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CAP ON BUFA EL Eis Estats
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tn personatge ponlo *n'Iba, Mr. Stanley Baldwin, té un
ií treballieta. Un altre personatge polltic angles, Lord Curte:in,
téun gendre que també da treballiata. A la Gran aretanya d'avui
*freqüents els casos de fillä, gendres, nebots i gen:~ »tan
que pertanyen al Partit del Treball, a dtspit de la si5itifideci6
egase dels paree, &egrese, enefee i 'germana grana reipittiall.
Els casos de ldr. Oliver Baldwin, de Ifte Oswald 31031e8 (elle
k el casat amb una lela de Lord Cursen) i ele altres nombroas casos semblants, són interessants, no sola en llur aap•et•
¡articular, aind com a senyale de la direcoid del vent de prispere a la Gran Bretanya. Quan en un país abunden els filia a00111listes de pares conservadora o lliberals, i no troben en propale
66 aproximada filia conserradors o lliberals de pares socialistes, senyal que el vent de l'Esperit bufa en la direcció del
sociahsme. Aquests contrastoe familiar. demostren amb una alaTidät colpidora que la genertlei6 lleva ha entrat per un tärni
diferent, o almenys més eccentual, del que astuta la Ireneracid
anterior. Això vol dir que a la Gran tretanya els entice partits
pagues van a la poste, i Que resdevenidor es del part:t obrer.
No es ras la Gran Bretanya l'únic país on velera senyala
per l'estil. n altre, llena és teten de constatar així mateix el
kt que la generaci6 m&S jotas &tiza encera, pels sent!mtnts i per
Oses, les Metadona anteriors. De pares d'idees diverses—
tinques, vermelles, grises, negree i fina ineolores—aurten arnb
utraordineria freqüencia filie que coincideixin en Un Ideal deterininat. Es el eenyal d'un ton* en el eanel de la hilada d'una
lude.
Quan afee patea, l'ideal deis joves té la victòria segura, una
laica mes avlat o una Mica Inés Mrd. Cada dia minva en el país
el nombre dele adversaria traque« ideal, i dels que el senten
teméis tímidament. I cada dia croiX el nombre des qüe el senten
¡ab lb fans combinada de l'entusiasme i de la joventut.
Les xifres dels resultats eléctOrais, el són autentiques 1 Corrieren a indrets de plena ciutadania, ens donen l'erstat present
as l'opinió d'un poblt. I fenomen familiar que comentem ene
saticipa l'eatat futur. 1 aguaba futuritat t4 encara més valor
biel'actualitat. En certes harta la direcció que porta el vent de
Itsperit es un fet %andel en la previte6 del tempa bietörle.
Camparen, en un moment donat, les idere de parea 1 fille, de
erres i gendres, d'ondea i rebote, i sabreu cap oil bufa aquest
vet miraetties que anuncia el 'denle.
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loro M. Triar de Bes, Perros rae

taberner."
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t'o/ onainera. el eatala hreelení Ee

Ceca,

1411., qie inZe

"14 de defrer nlaillunsea

ge,,t

per la ee•

i4Je‘r pid:tigare.
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EL SR. BERTRAN SERRA
Ens comuniquen que aquests
passats tr.r-eutat pe. Puigeerda senyer Bertran i Serra ha ringut un bel,

9e,n.
líe eelebrarlem.
EL COL.LEGI DADvontrs.
R , tuarto de la "Circn'ac' *POI fubires hilado-e Calfrgt d'Adrorats ea.
qne' t a cn,tot:
"Un nfini. — Gobierno civil' de
provircia 44 flareolona. —Seeretarla
general. -• Kültaern
Ctin Ceta
i pc'ia be trorGiedo hacer prest •e a
Us:a que 11 Pica
sc florfS co"egiados
y la Guíe ()fiel.' ha de euhlicaose
ovo
rl
acto.) rn idmme erlaee Cr5
excluid:1n j4 Mir, a145115 —Di6a out.
de a ti'a th!.1?h4d Baocoloat,
i 5 -te shrii de tes. — Garfas de Leseeda. — Pene Cteano d2
legio de Abogcdnv de Bnrcelona."
"¡unta gmeral ,9-ira2rdothrio.—Con.
de le fea.ttet v.?
reg eierrai Bu
6Š dele E:, fnf'.nts conud,,..r
10 .1u,!,1 de gov,-rn aquet , c, en ce,..qd
del 25 del careen?, ae o t,13 iMe..efdP
!tova len^ral rrn,ne,dinart'n,
!:0C a les quatre de la iirda del
•
sita to de tenia valora, en el en, Pa
dime, emiltqc definit2.11 (PI CoN,gi
(carrer Hcl rerre, 28.3). esta lo segien, ordre del dfa: Eimissió de la
Junta de genere.
All eensplirnenl de record, per le
/Trama es convoca a tots etc colleglat,.
a dita .7W/fa garwral erfranedindeia.-El setrafart"
EL "P. U. P."
Sensbla C tete tos fr, rarganirdecid Je? "P. U. P." a ¿Pene, peque
fa une qtronts dios que vbk* inotant.
te gres activitels en detemn;nats vertics. Ifom dtn que al local de, 11
U. M. II. hi honra ne canvi de fanal,
',roque al ft reetle hf /morfi la Ji'M del
Ilcuncnt parlil. Elt mistar: retolliii
esteta,» que e! eap dIrleent ir el
Inareitikt de n'omite Griete
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El Congrds del partir tretahiela independent, de le Gran
Bretanya, celebrat guara a la
(tunal de York, vete una resolució demanant la eonstitucid
deis Mate Units d'Europa. ES
un ROOM que sempre fa bonio.
Però no ea oregui pea que os
tracti d'una temple declámalo
platenica. Ele congressistes velen que es eonvoqui ben aviat
una Conferencia internacional
—meter dit, intereetetal--europea, per tat de plantejär el pro!!
Merara i de oeroar la temió. I
no es cregui tampoc que, en
parlar d'Eatat g Units d'Entapa,
ele COagreallitall no pensin al.
red en un federalleMe tan vague
i ample que permeti de preCentar com a federatius els rtegims de les colònies britäniques
i d'Ir/anda. Els congressistes da
York precisen. Voten que la pebo
rima Federació europea estigül
basada en un sistema antleg al
dele Estatä Unes de Nordamerica. Es n'acta, dones, (un federalisme ben classioarnent federal i (una vera Pederaci6,
psi d'una Confederacid.
En el eegle XIX se'n va parlar mell dels Estafa Units d'Enropa, I ja abans se n'Itavia parlat. Si hom enlan la cpiestid
cona els treballiatea independents de la Gran Breianya. seas
Sepulta parlant alguns seglea
masa Cal lene, el cervell cmbol rat de ntivols ideològics per
trence factible una Pederacie
NiIi. Quan un hom •'adona de
lee difbaultate nrqb que anea la
modrrelfsaiMa Shoietat de lea
coMpren lora la buidor
dele plana actual@ do Federaeid
«turben. Ja As pm' agosarat
el perlar d'un N'edema folgadits &Iría (Unió eur.opea. El parinr
de Federneid ea, en aquest cae,
fer el batirse. 1 un bon idealista
iñ ha le cauro mal en N hado.
queria.

Ele toila4 e tinita d'Eurnpa.
arob una Constitudacjelipuk

ener113frleci e hl Pesete fer, rni4
vrildri arribar a l a formada
dol a Estala tni l x del traen. que
As el (1,15 VI preposar a Yarlt
mister ()mate NfrrAW, . gendrn
de Lord Curzen, qu e no r r_bmpren e rá coro va pnder Aaser ro.

bu'

procit semoot

MelltallyA.

alanvia fantint. era drf pae. un
11011 pArid pmfrie. ti sI5l Leen
Itneser fl ! ere el rap! tust. i s'anamenava ' Presidenl
ERIAla 11111$ frElltt11,1".
•
Havia oren! !in aronn perifalla!,.• a Hambur g-. a la I)iuli
rellaberadera del qua! fazill'ov an .1PAÚN tjc Nesereth. Tice.
}fem. flebeeplerre 4 Nietitche.
presiden/ cITUranii
El
ingr e ssat. on cena rasa de
A. Reviro 1

Virgin

Converses filc.)1Ògiciti e 3
E. altear de corlstatar corn és cada
dit mes general entra els eatalant tiriteras per l'ebta de depurada de la
desea Vengue. A cada mentent sergeixen nous collaboradors; i es. encara, una causa de satisface/6 el tu de
Ilurs canunicacicui reme han d'expressar llur disconförnitat atnb alguna de le* seluu'ons proposades per
nosaltret o per eqUett o aquell eseripee: ele dele que ens ercriUen
fent-not una objecci6, no entra ja
aquen CO tgretriu !an te vtel fina
ara en leo 'loores ellaeussiens sobre
qüeations lattoilistipies. Asalta qualoevol da auto comunicactene: hi
bareu modestam.ent exposada la creenca que tal o tal Mot fló és cata% i
la insinuaeld del *mi substitut; hi trObareu terentornt esposada l'opin16
que tal o tal enlució suara prop0sada no ea la millor, titulo tal airre;
no hi tOnstatareu mal tap petulancia.
cap dala de molestar als propugnadore de ü &Metió que elle combaten.
Llurs oluervirions, Hure suggeriments,
ne poden und Mar ben abeto pele

qui trthatlent melduarnent
de depursel6 de la nona Ikngua.
Sempre espumo a rettif:car les nutres °pinito" ro ano pos sianre MES
que la colliebortri6 dtlt mes entems
en l'obra

Dl LA
en cadascuna de les qüestions que van
U. Al. N.
eontinuament suieltant-se.
Dos bele enmieles d'aqueo' collaSe", han prelkot sir N.O, ha
UNO n'emes Maese de M U. N. boree16 tan dttklablt ten* in comu-
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in Me, Ad. 146441 4 Croe.
111 ora Aire fIN SI ortiiiet lo

pe-

litic tos 604•1
Pera, el que r6n les etneef Aro
pe, 14 Mira Mea a mear la U. le.,
ere le U. N., per ner del' "P. U. P.",
pikm apt reo"
>4. ene /*N 044 Je 0".

nicada» que lu yera Mol aguaita
dito Kan ele nos 11.044 i batea.
Tot jun. propotat pf ameres ti
mol läufri per subetituir el mor *adele, cose assabeatidä le roer/Inda
dele seo leenufwa 4 1144/440, que pote« da, Tal o Filtra meuullls se:
Mili que as monada per aotalttot;

LES CON1ES DE IDNDRES ENTRE MACDONALD, ThEUJ4IS I HYMANS :: EL PROBLEMA DE
LA RUHR 11L PARTIT POPULAR I EL SEU CAP
STRESEMANR NO VOL PAGAR LES REPARA.
CIONS Avet SE CELEBREN LES ELECCIONS
ALEMANYES
Lesette, 3.—Amb tot que les emularme tnirlo-belittet han consancat,
car, com se sap, alije i Me« Malí
iban resma els ministros fatabd6s
paltos, alt centres oficiada te guarda
una absoluta reserva retpecte del qua
es traeta en les ditas conferencies. .
Alt centres ben labrases es diez,
pena que els ministre han estudiat
ptitieipahtneat la qüestia de les reparado:ata sobre tot en la part que es
febrera ande lea concluMorts forMulades en Viniera» dele perits.
S'assegura que elt ministres belgues
admeten que san fteelitirio
vea garanties per modifiear l'actual
ocupaeid de la Ruhr. El i centres oficial, semblen arrear aquesta pro.

emitió dele ministres belgues.—Havis.

Londres, 3.—L-Evening Standard •
posa de manifest qua ela ministres
anales.» i belgues haa porto u ter.
me una labor tatistactbria.
ra,re altres Conclabiline, din saber
que slat adoptat la que en el cas que
Alemanya no con/afeita les edad:dona
'que Ii han estat impatedea serles les
Conclutions de t'informe en" pels
patito-del Comité Dama els aliats
betietaearien econenäcament Alema;
nra.
El mulla ocia& afegeix que els
ministra§ han estudias la manera de
substituir 4'ocupact6 de la Ruhr—Hava,.

EN LES CONVERSES DE MACDONALD, THEUN1S 1 HVMANS
NO VA HAVEcRIE-lis l DIVERGENLondres. 3.—EI red,ear....Álizsionatio
de la "‘Vestminder (laretle" diu que
en el curs 4e les roconts cenvertes
entrt ele eenyors 131aceinald, Theimis
i II-james Van etier exallitas4 g s amb
tnta deteut!6 lee C ,A rldninti contingades en l'inferme ri g iere. !esse que
snrgissus elnercialeieS de triteri tee.
mete a leS zeCO, iries de la seva

EL t`tONEDN .1.aPONV.ASOLT PARTICIPAR AMB
MUJO DI: LLICRLS EN EL, VOL'
B.aNC ALEMAY
Teguie . . 3 --El Goa ert ara_
TOS ha reeolt participar areb
mig rAll145 de lliure.; ari it nea
Flama Alarnartv rl• or,
rn co lliM A MI eveal.—Hava.
ELS ALE31ANIS
TINGtfr.
CApiTALS A NO:IDAIENICA
DE MES DE nEl!
DOLARS
SERAN OBLIGATS A RETIRAR _

LOS
Berlín, t.— Le • urt3eta da
Voss anuncia que, segona noltti O !4 ç rqerðsnls de Washington.
ols iit e manyä que tinguin
Norrl-ArneriePeapitals pariidt.
deu
lars que extodeitin
drilars. ,ran nbliga t s a retirar.

FI PA11T1T PAPVLAII EtutnrRA PER TOTS ELS MITIANA
LA SOLUeltet fle; REPARABerlin, 3. C1°N118n un tosciele
publieat poi perfil popular. el
cap del qual As el minislro de
l'Exterior, senvor Streaemana.
s'afirma que el arlit eludir& per
Iota el Mitjans possibles el com.

plimerg del programa de solucid
de les Teparatfons. — Ilavae.
PIERPONT IsIORGAN SEEN
TORNA A NORD-AMERICA
1>trit, 3.—E1 banquer Pierpent Morgen ha enibereat cap a
Nordarnerica senae denar expllearlems achte les negeelaeions que han retstiver le leva
estada a Eurepa.—Havie.
UN DISCURS LIBCTOR.eL DEL
SENYOA GEL9LER
Mannheim, 3. — Parlant en
una reunió elentoral, el ministre
äenyer Geeeler ha declarat Que
el camf obert per a la política
una estnena feta en la mona edicid
del Diecianari Ortogräfic, motiva una
comunicachS en que m suagerein la
tubstituoi6 del mot ~pece' batan pel
eses boa eatalh une, supperiment que
vi potser a remeiar un castellanisme
que no soipltiveat Hm% ad dan
eyliestions que ara poden *ser revine,. minotom a eous elements da

judici; a llar »lucid definitiva Mutan premat lona coaaboraci6 preolosa
aquesta comunicante no nomas pe
altra mea dad Ihit amor a II acope
tagua
P. Palmo

d'enmeló amb l•Objecte d'alliberar el Rin 1 la Ruhr es dificil,
ore que una politice contrària
l'execució aconeeguiria que el
Rin i la Ruhr del:1)188in de pertànyer al quadro del Reich.
El ministre ha oondetnnat to ti temptativa de viollonoes contra la Conititudie del Reich—
llaves.
MANIFEST D'UN INDUSTRIAL
NACIONALISTA CONTRA LA
POLITICA DEL, GOVERN
3---L'induetrial nacionalista Rueeenberg ha publimt a la
Premsa de la dieta una deelinmeió
tu la qual protetta contra la política
Govern, del canceller Marx i de
Stresernann, per contbatrt aquest la
decisió preua per la Federada din.

contra lag concluido!» tostingudes en ele rappors dels
diístries

Havaa.

La

Iluita electoral d'avul

Berlín, 3. — Els diaria alemanys
publiquen una darrera crida ale
flechare, relterant-los la necessitat
de coman'. dema llurs deures ríalo.
—Hayas.
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Parra, malg.
El doctor VOronoff ha crea/
un "grup d'estudis filosbfios 1
elentifieä per l'examen de les
Idees never. El nom traqueen
rup la mala espina, perito pasee!» endevant. El grup fundar
riel • doetor Voronoff estudia,
naturalment, les idees del dotter Voronoff. BI grup ddna conferehoies per donar a contsixer
les idees Aoves- Avui Ea el doctot Vo1,0110ft matefx que explica a Ilethlitealre DeStattes,
de la Peoultat de Medicina de la
Borbolla, loe ba yas novela idees.
lii ha tela una restellera d'automebile brillante a la perla del
parl de la Universitat. L'amf1teetre da ple de senyoree ele.
gente, d'eätudtants, de metros
i de periodistee.
'
Sa el coneinu, doceerV oronoff. Es aquel) metge rus que
vol rejovenir a Deja burniitat
Ha trabar que ernpeltant une
glendula d'un 'imparta a una
'determinada 1 divertlde Ondula humana, es pot module un
releen a la prtmavere de la
vida. Be diu ben clarament la
oane6 que ea canta a Mis:
o
"Le doeteur Varona!
MIL"
11 vent nous mettre
Oul diu... no!!, diu bee ennul. Es una patita !licencia priatlea, pel seu guet, perfiel arroya ser ept ablo.
No es eetrany. dones. que el
doctor Voreeeff signe relee arnb
ferte epläudimente en prosenter-se ä la tarima de l'amfi- •
leatee. Es n n heme» ve, ros.
alt. Te un aire, de primer top
d'ull. ineignifirant. Podria ¿acer
un viatjant da carnero de quarenta envio. Perb despree,
nva. lloro va veient que doehit Vertmoff Cc un borne ¿'tuee aruts. El geu fort le el
perfil, i ocnicretament el perfil
e JaggesggaL.,Eaguan t rs la
• 1.1
mandíbula emb el puny. tancal•

MESURES D'ORDRE PER A
LES ELECCIONS iD'AVUI
Munic, 3.—El comissari de l'Estat baveres ha prohibir per a denla,
dia de les eletcions per al Reichstag a afunle, els centres a les ele.
ces públiques i les manifestacions
eleetwals pels carrera.
Le( redaccions dels periódica han
d ' odas autoritzades per pululen a
te nie del diumenge ti dallas* ei
JITtis - proZisianali fes—el7Criens. mere') senSe ler cap mena de • Les, rtlatla sdn enormes. al final

\

cementari,—Mavas,

ALS MINAIRES NO VOLEN
litERALLAR VI= ROBES
Etern. 3. -- Els mitialrels
han 1.ebutjat la sentanda arbifine a vnit
tral ole
ni TIA Aren fin,: ara, la jOre
.z,
nada des treall al fono de les

reine .—Ifava
LA S/TrACIO MINERA

les mines es reunirä aqueeta nit
per deliberar sobre la eituacid.

—Hayas.

diplomilin
orno-rase
Detencions a la delegació
comercial russa
L'ambaixador sovidtio
abandona Berlin
•
Berlín, 3.—La molleta, bus..
ean t un emplear de la Delegaoha
aovillaosanomenat Bogenhardt,
que Mea eilst delineen e Oettemburg hiela fugle ha reOstral aquesta tarda el Mote
de la Delegaetri cOaterelli te.
vlétio a Berlin 1 ha delineen
"vil funcionaria.
liarnbabrador dala Melga, oh
ayer Ithitia•144, ha ta al 1511.
r..
OMS da II Delaiteeta i ha n'ir.,
ad 110114atie—naa&a.
(Cantinas • le Mine L1

a la
—ee
Parnitaalilna'teNi
reeberainedte. veure
els fina dele reloventte. San
tingut o no -han thegut finte
aquesta senyers?—pregunta 1111
estudlant amb una tialina;
—Jo no prometo filie, sine la
prImavera—oonteata el doeor
Voronoff-- Jo no prometo una
•Vida eterna, sino:1 una intenaffie
carió de la vida.
El resultar no da tan brillant
pa? que fa referencia el rejo
venitnetrt de la dorso. “Ettent
teta expertments--dlu el doetor
Vorbnoff—. Avui no tni rito dir
res. Però us puc donar espprän4
ces.. mollea esperances". Les
cloneß aplaUdelren thuldasnents
Esperaven Mea resultats, ée
clar. El doctor Voreneff no eta
pot donar ttlele. fi hajnoltea
Y/mi g ala d'ordre tacnie. Un*

atendiste da una cosa tan cona
P”.A
etlisat 1 en! e ens separem.
un nene al punt . La gen)
maga la'ear3 S o la a l paralgean
En el fans aislad vol que eß petv4
sin qua be anat a la conferencie
per un fi personal i pol Nene
title.
Joto" Pla
-

LES FESTES DE

TOLOSA

d'une braços Ilargo i prime. Els

nortes li surten per tram ran_
tons. Si el eubisme restatie el
beere 1 l'emoking podria oigAhr
'In Pteeete melt euforia!. Nomde
sobrina el bigoti, ros i
El primer paohlaMa clavan?
del 11,9mor v,onntr Ce S3bet
P o in', r e jovenit attlifida[ e E(

pertanv encara a fa invente
l'Alca,. Problema AA icil.

rcs t da amie men l'extellent
debelar Trille, e Barcelona—neo
,I)uss e idorf. 3. — La situaei6 pm ene donar rae. Perd el do-minera s'ha agrettlat canse,nt Tela?. one rancia mella
qüenela n'ha, ar •p e negat els in rent ¿al fllittl:r. ha P ro lttlel .0
s.nltsa
eplar
la
dua t riall: ä au
qua b k. al
lana gettretel
ola trzbUnAl el'arbItrItge &Wat noslret
entlaris
en
tan
hilginenli
elS
Il us
— te un jove natutal—diu la
la negativa del$ !envera.
15 per rent i
•
:a
vuit
hoces.
a
lrobalrt
obrers
I afegeix amb una netura!ifet
Et
c rnifiaires han abandonat el divina:
daapres de eet liares de
—Ttobe . que per no &asar un
jornada. Els induelriala lincee- releven', artificial, no este ma•
4-en arn'n Patinar els pous. Ha-.
lamen?.
vas.
El dacior Vernunft cornenea
II cava eónferJerteitt- sobre es
Al.:GMENT DEL PREU DEL
I humane".
FERRO -Empelle animal.*
Dila grana &ti p a enarenases- pan.
torlia, S. — L'Asabelactd de
gen a dreta i e esquerra del
produelors do terre hrut hi doelre. En el de la (r e te hi
augMentat des tilats per Sìa cervells, mes grans que de
lona el pteu &e1Q, fetroS bruta. tamany natural, que eemblen Pie

LA VAGA DE MINAIRES A
SILESIA
flindemburg, 3.—La lotelitat
deis rninaires de la regid Iba
abanderad el trebail deepreave
co_
s t hores mitja d'haver-lo
e
menear,
de
o!l
d'exp/ofació
El Con g

portem empeltades unes cene
persone/e liem prOeurat ter ele
experimente sobre ele hornee
capeen. d'explicar ele senil ese
1118 iffleriore. »eh) rejovenfl.
sobretot, bornes de netres, pro4
leseors, periodletes i arqultece
tes. Genera/ment *quede s pro-. •
fessions debiliten molt 1 sett
propensas a leartrItieme agut
Estem satisfets dele resultare",
Surten uns retrate d'una ale
nyors aletas I despres del rejo-.
veniment. V resultat, almenya

pilotee do fulbol. En ei dc l'esguerra hi ha un jove obert en
canal que vol repretentar
Materna hidräulto de l'home.
Els artistes que *fan aquests
s quadrne han de tenlr una imaginacie remareable. Darnos de(
doctor Voronoff hi ha una tela
blanca i freda per a lea projeccimas. Encara no fa cinc minuta
que el doctor Voronoff parla
que ja ha !tallar Un ximpance
it la tela. Den Oszer un xim-

panel •acrifittat, perquè u* mi .
re amb una tara de llästima
d'inellgruteid per a la llénela.
El doctor Vomito« restune12
l'obra teta. L'ente* tal oil
animals ha donat resultate prodigioso!. "Al laboratori del Colleal de Frana tenim una ovena
que tutee die compli 20 anys.
Ei lirnit n'adra) de lea ovelies él
de 13 anye. 1 el doetor Yeronoff ~efe: "Melote ovella
ne es cansa mai de lene, fills".
Sur! l'oven& abano 1 despees de
remen. L'oven' da 20 anys de
ireda leve QUe revela de
anys. Loa banyes adn role [largue, &I pe) da illtle fi 1 risset, la
pupila es mas Viva. No pasee*
huye per a l'ovella, evidentment.
El Motor Voronolt puta a
parlar dele *mano humane:
"L'hoene—dlu etdoeter—ea una
»gulas de In »veo 'Modules".
Molt be. .1te mes satlefactort.
per • l'home. Mime joguina de
-4•• une giländulut que no par
»gruta' ¿'almea monta. oom
lincee% a l'Arce* de la Dama
de hio Cadente. 'elas
Ilotenotd--4
~tima al . doctor
•

•

3.—La tereera jerrig,
da de les feotes denadel per
i'Aeadamia dele Joco Elorala
arnh rYktiu del s eu .510 rente,
ruin ha esat dedicada a la tete
dleional Feste de les ?bate. que
rehabrat ä la Sala deis
11/uatres dal to!a lt
tOM. a.

prealcianda del general Casta.
L'AIngi dc Clemenda TOGO&

ha asta'. Te' p e r Itenei iärtleau%
—navas.
ELe JOCS FLOTIALF
El pepular poeta mossen Ale"
Ion avarro, guanyeder de l'Ene
glantina u de la Viola, no ha 410-.
pit mairar cap a Tolooa a cauea d'unes dificulte:S que han
sargi t en el despatx dele pasase

porte.
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Construcclons electro-medloale
I de Obrurgla
E8 convoca els senyors aceionistes a la Junta general

42 " 43

ordinaria que se celebrara el

'dia 18 del corren!, a les tieu.
•al local $aeia, Claris. 61, adub
e Is flna que expressa Partido
ti deis Estatuts.
Barcelona, 3 de maig de
n-• Per acord del C. d'A.
Secretan, Lluls 111z. Es.
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mesen p.r • In g ustrfals, 'Acholada 1 propagantla einamatoirdles
Catear Pl. 14-Tel. 3$67-5areelona

L'dnica que substitueix ara›
tat3osament la Ilet treses ea
Dúo domèstic i ert l'alimenta/sé
deis infanta. Fascieles de froN
a qui en demani a la SOCIETAI
NESTLE A. E. P. A., Grane
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telegráfica i telefònica: CATALONIABANK

5t."1
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Per a l'a ixa fament de Fulleo

Triturado r.s i Compressors
Pol , a la Molineria de reiti 1,7:110,
Olio tlx; Coro, Llinosa,
t
g oeolates. Colors, Me,

II de Me: 5 de lartna; I de ,'t-ad.

Ramrt dj,,

i endurit.
Co netrueeió de Cilindres en(knuts per a Lanainar ()Estampar Iota mena de meI ta110 rústico i procesos,
ßemas, etc.
Per a les Premses-Llisea
Satina )1 ors ele Paper, Carte,

!

4,,,,, ...•- • 5...s..
"al, 2 de (JI Irla I 007,11.

BANC DE CATALUNYA
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partiaularnient.

43 '' 41

III•111111111101111111111111•1111112•11 n 1111111111111111111131111a "aluna
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1 .ta 11,110 1:.,pc.,:t...nn 3 17171' a hettifiear Cilindres de Paper,
Coito, luta, Goma, Breare,
t.:out-e, Acer. Ferro usual
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MO rese.-). - arribarla de la desee Duvella que porta el corren "Reina Victoria Euienia" animara sens rutile I? compraventila J.1IIIJCCL gis. ciar aqueefte 1)05 6010 (ti", piopnes han t'e l
transaretons que lei lea l ) agtet. Noines lettNein registrat
les nots indispensables defs detallistas. cae 11171. negoei
obliga a kiiir-ne pmmes 1 nodie, existimmes.
Creiem que les operaeione importante etran dintre ei mes entrant, puix que el ven del mores ' , pernietua, si ol va norII' ain' Pnl. d'eln O rar - 10 cono slav ia fe t fins abans l'i1I(lIIirJl 1 , 1 ens tan alls. que Ir, n ,! que desilgen venedors i rompradors.
ItesPec te a blat, Persisteix sostinguda la demanda dols okriors rastellaast sobre:oi, i Evo que fa a formes es t•81rallyil
situació dels nostres fabricanis, ear estan 11f1erird
Mais esiaven a
farines als nia l eixos prens que temps ro y a, quan
iwsseles menys que avrii. No 07:0t71n1, sorn dels 0i
rl al jit 11l
n 1 P Pc11-911 que no t io t 4sser Mirador nquest
ennkail lörtt
la ruina total i absoluta de la n mpürt a nt indüst
niollikaire, que esta enelavaea eti ets Isturals es pa upe;
Veces - li laa una major fertneitt en les elassee de Mittia,sa i SevIlla, respeetivament, denianaitt-ite Itt.;
i 33 pcseetes en
liqi14,-.1.4 porto.
P reits deis reetants 1.,Tnere 5 esta', a l'expeclació de lftfulira colilla; la inipress.iú general, peré, que almenys una
iietigsrs [181775 notarem en lote ello. '
.
Despulle&-A os produidcs a la placa. que pot dir-se que inüs aviat estati fermes., lii baja
. e tpl-t2.e lénci1I do lobs els induele de la peninsul'oll que pot dir-sie es abundant.
Els restants giJneres. sonso vapiació

Anuncis Oficials

Telbtons: 446 A. I USA. II

S . )

No es convida

44 a 45
43 a 43

(te
!alele alegue&
Pena Ilargneta
0/4
Mala curta
da
‘1.1
I u;:s d'o1191011
C15
' 1 re/antena. .
Preus en peinaba 40 kg. 050111111
140.1.1
carro

1

C.

.

lunti

z CD
..INARGENTel cra:

Dem, dilluns

e•
ca

Ninann

41111' PrIMP'S

1
i
1

A

era'

Dlrecce telegräntva

EL DM 5 D'ABRIL

El dol es dóna per acomiadat

karrl Groom
, 'Waters •
11ton 1 narra •
Negi• Hiende
k....lona
• 45 !g. mole Me
•9615
1 , 1catan
Koala
'! reus encorra
i
FARRATGES

1011

en

Sallent

Els sents afligits fills, fill polítie, néta, gema, nenois 1 pa ptuils tols. en participar als anties i cone.
guls tan trreipaiable Ki"elna, els premien que Ii triMitin JIU en Iturs oracions i se serveixitt roncdrrer al8 ru g ierais que per Petera descans de la seva
itnima se celebraran
aja 5, a les (len del
mal!, a l'esgii i sia parroquial dels Josepets, pel qual
favor (sis quedaran agraits.
Les inisses despres de l'orle) i de seguida la de) perdú

NOTA.--Els can vis

GARROFES
""

IrAngela Guhrtna, I

anegue/es de Mario,

9051110•

702. a.gent.. .

de
,Llanties
Idulies . . . •
110
(Pret.' em peasetes 143 kg. ama sao
Cazonal carro out.)

ore
r

de Borsa en valors al come
tat i en monedes estrangs-s
11. 1 res. Intervenció .de contrae-1
21 , tes comercials 1 presteesZ
r; sobre mercaderies o ve.1
11 tors; subscripcions a era-z
t• prestilS, etc., etc.

VI

.
CO1501955
79100'
tudalu.,us 1.. lar 2260 1
7.
•
3 • " 248'00'
"
1917 1% 35010

ac
a. . do
roma rernolalmia ehuner
e.
... 0.0' "
"06" ' • ,o/pi remolida& Pdt• . . . de
4444
tuaú cle C000
155 a tan
ed
1,01004
,If L0a
na
123 " 127
da.
pfku/ per 100 U. au115 94» de.
tonta carft) nui.)
itr, .. 117
de

.
19 a 19 1/9 1.»ati18% • Y011. OlitTig
.
18 1/2 tamells. • • ..
•
14 " 14 1/2, /aborta ....
p 981. • • ._•. - •
Estrangeres manquee
•
cit e
•__
Estrangeres vrt menea
411
talad! • • • • •
38
C.10111ills
38 a 39 1/2
39
-..2 " :vi 1/2 nazca arruga', aitaraZ ges 441/46
:11 " 21 1/2, bienes arrug ats altaruatea 46/514 de
29 1/2 n 30
1 more errugsli Maromee 09/54 41a
I
14 "

p

ud•
63000
77509•
61705
959 eo(1•
745'00
5.70'00

ace10.

A

1111
110 a /t e
6a
76 " 77
a
75 " 73
Me
72
.4
a.
70 " 71

UNO%
la situd
•
Be114.10811 O

Cáceres

OAGENT
ina Munam
CANVI

off

1.1041.,, 3...
,
1,1 017 11.
remeted, .sp.
l'aliq tr.5 1 riel.
Alarent
.

Ir/anee arrngs ta alramatea 36/60 de
43 1/9 a 44
Aletea arrugaos eremitas g 0/65 ti»
41 " 41 1/9 1Pelool . . . .. , . . .
de

LI.EGUDIS

sorabl..
Erpee1113.

.

La

LLOTJA

de
d•

ae
60 a 100
bruno
ele
61 • 62 1/2 sre•
da
11112
60
(Freira al pereces 100 kg. uno Ido
s, .,• 61
441314111 eme 6515,)
60 . 60 t í.,
44 " 45
•

ll•

enana carnal Glia44644

17,14.14 ro)4

56e11010 Manee.
Egell1018 P1418

11111 estramter
HerIN

es
es

Billa

Morear rai g a! balad
Moresc cantil grog
Morese Ptats.
101‘1 15.91,Lluidl.te /
I50:.'0 elleielLeataa

421

Eocaela acallan&

te

Blanca extra Cautelas

41,,,

01d111 Veda& . . •
tartera. o AndaInals.
o Andaluala.
•Xiterie rete-aneare . .
.
vetes sorteos .
.
(tres Andanada. • • • . •
veces estrangula
l'ress verdee.
F811098 Zurda.

al " 34

b

Pene
Extra 10eal
Corma* 20•1/

vcenee.

,

FRreg

B LATS

an
11rar0 1 Navarra.
de
Easteila 1 ~tu.
44
.
Extremadura . . _.
Oe
.
Andaluß/a dar (1111D ••••
1"
•
ten . ._,, • . • Dense
I«
pe0sete•
10015g.
(Erro' en
IlarCr.ut eso enteca

116mM 5
5540e60 4

DE

taORSA DE PARIll
401,0
Iniorler 901).
18135
Exiorlor 4%.
10300
Pane P.somY01
to. A/nesiit
7,06'uu•
08409'
A e . 01150100 e3
'Ob».
"
1.•
0,. 455'00*
Ola. careros va:.
Acciuns 0012.
70100.
" 1
641'00
manolo/te 1.t
770'03
051551100a 124
7501)0.
7/X60.
18101'102 1...
"
2...
4397.'00.•
2630
Fabars 1,11 9.
9735
0101020
04'20
Ilenla IranC, 3%
6010
00000
Ndrd O • selle
065 00
44,3'08

et0
o el

Cotitzacions del dia 8 de maig de 1924

Subes .

elALONS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA

1 10110

CANVI DE MOR

4700
21350
6840 213•50
15'47
07070 SIP40
0315 15'44
500

Lambes
Salen.
Pepaerg
1101anda
Iffilla
Soy a Vera
Portugal
Suecia.

44'73
3106 •

mima

010018 •
Alemaityl
Austin/
Prags
Argentina
Montet141•••
LItO

CORSA DE PARIS .

serme
3.6•00

NOTO

ISORSA TARDA

• .7""
-

.034/1648
76'65
AmortO gad44 5 41 .
18•915
AIflflfllItab 5. 9530
s uerte» 4% •
8146-O3
Inane d'Espanyl. •
Fase &D. de Cr•dli 15600
L0'00
Babe
Tabae&Esa. lUo Plata 244'60
Entres P.
lucres erg.
3900
Cedski. .
8015
Magan.
Enteca

BORSA DE LONDRES

DIENTES DE L •ESTAT .
emaNC011anelTaT
DE CATALUSIva
• 70'65
73'00 Interior 4% A.
1301pzeda 1914
70'50
•
31.
14120. . .79'00
70'4o
"
C.
72 30'
C. C. Comunal.
70'55
D.
DIPUTAC40 DE SARCELON I :
70'40
i:•
•
Ene. 9.000.009 . 77'50
E.
70'40
6.000,000 .' 7700•
.
"
•:irn
o
u
• 88.000. , 09 II» ”'50''
ST75
1%
A.
e"
73'50
•
El
C.
• 13.040.000
so-ss
s.
8675
•
C.
14.141111TAMENT
86'45
•
D.
Sc BARCELONA
96'1,3
• 1L
•
, .79-so
}M13310 1903 .
66 03
F.
1 904 . 7960 "
O 41 '8740•
"
•
, 72'00
.
i1905
c 06 A.' ;9 . .5 Amorlitzable e% h 89'95*
esei•75'
• I
1106 5„ • 70'75•
• 1
567,0'
1 7065 •
1906 C.
78•75•
1907 D.
S.::(13:
•
I
1910 D.
i 7 550•
70•70•
1012 B.
se : „',..,-',
OCIO Y.
. 7 3•00
. t 00:011
8818 F.
' 7175
44 1.
9550*
1913 B.
) 7865
t 03'55
1916 B.
;8'25 "• F 03'33'
1917 B.
, 78-35
3117 A 9542
1918 6.
I 76'50
. 11 1.570
7825
" C 00'1:0
1440 B.• i 7000
" D 01C 95•
8 . k 94'73•
1g
19% ¡al) '1:2
• F 9500'
eg ampla 1999.
er,u,o• o . Tres. A. 1994
A 101'80.
1913.
' 89'75•
.
" 11 101'10•
"
4 907.
' 0900 •"
111.
" A 10110.
Bons Retorna . ' 8475 .
" B 111•211
*
PORTO
•
N, 434 A 16770
Port de Barcelona.) 8775 • • 5- " - ,• f 10530
Meillla. . 02 00
"
Sevale. . 0/ '00
•
" ou.-uuset; 9375

4

De

,

QUINTANA,

temporada d'istiu de 1'1 de amig al 31 d'ag
RESTAURANT ESPECIAL EN PEIX i M
RISCOS, servei de les 12 l es 23, ene&

7, Telèfon 354 1

Ap

4 Se nuitg de 1024 ‘,

Lit PUBLICITAT

CASETA BARCELONINA

Ben sostingtsdes les obligadas" da
ferrocarras.
Es excepció baixa de les del Nord
3 per loo especials Pamplona, les
guata perden un enter. L'explicaci6 tau
1 sal haver tingut lloc en comulgar la
NOTA NECROLOGICA
settnana el sorteig d'amortització,
sabut és com l'amortitzable en aquests
ontinuat el fi de mes emporENTERRAMENTS PER, AVUI
io l'atenc i6 i la forea aquesta valors, com en tots els del 3 per roo,
MATE
és la rae, principal de la seva popo>53'7 50 els Nords i 67.40 els Alalaritat.
Eusebi Mercader Mercader, de 68
De 6
Alasón
els
Els que mes han pujat
anys, Villarroel, 63, al cementiri de
..„ ts a qué els deixärem la setmana
cunts 6 per ton serie G, que s'abonen Les Corts. A les nou.
roada, es pot dir que arribaren, so""
ente
doent
a
101.50.
els
Nords,
a
fregar
l'enter,
i
mig
Antònia Sallart Solé, de go maya,
lio
sois, per ara,
Les industrials, en general sostin- Portal Nou, 55, al cementiri Nou.
od travessaren, ni tan
godeo. Es ‚cenen molt sollicitades les
31errnaren, perquè aquests canvis
A les once.
una reunió d'ordres de
de la Catalana de Cfp5 6 per loo de la
Francisa Andreu Palenques, de
W135 atrauen
que
acostumen
a
ons
serie
G.
s
6
anys, Independencia, 20, al celiquidaci
•
Les obligacions del Gran Metropomentiri de Sant Andreu. A les ¿co.
¡canas muralla.
lit! la inquietud de millora de les quals'
Eugèaia Noguis Basoles, de 87
D e la reculada a 68.8o els Nords
i 65.4o els Alacants—IITI poc mes avisàvem als canvis de 96.5o, acaben la anys, Carretera de Sarriä, 5, al cementiri de Les Corts. A les vuit.
gaiNe en els Alacants, per posar-se setmana demanades a 97.50.
No havern dit, en parlar del fi de
Josepa Larctiu Garcia, de 17 memai07 zart d'a:creció i de defensa
mes, que en moltes sessions havem tinsos, Sant Pau, 8o, al cementiri Nou.
„j e, pr:mers,—ja /l'harem tingut una
gut cotitzacia ¿'acciono Chade (Com- A les sitia
xera mudé,
panyia Hispano-Americana d'ElectriJoscpa &les Edo, de 2 anys, Toraquesta tarda a les cinc al Mercat
re Damians, 22, al cementiri Nou.
citat).
5.ire c:euen a 69.15 i 68.130, respeeEn
diverses
sessions
es
tractaven
a
A les vuit.
dracma.
Pere Inza Arias, de 5 anys, Aud'aquests canvis o, millor
fume a 48o i avui en l'última sessió a
Platte mig
alçaries
d'aquestes
accions
rora, 8, al cementiri Nou. A les
les
e, de la diferencia de carvis d'una
4 63. En
samblant vallada no té massa imporvuit.
pena a l'ultra, la doble, començada
Eulali% Roca Figueras, de 36
tància.
¿prts, corapta ben poca cosa.
I per acabar confiarem que no ens anys, Parcerissas, 27, al cementiri
La d'Alacants, destrehada ja com
Neu. A dos quarts de dotze.
estranyaria que abans d'acabar el mes
laja de la conveniencia o apassioVaria Navarro Heredia, d'un any,
que totjust comencem se'ns anuncies
aszat daixecar titols. es va fer voral cementiri Nou. A les
▪ a 0.22. 50, 0.25, 0.27 .50. Fent el una important subscripció de 100,000 Sarra, 75,
obligacions al 5 i mig per roo del fer- vuit.
dcal ee l'interés rep7c3fillf7.fia
Josep Miircia Escart, de 62 anys,
rocarril Nord, les dices valencianes.
ta doble trobem que en el final
Est, 13, al cementiri Nou. A les deu.
Fúra segurament lúliena subscripció
fa el 4.8 5 per leo, cssa enraoAntoni Junoy Prats, de 50 anys,
importan: del periude d'emissions, qtr
La Nord, en carvi. con-, prePol considerar-se que es clou des de Hospital Clinic, al cementirj de Sant
Andreu. A les onze.
em la semana pessada, ha estat juma a sctembre-octubre.
Salvador Bat116 Ripoll, de cinc
Si a això es va, com ten:in entes
le,ra subjecta a la preparazi5 dc la
Rambla de Catalun ya, gg,
dies,
la preque s'est?, a punt, reeordi la Compalla ser r.9 trobar-se cleea
cementiri
Vell. A les vuit.
resultat
nyia el mal efscte i pessim
redö de tibis.
Raid Olivar Navarro, de 18 ene ser:pci!., de les roo,coa
Tet i essent a bon pren la doble que va tenir a su'b
sos, Saíita Catarina, 37, al cemenprimeres i no pas per la botada: del
en: a ene es varan cornermar a
tiri de Sana. A les onze.
valor que és immillorable, sinó per la
va baixar a 0./2'50 i 0.10 en
Ignasi Raraos Rua, de 79 anys,
forma i les condicians inconfessables
inste:N mati m'es beixa encara a
Telèfon, 21, al cernentiri de Les
'sarda i aixi successivament en les' de l'ernissi5.
Corts. A le deu.
Que tracti la Cornpanyia l'operació
r eats sessiens fins a doblar-se no
Franctse de la Puente Santasufranc s'Uta àdhav pagant de' d'una manera mes justa i equitativa.
y:4
pequé el nostre pablic se'n recorda, i sana, de 19 anys, Baix de Sant Tea o eia e/ baixista. oto, 0.15 i
re, 51. A les vuit.
si no es dóna una sensació de major
t2 e cc moment desafiador.
CrettrUdis Miralles Llorens, de 70
seriositat, com correspon, no podrá
Paja anys i panys que cosa semblant
sarprendre després que la subscripció anys, Santa Catarina. 49, al cerneoe es veia a Berra. i ha estat un via
pjfolica no vagi tan be ccoo hauria Sin de Les Corta. A les vuit.
essestari.
d'armar.
1.77la/Cnt l'explicaca en la ferAquí, scnyors financiers i censere actitud de reunir titols aixecantDIA 10 DE MAIG
laeiquidad•5 d'aval per pre- /les de 13 Companyia, sem catalans i
no pas xinesos.
red a la Junta i sumar vots.
INAUGURACIO DE L'EXSeria aixa concretament per que?
R. Surifiach Sentles
POSICIO MUNDIAL
Dirsguern ur2 estena.
parado:la, dissabte, 3 de maig 1924.
D'AVICULTURA
L'Alacant ja té acordat el dividend
ferasny: 22 pessetes retes. Dcl CJIIUMMI1171M671M91.
Magnifica exhibició de flors
Ir'. e crea 24 pessetes brotes, que
Palau d*.krt Modern
7'3 reduit, cendal mes o menys,
la '13::ta Tekfinnica de CaPARC DE MONTJUICH
san pessetes, per, encara no esti

km, dial per
giman

6

[; e 11Maricomunitat

cern que aquest aixecament
- a ultrança en el nostre
Henat i combinas per Bilbao,
com es veu, despeses
, i corn sia que les forces
1 bursátils afectes al ferrara Nord en aquella part alta de la
es de cada any que, sensl
mr-a co pronuncien per un divimés. alt del que al final s'aeorda,
5: deduir que tea l'enrenou i excep_
i7fItat de la doble vagi eneamlnada
cesta fi de vetar un dividend
m r de 24 pessetes brines.
cal, pera. confiar-hi massa, peres üb ' es a hora preval per costeen o
ereflexi6 el criteri do l'Alacant,
'Alacant. en qüestió de divi.lend,
Isa.1 sempre el criteri personal i de
matneedtat del senyor Eduard Ma,,1.cv qual—dit sia de pas—nesramellariem també en la ceastie
illetiositat de les emissions d'olees eue l'Alacant perd d'una
is aquesta l'òrbita a seguir en
t! afer, tindran ra5 per casalél periòdics i revistes d'economia
farata que fa pocs eles afirmen el
Jt setts bretes el dividend dcl No7d.
prematur encara resulta parlar
Sl diridend de l'Andalús—dit en ales( termes dc recurs a prima de
;er cao poder-se parlar de clivi''-"den tant la Companyia no tara: a
assrmaitat el carneemis de les
iznittacions generals.
!la:xara a part la censura quu això
• par l'injust, a riscos de
accionistes, confiarem que
de 15 pessetes.
LL's s'Ices accione, populars i reos>
usa:garles accions ¿Orense, tumbe
L
"soningat aquesta semana. basaoser. la bona impresció de la Junta
el bbrar:a a fi del mes passat, ara fa
ao dies.
De 1 5.50 a que les deixàvem la set. a pesada rugen i clouen en la
ciatra sessia d'ovni a 17.40.
S t ho celebresn per7) no ens proaun en un obtimisme incordie: 1.orTi! . que no s'enfadi anuell subscrin.', de LA PUBLICITAT que, vis
e.ierivint-nos i.ens rtnyava arnis--ar,rat. un dia quan en els canvis de
575 permelem no cenflar-hi.
l ente del fi de mes per ovni.
.fttrs d'entrar en el compftt, i ra1,9, :ette: ara per l'extensió gre ja ha
11 tt tecle veurem corn es reernboreb 21 8 30,500 de pessetes ele rot51 circulaci6
de les obligacions
411 cmeses en 4 de maig de l'any
P 'sa: al 4 i mig per loe i que vencen
// alpra baratet aquest gait
torri diners i no combini
rcergues, raillora d'interès, primes i
arena dos/3 de Deute.
• S'•
hec de vencer 21 milions los-.
• 210 , per exemple, ja hi fórem I
boa ens len illusions.
En rendes d'Estat no tenim aquesta
lietM
„'as cap variada notable.
Ea T
resors segueix la millora.
StIer Pagen 0.30.
Pea tres quarta les Mancomunitats
enter les D:putacions velles.
rtt111.1 els Municipis. Mis de mig
¡uncen els de l'Expasició.

Ha aparegut la primera "Galia Telefan:ca da Catalunya", declarada oficial per la Marmenumitat de Catalunya 1 . 11 de gener de 1923.
Tipogràficament és impecable, i la
faiaó aunada com ha estat ordenada
la fa fàcilment manejable. Els anuo eis, nombrosissuns v torea amables,
sém d'un evident resultat pri,c,lc, donada l'expans:5 camera/ de la Gula.
La recopilació de tots eis pobles d.e
Cambenya que temen telèfon fa possible la comunizació déla uns arab els
altres. Un competissin. índex Cela teléfons de Barcelona trenca a-atesta prit127:1 edició de la Co:a Teleibinca de
Catalunya, gas ter Causes inesperades
ha hagut veure la llum en e: text,
ja gro no en la major,:a deis amencis, en Ilrengua espanyola.

()bella fins al dia 18
BARALLES
A la Terrassa, de Coll-Blanch, Rosa Vives Eust bou agredida per Joma
Salvador i la seva filla Júlia Romea
Ii causaren una con:usió a les anques
i avantbraç i pit. i probable fractura
de la segona costella.
VAMEM.MMUMMEW1n11/10/...~.111nMia711.,,,

mestre Mas i Serracant. executaräessent la prifnera audició—la missa
"Pontificalis", de Perossi, i durant
l'ofertori, el de la missa de Santa
Cecilia de Gounod.

En la reunió celebrada el dia Primer
del que som, seta la presidencia del
senyar Governadar, amb assistència
deis senyors lacró de Viver, Jaume
Nonti/ i Comas, enginyer cap del Servei Agrodimic de la provincia, actuant
dc secretari el sentar Josep Playi i
Sur.ya, que ho es del Censal! provincial de Foment, verificà la Junta era
carregada de l'escrutini general
iazcifs i proclamada dels vocals per a
la constitució del Consell provincial de
Foment, d'acord al disposat en
dc 54 del R. D. de creació del 22 de
gener 1920 i de la R. O. circular
(Id so crabfil panal, havent estat elegits els senyors següents:
Per les Cambres Agricoles ProvTndais : Le.onci Soler i baró d'Espcnellä,
pro.p:maris; Josep M. Borre.II i Jaume
de Riba, suplen:s.
Per les Cambres Agríenles Oficials:
Raman Ribas, proplcturi; Ibsen Mese& suplent.
Per les Cambres dr. Comerç i Indústria: Anton: Mascó. August de Rail,
Pere Amat i Josep Gerina, propietaria;
Unís G. Pares, Salsi Iborra, Joan
Gaseó i Primen Trulla suplents.
Per las Juntes de lçaveteació:
cari 11'.MOS, peopieteri: Raid Reig,
suplent.
P.e les Cumbres de la Propietat
Urbana. — Antoni Jansana, propietari;
Josep Agell, suplent.
Per les Feieracions Agricoles: Pere Mir, Francesc Mateo i Josep Ricart; propietario; Pene J. Girona i
Faustí Sima, suplcnts.
Par las Associacions Agríenles de la
provincia: Ignasi Casamada, Manuel
Artm.m g el i Joan Farnes, propietaria;
Joscp Gassó, Ignasi Folch Joan Pasuplents.
Per al Foment del Treball Nacional:
Josep Mestres, propietari; Andreu Oliva, suplent.
Per la Cambra Minera; baró de Viven, prepietri; Josep Duran i Josep R.
de Larramendi, suplent.
SIta designat la constitució del
dit ergahisme el die 8 del que acen, a
les cine de . tarda, al Govern

DE VED:: DE RIU
Diuen de Manresa que l'aficionat a
la pesca amb caen Joan Pubt va
pescar a la g9la del Pont Ven una
tenca que resura un curias fenomen.
Es un peix dc prop onze centimetres,
amb tres cues completes que donen
a la tenca un aspecte estrany, i el
seu cos cono Ten17'.:11 per un plomall,
amb dos o tres t,nts diferents
-PARAIGÜES CARDUS

4

Raid de Te
(Aida dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a Varnericana, de 9 a i f.

RODIGili 1

e

CM 311

DIA 10 DE MAIGI

Si

INAUGURACIO DE L'EXP031010 MUNDIAL
D'AVICULTURA
Magnifica exhibleiú de flors
Pa/au ¿ 'A/1 Modern
Oberta fins al dia 18
nMlia

MMIL

MORT NATURAL
En una fonda del carece de Sant
Rabel, so, va trobar-se morta, ahir a
la tarda. Carmen Feliu García, de
vint-i-dos anys, la qual eslava estesa
sobre el Hit, no aparentant violencia de
cap mena i creem-se que la rnort fea
natural.
El jutjat ordené cl trasllat del cadäver al d'pbsit i la pràctica de di-

per a h vostrc hala

ESTO VALLES BE
HUL E 111112
, r2ntl ä r1a !'40 x1'40 metre

3

PESSETES

ter

ecialitat

1S3 131 II

dalla d'argent a la millor decoracid,
escultòrica de la famma d'un edifici
enllestit ratly 15 23.
Les sollicituts poden presentar - se
fins el dia 15 (le rrdtig inclusiu, a la
secretaria de la corperació (Llotja)
durart Ica Lores d'oficina.

Eaca de Santa Anua, 9
Tairlar;a, 33
EiliereehnE*11&i,

^waSICIMMITallWr».7..,.%Eol....212.1•111.10.1Mn_

4+24.4.14i$04.04404+9,44414/

Aprofitant testada en aquesta
ciutat de l'erainent artista En Miguel Blay, els sens atufes i admiradoro del -Reial Cercle Artistic" testen el propüsit de demostrar-li llur
afecte i admiració amb un acte d'homenatge que consistirà en un hanci nes intim, la celebració del qual,
data i Boa, ja s'anunciara oportunament. Mentrestant, a secretaria podran adherir-s'hi els que ho desitgin.

1

Oran assortit d'arnericanes
de punt i pantalons de fra.
nella
- .4.144'041:1-e

EL COt.LEGI DE NOTARIS
L'illustre Collegi de Notaris ¿'aquesta ciutat celebrara la sera testa patronal dimarts vinent, dia 6,
corrent. La (uncid religiosa se
celebrar amb la solemnitat i es-

plendor de con= a l'església del
Sagrat Cor de Jesús del carrer de
Casi), ocupan la sagrada càtedra

MULTES a
L'autoritzi de Marina posa ahir
diverses mulms de cine pessetes a individas que, contravenint les disposic:cns vigents es banyaven en zigiies
del port.

Les grans Pires de Mostees
eón per als riornerolants, Industrials I riarloutters el
quo les Beblieteques Per
als savia 1 els illuseus per
ala m'Unce: un arsenal de
oonsIxements, «petera/les I
Interoanvis a favor del progres Intelectual I material
d'un paf..
El Baró d'Esponellà,.

a aquesta setmana de La Navega d'Ara,
que publica una preciosa novelga original i inédita del poeta En Ventura
Gassot, atnb unes /selles iiluttracious
fetes pel dibuixant En P. Clapera.
TOPADA
A la Granvia de les Corts Catalanes, davant del carrer de Calábria, un
cotxe del tramvia topa amb un autosortint amb desperfectes ambdós
vehicles.
TRASLLAT A MONTNICH
Diu un diari d'anit passada que han
estat traslladats al castell de Montjuich
els paisans que es trobaven detinguts
a les presons militars dels Doctas.
Han estat detinguts Vicents Lea
Esperanza (a) "L'ameria", de 16 anys;
JOscp Humberf Yueste (a) **Sánchez",
de 17, i Vicens Glxcla FIASUT, de 17,
els quals foren posats a disposició del
jutjat ; els alludits formaren una banda
de rebenta-pisos, que operava partienlarment per Sant Gervasi i voltants de
la ciutat.

Presil,nt de l'Institut Aerlrolo Catalt de taus Isldre.

Fira de Barcelona, 3 1 maig10 Juny.
•

5

El Collegi ¿'Advocats la pida2ic
que, en lis de la facultat que l'arteele 68 deis Estatuts concedeix a la
Junta de Govern, aquesta, en sessió
dtl dia. 26 d'abril, acordé convocar
junta general extraordinária, la qual
linda lloc a les c,uatre de la tarda
del dia so del current, en cl que
ha d'ésser cstatge definitiv del Collegi (Mallorca, 283), sota la següent
ordre del dia: "Dimissió de la Junta de Govern".

PIRA Mt E !MES
N Jr

C O re-pue .N1

Vi2C0zicilya.0-Cionazif,
wicsmts.

eeeeneeezepeee

El mes Lon substitut de la laetancia materna
L'habilitat dels mestres oficials de
Barcelona pagará els havers d'abril
¿Siberia i dimarts, d'enze a una i
sie quatre a sis de la tarda, al local
acosturnat.

+144+844444414
ETI

'Vestits per a esport, con-

e CORTS CATALANES. 613
I MODLES, MIES, Tli13Ste3

LAMPARES 6coorr..'ci6, pro- t
, Jeztes per eirdnents ertistee

e

cntarrns, s etreilau. brouquitt
ciOnlynds, 5 guareixen raD•
metal alca, iEtiese
CLIMENT.
T

OBJECTES TROBATS
Relació dedo eh:metes trobats
nutoraöbils i motos de la rederació,
els quals estan a disposicia de titans
propietario, a les oficines, Anbau, 21,
cetresol:

Dues bufandes; un !libre anglas;
4 data; un paren de guants.

OVIRE( MS

'Enumeres, dia
Exposle16 de les metate
per a la present temporada

CASA

OMS i C ia. C".
PASSEIG DE GRAMA, 2

---.---

GaterHs tfiyetnes

CLPI3S, Forran, 'S
•

EL REINA VICTORIA EUGENIA

Colmado Viiadrosa
Da

ALIVIO 1 PI, 3, Il C

PASSEIG DE GRACIA, 75
Tendal 340 A i 1064 O

Dr. MONTARA.. Melanies de la pa 1 caten. Corta Catalanes, 535, 6CO33SCH.

Tal corn anunciàrem oportuaament,
l'illustre orador reverend doctor En
Joaquim diaidexezart, professor del ahir al mati arribä, procedent de BueSeminari d'aquesta capital.
nos Airee, el corre': de la TranutlinLa ca ella de mfulica. dirisida Del tica "Reina Victoria Eueenia", la tel-

p

rüß 18, entesad
Tenim el gust de participarvos que després de molla anys
d'actuació com apoderat i tallador, respectivament, de l'acreditada casa Guitart (Portal de
l'Angel, 3), hem obert el nostre establement al correr de
Petai, número 18, entresol, on
desitgem complimentar .amb
extremada cura els encarnes
de sastrería, ja que la nostra
experiencia i coneixement dels
gustos exquisits de la clientela ens donen dret a aquesta
esperance.
Un extens assortit de ganeres de temporada esta a la disposició dels nostres clients,
com millor no es pugui desitjar.

UNA BANDA DE LLADREGOTS

feccionats, anglesos
“..9+04444.4•0+61:44.8t444+0
El coll greixós de la vostra
americana nelegeu-lo amb Vespecific per a treure laques
BIARAVELLOSO A lotes les drogueries a 075 pessetes.
!leguas per e denles: cate LA GARZA.

-

PASSEIG DE CIVIACIA, 2

Silvestre i S, Guitart

PURE PERMANYER

(ran ausertit ecubts1

UN i C a C" 4

SASTRERIA

LA NOVEL.LA D'ARA
Havem rebut el número corresponen

PREPARANT LES FESTES AMB
OCASIO DEL VIATGE DEL REI
D' I T A LIA
Per a tractar de les festes que se
celebraran a la nostra clutat a honor
rei dltàlia, ahir a la tarda es reunireu a Capitania general tetes les
atttoritats, ignorant-se el que varen
acordar.

,COMPREU

L'alcalde, senyor Relat, l'infiere patriota sabadellenc, sembla que d
trocla.
Cas de fer - se l'excursió, Don Al,
tons fui una visita a les Escoles Pies,
on va estar ahir el general Barrera,
aeornpanyant de l'esmentat senyor Relat, fent-te cantar als nois que hi
reben instrucció l'Hinunt de la Bandera.
Per als dies que eh reis passalan
a Barcelona s'està fent l'organització
de diverses vieites.
Una de les que figuren entre les
acordades és la de Terrassa.
A mis a mis hi hauri recepci6 i
altres acta.

Camises a mida
Rebudes les novetats per a
la present temporada

UO111110)

reel-W4a91•49-04•4444141144.

noces cap a Franca i
Els desitgem tota ;pena de felicitats.

Silvestre i S. Guitart

ligències.
Tel. 1475 A.
PlIt) II

de la Peove ihia lea redime: able''d
circule Terreasa-Sabadell-Matadspre.
L'escursid mambla que tingué per
objecte, apart de resamataL peche
arnb elements de les dites poblaren*
del rime regi que s'aceita.
.
També és probable que dou Alfoß
visita Sabadell.

Telbfon 5027 A.

JOIES, VERITABLE OCASIO
electos usats de totes
Preu fix. Tallare, núm. 41.

PARC DE SIONTJUICH
•

En

CAMISERS

Portaferriesa, 10

UN CONCURS
L'Acadèmia provincial de Belles
Arst anuncia la conce:isi j d'una me-

UN AMANT DELS GOSSOS
Ela Ilacers munic,pals, quan anaven
a tirar el Eaq a un gos, foren insultats per Casimir Romero, el qual ton
portal a la Delegacia.
.----44,044+1.4.4+01144.0411.1141.044

y

RESTAURANT ROYAL

UN CURIOS EXEMPLAR

leCretarl de la Carnbra sie Comerç

CAMISERIA
SANS
Bo q u e riaj 32

travessia de Montevideo a Buenos
Aires per part del vapor "Terrier",
que Ii obri un esborane en l'obra mora de 69 metres de longitud. La colissió, com ja diguérem, produl diverse victimes. .L'apariament de l'a aria que va fer-se a Buenos Aires ha
estat la causa del retard en l'arribada.
El "Reina Victoria Eugenia" sortiria novament cap a Buenos Aires i
escales ei dia 8 vinent.

AMA

Flra de Parcelana, 31 mala10 Juny.
Consell Provincial
de Fornent

sers,

rrer Santa Anna, 39. Gabanys
migtemps i pluja. des de 105
pessetes. Bales, batins i pijames. Articles superiora. Preus
reduils.

I Les Pires actuals, on les
mercadertes eón eubstltuides per mostees, tenen eta
mateixos avantat g es morcantlis I soo:als que les antIgues oferien 1 s'adapten,
domé., präcl.l oamont al y olum enorme do las transecclon que avul es realitzen.
Emergual

Cami-

Roca Mahal

putsch!, del goal ha confirmar la inion:sacia que publicàrem referent a
l'abordatge de qui lqii obieete en la

eme* Cuetedi Retten 1 Irme Feraz
i Vida!, 1 per pare de la davia els 'enyeta Felip Cardenal 1 el nostre ame
A. López Llansen.
Els assistents foren obsequiats, una
vegada acabada la cerimónia, amb un
esplèndid banquet a l'Hotel Ritz.
Els nuvis han sortit en viatge de

'

u

n

nrungUnsimennalanen•
di
III

TOR RES n
nu._-,
na

z Gasa

Bonavista, .1 i 0 (tocant al ge
M
a
11

Passeig de Gracia)

rabi LA QUE VEN MES BARAT Ill
is
na ELS GENERES DE BOYE- ill
a TAT8 PER A SENYORA
si
w asswa ywasumorannuiT
_

NOCES DISTINGIDES
Ahle va tcnir ttoc al catead de
Nostra Senyora de la Mere" l'enllaç

ale fenginyer de la fiabrica de ciment
"Astand" senyor Patrici Palomar amb
/a bonica senyoreta Maria Lloret, filia
de/ nostre omic senyor Manuel Llorcl.
Foren Dadrina per part del une ele

Vins itatians Crianti de
Toscana i Marzaala de FMrio, Cognac grand fin Napoleón Courvoi g er, salses
angkses per a cara i peix,
Currie Powder per a cuina
indiana, Hors d'ceuvre de
Norvége, Cistells de berenar per a excursicristes,
de la casa B. Laforest, de
Périgneux; conserves, embotits 1 fiambres de superior qualitat. Cada dia maduixes de Santa Coloma,
Espàrrecs de Gavà 1 "Pericos" d'Aranjuez.

La FIra da un Instrument
necessari Per a la nostra
~novilla I un arma de
transcenclénola poderosa
por posar - nes en rolacI6
amb els mercaba estrangers.
Lluís Sedó
Film de Barcelona, 31 maig10 juny.
PER ESTAFA
Fidel Sanneld, que viu'al caree de
Sant Marc, ha denuncias que fa alguns dies es presenté un jove fentli una comanda a nona d'una casa
que li fa compres. Aquesta comanda
consistí en 1 2 dotzenes de fermalls,
«abulta en 1,044 pessetes.
El Sanllehi sha presentat avui a
cobrar a la casa que manifesté el
• jove i ha resultat que aquella no
baria fet tal comanda.

J. Colldeforns

' Tricot 1 swetters seda
Salrnerún, 99

DETENCIONS
Han estat detinguts Salvador Nao,'
bola Jiménez, Rafel Campos Briati.
Joan Vito Expesit, que catasen reclamats per diversos Jutjats.
També ha estat detingut Lluis
Fernandez, acusat per Rarair Canive/I d'haver-se rpoderat d . :1ns objectes evaluaba en 200 pessetea d'una
botiga del cartee de Sant Paa ,
ATEO PELLS
Al carrer de Maria Auxiliadora
(Sarriä), un carro atropellé a la infantona Carne Canut Xatart, i
causé una contusió al cúbit i diverses erosions a la cara.
Al careen de la Independencia, en
anar a pujar al tramvia, en marxa,
Joan Armilla Graciu va caure i es
causé una forta contusió a la regia
sacro-iliaca dreta.
—lin carreter del dipòsit de comunes anava muntat dalt la vara del
carro, psi carrer de la Constittsció, i
va catre, passane-li el schiele pel damita

Li fracturi el terc inferior del fe-

mur i del radi esquerre.
--- -El nostre estimat aneje l'eminent
escultor rossellones En Gustau Zolet
ha inaugurat a les Gales-les Dalinau
oel Passeig de Grecia una itapertant
exposició cc :23 set- na ¿arre' a', p ro
en come repujas.
-ducions
A les mateixes Galeries ha quedat
tambe oberta al públic la tercera Exposició del Sala deis Evelucionistes.
No tossiu rliv..

IIII7MMIMn162IIMMICL

LA FESTA DE LA STA. CREU
Atnb motiu de la tradicional (esta
de la Santa Creta uhir els carrero
de la nostra ciutat es veiéren, com
els my-o anteriors, pleno de criatures
portadores del tiple plat ple de roses
demanant almoina als vianants amb
la dita popular.

2

rg z‘B

st ii n
Preneu pas`.11"
fULS ZAP57.

" cota.
.„
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FARINGOL

.mennen.•
DIA 10 DE MAIG
INAUGURACIO DE L'EXP031010 MUNDIAL
D'AVICULTURA
Magnifica exliibiciö de flors
Palau d'Art Modern

PARO DE SIONTJUICH

ig h

Oberta fins al dia 18

tindrou

DIVORGI
de mutrimoni, rato i no consuman.

Nullitats de rnattiS m o ni. Dispenses

Legitimació 4e fills r.aturah, etc.
J. SABANES BERTRANa Procurador Eclesiästic i Ex-Mernbre dcl
Tribunal Ecco. de Barcelona. Consulta de 3 a s. Itbia. Catalunya, 97
EL VIATGE DEL REI
A BARCELONA
El capità general, senyor Barrera,

i el president de la Mancomunitat, se.
nyor Sala, acompanyats de la Junta

LICLTA LLET
pronent

Miret:
leo es enes Que una orxsta

del ene de

tb. teree que paatuita mountrvanant ea manitrets guau nace. neeesaitas
nura.
Ourant l'aebarast
ecnilutt l'albutWnürla. dulor s 1 inolessles
pOplä Co l'usual, desenmlle I loilltnia
ei nou esser. tontea la lame 5 predispuse per • un pan leV.,-; 1 ites standant..
En la lactancia: ilob-Vkla st5,. x augmenta la qualultat 110 net. l'endeude la,
resseina I mantea, T'ele la mere de
deenullle10 causada per l'elltuuueut.
terrneelts. Autor, doctor Ming.
plavi Cometan!. O. Lamido&

LAVABOS BANYERES
ESCALFADO RS
a.
DI DETSnDVTXES etc.

JAUME SAURET
•

PELAS°. 7 ••••n••

I PA 111 INNIEC

S

EL REGLAMENT DEIS FUNCIONARIS NO ES EL
REGLAMENT DEIS PROFESSORS :: EL QUE
DIU EL BARO DE VIVER

▪

am rugiderzym
bERVEI METE OltULO31C DE

O1ed. malg
ATMOMPERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATL (Obesa-racione d'Europa, Nerg
d'Aldea i l'Atläntie, rebudes per telegrafie Hnos 111)•
a p erdent importancia el mieli de pertorbació
atmosférica• de les Illes Britan¡ques, mes encara
s'observen algunes plugea aoIsd 23 a lea costes de la
mar del Nord i a lea occideutals de Fuina. — A
Espanya el tenme és be, anib cel seré i temperatus

d.

CATALUN A 1924*

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL JEATI. (Observacions de /a Xarxa meteorolfogica catalana, comunicadas per telifort):
• Actualment el iempa és bo a tot Catalunya, amb
alguna núvols baixos a la provincia de Barcelona, i
sere a la resta. — Les qemperalures encara es man-

ELS TEATRE
BARCELONA El sabor argenti (

te la
.. rdee die de le muerte", teca eues Rivera-De Ilas dóna
.ubr4
a

Nicodo-,,i ajada a fer .
de Don jacinto Benavente
la ä rae,
el públic celebra de dcbó kgs
En Ricard Puga ens ha fet coneiteten miaus, essent la màxima de 24 gratis a Roquei lea gracioses escenes de la
xer una nova comedia d'En Benates, i l.i niitünta a Pitigeerdi de 7 graue.
res suaus.
En definitiva, un exit
vente, que diu que va estrenar a
•— n11-•••••
Buenos Aires amb un gran èxit. A de cartell, ja que teten ".ez¿C
•
Buenos Aires es veu que recen pa a programa per a dies,
ordenances del Palau de
r
suLét re-s • hall, si es veritat aisló dels èxits, perla Generalitat han enllestit
— L'estesia
que En Benavente fa una temporada
algun lemps Texpedieid d'e14:111.1 Ap di
dictador".
que va de mal borras/ com en
xemplars del diseurs del seaquesta obreta potser mai no hacia
De veritable es devenimen t pot
nyor Sala,
fet un paper tan galdós.
Ara, abans de començar a
I.extraordinária fundó
En Benavente sembla que vulgui
parada per l'empresa pe- als últits,
repartir la Memòria del Con- MES PROFESSORS ADREHITS
explicar que hi ha mis calla de la
ell sobre la situació de. la
la setmana entrant, amb motiu
Antb posterioritat a les demort. En aquest titán les opinions
trea de la famosa obra del
Mancomunitat, ledció de la
claracions del bald de Viven
estan molt dividides: hi ha qui creu
Minan "El dictador".
qual potser es considerara ini de la
d'oficis,
que mis odia de la mort hi ha la
neeessaria després de les re- requerint comuniració
El popular i eminent barbe
els signants de la IleglOria del cel i les penes de l'infern;
Sagi-Barba que tan bi interpretar
pliques que ha motiva!, els or- ( y a a M. Dwelobativers perqua
bi ha qui no creu nien cel ni en MdeNanees dl Palau, per no per- es retraetessin. simm
cellent partitura d'En Mili"
afegit
icra, encara que, afortunadament; els
dre Thabitud, sinn dedicat a les anteriors ti llista de
"El dictador", interpretant el pire
proescèptics
en
aquest
punt
són
protagonista.
repartir el rontufessors següent:
nicat que ja coneixen els nosPm') el que és de primera és el que
La presentació d'aquesta obra
Cantil Das, Josep Maria de
tres lectora, convidant — és Casaruberta,
creu
En
Benavente,
i
que
si
Itera
de
l'empresa del Tívoli ens assegurea
TARRSCONa
Lluis
Souelmiron,
un dir — els professors sigparlar clar no sabem ben ta's el que
será acuradis3inta. La casa Pr
J. M. Tallada, Alexandre
_pi •,s.eit E ,3 .11,A ta, e.9114 bbiiseb
nants de la Ileira a ".11. O.
creu ni el que vol dir ni el que es
ha insullat la maquinaria per a
Col],
An mat, Jaunie
proposa. Sembla que En Benavente
Dwelshauvere a retractar-ce.
mataciO a v:mor del egen art,, .
Merrader, Arlur Puig, J. Echeha vist al "Nuevo Mundo" o una re.9.er:rieses conituticals no eón
a l'estrena ld ha g ran enedaeid.
s'arríe, Cristòfor MasO, V. Gis!tan nombrosos eom els exemvista per l'estil alguna fotografia
pert.
Darlonteu
011(i.,
doctor
plars del disours dcl senyor
d'allò de l'estoplasma i totes le, mar
3. VENTS SUPERIORS A B ARCELONA. (Sondatges de
)1. Faura Surts, Navit • I • Artigas.
l'atmósfera lijare a les 7 ciel mar»:
Sala, però Deu n'hi do.
tingales de l'esperitisme, de ranti•
Altitt d, metres:
Il. Carrasco Formiguera, .1. M.
230,
500,
toco, 1500 , a000,
a500,
3 000.
cosus" i del "cos astral", u de viva
Dircceió:
UN PUNT A ESCATIR
Les conferencies d
Puig Marqués, Itanion !la venla pepa (que vol dir la constitució).
Velocitat en metres per segon: ES: " ENE"
La noVa Mancomunitat. que
J.
t(is. Manuol Trens, ( m res ere;
io, WSW.
6,
11, WSW.
u,
te.
WNW"
NW•
WSW.
En Benavente sembla que això dels
Pare Casanovas
tan pródiga de doctrina es /nos- doctor Ilaltaear Pujoan. doelor
mediums el preocupa una mica, i res,
tra en l'exposició de motril:, n Iti
Josep Ahimar, doctor It. Sane
que per ahreujar direm que En Beles seves decisions. no ens té Iticarl. Epifaiii de Fortuny i de
Divendres passat, a lea
OBSERVATORI M ETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT
navente ens ha servit una mete( de
DE. BARCELONA
explicat encara en que es fona- Salatar. Salvador hiera, pre.
en punt de la tarda. litigué I
farrigo farrago esperitista, moral,
llores d'observació; 7, 13, rti Mores
inenta per considerar els proere: Manuel .31aria Rabió,
a la Biblioteca Balines la
13arOmetre a zero i al nivell de la mar:
sentimental i poca-solta, que no hi
761'o, 7 lat'6, 701 . 8. — Terrnömetre sec: • 18'8, 204. 18.4.
fessors de la tniversitat. In- Joan ltergi,s Mascó, A. ponsgona de les conferencies ti
Ternannetrc humit: 160, 166, 15 . 3. — llumitat Icentessintes de saturació): 73.
per on agafar-lo.
2
dustriad con! a funcionaris
oras, Pral, Ja u Me Ssrra !Ron(
in,
7
.
—
Direeei 'S
curset que hi dóna el revers
I teta: SE., S., ENE. — Velocitat del vent
Com que l'home veu que amb
en me tres per segun: 2, 2, 2. — Estat det ciA: quasi seré,
ter. iSegtnran Jr e s gna I u res.)
mesas al Reglameni d•Oficines.
P. Ignasi Casanovas. S. J., E
innok.S. — Classe de nnvols: airarse cirrus; cirrus, cirrus-strats.
peritisme acabará per fr dormir a
Perquè valia la pena de luxar;
bre la personalitat, tan (tilda
tothom, embolica dintre la comidia
Temperatures extremes a l'ombra
e' hm. Cap deis articles (raques!
da com ressortint, del doet,
Máxima: 21 4 . — Mínima: 133. — Mínima
una mena de Milete, dels mès desarran de terra: ta'o. — OscillaciO termométrica: 6 . 1. —
Reglan/mil parla dels 1rofe4Temperatura maja:
Josep Finestres, centre de
— Precipitació sigilosa, de es de les- 7 hores del dia anterior a les 7
graciats que s'escriuen, r quan no sap
sors: en canvi, tole es refereiEi suczes d'ahlr
borr e dei
dia ee la data: no mitimetres.
Recorregut del volt en igual temps: 94 quilòmetres.
per on sortir-sen fa que la gent es riostra eultura del segle XI
xsn a funcionaria tècnics o adLa concurrencia, per cert
mati i s'enimetzini coya si prenguesministratius que treballen en
lectissima i ben nombrosa
sin aigua amb bolado. Al tercer acte
sin dele tres departament.s de
la primera conferencia, aug
el protagonista s'encara ami, la baGovernació. do Foment i
ge atochó. Per, darrerament
menta en aquesta segona
Del
9
al
14
de
juny,
cotxes
teria,
o
amb
les
decoracions
de
pasenda. Una prova que els
le.ila el eoroeheiment que era
de luxe par ti culars. cavalls de per, i comença a (ce preguntes: qué ral manera que, as e.sals co
professors tenen un ragim
bur1:11. tioeirli suicidar-se, pee.stem al; públics reduits e
sella, auto-taxis i muto-taxis. és la veritat?. qué és el be?, que es
a part dins l'estructura de la
re abans intenta conceneer-la
Del 16 al 28 de juny. autos el mal?, que som?, que no ;mil?, on aquesta mena d'aetes, és de
de la necessitai
)1aneornunital. és el fet que a
•reprendre
LES DESPULLES DE 13EST1AR de luxe , d'indústria i
de bo admirable i 4mnstitue
anem a parar? Per aquest cami, seTrié: a mes de no tenir nombroles relacions..Ella
tracia amb
Ulm èxit evident la manid a
Segons nota facilitada a VAIplagues
de
prosee
i
motos
parmor
Benavente
,
araren)
a
parar
a
to despeetim i en
ses obligacions que IlOnlè$ esavinent
personalitats del min de
caldia, lee despullee' de bestial- t (enlates.
l'asil dels &ares de Sant _loan de
el son projecte
cenen als funcionaris pr ò piasuicidar-se,
ll e tres i les arte que ara
bovi sofriran les rotguent e reDel 30 de juny al 5 de juDéu.
- Si %oh: niatar-te, hnixes:
ment dits, no tenen dret a .
fou el tema general de
den al present curen. Val a de
.
(liol. ootres de luxe. de lloguer,
Després aquest protagonista acaba
fiem'-lio a fora de casa; aqui no
quinquennis.
lee comerse;
Crim paesiOB(.1 11. — Cap. 0';:, per quilo:
per?), que la tasca del molt en
de pla ,:a. ea rrua tges d'estarions l'obra fent uns grans escarafalls parfacie eseandol".
Es ciar que dernanar als se- hal i pm;
deseurotilat a
dit conferenciant es mereir
Mengua, 1 pesseta per quilo;
i
molls.
lant de la mort, de mes milla de la
EH es sil 1 011N ,
nyors de la nos a Mancomuni- mIg dentat i, al cal re y de Villari olla
sobres aquest públic recae;
fetge, 5 1 . 15: tripa, U . 25; pote;
more i de la veritat i de la mentida,
tat que en mig de la seva eru- loe!, núniero 3, primer,
pri- cm' Ii Itra dinnond per ev1xement del; nostres tientes
per unitat.
i fineix dient que damunt de rot l'alar-ho; soldad:mi:411 . una haeerld recoritfn totes les dispo- mera.
ciencia, deis noslres literata
O' -i5 per quilo;
mor_ i l'amor. i l'amor.
sicions, adhue les que podan
A l'esmentat pis vivia rello- la si - li la .losépme iptM
dels nostres artistes,
;lengua, 0 . 75; felge. tito;
El protagonista es queda amb l'alimitar la Ilibertat de Ilurs mo- ¡mda Josepa Argeli Fabiegat, de murta. .1territ per les conse0 . 25; puta, 055 per tmitat.
La conferimeia darrerarn
qUOncies de la sm-ea acein. inmor i nosaltres ens quedem arab la
viments. es potser dernanar 22 anys , brodadora, pedonada tenia per terna: "Val
tenta. si be una ilnient, posar
A L'ESCultNAL/oR
lluna de Valencia, i el senyor
la, que segutts sembla no exermasea.
personal d'Ea Finestres". i
fi a la 51-5 1 1
vente es deuria quedar molt descaneia. Iliurant - ee
Matança d'unir a l'EscorsaUNA INFORMACIO
llora ben seneera en que
DECLA- vida queleolo en cama a una
Un tren especial portará a sar després d'escriure aquesta
.quer- la és. a grane D'ele. la
dor:
irregular. Era'
dissertant
anà Ilegint les se e
TUCIONS DEL BARO DE
deelarariú prestada per Fin ChoVerdú la Insigne reliquia de
molt bella i la seta preeSneia
Bous, 11 1 1 per a Sarria:
quartilles, eserites co
piten. a la buteaca
del qual
VIVER
cridava Ir t seguit
vedelles. 1 i 11 per a Sarria:
Sant Pero Claver
ment i ellegantment,—fou
trobat un revòlver
•
T diari de la nit dóna la seD'ença fa cinc anys que al):S1201 lene. 391; hoce, 4-1; cabrita,
La Companyia del Nord ha
TIVOLI. — Estrena de "La d'En Finestres un estudi p
güent informació sobre l'afer tmnia relaciona II-licites umb en el qual mancaven dues T02; xais. 1.572; o ve lles, 780: (Aneado un tren especial amb
fecte en els variadfssims •
cal/soles: una earla adreçada al
sic 13 !Petra al professor M. G.
Penginv-ei 31anue1 de chopitea
cabree, 45. i Jures 393.
tarifa reiltrida d'aliada i tornaVirgen caspitana". sarsarta erg
res d'aquesta personalitat,
Castelló, de 44 anvs, casal i pites par t icipant la seva res° _ EL PREU DE LA PATATA
Dwelshauver.s:
da. per al trasllat a Verdn, la
tras
ocies,
!letra
de
Josep
Rama de la Universitat de Geo
'En el Paleeiríde la Generali- habitant al carrer ¿le la tupo- lució lie i una alba
seva vula naditia. de la reliquia
mo) Mustia I música de ToFa. posant-se de manifest 1
per n la seva esposa, demaROTAL
de l'Apóstol deis negrea, Sant
dad corrió roa insistencia, es- lactó. 271, tercer.
seves prodigioses facultats in
A partir de denla. dilluns. semas Bnvrera.
Segons sembla, des de fa al- nant-li perdd.
Pero Clever.
ta mañana, el rumor de que vaE) sucees causa sensació al
tellectuals fent-un retrat so
rn e minan la patata "Roval
Divendres i slasent de nombrosa
Són moltes les persones de
rios maestros de los interesa- guns dies que les relacions Ini- barri i ver sentimont
entre les Einey", de la comarca de Mata- totes les classes soeials, no so- concuree:K:a va temor Ilue fassaig prenedor del seu aspecte me
dos en la protesta contra las sien esdevineut entre 11//11.1d1jS
nombroses amistars amb que
al detall en els mereats de lament de Barrig ona. sine') tain- general" (Faquesta obra que els can- que aureola arnb resplende
Cordials, puix ell venia
manifeetacknes del barón de
eompta la familia Chipilea.
de santedat la Ilurn viva i
la cm1.11. a 30 Cenlirils quilo
ht, ml e Sant Andveu, Sabadell, tells venict: anunciara fria dies.
Viver hablan acudido a aquel t(beervan molla indiferencia per
molt
coneguda
a
la
l'ostra
viticant del seu saber. La fe
ei n i 7.5 ceetirns els dos quilos. La
Terressa i Manresa, que dm - maAntn un i vis aiereaments soferti,
t'entro oficiad a indicar que se part d'ella. fine a l'extrom que
documental, constituida
%elida y a farit e// nombre liad- nen esser inscritos a tan devota lean obscr.a tot segun que mancaven
hallaban dispuestos a retrac- tm va indica ' la convenièneia (ie
l'epistolari d'En Finestres
tai, iiiieineniant-se a mosureque
pelegrinaeid.
.
assaigs. A .nee a mes, en un passattares de todo aquello que pu- tompre /es amielats, puix tenia
necessitate ho requereixin.
El tren especial. sortint de ge dificil per a la protagonista, Fau- dels bornes del seu temps, f
dieran haber ilebn en so pro- el propäsit um ('asar-re amb
Barcelona ( • ap a les cine del tor, que dtrig1a, tingué mm pura delica- o p ortunament aduida i ir
Els reSlanrants. hotelS, estesta y que significera desenn- jove ami) el qual darrel. al . 11.
labliments be»efies i eullegis 'ma)( dél .V.umenge, t t de maig, des: m de f., parar Utieque,era ete plena ditme.nt esmerçada en aquel
sderatidn a la persona o a la imavma enlritt cmi coneixença,
conferencia: Totbom en e
El Chopitita es negis ternii.
que desit iein diree- tornara el mateix dia prop
representació, estala a pum de meautoridad del c onsejero ponenrompllaguilfssirn.
nantment a la ruptura, ,pel quid
les me/ de la nil .
tamünt mil alereat Central min
ti sa un avalot. Al : ntunad.unela el
te de Cultura.
La tercera conferänds,
Mai mateix. per als pelegrino m'Un: va isser iedulgent i er inostra
harten estat freqüents La novena Simfonia de Beetho- quantitat igual o superior a
Remos tenido nenshin de con- moral
que s'estudiara 1 — Escola d
les dispute,.
qué vulguin romandre a Verdli
100 quilo, i preu (le 23 pessejudwiös, encoratjant taren aplaiinen al Palau de la Música
versar ron el barón de
Ea nit divendres va pasles, lucir:in de pasear per l'As- des del ellia 9 a l'II. i retornar dunents l'artista. 1 Frnbra, sa teder Finestres", sera donada de
quien al p reg untarle sobre tal
Catalana
s:ir 14 la .1.,,a!pa Im 'la de eai,a,
des de 1'1 1 al 13. inclusius.
dilluns, a les set en punt
seseoria de Proveiments (Duseguir. entre la broma cuitsegnent.
rumor nos dijo que había lle- la quid euea va desesperar enlull euni anniieiärein dies en_
tarda, a lit Biblioteca Bala
ran i llas, 2'. cm sera calesa neonSeguit 11113 notable redueAltrainent, "La Virgen cz.pi:ana"
galo ofitiosamente o .1 1 emir,vera.
el
dia
1:;
a
la
nit.
sola
la
vid
t pren51.
vara
career de Duran i Bas, 11.
es Uit d'aquets casos de (inopia e,, qui
cimiento y promiraria tener de allir alInés el >en aman', que ¿luiu(,emm sie reminent inestre !l'oportuna aub,ritzaeió.
un
ilion no( ineriure's
Riati, a primera hora. va
de tata en tant caten les direczeons
él una confirmailii
MULTES
m ofieial.
\Viongartner es oldonarit
"Fomento (le Cultura". Llú y in, arlistiques d'un leatre. No s'explica
presentar se per dilve
Ilal!lando con el barón sie Vi- en 1m tr„bai - lit. A un
mtl Palau de la Música Calaliiria
Per la Comiseió itie Provei- nao). pr "pul —'Centr e de
Dm
quart
1411C al Tivoli imlugmn iel vaines despever de lan enojoso ple
ito nos
Cambra Mercantil C1;
10 lorna
imitarme mi l'audteió de la magna obra (le Mente Atan estat imposades la Mar. de 1)t, del Carine i Sant ses per a una obra semblant. De l'ardUn que no abrigalba melga._
Beethoven. pels nirlteix((s
Int1l11 . , ll1Verseis veneJors de
havia
1re Cinc em". València, 080:— guama Inés val na parlar-ne. Hi
i bat la beses amant.
ha
reacia alguna contra los finummmtul s que uns quarit. (Iiits
S'Int trames el segiient
Inercals, per intraceiú en el pes
Fabrica ile so( olat a 111' Miellid una miadret cae els autors bategen
L'esrm
oit de gelosies i trumoilpi
gcanta:
mantes de la protesta. ni ron&mas
llaman
interpretada
al
eXpeudre dolellle ele m'orineC111»aS. S. ant Andreu. 196,e neio ns
facil (le supose:
a
"A morir!". miii altre "A lechal-1",
Gran
fra nin g án otro funcionario (Is
'real'
e
del
les que semen.
1'. Itobida. Casn 29.-3.
II m is è• que al cap (le poezi
i aixt per Festil. Le, eseenes es ian
Vénclules lotes lo s dificultate.
der11:
la :11aneoraimidarj. antes pnr el estona ela s . ;ins resta; en e s" 1 xd'r.›.°11D
ieirritei mctsoir
i t Ecompr,N s A AEs BOMBERS
Claris, 15—"ronn•nt
pesades, 1,netint-se emana:amelo; les
r ontrarin. que su tendencia ea Ji la bits pel sanad' de 1111.2S defraurnent wagnerii pet • a cors
slrid.
Piola, Catalana". Duran i Ras,
Zlinb 11,1,-*;naeiú
S'Itan
rema
situcioils Es dispaien molts nets
la do no pe rjudicar a nadie y
i ormieslra que insintinvent
:loaban:. el 30 de junt vine
núm. 11. —
de la
! oinic nai qz19 sortieu de la
al Co,, de Lluntliars, 1011
rimel el aria el programa, p0Is de resolver todas las cuesla prórroga concedida p e r a
Vila Pla". Po o 1 In e !la . u 3 . -3 o_ surten dones amb ga/bbC 1111 alles
cm mbra.
liesse
les,
respeetivament,
(11-1le
de
lucia
u vares de amb les
11en1 ja assegurar sera 1 'evigencia del retal decret d'inqu
ser) T,lop. itandlla
tiones del personal dentro de
Calallillya,
1i
iltal ia
bit que presta
quals. segura sembla, mataven ele fran
morad/a/0 eseena de la Colisa- S 1 '11\',11'b Mmi14i Minuses i Antoni ltUrn. 59.
linat de 21 de juny de 199,
la mayor benevolencia.
servei voy del !loe litt es des Ca
uhet.
cets
grata('
del
Graal.
dt
(cae
Jarcio
ce
desennalla
en
. Parsitill_
ln?r-,latilmi Ire
Pero eorno ya in(limi.i—e011' erotiln
que
n
p EEEGI1lNAC10 .n TERRA
el dmina. junt ifinh
L'OFICINA
D'.111BITRIS
crea,
si
nieravellosa
ple
setge
de
Saragos
sa)
firauutsiteuslg ued. ettre
tinuó dieiendo--con lo que »n tres yes
ne, entraren al pie Mi la
SANTA I RO3E1
lituulcipal
de
Dalalit,
que
en
la
aquesta
audiebi
La
música
r
és
una
tan
per
capsa
dc
soroll,
resoldre
problemes
estoy dispuesto a transigir en
Josepa. que bastaut Ileugera
£1
Denla, dilluns. a les once. se en la qual elJ professors que formen lacionats lan impur:.ants 1
fseeekr Facultativa illPsenda
FinteK,s extraordinari
lo mäs minino) es con las amede roba, eslava encara en levacelebrara a la eeglesia de Nos- l'orqueslra no paren un sol utoment. el reeoneixement de drets d
d'éseer dirigida per l'emitiera
que hl al si-1.1 t'arree, tradminisnanas ni con las desennside- I..., del seu asea ssi, q ue lambe
Ira » o na de Pumpeia, Residen- Schreist les timbales In juguen un industmals i comerciants s l.
Ineetre, que it (ami imeiebí diritraen; (le diversos arbitris
deraeiones a las prerrogativas sagnava
trobava (mi ms d'una
:da de Tf)rde tltm Cavallers del gran papel.
nitiipals, ha quedat instalada
gir:1 lmc NoNenn ute TheethO y ettrestablrnent que ocupen, 1
(.11 desespe rae ió.
inherentes al cargo. Sr trata, filmt
• •
Sant Sepulcre. Capital d'Aragú,
prov
isionalment al earrer de
En resum, una equivocaciiii lamenta- Carnbra Mercantil de Pared°
El Chopilea ton portal de sepues. de una reetificaeión que
el
solemne
arte
d'imposiett5
de
Dellatila, ;t.
prega atentament a V. E. que
ble.
Mebrarit el
ad fin no ha de traer aparejarla guida al diei)enac/ del earrer
Estera (Merla de non a on-ce, les insignitis ale senyors insprocun donar una $0111éll)
eanvi, inereix I1(1 elegí el decootra consecuencia que la do lib. Sepúlveda, upreciant-li cil des'e eoneert th. l'Assuelació de
tirito
eru
Ei
pelegrina
t-ió
als
imnsira
tole
ele
.-th,
malins.
niliva im l régim d'arrendarle
Gimiera", anule el serad.
aclarar situaelones en benefi- ruelge una ferida d'arma (le foe
Saids Lloes i Ruma, orga zada
Juni
pcagrama:
de finques urbaries, pregant
ADVERT131EN'17
S'anuncia len a rnolt acial la rer/
ea rel
d
cio del buen gobierno (le /a anib col rada )(el da
l'esmentada
Orde.
•
per
que es linguin sri eompte
Primera
part.—Dues
Ezonatea,
llavent-Se
rebut
3 l'Atlealdia
si mut
presa (le "Ei dictador", interpretat
srtida
pe) Itavi infeMancomunidad,
Vuele reveetirii molt espleas- per
Searlat ti, 1 Sonnta en "re meuna instancia (le diversos %T'iris
bases Corintilibleg
En
Sagi
Barba.
Segoes
tiaMn
enRepito que no abrigo renco .! rior. Ale pronig ie resersal.
jor", alorart.
del, earrers de 'Ludovie Pius, (bar, i pudran assistir-hi, n'Ira tes, se li donar:a el caracter d'un es- pelidament per la no,Ira
Lllmi aparettlava base! . rebol
res contra nadie y que mi crite
fainiliaes deis pelegrins, els
Segona uarl.—Norturn i Vals,
eciaeid i últimatnent reprodluiJ
Trafalgar, Passatge de Sant
por•
gola: la siderita
drve•ninient.—K.
terio en las cuestiones todas
fidels en general.
Chopin; "El puerto". A then ir
en la instancia de 20 de nove
ei
a
abunda
henil
i
Baix
de
Sant
Pere,
que
nt,
per()
la
1111./11.
l'n'OVETATS. — "Acidelia".
de personal ha de inspirarse
es
La pelegrinacitl sortira cap a
"Pa yane pour und enfarde de- pndria perjudicar a tercera perbre a aquesta Presidència.—
siempre en la mayor benevo- gué esser instantania.
la frontera francesa amb l'exe;
Companyia Rirera-de Rosas.
funte". Ra ye!: "Ronde", Roassaluda,
el
president,
Cabré
sona,
l'alcalde
desitjaria
que
Personat
jutge de guardia
leneia."
prés de la tarda.
Aquesta obra d'En Nicodemi ja loo m azezzazaz
sel. i "Tocata", Saint-Saens.
iall
algun
deis
mi
signants
passes
a
al
Hile
del
soeces,
i
despees
de
----.....Teammosiemeastangiumi
Desitgern als que la formen estrellada a Barcelona; per tant, ro a
Aquestes dues parte retan entrevistar-se amb ell.
les diligienries de conclusiva. ennflades
austmeasautpetracrairwrannara-rser
bon viatge i abundós profit es- parlarem de la comi(Ea i ens limitaLA
a la pianista Lucia
CANVI
DE
PLAQUES
ordenit
l'aixecament
i
t'asnal
pasame—sparer47-4.71
piritual•
ren, a donar una referencia de la inEn un ban publieat per l'Aldel cadáver de la víctima al Di- Caffaret. de Parle.
Me'ntim' fluri, el cap di' ruta
Tereera part.—Estrena les
terpretacid que li

etteek:

¡wies-3deirk

VII ellginyer mata la

Del Municipi

seva amiga i huta
suidar-se

HOYES RELIGIOSES

i

La Miisica

-

-
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• COMPREU
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_

pdsit judicial, pasman a rebre

declaració al ferit, que mes
lard ingressà als calabossos del
}talan de Justicia, ei be, per
evitar complicacions en la ferida. Itavia de pasear a Pllos-

pita).
lieU's aci com explica En
. il.k..•Le.L.11414.44Z111.-

•nn

-,•1

Chopilea el fet del qual es protagonista:
Feia cinc anys que sostenia
relaciona Intimes amb la mor.
la, a la qual profeapava una ce%

caldia Ilota dispusa que el canvi general de plagues de lotes
elasses de vehicles, s'efectui a

eanronetes d'Eduard Toldria.
"lee garbee drenen al eamo".
"hornee de Santa Llúcia"
"Vinyea verdes vora la mar".
',letra del poeta Josep M. de Sagarra. I el ciclo "L'ombra del

t'oficina de Tracció Urbana
(Passeig de Pujades, 1 i 3,

baixos), durant els següents

Iladonar". composta de eino

ennennet.pOettl•S de Tomas Garres, la interpretacitS de les gneis
assolirà un gran rellem per estar confiada al tenor Emili Ven dreh 1 al sen propi autOr,.en la
Part de p ianO.

1.11n

terminis:
Del 5 al 17 de maig, carros.
d'indústria.
Del 19 al 31 de maig. carros
d'eix fix.
Del 2 al 7 de juny, careetons.

telegrafiara freqüentment a "La
,Flormiga de Oro". Placa de
Santa Anna, 26, on es facilitaran a les famflies deis pelegrins
les notfcies que de la devota
expedici6 es rebin.

RELLOTG E
I

ELECTION 1
fi n R A FXACTA

dona la rompan) la

argentina Rivera-de Rosas.
El mayor De Rosas estigué mole
encertat en el paper de filòsof que
aconsella les sesee mories als altres.
tingué moments felieos, sobresortint
en les escenes mes cbmiques de la
graciosa comèdia.

senyora Rivera molt justa i genial en el neu paper.
Els altres intèrprets secundaren be
la labor deis elements dime:las. si be
es nota en algunes escenes quel9sun
d'etcageraci6.

:GAS ETA DEL
DIUMENGE
(.periòdic catalä)

•
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•

RESUM IYINFORNIACIO MUNDIAL

• El aegon número publica
eles d'En Rovira i
• les Capdevila, R. d'A., el
.
•
artsaiusal, etc.
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ATALUNYA
REUS
ifo ny Reus

ha celebrar la . les-

tleban de manera completa,
, de)
ttebal ladors han vagat i els
. • •
" fabriques
oses
han tancat. no
tainpoc circulat el trättsit
Itreu
glat'
per les tnuntanyes reines i pel
canni ea veien coltes nombroasaren a passar el dia a
'.
ja que In convicLava un temps
„overal. El bao tic l'Alcaldia asque es castigarien les cose
'
per obligar a ter testa per
e servit.
...a\U, diumenge. dia 4, el pri• squip del Reus Esportiu es
Lasliodara a la ciutat de Manresa,
,degará un partit amb el C. d'Esd'aque lla ciutat.
r„... El gremi d'Installadors i InoN ials dectricistes d'aquesta
g in celebrar algunes reunions per
plane jar el projecte de realito/ tea ExposiciO d'Aplicacions
pericitat a, l'Agricultura, per la
ot Cosa han demanat la collaboraajut de l'Ajuntament, Camde Comerü, i altres entitats

TARRAGONA
La testa
Collegi d'Advocats
de l'arbre t.-: Diverses
comissió del Collegi d'AdKez:s d'aquesta ciutat, con/posta
¡e(eayors Virgili, Albafull i Muanä a Reus a visitar els pre•ea una finca del terne munici'Ce Carnbrils.
eee.'2e han visitat els dito senyors
remador interi senyor Garcia
este, interessant-se pels estilendctinguts.
- Segons noticies rebudes, fins
d'avui són non els aspirarlo
zapar a direccid, de la sucursal
f.Beac d'Espanya en aquesta phi:tr.tee ells hi ha tres directors,
ede interventors i dos caixers.
- El director de idliistitut Ge:i Renic. senyor _losen Maria
1C11:1?, ha' visita/ el seuyor carde:e-flue lt sbe , P 1 conet idae lo a
(Feda de l'Arbre, amb motiu de
li'dgada del rector de la Universenyor cardenal oferi delegar,
cc vicari general, tota regada
tiren es troba de rigorós Gol, per
'mor mort d'un oncle seu a Bar- Durant el passat mes d'abril
..-dregistrat en aquesta ciutat at
46 naixements i 25 ma•
• (multe darrers mesos ()contri 204 defUnCi0/15 i 202
contra 177 i 187, respecti.se en igual perfode de rally
L.; recaptació tic Duanes ha
a:e:in, en el mes (l'abril. en
o provincia, la quantitat de
pessetes. En igual temps tle
.assat alcanea la xiira de peor '27,183.
reunit la Junta rimelCens de Població, a lob" ,:e procedir a la seca reconstde i organitzar a l'ensenis els
ert, de confecci6 del nos cena
• sortit cap a Noruega el
mt':onorari d'aquella nació eu
plaça En Huís Norregaard.
ditanenge, jugaran un
re futbol, al camp del Cami
l'equip Castelló F. C.,
:istellti de la Plana, i el primer
jet nostre Ginulastic.
MATAR°

le e: El primer de maig : Tease:: Sardanes
Rectificació
Obres
!sus, primer de maig, el primer
l'Iluro S. C. es trasllada
.assar de Dalt per jugar amb
" ,',Zer del Vilassar de Dalt reamb cinc jugadora del Sa-

bendiques o culturals, va issser
pres en junta general reglamentäriament, mole abans de pensar en
la celebraciò de la Tómbola les Dame% (le la Creu Roja, o almenys de
comunicar-hu al Centre.
— Continuen amb (orca activitat les obres d'ailoquitlatnent dc la
Riera i de les aceres tic la Mura-

lla.

— Per a avui, diumenge. a la

ud. anuncien a la Societat Iris la

re l lresentacit; de "Cobardias". d'En

Linares Rivas, i "Amor vigila'',
d'En Poal-Aragall segons ens diuen,
éte l scgona i darrera obra que es
representara en castella durant
permanencia tle 1.1 compahyia Ere-

OLOT
Diverges noticies

•

La testa del trehall aquest any no
ha donat lloc a cap acte especial,
amb tot, duraut tot el dia vagaren
tots els oficis, fabriques i taller s .
tant de la ilustra ciutat com de
molts nobles comarcans. Als Banca
i depentlencies oficials es treballa
tot el (tia.
— El dia 7 vindra una comissió
de la remuntasd'artilleria per comprar cacalls.
— Dijous va celebrar-se la tradicio»al tira del primer . de maig.
Pocs anya rhaviem vista tan con•
correguda com aquest. Tots els carrero i places, principalment allá on
hi Ita establetts cls Roca de venda.
estaven completarnent envaits per
una veritable gernació. Els lirami
oferien els seus articles variats
abundosos, principalment el bestiar
bovi. Les transaccions torcal tono.
broses i a preus regulars.
Tots els espectacles, com saraus.
sardanes, futbol i cinentes, co veieren extraordinàriament concurreguts, especialment pe) jovent.
— El ternps segueix essent encara Calurós, amb tot hi que ha calgut alguna ruixada.
V 1CH
MuniLa festa dels treballadors
Väries
cipals
Amb dia esplèndid van celebrar
els treballadors la seva festa, deixant gairelid tots els tedian. Al mati Iti llagué una conferencia al cinema Vigota, a carece del conegut
publicista S. Venti i Camp; a la
nit, al mateix local, i amb un ple a
vessar, se celebra functé de sarsuela.
— El dia 3o va reconstituir-se
el Iclunicipi. cssent designats cont
a nous regidors un mestre nacional
que ia cuit niesos que és a Vich,
senyor Pujols, ex-pastisser. i el senyor Llertrana, que Imbuir] trobava
a faltar en aquella casa. La Comissin VC1111/111Clit ha quedat formada
Juni: Josep Coiiiclla. Lluís Pujol,
Edil, l'oreada. Josep Ronieu i
sep Alabern: ningU dubta que es
capaç de gratis empreses. Presidí la
sessit; el delegat governatiu. el qual
en acabar els ten una arenga.
— Es comença a parlar a la nostra ciutat, andi gran entusiasme, (le
la t.'olta a Catalunya, una etapa de
la qual linde."' el seu coronamcnt
a L1 POSZra gran placa: l'Esbarjo
Malia Ita rebut delegaciú de l'orgatittoactO de la dita rttal i s'esta!'
reta ja trehalls per designar un Comité cd d enitzador, que doni a la
festa tota la importancia que co mere.x. L'aird iada a la nostra rontat s'a/Inicia per al dia 30 a migdia.
No cal dir que tots els vigatons esperen poder donar una mostea d'esportivitat acutlint a estimular els
corredora amb Ilur aplaudiment.
— El temps no vol canviar: almilis dies han sortit núcols, deixant
catire una ¡non Iletig,era ruixada. peté la pluja per ara no tus afaneneix
eit la l'emita que "Atina tint10111.
LLEYDA

r esultat fou de 4 a 3 a favor

En la darrera. sessIO celt-brada

teataronins.
- La testa del prnner de niaig
. ,!•o scorregut ami) t'otea calma.
estat gairelte g eneral, ron,
• /-nsp que e. fe, cap acte.
a la "Casa del Pueblo"
en proarames anunciant 111111
"La huelga". fent constar

per la juma protdm:i.i' do Beneticencia, sota la presidéricia del general governador, es van ampliar
sos dictämens de coniptes Je intidacions correspoin III S a
l'any 1923. demés es va acordor renirue a la subsecretaria del t n i1,1S-

ly.r..ven la

'''. l esta dcl tra-

debutat a la "Societat
la eo mpanyia biliugue de la
ara F remont. En
general 110
tlIr mal, Duque a inés, fent
• amb esa obra tan cucarC 4111 "El caudal de los
es i nipe-,ible rIttor cOmodaAl :sial el primer actor.
recita u/ii cosa
q ue Se * I1 Mil "Cuento ininoL'esrassa concurrencia

que In ha"
es co nvence una regada Inés
1,1 per escriure "cuentos" serra utor de "Los intereses crea-

' Ditnecres la

cobla "Iluro" do-

lintmciada hallada de sardanes
Rambla d'En Castelar, davant
I" !In mensa gentaa. Trates les
'Il
ets van ésser molt celebrades,
taIrcent "L'esperança", d'En
seteor R ossell , en la qual liuda
i• ' A mistad", del primer te114s faisò e spléndida Hure faculsde comp
osnor i executant.
Atl9a motiu del que dèiem en
aostta c rónica
anterior respecte
lte de Dependents, ens velen: c onstar que l'acord de
l local sempre que es rele-

e

a nanifestacions arasen«.

ItTi
lt

te

11111 . i/UCCti . t pInntCa I flello'S
ainceedent= relaéionats
lot

amb la presentació a la .1ntervenció
de Finances deis talors ma,cedents
(jet legal Pere i Cortina que sa
,,torgar ; t ia provincia de Lleyda per
imals
/111S il . cnsen3ama.
de convertir en una inscripció aro,t - Íerii'lt nu nöll n (h . la dita 1-1111(14c+ . ! lt,Itnte es vall designar els se-

efectuats i aeords presos denme el
pasme mes d'abril.
— Ahir es reuni, sota la presidencia de l'alcalde govirnatip, senyor Barberä, i amb assistència dels
regidors Pinell, Ciurana, Vilalta,
Morell i Llorenc, celehrant suite> la
Comissió Permanent del Municipi.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
La Comissió quedà assabentada
d'una comunicació del Govern de la
provincia desestimant una reciamaciò presentada pel senyor Gané
i abres per demoliciú d'un mur del
carrer de Blondel.
Horn concedeix un termini de 30
tires per pagar l'arbitri
Són amorato els dictamen de la
Cornissiú de Finances sobre reciatnació de cardes personals: desestimar una petició feta pels fundonaris senyors Comí, Diaria, i Broto,
que sollititavett una gratificatió, i
una altra de la Societat Olímpica
Espanyola, que demanava una reclamació.
A proposta del senyor alcalde s'acorda concedir un termini fins el
dia 20 del corrent Per reclamar sobre l'impost de cédules personals.
Traslladar a la Cota de Llet el
¡miar municipal i delegar l'alcalde
yerme adquireixi una copa, a fi que
:igui disputada entre equipo que
prendran part al camp del E. C.
Lleyda dorara els dies de la festa
major.

TREMP
Noces
Nou partit politic
lis estat (terminada la ma (l'una
de les :Ristres mes encisadores conreines. La boda tindra lloc d'aqui
a poc ternos.
— Sembla irnminent la formació /1 . 1111 partit del mateix color del
L'. P. E., dins el qual tindran lloc
preterent reformistes, rinistes i albino. Són la gent nova de les nostres terrest
— Ib tiugut bloc la reunió de
"maestros nacionales". Paria el (lelegal governatiu. El patriotisnie hi
tegni.

SABADELL
Margarida Chala :-: Concert
L'Associació de MáSiCa d'aquesta
eintat ha celebrat el seu sele concert
ordinari a base de la pianista catalana Margarida Chala, la qual fou
presentada a Sabadell amb una preparaciO tot seguida de lloatices. I
després del concert poden] dir que
ba estat aqueixa sessió una de les
que ha deixat en tothont un record
perdurable de simpatia Els elogis
que slavien j et a la senyoreta Chaconfirmat pe Mostee públic
la

i a llora del concert no CO mosträ
pas gens esquerp en manifestar-ho
clarament.
Margarida Chala s'imposa a Panditori de seguida amb la "Sonata en
ini bemoll major", op. 3t, Minero 3,
de Beethoven. Aquesta obra no pot
pas interpretar-la qui vol i molt
litellyS 111/ públic preparat
¿in és el d'una Associació de Música, i la jove pianista la digné amb
tina sinceritat i una naturalitat tneavelloses.
Reiernia la personalitat veritable
de la setiyoreta Chala la interpretacié nieta i conscient de la "Bailade". op. 52, de Chopin, aconseguint un trionti iudiscdtible amb les
obres d'Alliéniz: "Evocación" i "El
puerto", de la suite "Iberia".
Altres obres encara contribuiren
a donar un tratic exit al recital de
Margarida Chala, ':L'alegre forjador". d'lloendel; "Impromptu",
Schubert; "Scherzo", op. 16, Mendelssohn; " Impromptu", op. 36,
Chopin; "Andahma de Falla" i "Polenesa nntliero 2 -, (lit 1.1SZ/, costal/
necessari dar una L'ara obra foca
de programa per correspondre a les
ove;:ions dels Socia de l'Associació,
de Música.
La senyorcta Chala t l'Associaciú
poden estar contentes del restdtat
d'at t uesta sessió, que llama dcixat
un gratissim record als que 1,1
Dimarts entera, dia 6, la sopean Joaepa Paulet do/21.ra un reci—

d'atal de lieder al teatre
( t uesta ciutat. hacent dedicat lo . cl
Mús:ca,
(almea J l'AssociaeiO
per als socio de 1:1 qual entitat slon
idear uns preus espeCials.
Collaborara en aquesta sessi6
•escoreta Itlanch, la qual cantara
la Sella PI rl,, Paulet
onitaniem
de -I a nossc de Figar,i".
,le Md.,trt: "1 .CS ball:Mes Je Lar.ir s'ésa; Frainle; u "Leclod.é". je Fija, Delibes, ersent acom.
l' an Y advs Prr Ell J. vidal

Neuell.

a

nyovs Abizanda, Carrerae. Derch i
Vif., rre' per retfach.r el reglameitt
tdub tj umé s'lla de regir la (lita funflarió i inserir l'oportii tn'ltcttr al
Butlleli Oficidl sois la informaciú
que interessa la lustrucció de Beneficencia per a 1:: classificació de
l'estnentada inadació.
Veritablement Ilaetinlós és
l'especta cle de la gran destilada dels
vello aeilats de la Casa de Benef , cencia de Misericòrdia que marxen arnb motiu d'unes ordres donades pels actuals diputats sobre
l'esclava tge e/1 que es troben ara,
ja que quasi no poden sortir a passeig, trobant-se com en una presó.
Ai,be farà erre augmentin els pobres que demanen caritat en aquesta ciutat, ,,que ja n'hi ha un gran
nombre.
— La secretaria del Consell de
Foment ha resmis a la Direcció General d'Agricultura i al Superior

de Foment la relaci6 deis treballs

01FIONA
gcords de la Cambra de Cemere :: Noti sumid d'autos ::
Les exposicions de l'Alance,
Atleta
Subhasta a Correas
noticies
,I•a_
Cnt Cataltra comer.7
questa cioiat ha elegit per formar part del Consell provinMal de Fornent, els senyors Esleso Süles, J'ose!' GOrnet
Estere Colominas i Lluís Sibits, cona a vocals propietaris,
Pis senyors FI:a:mese ' J 'A. Itoca. Bicard Garriga, Vicens Chnovas i Josep Ei esa Gnbert,
coro a tocals suprents.
El rnateix organismo ha de-

signat els senyors Gómez i
Oviedo per a tocals, propietari
i suplent. respectivament, de
les Juntes. administratives de
la Delegad() d'Ilisenda; el se-.
nyor Miguel Ferrer, per a vocal de la Junta provincial de
Protecció a tal:tanda; 1 el de-

LA

PLIBLKITAT

.410144144 4 44

licor Roca August, per repren
sentar la Cambra a la Junta lo-

cal' de primera enaenyariga
la de la Canana escolar.
- S'ha concedit autorització al senyor Salvador Clotas
per establir ea servei pdblie
d'autos entre Armentera i Figueres, -els dijoua h diumenges
de cada setmana., entre Armentora 1 Torroella de N'outgel, els dilluns, i entre Armentera i Girona, els dissabtes.
— Iba estat clausurada a
l'Ate.neu de Girona l'exposició
de paisalges del jove pintor gironi senvor Gallostra, la qual
ha consiituit un èxit. En dia
d'amiests s'inaugurarà la del
paisalgisla empordanes senyor
Bonaterra.

El dia 17 del tnes cor!loe a l'Administrarent
eió de Correos d'aquesta ciutat
la subhasta per al transport
—

la eorrespondimcia en carruat-

ge, entre Palamds i Calonge,
per 2.000 pessetes anuals.
— L'Ajuntament d'aquesta
ciutat ha acorilat sumeedir nina
subvenciú de 100 pessetes a
l'Ateneu EmpordaiMs de Barcelona per al enneurs-exposiciA
du f ologra 'les (le l'Eropordh,
que organitza.
— Ha tornat de Madrid,
després d'haver :resista. a l'assemblea nacional de Collegis

de Melges, el doctor Coll i Turban:
—

S'ha convocat concurs

per dotar a l'estafeta do (loereus, de Santa Coloma de Eard'hostalge adequat, per
cine anys prorro gables. i amb
nun lloguer que no pot excedir
de 375 pessetes anuals.
La Corporació
—
pal d'aquesta ciutat ha acordat la supressiri de l'arbitri sobre "Mquilinat" (les del mes (le
juny vinent.

primer teatre, el Liceu. a ningú te
Ii hagi ocorregut protestar de la
forma... disuena-be indecent com està muntat el servei de guarda-roba
a eamentat teatre.
' Totharn que vagi a qualsevol
(unció i prengui una localitat de pati, podrà convencer-se de l'espaciada
vergonyós a la surtida, guau el pisblic de pati pugna per obtenir del
dit servei de guarda-roba l'abric o
el capen. Després d'hay& sostingut
una Huila, que sentida uit partit de
rugby o de greco-romana, per fi us
donen la rostro roba. Però en quin
estat fillets tle Détt!... E/ capell tot
abonyegat i els ahrics fels un farQuan é5 mi: dama la que espera
llavors l'espectacle és mes
que vergonyOs, fa indignar, puix
velen cont aquella dama o damisella
ha de lluitar també o deixar-se donar empentes en mig d'aquell batibull.
Qui en té la culpa?... Qui més hi
sàpiga (me més hi digui.
I merces, senyor director,

per la

molestia de la publicació d'aquests
mots.

Un liceísta
BarCel0111, 21 d'abril de 194.

PER

ALS

AMICS DEL

TEATRE

Sr. Director:
En el parlament del senyor Adrià
Cual la nit inaugural del Teatre Intan, ens parlava de l'enlució sentida
la nit en qué va inaugurar-se el primer Tcatre intim, en què va donar
a Conèixer aquesta manifestació
d'art a casa nostra per pritnera regada. Din que va ésser el nostre
Manigua', que va sortir a llegir davant d'aquells mies unes paraules
escrites per En Gual, corn a presentació del set "Silenci", obra que
arma día s'estrenava. Avui, que
per Causa del transcurs d'aitys que
han passat, aquesta obra esta completainent exhaurida i en ocasió
reprendre's ara una segona época
de Teatre intini, i estant anunciada
con' J programa de la . segona

EL LECTOR DIO_
LLISTES BLANQUES

Sr. Director:
AVII1 dio que no es pot fer poli'

rica no solament en el secan (le partidisme, sinó tampoc en el traed,'" patriótica sorellosa, caldria (ple
tniguessim esinent d'una munió (le
coses que a primer cop d'ull seisble ut minses perit que teten una
gran transcendéncia. Usan ha parlar wolt—potser massa—de la importancia de l'Economia d'un país
per a la seca !libertar. Sense
prejutjar cap solueió, sense sentar
01 0% COsitl/Pstn determinada, el cert
és que l'acció organitzada deis cititadans protegint-se cus mateixos
contra la competencia forastera pot
Irr 'non de bé a reta/1101111j nacional i a mes té uni cert secad de justicia distributi‘a.
Toto nosaltres tetina necessitat
d'acudir .11, inerca.lers. ja a les ten'
des du quevtures, ia als botigners,
ja a altres tendes o,, asen' a adquirir detcrminatles mercaderes o a
certes persones a les quals anem
Bogar els seus serveis. C0111 tille
aviti dia cucara está per publicar
ruta "Ilista blanca" de cada prolescae trobern perduts
sió i
i quan realit,em les ilustres compres de coses a la menuda truqueni
a la primera porta que telliza al da
vant o al botiguer a la casa dcl tina)
tenitn costum d'ande. Si es publi•
qué, usa Jitsu blanca tle la gent
que seilt els ideals que tiosalites
semita, de la gent patriota, tindriem
una gran satisfaceio d'acudir
-Id
(f uni tinguéssim neeessnat deis seas
serveis o (le les seves mercaderes.
De inument—sense perjudici d'ulteriors seleccions—creicui que seria
escaient redactar una Ilista provisional anil chi noMS det.: subscriptors
de L.A PISLICITAT i tle "La
Veu de C./tal/u/ya". classificats per
proiessions i indústries o comerços.
Ids prometem que nosalires aniriern
sempec a tr,bar aquesta gent t'a'
trijdica per c.itiprdr objeítes o per
ri clamar &te/mimas serveis i tiodriem la satisiacciO—en ier-ho—que
prestem— seu se gens de sacrifieiim gran servei al pais. contra la
competencia forastera, me 010110
cops nosaltres mateixos—inconscientment, per necessitat d'aquesta
! doeíca quo no existeix—encoraterm.
Núria Mataboseb. Lluisa Zaragoza,
Anna Durand
Sr. Duector .
li oltos vegades tut Ii pregunta!,
perros; aeudint

públic colo

acut a les funciona dcl sestee

L AUTOMOIIIL
MUNDIAL
L'especial REO BUID, pel ceo
Potent motor
Esveltes Hales 1
tenida carrossehelor
rte. Si
de ve.er letrina.
IfeaCla: ClarIs, 98:-:

smi Cobra "Silenci". potser Lea
oportú de veure Si entre els inscrits

a apesta segona época del Teatre
intim hi liana ambient per entprendte una %tova edició de la susdita obra "Siletici" com a hm-llenarge al gran Maragall i al seu autor
N'Adrià (Mal, grades a l'estere del
qual poden: tornar a gaudir d'aquesito s belles manifestacions artistiques.

Un inserir al Teatre íntim
EL TRANCES DEL DOCTOR
.tf R TIN EZ E A RGAS.
Sr. Director:
Veleta que cl vostre diari ha estampar en el ninnero de dijous una
¡riostra del francés que gasta el doctor 101artine2, oilll recordar una altia frase célebre del mateix mofes sor eepanyol.
Ainh mot in de la visita d'un proteSsOr francés a l'Hospital Clinic,

l'obliga a assistir a la seva classe
nona:31~U,

nl irã d'expresar-se

en l'idioma /le Hilaste.
Després de (lir nos per enésima
oegada que liavia estat a Moscou,
digné textualment:
"En ce cas, nous injecterons a
l'enfaut une ,t, jec
d'Olé Cali-

.
(No cal dir que ‚la frase
(1 sser niolt celebrada i la pot afegir a la collecció )
/o//1

P. R.

DE RUSSIA
El Primer de Maig ha donat
lloc a importants incidents
Paris, 3. — De litt' lín
grafien a la -Niem,:o Tritautie"
une segons nol Mies relindes de
Moseint, el primer Mr inaig; PS
rog ts/ raros) importatikIiImmj,Idtil 5 ami) mol II 10 la
testa del (roban. tesullan!
Leningrad i a
l'evite,

EsT.IT COM UTABa ltEll
L'EAILI LA PENA DE 3101l
CONTRA 3IONSEN 1 . 011 PRO.
KOPIUS
Nloseciu, 3. — L'Agenela Ren
tse dut que sita colmo:da: per
pena d'eta:di la pha de mort
Melada pels tribunal; d'Odessa

ron 1 na Inmiscuyo!.

Prokoptus.

—Ilavao.
LES NEGDCIACIONS RUSSO1101.ANDESES

La lisia,

-- Lío comunicar

ministeri d'Afers estratt,
_:( . :s anuncia que els delegals
..neirregals de /(32i
negociavions :‚lob vis represenlaids dels Soviets per a l'arranjament de los (pies/M(1s que interess p li els dos pida., han
aortil Berlin cm, a La Ibis,
amb l'ohjecl e ile delira ti r
al sim liovero P/1 p‘t
que es refereix a determinarles
qüestions importar/1s. sobre les

quals no han pogut posar-se
d'acord amh els (lelegats rus.•
sns.—Ilavas.
EL TRACTAT COMERCIAL DE
SUECIA AMB RUSSIA
Estocolin, 3.— El Reichstag ha aprovat el Tractat comercial de Suècia
amb Rüssia.—Havas.

LA CATASTROFE DE LA MINA DE BENTYWSOD
3,—Fins a la
Wheeling
data s'han trobat vuitanta cadàvers
entre les runes produides en l'exn'osa% de la mina de Bentywood.—
Hayas.

ti el.

L'AVIACIÓ

El tinent Peltier El Cayera compile
d'Oisy, en el seu material de guerra
/hale al «la», fa per combes els
1.300 km en 6 hores reheis de Santa
Clara
45m.
Par(s, 3.—El tinent Peltier
d'Oisy ha sortit de Karachi

aquest niati, a tres quarts de
set, i ha arribat a Agra a clOs
quarts de dues, havent realitzat
l'etapa prevista de 1.300 quitómetres.
El temps ha estat molt desfavirable. Entre altres inconvenietas, l'aviador ha hagut de
suportar una calor asfixiant.
Peltier d'Oisy espera, a despit de totes les dificultats, sortir demä amb direcció a Calcuta.
Aquest aviador ha passirt ja
a davant de l'aparell que tripula
el comandant anulCs Mac Laron, el qual es troba irnmobilitzat a Parlo, a conseqüència
d'haver sofert un accident. —
Havas.
EL RAID LISBOA-MACAO
Lisboa, 3. — Els aviadors porluguesos que realitzen el raid
Lisboa-Macao han surte de
Persia cap a litulia.-11avas.

AL VOLTA AL MON EN AVIO
Encara no ha estat trobat
el comandant Martin
Washington, 3.. — Contittuen
ums recerques respecte del Ilua
on es leobi el comandant Marti rl , ca p de l'expedició aèria que
dóna la rolla al
False Pass (Alaska). 3.—Els
guies enviats a la busca del majar :garfio, per terra. anuncien
que l'aviador volh sobre la Ilacuna de Chignik direcció a la
Barba de Cortage.
Es creu que el major Martin
s'ha vist obligat a aterrar.
Continua buseant - se'l per la
costa de la mar (le Blicring.—
Hayas.
EL TINENT SMITH, NOIJ COMANDANT DE I., 'EXPEDIEID
Washington. 3 . — El tinent
Smith lt a rebut Cordre de continuar la volta al mön amb tres
aeroplans.—Havas.

GRAN BRETANYA
Ha estat descobert un jaciment d'or al País de Gal.les
Londres, 3.—Al pais le Galles
sha t'escoben un jaciment d'or, ignorant-se encara la importancra que
pugui tenir.---Havas.
LA SESSIO D'ABANS D'AIIIR
LES RELAALS COMUNS
CIONS ENTRE, LABORISTES
I LLIBERALS
Londres, — L'Ag è ncia Reuter
din que als passatlieos de la Cambra deis COMUIIS s'estitnava que la
sessiO de la Cambra d'Ale a la tar•
da havia estat tan perjudicial ter
a les relacious entre laboristes i Iliberals, com benetieiosa havia' cstat
per al pressupos. t. - 11av a s.
El. MINISTRE. DE L'EXTERIOR DE ROMANIA CAP A
SUISSA
Londres, 3.—EI ministre de l'Exterior de liloniania inatsca anit pos'
varia amb ditecció Suissa.--Ha-

vas.

Washington, 3.--El GOVC1711
de Cuba ha demanat al dels Es -4
tras finas perinis per comprar
a aquest últim pais material de

gueira per tal de poder lluitar
contra els revolucionaria que
realitzen actes de violencia a la
provincia de Santa D'ara.
Sembla que el president Cooiiidge accedira a aquesta preien.
siM—Havas.

DE BOXA
LA VICTOUIA DE CARPENTIER
A VIENA
Viena. 3. — La Federació Austriaca
de Boxa ha ratificar la victòria de
Carpentier.—Havas.
—

VIOLENT TERRATREMOL ALS
ANDES
Paria, 3.—Telegrafien de Denver
(Colorado) dient que els sismògrafs
del Regio College registraren ahir un
moviment sismic que den haver-se produit als Andes occidentals.
La sotragada deu haver tingut una
viotencia extraordinäria i indubtablement batirá causat nombroses
mes si s'lla produit en te:reny habt'
tat— Hayas.

LES REPARACIONS
L'EMPRESTIT FRANCES
ALS ESTATS UNITS
Govern francés rectifica
una informació del "Daily
Telegraph"
París, 3.—En la seva edició
(rabie el "Daily Telegraph"
deia que l'ernprestil que França
va fer als Estats Units per consolidar el frans va ésser
manat pelo perits, peló amb la
condició que el Govern francès
acceptaria l'establiment de la
unitat fiscal i económica del
Reich.
Doma lié: el ministeri d'Afers

estrangers ha autoritzat a
gencia Hay as per fer saber que:
tot el que es digne abir pel
-Daily Telegraph" mancava en
absolut de fonament i que
aquesta informad(' no podia
terne allre origen que algun
maneig alemarty, encaminat a
perjudicar la situad() i el ere
dit de Franca, resultant a mes
lt mes molt singularment injurids per als pèrits nordameri.
CallS, t'actitud dels quals. cont
se sap, ha estat, pel eontrari,
i en hit numen', d'exremada
correcei6.
Els pirita d'ambdós Comit è s
--ells mateixos ho havien declarat—no s'han meselat, en
efecto, per res, en cap qües-

lid política.
Por tal que la cosa quedi en
el 5»1 1 rentabl e punt. i amb Pi
fi de desfot qualsevol equivoe
o ammgditat—encara que realin p ut no Ii i capigtion—hou's
:leí el text del cablegrama que
el Bane de Franca redacta i ditugi als Bones dels Estats Units,

que 1w aprovaren.
En aquest cablegrama, 00111
es veu , no es paliara de uséis

effildierm3l1S Que frati llelleS de

DE LA FABRICA
DE MONEDA FALSA
El jutge ‚Id districte de l'Oest, senyor Vergara. acompanyat Jet pécits
enginyers industrials senvovs MartíIle7. bloil i Rexach, estigué a la casa
IlittaCto 8 /Id CalTrr de p entrolf, el/
la elltal eslava 11)SlallallA la fabrica
de moneda falsa descolierta per la
Els esmentats enginyers forenses,
despees d'examinar la maquinaria i
els PAN/es trobats al soterrani de la
dlta casa, arrenearen els precintes
per ',idee del futge, el qual s'incauta
de lo, el que In hacia.
També s'incauta de lent monedes
de elite pessetes falses, anib els bustos d'Alfons XII i XIII. algtmes
barretes d'argent, troquells, etc., i
tot, en un carro, fou transportat al
Palau de Justicia, on, més detalladatucht, será novament examinar pels
périts.
La diligencia, Marga i laboriosa,
aealiO despees de les vuit de la nit,
videnani el senyor Vergara, en sortir de 1'i-entestada casa. que els
agcnts que csta‘en de vigilancia es
retiressin.
--- -LA vlsrrA DELS BEIS D'ITA-

LIA A BARCELONA
Roma. 3.—Els reis d'Itàlia
arribaran a Barcelona el (Int 6
de juny, visitant despees Madrid i Toledo—Hayas,

VAGA DE FUSTERS A.TOLOSA
Tolosa, 3.—Els obrcrs fusters sindicats i lliures Osan declarat en vaga
a consequencia del cordlicte sorgit entre els obrera i els sindicats patronals.

Es teta que aquest moviment s'estengui a tot el ram de eceitrucei6.—
Hayas.

qu'als s'havien traetat.
Din sial:
"Dospeds de conferenciar
amb el ativern. estem en con,'
die'dins do podor-vos assegurar
quo seran adoptarles mesures
roMtdetes per minorar la sia
ina fletera.
hm
"En el terteny practie, el Go,
veril insistirb prop del Senat,
per tal que aquest. ja que la
Cartihra de Diputals ha emes
ei 0 t . 1 1 vot favorable, prengui
vitpalatil e nt la sera deejski respeste a l'aprova cid de l'augment
dels impostos amb que es tendeix equilibrar en el set, conJunt el Pressupost i per tal que
es ratitiqui la politica del (los
vern, o sigui la do rebutjar tota nora despesa que no tingui
le

la sera eorresponent contrapartida en els ingressos.
"N'entre no es millovi nota..
blement la situad(' financiera,
Govern s'abstindris en absoltul d'apellar al erädit, com
sigui per a la consolidad() del
denle flolant ; 1 un coja consolidat aquest. no erneträ ja cap
non emprestit. ni tan sols per
ultimar la reconstitució de les
regions alliberades. sense abans
assegurats els seus serveis per initjä d'ingressos no t Mals elito fignrin n. tt el pressupost.
"El Banc de Franca seguirä
unint.se a tots els estoreos que
faci el Govern i adoptara per
n la seva part guantes mesures
estiguin al seu abast."—Havas.
UN POLICXA CONDEMNAT A
SILESIA
Breslau, 3.—El Tribut ha

condemnat amb ta pena de dot-,
se :uva de treballa hílala
multa de cinc mil mares al U.
nent de penda emanen uti.
"
ottt

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
•

res.

$1, COMTE DE ROMANONES I EN MELQUIADES ALVAREZ HAN DIRIGIT
DOCUMENTS AL DIRECTOR! DEMANANT AUI:ORITZACIO PER CE14EBRAR UN ACTE POLITIC. AMB TOT I QUE TENIM COPIA DEL DOCUME,NT DEL CAP DELS REFORMISTES, EL CORRESPONSAL A MADRID
NS DIU QUE LA CENSURA N'IlA PROHIBIT LA PALICACIO

EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, EN UNA NOTA DIRIGIDA A LA PREMSA
DE BILBAO, HA DIT QUE NO PODIA MANIFESTAR RES QUE NO FOS
'SABUT, PER TAL COM LA PREMSA GAUDEIX DE LLIBERTAT SUFICIENT
PER PUBLICAR TOT EL QUE SIGUI INTERESSANT
Els documents d'En Romanones i Aleiquiades Alvarez
al Directori
Madrid, 3.—A les sis ha arribat a
Presidència l'almirall Magas, reenint-se el Directori.
El president interi abandonà la reunió a les set de la tarda per tal
d'assistir a la conferencia de M. Thogas a la Residencia d'Estudiants:
En sortir, els periodistes Ii preguntaren:
—Ens vol explicar que ha passat
amb els documents d'En Romanones
Melquiades Alvarez demanant auto!ranció per celebrar un acte palitic?
I El marques de Magas contestä:
—No ha recaigut cap acord sobre
11.1688a documenta que no tenen estat of
Digné que el Directori quedara renit per tractar assumptes de guerra.

El doble assassinat 1 robatori
de l'exprés d'Andalusia
ILANIFESTACIONS DEL SE
NYOR RODAS
Madrid, 3.—As-ui al !Media, en rebre els periodistes el comandant semar Hernändez Radas, els ha magifestat que anit en:rä la causa a Capftaniab El capitä general, senyor
Moltá, l'estudià durant diverses hores. Després es:cegué l'cperte
feenele passar a l'auditor, en
'poder del qual estì des de pe:meres
hores del mate Aquesta tarda tindrà
Roe l'elevació a plenari del surnari.
Despees haurà de proceder-se a la

Bidl
lb)fanrue ldru de la posieló
xant ets rifenys en
retirar-se vult cadáveres, un
tusen remIngton i dotze patea,
500 carteaos 1 motte queviu-

eifre individu que s'estava al sostre del vagó.
EL FILL D'HONOR'
Aquest metí ha estat a la
presó el fill d'Hcenori Sänchez
per informar-se de restat del
pres.
NAVARRETE MATA ORS
Es• diu que Ors, subjectat
deis braeos per Piqueras i Teruel, ea veure que el seu amic
i company Sänehez Navarrete
l'apuntava amb el revòlver, exclamé:
—Pepe; per Deu no em mate
Pene Navarrete disparä el revòlver, causant-li da n'oíd.

ami) un

De política
EN MELQUIADES ALVAREZ
ELEVA UN DOCUef CNT POLITIC AL DIRECTOR]
Madrid, 3.—En Malquiades Alvarez estigué, a mig/lia, a la Presidencia, remetent al secretad del Diractori, general Nouvilas, un domament en el qual es demana per- mis
per celebrar un banquet polític el
da primer de juny.

designació dels senyors que formaran el comen de guerra, per torn. Re-

ferint.-se a la defensa e2215 ClIC2-11333,
el comandant ha dit que ;macan han
d'ésser militars, en contra del que ea
almena moments es digné. A tal efecte seran remeses. per Capitania general, als processats, les oporeunes
tes deis caps i oficials que es troben
ex disposició d'actuar en aquest sea-

Inunediatarneut despres de fer remesa del document es traslladà al
deunicili del carne de Rol:uniones,
celebrara aval; el cap del partit Ilibe•ral una conferencia. Tardo: ha visitat el senyor Sanchez Guerra.
i a la PreMoments despres arrib a
sidencia l'ex-ministre 'liberal senyor
Ruiz Gin-Hl/lea, remetent un altre document, en nom del conste de Romancees, dernanant autorització per
celebrar un acte politic al Cercle
Lliberal.

M. Albert
Cenferènc :a
Thomas a la Residencia
d'Estudiants

Madrid, 3. — M. Albert Thomas,
aquesta tarda, ha donat una conferencia a la Residencia d'Estudiants.
Expliea la finalitat a que contriL'elecció per part d'aquells Es bueix l'esforç de l'Oficina Internacompletarte= fins i tot, si aixf cional del Treball, que te per proho creuen millor, podran designar un pOsit desenrotliar el tema de la pau
=libre advocat perquè representi a i la Societat de Nacions, a la qual
mes d'un d'ells. Ha confirmat la no- pertany. Potser algú dirà que Esticia de la llibertat d'Alfons Grande panya, que fa temps que no ha tini Climent García_
gut cap conflicte europeu, no lea
A preguntes d'un periodista ha dit d'esmefear les seves energies exque té la impressió particular que el tenors en la política ti/adenia d'Euconsell de guerra no tindrà Ilac abans ropa, però la realitat ha demostrat
del mati per pròxim dimarts. Per de que cap Estat pot estar segur, i és
prornpte, serè forea extens si es té mes, que tota eis Estats neutrals soen compte rexter.sió del sumari (de freixen les conseqüencies de la guer3oo a 400 foEs), invertint-se alga- ra. Cap Estat europea pot restar isoces hores en els informes dels fiscals lat, cosa indispensable per a la pau.
i advocats defensora. La deliberació
Explica les vacillacions del pendel tribunal militar strä també per- sament francés abates de la guerra.
Vengada, no finalezant fina que hagi amb els dos punts ene representarecaigut sentencia. Per últim—ha dit ven Jaurés i Barres, i la tratiscenel senyor Hernändez Rodas—potser d£ncia del bell pensament Janaquesta nit podré facilitar alpina no- res. Creu que, malgrat tot, França
ticia relativa a la composició de les- bu pacifista. França feu la guerra
mental Consell de guerra.
per la pau, volent que aquella
guerra fos la darrera. Per això cal
ALTRES NOTICIES
Encara no ha estat aixecada construir la pau, una pau definitiva.
la incomunicació als processats Per aixi, fou popular \Vilson. Es pot
per l'assalt de l'exprés ¿'Anda- discutir si en el tractat de'Versalles
lusia. La policia ha posat a 1 ha tingut expressió aquesta voluntat
disposicie del jutjat d'instrue- 1 del país. Totes les obres humanes
cid dos sobres assenvalats amb 560 inteerieetes.
A teta política de revisió ha de
ees lletres A. i B., les càpsules
corresponents a la pistola que precedir una política d'execució sinHonori Sänchez deix ä a Josep cera, practicant-la d'una manera sisMaria Navarrete el dia de l'as- tematica, conscient i total. Abans
san al cotxe corren de l'expres que tot cal la pau. Cal fer, pera,
d'Andalusia. Honori lliurä a encara, una cosa mes ainpla: la coroNavarrete dos jocs complets de prensió 'Mana entre els nobles, una
càpsules., però un sol carrega- veritable aproximació basada en
aquest coneixemeat reciproc. L'obra
. -dor, emboilicat en un tros
paper. En un moble de l'hale- de pm/ és ha finalitat natural de tots
tecle d'Honori han aparegut les els patriotismes, i aquesta ha désl'obra de la Societat de Nasis càpsules que portà Navar- ser
cions. Alzó, perä, és quelcom lent
rete de relloc. Al carregador i penós; sla d'edificar pedra per
només hi havia cinc eäpsules. pe/Ina. La pan sita de volee ferEstà fora de dubte que amh la mament.

pistola que doné l'Honori a Navarrete s'hi feu un dispar.
LA'MARE DE TERUEL
La policia ha tornat a la ena
re d'Antoni Teruel una guardiola que li fou agafada en els
primers moments. La quardiola
conté tots els seus estalvis,
unes dues centes pessetes.
PIQUERAS
Piqueras està mole molUseim indignat. Noma fa que
amenaçar I insultar els altres
processats, i del que Navarrete té la culpa del fracàs. Ahir
fou necessari tancar•lo a la seva celta, davant de la seva irritabilitat.

taré
vil de la provincia.
die 20 de maig leserutini, en-.
viailt certifieació del =teje a
la Direcció General d'AdminisEs

tració.
L'Ajuntament que no faci la
votació o no remeti certificació de Pacte al governador civil de la provincia, abans del
20 del corrent, s'entendrà que
es renuncia al seu dret.
Segon. — Cada Diputació
provincial en sessie extraordiriäria votarä un nombre per a
la designació de!s dos representants a que es refereix el
mateix coneetal.e legal. Una cele
lificaeid acreditativa d'aquest
aeord hauré d'esser Muenda al
governador abans del 20 del
Corrent„

Teeer.—Els governader civil e remetrnn immediatarnent
a la Direcció General d'Arministrneie còpia de. l'acte de Vescrutini, corresponent a Peleeció
de representants de l'Ajuntament i certificació eepressiea
del nom votat per la Diputació

L'harka adepta ha tingut un
mort 1 tres ferits.
Aquest malí /tan sortii.forces
de Quetrdanl amb ordre de ba/re gls moros isituats davant de
Sidi Mesaud i entrar a la posició del fort rifeny, ac o nseguint desallotjar-los i fer-los
un mort 1 dos ferite.
Les bala'« espanyoles són 15,
entre morts i ferits.
El comboi ha entrat a Sidi
•
Mesaud ..
Sha efectuat el cornboi de
Tizzi Azza cense novetat.

El general Primo de Rivera
a la premsa de Bilbao
Bilbao, 3. — El president del leirectori, que segueix a Bilbao, on durant el dia d'avui ha visitat diversos
establiments industrial e, ha adreçat
unes quartilles a la premsa de Bilbao,
ja que--diu el general—la intensitat
del programa que es desenrotlla a 13
ciutat el priva de tenir una estola per
comunicar a la premsa.
"En realitat—afegeix—res no hi ha'
que la premsa no säpiga i slagi publicat, per tal com hi ha llibertat i
toleräncia per al curs de totes,les noticies verldiques."
Diu que a tot arreu, als carrero, als
"toros", als teatres els vellets, les dones formoslssimes i els ricas eaksaree
una cortesia i un entusiasme enlloc superat.
Parla del cas Unamuno, i diu que
el Directori se n'ocuparà, i acaba
dient:
—Jo he guanyat simpaties i afectes a Bilbao, perO Bilbao ha guanyat
per a sempre cl tren cor.

ELS QUIMICS I BACFERIOLOGS
MUNICIPALS

provincial.

La Direcció general d'Admi.
nistracie farä l'escrutini final
ami) rehice) dune i nitres represenlants i prorlantaret a cada grup ele dos que lineen obtingut mes vots com a vocals
en propietat i com a suplents
als que segueixen.
Quarte. — Els representants
dels Ajuntaments que han de
formar part de la conessió a
que es refereix l'article nove
del R. D. esmenlat, cenan designate per lee respeelives ro.
missions municipals permanents.
UNES IMPRESSIONS
BERT THOM AS
Madrid. 3. — El eliari neadrileny "Heraldo de Madrid" publica impressions formades per
Albert Thomas sobre el seu
viatge a Espanya.
Nil senyor Thomas ha dit:
"Les tunees primeres impressions sobre Espanya es condensen en pesques paraules:
poble vis ent, un poble series.
A tot arreu es treballa..."
Despees afegeix: "En la veu
de llästima dels patrons queixant-se d'una produccie.
jutgen insuficient, trabo Temo
de la matelea necessitat que he
trobat".
Parla llargament en elogi
dels pobles llatins i acaba dient
que te Iba imperssió que Espanya farä un bon paper a la
S. de N.

Reial ordre . sobre liquidació
de cretlits i dèbits entre l'Estat i les corporacions provincials i municipals

eladrid, 3. — La "Gaceta"
publica la segiient Iteial ordre:
"Per donar compliment
que disposa el parägraf siegan
de l'article sete del Retal deeret
del 12 d'abril darrer, sobre liquidar-id de crèdits i dèbits entre l'Estat i les corporacions
provincials i municipals, els seoyera governadors clviii tindran en compte les següents.
normes:
QUAN NAVARRETE ERA AMPrimer. — Per a la designa.
A
ASSAL- cid de representants dels AjunBULANT L'ANAVEN
TAR
'
taments a qué fa referencia el
parägraf primer de l'article es' Quien Navarrete viatjava a
té
del Reial decret de 12 d'abril
l'AmbulAncla d'Andalusia,
darrer, la Comissi6 municipal
restacld de Montero, 'un desconegut sosp1t65 volgué entrar permanent de cada una de les
corporacions que es considerin
01 vag6111EI tren marxava 1 Na¡yo:ornato Peltre ' ambulante to- deutores o acredltores de ¡'Ea,
- 411;on la senyal' d'alarma. El' tat, tindran vot a nomenar - lo
remetent certlfIcaeftl de Pacte
int, aleshores, mentre
eorresponent al governador el* fieltultni tu
Junt

3.—Diiluns, a les quatre
de la tarda, se celebraré la sessió
d'obertura de la segona Assemblea
Nacional de química i bacteriólogs municipals. Les sessions se celebraran
des de les deu del =ti a la una de
la tarda, excepte els dies 5 i 9, que
començaran a les nou del mati.

TOPADA DE TRENS
Sevilla, 3.—A les quatre del matí
prop de fe-sacié d'Aznalfarache toparen des trens. Resultaren fer:ts el
mosto Manuel Montero, el fogoner
Josep Sänchez, el conductor Antoni
Blanco i tres empleats Inés. Diversos
vagc.as sofriren desperfectes.

Baralla entre gitanos

Robatori a Constantina
Sevilla, 3. — Al pelele de
Constantina anit paseada es comete un robatori amb escalament a la casa del vet Antoni
Hidal g o Pineda.
Aquest sha presentat al
quartee de la guärdia civil, Ileuger de roba, amb les mans lligades, els limes travessats per
un filferro i amb les orelles tapedes.
Segons ha declarat, quan eslava descansant l'ha despertat
sobtadament un soroll i ha vist
a Phabitació dos enmascarats
que se li han llençat a sobre
Iligant-lo a una cadira amarrada als peus del hit i l'han
amenaeal amb matar-lo si cridata.
ha eslat privat de coneixement divutt hores, i en despertar-se s'in pogut deseligar de
la cadira i dirigir-se al quarter.
La guärdia civil ha trobat
en un cap els efectes robats,
que sen robes, joies avalorados
en 1.000 pessetes i 2.600
celes en metällic, i un dele autone, Josep Gallego.

Izzallmamillmfflago==.1gle
FUTBOL
LA UNIO ESPORTIVA DE SANS
I EL METEOR DE PRAGA FAN
MATCH NUL A DOS GOLS
Ahir a fa tarda al camp de Sans ( innul lloc el primer dels dos partits
concertats per la Unió amb el S. C.
Meteor de Praga.
Al carey iii concorregué nombres

públic, començant la partida a dos'
quarts de sis sota l'arbitratge de
Greemwell.
Els equips s'arrengleraren de la següent manera :
Sans. — Pedret, Borràs, Molió, Soligó, Gularons, Calvet, Fundos. Ton:joan, Peid1-6, Monleon i (Ayeres.
Meteor. — éntasis, Sana, Hasman,
Burianek, Cepelae. Rozvoda. Mraz,
Rysvy, Zdarsky, Tengler i Rostrosnett.
La primera part camença amb una
gran empenta per part deis txecs, posant en perill la porta de Pedret que
de.fensä molt he. Després la cosa es
rcféu un xic, iniciant els de Sans uns
avenços bon xic perillosos, mantenintce gairché tot el temps les forces aniellades, si Dé potser un xic mes decantados per els tases.
En aquesta pare ¡oren eatraes tres
gols: el primer el Meteor, obra de
Tengter dun han xut que l'Ares ata •
rä, perb que se li escapé !a bala de
les anans, introduint-se al marc. Imrnediatament el Sana aconsegui l'empat mitjançant en Peidret que d'una
manera admirable es paseé els defenses i xutle amb mbencia. Poc ternos
abans d'acabar-se el ternps, el Meteor
aconsegu i dealen l'empat, a conseqüencia també duna parada de Peines, que
no pagué subjectar bé la pilota i poc
a poc s'anà a introduir a la xarxa.
El segon tenias, mil tot i que va •
erser molt vistós, no aconseguí arribar
el que havia estar el primer. i el Sana
va atacar mes. acceiseguint Impar.
obra de Gularons, en volguer centrar
una bala damunt de gol amb tanta precisió que s'introdui per l'angle supedon esquerra, no podcnt-ho evitar
Sabak.
En conjunt la partida va ésser mal
interessant i moguda. la qual cosa sa tisfeu als molts aficionats que acudir
ren a presenciar-la.
L'arbitratge de Greernwell al primer
temps i el de Cornorera en el segan
va éaser encentar.
• ••
Aquesta tarda s'efeetuarà el segon partit, que donat ei resultat del
primer i el rendiment d,Is
tants, prornet revestir majar exit.
Sernbla que en el partit d'avui reapareixerá a les files del Sano el
jugador Feliu, que ja ha compl/ rt
el cästig que li ton imposat per la
Federació.
EUROPA-SABADELL
Aquesta tarda, tal corn tenis
anunciat, tindré !loe al canip nou de
l'Europa un partit amisttós entre
áquest cercle i el C. E. de Sabadell.
Anit passada arribaren els jugadore de l'Europa de Madrid, on hi
han jugat dos partits amb el Raeisig i l'Atlétic, deixant el Putbol
catalä a l'alçada que II correspon.
Els jugadors de l'Europa vènen
inolt satisicts de les atencions reliudes pels intelligents esportsmen
de Madrid.

VUIT FERITS I DOS MORTS
Biejar, II .—Arnb molla de la
fira que comerlo demä. durant
els dies d'afee i avui han arribat diverses famílies allanes.
Dues s'aeometeven barbreniqt per afiles ressenti..
ments, originant-se una batalla 7
campal, en la qual Iluiren tota
mena d'armes i es dispararen
DE MADRID
diversos trets. A conseqüència
de la baralla resultaren greuMés
detalls de l'assassinat
ment fita vuit hornos i mortes dues dones, una de 62 anys
de l'exprés d'Andalusia
1 l'altea de 17.
DEL CONSELL DE GUERRA
Els agressors fugiren en disMadrid, 4 (rebut a un quart de
tintes direccions, deixant a la
carretera una senyal que, se- tres de la matinada).—El comandant
scnynr Fernandez Roda ha dit als
gens es diu, per a lee tribus
gilanes, corresponen a les paperiodistes que ha estar aixecada la
raules: "Hort i tulla".
incomunicació ale detinguts, els
UN CAPITA" GENERAL QUE quals han parlat ells amb ells i amb
CONDEMNA UNA nCAMPANYA els individus de Ilurs lamines.
El jutge els ha assabentat que poCorunya, 3.—El capilla general de Galicia ha publieat una den designar defensor d'entre la !liscircular condertmant la campa- ta d'oficials de l'escala activa. Nanya lpanti-espanyola que realit- varrete ha designat el comandant
zen determinat s periedies sud- d'infamada Aureli Matas; Piqueras,
el capità d'infanter i a Josep Maria
amsricans.

darrera More

Consell del Directori
Madrid, 3.—El Gonaell /le' Directori ha acabat a les nou.
El general Vallespirmea
dit que eh avia oeupat extensament dels pressupostos, principal/riert del de Guerra, entint_
lasst-so disensió, ha (lit, pel desig d'encertar.
S'ha parlat del viatge deis
reis d'Itälia. eattn despaleat diversos aesumples de trämit.
—Han Ilegit —ha preguntat
unperiodistn—els documente
presentats pel comte de Romanones i pel senyor elelquiades
Alvarez?
—No els coneixem, i no tindran estat oficial fina que torni
el .general presidente que és a
qui toca resoldro-ho.

Vol Marroc
Madrid, 3.—Nota (dicte d'Africa:
Zona oriental.—Ahir ton ttcotejada l'harka adepta a Es.

Dueiias Goicoechea; Honori Sánchez, l'oficial de complement de l'Escola dAviació, Antoni Vidal Moya;
Josep Donday, el capità d'infanteria,
secretari de caRses de Capitania general, Joaquim Murta Riera, el qual
defensarà també les tres dones procesaadeS.
El tribunal del Consell de Guerra estarä format de la següent manera: president, Josep Giräldez Gallego, coronel d'Húsars de Pavia; vocals, els capitans Felip Navas Flores,
Joaquim Nadal Säuchez Arroyo, Fe-

lip Herede Pons, Ricard Pasarán
Asdraga, Enric Fernändez Rei, Andreu Hernández; suplents, capitana
Josep Maria Duelas Goicoechea, Eusebi Collaso Molina.
Com que el senyor Duelas Goicoechea ha estat nomenat defensor
de Piqueras, caldeé que el supleixi
un altre vocal.
Mantindrà l'acusació l'auditor de
divise!. Ramon Piquer.
El Coludí comencarä dimarts, a
les vuit del arad.
•

•

Ele «enlute une allí ha obtíngut
fan preveure que l'Europa en l'actualitat està en immillorable forma,
la qua/ cosa fa preveure que aquesta tarda podrem admirar un excellent partir.

7— ATLETISINE •
GRACIA E. C-BARCELONA
Al camp de Les Corts ce celebraré
aquesta tarda un partit que promet
revestir molt ¿'interés entre el reserva del Barcelona i el primer equip del
Gricia Esport Club, integrant-se els
equips de la següent manera. Gräcia:
Palau ,Saura, Balaciart, Roca, Sales,
Plaza, Orriols, Montbrió, Peidró, Calatayud, Lapena.
Barcelona: Platkko, Solfa, Blanco,
Pinyol, Elias, Bosch Vinyals, Pueyo,
Gràcia, Paló, Serra.
Al çamp saturan rebent noticies
del desenrotllament del partit del Madrid i la Reial Unid ¿'Irán, que se
celebraré a Sant Sebastiä.
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Ahir s'efectuà una visitt
al circuit Sabadell-Terrassa_
plleorcas, greuceorhraennt-dseesdseetrintgea
udame
tre

torta prova, Per tal de procest
l'arranjament dels desperfeetes
Id hagin i solventar els dos

nivell
d'ahir
istiernts
v a: ésser impaat3/4
aL
elie exa
sim, preveient-se que els o
queden ja tots solventats peequak
cursa internacional de voiturette
celebri sobre el triangle Sabaeti,

Terrassa-Matadepera i constittee

un iniciament de 1' èxit que l'esasti.

tada manifestacie automobilista
d'obtenir.

GICLISICE
L'EVERTON A BARCELONA
L'Everton, que és l'únic Club de la
Primera divisió de la Lliga Anglesa
que no ha passat mai a la segona, actualment posseeix un onze potentissim que hi figuren jugadora de tan
alta talegada com els internacionals
escocessos Troup i Afacdonadd, els internacionals irlandesas Marland i el
farnós daeanter Inviste, els internaciovals anglesos fChedgzoy i Cook, el ter
ribte davanter, un dels. millor goals
vtters britänics.
El dia it ha de fer-se la primera
exbjbició deis grans jugadora de l'Everton al camp de Les Corts.
CAMPIONATS DE CATALUNYA
Aquest mati a les deu en pum come/nata la primera part de la gran
jornada atlética la qual acabará a dos
quarts d'una.
La segona part, la qual tindré llot
per la tarda, començara a les quatre
en puna.
La taquilla quedará oberta al públic
des de les ros del mati a les tres /le
la tarda.
Els socis del F. C. Barcelona abonaran solament la meitat de l'entrada, previa presentació del carnet acreditatiu de soci.
L'element femení tindrä entrada Iliu
re al camp.
LA XII FESTA DEL PEDAL
Asad tindré lloc la XII Festa del
Pedal tal com hent vingut anunciant
aguces dies. La sortida és al Saló
de Sant Juan, a les sis en punt daeisest mati, i per facilitar la corearréncia dels ciclistes, majorm2nt nebfits, ohm calculat la marxa a Terrassa
sobre 8 quilórnetres p•- fuera.
La C0111iS516 organitzadara prega la
puntualitat al Saló de Sant Joan per
Sal d'ordenar la caraeana el milla
ordre durant la marxa per evitar in-

cidents.
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Ittpurlar-les. Mallorca, 125, taterta:

LLOGUERS
FARMACEUTICS •

A Una t1.4
qu• s'ante

ne construw a la Tratessera d . GrItt
mes arnunt de: Terrent de 5 , .9 Flors

clesItJaria que alga d'aqueas rara que
volgues obrir-hl una formarla 1 volee
stetyes es dirIgls ai carrer da Aleo. 41
ba:x0s. s fa :tement que es un baT1
molt poblat 1 esta l'Alai eslablauems

uarts equps

craquest rarn.

DI VERSES

MAGNETOS. ''mena
deepena
`a (" asi.
ens" "
"a
Carrer Blay. flamero 83.

C.

CONTRA
(RESCRUA)
1.1otges, 20 pese tribunas,
pts.; preterenetes, 5 . 55; gota t
laterals. 1 pta.: generas , 1 Pta.

TAPISSOS

piarais, Lt cus rs

Esperlail t at en ta p lasot rell gt 0606 1Q°'
klal0 permanent do quadrce a roll. re:
t es2, u:engranes. ese. FabriCaCIO SO DI=
I 1 n 105ill:reS.-110 rumpreu seise Mar
.ttursta casa. Y. Moctialcoo. Botera •

Itortaferrtraa).

etipM2P«

PROPIETARIS •. eouocar, arre

Condicione Immtliorables. BAO: Rada
de les Flotes. 18. balxes.

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERVIS DIRECTES
El vapor ALFONSO XIII, sortitä de Bilbao
el dia re de maig, de Santander el tp, de Gijon

el 20, de Corunya el 21, Cap a l'Havana, Veracruz i Tampico.
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor MANUEL ARNUS sortir-fa de Barcelona el dia lo maig, de Valimcia rta, de Málaga el 13, i de Cádiz el 15, cap a Les Palmes, Santa
Cree de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Hay ana, La Guayen, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón, i pel Can/al de Paminia, cap a Guayaquil, Callao. Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta i Valparaiso.
NOTA: Per raó de la Llei Volstead, (Llei
seca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
co els viatges d'anada.
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XiNA
I DEL JAPO
El vapor ISLA DE PANAY sortirà de Corunya el dia 7 de maig, de Vigo el 8, de Lisboa
el 9 (facultativa), de Cädiz de Cartagena
el 12, de Vali2ncia el 13 i de Barcelona el 17, cap
a Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila,
Hong Kong, Yokohama, Robé, Nagasaki (facultativa) i Xang-Hai.
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traetact& 8. A. PII3ASl5e se /a Pla.
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LINIA A CUBA-MEXIC
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LINIA A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA
el dia so de maig, de Mitde
Barcelo'ha
sortirä
haga Iii i de Cädiz el 13, cap a Santa Creu de
Tenerife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida de l'esmentat vapor
arriba a Cädiz el S. CARL0e, que surt de Bilbao
i Santander el darrer dix de cada mes, de La Co•
runya el din 1, de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3,
arab passatge i càrrega cap a l'Argentina.
LIMA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor MONTSERRAT sortirà de Bar- cele
na el deia 2.3 de maig, de Valencia el aó, de Málaga el 28 i de Cadiz el 30, cap a l'Havana i Veracruz.

NOTA: Per rae de la Llei Volstead (Llei seca) ha estat suspesa l'escala de Nova York en
els viatges d'arada, efectuant-se el recorregut
directe des de Cádiz a l'Havana.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirà de
Barcelona el dia 15 de maig, cap a Valencia, Alacant i Cadiz, don sortirä el 20 cap a Les Palmes,
Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma,
les altres escales intermedies i Fernando NO.
L'esmentat vapor ezillaçarà a Cádiz amb un
altre de la Companyia que admetrà cérrega i passatge dels porte del Nord i Nordest d'Espanya
cap a tres els d'escala d'aquesta linia.

AV:SOS IMPORTANTS.—Rchixes a families i ee passatges d'arada i tornada. — Preus =vendarais per carabrots especials. — Els vapore terca installada la telegrafia sense fils i aparells Per
a senyals submarins, estan dotats dels me. moderna avenços, tant per a la seguretat dels passatgera
roan per al e tui confort i gust. — Tots els vapor s Seiten metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passa tge de tercera es manté a l'altura tradicional de la

C°mR
Paelb"a illes en nblits d'exportaci6. — La Cona panyia fa rebaixes de 30 per roo en els nblits de

actervainat s articles, d'aceed atub les vigents dis posicions del Servei de Comunicacions maritimes.
sznvEis COMBINATS.—Aquesta Companyia té establ la una xarxa de serveis combinats
per als principals porta, servits per tienes regulare, que li permeten d'admetre eierreges i passatgers
cap a •
Liverpool i ports de la Mar Bältica i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetown. -Ponis de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Sumatra, Java i Costinxina, Austràlia i Nova Zeländia. —
Nora Orleans, SRvannah, Charleston, Georgetown,
Do Ilo, Cebú, Port-Arthur i Wladivostock.
timare, Filodelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord América al Pacifte
de Pananiä, San Francisco de Califòrnia. — t'unta Arenas, Coronel i Vallparadía per l'Estret de
.
si.z
Mags4Elys
IS COMERCIALS.—La Seccid que pei aquests seweis té establerta la Companyia sea
carrega del transport i exhibició a ultramar dele Mostruaris que li siguin tramesos al dit . objecte
de la collocació dele articles la venda dele gneis, com assaig, desitgin fer els exportadora.
SERVEI ESPECIAL.—EI vapor REINA M ARIA CRISTINA sortir ä de Barcelona el dia
de maig, de Valencia el 13, de Màlaga el i5 i de Cádiz el 16, amb destinació a Nova York i Sant
Joan de Puerto Rico, admetent cärrega i pasear«.
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,NO BEIXEll DE VISITAR

TR1US,

que no: hi ha qui
la casa.
l'esplèndid, bonic i v-apAt,949-149
de Sederia,- Llaneria, Llenceria;-Cotons

fantasia, Cobretaules i Cortinatges,
Estors, Mocadors, Drils frescos, Madapolams, Generes per a llençols de totes ampläries, Bänoves, Conxes, Jocs de llit
i de taula, Tovalloles, etc., etc., que es liquiden a p reus ruinosos per causa de finalitzar el negoci i que ningú pot igualar.
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Ferran, .47 - Call, 14 i 16 :: ES TRASPASSA :: Nota: Es confeccionen equips per a núvies a preus molt econòmics
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ELS ESPECTACLES
,TEATIRES-'ran Teatre del Liceu

(»norte Weingartner
quarta de propietat i
tlecame nt , a dos quarts de sis.
t,mer Coneert Simfbnie. sota
bdirercie de l'eminent mestre
Weingartner. Wagner,
emestres cantaires; Berlioz,
tarn a val Romain; Beethoven,
aertura Egmont; Mozart,
amfonia en Sol menor; "Beeta,::: Cinque n a Simfonla. —
Festiva! Beethoven
D!'"E'er,i.s.,
commemoraciO del primer
natenari de la primera atidie de la Novena Simfonia
de maig de 1824),
rrenent-hi part l'Orfe6 Català
o : 2ls notables artistes senyoreFornells i Callao i senyors
terdrell i Fuster.
Ei despatxa a comptacluria.

'futre Català Romea
Telefon 3501 A

os

3:
1

diumenge, a dos quarts
equatr e . Darrera representa nen aquesta temporada de la
tea de les rondalles
LA VENTAFOOS
br popular. A dos quarts
aels dos graos èxits del TearCatalä.
ttee COSA AL SEU LLOC
comadia en dos artes,
tCrünhet, i la divertida cuPd, ea tres artes, d'Eh Bertrana.
LA DONA NETA
truques a dues possetes.
dona neta i Pessigolles, de
bler.—Demä, tarda, darrera representacid
LA DONA NETA
popular. Dic.-. 0, 10 i 11
tele:

JEANNE PROVCST
Er despatxa

a ccmipladilria.

TEATRE TIVOLI
ka companyla de sarsuela
8 actors i directors:
FERRAN VALLEJO
1NSELM FERNÁNDEZ

diumenge, tarda, a
quarts de quat re, C010811 rar tell. Tres obres, tres
actos:

DNA FRANCISQU1TA
Ereill Vendrell
Les cADETE3 DE LA A
REAA
: EL GUITAFtRICO
EmIll Sagi-Darba
a l o e lot:

l66441~144.41.8.444-144~/~1

Gran Teatre Espanyol

444444.ceesteertesee-t-e-o-refe-sa
T EATRE NW/ETATS
C );)panyla argentina
Ri vera-De

Rosas

h'UI, mamen/ce, darreres funcions
' ad de resta. Tarda, a dos quena 'la

t cog 0 5(1000 eu m'arre acIeo,
d 'Emir Carda
EL TANGO EN PARIS
a no quart d'eme, t,dr p ra p•`1 1ta r.in de la ...media ro tres
' • t e Darius tra0oc,i6 de Juli F. Escobar,
ACIDALIA
vlsq uada per a senyOrelesl,
,vr,nala per aquesta cmnpanyla
b uenos Aire: I representada
j LO
. ?Asa
O.
eran

T arda a ir, chic. mune.- poEi tango en Paria. alt. Lt
..—i
„ ä en tres artes: Mi prima
l eca. loniecres, be/lene/ d'EnTi

De Rosas I connat de la conatinto a.
aespaila
Comptadurli.

eee-ae-e.eit

ee-Nyffla
TEATRE COMIC
Ce tianyla hispano•crtolla de
DARCISIN

l uraenge, tarda, a ies firmen.
N ació L La »gubia
en un
le olSe; II. La sarsliela en t
yr tnvli" El chico de la portera,

Companyia de sarsuela del
bariton

Arul, dlumenge, tarda, a dos (marta
de guiare.
Sis amas!
Duee obres!
EL CA611 DEL PICA
EL GALLDINDI
PM. a les deu:
Gran Axil de la fantasía vodevIlesea
en un volee, tres actes 1 tretze
quadros, de J. Montero, insole. del
mestre Pou,
F1118 EL DIMONI PORTA BANYE81 •
Demä, cidDins7 tarda, a les clac. !.1
EL GALLDIND1
1 cada tia, l'exilas:
MISS EL DIMONI PORTA EANYESI

Frederic

EL PAJARO AZUL
i LOS CALABRESES

JEANNE PROVOST
de les exquisideses, da
dona mes elegant de França,
donarà tres úniques funciono
els dies 9, 10 i 11 de maig, al

Teatro Català Romea, posant
ee escena les seves grans creacions Les elles brasiles, Tendesase, Charly, Es • despatxa a
comptaduria.

TEATRE APOLO
Tournée Manuel Sugrañes
Avui, .ciiumenge, tarda, a les
quatre; nit. a les deu:
Dues grane funcione, dues
ENTRADA 1 BUTACA, S PTES.
i 23 representad() de la ja
famosa revista en 18 quadros
1. K...1

en els nous
LAS HORAS

gaans quadros

refebee4.4.4.~.~4444+"

TEATRE TALIA
Companyia de comèdies de
Avui, diumenge, tarda, a dos
quarts de quatre, la comedia en
tres artes La chica del gato,
tarda, a dos quarts de set, i nit,
a un quart d'onfr. sisena i setena representad() de La esfinge de Utrera.--Dilluns, tarda, a
dos quarts de sis, La esfinge
de Utrera, i nit, a un quart
tronze, La Gaza do la Troya.
44.59,14111444-4,11-01144•64444444

i la jcigilitra celialiert Entre
doctores. Nit, a un quart
d'onze, Entre doctores, i
cint Benavente:
MAS ALLA DE LA MUERTE
Demà, dilluns, tarda, cotossal jrograma, La fuerza
bruta i Mäs allá de ia mime.
te. Nit, Los caciques.

1,44444/440444,6944.4.1a~
TEATRE POLIORAMA
Z

Teatre Català Romea
Telefon 3,500 A. Divendres,9 de maig
JEANNE p itovosT ert
-LES AILE8 BRIMEES
Dissabte, 10 dr
JEANNE PROVOST en
• TENORES«

Diurnenge. II de maig:
JEANNE PROVOST en
CHARLY
Jeanne Provont es una de . les
França.
primeres aetrius
Cap mes la supera en art, elegäncia i distinció. Es despides
a compladuria.
44.440.64444~.044.0•61

SALA EMPORDANESA
Correr ead PI 11

T1TELLAIlle Asilla

0. MII oa. coauLon

—

a vul, dluMenlage.. . - a tes guatee nIP

lea": 62 6 genial de ?tercian].
q uarts de deu, escolllt
1n5, I. L'entretnes ChIlin16L 11. La sarsuela en MI mete,
pies riarcIsin;
nil brenent-hl
parid de Toproptall
SI. u nSenee
arte I tres qu ad ro*.
F472 ME DEL COURAL011
creaen5 de ffereteln.
grao amera. poihr Padrea itttitIleItall

.

L

tarda:

gran espetaos, ea
L'obra dedos
cele..
UN REI IRA«

(representada pels Melles)
EL Debut del frien Inusloollta

PREDIO CLARA

1

LA 811110A 011411 UN /ETS
I
E L BALL CE& TINCORUT

4~.~...14444444+6
/ Monumental - Pedró

I

crOC4.664~414+»+$444+C-Ov
8e14144+6•4444.»644~
ELDORADO

ere4-0e-seet....‘,-;e-t-;->e,sexeber4+

e
44-64~~4,4444~444detv

1. e 1 cera representaciii del
drama en tres artes, de Ja-

Coliseu de varietats

BRONZI - FARABONI

LEERS ARVELLOS, aeräbates. ; JULOT ET ANNETTE, musicals. Sueces, sueces de la graeiosissima i
genial artista

MERC.": SEROS
en les interessants creaMona del sea variadissim

repertori.—Dilluns, floreta
d'Onoro a
WIEROE SENOS
i debut del conegut artista
cinematogràfic Nestor Lopes fin el seu original mimero aerobätic
HOME O SIMI?

Step "Bresiere".

Ono

TURO-PARK

ReinUctraria

Magnefies jardins. — Avui,

Espilmditi cinema
El local mes elegant i còmode
do Barcelona
Carrer NalCncia. 289 i 291,
entre Roger de Llúria i Brueh.

diumenge, a dos quarts de set
de la tarda. Ascensió extraordinäria de l'intrèpid aeronauta
capità Amador Fernändez, en el

seu
GLOBUS MONGOLF1ER
"BARCELONA"

Orquestrina Torrens. Esmee
rat servei da bar a preus económies. Gran terrassa.
Avui, diumenge, grans seosions, tarda, a dos quarts de
cine, sessió única i numerada.
Preu únic, 1'50; nit, a dos
quarts de deu. Magnífics programes. Grans exclusives,0Com
en els omites de fades, bellsima comedia; Sandall busca
un oliere°, de gran broma, i

KURSAAL

COL1SEUM
TELEFON 3535 A.

LA GEISHA RUBIA I

Avui, diumenee: A la scssió
matinal i primera de la tarda:
Sois, per fit, comedia del Programa Ajuria, per Eryant
Washburn; EI

Si

refermat, ccs-

radia dramàtica. per Enid
Bennet i Lloyd 'fugues, i La
padrina, còmica.
A la sesrió de les sis de la
tarda: Estrena de la preciosa

Vendes a terminis. Pianos estrangen

Dabais: Les sabatetes.

Avui, diumenge, Meñique
adorador de Baous, Sonant el
cuiro, Dents d'acer, L'emperador deis pobres, 9; Les dues Menea, Nit, La moderna Dal l la.

ORQUESTRINA

444.••••••

odir

MIES PER 8 DIES

GATZI-HAARA. Centrad«
Reymie—Tapinerla, 35, primer.

Pta.
Esmirna escocesa. cena
bolsos, corte de vestit.
Creo maroraln, gusios al

tretas. corte testit . .

Charisma seda, 90 cm, am.
ple, corte vestit
Tricot seda, el mes cenegut, reos colora, corte

is sockie Música Camera

3'75
315

18'00
21'00

Crep marocala seda, cent
colora, corte vestit . . 19'56
Etamtnes color!, variats
3'00
gustos, corte vesta. • .

Derne, dilluns, dia 5, presen_
tació de la pianista francesa

LUCHE CAFFARET

MAGATZEMS

i estrella de diverses cançons
del meste e

EXPRES MODA
Ronda de Sant Antonl, 61.

EDUARD TOLDRA

amb Iletra dels poetes
JOSEP MARIA DE SAGARRA i
TOMAS GARCES
cantadas pel tenor
EMILI VENDRELL
interpretant la part de piano el
sexi propi autor. Exclusivament
per als socis.

L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es roben avlsoa
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 17 7w
preP, primera: telelon 3548 A,
SUCURSALS
Paseeig de Sant Juan:94. paf,

Telefon 2037 G.
Ccello, 169. Telefon 3025 a,

Carretera de l'Hospitalet (dt.
Te.lefon 529 11.
Franceso Giner, be, tendel
((iräcia).
Carretera de Sane, 195, pea

mer, segona.
werieetaliMeW

SOLARS
pites"
ES PLEN
a 15 cts.

p ib e

Terreny pla, -urbe/lea/rete
gran rsdevenidor, amb arbres
a cada solar, a un mime da.

INXE

ESPORTS -

CINEMES

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

Eitrardillnies

:CONCERTS::

en honor del Centre de Repórters de Barcelona. Extraordinari programa. Emi-

FRENES Claris, 43

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

Avis: Es despatxen butaques numerades per a la sessió especial d'aquesta tarda.
Nit: Igual programa i Novetats Universal número p.

rsea.e.aec-5.2.917+14.44e.

no haveu vist aquesta novetat einemateräfica acudiu
avui mateix a aquest aristoerätic saló a veure
LA GEISHA RUBIA, opereta cinematogràfica

CHASSAIGNE

mi-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

de la
CI:neeräffilialt

Avui, diumenge, darrer dia de

drina, còmica.

Sempre el millor eonjunt de
programes. Espléndida projeceití. Avui, diumeng .t, programa
rnonstre: L'emperador deis po.
bree, projeetant-se el Imite capitel; La vida tif de tot, grandeis film de gran argament, interpretat pels simpàtics arlis.
tes Viola Dana i Garhet Buges;

4444114Mt

EL VAIXELL FANTASMA

s:n*1e, originalissima colndia
per Gladys \Valuar, i La pa-

Via Layetana, número
Telèfon 1371 A.

3,44444444.

La sera presentaci4 ser ä sensacional

imitable Charles Ray, l'artista
predilecte de tothom; L'indo-

Cinema Princesa

Direcció: CARBO
Diumenge i cada dia,
a l'esplèndida Terrassa,
servel a «Mena des do 5
pessetes I a la carta.
MAGNIFICS SALONS FER
A BANQUETS, BODES I
BATEIGS

311:VICI, lettT ffl

primera jornada, estrenada anit
amb grandiós èxit. — Demà, digrans sessions. Tarda, a
dos quarts der cinc, i nit, a dos
quarts de deu.

mí, Programa Noria, per

Avui, diumen g e, sessló matinal d'II
a 1: enemics da la dona, 1 jornada; Rellamp, per Wallari g Reir!:
matean nana. Tarda: Animal....
nom ala hornee. NI:: La pegada
delo• bandolero, per William S.
Ilart. Demä, dilluns: Ei. /nimios de
la dona, II I darrera Jornada; L'irmari deis IlledIcia; Un milid per

04-14~e:4440~444 111 10
RESTAURANT DEL PARC

Cal oonisixer ele 'mares me.
rits, extraordinària cinta de
gran sensació, ereac 6 de la
sense rival estrella de le pantalla Perla Blanca; Confíanos,
nents artistes
interessant einedrama americä,
1
interpretat pel gian actor ilerbert Rawlineon; Soitabt el out. - - ro, 8 round, pel gren'pugilista
—
, Reginald Denny: Meliblue ido redor de Po" Se broma. Cirros de Cevalls — HInidreal
, Diana . Argentina
Nit, estrena del nove 1 dame
Avui, diumenge, dia 4, a les
-capitel. — Demä, ella astreExcelsior
nes, programa Aju ri . entre quatre de la tarda. Tercer dia
de
la temporada. Oren Iguale.
I
l
udiper
Pat.'.
Avui, diumenge, 9 1 darrer de elle Una Hile del
L'emperador dele pobres, El se- teta Frederick, Ajaría l Le. In. Mane. Distancia, 4 quilemettes
Sntratl e‘ Il iuge ciretdaold,
xo Inferiert Vine« 1 pede. visibl e, per Irene Ca lele, alte.,
rM, I d'albee de Mea int.' -.' w lo fites. Entrido de ear.=
del% 'Carrera teme,.
Dimarts, colossal festival

RESTAURANTS

comèdia dramàtica El bon ea-

Vialityria

un sopar; El rol dita tiros«

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cine. NO, a
les den: colossals programes. Projecció de notables
pellicules. Estupend quadro
d'atraoclons: !SOLDAR
TRIO, jongleurs. Exit dele
erninents artistes:

diumenge, ball de so natal, tarda i nit, per la banda
Venus Sport, dirigida pel senyor Ponsä. Estrenes: Vals
Boston "Desie d'Amor", Fox trot de la revista "Brie Bree".

DIVERSOS —

—

444.41144.4

4

• LOS CACIQUES

dies ifanticipaci6

e

sessie matinal. Tarda 1 nit, martniMis pro g rames: Triquitrac al 8a- j.
~Aun; Tonante. I peinadora; El y
n'or
arete d'anee milpee; B
I la lx I carrera tornada de-gul,
la colossal sArle de sorollós exit,
L'emperador dele pobreta. A la 50SW) de la nit, estrena de la flori masa pcilicula. dividida en dijes
Jornades. Moneen. Dalila (projectant-ir la Prim era »randa)
1 i Un mllid per un sopar, InterInvitada per la celebre artista 03f sye Ossalda. Dema, dIlluns, grano
estrenea
4

de Carlos Al'IlitqleS,

Es ven a comptaducia amb cine

aextet Torren.
4 trio Roces

Notan«

Alai, </himeneo, gran matinal d'II 4
a 1. Tarda, dues se s sions. A totes
/es sessions relit i O 4 4 gran de la
cinentalograllir, barrer die de t
LA BATALLA
grandiosa creactd de Sessue Hayas
‘ laica I la sera simpatice mallar, •
' la ¡reptil Japonesela TSURU A061, •
sensaMonal 1 grandiosa batalla na. '.
val, presentada anda una realltat
1 La nave gadaemocionant.
do Vieginl, cómica; I
la magnifica
ca coed ia La me, del .,
general, 1 Revista Patitat AVIS.—La batalla sera presentada 1,,
ami) els cremes de dispara de cano, r
, tal com ei teu a París, «O gran
Soli.
a/f, grandids programa amb tres 5..
• magnifiques e›treniis: El
preciosa
comedia pels orino! mejor,
14, 3 Monte }llene i Florence %Mor;
L'hotel da Pollera, rinitis, de molla
broma. i la grandlosa pellícula El
JO,. Nadares. per Veminent sr.
lista Menee,' Varkony; sumptuoia
presentartd.
Cierna, Miluns, ofiraordinarl programa: EI curte Mejor; L'hotel de
Pollard, I la colossal pellícula
El Jo y a Moderaos
(64/40641.1mmerimee ..rar ere re.delle

Aval, diumenge, d'onze a una, gran

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cinc. La farsa cómica de eostunis de
política rural, en tres actes,

11 11 1.111 11 1111 111 111 Z

de l'Hipòdrom. Servei especial
d'autömnibus i taxis des de la
Placa de Catalunya.

Sal ón

role?, rus g ias DF ven%

Gran Teatre Comtal 1
i1 Gran Cinema Bohèmia

Companyia etimico.dramiitica
RICARD PUGA

Ronda de Sant Antoni, 62 i 64,
Tigre, 27

tos compresos. Taquilla del

teatre de Novetats i taquilles

o

04444.1044444144/44~fflel

Teatre Barcelona

Entrada 1 butaca, 3 pesantes

•.

t

MELIÁ - CIBRIAN

que es presenten a Barcelona.

Avui , diumenge, tarda, a
dos quarts der quatre, primera secció:
• INMACULADA
1 les sis, especial, i nit, a
les deu, gran moda:
EL NIÑO DE ORO

I•

i LA DOGARESA

LIGHT-DANCES
confeccionat
per als quals
290 vestits nous, 290
els reputats mochales parisenes
Max Walkarlri i Madame Jetsnette. 4 esplèndides decora-.
cions del mestre Ros i Güell, 4.
207 artistes en escena, 207
Els des rnillors quadros de revista presentats a Barcelona!
LES ANAGLIPRES
LES OMBRES EN ltELLEU
E! mes curiós, el mes bonic. El
mes agradable dels espectacles

—

Saló Catalunya

EL PAJARO AZUL

han

Companyia de Joan
Primer actor: Francesa
Marcan. Primera actriu,
. Marta Lluisa Montera

riere,

Venus Sport - Palace Ball

Grans atrarcions: Wittehinga
Wawes - Muntanyes rusees
Plataforma de la broma - Panorama oriental vivent, Baza..
da militar a la gran plaça de
festes. Sardanes deis mestres
Serrat, Toldrà, Garrete, Manen,
Seder i Morera, per la cobla
Barcino, amb la cooperació de
reminent artista solista de tenora Albert Martí. Putainellis
"Quatre Gats", café i refrescas
a cärree de Cuidó.

ruatges,

.111111111•1111111•BIBBRIIIIIIIIIIIIIIR111311311113•11111111111•1111B

amb el mateix repartiment
d'ahir. Nit:

l'actriu

KURS

6'25 pessetes. Entrada
general, 1'25 pessetes. ImpOS-

I

• la ganar, de broma. Nit, a dos quarts de deu, augment de •
II programa: Que dolenta 6s la panal, Actualitate Gaumont, El
nen mimat i darrera de La Celaba rubia. — Dernä, dilluns,
• tres estrenes: La tragedia del Folies Bergeres (exclusiva), •
segons la noventa de "El Caballero Audaz", interpretada per
Frenas Dhella i Constant Remyelma de Dios !exclusiva),
1 obra basada en la sarsuela del mateix nom, adaptació del.
mestre Serrano. interpretada per frene Alba i Joan Bona& i
a La domadora de Cantees, de broma.

Caballé

Avui, diumenge, tarda, cartell monstre:

Teatre Catalä Romea

en! " 0! Palt NarrIsIn: 111. L'o- _TZ
Ora ates ovacionada,
T'

Viuirtsve
Rfeeçeinlm7. .as,

TEATRE NOU •

EANTPERE - BeibeGbts

LA VIRGEN CAPTARA
bese44.1,444444.~.44soo.

'404.04Oce*********.PC44444

B
a INBIIIIIIIIIBIBBINIIIIIIINIBBIBBRIBBIBIBBIBIBISIK
• a
IT, Arlstocratic
Palau de la .
AA
Said - - lx ulx•-) rs —111.4 Cleematografla :
•
lit -11
N
Orquestrina Sund
a
1o Avui, diumenge, matinal
d'onze a una. Durant aquestes III
111 hores es despatxaran butaques numerades per a la sessió es. a
II
.I pecial de les sis. Tarda, primera sessió, a dos quart de qua- a
11
Ire,
Geisha
i
segona,
dia
de
La
III
especial,
a
les
sis.
Darrer
U
RI rubia, projectant-se en tetes les sessions, Un tresor inespe. U
•
•II rat' per Tom Santechi; El preu de les magas i Que dolenta ite •

Un Cased patentat d'ARANTROL
les enteran» Per • somero mil.
Prense% E toles les Szvoslelons

tratasene o ratonera cono el 41111Ot antl-ilnla del mea. De senas
e

les peinarais droguera. 1.

pero, id CoPPICE: repemeieettot,

JirlIstika asetmer. •

1' P

-

l'auto, El. Placa de Prat rie IA•

Riba, 14, Ilibreris, SARItIld

RI6fill I NIMBEN

Inerteres de, 1 IIMRIROSEI MES*
bre vieve 0 osen 1 meres tiene
uno elses I aorbbleo aleen&
monte, rano, biemitt-vmele
lomeve. M'ame ceeet
Witmoall
- EILINKASO D E*

▪
Dineeente

Gn'Al•

_.1

fill•1181114 111811111111Mbiliglaaaailagalumaae*Ilinallaalleallilialeaaa
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DEL DILLUNS DIA
OBSEQUI
TOTS ELS NOSTRES LOTS D'OBSEQUIS

CASP, 17 1 111

• ORA» -*

, allitarnals

id ildri)

ahorre

-J

A Petar 41a Antaftat paja lee eiperhaudel ele Mieles lomo anda orpeoua CASA, per duo ele*
M d'ab
>bola fabriMM16, ele veetatn a predi altlisa 0011PICTINCIA. A nene ele mitrai:

I8

ENCItOS

PAMeAelee PROPIA —

1

lela pugui eprofkat .im d'aqueo(' MAMO MICA. MITRO *La NOI /a *a &PAVA
,C01411AREIJ HM&

EI

1

o

• LOTS PER A• PRESENTS
1 FIXE
PRESENTS
•
PREU
PER
A
LOTS
.
•
—
0,3
• .
i 4
g
• "-e...a
I
a3

ai

,.

Lot n. 31,- 3 Perdis Lijar diese lorte
Of fs ame(
Pf
ro ir

amb brodats d. f. to'ss
Lot a° 31. I Cernbinad6 Sra.
, 5,
00' lim g
o
o
lo •
J$•4
Per PU. a
n " 23.—: Davantil blanc minn

"a
Lima' ta.-6 Salema « teja
a 1toda " • s'u
• " ti .--43 Diera «he Mae IM.
o h u...4 litexadore }arete devora
e Yao
“ e vi
" " 14...4 Mocador. jaret6 'mor
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te pe& entre hita " '' S'O
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4 ro O t4„,
b ...
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" s'ya
sede natural
"
" AS
" 1081 tailbe
" " 34.*1 "
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""
'I " 311..../ Nitre plan
" 4474
" ta'so
.. " 37..—1 Joc Mide molt ~eme
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ee
" " sa.»Demiaeal loe

• " " 33..- 1

' " " sa..-1 Joc camisa i muna» dame forte fre
fe
4..4 Cddpotetä medepolde ton per pta. ifte
roe..." " Ceo
" " •6. -36 Baverea ruse
o " 27.---1 Estola antb 6 pauses
Per pta. 350
3 11,
te
" " gil-n. 1 Davantil dos
o d ¡so
" " ae.--t Vestit organdi
5.....a Camisa peluda sensor
" " t'Ab
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"
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Eh <Mides amb què oren obsequias *

Un formidable pos de gegant •a•

consumidora dela papera d. fumar N'EUA
CLÁSICO »eran e:paleta, des del present me,
a divinos eetabllmenta de Barcelona.

•

Cada objecte serà canviat per un lot de tapo
da libreta Motas de NIKOLA o per tul let da
tapes d'estulto de CLÁSICO. Xs padvän obtialt
Sattle presenta coro Iota es primeadia al caari.

Yeti la 'Oca i completa tutela personal de
la llar, amb eta famosos sanos patentes

"MAGNA"

j11

de tal peana% etiCacla, WIlitat 1 eCOOOMia,
que sola manca que es coneguin per adquirir

/il Ii,!te2,
1, LAykl!,Iiiii

\.

sense reserva la toa .rça, crealt I Solaudiama' dela souiumidura.

-41$' illilfiliiliilt ie el
01104 4
ti I , , iiii Illi III II 4

r

&i b is

1/4 de quilo apronlinat, a

ea ee Ihre ortigal (2 ralle

calenta, a volunUf. 11• oså Ii tbba tal Ke111
M, boa Itreelm, Si la »lució,
unes llores. durant les quals
s'esto tra, eetultiena i diesel la
brutiel de Ist ttlet, 1 de %regodea aquestes queden, en

trewelei, una mItadituset,
~ea et ata cm. Metbotes ei renta una mica fort
a/Ab Idee tetare per tkpultar
la bruticia que testa d'hitas
en el lefa*. I el 1rolär, e be
feb. he emana enrede, ennen- hi una lleugerissima paseada de sabe, per e Manque.
jar-la. Després poden posar-la
Si an balay Mels lleuger da
ildeit ligue; eet al gran Llene
1 mute% Ite taquee de Yi

II% bits i a sets.
got. La 0Itättitit

inducid del

Sabb "

M

lIfu

tentar lee mane

La d¡lbol el Ola ring quilo Vea ass oo possette un.

tea), freda o

A ON A "

de coco purfuirn. n-• Especial
per a tocador ã bany
Per 5 la Uta cAtt i el seu
trust mi sempre sabons d'olis

glletries, elä riel Mime oe.
mehll II @AMA per u Mas

peutica de la pell, arnb exclutió de vejo.» animals. De tests
ele olla, ti de doce) és el qtat te
osOs fffiterides, i deis seta labona, el "Migro" es el partstim, coi:, neutre, firissitn, perlecte i ecettbmic. El seu ús
l'entisari. Es el mis pockrós,
amical i natural talismi per
cenettear la jo ontut i tenues de la Da del s.,11 cutis 1 el
sea bust. Ptetilla perfurnada
d'internes amernuM, a ti'Go
pessetes. Pastilla perfumada
atta-afina, a o'8o motes

y

rentat a casa, de portiers, cortinas, Sade Ate Dele remite,
bates, brusca de treball, etc.,
co Idteiä daäNdeenda has
As
arei ins &kit 5 agrado. babo LICD/t per
ea. Iderarellós per rentar amb blocs i mitjos blocs a h aamb talquina; Es la solució se de coco. El 'ató de mis
del ate he Edupend_ per suavitat, durest 1 tendintent.
mur el ~el 1 emití de Tot unto ti sebe enmonte
cuina i tenla, traterák tmleä, per rentar funges de bella Sil,
dted" Dillaolgato 5 SIlgo. P lafltröns t brds&I n tPlet files,
▪ test de cada quel 1 %he que brildlats, interior da ettnyerl
dele bebes
fui mama i amigan best esas,
j mitro amb ella. Ea el edil. /I bloc a o'83 un. Mig, o'3o pts.

t

e

r

red Pies.

Pattilla gtinj

ele •

lo mellaban repredentanta en lee »tose Mustie de itempronde

BARCELONA
Diagonal, 324, •prImer, primera.
1111 ?ROOM ILUDI
111
iamemazilleill11151.1111111111151
n
11L
UMAIEJLIAM131

LA CATALANA
AllinetiltANCE8 CONTRA INCENDIS I EXPLOSIÓN% DE TOTIIS CLAbin
.2.% aliare le 'ardua de Lleguen/. discos Looatiu de katult1101 i de Peralliteel4 de ttelliell a .01Ints
sa d'innendi
, Fundada ea £865
IN5CRIT! EN EL REGISTRE DEL MINISTER1 DE PONEXT
(lt
lasomemme a *AROMAN& — Passale da Onda, 5 I corte &Maneas be
• asedig esametat poma« 5. 0 00,000 - Cuida! deeenliaroatt Posbolea 141101111114411111111%
tato/oled Mases 140I010

enuncie 1 desenroUlaroon• te la Otrepanyle
SInletret
indo/Undula

Ammaillaamlemeelles
AlierVoll ataReeorva de rte.
tuerta 1 per a
005 lO 011ta
eventuelltall
• e.

IliSallellanallinuulenallaanallaaallallaalla lumaaaaaaamema1 iii

al„.,.22:r322

Agente exclusive: Fino pi 1515 Vtlixt. 5 test,
S. e. C.. Iteneee.. 21. Venta, 5 piel. f44.45d:
SiLatS knelle de las Flores, 14; F

dd1~111~1111111101~11

"
1

tint.,
es 7, y prindIpalet tarmatiat'42;
.„«,t
„,
Alberto..

t..
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SOCIETE GENERALE
Banque pour l'Etranger st lea Colonias

Sucursal

Estere* CO fat reetektd, dIbIlHad. etc.. enumere
mis con rapidez "lindo Bici. Es reCerh2nriadà
pee e/Atiendas mtelicas de verles ornes; äntennte
SI Migre Sr ßer den% Ye sao curarte reunirme;
lo ()en gaita nenes por prottingide, trine set so
dtei tos rttultadot prodigiosa) lt Merillesteä a
lerinitlat (Mea, ibittiiinandd la mejelit Salta el
fetal reilableeitnierlt•re lägrändoot ton el mitm0
414111 ea/Menina bote con tina salud envidiable.
VtNt* legué, Remita Pones. 14. Barcelona.
aAdeiOalei !antenas de Esp.ha, Perlüget
Amtilrat,

de Barcelonä

Plaçe de Cetaltanya. 20

d'opentaions di han di 33131
OAIXES DE LLOGUER
Tula ma

iiiumedilmelkileelädnallnuiRammuumuennweill

n,11

ORTOPEDIA" MODERNA
Fill de B. Ca.-casona

Titler 1 &a g ítala: E g eilOtLLefte IMUIN08, b..-Jreigen mas A.

Bregues terMadora per a La retenciti absoluta de la trencadura
111Il ItUUf CLISIES:-:FAIX1-1,TtILL111131111111x19311,) )11)11
Cotillea ortopédiques per Room- o corregir les desviados de Pesque:»

Mea da 50 saya de prigetioa adn la saldar Variada
DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES

e

..,FABRICAniAfieRIAYF'L ATERIA

5
u

ENRIUtit:tORTADiV
• ,•,TEMrLARPOSS PRAL

ÅutIL

aawall all aall aall at as

SO LARS
EN
18
plum
si des de
VENDA

C Y HEREANENTA5 DE pR(ttsiDrieTr-1
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