament
industrial d'Espanya i fa la història
de l'organització internacional del treball. La classe obrera—din — que
baria pres part a la guerra a tots el3
paises beligerants mereixia, entre altres coses im lloc mes considerable a
les collectivitats nacianals. Les ornamtzacions patronals afirmaren també
•
el seu desig de justicia social.
Semblava que la pau no podria basar-se mes que anhre la realització
d'aquesta justicia. Explica com a'ha
de desenrollar l'obra de l'Oficina, recordant les Conferencies de Waahington I Genova, on e3 tractaren probtemes que afecten mes a la hurnanitat
en aquests moments.
Parla de la situació de Ressia 1 la
producció mundial.
Evoca el passat d'Espanya. Creu que
co basta la fe sentimental per a lea
realitzacions modernes.
Detalla l'obra de l'Oficina del Treball.
Es refereix a la posició d'Espanya
a la Sacietat de Nacions.
LES COMPANVIES FEP.ROCIARIES DEL NORD I DE M. S. A.
Madrid, 2. — Estä acordat en principi que les conmanyies ferroviàries del
Nord d'Espanya i de M. S A. C:75tribuiran a primera de jullol präxim
el mateix dividen repartit "any ai.terior, o s'a, 23 pessete3 integres al
Nord; amb el descornpte resulta reduida aquesta quantitat en l'exercici
anterior 2223 pessetes i 22 Eures d'unpostas l'Alacant
Les liqulaclons d'una i altea companyia eón molt semblants a les precedenta i el divident no varan
EL "CONSISTORIO HISPANOAMERICANO DEL GAI SABER"
Madrid, 2. — E1 secretar; dt1 "Consistorio M'yaparas-Americana del Gai
Saber' ha manifestar que a la cita
entitat Ii lar estat concedlt el tito! de
Reial. Han cata: nomenats cana a mantenedora de la próxima Festa de la
Raça el general Primo de Rir3ra i
Fambalxador de l'Argentina. El Mu-.
nicipi madrileny ha fundat tm prem:
que es dirà la "Violeta de oro". El
"Real Consistorio" ha estat fundat

sota la protecció de l'Ajuntament de
Madrid.

El rei d'Itàlia
acadèmic de la Historia
Madrid, 2.—Amb ocasió del
prLxim viatge deis rels d'HL
ha a Espanya, la Reial Acade-

mia de la Histeria prepara una
solemne sessió per l'airar al tei
Víctor Manuel la Medalla d'Academic, el qual chrrec bonorifle Ii fou recentment contera
en salen( dele seise treballs colo
nurnimmätic. Ja se sap que la
collecció de medalles del sobirli
d'Itälia és una de les 'ninfos

del món.

El

Consell del Direetom

Madrid —
, 2.1-Antb in(diu d'Asser avui el Dos de Maig, el Di-

rector' no ha celebrat consell.
LA QUESTIO DEL MARC
Madrid, 2.—L'Aesociació per
a la defensa deis tenedora do
mares a Espanya Ira plarliciit
una nota dient que tiviat visitará l'AssoCiació un alt funcionar del ministeri de Pinances
per fer l'estadística oficial dels
perjudicats per la desvaloeitzae ió del mare alemany, que sei-virà de base a la recianiaciú

que s'entauli davant del Govern
alemany, la qual cosa adverteix
als tenedors de la dita moneda
que mirara no siguin de l'As.
sociació.

La Festa del Setge, a Bilbao
L'EXILI D'UNAMUNO
Mddrid, 2.—Segons noticies de Bilbao, le Festa del Setge ha revestit
gran sobemnitat. A l'instant d'arribar
En Primo de Rivera una cotn asió
d'inteNectuals li ha demanat l'indult
d'Uoamuno. El general ha dit que el
senyor Unamuno no esteva confmat
per le, .eses idees, sind per les seres
te:vegetalista.

commemoraSetge, a Bilbao

La celebrad()

tiva

del

PARLAMENT D'EN PRIMO
DE RIVERA
Bilbao, 2. — Les festes en
eelebraoid del einquantanart
del Setge, han estat molt
L'edificl de la societat
"El Sitio" esta tot engalanat.
S'ha destapat una làpida a la
memòria de l'ex-alcalde d'Uhagan 1 del comandant del be-'
talló d'entinara, Mula SacheUn.
Al saló de recepcionede l'Ajuntament el general Primo de
Rivera ha imposat les medalles commemoratives del Centenari. A les onza ha començat
la processó dvica, a la qual no
han Resista els republicana;
presidía el general Primo de
Rivera.
Al cementiri de Maltona s'han
pronunciat els discursos, parlant en primer Iloc
després el president de "El Sitio", el qual ha acabat demanant el perdó del professor senyor Unamuno, president honorari de l'entitat. A continuada han pardal els senyors Ricard Arana, Rabel altillos I Cefer! Uriel, alguns d'ells tambd
han idomanat lVndult d'Unamuno.
•
El marques d'Esteta ha pronuWeiat
el seu anunciat discurs. Assegura que
aquella heroics defensors de BilbaTi
la defensaven amb mis amor; que ells.
Harem vingut a curar la llibertat cona
un malalt. Salut i Itibertat, si; pub
ealut i !libertar per tots, llibertat sense coacciona, Illbertat sense insulta,
Ilihertat sense violencies. Quines llibertats, rolen s'han restat al3
espanyols? Cal fer-se aquesta pregunta, ja que es viu un programa lbbertat. Salut i llibertat, i alzó Ea la
Ilibertat moderna. que Es cl digne holt
del trehall i la cooparticipaci6 del pobie a la vida pública.
Se m'In titllat d'haver trepitjat els
principia i normes de la Constitueih,
per?) cal tenir en compte que per fer'
airee. ens Inguérem de basar en l'esperit de la mateixa Constitució. Ahir,
coas anti, no hi h agué res de llulta.
Parla amb elogi dels 'liberal, bitbajos i dedica un record als morts
dels Ectges.
Acaba dient: En norn d'aquesta
mateixa Ilibertat he de recollir la
invitació que m'ha estar feta pel president de la societat "El Sitio" a favor del pend ó dcl senyor Unamuno. L'actuazi6 censor Unamuno
cotas a catedrätic mereix, certament
coneideració i respecte, lacró també
es féu creditor d'un càstig pels seta
articles publicats fora d'Espanya,
el mateix noble sud-amerieä, fin
d'Espanya, inspirat com aquesta en
principis de noble i pura honradesa,
m'enviä un missatge de felicitació
per la mesura presa amb el senyor
Ilnamuno i cm demanä que el chislié que li fou imposat no s'aixequés.
Encara que el senyor Unamuno
es inereixedor de càstig per les extravaaäncies que tots coneixern i
que mcreixeren aquesta .recriminaciä per part d'aquella fills d'Espanya, crea que cl major cästig que
en realitat pugui inposar-se-li és la
publicació deis seus propia escrita.
Unamuno Iliurä a la publicitat a
Arairica articles injuriosos, no rolas-neta per al Covern d'Espanya, alud,
per a l'id...gusta majcstat de la dona
en ea representació més cnlairada,
cona in la reina d'Espanya. (Aplauditnents.)
Tal volta no és mes Iliberal que
eta mateixos lliberals rl Govern que
teniat a la Ecva hei tots cls ressorts
del Poder ve a explicar al poble eta
tesis propia actas?
Despres, el general Primo de Rivera ha trames un telegrama al Govcrn, explicant Femocionant rebuda que li han fett a Bilbao, la qual
cosa mostra Icfecte que es te el
Govern.

entorila& a indicar que la semi
represeritaeld correspon 5 II y4)144434 corporativa.
Segon.—Que en substituold
dala esmentats Tribunal e d:110nor, es designi, per constituir
lea corresponenti a cada escala,
ala funcionaria que en el Momen que hagin d'exercir la ceva acoló siguin el eque a cada
una tinguin ha mejor antigüetat, sanee tara ni detecte que
Impedelxi la sa y a designació.
Teroer.—Que es considerin
les tres clasees de la categorla
de caps d'Admlnistrac i ó com
constituient una sola als efectista esmentats, i, per últim, quo
per la Direcció de Comunicadone, en dóna compliment al
que es prevé en la present reial
ordre, s'aoaptin les Asolucions
que condueixin a la mejor Eficacia del fi proposat.
LA CONFERENCIA DE LA TE-.
LEGRAFIA SENSE FILMS
Madrid, 2.—Piesidint el ca
pur de fragata senyor Rosal,
aquesta tarda continuaran les
sessions del ple de la conferencia de telegrafie cense fila. lia
continuat l'examen l'examen
del reglament per a l'establiment i regim de les estacione
radio-electriques, aptovant - se
des de Partid() 35 al 49, que
comprenen: estacions d'aficio.

nats, estacione radio-eléctriques, Inspecció, t'ancló i disposicions especills per casos d'incautació de les estacione par _
ticulare per l'Estnt. alta estudial l'article 50 que tracta de
les Itnies generals respecte la
possible formació de consocis,
als guate es concedeixt la concessió de serveis de radi difuFiCS d'acord amb certes condicione, que comprenen: percepcié d'impostos sobro receptora
i vàlvula, autorització per teametre anunci durant cinc mlnuts per cada hora, intervenció
d'un Junta permanent de representante de comen i de l'ad_
ministració de l'Estat, que tienta el programa, revisarla
comptabilltats, etc., i obligada
de entintar de guatee a vuit estacione en el termini màxim
d'un any, a tot Espanya.
La conferencia es reuntra
dissabte al mati.

Darrera hora
DE MADRID
A honor d'Angel Guimerá
Tenerife, 3 (rcbut a un quart de
tres de la matinada).—A les onze del
mata s'ha celebrat l'acte de deseobrir-se una läpida a la casa on va
néixer el dramaturg Angel Guimerä ,
fli assistiren les autoritats, escritora,
artistes i molt de públic. La comitiva
ha estar precedida pels macera de
l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat un discurs. S'Izan trames tele.
grames a Barcelona.
LA VISTA D'UN PROCES
Madrid, 3 (rchut a un quart de
tres de la matinada).—Es denla per
sabut que la vista del procés Iterenguer, en el qual est fa incläs el general Navarro, comengan el 26 de
juny.

TERRATRENtOL
Toledo, 3 (rebut a un quart de
Ines de la matinada).—Els aparells
sismológica han registrat un berratrèmol a una (llanada efficentral de
8,560 quilinnetres.

L'Europa hat l'Athletic de
Madrid per sis gols a zero
Al camp de l'Estädium l.0 tirigut
lloc aquesta tarda l'anunciat partit de
fulbol entre l'Atieic de Madrid i
l'Europa de Barcelona.

L'ESPOSA DEL PRESIDENT
DELS ESTATS UNITS
Madrid, 2.—L'esposa del president
dels Esteta Units, Iics laU, realitzara una excursió que duran tres
set manes, viaitant A vila, Burgos, Valladolid, Pamplona i Barcelona, des
d'on ni:u-xara cap a Freno.
LA CAMBRA DE COMERÇ
Madrid, z.—La Cambra de Corneta
de Madrid ha celebras la eessid menanal otiiiiihirja aprovant eta assumptes de triitcd( Sina nomenat la ce0110516 que ha de representar la morporació al Consell provincial de Foment. Sha examinat deralladionent
la qüestió de les aubsistéimica, capecialment la situació creada als expendedora de carn; es matra partidaria que les manifcstacions dala carnicera eiguin estudiades.

Electrització dels ferrocarrils
Madrid, 2.—Un periädic financier
asegura que diverses caire conetructores nordaniceit ano ef(cturn negociacions per electrificar els ferrorar.
tila d Eapanya, adlitic els de les provincies vascongadeai

REIAL IRDRE DECLARANT
NULA UNA ELECCIO DEL COS
DE CORREUS
Madrid, 2.—La -Gaeeta" publica una retal orare, la part
dispositiva de la qua)
Primer--One es declari milla
l'elecció daererament feto, per
assenyalar (record a les pràctiques establertes, els Tribunals
d'Honor al Cos de Correus,
que, e partir de la data de la
present disposició, cessin en el
seu cärrec pel qual foren deeignet; els Individus elegits, en
ra6 a que Pescas nombre de la
sa y a alees. pel que foren, no

Dlreabte 3 &e ene de
La boca impeciti45 41128 muté ahlz
reafirmas aval extraordinäriament
¡'Europa slia

nifica.

i•

L'Atletic, pel contrari 8,'ha mostrat
inferior a altres tardes.
Triana, el formidable davante- centre, rhabi u tat del qual li ha valgut

•

L'equip catala ha tingut, espstill
primer' virt minuta-mentdurals
de la segona rast una actuaci6 mag-

tanta aplaudimentz, amb prou feines
si ha pogut fer res.
Dureza la primera part, cIa dos
equips jugaren amb molt d'entusiasme,
essent el joc torea igualar, encara que
amb cert domini dels catalana, cls
qual aconaegueixen apuntar-se dos
gola.
A la segona part 1 especielment enrant els vint-i-cinc minuta primera,
desenrotllaren els catalana un loe magnffic, embotelant completament chi
madrilenys.
Els atletict procuraven defensar-se,
però ratee era tal formidable, que en
tan poc" temps eh catalana ¡moneeguiren apuntar-in quatre gola mes.
No varen pudre el, at/itic3 l'entutiasme i fent un esiore, suprem,
arribaren repetides vegadea 'bina d'acabar la segarla part davant la meta
catalana, defenaada bravament per janmanchen, que acata eaplendidament.
El partit acabi arnb un resultat de

sis a zero a favor dels catalans.

D'aquests mereixen especial menei6
Jaumandreo, Olirc fla i Serra.
Dels atlètica, Pololo, el qual evie
que la derrota adquirís proporciona
eafereidorm.
Els dos gola de la primera part ela

marcaren Cros i Akäzar, i els quatre
de la segona, dos els va l fer l'Olirclla
i ahres dos En Cros.

DE L'ESTRANGER
A L'IRAK

DETENCIONS, AGRESSIONS 1
ATACS
Beyrouth, 2—Diners de Bagdad que la situada segueix
agreujant-se en l'assumpte del
Tractat entre Anglaterra i
rak.
Catorce diputats es mostren
favorables a l'esmentat Traetat.
S' han practicat nombrases
detencions, mantenint-se
presonament de dotze indivfdus.
Dos diputats han estat agredile a treta.
La situad(' es complica, degut a quh els svatutbietes reataren atacs a les tribus de la
frontera.—Havas.
ELS SOVIETS HAN EMPRESONAT NOVAMENT EL DEGA
DE L'ESGLESIA CATOLICA
DE MOSCOU
Varsòvia, P.—Telegrafien de Moscos, que les autoritats sovietiques
han empresonat novament
senyor Zielinsky, degä de l'església
católica de Mo s cou, el qual ja havia
estas detingut fa algunes aetmanes.
Eta diana veuen en aquesta detenció la mostra d'un recruiment de
la campanya empresa contra la religió per les autoritats soviétiques.
—Hayas.

Els Teatres
ROMEA
Denla, dinmenge, es donaran en
aqueas teatre selectes programes lategrata per producciona de les que Mía
èxit han nermseguit.
En la primera sessió es representan la cada dia nuis aplaudida rondalla d'En Folch i Times "la Vensaínes".
En la segarla temió, les comedies
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Començarà la nova època amb la publicació, avui,
dissabte, tarda, de tres interessantíssims contes del
tan discutit

•

EL RAGA',

▪ Cristòfor de Domènec
titulats

aspre episodi de l'època terrorista barcelonina
66 LA DISCRETA PARLADORA,
•

finíssíma ironia de la vida d'un conco, i

PASSIO,

drama d'amor, d'Un romanticisme exaltat
•
e u! r! la r! ri !! el u! 11 11 11 11 El 11 11 11

ol te !!

genuinament catalanes dels prestigiosos autora Pompeu Creuet i Prudenci
Bertrana "Cada cosa al seu lloc" i
"La dona neta", valora positin sancionats pel públic com a obres mestres del nostre teatre. A la nit es
representan "La dona neta" i el sainet de l'Escaler "Pessigolles", .obra
que quan la seca estrena es fin centenäria al cartell.

CINEMES
COLISEUM
Per a dantl, diumenge, estä anunciada Feetrera en aquest gran cinema
de la colossal peig icula del Programa
Ajada "El ben carril", interpretada
pel genial artista Charles Ray.
•
L'excellent presentació de lote, les
obres del selecte Programa Ajuria i
el prestigi de Charles Rey fan esperar
un ¿zis sense precedents de remenlada obra cinematográfica.
KURSAAL
L'empresa del Kursal ha aconseguit
¡exclusiva de la darrera interessant
producció d'E: Calelleru Audaz titulada "La trage.eia del Folies Eergere", adaptada admirablement a la cinematografia.
Aquest pellicula s'estrenarà al Kursaal el dia 5 del mes que som, i en
aquest dia es presentan rombe al ptiblic el popular sainet d'Arnich.es i
Garcia Alvarez, música del mesto'.
Serrano, titulada "Alma de Dios", interpretada pela excellenta cómics AlbaBonafé.

RELIGIOSES

Quaranta hores: Esglesia de Nostra Dala de Lourdes , llores d'exposició: De Im sis del mati a les set
de la tarda.
— Cort de Maria: Atad es fa la
visita a Noatra Dona de la Font de
la sahn, a resglesia de Sant Agusti.
— Comuni6 reparadora: Parräquia
de les ncligiosee de Mont- Sil.
— Adoració nocturna: Torn de
Nnatra Dona deis Desemparata.
— Vetlles en suingi de les ànimes
del Purgatoris Torn del Sagrat Cor
de Jesús,
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Diumenge, a dos quarts de nou del
watt, tindrä lloc, segons costum d'altres anys, in processb i cerimbnia de4
combregar general de les malaltes de
ele Sant Pau, invita:u-se a
aquesta actea a les persones develes
que vulguin assistir -toi per donar, ami
llar presencia, pAblic homenatge
mor a Jesús Sagramentat i cm conhort
a les pobres malaltes.
Enguany, degut a les almoines de
persones caritaves i per iniciatrva
del reverend semor prior de l'Hospital de la Santa Creu, s'estrenará im
riquissl m tälem, prenda que no tenia
encara l'Hospital de Sant Pau. Din
els pagui la caritat.
Després de la Ceeimänia hi halita
una Missa resada.
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Programa per a demä, diumenge:
A les 8, Hornilla de la Doarraka.
A les deu. Missa cantada. A la
orne, Visita Espiritual a la 3fare de
Din de Montserrat. A les dotze, explicació ¿'cmpunt doctrinal pat. asseiend senyor rector.
Tarda, a un quart de guatee, Catecisme per als nens i nenes. A das
(marta de cinc, Rosari i mes de Maria, anda canta d'Avemaries i moteta
gel coral de lilles de :Varia
Els dies (cintra es practiquen els
exercicis del mea de Maria durara la
Miss. de les set
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CONGREGACIO D'AMANTS DE
JESUS CRUCIFICAT
Aquesta congregació, estaMerla eareanicament a resgle.
eje, parroquia! de Sant Cugat,
celebrara els següents cultas:
Dia 4 de maig, festa princi_
d'aquesta Congregació i del
Cos de Portante. A les vuit del
matt, missa de comunal genes
ral, amb exhortació preparatólea pel Rvnd. Echnom senyor
Marian Bertran, director daquesta Congregació.
A un quart de set de la lar.
da, P.osari, Tia-Crucis, essent
portada la Santa Imatge pe l
ros de portants, adoració de les
cinc llagues, amb el cant
parenostres per l'escolania de
la parrbquia, sentad pel R. P.
Joan Dlanch, del I. C. de M.,
adoració de la imatge de Jeedo Crucificat.
PARROQUIA DE SANT PAU
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A l'ensems, per facilitar la ràpida lectura, inaugurara
una segona epoca amb un nou format (9 per 16), més
manejable i estètic. Els nous volums seran també
enquadernables i es vendran al MATEIX PREU DE
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ELS CONTISTES
CATALANS
L'èxit cada vegada més gran d'aquesta publicaci6
les repetides instances dele nostres lectora, ene han
decidit a convertiitla de detiene] en
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fileroat.—Deepres de la poca animada d'aquests dies hi bague gran moviment en la seesió d'ahir.
Itioreso.—Continua manten int els preus anteriors la classe nova.
Olvadea—llesten decaigul9 nurs preus..en procedencia, pretenent-se a 2150 s. vagó Extremadura.
conseqüencia de la molla escasedat ha augmeatat aquests clics el preu de la classe mallorquina,
escassejant les arribades.
Garrotes.--Tambe hi ha gran tivantor, oferint-se Tarragona, Tortu ga, etc.,.a 9 pessetes quinfL damunt
vagó aquellos
estacione.
Farinee.—Novainent encal mudes.
llets.—Segueixen en el mateix estar de fermesa les ofertes d:aquest gra, que en aqueta dies passati.
Tampoc ela
tres fabricante catan

decida& de Aomant, a fer cap compra,,

-.
,==gew11tlt;*/
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J. ifeil1hä3

•--.:>250,4, 31 .70 pessetes
3 2 20 per leo.
'ei, 3950 per loo.
129 .40 per 100.
- zUes0, 617 pessetes
2 54 pessetes:'
175 pessetes.
0. 90 pessetes.
jt.,3i1earca, t'o; pessetes.
.2craauia, 3' 50 per 100.
3'50 pessetes.
Units, 720 pessetes.
unarŠii, 7 pessetes.

o'6o pessetes.
073 pessetes.
r'So pessetes.
.'ecans,
.
23 pessetes.
0. 19 pessetes.
.'senesos, 3 pessetes.
: :zerins, 46 per roo.
t. zipte, 3175 pessetes.
l'19; pes.E.ctes

e

Es p E: c rr

ELS

-

linendLie de la Casa

BANQUERS
BITLLETS
inecesos, 46.69 per toa

230 pessetes.
525 pessetes.

Nilercats

AZ-iire•A'Alieeeirke

TEA

Gran Teatre del
A2.2b3

•

OR

-

Superfosfat d'os 18/20 àcid fosf6rie i 1/2 nitKzen, a 16.
Idcra de calç 18/20 per too àcid
ibsfbriz soluble, a 12.50.
hEnt 16/18 per 199, Seid foialeiric
soloble, a 1130.
Mera 13, 1 15 per roo ácid fosfürie
scduhle, a 973.
Suliat d'arnoniac 2 0 /21 per roo
talasen, a 6o.
Nitrat 6e osa 15/16 per loo
trogen, a 48.
Solist de potasa 00/02 per Le:',
cq,.....tent a 49/30 potassa pera,
a 39.
Clocar de potassa 89/83 per 100,
equit zle1,1 a 5o/51 pOla,35a
a 32.
Materia orgànica ci-,rnea natural
10/1,1 nitrc,gea i 2/3 Seid foJfórie,
a 49.
Nitregina "Sant Jordi" Sho per
lo° nitrogen, a 39.
Predi:e:2 fosiatat "Sant Jordi",
a 1.39.
Proas per pessetes els 103 quilos.

Conccrts

Ltv.u.:
---

WelnGertner
Denla, larda, 0 . 1 o : 111.1,1t't

i aluieis. (»u:Ha d r.
nalurnl a liudes. Primer Su:leer( Sin-Anio, :sola la dirseeti
do l'entinent nirster.
garito,' . Leethoycli.,

Cerna•:ai 3-3;rain; mostr,-.:s
e: ntaires; Mozart, Sintfo:Ca ea
Sal menor; Leethoven, Cingtiana Simfonia. - Dimoeres. efl,
Eur.ont;

Feslival
(tonvert
prenent-lii par!.

Berthoven,

i els notables artis'es senvorea seFornelis i Callao ieis
le
nynrs V(. tidri o,1 i Fuster.
le - palea a campladuria.

:1JuJ A
Avui, dissabte, a es eine dit
la torda. Bulaques a 1 i a O'd 5

cAnti

iLn OCA '

al seu
La dona neta i Pet,s -. 43ollto. Es

QUAL/TAT

hJ,

icaaz: J. ALERM. MATAR°

despnlia a oompladuria.
Mecae•n•n••••••nn•••nnn••••••....o...man

.111.111.

ESTALVIAREU
T EMAS I DINERS
amaran&

Cafè amb hat

11 MES"
condensada

'70 Ptas. pot

eatre Catalä liZtrznea

CLANICA

VIES URINÄRIES

Teli, fon 3,:,n t) A. Divendres,
9 de tenig
JEANNE PROVOST en
LES AlLE3 DRISEE3Dissable, 10 de innig:
JEANNE PROVOST en

Rambla N. ttoquertl.
un.u. ii. ptta.eta
(CM kLaptial 1 at. Pan'

Veneri,
slfilis, impotencia

TENDRES3E

Zapee : ala lasetamenta per
guarmunt raphl 41 tel

Diumenge. 11 de n,aig:
JEANNE PROVOST en

MALALTIES bicsznas.

CHARLY

Itatriu, pell,
bufeta, próstata

(«vults: de l iii 1 $45
Recabad« r
eurt

embele

Provost és una de les
prime n& attlius de n'anea.
Cap uno la supera en art, elegineta 1 distinct6. Es despalma
Jeanne

•

i

;

comptaduria.,

LES

4419)44,«SealeY04.6114)+101044D44

Frederic Caballé

1. K...1

Per als imus

qnadros han

no vrstiis eis

modistes parisenes Max \Vals
inadarne Jeanotte, i tia
pinta( qua liti estupendos docrditoion.s rl tuestre 11s i
nebut de qualre nous artistes
estrangers, desconeGuts a Espanya.
LES ANAGL1PHES

i ANSZL3I 1,114:N.1NDEZ
i

A n u!. ,!i,.-:;:htí,, larda:
e
LA ti:MUTE:71a
f
: pee LinpaIlo, Murii, Ven- t.1
I1, Fcrtiantlez, p ie., 1 i
4 -dr; • EL
OUjTAIIRIZO
per 'AM Ane re. S:ipi-Darba, t
1. ',:rnandoe, 1,1loales.
Lea ccd...tes da f a coba, irr
,. 1'.miii s.i..,:- _::arba, i La 'I.Nts - ,
1 Gan eva:tann. \
4
1.t
di,
.,.4.-4,44.4e:44,•:,474.seiss.
•

'

e

4°-

bieVar..›Yet›....kf.ii-a4-;•G-4 ireeted•RD

NOVETATS
con . panyla urgentinl
Rii-zr p ra-D‘e Rozas
._

itionstre:

AUDIN-LEONEL

ormutassamoomumuysmacsastassr.mossita

TF.A. TPE POLMP A$N e

el baríton Froderic Cabalió,
tes. 'tarda, but7tea 2 pies.
FOCA PENA
i SOL E SEVILLA

LE;-, OMBRES EN ItELLEU

d'unticipauld

Avni, dissable, estupendos
ftnicens, prrornishi part •

arnb les seves obres favor:-

presiniats per la troupe
ID rg s euriAs i original dels
espertneles excluius d'aquesta emprt-sa,
Entrada I butaca, 2 pesectes
‘"!:t a eommaduria ala cinc

Cornpanyia edmioo-dramä-;
tics
IlICAIID HIGA

baraca

11011 1 poiterós
utin
ene: a l'aplawlidissima revista

eonfrorionat

Teatre Barcelona..

TENME NOU
' Companyia de sarsuela del

f3

karki i

FEIllt.\N NAl.r.1:it)

a70.3.....,11.7/..1.21,1arinaffeägialtaiiiraraMMI

leatre Catatit Maraca

loioteri.
?.Ifons , 142 per 1 0 0
pessetes. L'obra
SEITIQE
L'E5PE1TRE
L l.:Es, 142 per 100.
4:2 duros, 142 per 100.
()Hall,. ;toles do grua emoció.
1 di:ro. 42 per 1 00.
Isi bel, 142 per too.
formidable i,tt. Nil. els' dos
So:re!
rreat,A
del Teair,e
grans
Fracs, 142 per 100.
Jordi"
(Y..71°9
per
Sofre "Sant
SOEZ AL r_v...! LE.00
..L "es, 33.80 pessetes.
1330.
qui10:1,
a
40
de
too, el sac
eit dos avte.r,
Itelie;usa
u 'lars , 736 pessetes.
Solee "Sant Jordi" "Extra li'
d'En Creuliol, i la divertala coCticS, 736 pessetes.
qoheo per loo, el sat de ;o quilos,
media, en tres noloS, d'En Bers..lex'ica
• nou, 144 per leo.
t rana.
a 15.
enez raela, 140 per 100.
LA DONA NETA
-1 4• CS, 175 per 100.
So/re preripitat (gris), el sac
Deina, diumen g e. a dos (watts
49 quilos, a 9.
de (watt*. elarrot a re p re, 01110 411414•14emalMaSliaallaaSaMn...=
Solee sublimat (Sor), el sac de
di ', en ayirsta 10:11..rada, de'
So quilos, a 19.
LA VENTAFOCS
29.
quilos,
a
Solee ternis, els 100
A dos miarts de sis: cada oor.a
42.
quilca:,
a
lúa
Soca CallÚ, eis
Uno i La done neta.

tabä

4.
? Ttn TTZ PI TIVOT.I
Gran companyia de sarsuela 1
' Primera actots i d:reetors:

(--et

1

EL titor,no azulncs CALIISRESES
1:111,7 n on5 , , (urda:
EL PAJ.1190 AZUL
i LOS CAL.C.BNESES
{es,
LA DOGARESA i
AZUL
FAJP.A0
EL

1

LA FUERZA BRUTA
D0111:1. diumenge. tarda, Los
caciques i Enlee doctores.
Mi, tintes doctoras 1 Illäs
,„ sita de la muerte.
:

1

0444444,44e4+144.4414.60ee

peS,:sieetese44444+994144~1

ees.an44.44e4eene...4.4)..3.44,

14-C-61414.141444delfedffle>>1

;Gran Teatre Espanyol

i

2. 7

1

bziEGE.S

Al U, dIssible. tare. a dos quarts
c,0 elite ,
Ennipany',a de Jcan tilla
t'Arada I r,,,.... I NA Delecta.
p eto 'reos PE9flraZ5
*. Prrusr actor: Frartovso A,
1 eslreila ,-. 0 aoilest 'ea' n *1 del vdAccedo. Prnnera actriu, 7.
d. 1 1 ( . 1 .'s
El. GRLLDINDI
Aval. A:sable. 41411P, 9 le! clon, ,..,
i
filmará
Karla
1..lti:sa
!
'
nn;, e;%I. a t es,,
n:.•:,11n e a Pl‘ o , o 1`" I ' l -• t.s. '.•,"
* (tritt Prit "e la rantasla vo.1,v1lesr3
/ vert, ,f,,, !ina ••.)9ra on Irra . p• tt. , t.
--------en Lli raiejr, ti e,s artes I Iretae
'1
d:::11 p u 1 NOViiid.
,
n . 11n25,04 del ‘
gelmä
. (4 004103, de i . ledlIer
EX
MI suano snes atea:Din» ,
Aull, i', IssnlY r , larda a dos
Clee tre P41,1.
vpres:loadd per eqlesta cospe4
quals
dr
sis:
e sta, a Bu enos Aires. 111(13 de ceta t
. seis c.t. DIMONI PORTE DANVES!

',.

i1113 serutdes.

, t., nt, noart O,oue. sepola rr- 3
/: reSeA I aCli de 11 comAdu ,n :,,s j:
(ele. , de Darlas Niernerrni, Ira- 1
Unen(' de 1 . :1i 7. LKonar.
I

AZ2ORLD1
,,,,) ,,,,äqua ;a p. ,., sute!. Ove Sra%
estrenada per auuests CW114)3;313 1,
a nuelios Airee i ropleAemaJa •
t", -,l) irl s , mil)v".11 i•stl.
.¡ Dein.•., U nutliut4u, 42(15 quurta Co .
/ cale. La earnr. u a .'n q Ultra al:W.4 e
ale GArria Vello; o,
4.
fl. TANGO t,› PASUG
: Ni,4 a iln 4113 1 irc,,,e,
aCIDALP1
i luIllira, . bell.110 d ., naldne luyera. II dLeeres, betle 1.CE el rmie be
IloAaA 1 ronat de ta e .fiiii.tti311
ka d.:apa g a 4 a t.ouw.„„larzi.
Ir

t

TEATRE APOLO
'rotonda Manas/ Suaralics
Avui, dissable, tarda, a les
quaf.re, i nit, a les den:
Entrada I ' butaca, 2 p‘ssotes
ESTRENA
deis grans i uriginalissims qua_
tiros, titulats
LAS noma

,
t
LIGINT.DASICES

a4

AGAPHO SE DIVIERTE

:sil, a dos qu3»..3 d',- siuo:

EL felä0 DE ORO
-- - ,..ilireng.
D
e , , tarda., a dos
l. quarts d. , (pudre, primera
soeviA:
14.i
laInfiMetULADD.
1A les sie. especial, i nit, a
dos qua rt ; d'ouzc, gran

i

Illl.Cla:

El. 1,41;a1) DE t4110
a...,,,-:•.-ye4-C.4.04

Teatre Catalä Romea

Avui, dissabte, tarda, a
1 un quart de sis, la comedia PI) tres aetes, de Merme! Linares Itibas:
*LA JAULA DE LA LEONA
1 Nit, a un quail, d'onzl. Sr.
sollo rspr2seutaeiG de; deaata ea l re; se ,. ... de
JACINT BENAVENTE
BUS ALLA an LA MUERTE
: la fainti.,),siaa anub,rts,. del non-

Denlä, rPorolg.e. yola, a dna
11oourls de guau,.
die actas!
Du« Srs1
EL CAMI DEL VIC)

EL GRLS.DrIal
rin. I rada Oil. l'exl:.,.

).
.r

.b.

/ sita EL eny esa ?ODIA imana: .,. 4

THATP,E COMIC

COMPanYht 1/1 , olna-rr/0 1 13 da

EAr.cuno

urda, a dos n'AMI
de cine. Istandlosa mannee popular.
1. /N e:o e7 1 1 nt'' e rnee ChIlitdreen;
!I. 1.11 :ar , Iela ea ua te" 1 tres
qualro•s, RApcoitt o. Per SarCISin;
t.driA liC l'amopbsli
al. 1:111
ell 1111 M'IV 5 11,.- 1 quuetas.
EI. PIBE ort ccastatom
.4 1 'u!.

, aa,eistt.

ptä. ge 0 eSumara arob entrada,
u•-.0.
t: c 2,0. e0103.A1
Nlt. a (105
prOgratte. I. La renledla en dos

EL rarain mbsimaret

prenent-Si pul '.Serosin: 11. Cn100,51 succ.,,s de l'apropúsit en UA
i tres Eu31r0,
EL PECE DEL COEnALO
Nnrcie.
enur,r0 crer.c •A
•r•-te• •

••••

*444,44.fflooirsexee+.>o•al.e..e.m•tet•te.o4

1 KURSAAL Jn',21dceril
Diereis dies de . la projereki de la novetat einematografica
Més important

JEANNE PROVOST

l'actriu do les exquisideses, :la
dona mes elegant de Franra,
donarà tres úniques funcions
els dies 9, 10 1 II de maig, al
Teatre Català Romea, posant
en escena les seves graos n'eacions Lea alfes brIeuies, Tan.
dresae, Chaety. Es despatxa
comotaduria.

LA GEISHA RUBIA

operes cinematografica, no a l'emitas 4U entiu una
extraordireil
inspitadissuns,, música, contempleu

peltteula

1

111~Iile gle meaddlte
— 1111113A - (1.911AN

' aval, diasabte, tarda, a dos
Wats de els, la comedia eta
lava actea LI sad» de todos;
OIL a un quart d'osas. cinco.", representaci6 de La ~bes
da utreem — Dsmà, dinamos,
dos quarts de quatre, mati1011. -La comedia en tres actea
Le oblea del gato. A les sis,
veteó especial, sisena repreientacie de 1.5,«RINee da iihre.
va; nit, a un quart d'onze, La
esfin g e de lama.
riefflaaes4He

ELDORADO
Colimeu de varletate

Avui, diese 9 1 dallar de
L'emporelse pobres, El
me ~Ñon Creara espesil,
Tearidnua 1 paseadar% IR Pesa
d'anee Mes&

Chaman Princesa
Lagretana. animas Al
Telefon Len A.
.Ssamc eL arillot casjual de
programes. EspNwifila projee.
ció. Avui, dissabte, programa
ealraozdiaari: L'Impeserlar del*
Pobre% prectent-se el vutta
capitol; Lo vida SA de MIL graadids film de gran argument, interpretat pels simpàtics artis-

Cuten

s Cotas'

a 0. 50 puntea
meres PM** 1 a
c eadit mi teles

-

imegmer, tle usig. e lee
gasee im la tarda. Terror din

de la temperada. Oree lErple.
Iliass. Dieta:una. 4 matlfsmetres
libe abtradiß Ilture M'enlació,
10 palmeta. Entrada de car r eges. Vtil remites. Entrada
genera& tea peasetee. hiposloe compresos. TaritHs del
Watts de Ittivetats i taquillas

18.

PA SSEPO CniC GRACIA, Pa

GRAN BASAR DE SASTRERIA SeTEMI NORDAMEBICI
:e

4111:: Bietillet1;>: ---,N11111utd 144111/1)4 eiNaXIM Mi >Mg
a

de l'Hipòdrom. Servei especia/
d'aulbmnibvs i taxis des de la

Peca da Catalana.

RESTAURANTS

nOLDAR TRIO, jongleurs

Debut dele eminente art,etes:

ERONZI - FARABONI
LILE» ANVELL08, aerdbates; JULOT ET ANNETTE, nunetoala. Succés, suc-

Me de la montssima i ge-

nial artista

•ERCE IIER08
ea les interessante creaedens del leen variadissim

repertori.—Dilluns.Serata
d'Onore a
EIERCE SEBO,

S

manita, extraordinaria cinta de
gran emoció, creació de la sen-

Salón
leeiniVabria

Esptendlif cinema
111 local mes elegant i cómoda
de Barcelona

Carrer Valencia. 289 i 291,

Saló Catalunya
ORAR GIREN% DE anos
elotobleo ~Ud Torreta
I teto Room
Ana, alssabte, grandids progrema. e
Exil sorollós de
LA BATALLA 4:
mal, manares, relente programa. '.
innatos& recicla de Sestee Haya~va 1 la seo& Mil:panca muller,
1$ gentil Japoneseta TSCRU A0E1,
~santona! I grandiosa batalla na . •
val, presentarla ...lb uua realitat .i.
.
mamonear.
la novatas de VIrsint, cómica; I
II maniaca comedla La filfa del
general, i Revista Patas.
APIS. -1.a batalla sera presentada
amb ele erectes de disparo de cana,
tot com es ten a Paris, anda gran

Sea.

Demi, dlumenge, sestil Matinal

a d'II a 1. Tarda, darrera de la co~sal peRlcula La batalla. ..5,t, en- t
traordluart programa a mb Irrt p
magnifiques estrenes: El a rrrrr -,
estor, preciase comedia pels amiste Atonte Bbme t Florence Vidor,
Lquitel da POar, reines, Ce Malta
Pronta, 1 la grandiosa pellInta El
he. liedamlue. per Femlnent artata AtIcamel Varkony, sumptuosa
presentac16.

1

Orquestrina Torrens. Esmerat servei de bar a preus eco
ndmics. Gran terrassa.
Avui, dissabte. grans sessionsa Tarda, a dos quarts
cine, i nit, a des quarts de deu.
Magnifie programa d'estrenes.
Totes exclusivos d'aquest saló.
Estrena de la bellíssima
die Com en els contes de Sedes,

Mandan busca un càrrec, de
gran broma. i estrena de la

grandiosa obra einernatogräfica, basada en la Ilegenda del
segle XVII. segons la celebre
obra del capità Harryat, en
dues jornades.
EL VAIXELL FANTASMA
Projectant - se la primera jornada, —Demà. diumenge, grans
sessions, tarda i nit; a la tarda,
.50S316 úllira 1 numerada. Preu,
150 pestetee.

ar0•4144.0•444.efier5e41t1~-

CONCERTS

'
Ilee•4111444~1444.11.1114~,

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia
Ave almete, tres 1 ntt. matrrimar programe: El Prou d'un«
imiten; 'empiema I poecadoe; El
ass intanan Illamera d'orotull;
la IX I darrers JOrriaua de la contase sera de liaron» tuna:
L'emperador dele mame
eltamonge donar e una.
ama maunai. Tarea 1 bit, formo30 3 Prorrogue. A la átesela de
bit. Mere« de le colonial 1 tornan puesta euritmia en anea
Mrsoles, Booseue Danta prole.
telt • ft u prelbert lomee/

tssociaciú Müsin

Can

Dilluns. 5 de maig, presen.
tació de la pianista francesa

LUC1E CAFFARET

i estrena dle diverses cançons
del mesh e
EDUARD TOLDRA
amb !letra fleta poetes
JOSEP MARIA DE SAGtartRA
TOMAS GARCES
cantadea pe) tenor

IEMILI VENCRELL
interpretant la part de piano el
seo propi autor. Exclusivament

10.0444.4444•4444erreffles

per als socia.

wie144444

:

1 Monumental - Pedró
Walkyria

•

Eh »seres vestfts eonfeeeionats 1 a la mida,

51
pino vene
rel. universas!.

eiala dele mea defina% modele de Pule
i Londrea.,1 afee* a Pinas invarbesabianfil
d. tea Maitu, 1 as abstant rival/boa amb ola
dels sastres mis cars i de mis fama

ARQuifiescpelltee-ema

Teetle 1.

Quintana. 5

e».
ama. 1 Jornada, no

efioe a.

vella d'En atasco Ibinez; ReBeso, per Weleee asid; La red
do le forte, per incline; An: demos;
elan.. «Pm ele demos;
Demi, diumenge, sess10 m.a tumi 411 t. 1.11, id payada de In
bahn., per WIlliaga 8. Hart.
e,vonmemfrinberdenserem.,

4 GAS/MENTA

COLFISEUyi
Aval, dIssabta, gran kan

n ,, - Saiö r w

traquest rara.

DIVERSES

Direcció: GARBO

GORRES, des de
1'48 muecas
BARRETS, des de

Diumenge i teta els dies,
a l'esplèndida Terrena.

I a creerte dee de S
fpessetes I a la sarta.
e MAGNIFICA SALO» PER
I A BANQUETA, 000111 I
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Magnífica jardins. — Gema,
diurnenge, a dos quinte de eet
de la tarda. Ascenaiö extraerdinäria de l'intrepid aeronauta
capita, Amador Fernández, en el
seu esplendid
Grans atraccions: Wittchingi
Wawes - Muntanyes sisees .

aguaita casa. F. renumene. Beiee
anal Port
sea).
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Doctor F. Montan deis flosptate in
rte. Corts Catalanes. 539. acunan.
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A lee Rostros seccions de Camiseria, Corbateria, Generes de punt, Capelleria, Guanteria,
• Mocadors, Bastons, ?anti gües, Perfumeria i
Carteres, ma gnificament assortides, és on regeixen preus mis econòmics que enlloc.

Plataforma de la broma -

norama oriental vivent - Bart.
da militar a la gran placa de
festes. Sardanes dele meetres
Serrat, Toldrà, Garrete. Manen,

Soler i Morera, per la cobla
Barcino, denla, amb la cooperació do l'eminent artista ao.
lista de tenora Albert Martl.
Putainellis “Qua t re (---;at a", cae
i refrescos a carree de Carbd.
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Del nostre afany de competAncia n'obtenim
cada dia un mis gran número de vendes i a
remesa podem abaratir més els preus, cooperant així a Patuda de bala que ha de mi.
llorar la situació econòmica del país.
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mur, papi% conmute., figurita. 1 un
enema impeolal
per prendeda la mida un mateix, amb tal P e niaiS que ton
le antleeen 01111 Odn• feln mensa abamdtimma out.
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denle del& eatenadi frenemos, auperant-los en euainal...e.
~Hall es de resultes posIllai da coatlelet) I schal
de mero% ttreacuturo• 1.000 Paletee ea renten e P a v•molan in contrae'. No compreu cap atea rnena emane
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rearme senas
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Ampo, lo maan e vsei i ae i.
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•

Indicadas esreaialmente a Jos agaudes ea 141
per toda clase de excesos (viejos sin
•ece). y para couservar hasta la elsareen reos,
sin elolenter el orgulloso, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, e pta.. teasee, Sedal!, Rambla de 183

Podan visnar-se elt
dies festius. de den
una i de cinc 5et
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Un bou de turrar, el de esbelto bla sona opa .
relea al costee cap. Ud bet. de (=fi , de:seguida
que l'eacinic de la costra Imeatest apareguL
Cae,. pe esd, edema«.
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Grageas potenciales del Or. Seivré

EN VENDA
des de 2,000 paras
quadrata, gran mevanidor, ben auneis
peu tramvia, amb fapana als carrera Avalas -March, All-bey i
altres.
Proas: trso, 7O, 0111
1120 Inmutes el pam

mitiançaat el sea
`
~Mea
le moll
ea, que
remad,
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amb 4i nabab blues, ao's traba cok
deCadbeennes
" . tal avtituleas
vil
a g iUarnererelams
1«a
blanca tan ven
per • donar trevall.
Alee encara ea Olor por alas desea. Va&
vellosa prematura pot daba& una tettottet congugel talluoyar a la dona deis Unta pila de l'amor.

o

das semanales), consuma ntenidi, perdida de
memoria, dolor de cateas, artigar, jalifa
cultora!, Riadenam. y trastornos derribado
de ida meares y todaa las manifestaciones de
la Nearaafenie e agotarniente neivioaa por
moneas y rebeldes qee sean, te mulo presta y
radicalmente ton las

cerera. Carta Catalanes. el te
1re Eran t Llana). Tel. 711 11. P.

quadrat

ledTiL...ale merar« pene raduldlulma no
11 ,011~1114n9 ele esimprodom, &mono la Importancia do la
mote% amb distinta obequ tu, com adn: maquine d'ate-

COSES BE LUXE
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°rente de toses cunee ea
talla 1 Intes. Relame ert de e
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Esr,ectallud en UPIISCh redlileem
ileld permanent da ganen a
oleogralles. ele. Reasuma de
1 mottlure.-310 campe« mote

Popelin seda, zèfirs anglesos, percales del
país i estrangeres, des de 1 0 pessetes
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teeeeeirmoomape, / ~ad; Mempo.
poilsve, 9 1 duran
( p roieeUnt-.
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TAPISSOS 91111511.
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SECCIO D CAMISERIA A LA MIDA

de EL REPOIERAT, per la
gentil trild Bennat Lloyd

realte Triad 1 Marina
t Clalusa Mea

AIACKNETOS. mea,a da

Correr Raes. ~mero es.

e'95 pende&

o

DIL'IlEYGE; ONARLE8
MY en EL BOE CAPRI,
PROGLAIIA AKEIA.
— - - --A'VIS: Es desmaten butaquea nurnerades par a la
se guid ESPECIAL de diumOop.

erneml. Teltfon allet

PIJAMES, des de
10'00 pessetea
MITJONS, des de
0'50 pessetes
LLIGACAMES, des de
0'50 pessetes
CINTURONS, des de
1'95 pessetes
IMPERMEABLES, des de
25'00 pessetes
ELAST/CS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes

gi Dilluns, duce estrenes: La tragedia del Folies Berrees.
• segons la novena del "Caballero Audaz", interpretat per •
•
a Franco Dimita i Constant Remy, i Anima de Die, basada •
a
a de la earsuela del mateix nom, música del mestre Serrano, •
d'a•
(exedusiveß
• Interpretada per frene Alfa i Joan Donde

LA NENA DEI. CINEMA,
per te peOta Baby Peggy

»mi& 5. A. nasales de le pe,

2 194 ~satis
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Orquestrina %fié
U
disaable, La Cebaba rubia, música del compositor o
o alemany Nana Allbout, cantada per artistes espanyols; cor •
3 general 1 augment d'orquestra (exclusiva d'aquesta Amue- U
la
•
la sa); El nen mlmat (excilusiva), per Noet albeen, i Que do- II
o
Actuallista
Oaumont.
broma,
i
,
de
a
• lenta ea la gan
n
o
Avui i dent à , darrers dies de La (tetaba rubia.
•
•
NOTA: La Geisha rubia es projectar a la tarda, a un
III
Quien de set, i a la nit, a dos quarta d'II. Avui, dissabte, de •
•IIIII
a 6 a 8, ea despatxaran butaques numerados per a la sepid
•
a de les sis da diumenge,

IIIDONIABLE,
o",itnal comedia, per tiladlre Wilton; NOVETATS

FARMACEUTICS.

de construir a la Travesera se
mes amunt ilel Torrent de les ni"
&muerta que aten fr aquen t rea
volgun obrte-bl una tanniela
seoyea es dielgla al carne de Ri
batcos. Ea fa avIrtent que es un
mulg poblar I estä faltar d'este

RESTAURANT BEL PARC

Palau" la

123

llagar, e 30 qull emetrea y
reinos. UDS pisos, nove
cle, electricitat. lavabo, water,
demitorts, meniailor, galena, e
tacid ferrocarril. Rad: carrer GI
mero 118, principal.
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Can CULLEBETES
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i Bruch.

entre Coser da

e d'eruta. de 1 oa.
m. entre punta. pu
Droguera. Rieren, tg.

Tom

Yestit confeccione, fil. Des de 15'— a 30 Ptes.

ghes; Cal onniihter ele vostres

se rival estrella de la pantalla
Perla Blanca; Contienen, interessant cinedrama arnericä, interpretill pei gran actor Herhect fläwlinson; Sonant el cutre, vuitè round. poi gran pugilista Reginald Denny; Meñique
adorador de Bao" gran broma. — Denle, nit. estrena del
riese i darrer capítol de L'emperador dele pobres. — Diluns,
programa Ajuria.
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tes Viola Dana i Gafar', Bu-

Avui, dissabte, tarda, a les
cinc. Nit, a les deu: cotosas)* programes. Projeocla
te notables pellfoules. Es.
tapone, cuadro d'atraoolons
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Entre gotee lee
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PASTA NIX
ha estat elaborada pensant en Ilisiene
ele la pell. El seu cura ireltacions,
P ;c 0 rs • gran., e t c . La 4:ara, tlesprés
cl ' afaitar-se, Ii queaarii fine, fresca, miau,
segase aquel) eacarcarament que. );

aemble; que ti eis macla atina sola peça,
'ni

aquella cremar tan molesta. ele 1.8flú.
l'antias.,,
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