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1 MOT "SOCIALISME"
Qui ens ho havia de dir? Ramsay Macdonald, després d'hareirindica t el mot "nacionalisme" en el seu millor 1 mes
• sentit, ha rebutjat el mot "socialiame". Ja sentim uns
e que, obrint uns ultra com a taronges, s'exclamen, entre
ats i incrèduls: "Eh?"
si. aflija. Al primer ministre de la Gran Bretanya no li
da que al seu partit Ii diguin socialista. Per que? Perquè el
impropi per al llenguatge popular. No fa gaires dies que
ó. "Digueu-nos parteta públicament d'aquesta denominaci
eeballista", declara. I afegí amb clara precisi6: "El mot some té un caient Ilibresc".
I no és pas que Macdonald no sigui socialista. No As fanstsanent. Ho és molt més que molts altres personatges del
llisme brtit,nic i que alguns de 1 e. seus companys de minisque ideològicament fan el pont entre el socialisme i el Hiberne.

precisantent el cap del Govern de Londres procedeix del "Indent Labour Party", que representava una tendencia mes
ata que l'antic "Labour Party". Quan aquest va reeonsti4e, l'any 1918, i va admetre en el3 seus rengles els treballaintellectuals, Macdonald hi va ingressar.
Basant - se en el fet que el mot socialisme és Ilibresc, vol dei.e per als llibres. Ell mateix l'ha usat en lee seves Obres, i
en l'epigraf d'una de les més conegudes. Però no el consiadequat per a l'ús quotidia entre ele ciutadans.
Confessem que tampoc a nosaltres ens plau massa aquest
no solament per la seva vaguetat extrema—és força més
e que el de nacionalisme—, sine) per la seva formació filo ai el seu tirat eßtetic. Tanmateix ens aembla poc convincent
ad hostil allegada per Macdonald, puix que el mot "socialis4", tot essent d'origen llibresc, ha entrat de ple en el Ilenguatserene fins en el de les classes menys illustrades.
En la fixació de les denominacions hi intervenen molt sovint
ente decisius que s'escapen a la deliberacid i a la voluntat
hornee. De vegades s'imposen mots poc adequats o poc ele, i no és gaire fàcil de canviar - los. No cal, dones, ésser sever
tijUdiCi deis noms, tret del cas que serveixin per a menesters
sinceritat ideológica o per a les maniobres terboles de l'habi ne

Ele nostres arnics els socialistes catalana han pogut veure
naradoxa. Rebutjaren despectivament el mot "nacionalista"
gdOptaren el de "socialistes". I ara el cap del Partit del Treball
:a Gran Bretanya, esdevingut cap del Govern de Londres, relea el mot "nacionalismo" i rebutja en el Ilenguatge popure mot "socialinne". Es una paradoxa ben xocant.

Política hin de dietari
ELS DETINGUTS DE REUS
Etí LLIBEPTAT.
V ,• C'n PO S a . s en t llibertct edd
A1H10,5 Vidiella, es-diputat 3
.1,c,etuttitat d Cata l ana del
rtf.d.cció Catalana, Pero Barrufet
Is• Coroaltd, que lizzaiett e.ttat

Oran! una pila de die; a la
I: Ria,t.
aiteasor la satisfa::id que 7a.
•i•t ct e ha tretWt, tractant-se
1.,.etts Calit S 'lastres.
EfULT A A 1,.."! PERIODIC
,ieritat militur ite7.r.tat una
lesie ?ves crntes pcisetcs al SctMblt Valla Joventta, p.-. una cele.
i lrorcda ans.5 la censIna.
LES PROXIMES D!STINCIONS REIALS.
i ttcpásit de lo inforutac i ó que al
l'anunei de rr3.rirr.e.; distin71:1's rle,fuiree$ de 14 Te::
Dilevio
ando le lee dice nuestro ce;
>Ideario añalir que, sezún ruma▪
heeado hn5t3 IMPV TOS, In;
>r mr.adlde r,:ce alude aquel
!si Auge/ C ..::rnera y don *osé
--'7 2 y Tte. c--srn 1. 3 el • sup,ner,
t'a han rechazad-, eJ, ofrecimiento
te les ha hecho.
>eflf5.3 tnnbién. contando siempre
bene-o!encia del censor, que se
al parecer, de mores:. rana Os.
' 22 a cene persona l idade, en:re
1ao «s'Acido ex senador que trilitA
"ro tiempo en las filas reublicaem atp,t xdo provincial, ducho de
• fliperantes almacenes.
tt ex diputado regionalista seflor
4!! y Serra estaba también ina al decir de los enterados, en la
de /os famrec , doe. pero se ha
a declinar e! honor que se
' r Uclaba •
CAPORAL DEL SOMETENT
DESTITUIT.
Il e it ä genera! ha densos la der
del ter:ve i expsi/rid del ros del
el (id Laureles; del districte de
Feliu dt• Torelló. senyor Me
:F^,9 Peine, per "
LA FILANTROPIA ES-

TRANGERA.
• " Sonutiato.", en N seva cor
.14lencio d'altir a Las Noticias:
t,eviene deeconfiar de la filanext ranjera, que no viene torno
ed a p redicar la buena nueva, sino
nuestros bolsillos, aliviinI ns pocos centenes que llós
; Oj o al Cristo, que es de A1 m q uieren comprar come de hola
tat4ii Como en el cuento baturro,
es verso, pero es verdad."

ZA BIBLIOTECA POPULAR DE VALLS.
kit« els edrreci de ?mide"'
Idalresikto del Patrono de lo Be'
!f lato. de Volts ele ¡layará
" eroga i Isidalrei Cogen,.
4'
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PLORAL1A
Encara diran que els cataians som
serruts i que el nostre inda literari
ea un modera d'egoisme! Tuns l'esperança que almenys el poeta Mcicior
Foits m'ajudara a dreier aquesta atmosiera calumniosa.
Perque supero que tothom sap a
heces d'ara el que li ha csdevingut
al poeta Meic:or Fan. A precaució,
tindré el gua: de tornar-ho a explicar.
El poeta Melcior Font havia enviat
una poesia als loca Florals de Barceiona arnb noble dalcr d'obtenir
la flor natural. ()Usen que les de."iberae.ions del Jurat—que. namea:mene,
sbn secretes—eren d'ailb mes favorable, al poeta Mlle:or Font. Pecó,
ver ad que una má criminal, protegida per l'ami:tira mes perfecte, va
i posa clavan , el; ul's d e l jurat una
oro y a. o intllor dit, una falsa prova
de cona la poesia que anava a conquittar el guanrdO suprena, a ya es
inédita. Si no és inédita. co és premiable—clama el Juras. I Ics legitMes
Adusto:os riel vseta Meiner F,rat, luan
tan a prop es trnbae..en de la realitat,
han de retirar-un en delordre.
En un altre pais potser la cosa
banda fet nea nne: de scroll. Posto,e1
ser n'haur.a jet malt ,
les trageMes en qué inter y enen com
escriptorc. seden
a protagon.stes
arr:bar a! paroxisme. Pech
raen; a l iviana i,t
Tot j.ist coneguda la. noticia, el
poeta itfelo, e r Font 'na pogut Ilezr
la protesta deis amir i del; coneguts
en diversos diari'. Ha estas objecte
d'un banquet de desagravi, als postres del qual el secretari ha Ilegit una
espes5a Lista d'adhesions. L'endemi
ha anartmr !a ressenya la intografla de jacte. Que coleta mes? Corta
gosa:eu tornar a parlar de l'egoisme
i de ia manca de solidaritat entre els
homes de lletres?
Sospito que a hores d'ara el poeta
Melcior Fans esta snig aconsolat del
seu desencis. Es jove. No hura estar
impassible a l'aialac dels ardes, al
rebombori fet al voltant del ami nom.
Si hagués guanyat la flor, el seu nom
hauria aparegut dues vegades en els
diaria: ara hi ha aparegut sis vegades.
El triomf dóna un aire simpätic a la
joventut, però el nimbe de la injusticia, lauréola del triomf moral, té
una suggestió infinitament mis poderosa. No ho ha comprovat el .poeta
Mekkr Font?
Volia glòria, popularitat, anomenada? Ja en té, ja en té. No cal que es
planyi. Volia—cosa molt possible a la
seva edat—oferir un tron a la reina
dels teta pensunents? 1 bi: no es
despacienti; un altre any ten. Alteanaent, una noia sensible no deixa mai
diretendrir-se davant una desgracia
com la que le acaba d'eedevenir. En
amor. l'himne no de pas até' estimable
que l'eles'''.
No voldria acabar senas retreure
una alee cm que per fOrgli ba d'a-

FRANÇA

A IRLANDA

La frontera entre
els dos Estats

ELS PEORETES 1 LA ROMEO& DE ti S. F. 1. T. F.

EL MOMENT ELECTORAL "higa, la perla d'Eco"
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"Abominables fanktics", bem
«lb
anomenat alguna vegada els
orangistes ulsterians. Amb ocadeiats del Bloc d'Esquerres. La
Parle,
mal/1.
ató del plet de la frontera entre
tragedia del Bloc d'Esquerres
els dos Estats d'Irlanda, el del
La batalla electoral no s'aNord 1 el del Sud, els orangistes caba d'animar, malgrat ele és que no pot prometre res del
tornen a demostrar Mur fintaquatre cope de punys que han que no prometi el Bloc Naciolitem aspre, desenraonat i repogut repartir els comuniates. nal. Una mica més de laicismo
o una mica menys de reformisvoltant.
La propaganda, per ara, és poc
As Iota lia
El Govern de la Irlanda del
divertida. La gent s'atura da- mo social — aquestadas
Blocs.
Nord no te red en aquest plet.
vant de leä pismarres dele ma- diferencia entre els
No te ni una mica de red. El
nifestom a encendre el eigar. Davant de la qüestió alemanya,
davant la politice fiscal, daTractat anglo-irlandeß havia
Els manifestos mis luxosos,
vant de l'encariment de la videixtst en l'aire la completa deamb dibuixos allusius 1 tirats
da, tethom talla cem un mort.
limitació precisa entre l'Estat
diversas tintes, eón ele corniln'estrena 1 l'E g tat 'hure. Treballs
nietee. Els antes sön mandes- El Bloc Nacional. te, petb, soi nagoclationa posteriors ha- los pobreta i alegreto, Mandes- bre l'ante Bloc l'avantatge de
poder-Se atribuir la pula del
vien de resoldre alguna probletos impropia d'una Ciutat rom
frene. La puja del (rano ha domes territorial§ de detall. I en
París.
nat a In gent la 'enlucid de
anar - se a resoldrels, la ConA fora de París les coses van
ferencia eelebräda a Londres
qu?., s'ha sortit d'un naufragi
nproximadamenc
El
prinigual.
pele representante dele dos G o i aquesta sente nció tenis toleracep
da
Mural,
diputat
bonaparverna irlandeao g ha fracassat.
ble pee a un quant temps qualha testen feriolista
de
Cahors,
El tracas ha e 5t 5l prodult pee
sevol Itarga traveseia.
sament
ferit
pels
comunistrs
l'actitud intraneigent i obstruc*
tee.eireudereeselir
mea
cremant
EI
departament
•
.1 • 7.-F-..15 hntne-se
cionista deis uleterinns. Veuen
OA Seine-et-Oise. En aquest del'aplicació
equests prost be que
tot arreu. quina cosa raAs dipartament, Marts'. és al davant
fidel del eriteri adoptat per is
vertida! A red arreu del món
d'una Insta del bloc obrar i pal'a gg enyalnment de la frontera
n'hi hl. (lauread sempre sdn els
gits comunista. Tres grans
ha de fer pasear a 'Tate Iliure
Utenie g . Un heme nou, un honoma de la República, el sealguna bocina de terrefore
me que se a remitir ele sufranyor Tardieu, el senyor Colara formen part de l'E g ta t del
rat, el senynr nalbel, represen- gis de la gent que no vota. en
Nordi f nlb una mala fe de
general. As un halle que te una
ten a Seine-rd-Oise tota la
Jugadors rnurris, es retasen par
darla. FU ha en aquestes clecendavant a cedir ni un paM de Frenen ben pensant. El senyor clens hornee nous que tenen la
Tardieu i el senyor Relbel han
torra.
deria de Pesport: altres que tesofert diferents m'erina 'polfNo ós just que l'actitud obsnen la (feria de la einematograBelda
tics
debe
comunistea.
Per?)
toGovern
del
truccionista
fin; nitres han trobat la marta d'aquesta ineidents Ice batafast destorbi el enmpliment d'un
lla electoral s'arrossega man- nera de suprimir els imposto6
artlele del Tractat anglo-blano la Manera de ter la caree d'odrosament, sensii pena ni glòdee. Per aixe el Gnvern da DuHa anda ileta O senee ‚dote.
ria.
bien ha demanat al de Landreg
que prengui tot se g un les disUna ennettatadd curiosa a fer
po g icinna nece gg hriee per al
en aquesta campanya As que
e. decompliment del Tritidat en alli)
ele mat raqui g i os extreme es
Wi3
quo pert oca a la frontera.
respecten. Els camelote del re1
Tan absurde 1 prevocativa ea
no es barullera mal amb els co, eit _
l'actitud ulaterearta que una
munistes. En carvi no hi
gran part de l'opinió i de la
diumenge que ab remelote i els
premsa de la Oran Bref anyrt
cristiatTs enriela de Mart.! Sismoate t en hl-Atila. El °oven de
gnier no fe reprirtnixin, en sorLondres fa nona esdnrens per
tir de mi g an, une-. bufes plenas
it,btenir la reunid d'una nitro
d'unció catbliea. La baralls deis
Cnnferenein de les duce Irlen- eamelok antie; i . ..istlent endes; perla topa amb fortes diticinte. 43 Cantiga batalla entre
cultata.
católica i cristiana. Maltratas As
afaerlonned no voldria que el
ten entibien aten i Sagnier es
Gavera britenle hegués de detire erislih exerenunicat,
signar ten tepresenfent per a la
ras admira del rafrilieiarne l'ate. 3t.s_ :no"!
3
Cnmisaid clelimitadora, i troles
torifit i . Sea Pan: Sic/alee. nvio
preferible que l'afer a'iregli ensentimental,
er'r'a
catoP
U
Cl
tre irlandeana. De lotes
lisiCOl a. la justicia i l'esperit MearZe-,C:.;*-...ersasA
res. AS ev:rleni que la Oran
de les itataitambee.
Ftrelanva este obligada n onmEn el ramp enllante aqueeMil . el Tredrit i a Pr - lo compiir
(4,21,21102e, a r •
ta huila es la mateixa qua sosole uls'arians.
v.2-'4800
tener ele aomunistes i els anarPer al c a:, de rnrititutr-An
quieteo. Ele ciaran n is les sdn
1E11 heno parla de ¡atdore Pla
Sil orit nria, riorimet • s
voten
ta pre s idir p u l primer miniatre
yeti forresoldre-ho tat amb
d'un domint an g It's. Tamhó
çat de les ostaillotiqueo. E!,
parla d'un par:silleta ø nordtpnrjrn5,
rtunrquis;es sOrt
ameriPii o dita nsenthre le'
XOC: DE L'EXPRES DE PARIS
171 4
Pf• pr, nirlf1; a primaverals.
Societnt de le g Nacinns.
AMB UN TREN DE. MERCADEVan ara) Pi ror a la mil e no
Mear egf ant, el repite. Craiat.,
NOMBROSOS FERITS
rphotgen. si ronvé, la oolitira RIES
pre g irlent miel Consell de mines Belfort. d. — Ahir. a les nou
tres de la !Hiende 3npfpntrintinl.
quo pin ill'iP111 anomenar
del vespre, xorh l'e.xpres di PaPenen emener P 3 de to mes o
cae AJA stile a lt blatin''. .1 Frrin Huila 3Nlii
rís arnh un tren da mereaderieA
melles heretc.
ça
prop de l'ealnhó d e Pnrt l'Aviva. El sindicalism e franeee
A. Revira 1 Viren'
tener. L'exprés rrtava una
sempre ha tinged f•Itraciana
anarquistes i supura.-ion. lir,- outrisa de eral nuittg rneire g per
ques. A la gran l'Un d e l gri
hora. Si e sap rpie han resultas
nrunbrnaos !m'Os, per) fins a
e . a l'hpo l'a do anfA.'.,-eialm
! .ALCA DEL FRANC UN p ien ov1ii 0.-4/1 31'11i l et d:Apari•
In dala nn e; te rnifeia de cap
FIRE ACSTRIAC PER!) len MIdefuncen.—Havaa.
'otra' ele ilogmit !to s i pI5
LIONS DE FEANCS 31:GANT A
t . ndres. pergne
I.A B.1fNA
AFIELLAMENT DE 35 MA.latir p ro I an am ;da que a
TES
ESOS
Viena, 6. — î h o m , mee
xnp higa ve tendres i degmatie3
thr_
Dosel.
In
sala les /des do la mateiaa Hed'Austria. senyor
ll e ne:tiene, 6. -- Els le ¡nra ..
tunn personal del qItal s'evalua rir. Mor , Piltres i dr.sapareaut
"TIP.ilren reeentment
t"
l'elvis verba'. no s'ea n pagle
en 10O milions de frane3,
el nav!li -livonztalt". e n aigiies
perdut nque:•ts di e m l'enorme
entendr e . Aquestes
han esta' a t u s eS'han
arnb la
suma d o tres cents, mll'ons. de
hals per ordre de les autoritats
rse
esna de la revoletee?' russa. Aque g franca en Mides de D a
xineses del distriete d'Heungipeculan! sobre la batea que
fa revolucid — as ni aixti esta
hau en presencia de la policia
tengue
el
frene.—
completament provat — la fedarr e rament
d'ilonglenng.— Ha vas.
ren els anarquistea. Lenin i
Hayas.

UNA PLANA INDUSTRIAL DE
"THE SPHERE", DE LONDRES
La revista iilustrada anglesa Tue
Sphere dedica una plana sencera a la
futura prosperitat que proporcionara a
Espanya la realització dels projectes
de la S. E. I. T. E. La titula "Espanya, la porta d'Europa", i un subtitol
de cursiva explica "com eh feerocar
ras electrics projectats revolucionaran
els transporta espanyols". Al costat
d'aquest tftol, un retrat del re! Alfons
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DE FUTBOL BELOICA I ANGLATERRA FAN MATCH NUL
Brussele g , 6. — Els equipa
nacionals belga i anglèš fan
match nul per O a 0.—Havas.

una regada Illanrat

el pnble al carrer, rann l'oren més
que convertir els órgans es-

pontanis elementals i per
seva naturalesa exclusivament
deliberante de la revolueió (marina) en regarle dotate d'auto-

ritat i d'una escala de valore
per administrar justicia. Els
consolar el poeta Melcior Font. Ell e cemunistets i els anarquistas da
no ha tingut la flor. Però l'ha Singuda En Joan Maria Guaschl
Es commovedora la constancia amb
que aqueas mestre en Gai Saber fa
colieeci6 de flore naturals? La primera vegada que vag assistir a la
poética. It1t3, el) era el poeta premiat. Ell era mis jove que ara—jo
tumbé, segurament. Ell tenia una figura elegant, molt a propòsit per representar el ditkil papen de poeta,
pujar i baixar les escales del cadafal,
entrar de bracet amb la reina, enmig
de rond õ de h multitud. Regir ene
veis alhora vibrare tendra... Ene
consta que a pesar dels anys, el seayer Guasch segueix gaudint dele%
seres envejables facultats. No m'estranya que mitin sovint en la temptael6 d'explotar-les. En el teta lloc,
qui no (aria el encele ?
, Carlos

Franea Ituiten i es barallen,
mAs que res, pel que va passar a Moscos' i a Leningrad
l'any 17.
Els camelots ded rei i els social-rristians as ?mallen a la
sortida de misas d'onze. Els
comunistes i ene anarquistes
ten fan a la tarda, a entrada de
fosca i en els barris poc can-

tri e s. Pecó no es barallen mai
comunistas i camelots. Es respecten. Una mateixa admiraciö
per l'oi da rici i el garrot ala
bauri de deturar el bree.
Lee reunirme electorate deis
grana partits ne eón naire concorregudes. Com que l'ordre no
amenseat per ningú, ele canchilate del Bloc Nacional no trinen temes fecunda per a l'oratbria. 1 el ,matein pasea ala can-

La situació a Europa
Es ooneixon Ja els resultato
do les •leocions alemanyes. El
nombre de dlputats nacionalistas , de, do Igual at de »Mallates. Aguces. dos bona poden
agrupar amb olla &tres partIts
quo donarlon a la coallo16 gove rnamental 230 vota I a l'oposie16 201, do manera quo fala ala partIto bayonetas arbitres do la eltuao16.
El Rolohstag se rounlri a
darrers do mes I os orou que
por a aquella época •1 Govorn
P l all tel arl la oriol.
SI. rolnoard ha pronunolat,
on el banque do loa °m'abro* do
domare, un discurs sobro patalea »transares, dosibrant la
voluntat de tirante da maniraireo on atAltud aspootant poP
‚euro oom Almnanya va oons*HM los prometan« s tetes ab
Pirita.
alkov, su del Oensioll do Or•
mimarla NI Fobia rua,
be a Noma.

'

El centre de la plana l'ocupa 03
mapa de l'Atlentle, en ea veu la importancia que adquirira Algecires
alees d'atta cspanyoles (Valencia,
Irún, Madrid), toses les angleses, altunea franceses t americana i afrit
canes, ingleses també aquestes darteres, 1 la tranquillitat que amb aiab adquirira Barcelona.
A la part Inferior de la dita platea, un desgraciat comerciant d'aigua
fresca muntat En un "burro" (en cl
text ang'es), i a mi esquerra Ute bonie
magn i fic ferrocarril electric a tota
finaras. Una Ilegenda expressiva din
que atad es "el vell i el nou en els
transports a Espanya". El "burro",
o ase de arresta, i el tren electric, i a
sota. en letra ners petita. fa remarcar
el centran entre el primer, el mitjä
de transport neI5 corrent a Espanya.
i cl que proporcionara la geneen5a.
S. E. I. T. E., que ha prnporelonat jX
a T rae Sphrre, de Londre s , hocasiO
d'una brinca plana —bordea comer
cialsnent, a Vensems que arti.sticament
pa rla
Nosa/tres, informadora fidels delS
poe'aiem pus conno5trrs Icctor!..,
formaremos a donar l t deseripciú
ulla d l aque,ta elana. que val malt
l'clern també

La capitel mida a Valieseis
Madrid, la capital que tan repidae
ment ha creada, sera • unida tmb un
direete i modern ferreearril ~de
amb el port de Valencia. El pla del
Govern per al desenrotliament deis
docs de Valencia fati d'aquista chateo el més gran port de la Mediten
rania.
Ara, els passatgers i mercaderies lose
ven de Madrid a Va/bitio km de er
tot pesas i 1/erg temí, lene mea-gs('
gran morral& per Barcelona, alalt
tarda exasperants.
Es per aistb natural que eh tablees no estiguin molt satisfets dele
plans concebuts en bi general del poble
d'Espinya, pesqué poden privar ele
comerciante de Barcelona d'alguns de
Ultra mercatt. Aquestes adietada es
ens vénen de nou respecte d'aquesta regló; però els catalana es conveneeran
aviat que la proaperitat d'Eapinya no
¿e mes que /a presperitat de Cata.

lunya.
12_4

ce re ele. pesa.

seran inatalhsts, mines, indüstries, fu,
tones i transports estaran provea de
força.
Des de Cedas d'or, la eenstiéreia
la posieid geogrifica d'Espanya emir
be& que hasi restas adormida en el pensament dels espanyols. En yeritat,
Península Ibérica Es la porta d'Eu-t
ropa.
La influincia del rei Alf Ces
El rei Alfonso ben informar i estudias dele moderna problemes indastrials i econòmics, i amb Vanas del
Director', veu elarament ele destilo, del
seu pais, i ha aprofitat l'oportunitat
de dirigir el seu noble triomfalment a
través de les crisis econbinktues que
Espanya passa e conseqüeneia del tes
contacte arnb ele Mis Ven, encepen.

fer

las

Al Sud, el desenrotllament de Id
asma de ferrearrils de l'Alpujarrt
&mara una sortida a la mar a les regloria planes d'Andalusia pel port de
Motril. Mentrestant, obriri la sortidd
de leS mines de galena argentifera del
districte de Sierra Almagrar& i un i r
estratiticament Cidiz amb Cartagena.
Lo lisio a lo /rallara /resma

La nona Unja de Requema a Batea
tonectara la xarxa del Migala areb el
directe Megrid-Valencia. Un altre
ferroearril de galga internacional
anirä des d'Algeeires a Irún per Madrid. Aquest darrer prelecte es per a
nosaltres, de mole, el Inés important.
Els plans estan elaborats per fer
gecires un gran port de la categoria
de Sourhampton, Liverpool o Buenos
Aire s , l'olve't, sesam de l'Africa i el
port europeo mis proper de l'America del Sud. 1,:n posterior desearon
llamees del sistema sera la construcei6
d'un túnel sota •lš penyals de Gibraltar, i Algecfres Mari a le lene del
projettat ferrocarril del Cap, en la
qual estan interessats diversos Govern s. Com la ten poseció geogilifies
indica, Algetires esesevireark el primer
poca d'Eurepa. eftnrrien del Raid i
Afrier, ansh ilsms teselas diedfifs sis
,:thstineice alites.ntricies ; met¿ries (eisic.,. aprneat de tneltes Acres
del: tullera de

les Gran Bretanya i

TE:areea Centra/.

gaudir del text esperançador, i mute
L'ea lliçó de tAleira
I l aint del diccionari esperem que ho
humera acon:eguit.
De•graciadomer.t. sempre hi ha molts
Denrés (le ier notar als seus lec- Que na el prenen cerinsament les cm.
tara q TI. .v.rhere ja eis ha parlar
preces (asures. E:3 holles somriuen
altres copo de cases sernhlants reierentr,
en llur ignorancia de les coses ve
a Espattsa i a les coca que shi becreme, que eón allucinacions nascudes
lluguen,
en els eemnis de megalcmania.
alud, 'legos a la r.ostra experieneIa
"Avui podrm donar detalla dels projectes que e' Directori té en e:teirli,
imperial, no polen .' oblidar els somnis
amh l'ajut d'un personal entusiasta r
de Ceed Rhodes: "Anem terra enassistit per la competencia económica
dins!". etidasa Rhedes fa uns quwandel mateix rd Alfons.
ta anye Avui una xarxa de ferroHa corregut el rumor que Huc Sincarrils penetra de nord a sud, d'est a
nes anava estenent els tentaculs de lett oest d'aquella terra que encara TIO fa
seves podernses empreses comercials a
quaranta anys era la tenebrosa Airica
tots els recursos naturals d'Espanya.
La use e d'Espan ya is infinitament
No M cap misteri per a ningis que
mis fàcil que la que es proposava Ceo
de.s. de la mort del gran magnat de cil Rhodes.
la indústria de l'Euro pa Central, EaEl rei Al/ose armonio, peral no estor
panya es troba a la vigilia d'un esplendid renaixement económm, en es- mis %deliro.
treta ensalada amb la Gran Bre
Tots aquells que coneixen Espanya
tenue.
semen la necessitat deis transporta
L'explotació deis recursos maluras
moderna Centenars, melera de vial¿'Espacies
gers han de confiar la mejor part de
Entre els projectes d'un eolossal pis llur transport a les muies tot seguir
que abandonen lu lisies principal,. Un
industrial per l'explotada i desenrotllament de les riqueses naturals del cop aquestes vastes extensions secan
país figuren els ferrocarrils electrice. obertes els produetors espanyols truEl desenrotllament dele transport i la batan ells mateixos ralada collocaciti
en els merad' estrangers.
força havien restat oblidats a EspaAixf, un fort, actiu i patriòtic Gonya durant mig segle. El pacieses
vern tornare al poble espanyol el coa
"burro", que fins ara havia regnat,
antic preeigi. La preponderancia Essera armenias pel tren electrie.
Segons les recents estimacions dels :sanea la guanyi a l'Edat trae mal br
talles i sub; sra, ea els semi* ma
enginyers, se san que es podrien ud.
derna, cermuistari la «va emprime
litzar prop de cinc. millares de cavalls
de terca hidriulics, -dele vuele no se sota l'egide pacifica de la ind4stria, de
n'apronten actualment mis que mig les empresas tommtiala 1 el beban
tructiter.*
Segent el proj ecte, solament
▪
Aisi acaba la plana. Pel que es
dele salta d'aigua del Segura i Xdquer,
ven. la mea ee mima. ¡A8 mistes
aprolitate amb la entumieren de pre3es, podrien obtertiree immediatament anatema ao bei pu com de @matice
, Pa
goo,noo arana de foro. 1 guate els de esas costra. 0the paf s *so 4
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BORSA
‚Obra
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Alacena. •
•
Cremes
Andalds. . .
Citeeres
.

as Data rase&

Obra

68'10 6870 i 6865! 6365
1 6840
6840
1670 1675 1670 1675

%Me

Mt

Divises estrangere e

13411 •ITanes

63'60 6865 .6860
6820,
16'70
54'25
3060

68'65
6800
1670
5435
3060

11101011
Solases.
BeIgnel.
lees. .
•
LtIores.
Dólar. .
Peso arme .

Bela. . .

P. de Montes!.

46'55
10830
3769
5200
3165
746
2'37

BORS?. DE

MADRID

int ertnell • • • •

Pari d'Es/Ruin •

Dalle En, de 016 011
Liase 13P. 1116 Pbal

Tabaco.
buces P
urre. CC&
Ledulea.
hora .

Nord. • •
Alaeant
Orenses .
Merrop.
C3ceres v.
Docks. .
Alguel •

BORSA DE LONDRES

• 6550 6060 63'30, 6860
• 6810 6800 6810j 6815
• 1660 16'70 16'50, 4670
1147'00
• 147'00'
• 30'83i 3085 3065 30115
• 13'30
1550
• 11000
119'25

Nova York
Franea
Belgiea
liOtta
SllïoSt
Espanya
Portugal
Holanda

Dinamarca
Noruega

43856
7855
8456
11762
0163
31705
165

1.1111160.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
melcior Ribas Vives, de 52 anys,
Hospital C/Inic, al cementiri Nou.
A Fo den.

Eenet Adroer Vitials, de 69 anys,
Laura. 73, al LtMentri Va. A les

Xile
Montevideo
Argentina

11687
2576
3156

ColZe.
Joan Barbeta Agell, de 42 anys.

InillE 1 FEMIEll

Riego, 13, al cenlentiri Nou. A les
(leo.
Vicens Gomis Llopis, dc 6o anys,
CA MIS ERS
Hospital dcl Sagrat Cor, al cernentiri de Les Corto. A les deu.
Joan Algaró Príncep, de 22 anys.
Valencia, 3 .7.9. al cemento) Non. A
les 1100.
JZILICIe Monsó Mulet, de 19 anys,
Telefon 5027 A.
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
A les. %a....
a mida
Camisas
Catcrina Lladó Tatxé, de 71 anys,
i Fontanals, pi, al camentiri
Rebudes les novetats per a
A lc den.
la present temporada
Carme Palacios Loren, de 82 anys,
Passatge Eloy, 13..A les rail.
Assumpció Alapont Pascadilla, MATRIMONIS BEN AVINGUTS
de 7 arys. Aragó, 582. al cementiUn matrimoni que viu al carrer de
ri Val. A dos quarts d'onze.
Mallorca va moure un gran aldaAlicia Palacín Navarro, de 19 nie- rull ba:allaut-se. Ella, Llúcia Aguitos, Foricadelks, 9, al cententiri
lar liontdevila, com a digna repreSant Andreu. A les deu.
sentant del sexe débil, causa al :en
Ramon Porta Royo, de 36 anys, estimat espòs Virens Purroy una feSart Climent, 4. al cementiri Nou.
rida contusa al vertix del cap.
A les vuit.
En canvi, en una altra baralla sosDeben Pruilonosa Beltran, de 8 tinguda per un matrimoni en una
=caos, 25 de Get:er, 22, al centena- barraca del carrer de les Navas de
ri Nota A les vuit.
Tolosa, a ella li toca liendre. Rebé
TARDA
contusions a respatIla i cara, i una
Lino Bosch Iglesias, de S7 anys, ferida contusa al llavi superior, la
Atilcst:a Dijoan, 3, al cenientiri qual terida l'obliga a aliar a l'ambulancia.
N'al. A dos quarts de quatre.
Assloripc:ó Villaroya Lafuente, de
"CHIMBO": El Babó Inés pur
iS anys, Hospital Clinic, al ce/mentid Non. A les cinc.
DENUNCIA CONTRA UN FAMagdalena Morera Sevilla, de 48
227)c, Valéncia, 3a9, :.1 cementiri
CULTATIU
Les Certs. A dos quarts de tres.
Iba estat denunciat un facultatiu
Antoni Rubio Cuenca, de 58 anys, de Illospital de la Santa Creu per
Arc del Teatre. 35, al cementiri de hada intentat abusar d'una dona ene
Les Con>. A les tres.
allí s'alberga i a la qual causa. leRamon Merino Amat, de 22 anys, sbias Ileus.
Hospital Clinic, al cernentiri Nou. •
A E:, tres.
JOIES, VERITABLE °casto
Manuela Cortada Rosco, de. 64
I objectes usats de totes olasanys, Riera MagOria, tul, al temensea. Preu fix. Taller., núm. 41.
tia de Sano. A dos cmarts de tres.
Joaquim Beltran Prats, de 58 anys,
SUICIDI
Sant 1otp, 7 (Sarria), al cemenAhir a la tarda, Encarnació AruCri de Sarria. A les
ini de 25 anys, va IlanManuel Candell Cosas, de iz anys, ar-se des del baleó de casa sera,
Enero-nació, to, al cementiri Non. A
Padilla, 333, tercer pis, queilant
dos quarta de cinc.
vilorta a Pacte.
FUNERALS
S'ignoren els motius que la inri uiEn Ferran Maristany i Guasch. ren a prendre tan greu resolució.
El jutjat instrueix diligencies.
'Morí el dia 29 d'abril. Avui, a les
deu. a la Concepció.
En Rafel de Luna i V ila. Morí el Colla ALBERT: Indestructibles
- -dia 29 d'abril. Avui, de dos quarts
MULTES
d'onze a les dotze, a la Casa de CaPel
governador
civil lian estat impo
ritat.
-sadeumlt5(x,pser
AN! VERSARI S
Na Maria Sallarés de Liker. Mo- infracció d'ordres emanades de la !torí el dia 7 de maig de 1921. Avui, ba; una de cinquanta i una altra
25 per desobediéncia ala agents
misses a Sant Febo de Sabadell, a
l'autoritat, i duro de vi pessetes per
les 1530, II 1 1130.
iniracciú dA Reglanwnt tIc ferrocarrils. .
DETENCIONS

NE,

Ha estat detingut Vicens López
Ibáñez, acusat d'hal.er loes una
caixa de sucre d'un rnagatzem del
carrer Marques del Duero, en el qual
prestava els seus servei.
També ho fou Maria Rosa Gallee Verdura. rninyona d'una casa
ccl carrer de Borrell acusada pel seu
principal d'haver-li pres el reibtge i el moneder amS Iii pessetes
aue tenia a l'armilla
Al moli de Barcelona fou detingut Sebastia Peralta, per haver-se
apoderat d'unes cordes
Un guardia va agafar a Maria
Rosa Cuarto, acusada per Manuel
Puig d'haver-li robat d'una botiga
Zel correr de Borrell, on treballa,
l'armilla, en la qual hi havia un engenedor, un rellotge i una cartera
amb des billete de so peVetea i dpa

*PD

ça

grial&

36 •38

Neveres i Geladores
Cristallerla M . ESTEVA, Rambla
--- de Catalunya, SS --TROBALLA MACABRA
Al Passeig del Triomf,. xamfrà al
carrer de Pere IV, fent un sot per
tal d'installar-hi un distribuidor de
benzina s'In han trobat Össos Itumans
enterrats.

"CHIMBO": El Sabe milis*
UNA DONA INTOXICADA
Prop la Mina (Sant Adrià de Beses)
els mossos de l'esquadra van trobar
estirada a terra, com monta, una dona
que representava tenir uní 24 anys,
vestida amb jersei verd, faldilla blava
sabates de loca color marró. Sembla-

aova York
Portugal
once.

@Mesa.
erten11111
Brasil .
Greda .

;;;.)•13/
89001
341'00,
344'6o
4660
31'651

1.0112E811
1)11.0m1r011

5,5155
VISOS

or Aneo&
" Ilabe4.
• tunea
•
• ig131•1
•
ea
Marea
a E Mara

Moneara

•

4162J
278
21550

va presentar simptomes d'intoxicad&
Segons Cr diu, lela mis des
que rondava per aquello indrets.
"CHIMBO": Sabó per a la cuina
Es troba descarregant al nostre port
el vapor "Oph:r", noliejat per les
Drassanes de Cádiz, per tal de Con(luir des d'aquell moll al de Barcelona. cl pont monumental de ferro que,
projectat per renginyer director del
F. C. Metropoli!a de Varcelena, S. A.,
senyor Esteve Terradas, han construit
aquelles Lh'assanes per al Metro
Transversal.
Aquest pont servirà de pas superior
de la linia d'aquesta Companya sobre /a galeria del tiran Metro en l'caereuament de la l i lao de Catalunya.
Per al muntatge del dit pont ve en
el mateix vapor una grua de 12 tones de focas i 18 menes de Vorn.
El pont, arriba, naturalment, desmuntat, formant un conjunt de 750
peces, algunes de les quals pesen mes
de cinc tones.
El pes total dels materials que han
de formar el pont própiatr.ent dit, o
s:gui sense inclourc vies, taulers i
andana central, és (lunes aoo lonco..
OUS DECOMISSATS
El mencscal del inercia de Sant
Antoni, acompanyat de dos guàrdies
urbans, va decomissar 35 ous pudents que bi havia en una botiga
queviures del carrer de Blisco de
Garay.

Colla ALBERT: no fan calor
UN PROPIETARI TRANOUIL
Els seins de la casa 339 del canrer dc les Corts Catalanes, han denundat a la policia que el propietari
de ta finca. En 'leudar Boye, cls ha
til tat raigua. .
El jutjat sha fet arree de la denanzia.
CAIGUDES
Va ésser attailiat de diverses contusiono rebudes a conaettilencia d'una
caiguda rnentre pujava una bastida,
alanuel Roma Fontattals, de setze
anvs, ataTnent fue ter que treballava
en unes n .bres en vonstrucció al cana n de aluntaner, 149.
ngressä a l'Hospital Clínic.
-*l'alabé per hacer caigut baguè
cresser
i passa Inés tard
b(1/ domicili, Jaume Conrado Pareo,
trenta set anys, Casal, pintor, el
qual es produi diverses fericles i contusions en caure d'una altura de tres
metres, mentre treballata al convent
de le ;ermanetes dels Pobres, al
carrer d'En Burra!.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia le dansant de 5 a dos
quars de 8. i dinar a l'americana, de 9 a II.
PER IM MORAL
Va

isser iletinNut Antoni Rovira

Puig, de trenta (matee anys, solter,
Indatant al carrer de Mar. 14, torcer,
regona, per contare immoralitats a
la via pública.
_fnlilt amb (loes noies que varen deciardo, passil a la Delegació.
UNA ALTRA :MAQUINA DE
I • ER MONEDA
DUES DE-l'ENCIONS
Al correr de Wagner, 37, bou tro,
hada una maquina ele fer moneda
falsa, semblant a l'ocuparla a la fabrica del carrer Bertran, 84.
Ana) ntotia de I:a troltalla, (oren
detinguts Frederic Casals Roig i la
Penalha Ramos.
seva serventa,
El jutge ele rOest ha dicta: contra ells aute de processament i pres ó sense fiança.

o

Q Marros, refredats, brouquIlls
chunguea, ea guareleen relilornenel CLUAEBT.
amen% tunb

T.

CONFERENCIA SOBRE ASSECURANCES •SCiC1ALS
Diumenge passat, al local de la
Federació Sindical d'Obrercs i davant una nombrosa coneurrincia,
En Juli Yila Ortiz dissertà sobre
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ELECTION
HnPA

F xACTA A

l'ATI BLAU
•
Aquest elegant cale del carrer
reloj ha acenseguit atreure's tIll míblic selecte que diariament hi acut.
1,es sessions de vermut els dies de
festa sOn sempre concorreguclissimes,
ja que. ultin l'agradable temperatura
que s'In respira. l'orquestrina amenitza l'estada al café amb un concert
agradable.
El; prèp:etaris del ja p o pular "Pal
Blau" han inicial unes novel reto:Ille3 IX'r a 1.1 temporada d'ist;ii, que
han (le contribuir encara mes a que el
acudi.
ha se de tan steggestius alicients I
l'ambient catala que s'hi respira,
el "Pati Blatt" ser5 el !loe preferit
de tots els barcelonins.
LA BIBLIOTECA ARUS
La Biblioteca pública Arús es veu
cada dia mis afavorida per nombrosos
lectors i per donatius dz persones
amants de la cultura que li ofrenen
olires interessants i algunes d'elles de
molt valor aixi cientific i literari coni
material.
Entre les rebudes durant el primer
trimestre d'aquest any hl - ha les revistes i publicad:0ns periMiques que
s'Id enviaren l'any passat de 1923,
eomeneant per les de la Mancomunitat i de l'Ajuntament, i a més a més
multitud d'obres de les leEnents entitats i particulats: De lora de Barcelona, Academia Nacional. d'Arts i
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SUBHAST.A DE MERCADERIES
I.a Compainia de .M. S. A. proccdina el dia 9 del que som, a les deu
del rima. en la seca dtaci6 de Bata
ceiona (Morrot) a la venda en pública subhasta de diverses mercaderial
que no han estat retirades ()SIS simia

. . •
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351 °besen,. . • •
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el tenia: -El retir obrer i el regirn
de minores: Subsidi a la materiat
Desprès d'unes breets consideracions sobre la Pi:alije:tejó bolina del
sistema obligatori dels seguro per
a obrero, el colad-encima clamara
els avantatges riroplanta per l'EsIal espanyol, rrbatent les objeccions
que a la seva :iplicació es fan amb
dades i estacli,tiques seleccionades
del funcionament dels organismes
similars estrangers; finalitzant amh
un comentari especial de cada una de
les modalitats de ranomenat "t'égira
de minores", detenint-se atinadameta en l'estudi del (me representa
el ubsidi a la maternitat" i cridant
rateneb's de les asseciacions obren, perquC influeixin en la confecciO
de la lki futura d'Assegurança de Ma
ternitat, a ti que, no com ara citaddemuela i CII concepte de beneficencia social, sinii etite, com a reauitat deis factors cientifics actuarials, puguin beneficiar-se de resmentat segur, 110 solament les Ireballadores, sien; també les esposes
dels ebrers inscrits al Regint.
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Va ésser detingut Hilari Sana Tadeu
de 26 anvs, de Barcelona, per haver
pagat la compra d'uns generes amb
un taló de la Caixa de Pensiono
per a la Vellesa, que va resultar
ésser falo.
La policia ve perseguint a altres
dos individuo als quals se aupoaa
complicats en el fet i que per un
procediment igual han cornés altres
estaies a industrials barcelonins.
Per no presentar a rsqueriments
de la policia el tftol, va ?sser detingut ahir un xoler al correr de Ferran.
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CASETA BARCELONINA
Sants d'avui: La Solemnitat de
Sant Josep, espás de Nostra Dona,
Patea de l'Es4giesia Catolica; Benet III, papa i mártir; Estanislau,
bisbe i manir.
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Lletre s de La Havana; Secretaria d'E- 1 cadí) sobre
"La radiografia en otodueació Pública de Méxic; 70lunieipi rinologia".
de Buencs Aires; Orfeó Català dé
Buenos Aires; senyor I. Barcen OleATROPELLS
sa. de Buenos Aires, i Baria de CrèAl carrer de Pere IV un tramvia
dit de Saragossa. I de Barcelona,
agata. a Josep Olive Claravalls, canErial Acadetnia de Ciències i Arto;
sant-li una (crida contusa a la regid
Academia de Jurisprudencia i Collegi
irontaa interessant tots els teixits
d'Advocais; Acidan:1 Medico-Horneo- fins al coll, .contusions a la cara i
ptica : Junta de l'Hospital Clinic;
mans, i fractura de les novena i decellentissim senyor Alle g o Sala. prei- sena costales del costat dret.
(kilt de la Mancomunitat de Catalu-A la Ronda de Sant Antoni, danya senyor T'erran Bravo Moreno;
vant del carrer de Tamarit, en baiAssociació Protectora de l'Ensenyança
xar d'un autämnibus J osen) l'eta
Catalana; Ass ociació de l a Premsa Boglinyä un tramvia l'atropella i
Darla; Germandat de Xofers; Biblio- causi una ferida contusa al front.
teca Popular "I.,Anima"; senvor SalA la plaeu de la Cone.:Irdia, Les
vador Bonavia ; dos loto de fascicles
Corto, un tramvia va topar ami) un
de donants aeiòrtims, i Consolat Ge- carro, i el carretee, loan DelcIós, va
neral de Xile a Espanya.
sufrir comusions a diverses parts del
Havent-se registrat unes mil obres cos.
enquadernadea que no consten en el
-.A la placa Urquinaona, davant
catàleg, poden ja servir-se al públic. de Correus , un autontabil atropella
mitjancant la sirva peticiii por autors o Antoni Gutiérrez Julia :Ii causâ croper matèries.
siú inguinal.
Per a satisiacció del; habitual; co n A la carretera del Port, davant
currents a la Biblioteca i del públic l'Asil, un auto agaiä el nen Jesus
en general. fe:n constar que s'esta Pérez Alegre, causant-li contusions
nrocedint a la eonsaticció de nous ar- i crosions a tot el cos.
nuris, i que molt aviat s'emprendrà
Al; carrero de l'Hospital i Roig
l'enquadernació de milers d'obres en Una bicicleta agafä el noi Antoni Rorústega, que seraa igualment registra- ble .Midion, causant-li cresions a
des per poder servir-se de seguida, l'orella esquerra.
Als carrero 'guaita: i Enna, en
la qual cosa la Biblioteca augmentara notablement la difusió del sütt bitivn.r del tramvia en marxa Rosa
patrimoni cultural entre les persones Espraulias Caaalet. va catire i co
va causar una ferida al genoll dret.
que l'honren amh Lt seva assistència.
Davant restaciö de mercaderies
Colls ALBERT: no s'entornen de Vilanova. un auto agaia a Lluir
Gallis Granel!, causant-li tina tanda iiicLa contusa al front i a la cai Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunya celebrara ma dreta.
sessió científica avui. dilaceres, dia 7,
"CHIMBO": Sabó per a la roba
a les den de la nit. en la qual el doctor Stifié i Medún t'ara una comuni-

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PELAYO. 7
DR. SALVADOR VIVES :..;','„Velsa?a,'iolit.;,7: Be.a31%.setil.1Z,dROVIZ11
Pere, ess, mimen, manera. De 3 a 5 menes

dissabtes.

GRAN BALNEARI VICHY

ATALA

CALDES DE MALAVELLA : PROVINCIA DE GIRONA
Temperada de 1 de maig a 30 d'octubre
Aigües termals, blOarbonatades, alcallnes, litigues, olorurades,
abdiques
Malaitids de l'aparell digestiu-Fetge-Artritisme en ses múltiples manttestactons-Otabetis- G iusesbeta-Consolidael6 de fractures
Establiment de priDIPP ordre voltat de frondosos parco. H abitacions grano, cbmodes i 'ventilades; menjadors i can, espaiosns; salons especials i elegants per a festes i atraccions. Cape-.
Camps per a tennis -Ilaniotfrms.ucóelètria
Ares espolie. .tes per a exeursions. Garatge. Telefon. Administració: Rambla de les rlOrS, 18, Barcelona.
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NOTA.-Ela can14 tuve
lats amb un asteria. (9
eón curia anterior&

A una botiga del carrer de Su
Demente del Cali, per una 102501
que defina al carrer de Sant Sera
cniris josep Merla°
Espitlan
., Mario . essent detingut per u
parella de Seguretat. Havia robat
pessetes, dos rellotges d'argent,
cadena i un moneder. A aa éele
ei6 el reCetlegUerCtl COIII a un C
tant reventador de pises.
Se'ns diu que, aprofitant el t
lloc rExposició d'Aviram del dia 1
al 18 del mes que sona ande gua) m
titt seran C11 g ran nombre els
toro que vindran a Barcelona, 'a Seecid de maquinaria agrícola de l'A::
tomóvii Salón" ha disposat fe: de
mostracions de conreu mecànic en li
coneguda Granja "La Ricard.-,-.
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Anuncis Oficials
GRAN METROPOLITA DE Se
CELONA, S. A.
En compliment del que di,posa Fartiele 31 dels Estatal?
socials es convoca els semors
aocionistes a la junta general
ordinatia que se celebrar a e
dia 26 del corrent mes de mal'.
a onze hores, al domicilt socia:,
earrat de la Diputacid, 239

quart. essent l'ordre del dia
següent;
I. Aprovacial de la Membri
i Balane bancal el dia 3 1 d
deamithre de 192 3.

2. Ratificació dels nomena.
monis dels senyors consellert
feto provisionalment pel
1
soll d'Administracid per tal d
e obr ir Vaco:111's pr oduide s •
3. Proposicions que es prd
accionis
v
sentin pels
amb els requisits determina'
38
dels
Estatuto
80,11 l'arbole
eials.
Por tal de poder assistir a
dita junta i .prendre part en le
secos deliberacions, els senyd
aceionistes, d'acord arnb 1'271
ele 33 dels 1-7.statuts toetals
ran (12 dipositar llore' aeciaa
e 1 :10 dies abans. almears.
l'assenyalat per a la SiriVa. del
heració. It Bareelnna, a la S'.
Arnús-ilari; a Madrid, al BO
Espanyol do CrMit i a l a Su
cursa'. del Pane de Piscaia.
al Banc de Biscata.
vint de papereta d'entrada
resguard de l'indicat dipbsit.
Barcel o na, 5 de maig do te
-El serretari del Consell
ministració, Servand Vare!
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Tercera lliçó
DEL PROFESSOR CABRERA •

tions possibles, toses lea quals eón
igualment probables t d•aquella suba
s'obté el mornent magnètic de tina ele
itoms continguts en l'àtom gram.
Weiss, ja molt abans 4'aix6, deseobri d'Una manera intuitiva la possii
bilitat de determinar el moment magnetic de cada Idean; la seva conclusi6

Lieswai dels fenòmens paramagnée de la seva influencia damunt
—hipótesis çur. formulen la consti•• as rätom constitueix robjecte
Cabrera.
r%') tercera regó dcl doctor
problema dinàmic de la constis:i de rátom es essencialment el
t
de la cona-Munió d'un eis• plenari. El Sol va representat
pele electrons,
suel i i els planetes
it;quals ea les seres curses segueixen
.„5, apsosdenada t ne nt eliptiques.
énotria atinnic. paró, hi lea tot un
de causes mes, les quals fan
alee complexa la seva constitusovint
octubre d'electrons
1
• eran i les pertorbacions causaper ens mateixos Eón d'una in-anal del mateix ordre de l'atraeteclear. lii ha encara una (Hl; major. nrovinent de no poder
esser en el eCtl dinamisme, les equaae de la mecánica clàssica. Si hom
cauria en 'absurd gruixut
"Aren de les segiients canSupostan el sistema tnes
(SIL un àtom d'Idideogen, anule un
destro n o slgui una càrrega
• domda de moviment clec:llar;
intaleració que li es premia comparta
• pirdua crenergla la qual li faaascursa r el radi atórale. de tal maal que al cap de deu rell revolucione,
shauria vise disminuït el son
esdevenir de longitud igual
l ace
'
iter. de a dir banda caigut darnunt
t. red:: ara be. aquestes den mil revbC;015 eón cursades en una fracció
senissini a de segon i la cake/da e:mete:ea. evidentment, no és cesta. La
rus cara d'aquesta dificultat la tenti Bale. ; com cal admetre l'existenes del rnoriment electrònic i la sera
reenc l ó. cal suposar que ces cls es:ais movintents no hi ha pérjua
iS a dir: que no hi ha dese- sean d'energia Imnialca en rae• • -asa electrónica. Es clar que si
angenesalitzes aquesta teoria Ce fatirrpossible explicació rexlstencia
liten: Boli: insisteix sobre la
Ettnin; d'admetre que en les regions
lanlin es el moviment. siam i nt les órrepresenta una perdua
e ra d'aquells raes. la pèrdua
c.c se:den:mena Aquest posmlat
Echt és la base de sustenta tela

LES SANCIONS A APLICAR A ALEMANYA :: ELS
DEUTES A ANGLATERRA

enen

terr-Apt.
El nujor ceglo de clientes

amarillo

-7? 71- e,74,

antagonisme entre dos sa,rups

n

nigaelons ha d'ésser i mole afi-

den átom

es múltiple

flVLSEF.SSARDiA

exacte del

Cal tenir present que l'exXtacia derna, no Das ci moment

BANQUERA
resecan DEL CENTRE, PUM. 1
Lleeu
Desee del Gran Tests.

d'an Stom, sinó el d'un cos.
d'aeuesta dificultat is feitie

.

lidpótesi Lange-

p7,t

'a en la <mal es
cos

ddtt

que els ätorns

hi eón cn totes les posi-

Litit PU'31.1/2!7AT

j TES HIMITS
t'ier Gottfried

/Contimitacie

eire e st --se-li, "ara us guaito noe' 51 tr iple a l'entorn sic ini, Itlirant smab lenient però honestar:1cm, i
5 util t-rne tres blanquee malle, que
inasza

'Aild está laél— digué Ztis—i vós,
11dtlin? encara no 11^, heu retractat

Ma estre error? S'ha apaivagat la
'' stra sang fogosa, suggerint-vos
mes convenient?”

'Perdó t—digué Fridolin, tot moix

'cre e ara vetee tres senyorctes

naole reixen ¡erres seques i que
st neblen neenyspreatn ene. CaP

le -• més bella que les altres, i retuo entre ellta cm fa l'efecte d'es*? u n mal pas."
do ncs—tornä Züs—ja que
14 s 'asna, imaginació
ton= a ég.

NECIA:W.6A

r.Ls CUPONS

1 ISIS" fattIG
.. .1111.1911MIMIN
../~07,111:10.12.16M41.3303.....«
11111

1::

Aletnanya el dit programa; i
cara ni tan sols saben) tan-infle
si el execulard. porqué les
1ml-delires 9110 ha fel aquests
dies per canviar d'actitud i per
llençar sobre nnealtres La res-

ponsa/0We d'un frarbs 1 els
resullats do les elereions del
Roichstag ero són per inspira/tito n gran confiança.

Esteret, donee, obligats a per-

er y erar PD una política de vi gilimria 1 de lermesa. i enatinnem
resolts a no retirar lee nostres
tronos de la Ruhr d'altra manera que a mesura Gter, vagin

fent-se efectius ele pagatnonts.
Aixf rom no volem sefrir
l'interior una dictadura , sigui
hlanea e vermella, de la mitteiea
manera no eslem disposals a
dis iaar pm-traerte per ningit la

He.

Els alemanys remecieren ordiräriam e nt a aquí-isla ongresses.
hi van freniientrnent per nrigar

o Mermar la eulpabilital de llene'
país en la guerra. pm. Elementar
Ins revisici dele Tra e tats 1 per
enlatar ' jr. riostra vict6ria.
Nosallre a busquen-1 solament

els postres iteras en la pan. ino
toierritem que so'ns

lleva s.

MANYA EN CAS D'UNA NOVA INFORMALITAT
Londres, G.—El "Morning Post",
cicupant-se de les 52.11CiOns a aplicar a Alernanya en cas de nora infermartat. din que corea una follia
dels francesas i belgees renunciar
a les garanties de seguretat de les
(mate diaposen actor lamen, a menys
d'estar convençut que existeixin :tienes garanties tris eficaces que ponuessin aplicar-se sense demora.—
liaras.
EIS INTERESSOS DE LES
SUMES AVENÇADES PER ANCLATEP.R.\ ALS ISLIATS I A
LES COLONIES
Londres, G. — Carnbra dels Comuna—El ministre de Finances ha
declarat que els interessos aanals
les sumes avaneades per Anglaterra als aliats i a les colònies excediran
segura/11ms crulis cenit milions de
lliurce csterlines.—Ifavas.
ELS PATRONS MINERS DE
TZUHR IIAN DECLARAT EL
LocAuT
Duaseldorf, G.—Els minaires de
les Ruhr slan ilegal a reconei:«ir
rarbitratge sIeh Comissariat sie l'ha-

per la nieva conducta reposada; yergue encara que també cntenc una

miqueta d'unes guantes coses i

qué flameen

ment dignes i que en mig eraquesta
encasera abundancia sofriu de carestia al cor, mesuren segures alud
el nema propi estas; i tal coses leen
ist de mi, que sé dominar-me anib
car ¡enlacia i discret, In:neta caceenple ele la meva fortitud i juren-me
a tal i els uns als alerce, que conlinuereu fent-vos i, tal com jo ene
separo amigalelement de vsnaltres,
vosaltrea tis separaren, sigui la que
sigui la decisió del denti que us espera! Ir es tests la vostra inä dins
Ir mesa i jureu-ho."
"Si, en Lona veritat,—exclamä
Jebst—jo almenys ho fase, el que és
per rel no quedara! I els nitres dos
titilaren a exclamar: "Per ten tomper, 1 . er Ini tampuel" i posaren
tats la rai dines la d'ella, proposantse ande tot cadaseun ele córrer en
tot cas tunt com pogues.
'Per mi, cn bona veritat, no quedarál—repcii Jobst—perque den de
jove he estat d'un natural rompasriet i arnic de la concGrdia. Encara
no he fingid mi cap baralla i no
lee pagut mai vepre patir un anima16; per tot en he cstat mIje pertat
bé i leo recollit ele raillors elogis

s6e

peri, prolongant provisionalment

record sobre l'augment de la duEn la sena conseqüència, els parada de la jornada de treball.

IRREDUCTIBLE

la meya bona

Belfast, 6. — Sir James Graig, primer ministre d'Irlanda, ha declarat
avui a) Parlament de l'Ulster que no
es nomenarà cap delegat per a Ja Comissió de delimitació do fronteres entre

set funcionaris de. la Delegació co-

mercial russa a Bandín han estas detinguts per mandas judictai.--Havas.
CONTINUA 7f, CANVI DE
NOTES
Berlin, G.—Continua el canvi de notes entre el ministeri de Relacione Exteriors d'Alemanya 1 l'ambiixastor
soviet:e en aquesta capital sabre rincident prodv.it d'asa:me a la Dekaacid comercial rueca. amb molla de
voler la p 1 alemanya precti•ar
u:a dotenct6 a la dita Delegaci6.
:Strearntatin
Seie l ;,1 sue
negat a receneixer Cr.12 arr:bi a
la delegació ci deret d'ex-territosialitaa.
Per la seca part, rambaixadar ras
Ii:restinski ha ajornat la cera sortida
cap a Isloscon, fine estava projeciada
per a alar vespre.—Idavas.

unid republiennn 1 la comiirrlia
nacional. tamo(' volein que la
sor; de rancia a l'exterior es
rirCillOiKi en p is ongrossns internaciones d'un partit polf-

un jove intelligent, no neta vist mal
teirgie ficar-me en res del que no
m'importa, i sempre he fet la mera
bligació emb coneixement. Pue
treballa, tattt coto volt i lo em fa
perqué tine aalut i estic en tls
p intor; anys de la vida! Tetes les
nieves mestresses han dit. demés,
que sóc un borne que no en recreen,
Una perla, i que amb mi fa de bon
estar-hi •1 A111 jo mateix ¡callen:tu
pulso que amb rós liuda com al
cel, estimaclissima senyoreta Züs!"...
"I tantl—digué el bareres amb
tot el zel—ja ho creo, no fóra cap
art l'alise neón de viure anda la
senyoreta Zias cene sei ccl! Jo també in'hi arriscada, P ee-que no sóc
pas cap enze! Conec a fons el unen
ofici i sé tenir ordenades les eones
cense perdre res ni que no s'ho val ,ui. No he tingut topades enlloc,
tot i que he trcballat a les ciutats
mis grane, i no he pegat mai a un
gat ni be mort una aranya. Sóc moderas i sobri i amb qualsevol menjar
estic satisfet i sé acontentar-me amb
les coses més insignificants i estar-hi satisfet. Pene també sclic sä
i arnmat i puc resistir-ho tul; una
bona consciencia es el millor elixir de Ilarga vida, totes les bisties
m'estimen i em corren darrera, per-

ser sainete de tres persones igual-

L'ULST.ER, COM SEMPRE,

ELS RESULTATS DEFINITIUS DE LES ELECCIONS :: LA PROBABLE COALICIO I LA PROBABLE OPOSICIO :: LES FORCES SOCIALISTES I
NACIONALISTES IGUALADES

Berlfn, 6.-De font oficial s'a- d'un Govern en el qua l tinguin parnuncien els següents resultats ticipació els nationalistes.
de les eleccions per al ReichsLa constitució d'una coalició orientada ap a les esquerres—afegeix l'estag:
liationalistes, 99; Centre Ca- mentat periòdic —ja no és possible, tota
trons han declarat el locaut aquest
tüLjc, 82. Socialieles, 99; Comu- regada que els partits interessats han
l'Estat Iliure irlandès i la Irlanda del
mati.—Havas.
niones. 61; Populistes, 45; Ger- sortit empetitits de l'escrutini.
Nord.
manistes o ultranacionalistes,
Afegeix, després. que solament ia
Es impossible—ha dit--cracceatr
24; Populistes collaboració del partit nacionalista fara
L'INCIDENT GERMANO-RUS la petició del Goma anglès sobre 32; Demòcrates,
bavaresos, 13; Classe mitja amb possible la solució del problema que .
aquest punt.—Havas.
bavaresos pagesos, 10; Nacio- planteja rinforme dele perita.
Denalistes lliberals amb la Lliga
Negociacions trencades :
El resultas de les eleccions—acaba
agraria, 9; Hannoverians, 5; dient—significa que el Doble a/cmany
D'AMERICA
tenció de funcionaris russos
Germano-socials, 4.
desitja veme regnat l'ordre a rinteponténiarnent les conelusions
Berlín, 6—L'ambaixador dele SoTotal, 465 diputats.
don I pel que es refereix a recaes
dele pèrits, tal cona les ha l'el
viets ha ajornat la seva marxa a MosLa situació a Cuba,
Considerant que probable
rior, no significa ni molt menys que
seves la Comissió de repara- cou.
ment
els
nacionalistes
Iliberals
al
hagi d'arriscar-se en aventures poliisegons noticies ofic i
cions.
El Govern deis Soviets ha fet
es
fusionaran
amb
els
nacionaques mancades de probabilitats
La Legació de la República de
Havem (lit i repetit que res- tancar no solament la Delegació coaquests serien el partit —Hayas.
listes,
tablirem la Imitat reenbmica del mercial a Berlin, sinó tambo les sub Cuba a Madrid lea remis als perió- mes fort.
VEU
Reir)) fan bon punt Alemanya delegacions d'Hamburg i de Leipzig. dies còpia d'un cablegrama oficial
Sernbla molt difícil la forma- LA PREMSA FRANCESA
haei posat en eirculnele) el proEN EL RESULTAT DE LES
Totes les negoelacions en curs alnh del scu Govern, signat pel secretari cid del futur Gabinet.
ELECCIONS EL DESIG D'UNA
grama establert per la Gomis- cases alemanyes hau estat rompadss. (l'Esta t (l'aquella República. respecEl més probable és la formaa armen
cid.
RESISTENCIA ENCOBERTA.
cid d'una coalicid, la qual dinRússia no prenclri part a la Fira te a la situada existent
moviment
enNosaltres, perb. no sabem
pais amb motiu de l'actual
París, 6. — Els diaris d'aquesta
internacional de Colóme.
posarla die 230 vots segurs,
coro
Periclitar:1
cara ni quart
COrresponents als socialistes, ciutat constaten generalment que les
Rel que fa a Alcinaays. es din que revolucionad.
en-

París, 6.—En fer lis de la
paraula en el banquet de les
Cambres de Comer(' de França,
el senyor Poinearé parlant de
polftica exterior ha declarat eo
que segueix:
—Jo no estaria gatre tranquil
si la influencia d'un parla internacional s'exercís demä amb
massa insistencia, en l'assumpte de les reparacions.
Havem (lit i repela que Eranea acceptava bon grat i es-

EL "MORNING POST" E LES
SANCIONS A APLICAR .\ .N1.7-

1~
..

fronteres

GARANTIES :: ELS CONGRESSOS POLITICS :: EL "MORNENG. Posr

i la descrientació es fa efectiva
elevant la critica soferta per l'hipótesi
dr Langerin. Cal només dir que aquella leipótesi que basa i sustenta els
eatud i s relatius al magneto de Bohr,
com rendis altres que fan referencia
el magneto de Weiss. resulta falsa.
En efecto. la Iiipaitesi de Langerin obliga a aplicar a aquests fenòmens la Ilei
de l'equipare:e:pació de renergia, la
qual comporta el compliment dc la Ilel
de Dulong i Petit relativa al report
entre els sera valore especifics; roen
une aquesta condició ro es compleix.
cal rebutjar la hipätesi de Langevin
en principi. les successives de Weiss.
El doctor Cele-era fa notar que neo
més lei ha une deterrninat s valore en
els quels els atentes formats per la
pos.ició dels electrens dintre l'atoen tincad ten valor dafinit, i cal recluir tat
cl dlcul al que comporta restudi d'acan% casos. La fórmula varia, ami,
sensiblera- es i cl rinialtat portar a la
conclusió que cl nombre de magnetons
de Weiss no és mili un valor enser.
La fracció decimal podrá provenir
¿'ere-en experiencial o de ii realitat
mateixa de la tearia. la qual cosa es
reao!dsä fáci'menl reient ci landre
aroximació aste-lit en les investigacions
es del rnateix tiples cale el de la fraccro
Els darrers cstudis efectuats pel
doctor Cabrera han censistit en inves
liga:den; nombrasisslmes realitzades
emb ele Cacetvr, de les torres cicasses.
Els rece reseeltats r a tabilissims, cls
retrete han de notitas malta Ilum en tot
resievenir d'aquests estudis confirmen
Jet relacions relatives al m.agnetó
Weiss. Cal. pelee advertir que tots
aquests maca l fics i novells resultats
ea han rebut una interpretaci5. i resulta ovni dificil encera preveure cane
es formulará iinalment la t'ace da que
expliqui tots nquests conjunts de fennmens tan intercasants. Veritablenene és una iris intensa la que prod.:n:1x cl fet de perder-re varnar l'inst:tut de Quinlca Aplicada. i Barcelona
' matelxia d'havsr pogut sein la publica cid) d'atentes dades !eta par primera
regada des que han estat assolides. No
creiem cotlivocarmos en judicar entre
(:5 ap.ame n i a nts deillcats al raid prefesanr Cabrera uns erre són airear:nenes
de ragraiment que un honor d'aquesta
gui:m representa.

" n t i'experimantació i cereant de
iette realment, el meanent rnag-

g

LA WESTIO DE LES

brera i :dotes aliaren al Laboratori
del doctor \Veiss, en estudiaren les
possibles causes d'error.
las cornelexitat del problema és enor-

en su estuche

D'ALMAANYA

itILANDA

DÈ poinnt semi Li La qüestió de les ELS PiRTITS BITERESOS RESULTia
POLITICI EXTERIOR FRANCESA delimitacions de RIN ARBITRES DE LA SITUACIÓ

ocun

bou la de errette existent una unitat
magnética, cl valor de la qual resultä
ésser un chaqué del previst més tard
per la secada. Les investigacions eren
en armest estat quan ele doctors Ca-

•„

sii.ra banda, estudiara les órsiete:des pela electrons hom rot
eis S.2uS Inoments dirnagnit:cs, tenias present
le cera curca es perfectament
r-irs's a un circuit suficientment
Ara bé, comparara matemän-_iis: els dos moments i fent ene els cädcals els seus. valors
:arel:mas hem arriba a obtener
sIe constara que és igual a un
exacte de regades una cesta
et natural. Aquesla unitat és noeda Magneto de Bolee perqué cozleix la 5:va formulzlz:e; arnb la
Sefineix el seu posnalat.
numeant magne::c ii es múltilti. per tan!, el magneto seria l'e'eme la pare mes petita, la unitat de
magnetic.
elestant la coincidencia dele dos
'leas Bar rebutja aquesta segona
teació del seu postulat; d'acord
tina. ntom d'Hidrogen banda
pararnagnisaic
l'experemia
altrament la seva notac:ó dia-Sea; IHeL hauria unir tantea resultant paramagnetica i, no
inca la te imealir.ent diamagnetica.
Ptr alsale rebiltja que es conceptui
eZetron descrivint una òrbita tan2te idéntica a un ion i per tal es
'Taz un determinat nanment meza
Par

LES REPARACIONS

D'ITALIA

E

Govern rus
es troba a Roma

cap (Id

Paris, 6. — De liorna telegrafien al "Petit Parision" que
Rtkov, e) president del Couseitl
de Comissaris .1e1 poble ha ar-

ribal a Itälia. S'assegura que
Ilikor estä en la • 1 ualitat. portant a tornar. unte sèrie de vialges per Europa per celebrar
eonferi • nclea amb els diversos
represenlants deis Soviets a

l'estranger.—Havas.
Discuus

7111'SSO11INI :: LA

QUESTIO DE SICILIA

Palerra. 6.—En un discurs
quo alije pennunetit a aquesta
dula l rl president del Consell
Mussolini, va fer Velogi del se..

nyor Orlando. Afirmà que tenia
propbsit d'estudiar aviat i
resoldre de la )(lanera que semhli utés eficaç el probleina de
Sienta, assegurant quo el Govern l'ara tota mena d'esforços

per lal que aquest pela pugui
posar-se al cap del poble ita!HL—navas.

VINDRA O

VINDRA MUS-

El despatx din ami textualmente
"Hevana, maig tornä de
Cienfuegos i Santa Clara el senyor
presidert i en tot.el trajecte del sets
viatge fou rebut atrae les majors
etencions per les auteritats i mostres de simpatia i entusiasme popular. Les seres impressions són
optimistes, per hacer pogut observar que el roble en general condevana l'aleas-atta:. L'escam t dat(ais C5 contpon erutes quanti; homes
i en llur persecució hi ha situades
com.-e:e j em/nene ¡orces de l'exilircit.
Algunes peraonee de Cienfuegos
gestionen la dissolució pacifica de
la partida, per si no s'aconsegueix
molt aviat es redoblaré la persecuLa resta del territori, sense novetat.—Céspedes."
LA LEGACIO DE BERLIN
DESMENT LA GRAVETAT DE
LES INFORMACIONS
Berlin, 6. — Continuen rebent-se
noticies de Washington afirmant que
els combats a Luba persisteixen
amb la mateixa gravetat d'aquests

La Legació de Cuba en aquesta
capital desment la gravetat de les
dites informacions. S'assegara que
els que propaguen tals noticies no
proposen altra cosa que aconseguir un pretcxt per tal que Nordamerica tietgui ocasió d'intervenir
en els assumptes iutcriors de Cu-

ba.—Havas.
DELS EE. UU.
LES ELECCIONS PER A LA
PRESIDENCIA DEL CONGRES
Washington, 6.—Dinlre peo

temps se celebraran i ce, eleccions per al carrec de President (le' Congres.--Havas.
LA PAU A HONDURAS
Washington, 6.—E t dia dos
del eorrent va ésser signat a
Arnapala un tractat pau entre els bàndols beligerants.—
Hayas.
FI D'UN LOCAUT
Buenos Aires, 6.—Els representants del Comert e i de la IndUslria han clecidit en una visita lela al President posar fi

al locaut.—Havas.

SOLINI?

Roma, 6.—"11 Corriere ¿'Italia" diu
que als centres her. informats s'assegura que ei senyor Mussolini acntn'nonata els sobira n s italians en Pur
vlatge a Espanya.—lIaras.
l'N y rr:mPTAT A NA POLS
Närele, 6. -- Ha Pstat tiroteja( un ntilidnübil (1 n 10 conduia
el general Albrici. El general
lia resultat ilL 1 s. ileiit reeultat
nunputs els vi.lres del rotve.
tia sup p sa que els ug,ressora
ere is' rt que l'auturnóbil conduia
alguna personalitat feixista.—

Hayas.
cia, ja que nora els pecadors no rolen catar-s'hi. Un ges d'aigua una
regada va. segulr-me durant tres
ilite,quan vaig norte- de la durar
i a l'nhine vaig haver de dcinar-lo en custódia a un pagies, ja
que jo, com a humil fadrí que sóc,
no pocha mantemir aquell animal, i
guau vaig travesear el bosc de Bohemia ele cevols i vls cabirols se
m'aturaven a vint passes sense teeirone cap por. Es ineravellus com
ii31ei les bèsties salvatges coneixen
ess hames i ;aleen quins són ele que
tener !ton cor!"
den desee veritatl—exclamä el auahi—no reicen com aquest
pinçà tota Festona que caricia a l'entorn de mcii i cerca cracostar-se'm?
1 aquell esquirol ro aquel' avet es
vira siempre a mires-ene, 1 aquí Ini ha
uni csearbató que se m'enfila de
torea passades per la cama i no vol
de cap manera deixar-se'n treure?
Segurament hi està molt bé amb mi
la pobre bestiola!"
Penó ara fon Zins que a'engelosf,
i dig,ue amb una certa violencia:
"Amb ini tots els anintels s'agraden d'estar-s10! Vaig tenir vuit
anys un ocell 1 Va sabet-li molt greu
de morir-se i separar-se de mi; el
Ilustre gat ve sempre a reflegar-se'n
por tot arree on vagi o m'estigui, i

.

DE SERVIA
Patxic renuncia a formar
nou Govern

Belgrad. 6.—Havent terminat les
consultes de la Corona sobre la selució de la crlsi ministerial el Rei La
fes asad al president dimissionari, senyor Patxic, l'encàrrec esnstituir
un Gabinet de treball parlamentad.
El senyor Patxic ha concia lar els
membres del Gavera i hareml compronas la impossibilitat de constituir
el non Gabinet en Ice condicions indicades ha daclinat rencärrec aquesta tarda.—Havas,
els coloms del vei s'acoblen i es
barallen davant la nieva (diestra
curan ele tiro /nones de pa! Les
bèsties tenen ineravelloses propietats, cadascuna segons la sera mena! El Reh segueix de bou gral els
reis i els tierras, i l'elefant acompanya els princeps i els valents guerrees; el canten porta el comerciant
a través del desert i li guarda aigua
fresca dins la sera panxa, i el gos
acompanya el seu amo en tots els
perills i per en es Ilanfia a la mar!
El delfí és amant de la música
segueix els vaixells, i les àguiles els
exercits. El mico és un animal semblint a Fhotne i fa tot alió que veu
fer a l'home, i el papagall compren
el ncstre nengUatge i xerra amb
nosaltres, cont un vell! Fins les
aerpents es deixen ensinistrar i ba-

llen sobre la punta de la cua; el
cocodril plora llàgrimes humanes i
és cuidat i respectat ulll pels dutadans; l'austrús es deixa ensellar i
cavalcar com un corcer: el batal
salvatge tira el carro de l'home i el
ren banyut el trinen. L'unicorn
forneix el vorí Mane com la neu, i

la tortuga els seas ossos transparente..."
" "Amb permfs—digueren tots
tres pintaires alhora—en això Werra segurameflt el vori es tren deis

contristes, populistes i

orales, mentre que l'opos n,eih
completarla amb 201 vots i estaria formada pchs nacionalistes, ultranarinnalist e s, comunistes i narionalistes Ilihrrals, do
manera que eh; vots de les dues
fraccions bavareses decidirien
de qualsevol votació.
En retire els perindistes
cap del Departament per a la
Prefiere, doctor Spieker, ha declarat que PA complireii les esperanees dele partits da la dreta, ¡a que, malgrat, ha dificil
formad . ") d'una majoria segura
en el Govern, continua cense
variar l'estructura del Reieltslag, donant, una prosa d'aprovaMe) a la politica exterior seguida pel Gabinet Marx. politica
que seria continuada per un Govern basat en l'esmentada gran
El nou Reichsta g es reunirà
a Ultime de maig.
En aquella data és. dones,
probable que el eleven-) anual
presenti la seva dirnissi6.—IIavas.
EL

TOTAL DE VOTS EMESOS

Berlín, 6.—El total de vota m'ilesos,
segons dades provisionals que es coneiscien ahir, és de 29.257,116.—Havas.

COM STARA FORMAT EL
REICHSTAG, SEGONS LES
DADES ARRIBADES AHIR
A LA TARDA A BERLIN
Berlín, 6.—Pels resultats complementaris arribats a Benin aquesta
tarda, la compsoició del Reichstag
és la següent:
roo
Socialistes
65
Centre.
44
Populistes
96
Nacionalistes
23
Demòcrates.
16
Populistes bäveresos .
62
Comunistes
Ultra-nacionalistes . . • 32
so
Lliga agrària baveresa. •
5
Hannoverians
9
Lliga d'Agricultura. .
Alemanys socialistes .
—
Total. . 4 71
Total de vots emesose 29.257,116.
—Fiaras.
ELS PERSONATGES
NO REELEGITS
I Berlín, 6. — Entre els antics
tats no reelegits figuren els senyors
Kardofi, ex-rninistre, Remiren Maratlki i baraí von Lerznov, un dels cape
de les noves organitzaeions
—Hayas.
EL QUE PENSA LA "GASETA
GENERAL D'ALEMANYA"
Berlín, 6 — En comentar la "Gesseta General d'Alemanya" e! resulnat
de les elecciones, demana la formacbi

ullals dels elefants i les pintes de
banya es fan de la desea de la tortuga i no dels ossos!"
Zins es torné vermella entes el foc
i digué:
"Aixii es podria discutir, perquè
vosaltres segurament no heu vist
mai d'on ce treu, sine) que rumies

heu trebanat els trossos; altrarnent
jo m'erro poques vegades, pere) sigui com vulgui, deixeu-me acabar
de parlar: no solament els animals
serien Hura meravelloses especialitats, inculcades per Den, sinó tal».
be la pedra morta, que és extreta
de les muntanyes. El cristal l és
transparent com vidre, en canvi el

marbre es dur i venat, tan aviat
blanc com negre; l'arnbre te propietats eléctriques .1 atreu el llamp ; en
canvi, llavors as crema i fa una olor
com d'encens. L'intant atreu el ierro, sobre la Ilicorella s'Id pot escriure, en canvi sobre el diamant no,
perquè és dur com l'acer; els viders el fan servir també per tallar
el vidre, permite és petit i punxagut. Ja velen, amics meus, que jo
també sé dir-ne alguna cosa de les
bestiesl Ara, respecte de la meya
relació amb elles, he de fer-vos observar abra: el gat Es un animal
murri i astut i per tant notases Wafecciona a persones múrrtes i une.

eleccions d'Alemanya. si hé no representen un vot en ¡era (runa rarenja
manifesta. es poden prendre com reapressió del desig d'una resistencia ercoberta.
"Le Matin" preveu que si el Reichstag adopta la primera fase de l'informe dels técnics, que ii és aventatjoa
sa, persistirà l'actitud de resistencia al
tractat en la política iscal i Misal
dels futurs Governs alernanys
fet
L'esmentat <fiad fa resItItar.
que a les prov'ncies ocupades per les
tropes franco-belgues, els partidaria
d'una revenja no tingueren Féxit qtte
tenien per descomptat, la qual cosa
—diu "Le Matin"—és una resposta a
aquells que han dirigit atacs a l'er en
pació franco-belga, titIlant-la dinsuportabk tirania.
"Le Galeis". estimant aue les clec
notes sha una llie6 i una adveri
téncia que cal ne negligir, fis ressalj
lar la necessitat de, conservar i enfortir un frent únic davant r:Vemanya imperialista—Hacas.
COMENTARIS DE LA PREMSA

:INGLESA
Londres. 6. — La premsa
d'aquest mal i es mostra an general uttärtime en declarar que

si be regna encara molla confusid sobre eles :cifres definitives resultants de les eleceions

per al Reir-tu-lag. el poble alemany lut Popressat clarament
el seu desig de veure encertat
pla de solurió de reparaciens
contingut en l'informe, del primer CornilAeL teenics.
Els diaris reconeixen, de lotes maneres, que eis nactonalistes seran el facies decisiu del
non Parlament alernanv, i d'ells
depén en gran part l'eXit de les
, futures negoriacions amb els
aliats.—Havas.
EL "TIMES" I EL "DAILY
MAIL" SON PESSIMISTES
Londres, 6. — El -Times"
diu que el resultat de les eleceions alemanyes no és gaire
alentador per als qui eonfiepe
en una räpida soluctd del problema d:-.n les reparacions.
El -Daily :Sien" per eine seva
part. din que el noble alemany
ha donat una Melada als aliats
amh el seu vol i que ha elegit

un Parlament que dicten tals
elements de diseórdia que no
podrä íes ser gane, ciurader. —
11ava,.
—
LES VAGUES A CHARLER01
Gliarierol, 6. — En les vagues provocados per les remanifastacions romunistes. van prendre part solament
2.700 ()brees de los malee de
earb.I. sobre 55.ada sön ele
minairos que trehallen a la regici.—Ilavas.
tes: en canvi, el cotona és un sitasbol de l'innocencia i de la senzille-

sa i nonies pot sentir-ae atece ime
aniones scitzilles, innocents. Ara, com
que a mi se m'afeccionen gats 1 colones, aene scguctx, que jo sóc Tersadent i nnocent alhora, cesen diu l'Evangeli: Cigueu prudents com els 41,
serpents i senzills cene els colomal
D'aquesta manera !melena apreciar
positivament les béisties i Ilur relaci6 ancle nosaltrea i aprendre-he alguna cosa, si sabein considerar-ho
be."

Els pobres fadrins no gosaren dir
una paraula mes; Zús els havia ta- •
pat i continué dient moltes altres
coses pomposesaotes barrejades, se-

ribant-los a fer perdre el nión de
vista. Perd estaven meravellats del
talent i l'elogitincia de Züs, i
aquesta admiració cap no es creia
massa dolent per posseir la joia, sobre tot perquè aquell ornament d'una casa er na tan bon preu i només
consistia en una !lengua incansable.

Si ells mateixos són dignes d'alta
que posen tan alt i sabran fer-net
res, aquests beneits es la darrera cosa que es pregunten, on ale pieguaica, sind que eón com els infanta, que arrapen tot a116 que ela
Wangssm4

letVEI METEOHOLOGIC CATALUNYA
II
Diumenge al vespre a Can Mutila se celebri el sopar-homenatge
que es doni al poeta Melcior Font.
L'acte remad una solemnitat veritable, essent digne d'elogi el co
d'afinnació que prengui enlairant-se
per damunt de iota petitesa.
Entre els assistents chi veieren
hornee representatius de lotes les
tmdencies literäries i de les noves
promocions, excellint-hi la presencia de distingides i gentilissimes clas
mes.
Mereixen un elogi exemplar els
organitzadors d'un acte tan cordial
com el d'aquest homenatge.
PARLAMENT D'EN VENTURA
CASSOL
Fati refrena de l'homenatge el
mostee arnic En Ventura Gassol.,
fer-te ara
cfrena d'aquest homenatge no se
oblidar aquelles paraules d'Horaci
a rompen, en el ecu bon retorn de
la guerra.
Fatigas corn deus estar de tantes
batallea—li deia,—reclina el ten cos
a jounbra del meu llores i no planyis
les àmfores que et {oren destinades:
omple les copes Iliaca de vi que fa
oblidar les coses i vessa ja els ungüents de les petxines
Reclina't també tu. amic, et dirá. ara que et tenim entre fosaltres de retorn d'una alisa Iluita
encara mis noble: Iluita de gracies
i mulleses. Iluita de versos i cansisas, record d'aquelles imites amoroses de les antigues corts d'amor
de gloriosa histeria.
1 he dit Inés noble encara, peratoé en el nión Id ha i,ui huila per
lill vas de sang, per un tros de terra o per aiermar cl tron d'algun
esa?: que, com el de tots els Cd un dia, el tonos, quan no el
corc dels vicis, o el pes greu dels
crims fa acindrollar i ensorra.
Tu 11Mtares, prest. per una flor
simbólica. per una donzella ideat. i
pel reialnre d'aquesta donzella,—
tue i5 el noatre reialme.—que ni
cl temps. perquè és reialme de gräcia i d'esperit, ni el corc dels vicie,
perque Ós per dantunt del fang i de
la caro, ni cap Cesar perquè e s
obra de Din , mai per mai podran
fer perdre.
I si en; preguntessis ara, antic,
quina ha estas la leva victória. et
idria: La teva victania, aquest top,
La esta: doble. De tu entra en combar el poeta i n'han sortit triornfants el poeta i lhorne. Llastima que
ver donar-se aquesta doble %debida
shagiliagut de sacrificar i anihillar-ae definitivament un altre borne.
Per mis que slagi cobert els nostres ulls amb el vel espés i greu
janairn. aixei no li ha fet perdre
pas la condició d'home i germä nosIre

fe.~~
Perdonen, pesó, i bevent del vi
cue fa oblidar les (0,,CS i eraqueat
tatre s suavissim de laminad que
ara VIIS congrega.
1 si C/1/ preguntes ara, algn seguint
els veraoa d • Hogaci: —Qui sera
prou digne de teixir les corones de
infles d'a/in i de mutua per a l'hered de la festa, un diria,
tereni tiosaltras, ¡ove mines
tres, que ja ella honoren) de poderte estrena er la uta i oue , cucantanta, escoltem la teta seu C¡tle, CII
aqueo: temps de tribulacions d'esperit ene es: una Ilicó tic serenitat i
de vida iaterion Digueu-ne si la, Os
cornfortador a l'hora que un bona
manes es donaria a blasmes i ¡antes maledicancies sentir una veu se cera i pura com la ele jamic Melcior
l'out que, mirant-se amb un mena spreu suprem tantes vileses con' ella
volten, cap tancar-se (Mitre de si
rifaseis i cantar d'aquesta manera.
gosaria dir, excelsa.
La teta corona la pots considerar ja teixida i pots sentir-te-la ja
temis -te eis cabells i els polsos:
te Iban teixida amb Ilur presencia
els ineatrese que cris acompaoyen en
armes: acre i les gentilissimes clames, esplendor i alt hentorament d'ari uesta festa.
Per tu, amic! Per la concárdia
deis honres! Per Catalunya!
En acabar fou aplaudit.
A precs dels assistents, En Font
Regí unes poesies originals, que fosen ovacionades, i alçant-se, aclarnat
per .tots, lignasi Iglesias digui:

traidoria. us ha privad d'asSolis. en
premi a la vostra inspiraei6, una Flor
Natural; els aqui reunits, clames distingides i damisehes gentils que ros
presideixe.n, i hornee de diferents tendències politiques i literiries, o retem tribut de la nostra admiració fervent i entusiasta.
Estic segur que a llover previst
aquest homenatge, el mane adversari
anònim—a qui jo UI prego que perdoneu— no hauria comes la seva maMeta clavant-vos l'espina de l'enveja
al cor; espina que. co nom de tots
nosaltres, ara, sollicites i vessant tendresa, les clames í damiselles presente,

binada»
1.—SITUACIO ATEMEEZEICA OBtiZRAL A
LIS 7 DEL NATL (Observado» d'Europa. Nord
d'Afila I Mande. rebedee Per telegrafie llenes fe:
A tot l'occident ensopen i particularment a la Peninsula ibérica regna temps molt variable observant-se elimines pluses isolades d'aspecte tempeatubs. — Les balata pressions constitueixen diversos
nuclis, essent ele principala els situats a la mar del
Nord i a la Istediterrinia balear.

m
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ESTAT DEL TEMPI A CATALUNYA A
LES 8 DEL NATI. (Observadorm de la Zarza meteorológica catalana, comunicadas per telèfon):
Domina a tot Catalunya el règim de temps nuvolós, amb pluges a la Cerdanya i a les goles de l'E- Els vents són fluixos i variables mes a la reKM costera dominen els de Llevant. — La temperatura máxima ha estas de 26 grana a Oliana i la mínima de 6 grana al Ilac Estangento.

amb les seres mana blanquea, us arrenquen; espina que, per a vós, pot
ben simbolitzar la Flor Natural que

cobejàveu i. com a tal, fer-ne ofrena
a la doncella ideal dels vostres somnis, cm una altra Santa Espina, que
diria l'Angel Guimerà.
Estic segur, tamicé, que el que aixi
ha volgut liatzerar-vos. a hores d'ara
deu penedir-se de la seva mala acció,
confós en veme com tu homenatgem
i que la Poesía us acarona i us besa

materna iment.
Amic i poeta: en m'Ion moments
em sento gairebé infant; mirant-vos
pernio i veig amb vós el vostre cariasim pare, amb el qual vaig tenir, quan
ces noi, la joia d'anar a l'escota ele
gats; a l'estola, per cert de Mea
memòria, del gran pedagog Marian
Brossa, pare de Yillustre i malaurat
escriptor Jame Brossa. Sí; jo avui.
en vós, veig el vostre progenitor. i.
cntendrint-me, em cree tornar als deliciosos temps de la infanteaa.
Ço que mis m'ha enternit, permeteu
que us he digui, amb motiu d'aquest
:de, ha estat el comportatnent dels
sostres cornpanys. tan generosos i cordials amb vós: Fages de Climent, Ociar; Saltos, Roma i Torrent i Xavier Fina, organitzadors de l'homenatge. els quals, en assabentar - se de
la injúria que heu rebut, la varen
sentir corn a prbpia, i. immediatament. adalerats eran ocells, s'afanyaren a recercar adhesions a aquest
tribut d'afecte a vós i a la vostra
obra. Aquest dolor que ells han sentit
i aquest interés que tu han demostrat
acnnhortant - vos, heu d'estimar-lo tnM
que con una Flor Natural: com una
glória de l'amistat.
Joves: Seguiu aquest cand. Es confortador veme com no us heu deixat
guanyar pel cor de l'enveja, que marino tants esperits que haurien pogut
ase-, cont vosaltres, generosos.
Amic Font: lea arrastres poesies, essència de la bresca popular, per la
suya frescor i la seva puresa. tan seasulles!, em donen la sensació com
pom de roces blanquea amarades de
rosada i resplendents de celistia que.
enamorades de la llana matineres, acaben de descloure's. per a somriure a
l'alba i oferir-se als !tomes.
Veis, tau jove encara, padieu hacervos arraulit a la primera punyida d'un
szemic hice:es/lit. Mes, no us preocupen i inostreu-vos sempre ben coraljÓS i sere, que d'altres mis vecinosos us en esperen. pela vostres megira Però tant se val. Els dolors us
taran borne. ¡Val
tot, procureu
perdre mai aquesta ingenuitat infanti•
vola, per a ésser, ron) sou, un poeta
par. mis a ptop dels ancla qu'e dels
Aiai, tus lu ditt ytti ja té bastants
anys i mi; no ten els jet-es. L'emhranzida d'aquests no eni Jara Cali...C.
1,(110i tls fati pas i els seguiré
tui pugui, fins que les lorces flsiquel
ern mattquin; i aixi i tot,
jo. jota, cor, calgut en terca, m'enbadalire goaitant l'eatela gloriosa que
aquells deis:aran al set (taima, incurre. enrdits i esperalmfS, caminin ver:
Fiuteai infinii ,nie el: 'Ilumina."
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s. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmbsfera fiare a les 7 del metí):

Altitt:d, metres:
Direcció:
Velocitat en metete per segon:
Piafó de mívols: Strato- cúmuls.

aso, soo, 1000, 2000, 3000,
ENE. E. E. SW . S.
4.

9,

7,

4,

I

OBSERVATORI HETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

llores d'observació: 7, 13. 28 horee
Barómetre a zero i al nivell de la mar: 755'7. 7547. 753'a. — Termòmetre sec: 194, 22'3, 188 —
Termòmetre humit: 14'7, 15'3, r5'3. — Humitat (centissitnes de saturació): 58, 43, 67. — Direcció
del vent: ESE., NE., NE. — Velocitat del vent en metres per segon: 8, bi 7. — Estat del ce: tapat,
quasi seré. — Classe de núvols: nimbus; alts-cúmuls; cirrus. eirrus - ceimuls.
Temperatures extremes a nombra
Máxima: 24.5. — Mínima: 173. — Mínima arran de terra: 6'4. — Oscillació termométrica: 7'2. —

Temperatura mitja: 20'0. — Precipitació aiguosa, des dc les 7 hoces del dia anterior a les 7 Instes del
dia de la data: o'o rnilimetres.
Recorregut del vent en igual temps: 269 quilennetres.

Sapigueu-me tina, ¡ per sempre.
agraidissim.
Acomiadem - nos amb aquel! nom que
esborra tota mesquinesa, amb el nom
de la patria, que és, segons el poeta.
"tan feble i volguda.
Salut a la pitria que encara no es

inascuda
com litem somniada sos (ills!".
El parlament d'En Font fou ova)
tiottat d'una !larga ()vació.
ASSISTENTS
Adela Gual i esposa, Joan Estelrich i esposa, senyora A. Esclasans
de Trius, senyoreta Maria Trius,
Joan Gols i esposa, Ignasi
doctor Lluis Carreras, doctor Cebra'
Montserrat, doctor Manuel Trena,
Cristòfor de Doman«, J. M. LópezPicó, Alexandre Plana, Joaquint
Borralleras, Manual de Iltiontotiu,
Ventura Gassot, Josep Maria de
Sagarra, E. Isern-Dalmau, Joan
Llongueras, N. Massó i Valentí,
Rossend Llates, J. NI. Casas de Müller, Domènec Guanteé, mes san

Brancesc Baldellú. Ramon 'iteró
Guillen», delegas del Centre Català
de l'Havana; Miguel Llor, Alfred
Ganan, Delh Dalmau, Josep Cifrada. Josep M. Rovira Artigas. Josep Vintrú, Josep Cararach, Miguel
Soldevila, Felin Malee Antoni Nadal, Josep Clapés, Octavi Saltor, C.
Fages de Climent, Xavier Fina i
Coll. J. Roture i Torre»t, Joan Claclergue; Ventura Rabis. Enric
Cribas. Raid l Cardona, Feliu Ferrer, Editar(' Ragassol, Josep Anís,
A. Marletti, Miguel Cenia.

ADHESIONS
Justo M. Guaseh, poeta premiat
antb la Flor Natural en els Jocs
Florals d'enguany; Pere Rahola;
Tomas Roig i Llop i Jautne Rosquellas. premiats du els Jocs Floials d'enguany; Conrat Roure, exEn acabar el parlament fou ova:
me:ideas dels jora Floral; de Barcional.
Llegiren poesies miginals els emes celona; Jordi Rubiú; Pompeu FaFofa. Gual. Fages de Climent. Casas bra, Jaume Bofill 3 Matas; Alfons
de Mulle'. Ll o ngueras. Gas sol. Sa' Maseras; doctor Caries Cardó; Fergarra. Llates. Massei i Valenti i Ro- ran de Sagarra; Josep Maria Juaoy;
'lumia Carreras Artau: P. Bosch
ma i Artigás.
Gimpera; Carlea Riba; Ferran Valls
Acaba l'acre amb cl parlament de
i Taberner; Carlea Suldevila; Josep
Iltomenatjat.
M. Marques-Puig; Miguel l'erra: J.
PARLAMENT D'EN MELCIOR Millas- Rama; Ernest M. Ferrando; Carlea Capdevila; J. Estadella
FONT
Amó; Rafe) Campalans; redacció
"Antics:
de "El Dia", de Terrassa: M. DuMis que agrait, conf6s, voldria sa- ran i Tortajada; Miguel Roger i
ber dir-vos grades donant adequat ec- Croes; Emili Guanyabens: Aureli
ce» a l'amorosa paraula. donant-hi un Capmany; I. Ribera-Rovira; Valeri
acudir pros arden per fondee el record Serra Boldú; Manuel Rocamora;
d'un fe en el qual he descobert avui Josep Alentaos, Borras: Joan Deanes;
una doble eficacia: a mea a mis de la J. V Foix; Antoni Marqués-Puig;
primera, amarga, la scgona, que ha es- J. Puig i Ferreter; Miquel Capdevila; Alfons Damians: R. Surinvach
tar la virtut d'aplegarmos, prou dolo
Senties; Josep Granger; (límele
per caborrar el record d'aquella amarMaynés; ?tiara Marult; J. M.
gor.
Mustioles; Pecanins, en nom de
Jo, en aquests moments, gaircbi gesaria dir: benvingut el fet, si ell ha l'Estola Coral de Terrassa; Joaquim
N'entalló;
J. Guirdies; Eugeni Flofet trabar-nos.
ri; A. Martí Monteys; Sebasttà SánPotser algú %vidria veme en l'aplec chez-Juan; J. Vives Borren; Jeroi
cordial d'aquesta nit un abast que no té ni de Morillos; Ramo» Manyà;
ni pot tenir. Na és ni un gest contra Lluis Genis; Xavier Benguerel; Vaune tensora honorabilíssima; na és lenti Moragas; Frederic Martí Aljencarament contra un acte en el qual
hindi; Josep M. Junyent; Joan
tom tots presenta en esperit, noes
Porta Eagany; J. Cabarrocas i
linintenarge
a
mi.
malgrat
aixi
hagi
DE
L'IGNASI
PARLAMENT
Joan Ramon; Pere Sola; Pere
volgut titular-ho l fervorosa amistat Catas; "Quelus“; Rampa SuIGLESIAS
delt organitzadors, simniclusutt rittyach i 011er; Artur J. Palau XiIaleament de la sensibilitat duna manis; Joan Rusainyol; Fidel Riu
mies, prou pura, prou fina, per sen- Dalmau; L'ut. Canses Cabruja; Joan
• Jo que soc un heme del carrer, con.
ant-ho, per a mi, una honor molt tir-se d'una punyida encara que tic Vilaaeca; Manuel Folch i Torres;
permeteu que us porti les veta hagi estat adreçada a ells.
Schola Cantonan de Sant Juan
Jo gregaria ala metas boas »mies Ambrosi Carrion; Josep Maria GiV4r1 poblc. Aquest hornenatge que us
organitradors la 'canteas d'otitis les rona; )osep Maria Capdevila i de
trasteas no is per molestar els bonomiles mimbres dcl Juras cualificad« flora de la taula a la que ha estas Balanaci; J. M. Vidal i Pomar:
deb >res Florab d'aquest any, ni un. Regina dele Jota dinguany. Que en Eduard Junyent; Miquel Heme;
Maten Jastial' i Duran; Josep Marti
dgl Cousiatori. Es simplentent par- tornant de Tolosa lea nostres flors
e, motee mattak anónima (que, a dilatan amb quina tenida i espiritual Mara; doctor Josep C,ararech; Joan
~tia bou estat »te ~km are Viajes Po p o; joao Presea i Co'
m W1, samba Es un *huiei cal, an* de.
mas
111101)
., 1111

LA NOVA
MANCOMUNITAT
ANO MOTIU DE LES PROXIMEE
JORNA DES RE lA L3
Aquests dies - bi - ba - un gran
enrenou al Palau de la Generalita!. Nornbroaos operaria deis

diferenls rama ornamentals treballen febrosament. De moment,
ban concentra!. Ilur activitat
Saló de Sant Jordi.
Les tanques que hi ha havia
estat retiradas . En estoc consi-

derable de gallareta multicolors
i de banderes lotes iguals comeneen a (amar sostres i enAurnnes; . ' e 1 sat

'1174-76.%.7"
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•

Sembla que no Are aquestes
les úniques i importants reformes projeetades. Tal com
vagin realitzant, les anirern
municant als nostres lectors.
Es (remen. segons se'ns
informal, do rebele d'una faisú
escalen! la reialesa. que d'aqui a
pors dies visitara la nostra
e ,,.: •
51.11...Jeiere.7119111
Vr:f."711.1i111-11~
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MINO DE LA DIPUTA010
Per complimentar la recent
disposiciú sobre liquidaviú de
credits entre l'Estat i les rorporacions provincials i municipals, es reunirá a mitjans del
mes que :soto la Diputació
Da r.. e lona.

El problema de
la carn
NI s'ABARATErx NI SE'N TROBA EN ELS LLOCS DE VENDA
Din enea nota oficiosa:
"Itecentment lea arribat
Galicia un dala senyors que
constitueixin la Comissió Assessora de Proveïments d'aquest Ajuntament, que allá a
veure i estudiar sobre el terreny renal anual del mercal.
de bei..diar e11 aquella regjii,
cornprovant-se les noticies rebudes per diferents conductes,
que hi ha cscassedat de hastiar
i quo els Sindicals Agricoles
d'aquelles provincias mes be
funcionen de nom que de fets,
car g lur actuad() resulta limetadfssima 1 en ells jio tjs possible per ara basar-se per al
proveiment d'una poblarle.
Coneeaedo talralde d'aquesta capital que als mereaes de
Galicia nts, s'Un establert encara lea bäscules previngudes
en la vigent llei municipal, s'ha
dirigit per telegrama al sotsdel ministeri de la
secretan del
Governació encarint-li que ordeni el rtspid compliment del
dit precepto legal, quo per tests

mitjans Iracten de deixar
incumplen ele proveidors i
compradora de bestiar.
El die que alzó s'aconsegueix l, II collera de beallar la pa
els

drà ter qualsevol, sense tener
práctica o, coneixernents especials. i els que proveeixin de

canes aquesta població no tindran necessitat de caure en
mans d'aquests intermediares
que abusen del pobre pages gallee, i apremien amb llurs exigències els compradors d'aquesta capital.
L'alcalde no descansará un
sol dia fins aconseguir la colenredó d'aquestes bàscules,
persuadit que amb això no sola
hauran desaparegut els acaparadors i proveidors de Bareelona, si que tainb,i aquella inútil i almsiva roda de compradora única o molt limitada que
tan graos beneficis obtenen
sense cap necessitat
justifiqui"

que els

HATANÇA A L'ESCORXADOR,
EN EL DIA DAHIR
Bous, 7 1 1 per a Sarria; vedettes. 488 i 11 per a Sarria;
moltons, 213; crestats, 6; ca-

brita. 143; anyells, 960; (avenes, 690; cabrea, 15, i piares,
241.

Uns tallers ben
muntats
Aniablemene invitats pels senyors Coma. Lloren.; i Itufill.
Ltda., hem visitat els bocata del
carrer de la Diputació, 231, on
hi lean establer els seus fallers i ofieines.
Aquesta casa es la 111.5 he n
muntada d'Espanya, te la representació exclusiva dels aeu_
muladors oliere(' a i
pot bon dir-se que no hi a cap
entdat a Espanya que pugui no

ja competir, sentí ni tan sola
iguaiar-se amb aquests tullera.
Els laboratoris "Willard", dirigita per especialisles eompetentiosims, han introduit tals minores en els aeurnutadors elttetrics per a automòbils i per a
telefonea sense fils, que poden
ésser considerals roen els mes
perfectes que es fabriquen avui
Mes d'un 65 per 100 dels fabricarais el 'Amerira empren
amnesia acumuladora. i a Europa van imposant-se cada dia
mes a tots els mnreats.
La prndurede de la «fábrica
"Willard" dóna un rendiment
diari de mes de 2n. p oo acumulad(urs per a automMail i nitres
tazas destinats a la felrfonia
sanee fils. i a MC: s a mis Ilent:a
al mercal un nombre ex(raordinan! de batanes. de (Perorarrils. estàtiques. ele.
Una pila mes de detalls into_

reasantissims ens han estat faeililats per la Orrneia de la
easa Cnrem. Llorens i

Ltda.. detalls que publicarem
nitre dia amb Iota 1extensid

neresseria.
La prova de' la honclat dels
acumuladors -Willard" es que.

establerta de pors mesto, a Barreir-me aquesta casa. compta ja
arnh un gro g nombre de clients ,
lants que es val1 amb treballa
Per poder romplimentar totes
les demandes que Se li fan.
Felirifem els senvors Coma.
Llorens i Btutill. Ltda .. que amb

el sen Perore contrihneixen a
donar vida a reeplendorosa
düstria de casa nostra..;

Crónica,de CtiuIt
CUIRS OSTWALD
dimecres, a la gran sala de
conferencies de l'Institut de Química
Aplicada, el professor doctor Wolfgang Ostwald donara la segona lliçó
del seu curset, o sia el tercer dels extraordinaris de Primavera que resmental Institut ha organitzat a profit
deis ahumes que segueixen la carrera
de directora d'indústries quimiquea.
En aquesta lliçó el savi doctor alemany tractarà del següent tema: "Les
caracteres experimentaux dc jitat
conoidal".
INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA
L'Institut de Medicina Práctica celebrará sessió científica demás dijous,
a dos quarts de set. El doctor Gaita Casanoves exposarà el tema següent:
"Exp/oració de Cestilag. Esófagoscapia".
INSTITUT FRANCES
Denla tindrà lloc a l'Institut Francia, de set a yuit del vespre, una conferencia pública a arree del senyor
professor Cazes. desencalla el tema
"La Provence cl Mistral", amb projeccions).
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Curset de cinc lliçons sobre "La pintura romanica catalana darnunt taula", organitzat per la Secció d'Asqueologia, a cauce de Joaquim
Folch i Torre, director dels Museos
d'Art i Arqueo/ogia de Barcelona.
Del 7 de maig al 4 de juny, els
dimecres de set a vuit de la vetlla.
PROGRAMA
Dia 7.—Primera lliçó:
Els monurnents de la pintura romànica catalana damnar taula i la seva importancia. Estat dels coneixements sobre aquesta pintura. en emprendre el present estudi de conjunt.
L'aspecte utintari dels monu:nents. a)
frontals; b) meses; c) retaules; d)
altars.
Dia t4. Segona 'Herí:
Els procediments. La construcció i
la preparació de les taules. El dibuja.
El> colors i la técnica pictórica. Els
relleus de fusta. Els relleus en mune
o en pastillatge.
Dia 2t. Tercera lliçó:
La imitació de l'orfebreria. Boga de
l'orfebreria des dels conteneos de l'Edat Mitjana. Els frontals metällics.
Comparació dels frontals pintats amb
els metällics existents a Europa . La
imitació de l'esmalt.
Dia ag. Lliçó guarra:
Aspectes importants dels prolecraes
dci naixement de la pintura i !escultura medieval als paisos d'Occident.
que es despreneu dels estudis dels
frontals romànics catalans.—Examen
de les influencies artistiques diverses
que sobrevenen a la nostra pintura
aun:Mica damunt tarda.
Dia 4. Lije-, entrena:
Fas centres productors de la pintura romänica damunt tanta. Les escotes; la llur evolució i caracteristiquea
partnadars.—Evolució general a Catalunya. Assaig d'una cronologia dels
frontals romànics catalans.
Les conferencies aniran illustrades
amb projeccions.
TREBALLS PER A LA CONPECC10 DEL 31APA PLUVIOMETRIC
GENERAL DE CATALUNVA
Al Servei 3fereorológic de Ca:alunya (carrer d'Urgen. 1871, Lit estar
comeneats vas treballs per a la fozmacó del mapa pluviomettac
que tan insistentment venta drinanant
les nombroses entitats i enveses ntteressaduis. en roneixer ci regim
precipitació aquosa en el ilustre nada
Aquesta tasca comprendra lote
ubservacions lees a Cata/1E13'a i a les
comarques seines fins al 30 de novembre de loza i eu ella aezan estutliata,
fi:15 al limit que Cls infiera de númaroa arairata ho donin, cla coeikdents
d'orientació d'altitud i ahres rancies

ristiques cut migan: deiinir la distris

buciö normal de les puges i nena.
El treball de recerca bibliagrafica
que s'esta fent, aixi com la cura que
el Servei ha vulgar harem d'aliar afilesalir al seu arxiu eis origmals O les
d'ajes de les observacions dc nombraSC, estaciona eatalanea u veinea per
creure que no seran moltes les dades
ulule ntanquin en el resum. Lj Direcció del Servei, amb el fi d'evitar goalsevol llacuna prega a tots els auno
de la ciencia que li comuniquia qualaevol noticia de que tinguin esmcnt,
no solament pel que fa refe:encia
series d'observacions orginals o iré'
dites, sitió tumba a les fonts d'inforntació impresa, libres fascicles o publicacions de qualsevol mena, on figurin observacions ele pluges i de Ilest.
Aixf malea prega que li siguin comunicadas guantes observacions es*
trobin d'aforatges de rius fonts
dfus d'aigua, en el que puguin tenir
relació amb les fluctuacions de la
precipitació atmosfeeica.
Per tot l'any roza s'espera deixar
acomplida aquesta tasca, tan útil per
a la ciencia com per a Weconomia del
país.
CONFERENCIA
Avui. q iineeres, a les s ei
la tarda, al Centre Excursionista de Catalunya, el senyor Ca-

sades i Gramatxes continuara
Pexposicie graf ira do l'Art
Gree, projectant-se algunes pintures debe NIISCOS pertanyents
al periode elassie! (segles
al III a. de J. S.)
Al matriz Centre, cl se»yor
Foleh i Torres donará un morset parlan( de "Les pintures

romàniques catalanes sobre
fusta" i)lustrat amb,projer,

cions dels mis notables
plata conservats ala x
Lis dies i hora en qué
lloc aquest curset , s'ami
ran oportunament.
La secció d'Arqueologja
lebrarb durant aquest me,

exposició fotográfica de
principals imatges de la Va
del pertode romànic, tenue
des a Catalunya.
SOCIETAT DE BIOLOGIk
BARCELONA
Avui dimerres, a les 630

d

la tarda, tindrá 'loe utis ßp
científica a la sala de Un't

rInstilut d'Estudis
lans.
Les comunicarions arme

des sen les següents:
A. Pi Sunyer i J. 3f. Ball

M'artes del elorur d'estra

sobre el cor dels mamilerSe
nat s.
P. Domingo i C. López:

tedia sobre el microeoces to
Idensis.—Quarta nota. bacil
Bang i m. melilensis.
E. Mira: La seleccie pro/
sional dele aviadora.
A. Ferrer Cajigal; Non ra
trop lo coloracie especifica
les grasas.
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WOLFANG ()MAUI
El prolesser Wolfgang °sise
l'encarregat de donar el tercer
ti
Curses extraordinario de Prim
a'
d'enguato; a l'Institut de Quimica A
pe
cada. Cal nemis esmentar aqutil
.0
pesqué tots els coneixedors i es
el
allunyats simpatitzants de la cierta
quimica cuitin a llevar-se ei asea
te
Gnsariem dir que el nom del do:te
in
Ostwald és tan classicament coneo
se
com heme de ciencia, com a eras.
sor, om a quimic quimaessenciat.m
ho pot esser el norn
exemple, entre els els filiaseis i amtm
de la filosofia.
Indubtabternent lesmentat profese
ha intensificat notahlement aquen.
lleu. De la seva act :vitat en donara
una idea. lleugera només. ie5 reeS
e
grients: Ti ara poc mis de se r:p
ti
(nat a Riga al maig de 184).
obtenir ja el grau de doctor a Leipzig
als 20 anys, havent publicar el e:
primer tgebalt d'inveatigació ah t
anys. De la seva actititat COZ El.
vestigador en donará idea el que
avui porti publicades més de un Memides. algunes mis de 200 pagino.;
sempre amb experiments i resultas
nous.
Ha estat a Nord -America difereni
vegades. de 19031907 a 1 91 1 a tau
Iota com instructor a Berkeley
finniaa treballant amb el céleb
J. Loe'. i lambe amt, Manis Fischer
i ha donat dotzenes de conferencies
Lotes les Universitats americanes.
Ha etat invitat a donar canje
cies també al Canadd„ Hollanda.
glaterra‚ Austria, Taccosloviquia
Polbnia.
A Fan.- t e301' va -habilitarse" com privat-docent a Leip,

zig. Mes leed ha estal el primer professor "titular - de celoidequirnica d'Alemania i de
to! el neón i per ell s'ha creat
el pr!mer Laboratori especial
de e cdonie ctu m len.
fía escrii Ilibres sobre la se5.1 CePeialiiat. dels que slall
aa • riti: un e s de 80.000 exemplari

han eslat traduits arangli4.
frands, polar. rus i
Es e l fundador del KM!»
Zeisehrif! 1 d p Is h011uSid ebemisae-Beihe (te ti e renal
mundial. Ifa fundat lindw
prto.ddeix la haalloideherneha
Gesellsehaft.
La seva obra s'estén a 1(11
els capitols la Quim;ea its
enlisides. tia portal un senst

de solucions a pro/atentes
jinfhislri p.s• de rmee.
la) I ltuSS, 4}Ph; cueros, de's
del pa, deis tervil s. e1e., i
SP,1 peritatge titilitrat a n ol
hora. Es el veritatelo inndadcr
de la Coloidequimi ea, ecni
coa doctrinal i erina iiciWit
especial bine definida.

Les sardanes
Per al proper dissabl e. di%
10. a la tan, el riostra beneMrit Foment de la Sardana. e
prora/
Ira reo], una, que trua
to-eatopat arreu de Barcekl.
MI la nisstra bella llanca.

organilzat tina extraordmara
anillen', de sarelaiila a la pe
pIlillt Plaça del Pi. a eäruis' de
la preatigioaa eobla La Priaeipal del Camp, de Valle, 11
qua! desgranara tun notah!
prograttla. De set a 'ba o aigu'
san lCu, classes d'ensenyalnes
gratuil tie sardanas a l'estale
do l'entitat coral La Violeta 11
Clave. correr do! Rae Comte1.17
prineipal, prop de l'Are

Triomf.

CAMISERIA
SANS
Boqueria; 32
merti a

Mil»

▪

I
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urbanització de la Pina de Catalunya
és un fet i un dit
Cinc hores de sessió secreta i cinc minuts
Primer episodi.
de sessió pública :E! nou regim niumeipal. Pn
elablir la moda de les eessions
• aues i a porta tancada.
P'
u
nnu diern-ne "speci-

ira;
oca" (la la fauna fantasmal.
Fi l a. fa poca fugint nie les
entsr.' fere s lea i henevoles
fams dele urbans nocturna, nomr- s-• ‘- !robaren pels corredors
salitarie. alles llores de la MI,
fantaeme s desvagats de Fio be del re En Jannie. o

d'algun dels molts eatalans diustres i perajal3 per les pareas.
Iltnant desvagadament la dartara cigarreta a la Ilurn de la
Jura.

Ara. aviat topará PI transetint
t'ab el3 fantasmas transparente
neruilosos dels periodistes
ranicipals freturoaoa, si reas
yo, de sopar. o alrnenys de trotar una tanta eseactuesera per
sature les presente quartilles
amarre P5perAn que els senyors
ansell e rs del Consell
etern surtin de l'alcova
PnlI P s lir la feina i es ligiin
penetrar a l'anomenat saló de

<.e5ions per tal de mostrar-nos
aresultat de llurs intimitat.
Es endebades que els rephrters vulguin penetrar a l'anorenal saló de sessions per roapr Ilur deliciosa cadena: el
sna regim municipal ordena
que la porta de la tribuna de la
prentsa no s'obri amb clan, sind
Mil timbre: "fins que toqui el
cabre anunciant que es comenpa fundió, no sobrin'd la nora a!s espies de la premsa".
Imentrestant pasea el tempe.
itiaalm e nt. a IP a den da la nit.
ers d e ( i dina a intentar inventar
reidern per matar l'esiona. en
r: , li tucid d'alguna allra cosa.
Tenim al davant el

DESPATX OFICIAL
riem que el senyor Santiago
l a lliva s'enearregara de les
eluar;ons relatives al transit
rdat i a la situació dels car ralas a la Nia pública. per tal

raeIs alropells siguin repara ‘ equitatirament pols carrera
Sta ciutat.
V;dern també que el director
t, la Banda Municipal i Espaa. senyor Baró Larnote
tvnon coposa a la

eonceseie

Cheeneia perque els nou pro'gens de la Banda que perlaan a l'ensems a l'Orquestra
easals ragin a París a dor rds anuncials concrete els
I., Vi i 2 0 dc l'arlual:
(censura'
Que el senyor Sales i Anton
dedicarà a l'estadística a es.as perdudes i mentre el par-U ho permetiI que algunes altres coses
r.'s quo allargarien imitilment
lieseeny, si les eonsignessim.
!rom que va passant el temps
:rd senyors que es IIP n liquen

felicitat no
er. ;n'abada encara. nosalttes

1 fibrinr-nos la

1. .tedlearein a Ilegir una nti' eneala en abeni. e) que
• temps se n'ha dit
OilDRE DEL DIA
idde
d'avui sernbla larroent
Es veo que 'rebatid'.

1 nosaltres. no cal dir.
Landre del dia conte...
P eri. en aquest moment, aún
quarts cronze i cine mitu{s i ens criden: Van a arate. ens diuen. i. en efeete,
t re ;Pin el lineat eeran e l senyer
hi ' are z de la Campa que surt,
telt v e rmell, i PS dirigeix a un

•

•

Ifre que en direm renlamans;
.• surten cl doctor Mog .- , Ms
11115 OIt, doctor Molins, quan
- m es senee veure'ns F; i el setiaa va . a for a . segaran/ e n' a
Kpar: ; al cap d e molla
0 9rara , s ' obro hl perla
1"P a r e ixen els alti•e.,
trzal u. i segurament tan delaIlit. eran nosaltrm, i poteer
i es dirigeixen cap al sah O
'--iens per celebrar la
SESSIO PUBLICA
(les ganes)

'dieta les ganes no per orensin6 p p rqui, p e rqub unn
S gui públ•en cal piante! el
"„i cl públie r a solar, a dormir, al cinema. al tea,
ti

•

i

a

artres !loes diversos i

lerei raradd roe raliI
senyor Alvarez de la C a rnh a la al seu lloc , i als escons
tforjor0.

j
Ps(pIerra,
i reti
rt l' e xtrema dr eta. els se13an- S ualart. Camp t Tallada;
Ir a l ' e xtrema esqu e rra ele se-

Lo p e z Lloret. el seriyor
dattille. el senyor Blasen i el
"sor Sales i Anton, sempre
▪ snejal,
,an r e s romenea tina eeri▪Alear,

e-e2e c uriosa. Un funcionad
"" x qUP ICOM i ele alteres sebo

runh malta d'atenc16, i ad
'rePe de cine minuts.
si g ui a
arts menye cine el se• '
•
3ereuee a rez

de la Campa ea
d a de sobte que no ha eso-

i a nuncia que divendres. el
te fa a la matutea hora, hi

Amb aixe toca la
campaneta i bona nit tinguin.
EL QUE S'IlAVIA APROVAT
Nosaltres, pene que votiva
saber queleom del que s'havia
acordat. indagärem, inquirirem,
elcielera, i finalment eaberem
que es coneedeix permis per
dediear-se a la indústria d'enterrar morts. monee, monde,
i mortales. a diversos eenyOree
tornaran.

entre elle al presiden' del ronsell d'administraci,i de la Unió
Espanyola cle Pompes Fúnebres.
senyor Argetni, que era t»assa gran per desacosttunar-se'n
d'un top.
Foren aprovals lambe uns
dictàmens desestimant les inefanries presentades per la "Junta Regional de Ganaderos de la
A. G. del It. en Calalufia", una
altra de( senyor Guillern Ftu
driguez. i una altra de la Cooperativa "La Reguladora", que
voldrten matar beetiar per tal
que hi llagues mes oriol ala
mercats. Per() com tothont sap.
això no pot pas esser.
De la delegació de Cultura
esta aprorat que e'reittorilzi la
Mancomunitat Nora porque investigui les funcione de l'Institut ti Estudis Catalans sufra-

gades amb fons municipals.
LA URBANITZACIO DE LA
PLAÇA DE CATALUNYA
UN FET

Un cop aprovat tot aizò (lot
aixit que te tina certa importancia, i el relatiu a cernendriS, es passà a discutir un dictamen proposant autoritzar la
companyia del F. C. Metropolitä Transversal per colinealuna lance al Passeig de Gràcia. cantonada a la Plaça de
Catalunya, per poder fer passar la linia per darnunt de l'al-

tre metropolitä.
Per ter això

s'obeirà el cate

eern sempre, i es farà un
magnífic pont de ferro damunt
de la volta del túnel. i un cop
fet, e'enterrarä per poder obrir
l'altre túnel transversal. Per.
que Pi transit, pern. no hagi
d'esperar massa estona a pascar. sera obert un magnific
Free

carter al mig de /a Plaea de
Catalnaya. entre el (Illiose

necessitat i Teléfons, i d'aques-

ta manera tole els atropells
mottals podran ésser-ho dc necessitat. errase mes gratis despeles. Per aquest nou carrer
pasearan els tramvies, autos,
carros, urbans, bicieletes, cannons i condttecions •'aigua,
gas, electricitat i fine i tot les

conduccions ordinaries si
I en arribar aquí estara tothinn tan caneat. perque feia
cal.

vine horco que multaren. que
decidiren lieiXar la resta, que
as una especie de Biblat amb
comentaris ver a divendree, fmni
ja hato hit. deixant nn llibertat els penodistes perquit poviossin expreaear lliurement
les seres inipressione de no tot'_
nat'-hi itiai tIaiS, si no los que
el riel els ;.trroesega i encara
no eneumen una petita informare) per fin . dormir els lec.
tors. ja eslau, .inib la ploma als
dile i el sopar refredant-ae.

NOTES INFORMATIVES
MULTES

L'Alettlelia ha impueat multes do 50 pessetes a 15 Fimos
d'estables per tenir-lus en males erincliciors hig:eniques, i al
prop n elari de la casa número
11 del earrer Pm) 110 la Cren
per lo, haver fet le A minores
qm.. so li °Faenaren per PInstitut Manio,l,a1
DENUNCIES Al, TINENT D'ALcALDE DELEt:AT D'OBRES
PA RTICULA RS
El tinent d'alealde delegat per
ale :.4'r‘ P ls tl .iircs particulars
i Urbana/1'H O , senynr Albert
1:/nero. radmit ol públic per a
lotes les dettüneies, indicarions
i observad o r'', que vulguin terli per a la millor prestad(' dels
serveis que li estan ennfiats,
els dillune i divendres, de doler a una, al despatx de la CoMISAiö de Foment.
RECOMPENSA ALS BOMBERS
S'han rebut 100 pessetes amb
destinació a la Gerrnandal deis
bombees pels bons serveis eres.
tate en l'ineendi ororregut a
rasa dels senyors Madre a la
plaça Medinacelt.
CAP D'ANY DE L'EXPOSICIO
DE 1886
Per interessar que l'Ajuntament participi en 18 celebrar:id
del XXXVI aniversari de l'Expoeleie Universal de 1888 que
tindrä dloo el dia 20 de l'actual,
ha visitare l'alcalde una dele-

gaeici de la Combeld eoMMemorativa del dit Certamen cotaposta del seis president dilato
senyor duo de Solferino; vicepre s identa, 'temiere Saetines,
cointe de Letrero i Rusiñol; secrelari. senyor Roig Torres;
tresorer. senyor Eles.) Peree; viee-eeeretari. eenyor Juan Sartre: i vocals. senyors Puig
Pirozeini, Emilià Martínez, Marian Fuetee, Joan de
Cabirol, Francesc Casan!, i el
mestre compositor senyor En-

sebi Bosch.
L'EXEOSICIO D'AVICULTURA

Anit passada arriba a Barcelona

el president de rAsseciació Internacional de, Professore i Investigadora d'Avicultura, que resideix a
Londres, Me Brown.
L'esperaven a restacid el vocal del
Comite Executiti de l'Exposieiö de
Barcelona, En Domértec Seit, els
individus de la Junta Mixta P • rma-

nent de l'Exposició d'Avicultura
senyors Mundsl. Fournier i Castelló,
i cha alta funcionaria de l'Exposició,
senyora Sagredo i Altmrall.

VISITA
Ha visitar el aenyer alcalde el
ritmo' d'Italia a Barcelona per
agrair-li les atencions que es Migueten atol, la Comisen, d'estudiant s
de Mili ene va visitar aquesta ciutat en viatge d'estudi.

gneis d'ailatjarian- a lea
coles de Baso del 'Para de
Montjuich, lee del Gtelnardd
a l'Eseo/a de Mar.
A mes a mes, l'alcalde, ha
demanat preu al 'Senador-1 de
Pedruea, Santander. per altote
jar-hi nene debes o predispa'sale a la tuberculosi.
. Amb el maleie fi iba escrit
a l'alcalde de l'Escorial per si
fos possible allotjar al Collegi
de Federe Agustina un importad eembre d'escolars que d'aqueele manera podrien
lar e t e benefide del clima seo
del planell central.
Holla ha demanat lambe a
l'alcalde do Sant Vicens de Llavenere= si fóra possible d'establir una colönia escolar al pinar immediat ni Caldetes.
Si les impressions que hont
enlut e fossin borles. pelad- fera
possiblo deluementar les dile-ri ese escolars d'enguany.
• L'Ajuntament sollicilnrä. a
mes a mes. l'alta deis particu
lars pel pagament de les despeses que les colenies ocasione,.

CRONICA SOCIAL
• DESAUTORtTzAclo

L'AFER DE LA
S. E. I. T. E.
Amb referencia a la petició
sollicitada per la S. E. 1 1'. E.
i al ft. D. de 25 d'abril. la Carvibra Oficial d'Indüstria ha reines al Director' la segtient
posició:
"Que encara que s'havia assabentat per rumors que circulen de les peticiens que baria
fe t. al Govern una Soeietat mercantil per construir obres Obligues arnb capital estranger,
mitjançant la garantía del Tresor espanyol. el cae era tant
inverosímil que no li virem donar crèdit fins que hent viet a
la "Gaceta" el nomenament
d'una comiesió de perita per
estudiar una proposirie. fina
ara desconeguda. pene que pel
que d'ella apareix al diari
ofical es tracta de la 5. E. 1. T.
E., que segons manifesta compta amb un capital eir obligadone, en or i en obres a efectuar de 3.000 milions le pese
setes sempre que l'Estat espanyot garanteixi a les obligacions que ei cobreixin un interes del 5 per cent anual i lt
per cent d'amortització durant
els 32 anys que alee tardi en

realitzar-se.
En resum: es dernana a l'Estat que garanteixi l'èxit a una
inversie de capital de 3.000 milions de pessetes er, i cona que

Púnica garantia certa i positiva és precisament aquest aval
del Tresor espanyol, es evident que qualsevol societat o
empresa nacional estrangera,
seus' neeesitat d'intermedia-

ris, prendria .segurament
seu eärree la eonstruccie de toles les obres que el Govern es-

panyol entengués convenient
construir en benefici de l'eco.
!lumia nacional; per?) rara que
el pagament d'intereesoa i
amorldraehl suposa un gravamen saabre els pressupostos general, ti e VEstat. que hauria de
cobriu' - st' amb nous ingressos
o tribute, aquesta Cambra enten que no poi, comprometre's
l'aval del Tresor cense una
llei especial adoptada per les
Corte. i faltant això. cense les
mes !emplee aesessoracions i
informacions de tole ell

organiemee eeonämics represenlatius de la vida rol-leetira espanyola, i co ra que per
a l'efectivitat d'aquestes intormacions As qüestió previa conèixer en Iota la seva extensió
les peticions de la S. E. I. T. E.,

aquesta Cambra d'Indústria, en

virtat de les mona expossades,
atenlarnent a V. E. suplica:
Primer. — eeie es doni publiritat a les seliritude prosenlades a! Govern per la S. E. E.
T. E. que ectualment retan en
estudi d'una comissió de ¡te .
Segon. — QIIP per periode ele tres mieses reobri una informació pública sobre lee es.
mentadas peticione."

Les

Colonies esco-

lars d'enguany
INTERCANVI D'INFANTS AMB
MADRID

L'alralde s'ha dirigit, segona
diu una nota oficiosa, al seu
(Allega de Madrid proposant-li
l'intercanvi de colònies escola rs.
Segons el pla preconitzat pe)
senyor Alvarez de la Campa,
en els mesos de julio' i agost
aortirien de Barcelona 200 nena
acompanyats de vuit professors
cap a la Berra del Guadarrama 1!) mentre que de Madrid
vindrien igual nombre triseco-

lar/ per ter vida de platja, ola

El Sindical [Atufe de Barbera assabente que no te cap
relaeid amb un individu quo recorre les perruqueries per a
Ullil u beuru pe iö a Esa- Or Set/.

Et. nAm DE TnANsPoriTs
El Sindioat t • nin Regional del
Tratisports ha aoordat
Ram
e ne des del dia efaqueet tnes,
el pereonal de eärrega i desedito per a
eärrega formi
la centrarla del per:sena) al
primer tinglado dol mol'
quedant per consegüent
arrullada la que es feia a la
plaça del Pelan.

Un telegrama entusiàstic
A Capitania ens han facilitat el segiient telegrama que el
president del Direetori ha dirigit al rapitä general:
'Pruebas entusiasmo indescriptible y creciente qtle vengo
recogiendo en capitales, villas
y aldeas que visito me han
puesto manifiesto modo indudable la voluntad untinime de
Espaila en todas sus clases, y
su fe ciega en el Directorio, al
que pide contimie gobernando
per muy large plazo. El movi-

mienlo espitituelo reg,neratlor

de España es hoy mucho enes
fuerte que el trece eeptiembre,
y se aferra el país de que dejando la obra a medias puedan volver costumbres y vicios
pasados y las personas que los
originaron o no supieron remediarlo. ()Naciones ayer al
Ejercito, batidera y guardia civil en Bilbao demuestran bien
lo que España q uier e: urden,
disciplina justicia y trabajo y
no volver a un pasado que amagaba ron la desintegración del
país el reinado de la anarquia.
Con la zonfianza del Rey, la
unien itet 11rcite y la Marina
y la voluntad soberana del pueblo. desale el magnate hasta el
obrero mis modesto. no hay
mee flue un camino a seguir y
un deber a etimplir: a seguirlo
y a curnplivle sin tibieza ni va_
citación. y viva Espuria y viva
el Rey. Le saluda con el mayor
afecto."

Els Teatres
MARV P1CKFORD 1 DOUGLAS
FAIRBANKS A BARCELONA
Ens asseguren que dintre por
tenme, potser abans de dure setmanes, visitaran Barcelona els esposos

Mary Pickforil i Douglas Fairbancks,

que actualment sein a París, on han
estar acollits amb gran entusiasme.
Oportunament donaren' compte del
diä i hora fixa en qué arribin a Barcelona.

CINEMES
SAL() REINA VICTORIA
/la esta!. un %deleble Axil
l'estrena de la primera jornada
de la grandiosa obra einernategräfira "El vaixell fantasma",
estrenada dissable passat
aquest cinema. La insuperable
presentad() i l'interee de la
histeria del rapitä Marryat justifica l'entusiasma amb qui) el
palie ha acollit aquesta obra,
fent esperar que l'estrena de la
segona jornada que ha de tenir lino dijous vinent, si mes
no, ha d'aconseguir el mateiz

L'orquestrina Surte, durant
la projecció de da famosa pelIfcula, deleith el palie que oniplia Ita Sala de gom a gom amb
la música amb qué Vaquer orquestrà aquesta obra.

AQUEST NUMERO
PASSAT PER LA CEN-

SURA MILrrAIZ

EL GOVERN DEL D
S'HA PUBLICAT UN REIAL DECRET SOTMETE NT A LA SIGNATURA'
REGIA LA CREACIO DEL MINISTERI DEL TRI BALL I UN CONSICIL•
SUPERIOR QUE SERVEIXI D'ALT COS CONSULTI iU EN AQUELLES QCBS.
TIONS QUE AFECTEN ORGANICAMENT A LES DIVERSES ACTIVITAil
ECONOMIQUES NACIONAI
eMan

Despatxant amb el rei
Madrid. 6. — A fluerra han
despatxat amb el Presidont, ces
sols-secretaris de Gracia i Justicia, Treball. Instrucció . públiea. Estat i Governació. El darrer anava aeo.mpanyat del director d'Administra ció Local,
senyor Calvo Soldo.

El doble assassinat i robatori
de l'exprés d'Andalusia
DE LA VIDA DE NAVARRETE
. Vigo, 6. — Sha comprovat
que Sänehez Navarrete estigué
destinat al Balneari la Moindäriz. on eembla que es dedicara a llegar i rellogar hotel
i xalets durant la temporada
d'istiti. S'assegura que allí sostingue relacione amb una senyorela, amb la qual estigue a
pura de easar - se. Els milis renyiren, essent causa això que
Navarrete t'emanes el traseat,
anant a substituir-lo l'Ore.
LOBS III ESTAVA COMPLICAT
Madrid, 6. — 5 assegura que
en les declaradons deis processats, que figuren ;ti sumar',
resulta provada la intervenció
d'Ore en el pla traseelt i robatori del cota,' ambulancia.
El pla slavia de dese»rolllar
s'otee vo.ssament tue sang. Navarrete, Piqueras i Teruel ha..,
viert de pujar al canse, amb documents falsificats per Navarrete. Després ..rferirien a Lozano una copela de conyae tonvenientment preparada per produir-li el eon. Ors i Navarree
te, ajudats per Piqueras i Teruel robarien l'expeilició i despréa cloroformitzarien a Ors.
Les armes eren el duroforin i
el panlopol. Això demostra que
Lozano no eoneixia per a res a
Navarrete, si be, per al millor
Axil, Navarrete i Lozano s'hasien de posar en conlaele uns
guante dies abans. A l'hora del
robatori, perb, Lozano no el reconegué. Aixi Navarrete pogué
desee presentat de nou a Lozano, pece, amb un altre nom.
Segon el convingut, el 50 per ton
del boli havia de passar a mans de
l'Ors i l'altre ao per cent art repartirien els altres eneartats. E/ fet iba'
via dc cometre el lo, perd, es realitzä
l'Ir percute Ors, el lo no figurava a

l'expedki6.
Ja a dins del colar, l'Ors 'digné a
Navarrete que calia ajornar el cap.
cae aquell dia el desliare per a Gibraltar. que generalment is de dos a tres
nrilions de pessetes. no passava de t6
a tR ml pessetes. Navarrete ho comunica a Piqueras i a Teruel, però
aquest oposa. Mentre Navarrete
comunicava a Ors aquesta negativa,
Teruel clava un enorme ce a Lozana amb lt3 tenalles de marxamar.
L'Or;, en veure. ho, es Iland dantunt
do Teruel. cridant: "Eh! Que,. es
i ab? Ne s'bi val!" Teruel m'entren.
ti ando ell i ti den.1 diversos copa al
cap ami, le 3 tenalle3. Ora migue a
terra, yen; es reté tot seguit i es tornä a aixecar. I.lavors vingué una Iliti.
ta horrible. furioa. Piquera; i Te'
niel no podisn dominar a Ors, forçut,
atletic. i Teruel increpi a Navarrete
quo s'ho contemplava ple d'espant.
—Tu. Navarrete. ajuda'm.
Navarrete Ini intervingué, segons ell,

per separar els que es barallaven; segons Piqueras per dominar a Ors.
Per fi hi tragué un dispar i Ors
cal e* . Aquí els prccessats no es

posen d'acord. Uns asseguren que el
que disparä fou Piqueras, i aquest diu
que Ion Navarrete. Això és el mes

interessant de l'apuntament.
LES CONCLUSIONS DEL FISCAL A

L'ESCRIT D'ACUSACIO

Les cenclusions que presenta el fiscal en el seu escrit d'acusac:ó, sea
les ségüent:
Primera.—Els fets eón cotasfilete d'un delicti) consumat de
robatori amb enacree del qual
en reetiltä un doble
provingut i penal en l'anide
510. m'enero 1, del Codi Penal,
definid-se de les provee, de le,
del sumari. deolararions dels reu, i prova pericia!.
Begona.—Dels dita debeles,
edil, responsables: en coneepia
daufers, Honore Sänehez
Josep Särichez Navarrete i
Francesc i lo Den Piqueraß; com
a cómplice, el proceesat Josep
Donday. i com a encobridors,
Canino Atienza Jiménez, Antbnia Sánchez i Encarnad(' Mullir».
Terecera. d'apreciar,
respecte de Piqueras i-Navarrete, les circumstàncies agravants
'7, 8, 9 i 15 de l'art. 10, i
quant a Ilonori Sänehez i Donday, la 7 i 15 del dit article,
cense c,ue sigui d'apreciar
Gireurnstänela modificativa en
quant ala encobridors.
Guarts.—Que renuncia a la

Cinquena.—Que correspendrh
als autors la pena de cadena !
perpel na a morl; als einnplires,
la de cadena temporal, i als en , .
eobridors. la din presidi major
aubstitiiible per 1Jre56
t, ,
per rau de aexe.
Sisena. — Que procedeix
los abonament de la meitat to_auf

sin descomptat CII concepte de gentes per al mateix.
Una altra, declarant amortitzada
una plaça de poner Je cinquena
classe, vacant per excedencia d'En

Vicens Rodríguez Palomino. adscrit al servei de correus en raennistració principal de Sevilla.

Una altra ídem una plaça de vigema dcl Cos de Vigdencia, vacant
per mort d'En Martí Goyeno Oreja.
Reial decret creant e! Consell Superior de Treball, Comen i

temps de presó soferta.
Setena.—Que en concepte ,det
responsabilitat civil. han (Id
restituir tot el metellic i efectes
robats del colee ambuläneirt

Inc.
i

nit d'antes i no han esta
recuperats ; indeninització d
danys i perjudicis abs herew:
de les violines en la quanlila.ls.
que es fixi, tan en {a forma es tablerta en el tito) quart de I

S'aprova la tarifa de inixima perupen!) per al transport de mercaderics presentades per la Companyia
Transatlántica durant l'any actual.
De Marina.— Reial Ordre declarant útil i convenient per posar fora
de perill els valore i documents dels

!libre primer Ile; Codi Penal,.
tot d'a c me' arnb les riles legajee,
que s'invoquen en Vartiele pri
mer ll Band del 21 de :,,elesfl)
bre do 192:1. arl idee 10. 11. 1:1.
Id. 18, 6 e 79, 1 .21, 127, 516 i
restaras de general aplionei,1 de
Cedí Penal; les aplicables (I"
de Jnetieirt Militar i Llei del 1 7
de gener Ii,. teet •
V. E. no ee.:atit, ressoldrä.
Madrid, de.
El fiscal, Raid Piratee."
Ef. TRIBUNAL DEL CONSEr L.
El tribunal considera responi tLles els processats del delicte ti'hi

vaixells mercants el bot salva-sides
del qual és inventor l'enginyer electricista senyor 5. Ferran López Sebe
Una altra, disposant que tant tts
comandante de Marina deis poeta

corn els registres inercantils entererin les inscripcions de compra i venda que estguin pendents per haver
satisfet les derrames per abonament
en les pérdues per serveis de requisa i nälit reduit.
Reial ord , e circular disposant
convocatòria a examen d'oposicisi
per cobrir quinze places d'aprenents
torpedinistes electricistes . de l'Ar-

•

micidi, sense la concurréaicia de cir •
cumstancies de cap mena. Pros p ea 'e
ha sollicitació fiscal, desestima ni levosia, que segons l'acusació pri -

mada.
Una altra disposant que comenci
el dia primer d'octubre propvinent
la convocatòria d'enginyers de rAr-

rada devava el delicti: a la cate

'ruda.
Tumbé publica la Gaceta els següents
avisos:
Del ministeri d'Estat: Anunciant

goria d'assassinat, cona turbé Va gravant de premeditaci,., Tamb 6
delta d'apreciar la circumstancii
eximent de legitima defensa que pe
obtenir l'absolució de l'acusat apre •
nava al seu favor el defensor.
NAVARRETE VOL ASSISTII t
AL

haver catan suprimir definitivament a
Rumania el Koqueig dels dipäsite en
hei pertanyents als súbdits estrangers.
De i Justicia: Circular derogant la de 15 tic mare de tots. per
la qual es (lincea que els funcionaria
pertanyeuts a la mateixa i ab Cos de
Presons no pogueren dedicar-se a la
preparació d'aspirants a ingres en Yesmentat CO3.
De Governació: Conveni per al
canvi de girs entre Espanya i els Es-

CONSELL

Aquest maní. quan tot just s'hav'
despertar, Navarrete ha cridat
fiad de servei del cos de presons . 4..
li ha dit:
—Escolti. Es pot presenciar ‘t1
Consell de Guerra?
com que l'oficial li ha respo.
afirrnativament, Navarrete ha cz

tate

damat:
—Ah!. dones vull presenciar •e-i.

La vacant
def senyor Miguel d'Unamuno

Consell. Aixi no sentiré tot.
Piqueras esta completament trat • -

Madrid. 0—La "Gaceta" dig pc)aque les vacants de rice-rector i degi
de la Facultat de Filosofia i 1.1e:res
de la Universitat de Salamanca. •

quil. Aquest matí ha pregninat qua a
se celebrarla el co.di de guerr;

La qüestió és acabar ben axial.; ha dit—les feines pesades val mi 3
etillestir-les che pressa. I en dir aix
Piqueras somreia i es passava el cl: t
pel con.

Els processats Honori i Donday

e.° s'han llevat. Estan molt ab.- j

espccialment Donday, que
cstones plora amargamcnt

provei-ixin amb rls nomenaments tle
Nicasi Sanchrz Mata i josep Téllez
31Muesa i Sánchez Rey" respectiremeto, catedràtics dr l'esmentat cenIre docent,

L'indult dels profugs

trua,

L'afer del Banc de Castella
La Sala segona del Suproirt
lia resol', la reforma que sollieitä ta represettlaeni del Com..
le atol :Votad. con( t'a n'uf, declarete, lo proceseut.

Units d'América.

Madrid, 6.—La "Gaceta" publica
una Reía t ordre de Guerra disposant
que s'observM les regles que s'indiquen per al cumplirte:u i apheació
del Reial dccret concedint finé*
déls in-blugs 1 z&nyons no ailistats.

ELS EXTRFAIENIS PAtloti: t
TRIO T ICS
Fit 1a testauetti tio
l'adur;esi° del rotules condent Laceres, 6.—En la seasiti celebranant-lo al pagament de les des- t, da per la Dip„,,,,..3, darreranie,,,,
lose's r illficials 11 - 4 i'''''HI'''', 1 l'ou pres l' acord d'adrecar un manifest a la pros incia convidant a totLa Fira de Mostres
hom a ingressar al partit U. P., que
bUCCeif cli el govern del país
, ha
de Barcelona
Cl heerelari del Comiti. Crin.

tral de 1,1 Fira Oficial de :11ostres de Barcelona ha eelobrat
.
una llarga ronfi • lenota atob
;.:regat r.lmbaixaila a
encarregat do promeore la ron.
¡Jurel/da d'indusloals italiane
a l'estnentada
Probablettlent :Bid) media de
la tornada dels reto d'Itälitt
(passant per Barcelona', s'Ion
ra a l'expeilivid una to lla de fa
colönia ilallana que O n r1 reine
lionienaig° als seis ilahans.

El contingut de la "Gaceta"
Madrid, 6.---La Gaceta publica les eegüente dispoeictons;
Retal tiene( disposant que el
cos del personal eubaltern dele
ministeris, ea denomini retira
endarant Cos de Portees deis
elinisteris chale, i onlenant 'pe
s'observin les regles que s'inSer • iXell en l'orinar l'el:catee
general cle l'esinontal (los de
Portees .

Retal ordre ilisposant que es
constituriai en la forma que s'irisereix la COITII5 , 1 1'. organit..adora del
setè Congrés inttruactri3a1 n1'llorti•
cultura, 1 que es mmenni ele (omites permanents, un a Madrid i na
altte a Sevilla, en la forma que arodies.
De Governació. — Disposant quo
els funcionaria ¡que amb carácter

d'ordenances o portera del minis-

tal de la Governacid o de la Dictecid general de Seguretat, i que per
ata,'" cataren Melosos entre els que
havien de pertänyer al Collegi de
Fills de funcionaris dels censos de ,
%delicia i Seguretat o policia restin cae/osos dels deures i drets que
imposa i concedeix el reglamed de
práctica d'ulteriors diligencies real/matee Collegi, que 63 . 141 reistei ad les guaneras que seis buerade prova.

el

Direceri.
TEMPESTA A MADRID

Madrid. 6.—Avial ha caigut una
iorta tempesta de pluja, tan alarmadora que ,'han regi,trat algunts

,inundacions.

El viatge dels reis d'Itälla
Madrid. 6. — En el räpid
Barcelona arribaren aria paseada a Madrid des alts funcionarle de la policia italiana. els
Mónaco i Leib, amb
l'objecle de premiar sorvei P11
unid de la polioia espanyela,
durant l'estada deis reis dihaha a Espanya.
Acudiren a esperar-los a Ues1 :tetó. els printer i segon caps
de la primera brigada, senyors

d'enot 1 Trabazo.

El Consell Superior
Ferroviari
Mattriil. e.—S'ha facilitat la sewiient nota oficiosa del Consell Superior Ferroviari:
"En la scesie celebrada avui alta
r icontinuat l'examen de la base La i.
1-elativo en el seu apartat segon ale
ferrocarril, que tinguin concedida
earantia d'interessos.
1:examen riel parägrai primer relatiu a eue les empreses que mili.
guin en aguzar cas podran acollirlit
al nou rigim ferroviari previes les
Jormalitzacions consignades en les
'bases i disposicions transiteriee sea..pre que les empresee renuncia a ravlicacidsde la fórmula d'explotarte
que tinguin autoritaada per la sera
concessie i que les despena de 1a
4eerminaci4 del producte a« riail
l'efect iu de l'explotació, intervine". 7,
eerectament per una 4e1eamei6 Me
compte del Osasen Superior Plisle•li
la representació enrieles ge94
1, viari
gene per almena que ea la wilele•.-'

rade
ete Plallub ¡sal nott
riatá;
•th
e kn noa pb-"
1111/0116; perd totteetent-se a les
te condicions:
t_ligi1á1itirretetri la fórmula
freciplolació per posar-ho a to
Sal lea actuara condiciona
d'eardateloili i anab el capital que
si remniaqui a les dites emprein !la ttieetes de la guardia
Winterts, seguint les normes
que es fixin en aquestes mateies bases.
Segon.—Si les empreses no
s'avinguessin a aquesta solució,
lla tneele dels compromisos adquirits per l'Estat no permetessin 'alteració del capital, d'in_
tarta gerantitzat, l'Estat propoearä el reseat de les diles linies
en la forma prevista al plee de
concessió de l'any 18 -14.
Tereeera.—Si en alguns casos tampoc aquesta solució tos
viable, les companyies que no
¡'acceptessin establirien les caves tarifes en els limits que
tonsenten el seu maxim legal, i
no disfrutaran cap anticip de
l'Estat.
Per eiltim. estableie l'esmena
eue per a Pingres de les dites
empreses en el nou règiin es
determinan el seu capital realMent desemborsat i aplicat a
les necessitats de la construcCid i explotació de les Untes.
Després de discutida, forra

aprovats els parägrafs propoeats per la Comissió, me( es
.refereixen.a la determinació de
ta vàlua real d'establiment d'aquestes empreses. forma de raltular les seves tarifes, distritardó de productes i cond:cions

particulars per rescatar-los d'aquestes Untes.
Seguidament ha passat a l'apartat
tercer, que tracta de ferrocarrils amb
Ipoc temps d'explotació, preví examen
de la comptabilitat de ferrocarrils i de
la indEstria a qua estan anexes.
Acabes l'estudi de la base dotze. en
la sessió de densa s'ocuparà el Con. san de la base tretzena, relativa al
rescat de les concessions."

Ei Consell del Directori
Madrid, 6.—El general Vallespinosa ha donat la segtient
nota del Consell del Directori:
"Bayern tractat assumptes
Isense importància."
CONCESSIO
Madrid. 6.—S'ha concedit el
regim exequator al senyor Al, bert Font Ginebra. cònsol ho'' norari de la República dominicana a Barcelona.
El senyor Coicoechea a Cuba
Madrid, 6.—S'han rebut noticies
de Cuba que ha desembarcat
aquella República el senyor Goicoedaca, ex-ministre espanyol.
LA FORMACIO DEL CENS
Madrid, 6.—L'alcalde de Madrid
Fa publicas un ban relatiu a la farmacia del cens d'acord a la R. O. del
president del Directori militar de 23
d'abril ppaxim passat.

creació
del Ministeri del Trebail
La

**da fautoritemi6 dels tupe41 militada
!bien* pmla dele denle:es liar con»:
Ift nimia la diarissIA Permanent
di tstriea, en el qual tenen entrada 8
ve cals per les Cambres d'Indústries..

*

I wribada d'un sindicalista
Saragosaa, 6,--Protedent de la presa d'Oviedo ha arribat el comed. sindic :alista Torres Escartín, que ha ingr casal a la presa.
Ve reclamat pel jutge que entén
ea l'assassinat del cardenal Soldevila.
Un assaltador de trens
Sevilla, 6.—Un dels detinguts ahir
a • Lorca del Rio cona a autor de diva -sos robatoris als trens, ha ¿celan a t que per comer-ele agafava un
sia l desecndent, a la matinada, i en
pina i prop de la scva finca, Hangaya r: que havia robas a la seca esposa, . Ha confessat que havia sanut
rol ti er valor de 6.000 pessetes.
L. CORONACIO DE LA VERGE
DE LIDO
ira: ah:mía, 6. —La coronació pontificar% de la Verga de Lidt5 ha estat el
rnó . gros esdeveniment religiós que sisa
vis t a Cassette,. Ha estat beneida pe/
c: e dama Vidal i Barraquer. D'autami bits solas-rara n'hi hacia mes da
91
Les festes duraran fins diumenge.

la

N OYES RELIGIOSES
FI '1:i z TA DE NOSTRA DONA
DE LES ESCOLES PIES
/ ,s 1 Congrezació de Nostra
Den 1:1 de les Escotes Pies ha
oree a nitzaf, en obsequi als serie
Aro I tectors i socia del Casal
fltkl tu rol, una solemne festa
;o. sa, que tindra 'loe el dia II
dea ¿ate sorn.
•A un quart de nou del mate
a, l' e sglesia dels Pares Escota•
, ee celebrarä la benedicció
des • Ja imatge da la Verge de les
1 14: (soles Pies, Patrona de lesre leteela Congregad&
dos quarts da nou, hi haurä
nef esa de Comunió general, amb
p le sien preparatòria pel rever si u i pare rector del Collegi.
? urant la santa T'ilesa es fare
loreici del mes de maig, i la
ce: tedia del Collee:i interpretarà
es. x
moleta i fervorins.
_V cabarä la religiosa festa
ar:::1 la lectura dais norns deis
r.be
congregante admesos. impos eat-ios la medalla de la

Cçeete•regació; cantant-se tot se• it la "salve" a tres VeUS del
t ayo, Sch. P.
P.
ie dos qu7eits de sis de la tarda, al saló (redes del Casal
Cul teeral, i arda la cooperació
de y aluosos elements de la
Lama : rogar:6 Bajar de la Mare
de 1 )6u de les Escales Pies i
S e i st Josep de Calassans,
Paa. se •elona. se eelebrarä una
vet II ada literaria musical.
III. PLE EXPL1TORI DE LA
SAGRADA FAMILIA
1 e•P ui. dimecres, festa de la
sil rutnita de Sant Josep, Espós
de la Mara de Deu. serie honorat
: st so:eninPs cultes a) Temple
Ea: a jalara de la Sagrada Familia,
poel la Associació Josefina, que
el .5 anslruaix.
A les vuit hi liaurä missa sola t.: ne de Comunió general: a
de s quarts de sis de la tarda,
a a ari, Corona dele set dolors
p pige, sermó i adoració de les
co eles Reliquies, preciós do
tia i - eminenlfssirn senyor Caele na 1 Vives i Tul&
RONOR DE SANTA TERESA
DE JESUS
/ei'arnenge ser:ene dia Si de
rraa Ija, seran celebrals solemnis.
›),L cult a s al Santuari de Nos>in a .Dona del Carme (Pares Car.ei el des), ami) motas de la inautlaa • :te:6 d'un altar dedicat a la
n21
Lea Doelora Santa Teresa
3 esas, costejnt per la "Satina rei Devota", cera a record
de - les festes centanarias.

Madrid, 6. — La Caccia d'avui publica un R. D. contenint la signatura
del rd per a la creació del m'alistes:
del Traban i Consell Superior, qua
, bernia d'alt cm consultiu en les gelestions que afectin orgànicament les dia verses activitats econeaniques.
A aquest Consell Superior es duu
‘I
- fespecialment l'assessorament al Govern
de la qüestió referent a l'Oficina Internacional del Traban, suprimint les
rdificultats que avui existeixen.
. Pel dictamen i elaboració de les meMires de Govern relatives a les indastries econamiques i qufmiques i al
tomara es creen dues Comissions perinanents en les quals es reuneixen les'
representacions interessades i les capaeitats masca-11es en cada una d'aquestes
anatiries.
El Conse/1 Superior del Traban, Comera i Navegació cstarä completas
pels següents vocals:
1.• n-n••aloman n••n•nn••n•••
El president de l'Instala Social, el
.fflusimumacouauasa.a.........earava.
de l'Institut Nacional de Previsió; el
'de la Junta Consultiva d'Assegurances, el de la Junta Consultiva de Cambres de Camer a: el de la Comissiö
permanent Especial d'Electricitat, el de
Sa Comissió permanent de Camera, que
Vaixells ciatrats
les creu per aquest R. D el de la CoI fi reir espanyal "Santa Cristina",
=asió permanent d'Indústria, que samba es crea, els que hagin estat secreta- de. la mar, amb pdo. Amarrat sr. I
Llevatit. Consignatari, /darlas.
ris de Traban, Comerç i Indústria, en
Vapor espanyol "J. J. Sistera de
un torn que s'assenyalarà pel mateix
P; I, la, amb carretas general i
Comerç.
R. D, els sots-directors
Treball, l'inspectar gene- l'a e atgers, Amarras null de les
Industria
rd de Pasas, major del mi- raa w.ssaties. Consignatari, Companyia
T. unsinediterrania.
nisten i del Treball. Camera i inchistria,
Vapor espanyol "Peris Valero".
el representant a Espanya de la Cana
cíe Ferro!, atab Cerrega general.
ben de Comerç Internacional, el reAl a arrea mol/ d'Esaanya NE. Conpresentant d'Esaanya en el Consell
4.atari, Companyia Transmediterd'administració de l'Oficina Internari nia.
cional del Treball.
Vapor espanyol "Mar Blanco", de
El Coasell Superior tindrä per mismuston, rusas carrega general.
ai4 'informar totes les qüestions que
A /barras mol! de Pontait S. Consige! Govern sotmeti en pa o a &'anda del Ministeri del Treball, Co- no ta ri, Regato i Fontbona.
Vapor csas.nyol "Ramón R.", de
amera i Indústria, del qual depón adC.. a sagas-a, amb clareza general i
..ministratiaament.
125 . passatgers. Amarrat mol ¿'EsEl Govern assessorarà en tcts els jan
Cansignatati, Ramos.
afers relacionats amb Porjamització
' ea.por espanyol "Sagunto", de
local del Treball, sense per'arsagena, anda tau( ga general i
de lee prerrogativa de l'Inspassatgers. Amarras moll d'Esríe Reformo Social., Institut de ja a a va NE. Cansignatari, Companyia
Cansen ¿'Emigració.•
la- a Ismediterränia,
Li Coatissió Permanent d'Indasas i lehnt espanyol "Caridad'', de
Nalarl, a mis a mis, per missió,
1-ti Tema amb cärrega general.
menees mificades i pensions
, '1) apor italia
"Lodoletta", de
emeiniques o quhniques pels 1 hin de, amb fusta. Amarrat molí de
ß afecte del, qu'ah
J a Quarantena, Consignatari, CaalIzar 1114 dents deis la- net it a.
11011880118110deata del 11apee espanyol "Aragón", de Gi~4 Pum i lee ;je amb Orregra inmend I :4 par-
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BALAGUER
Fasta da Rastra Dona de MontearNova temida :-: Els Rojete
rat
Cambra de Cometa
La l'esta d'honor per a la Mare
de Déu de Montserrat tingué lloc
l'església dels PP. Escolapis amb
tota solemnitat, maní i tarda.
— Una noca producció literaria
balaguerina "La branca" ha aparegut a la nostra ciutat. Es un ball i
generós esforç dels nostres joyas.
No cal dir que la nova publicació es fa en catalä. Li desitgem
molts èxits.
— Altra cegada es terna a parlar de formalitzar una Cambra de
Comer, ja veurem si aquesta vegada hom arriba mas Iluny de tenir
segell i ratol.
— Hem de donar, com cada anea
/a nota de la celebrada, deis Rosas
a molts pobles del voltant.
PUIGCERDA
La nen : - : La collita :-: La fira de
bestlar
Han estat oberts al tränsit, en la
seva totalitat, els colla de Toses i
Puigmorens, fins ara interceptats
per les nava
— Enguany la collita es presentaria espléndida si no vingués a
malmetre-la la persistent secada que
se sofreix en aquesta contrada.
— La fira de bestiar, que s'està
celebrant a la velna vila de Bellaca
no resulta snob animada.
OLOT
Diverses noticies
Ha tornat de Girona, on eslava
empresonat, el jove En Ramon
Forte.
— La passada setmana van registrar - se tres morts, dos naixements i cinc matrimonis.
Després d'un temps de suspensió obligada, dissabte reaparegué
el settnanari "La comarca d'Olot",
el (mal, entre altres articles, insereix
l'editorial "El plebeu d'ànima", de
LA PUBLICITAT.
— Han sortit d'aquesta per embarcar cap a Amarica Sor Presentada Badia, provinciala de les religloses del Sagrat Cor de Maria, i
Sor Pilar Burch, generala de la dita
ordre.
— Diurnenge hi llagué un partit
amistós de futbol entre cl Club Esportiu Barcelonas i el de l'Olot Futbol Club. el qual resulte torça lateressant. El domini ion iciraa intermiten:, si be el joc de combinació
dele locals els dona regular soperiaritat. El resultat ion de cinc gols
a zero a favor deis obstina
— Ha estas concedida la coastrucció del pont de Besaba sobre cl
Fluviä a En Lluís Cusca per la
quantitat de 413.410 pessetes.

MATARO
Sardanes i ballets : -: L'exportació
de patatas :-: El cas d'En Font
Una associació d'Amics del Ilibre?
Teatre :-: Arribada
Dissabte passat singar: loa l'anunciada balada de sardanas, organitzada per l'Anastat Sardanista. Al
prc grama figuraven Vicens, Morera,
Llore, Mercader i dos "Bous .% Nosaltres protestem, no que es toman
Bou,—ja aue cadascú fa cl que vol,
—sitió que es faci figurar al costat
Ilur el nom del nostre gloriós Moren:Ni Eis Bou pot arribar a mas ni
l'ofensa al !acetre Morera pot asser mas grossa per abs nostres ulls.
Per tlijous el Grup Sardanista
n'anuncia una altra a la Rambla
satgers. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatara Companyia
Transmediterränia.
Velen italiä I 'Maria Assunta ins
Cielo", de Siniscola, :t'ab carbó.
Vapor anglas "Pinzón", de Liverpool, amb carrega general. Amarrat moll de Barcelona Sud. Consigtintara Mac Andrew.
Vapor espanyol "Ramón de Bi
latfia", de Gijón, amb carbó. Amarra moll de Portera. Consignatara
Regato i Fontbona.
Vapor Milla "Ball:mocha anib
cal-raga general. Amarad moll de
Saat Bertran. Consigaatari, Bajaras.
1/t'exalta sortite
Vapor espanyol "Carmenchu", de
transit, cap a Tarragona.
Vapor alenvany "Catania", amb
carrega general i transa, cap a Vatiricia i escales.
Vapor Italia "Tridente", ami, ea/raga general i transa, cap a Oporto
i escales.
Velar italiä "Angelo", en Hast,
cep a Antioco.
Corbeta italiana "Pedro", e:1 'tasa
cap a Sayona.
Vapor espanyal "Cabo del Agua",
en nasa cap a Gijón.
Vapor anglas "Churruca", ami)
càrrega general i transa, cap a Pataimas.
Vapor espanyol "Víctor de Chas'arria en Haba cap a Gijón.
Pailebot capanyol "Júpiter", ansb
ciarega general, cap a Malló.
Llagut espanyol "Enrique", amb
carrega general, cap a Reses.
Pailebot capanyol "Sobrino", amb
anega general, ca P a Cartagena.
Vapor espanyol "Cabo Saat Vicente", antts carrega general I trensit, cap a Marsella via de Tarragona.
Vapor hala "Georgia", amb càrrega general, cap a Alexandria i escale&

d'En Castelar, a les nou de la Mt.
— L'Esbart Infantil de Dansaires afecte disimenge la seca anunciada cxcursió a Calella al local de
l'Orfeó. No cal dir que el triomf va
ésser esplèndid, com sempre.
Cal felicitar l'Esbart i en particular el director senyor M. Fradera,
per la seva desinteressada tasca en
el folck-lore catali.
— Sembla que regna un xic de
Pinie al mercat exportador de les
patatas Royal Kinney, De 12 pessetas els 40 quilos, avui seas contractaven a 16 sense compromis, i
abra que tot just es comença Feriabare. El delegat governatiu ha fixat
taxa en la venda a la plaça a la
menuda a lo cantinas el quilo.
Les dificultats i entrebancs per
expensar surten a cada pas, fins amb
la manca de material ferroviari.
Amb tot, es fan bastants operacions.
— Ha estat bastant comentat el
cas d'En afelcior Font als Jocs Fiorals de Barcelona, tota manera que

és bon nie conegut aquí, cm compta
amb forces simpaties i amistats el
jove poeta.
• — Fa ja alguns dies que es parla de la constituid d'un grup d'alaica de les Iletres patrias, amb el fi
d'editar 'libres d'escriptors mataronins cada dos mesos.
Serrada que malgrat la reserva en
qua es porten a cap cls treballa de
constitució, es pot donar gairebé
cono un fet la constitució d'una biblioteca essancialment mataronina,
que donará grana facilitats a tots cls
que desitgin publicar, ja sigui en la
novena, teatre, poesia, algun yoluna
Celebradem que d'aquí a poc poguéssim ratificar aquesta nora. Vagin aquestes entIbes com encoratjament i asan/al als organitzadors.
Pot ésser que a /a fi a Mataró hi
hagi qui es preocupi de la seva grandesa espiritual, en mig dels aires tan
derrotistas com mataror.ins que :dotare ens han envoltat.
— Diumenge a la nit a la sociatat Iris la companyia Fremont-Calvo, sense la senyora Frcmont ni cl
senyor Calvo, doni una representació de "Cobardies" -Amor vigila". Tothom sortí satijet.
— Torna a conviure amb nosaltres, després d'una Ilarga absancia, el jove poeta i escriptor mataroní En Francesa Rosetti. Desitgem
que sigui tan 'larga cont agradosa la
seva estada aria) nosaltres.
SABADELL
Diumenge vinent, dia primer de
l'Aplec de la Salut, el Sabadell F. C.
jugará tun parta de futbol atub l'equip Meteor de Praga, i el dilluns
de laaplec, amb el animar equip de
l'Europa, de Barcelona, eh quals
partits es jugaran al camp del Sabadell, havent despertat un gran interés entre els des-oto del fiaba) saLadellenc.
— Ha començat a estendre's a
les ameres de la Rambla la grava
que ha d'esmerear-se per asfaltar
el mig del passeig Central, la casal
es dura a la practica iinnicdatament.

TARRAGONA
Junta nava
Dues mores
Diumenge patent celehaä •junSa
general la Cooperasiva de funcionaria pública, harem quedar constituida la nova Junta Directiva de la
següent manera:
President, N'Agustí Altas; vicepresident, reverend Francesa del
Val; secretara En Francesa Vergas:
tresorer, En Nicolau Fertnandez;
comptador, Eis Josep Garcia; vocals: N'Enric Mellado, Francesa
Pérez, N'Artur Llturba, En Joan
Navarro Bussanya, En Manuel
Domínguez i En Joaa Ruiz Magan.
— Diumerge se celebra a la platja de la Rabassada la Resta de l'Arbre.
— A la platja de la Pineda ha
aparegut el cadàver dc N'Ant:mia
Rossclla Perella, de 43 anys d'edat,
casarla i filia (1,1 potala de Rinde
cola, la qual ara viaja al carrer
Trafalgar, del barri de Sant Pare,
d'aquesta ciutat.
La insertada, que havia desaparegut de casa seva a les dues de la
tarda de diumenge passat, tenia pertorbades las reces facultats mentals,
— A la Rambla de Sant Joan,
davant mateix del Teatre-Cinema,
ha mort de rcpent En a/anuel Esplugues Cartanya, de 5.1 anys d'edat, soltar i fill de la vila de Montblanda Segons el dictamen ascua
tatiu, el desgraciat Esplugues triad
de mort natural.

ha presentat la dimissió del carree
d'administrador del santuari del
Vinyet el senyor Joaquim de Querol.
— En Josep Masip que, com a
suplent exercia el cartea de secretara del jutjat municipal, ha estas
nomenat amb caräctir definitiu.
— Conforme estava anunciat,
diumenge passat arriba amb el tren
de les 6'3o el romiatge del Via-Crucis de la Concepció, de Barcelona.
Una munió de devots i devotas aitgetans acudiren amb el Sant Crist
a 'abre% a l'estada, d'on anaren
cap a la parròquia, celebrant-se seguidament missa de comunió general. A la tarda anarcn en solemnial
Via-Crucis al santuari del Vinyet,
i seguidament s'emprengué la tornada cap a l'estada.
— A /a tarda del 'primer de maig
al teatre de la Casa del Potule els

aficionats de la casa representaran
amb gran encert cl famas drama
d'En Guimerä "Terra baixa".
— En el partit da futbol jugat
diumenge passat a Valls, corresponent al Trofeu Geraiancr, entre el
Valla Esportiu i cl C. 1). Sitgetä,
guanyà aquest darrer, per tres gola
a zero.
VALENCIA
Suspensions :-: La Fira de Mostres
Una conferencia de Pertegas
A causa del criteri de la riostra
primera autoritat civil els actas que
a altres bandas salan celebrat e:1
honor de Pi i alargall aquí no han
pogut efectuar-se. S'anuncia una vetliada a l'Atener/ Científic, l'Ateneu
Mercantil alemana yemas per dedicar-li un acte i raid mateix dues importants entitats republicanas havien
donat a la publicitat el sau propasa d'honorar la mernarria de Pi i
Marga». Ultra això es I'dia dipositar una corona de flora a la lapida
que retara el carrer a ell consagrat.
Perú, com hem dit, tots aquests actas han estat prohihits i únicament
ha pogut fer-se commemorant el
centenari, un fascicle contenint tres
articles d'En Pi titulats "Tendència
d'Espanya vers Forganitzacia federar', "La qüestiä social" i "Sobre
aligarquia i caciquisme", precedits
d'una biografia i de l'ofrena d'un
grua de !hure pansadors. Aqueas
fascicle ha estat repartit profusa/nena l'ora d'aixa i de amagues articles als periódica, res ha estat possible realitzar en aquesta data assenyalada.
També s'anuncia a la Casa de la
Democräcia un acta per ¿entonar
l'indult de "El Poeta". L'acta, com
es pot suposar, no tingué lloc, car
prèviament es va ordenar la seca
suspensa.).
Dissabte lampee pagué celebrarse la inaugurada de la biblioteca de
la Joventut Republicana, en la qual
alguna oradora Pi havien de arenare
part tractant d'autora coneguts, degut a qua igualment va dirigir-se
una ordre de suspensió a la dita entitat.
L'activitat • deis partits política i
entitats culturals lia quedat re-luida
a. no-res. t .• •..
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— 11:01 con/cuya ja els tratralls
preparatoria per a la Fira de :lastres. S'inaugurara el dia so dala carrenta i durara fins al dia 25, a no
ésser que donin resultat les gestiono
que s'estan fent perqua els reis d'Italia la visitin, en el qual cas s'ajornaria la seva inaugurada' per a una
data mas praxima a la visita deis
sobirans italians.
La fira de Mott,tres d'enguany
compta anda maltissims expositora
anib gran cancurrancia de cases
estrangercs, espccialmeat d'Italia,
Alemanya i França.
— L'artieta Fin* Pertegits dona
una interessant col:fui-anda a l'Ateneta parlant del nu de dona en
l'art. Per la vasta cultura de Pestei per la sa ya traça de dibuixant, la conferancia, illustrada amb
diferents chbuixos espontanis, cadavingué força agradosa.
Els socia de l'Ateneu ii eteriren
Ost

àpat,

EL LECTOR DIU.
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ELS CLASSICS CATALANS

VALLS
Noticies diversas
L'Ajuntament ha acordat donar
una subvenció de 25 pessetes al
"Comité Olímpico Eepañol", amb
mota( de l'Qlimpiada de Paris.
Ha nsort a la nostra ciutat, a
Veclat de 114 anys, el senyor Ranion
Paras, gerrna del a:manga i sacad
general dc Barcelona doctor Francesa Pares.
— Diumenge passat doni una
conferència al local ¿'"Aroma Vallena" el professor de 'Badcelona
En Josep Pujal i Serra, sobre el tema: "L'Art com a Ilengua de la civilització".

SITGES
Nomenament Romatia :-: Meres novas
Fundant-se amb mohui de salid

Sr. director:
A propasa de ¡'edició dels autors
estrangers en un pla absolutantent
popular coas es cl qua segucix, i
cal que alai sigui, la publicació
"La novela cstrangera" i tenint en
constate el propòsit deis directoas
d'aquesta publicacin (pie pensen untar les obres dels cla.t.sics cata/ans
vertidas al totale d'ara, bei 1:a c,tti
diu que no estil del tot cucertat
aquest pensar-avisa
Cree que per donar a conèixer
els nostres clàssics, la forma en que
cal fer-ho es vertint-los al nostre
catalä de cada dia. Cal tenir present
gute el poble is com una pocha. Té
tots els matisos i cuitas que hom
pugui imaginar. La immensa majotia casan agafa un labre o be Una publicació qualsevol ca desenten de
la forma en que esta escrita i va
de 'dret al loas. Miretc tia& tantas 1

tasOlde:Taitilioacidas -que leen pass
als netres ella dial,. 1 amb tot
estar *imites axil ama literatura pobre i Mime lamen table, tanmateix
el poble se les empassa com pa i
mel. No són escritas en la nostra
volguda /lengua, silla en la d'un
vea I abolí vol dir que entremig de
l'einant de paraules que entren pels
ulls empenyent-se i apilotant-se n'hi
haurà que el lector no les entén gota, i tantrateix en esplicara amb tots
els ets i uts la transa i argument
del eme ha liegit, per enravessat
que sigui. Es a dir, que harn negligala la forma i es tira de cap al
lona com ei talment se submergis
a la mar i en sortís tot amarra.
Cree ama una obra literaria per ta/
qua no li manqui vida 1;a disten
formada d'un bell fons i ésser tancada d'ultra una bella forma. Pera,
també, si algun profit volens que
en tregui el poble, cal que li sigui
del tot intelligible, sense notes marginals gire el distreguin i el desorientin en la lectura. No l'obliguen'
a qué säpiga fil per randa la diferencia entre el catala dels clässics
i el deis autora moderas. Això el
di s treuria d'aprendre a parlar cont
cal que ara es parla i de rebutjar
tota aquesta tirallonga da mots que
170 són pas nostres i que tanmateix
tot/tont barreja an /a conversa de
tots els dies. 1 abca cree qua s'anirà
aconseguint de mica en mica. Ara?
Velen aqueixa florida de publicacions de torea menas? IIi pot ajutlar qui-sap-lo.
En Pompeu Fabra es planv moltes vegades gua alguna escriptors
d'ara cmprin erran:antela paraules
que procedeixen del catalä antic. I
dient: Si abra fan eta escriptors, qué
faria el potala erapassant-ac tata
aauesta munió de mota gua recorden e i . vi ranci de la elassica bota
dal rata? Deirccu per als filalegs
la tria d'aquests mota i per als escriptors l'aplicada deguda en llurs
obres. I després, p oc a Poc, el P o
el significat Hur-blequncogi
i e/ vagi apEcant a la conversa,
bandejant les paraules no catalanes.
Mar crea que la versia al catalä
modern es mes convenient i fóra
del tot escalara dintre el mara de
"La novela estrangeraa.
Crea que el reconegut prestigi dels
escriptors que adamaran les obres
classiques catalanes i lIen capacitas
as suficicilt per apartar cl temor
que perdessin Ilur encía Cal dcixar
llur estudi profund per als erudits i
estudiosos. 1 cal talaba esperar que
ala directora de "La novela estrangera" salaran comprendre de quina
faisó pot ésser de use; piafa per
al palde redicha deis 'lastres alassics.
Josep Cadellans-Rossell
LA LLUM VERMELLA, ANTI.
IIIGIENICA

Senyor director:
Quina impressió us fa al resma
la Rambla de Canaletes d'un guant
temps ençà? Deaastrosa, liorripilantl! Una Ilum vermella us trazasparta a ladera, aerabla i tot que la
terna trasbalsada crerni i que cls
passants abans plasents sera humana
esdevinguin diablas ansa la cara veril:ella i flamejant. Quan sorda, pera,
del radi d'aquest foc, la lana dats
alls tan preciosa per a cada ua de
nosaltres qu:e la cenan, ea plana; i
perlem la vista una amamanta. Per
zarca és mol: inolest i desagradable
per ilota el; barcelanias.
Donas si ver la salut pública es
carreguen els ir/mostos, per qua amb
ttra ordenanza municipal no es limita o mili r no se suprimeixen
aquests ante- r e noche en vermell,
anpartats de nO sé quin país que
deu tenis feo en la seca anima en
lloc d'amor a la humanitat?
Louis Gis
LA IL.LUMINACIO DE
BARCELONA

Sr. director:
Fa cosa sta dos anys que es van
instalar en un costat de la placa
de Cataltinya alganss Innata clactries
del tipus nordamerica en els dos modela individual i doble acoblat en
creu als pals del tramvau. Es digtal•
esse allb era un assaig que una ComMunyia productora de fitlid eléctric
cladicava a FAjuntament de la cinta', aasabentztda que arm -st volia Tusoldre aviat el problema de l'iVanninat públic.

No gane mas tard tala abra cmrresa
installava pela utateixos Ras fanals nionumentals
aas a pressia—semblants als de les
gratis avinaudes parisenques—al
Portal da l'Angal i c irrer de Feataneila. No n'hem sentit a pulir
mas.
Ara gute tot va tan bi• potacr
cci qüestió que cls taanics de rAjultameit decidissin sobre quin dels
dos satantes es mes adaquar a ja
//ostra ciutat. 1 ai cap deis dos me •
deis assajats marear Ilur cleccaí aal
començar de prcocupar-se deis nous
ianals de gas a pressió o clectrics,
que ringuin a substituir els inaccorasos fanalets de les :iiés importants
vies ciutadanes, coas la Rambla de
Caialunyi, Corta Catalanes i tantas
altres.

David de Sarrià
LA DANSA ES ,4.RTP
Ile llegit l'interessant article com-

post de (barraca atetes brcus, taulat "Pampellugues" i signat per
Joan Sacs. Cona la justa reputacid d'Imane cultissim qua gaudeix l'emir/cut artista que sintaga
modestament sota aquest pseudònim. Pera en Curtida de reierancia,
en la nota "No val a badar" tal trobo una afirmació al nieu criteri arbi-
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Je-an Sacs, del qual sóc lector asga
du, damas clarament i ben alt que
la sardana—tan dansa i tan nostra
—tal com la gran majoria la banca
no solarnent no éa art sinó gua ar
un escarni de l'art i de la da nsa, ¡
que (ligues tararé que la generalitat
dels balls moderas no són res mas
que una carrincloneria i "una aC5vital profundament antaartística"
amEosrpaeLro, volgut Joan Sacs, que eta
perdonareu la réplica. Jo, pera, restara creient i pensant, junt amb d
seny clarissim de Joan alzaagala
que la dansa es un
nob
p ernua
ilaissina
Salvador
LA FOLLIA DE L'ESPECULACIO

Sr. director:
Un cop finida la gran guerra i
signada a Versalles la pau s'apodera
dels hornea, més bé que un desig,
la follia de l'especulada. El pes de
la hisenda ntalmesa per més de quatre anys de lluita selvatgina feit
prou penqui deis Estala combatents
es deprecias Pan moneda. 1 en
aquesta depreciado') vingué, per obra
i gracia d'ella mateixa, una merla
lacia sense a tan ni mesura de cap
mes-a.
m eri del comer; i de la ira
dústria, la militarista Alemanya, esmicoladora ce sota Hei i de tot dret
en el scu pas per la patita Bélgica,
si bé vençut i humiliat per
les armes aliadas, amb una feixaga
cal-raga danarat de les say as asparIles, fau somniar a un sens nombre un esdevenidor sense preocupacions ni mals-de-caps, especulant en
llur moneda.
A tots el paisos, paró d'una manera especial a la valla Europa, no
mancaren compradora del marc paper. Aguda, com aquell que fa caca
deis acrobàtics, un din pujava per
a Fendema tornan a baixar. Aixa
feu que molla mm interessats ea
aqueixes cabòries d'ésser ric a cesta de les suors dala altrcs hi raenguersin para
Varitat—deien molts—qua Ale.
manya esta malmesa, perb es un
potala treballador i sabrä de sobres
retar-se i fer del mara papen una
moneda fiaca. Demes, la mateixa Europa, els mateixos aliats, no poden
clesenrotHar el san mercat comercial nraneant-Isi un factor tac importantissim cona ho és el poble
alemany. Tot abaa aren raons arca
forres per suposar un reviscolament
dintre la vida económica alemanya,
pera...
Ja sigui les reparacions, les tancions gallea o l'ocupada, de la Ruhr.
vingué tot d'un plagas un daltabaix
espantas. El marc papen, en un obra
i tancar Cürli aquell qui diu
no valgué res. 1 co poc temías
milió era un valor sense impartancia, pasaran a: dormita públic cts bi'
bona i eta trilions.
Es perderen totes les esperances
de millorament quan el Govern de
Strescrnann anuncia cl naixement
del mata or, cutis beis dit, el marc
fet aquest canvi, tots cls
Epspanya tcnien mares pad, tle-r neanc".

rer es cregueren enganyats, o rarlaust més alar, robats. 1 corn a test
craquest engany cregueren Neure el
naixemettil del mara de renda.
Fa poc que feral/ una campanya
per demostrar que la depreciacia
obra del mateix Govern, anhelas de
recell'a monedas borles a cama del
seu marc sense valor.
En aatuesta campanya es feria la
varita:. No es pot caoir la deprecia
ció voluntaria, can ella 1/a portat mas
Izan que tota la guerra i Ira atancolat tot icalilici ¿el comerg i de la
iodastiaa, convertint-lo en runrs.
Damas, la ir.onada fixa dels altas
paieas no a'atara per molt tert?s
ca islam alcmanyes, cae sabut es ciae
en aquells dies, no abstant tots cls
raanaments
de precaucia, arias Un5
g
amas dilatara podía endur-silan
bona ccrn aquell qui diu ntitja Alentanya.
q I respecte del naixement del mare
de renda, es podre acure ben te
uc no es fruit dz cap engany
depreciació voluntaria, si es té ca
cempte que per apoiar-to han tingut
la indltstria, el conterç i l'agricultura del país que posar-hi tot el 5CII
artera i no obstant i això e1 temps
dita si dura rnolt el marc de renaa
d'avui dia.
Havent de reconèixer que urea
parí del caaital cspanyol Na M'arriar en enriquir-se a costa del poble
alernany i aixila era un joc perillas(
que per aquesta cegada ha bortit
mabtruent.
Posenanos a tot i no aneas plori cant vuleht ter vessre el que no es
i procurara suprimir el quoficient Per
a moneda depreciada que, con' deia
crl la 'Justicia Social" del dia 19
del corrent, pot donar-nos mal resultat i a l'ensems ens fa fer el ridicol, car imposetn aqueix imaast
te metzaderies alernanyes que
facturarlas ca dòlars o an franca
.5t1-13503 o l'auras que, avui per avua
mes que la deprecia da
.
talen
ne inxic
r
Ibais Cdiers

te

o
e
e
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general extraordinaria per avui, dimeeres, a les deu de la nit, al sets estatge social, Anbau, 21, per tal d'usenyalar la linia de conducta a seguir
en els greus moments actuals.
ROXA

Notes d'Espor-ts
Luna greco-romana

La dificil situad()
del F. C. Barcelona
cha parlat d'altra cosa
dies, que de la soroa derrota rebuda pels juga':or' s del E. C. Barcelona a Dodimeeres passat.
L'efervescéneia que el resula 1 va produir en els
1,3 ,jers d'entusiastes amb qué
„n iaa el cerote degä. fa pre0,,1 re per a diumenge vinent
e gat, respareguin els jugadors
v ests

e.seanyoaament baluts per

una estrident manifesta, de desplaer.
però i després, qué? Unes
invectiVee Mea a la Dires mes. Els mateixos
atui es mostren tan con; , osos contra els idols caiguts.
•.:raaran a catire en la idola,a ben aviat.
Decididament tal com esiä
ntat avut el fulhol local, es
r. mentre tingui aquest ea: d'espectacle, velen' molt
la enlució.
Certament. la mesura nb,s
reica que batirla de pren--e el cerele seria la eVelinitnar
els causants dl vergonyös
• . .11Na!. Mes, si ho fa, »o sorifinlediatament. la proles-

GIBONES DENA1N
A la gran vetllada internacional que a base de Pinteressant combat Girones-Denain
tindrä Roe al Cerele Bareeloni, Pulmones, el pes fort
del que tant s'ha vingut
pa rlant, rom formidable culpej 'oor
l serit posat davant el pes
fort
ELS CAMPIONATS DE CATA!
AMATEURS
A les eliminatüries del pes
piorno que demä, a la ¡lit, tittdrau 110C al Punebing-bail de
Gracia, aparellats per sorteig,
iluitaratt vis amateurs L Br u,

FINALS DEL CAMPIONAT DE

CATALUNYA
Diumenge, la ser.ció esportiva de
l'Ateneu Eneiclopedic Popular efectua amb gran es.it les iinals del
Campionat catall Iluita greco-romana.
El primer combas per al titol de
campió una cärrec dels populars
Iluitadors Josep Pastell.; i Eladi Vidat. Per la rapidesa amb que es portit
aquesta Enita. poguérem apreciar,
duna manera absoluta, la y alua dels
dos atktes contrincams, car Vida!.
per un precís braç rodat transfurmat zn cintura per davalit, a terra,
%-ence11 ,1%111c111 a PaSaills, a un mima i emaranta segons de cerneneat
l'encontre.
Seguidamem entrazen al tapis els
atletes Sirtes Regulo i fosen Caprela,
els quals feren les &líeles del pu hic dmant minuts i 30 segons, al
cap deis quals veteé Capreta per una
volta d'anta, fennamant subjectada.
El tercer combat. s'efectua entre
Francesa S3:é i Eduard Caehot, sor-

dal, L. Marcel, N. Bisbal i
Sancliez, ele goal: limaran de
pasar aquesta litt pe] toral de
l'estimulada entitat, per tal de
procedir al sorteig i a l'aparellament.
ASSEMBLEA GENERAL
Aquesta nit, a dos quatts
su ih. tind cii /loe, al llarce;ona.
Boxing Club (Paloma, 12, sepon; l'assemblea general per a
l'elecció de la Junta directiva i
altres assumptes trextraordi:la_
ni interés per als asaoriats, per
tal con/ se'IS Vassisteneia.
MOTORIZME

tint vencedor el primer ab 7 nbnuts

III CURSA COSTA itADASS.19.‘
Per aquesta irnportant cursa lian quiatat uva., uals

ge,s comissaris de Penya Rin
els senyurs L/tris
Joan P. Bords, Antom Sastre i
Alfred Sedo Peris-Meacheta.
Priiya Rin ens p.ega que fem
públie als seus .soeis, des d'ea
(tuestes colutrines, que agraira
tinguin dea tots aquells que
sitjos n'aeluar de controle a
la cursa. per tal de consttibuir
a la perfecta organitiaeiú que
la prova sie la Itabassiola ha
aconsegutt, se serveixin 1.assar,
de sj .3 a vuit de la tarda, per
l'estatge social, Pla n:a. de Gatalunya, 9, un se'ls facilitaran
instruccions oporlunes.

c.

AVIACO
EL CONCURS DAVIONS
REDUITS
Diumenge passat, i tal cc-un s'havia
anunciat, Migué lloc ai camp ti ariadel !'rat de llobressat el primer
concurs de modelo redurts (l'avions,
organitzat per rentusiesta Penya de
1..Sire.
Es concurs assoli, en tots els Seu3
aspectes, un exit grandíssim. La concurrencia ion rault nombrosa i s'interessa vivament per les perfumances dels petits aparells, els (leal, es
presentaren en bon nombre i iC7C:1
llurs recorreguts amb tota perfecció
i cense el nr:s3 ininim ineident. obtenint sorolloses ovacions Ics millors
yolades.
Com eslava descomptat, el triond
ecniplet, indiscutible. ion per als concunetas francesos MM. Abrial de
Pega i Chavonat, els dos técnies especialistes d'aquesta mena d'aoarells,
els guata demostraren complidament
el que pot amb els petits models; els nostres participania,
matera ,: esser la pritnera vegada gue
(tedie. ..y en, presentaren alguns
aparells maginhcament construna
acnnsegniren realitzar almins yols
folea interessants.
El aparells inscrits tren disaet i
se'n presentaren once.
Lora de concurs es presentaren
dues "maquettes'' st aviona dele tiptis
Sahlatnig i Arco, admirablement
construides, eapecialment la primera,
degudes als senyors Anioni Felipe i
O un mariner de l'Aeronàutica Naval,
respectivainent.
El cimeurs era de distancia en
nia recta, i dona el següent resultat:
Piitteer: Abra! de Pega, a..mb na
recorregut de 1b5 Metrea,
Segon: Chavonat. anib to8 metres.
Tercer: Abrial de Pega, amb ro5
metres.
(luan: Jal1rele BO:x, amb 44 meten.
Cisque: Abril de Pega, ami) 4a
metres.

ZNIO DE LA DirtEcTivA I %erveix'in Perq 'le. e ' Pugui aPreeiar
Falta classe del joe dels mojessionals
sil-. LA CONSULTIVA
amelesos. La bina davantera d'aquest
eeuip ha jet pariits inagnifics que
• -r. a la tarda, varen ree ele elements que .fur- han motivat critiques en les quals es
l'actual Directiva i Junta posa de maniiest que dificilment pot
va del E. C. Bareekma, superar-se e'. que són caninos de Ice
els grans in:ernac:cnals que la inte7!actar, probablement,
• a de conduela a seguir gren.
EI 133i-cele/la op,1S21-á als jugadors
del sorollds fracàs
Vestal do eoses que anglesos un epuin que respondra a
`les necessitat del moment. Pasqual
e: oit l'actual indiseiplina
s'enearregarà ele defensar el marc del
seus jugadars.
Barcelona en un parid, i Plattko en
parlava de sancione
contra alguns clemente, raltre.
Pié. en eoneret. no se sabia L'ARRIBADA DELS JUGADORS
de. totes matieres de proDE L'ESPANYOL
' .7,ti o les primeres
Aquesta nit, a les unze, arribaran
fls d'ordre extern que chapel baixador dl carnee de Claris els
lIS ja s'exterioritzaran
jugadora de l'Espanyot. de tornada
tisb ansió dels partits amb els
dc la seca tournée per Madrid, Máe çulis am.lesos.
laga. Gibraltar i Granada, no I g han
Ar a que ele d'ordre ititern... jugat diversos partits sortint-ne vic/S ao serb. tan dificil saber-los,
toriosos, }la yen marcar 27 gola per 6
Per't si de suposar-los,
en contra, posan: en admirable lloc
S anunria VAssemblea geneel futbol catall
de : , oris (1 F. C. Barcel e tPENYA ESPORTIVA ESQUERRA
s a : per st primer diumenge
Arme -ta Penya convoca Assemblea
Juny.
•
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EL1ESADVOCAT
ROGENT 1 MISS°

Mí a Cen Toralbus, ðCe3beli, el dia 4 del C0178111
basad robot els Auxilis Espirituals
(A. C. S.)

'

La seva vídua Dominga Parés, fiiJ5, pires, pares
polítics, germans i germans polítics, oncles, ties, nebots
cosins i familia tota, i els Gonceils d'idoinistració de les Co mpanyies di Ferrocarril da Monistrol a Montserrat i Funicular de San! Joan,
assabenten els seus amics d'aquesta trista nova, 1 els
preguen que l'encomanin a Déu.

mort en la pau del Senyor
( A. C. S . )

seva esposa Anna Maria Calafell, fills I g nasi, Maria de Núria,
Josep O. i Carme, filia politica Concepció Iglésas, germans Mercê i Ramon,

A. Molina, P. Romanos, A. Lepiani, i a les elimittatitries del
pes Ileuger ta le amateues D. Na-

dc l'alisar de manera rápida i precisa. escoltant ambdós, en finalitzar Fea
tre. torta aplaudimenta que premiaren
II •ar tasca magnifica.
A continuació rspaaker ces anunSaquest gran nueli que ese inserit al Barcelona només cia que per no haver-se presentas el
iluitador Paz sde Badalona) que haeis avantatges materia!, que
qnorta 1 al qual manca el vía crentendre's amb l'atleta Cebrian,
elemental sentit del con- quedai aquest vencedor, essent desquehficat i retiras del Concur.; aquel:,
resport.
percient tots els seus drets per ala
::o pot negar-se que avni
als matolis ile futbol eiectes del Campionat.
Despres eraquests comban, molt enran pa p i de públic que certadaraent
arlittrats mrialts pe/
guanyar sigui pele procedl- professor de Cultura física de l'Aieque sigui i que nega tota
neu Enc ielopedic Popular, N'Emili
a! contrincant.
Pe:lieer Jerernie, es procedí al reparBatee- timent de premie als atletes classi,Y.uact6 del P.
-sa es doblement difícil i
ficats en el Campionat, rordre del
sidra molta energia per Sol-- qual és el scgüent:
"-3P.11 be. Cal que elimini
Categoría inferior a 60 kgs.: Cam1!,11 l'eseandalOs professio- pió. Josep Capreta. Sirus Regulo.
sera
esk.:ronca
/a
n a qtle
3. Erancesc Fazio.
. moral 1 material.
Caceseeia de 6o a 675 ks.: Cam. que faci mes futbol es- pió: Francesc Solé. a. Eduard Ca: ! menys espeef ate;
chot.
dardunt seu
tregui
67'5, a 72 kgs.: Cams
Categoria
}turnen
gran massa que amb pió: Francesc Beao.
ndu
a.
irc fariatisnie per un Serré. 3. Mattel Andera.
Categoría de 7a a 80 kgs.: Camo un altre nornes fa
pió: Eladi V,dal. 2. Josep Pastells.
3. Josep Cebrian.
.d que sigui voler
Categoría de 8o a mes lege.: Camen les mitges tintes,
-rdre un temps preciós pió: Manuel Huertas. 2. Manuel Albalate. 3. (Desert).
salut del Club i d,
A mes toreo premiats amb henideixin si ls de dale del coslat se n'apro- cines medailes cooperació els se;.er emportar-sent juga- gilents arietes no classifican en cap
..1 Baredona• pel rollete dels tres primen lloes de nurs cateté, ja ha fet el doilorós. gories: Angel Barceló. Ramon Calmen: i ha palpa t els avan- zada, Eusebi Rubio, Tomas Navarro i
' Carmel Davalillo.
• del sistema actual.
mm segur que a la llar- lFUTDOL
aquests &lees Clubs que
L'EVERTON A BARCELONA
ereuran fer una gran :idDissabte vinent arribará a Barceslauran da rendir a
Fer me.s obra es- lona e l fortissini equip de rEverton,
ei qua: ha de jugar contra el Futbol
• .a; heu's acf el lema que
Club Barcelona.
• redimir ei club i arnb elt
El Club de Liverpool re disposat
cl catala.
a fe: unes exhibleions completes que

n

Ha

nebots i familia tota preguen a Ilurs amics una oració per la seva
L'enterrament tindrà loe avui, dimecres, dia 7, a les onze del mati.
tasa mortuòria: LI6ria, 73, tercer, primera.

rammizionra.0.11010•13MBIIM08,10M0~0801M/MIZIMI.

emn07•••n••••n-

treSsis'e: Francesc Calafat, amb 18 me-

Vuite: Jaume Beis. i Santos de (taztaiiondo, amb 13 metres.
Resulten. dones, guanyadors del
primer i tercer przmis de sso i so
peesetes, respectivament, el senyor
Ahrial de Pega; i el segon, de tuo
pessetes, el senyen Chavonat. El premi honorífic per al eonturrcnt lira)
niitlor classifica donatiu del senyor
Bigorra, del Guatee Sepúlveda, al
scnyor Jautne Boix; i cl premi hanoriiic donatiu del pitos aviador Casimir Soler per al miilor recorregut
sartint de terra, al senyor Abrial de
Pega.
La classiffe3ció per dorada de
vol donü eis segticnts resultats

Primer: Abrial de Pcga. amb 26
segans.
Segon: Abr:al de Pega, amb 25.
Tercer: Abr i al de Pega, amb 19.
Quart: Chavenas amb 18.
Cinque Jame Boix, amb 8.
Sise: Jaume Botis, amb 3.
Seté: Jamne Boix, amb 3.
Acahat el c,:-.curs, M. Abrial
Pega y a ter sigues vuls
tots maanifics, i que forte llargament aplaudas.
d'aquest primer coneurs•1
l'entusiasme despertat entre els nostics ufic:onats, ha estat recollit per
Penya de l'Aire que començarl
segu;t l'organització d'un segsn cal'
curo que llama de celebrar-se pel setambre i en el qua!, aprofitant eis
ensenyamel,ts del primer esperem
aplaudir els notables progressos del;
nostres constructor; aiicionats.
ESPORTS DE NEU

REPARTIMENTS DE PliEMIS
La SeceiO d'Esports Misillanya del Centre Excursionista.
de Cat,thiriya, ens anuncia que
per al vizient divewlres. dia 9.
a les deu de la vellia, t isIta lloc
la l'esta II re.partimout de premis ais gnanyadore de lotes les
eur;es skis que s'itan celofreid ltirant el passat hivern a
La Molina i a Luehon.
Et auesla 'Jet liada es projec taran dispositius d'ion/elles filassperant-se de to(s ele fotZ,grafs que voldran d e ixar ols
5•01.1A amb la degibla
antiripac .ui per potler-los elassifiear.

Diontenge vin o rtt. li 11. al
Pare Hotel. de 'rete:tetar
ges hno,ra »..,e el banquet da
clausura de Va e tual kmnporaila
d'Esporls de "Neu,

Uta resmda inseripciO,

la molla eoneurrCrvia assitlua
a les exeursions amb sitie.
La inseripeiú per it dit banquet qurdarit definitivament
'loca dormí, dijous, pregant, per
tant, que no es retardin a fer-se
la »tse...Meló.
EXCURSIONISME
CARNET DEI,
5
"CLUB MUNTANYENC"
Dia S. - Aplcc escolar. Conferència sobre "R.adiotelegraila i radiotepel senyor Lluís Gasull.
Dia it. - Excursió paleontológica
a les y essams de Montserrat.
Surtida per restació de Magónia, a
;es eis. tomen-se el vespre.
Dia u. - Es:en:ski al Vallf•s,
el següent itinerari: Palantordera. ¿Minen "Pedra gentil, "El ce:redor'',
coll Cintet. Montalt i Sant Vicens de
Llavaneres.
Sortida per l'estació de M. S. A., a

les s'o.
Di 1 f I. - Aplec escolar. Visita a
la granja "La Ricarda" i a l'estaci.O
radicteleerafica del Prat de Llobregt.
Surtida a les 9 . 30 pel baixarlor del
passeig de Gracia. Tornada al migdia.
Dia 15. - Ader escolar. Sessió
lustrada atn5 projeccions de diversos
indrets de Catalunya. originals del senyor Manuel 2:acr.
Es començarà a les set de la tarda.
Dia 18.-Es:cursi () a Caldes
:1ontliny. goce d'En Pelan, cita del
¡arel!, Els Castellets, puig de la
Creu, Castellar i Sabadell.
Sortida: per l'estació del Nord, a
les sis h.
Dia 22.- Aplec Escolar". Sessió
illustrada amb projeccions sobre
"Arquitectura rotnänica de Cataluny . 1, 1;er En Timoteit Colominas.
A les set del vespre.
Día 23.-Exursió a la Costa Brava
per Blanes, Lloret i Tossa, i visita
per mar d'algunes cales.
Sortida: per restaceió de M. S. A.,
a le; cine h.
Cal inscriure's fins el dia 22 per
tal d'encarregar rautomObil d'amada.
Dia 2o.-"Aplec Escolar". Visita
fotnerafica a Sant Pau del CanT•
Punt de reuní: Pla de la Bogueria, a des quarts de den.
,............-,-...-.
aaas.saaasvi
attiiial..Lla ¡ad. LUestA
1 Crovali de mas clames en me•
las 1 fustes. naoat e sa en ele cecarlees Curts ',atetar...3. 813 (entre Brerb 1 Lldrla), Tel. 713 9. P.
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e rcats

Mercat de 'fanega
Blat.; 'dalles, de 45 a 43.50.
Idem ruig torea, de 45 50 a 4.50.
Ciliada, de 29 a 30.
Moresc, ele 45 a 4 2.
l i avona, de 45 a 40.
Oserda, de 13 a 14.
Preus per pessetes els /00 quilos.
Vins del país, de 13 a 15.
Idem d'Aragó, de 30 a 35.
Alcohol, de 3to a 35 0.
Misteles, de 70 a 75.
Anissats, de 150 a 350.
Preus per pessetes els 100 litres.
Oli, a 10'50 pessetes el quartä.
Ous, a 2'25 pessetes la dotzena.

ä9ft: 1 hita ge f INDS
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 4630 per loo.
Anglesos; 3150 pessetes,
Italians, 32 . 20 per 100.
Belgues, 3740 per wo.
Solases, 128 per 100 0
Portuguesoa, 0'18 pessetes.
Iloiandeses, 262 pessetes.
Suecia, s'So pessetes.
Noruega, 0'90 pessetes.
Dinamarca, l'ia pessetes.
Romania, 3 . 50 per 100.
Turquia. 3'5o pessetes.
Estats Units, 7'12 pessetes.
Calma, 7 pessetes.
Argentins, 233 pessetes.
Uruguais, 5'35 pessetes.
Xilens, 060 pessetes.
Brasilera, 065 pessetes.
Bolivians, a pessetes.
Peruan3, a5 pessetes.
Paraguais, o'to pessetes.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 45 . 80 per roo.
Egipte, 3175 pessetes.
Filipines, 3. 05 peesetes.

OR
Alfons, 1 4 2 . 50 per too.
Unces, 14250 per ido.
4 i 2 duros, 14250 per loa.
1 duro, 1 42.54) per 100.
Isabc!, 142. 5,1 per ten0
Frailes, 14250 per Ion.
Lliures, 35'90 pessetcs.
Dólars, 7'38 pessetes.
Cuba, 7'36 pessetcs.
iticxicà nou, 144 per roo.
Venezuela, 140 (ter tou.
Mares, 175 per leo.

CAPSES DE LUXE
per a osamenta I batelps. litio Casa

sAaGuts, unir
de Sant Pea, 38

1 ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
emprant

Cafè

amb IM

"Eli P Ain
c« den s da

"

1 4 70 Ptes. pot
CLiN)CA

VIES URINÄRIES
dcl Otear Glaaa.
Ranib n a Pla Buquerte,
rafe,. 6. plenaria
Una fidap!tal 1 dt. Parir

'Jenen,

1

sífilis, impotencia
Lepeclals tractaments per
st guaritnent ràpid sie 'ti
NALALT1E9
5ECI1ET113.,

Matriu, pell,
bufeta, próstata
Corßulta: de O a 12 1313
Eem,tirdes per •
emplean' 1 obrero.

Färica de Productes Ceries
Fajelcs de Veldncia 1 are.
slcs de censtrucció

Casimir Vicens
Despatx: Tullera, 72

Toleren A. 5090
Fibr!ea: Ca . rer Benavent
prop de la Traveseara de
Sana)
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- --ve ient-ste bastante compradors Throns.
el
d'ahir
amb
força
aninmeid,
Illereat.-Tranmcorregu d
tenedors pretenien ahir més preu, tant per la classe veMoresc.-Davant la reduida existncia a nostres molls, a quels
na com la nova procedent del Plata. No per ala?) cal ereure antb una fermesa persistent, tota vegada que l'origina la recluida
ezistOncia
dauet gra sigui mes enraonat que
Com dintre sis o vuit dies arriba un nou earregament, es molt possible quo el preu
no pas avui.
esteä stin un ìiC DillS abundants, fi que la part
de l'interior, ruin aau
p eepuBee.-Malgrat de Seguir termes les ofertes
epmpradora es resisteixi en Dura compre s, esperant-ne millors preuse.
El4 mateata dituerea ulule cap variaGid notable.,
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Es LS ESPECTACLES
• TEATRES —
Gran Teatre del Liceu
Donada WeIngartner
Avui, novena de propietat i
abonament, a les deu. Festival
Vdetboven en commemoració
del primer centenari de la priartera audició de la Novena Siria-

Primera part: Leonera, obertura número 3. Vuitena Simfonia.
Segona part:
NOVENA SIMFONIA
Direcció, Felix Weingartner,
amb la cooperació dele notables
adietes senyoretes Fornells i
Callao senyors Vendrell i Fus.
ter 1 de l'Orfeó Català, que dirigeix el mestre Lluis altHel.
—Dissabte, darrir concert
Weingärtner. Dies 15 i 19. Dos
única coneerts: aimfonia per
l'Orquestra Pau Cuata, sota la
direeei6 del set) meatre. Solistas, Enric Casals (violo), Mallrice )Iarechal (violonce110 ) , Josep Novi (clarinet), Pau Casala (violoncello). Queda obert
l'abonament a tole dos concerts.

#34444feeePeredirireererlfeed.

1 TEATRE

COMIC
camama' inspino-ertona

Demä, dijous, 35 i 38 repre.
Entacia de 1. K...I i Lee 9811.
brea. Es despatia a rompladu.
ria arnb cine dies d'autiMpa-

cid.

MAACIAIN

t

EXIT SORPRENENT DEL PETIT
NARCISIN
Dama, dtmerres. tarda, a tina murta •
popular.
de rana craossai Matinee
Butaca mona ciado, 5 pta. I. L'entremés Chliinerdn; it. La eareue/s
en un seta, Rapaoino, per tierelsin I
vine pala parta de I4 COnipanyll:
La sarsuela en un bete Los
granulad, crearle genial de Narri.
san , alt, a don quitas de en: 1. II
seno dlibll; ii. La preciosa camine'
tu CO un arte El ohloo de la portero, prenent • bl pan riareielni 111.
La p3pular iarsire/a en un eete Loe
granulas. aubln crearte, de Isarrein. ['Jan', Los niñee del heepl.
cte. DiVendreit: al peleo *ere.

44444444444rie

Teatre Catalä Romea
Demà, nit, darrera s'alnada
en aquesta temporada de la
TERTULIA CATALANISTA
REI I NIONJO
PESSIGOLLES
Es deapatxon tiquet,: Capelleria Gili, Hospital, 16, 1 Rellot.
garla Mullor, Davallada de la
Presó, 8.

Tela« OH A

TEATRE NOU

Avui, dimecres. tarda, a les
pino. Butaques e 1 la 9'85 peabatea. Darrera representació de
la deliciosa comedia en quatre

Companyia de sarauela del
barlton

PILL D'AMERICA
Nit, Joventut Jordiana,
00ELLS DE PAS
d'En Roasinyol, i
• LA CASA DE LA TRANQUILLITAT
Demä, tarda, darrer dia en
acuesta temporada de EspeciaIde per a Infanta. El meravellás
espectaele
UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
ßutaques a 1 i a 0'85 pessetes.
Nit, Tertúlia Catalanista. Rel I
monjo 1 Pesalgolles. — Divendres. debut de Jeanne Provost,
LES AILES BRISEES
Es despatxa a comptaduria.

Avui. din-letras. tarda, no hl
ha Uncid. Nit. a les deu, re.

actea

UR

Frederic Caballé

presa de la famosa obra

EL DICTADOR
Fixerasos en el repartiment
Tana !Juró, Impar &tus,
Batilda Tornamira
PERE SEGURA. IIAFEL
DLaZ, MANUEL SANTHUI,
DAM1A ROJO
FREDERIC 011111ALLE
0Ino dsooracions noves de
Gastan. I Fernando:, las&aria de la casa M'aun&
Gran afecte final al segon
acta

re,4444.6.44444.44444444+TEATRE TIVOLI

‘,444....~4.•144444444,eme

Oran companyla de *amuela
Primera actora i dftectors:
FERRAN VALLEJO
i ANSELM FERNANDEZ

Companyia de combdies de

TEATRE TALIA

MELIA - CIBRIAN
tarda, no hi
ha funcaa per donar lloc a Fassala geneial de El crimen de un
detective; nit , a un quart d'onze. estrena a Barcelona riel ((IRna paaelac en I actee El ori•
men de un detective. — Daiaus.
taida. a les cine. La casa de la
Troya; nit. a un quart d'onze,
---.a.rr-li.—diroccres. "

Avui, dimecres, tarda, !

• ni:. no hl ha funci6, per as-

sajar rnuntar el decorat
aparea de vapor per a la
grandiosa obra del mestre

Rafe! Minan

EL DICTADOR
que e'estrenara en aquast
teatre d'asaba dia 10

Protagonista:

EMILI SAGIJIIARCIA
Dijous, tarda. l'opera
MARINA
pel colossal quartet Fellea
Herrero, Llorona Pons, [ml.
II gagl-Barba, Pau Cloral
Nit, a les deu:
DOAA FRANCISQUITA
per Emill Vendrell
Divendres, nit. funció del
Gremi de Taverners. —DasKI

TEATRE NOVETATS
Demä, dijous, 8 de maig de
ciona de cinema i varietats.

Presentante de

NANDU
• LA UVA PELLICULA

dictador

ifflea444,441.~44~4
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TEATRE NOVETATS
Companyia argentina

Rivera-De Rosas
illnuscrosi
COMIAT DE LA COMFANTIA
~Miel d'Enrie De Rosas
Tarda, a les eine. maiint's e a preus
popular'. a prees de molla araron
concurrente craquest tren, que no
poden aselstir a les rucios» de
la nit, narrara representaeld
la comedia en tres artes. de Dernis
ruccoaemt. traducen! Ce Juli F.
Escobar,
ACIDALIA
i no adequada per a senyoreteill,
Nit, a un quart d'onze. cl drama
en tres artes. de Floren,/ munes.
BARRANCA ABAJO
El diales. «mur, Interpre•st per
Matilde airara I Lene Inc Eme,
LA PAZ U CAU
FI de feota:
Ares Periodo alatioral-Afeentl
Dalle per tota la conipanyls
lb GUAU& a Gomptaduria.
Mut,

•414111~~00604•04444444

immim~«.4.44~mewGran Teatre Espanyol
IIANTFERE BERGES
Aval, &marren, tarda. a les 'Inc.

Entrada I botica ESA pealeta.
Demä, rumorees, tarda:
LA RIAODA DEL MINIATRE
Nil. a les deu:
Orto en de la rantaata vodevilesea
prbled, tres actea I treue
ooldroo, de 3. Montero, música del
mesure Pou.
PIDA EL N810141 PORTA
Peana. alises, tarda:—
EL CAM OIL Ole
Nit, 1 cada oil, l'exilia,
PM EL Oledle POSTA UNZAS:
Dleendree, et. estrena del vodevil
en tres actea
PECAT OS LA CAAN

-hat

--zepaceesretedeemeeest44.,
TEATRZ POLICRAMA
Companyia de Joan VII'
Primar actor: Francesa
Alarcón. Primera actriu,
Maria Llunia Monee
dinircres, tarda. a dos
quarts de sis, matinae selerta:
EL MUNDO gs UN
PA/HIELO
doe quarts de sis, matinée
ce leal a
MI PRIMA ESTA LOCA
Divandrea, rut. estrena de la
joguirin N'imita en tres ne.
tes. de Unís de Vargas,
LA SANDUNGA
Es despatla a comptaduria.
e4reeee‘effel/44.04444~04.TEATRE

APOLO

Tournde Manuel Sugrafies
Avui, dimecres, dia 6 d'abril.
Duce grane funciona, dual'
Tarda, a dos quarts de cinc;
nit. a les deu:
Entrada I butaca, 2 pessetes
33 i 34 reprasentacia de la ja
famosa revista en 18 quadros
t. 14...I
en els nons grans quadros
LAS HORAS
LIOHT-DANCES

per als guata han ennfeccio-

nat 290 veatits nona ele lamen re modistas pariaancs Max
Walkarki 1 Madama Jeanette.
Qualre asydandidas dernrarions
de Res i 207 arl ietee, en
escena, 207. 33 i 34 represen
taci6 de sense igual espectacle
LES ANAGLIPHIES
LES OMBRES EN RELLEU
El mas curias. El mas bonic.
El mas agradable i el mes culta
deis espectaeles que es presenten a Barcelona
Entrada I butaca 1 puedes

extraertunart programa.
teepereveimeeeewerreeeee

Avui, dimecres, La moderna
Dala.. El preu de redempol6,
Son1/11 d'amor, Idees Jovenivoles, Ramal ~Otro ii visil•ea.
eetageeeseveeefeepedebee1ee4

COL1SEUM

Af

s

1 Monumental - Padró 1
Walkvria

Atol, n'Asures: Ele anemias de la
dona, II 1 darre re rtnada• La Pu,
4 Jada dala bandolera, per WillisM

/ e. Itero; Un min6 per un sopar;
L'artnarl dele Mediste; El rol dolo
tl e•Pa t DIMus, estrenes: eherloolt
»Imita, I lOrnada; RONDE le untadora dele cerera. Per Mar! Pled•
lord; El torear pote; 1.'deela de.
anolonat I airea.

........e.e.............~..

Cinema Princesa
Vis Layetana, número 14
Talaron 1371 A.

Teatre Barcelona
Companyle emloo.dramL•

t'ea
RICARD PUGA

Avui, dimecres, tarda, a un
quart de sis, la comedia en
tres actea i en prosa, original de Jacint Benavente,
LOS BUHOE
Nit, a un quart d'onze. La
caricatura de tragedia en
vers, de Pare Mullas Seca,
LA VENGANZA DE DON
RIENDO
Decnä, dijous. tarda, La
venganza de Don Metido.
Nit,
MAS ALLA DE LA MUERTE
effladadde5Stes44444.44444r

Teatro Catalä Romea
Te(afon 3,500 A. Divendres,
9 de maig
JEANNE PROVOST en
LES MES 511111111E8
Diseable, 10 de maig:
JEANNE PROVOST en

MIMBREES&

Diumenge. II dit maig:

JEANNE PROVOST en

CHARLY
Jeanne Provoat ea una de los
primeras actrius de Franca.
Cap mas la supera en art, elegancia i distinció. Es despatia
a compladuria.
r.l4O4444.PRPOPO444444~8R

ELDORADO
Collaeu de maleta»
Avui. dimecree, tarda. a les
rana; nit. a les deu. Comiat
de Marea lerda. Colossal
programa. Notables peltfou.
les: MOLDAR TRIO, ion.
gleurs. Exil dele eminents
a rtia tes
BRONZI - FARABONI
LES OCAto , arrabates
L'intrapid NESTOR LOPES
en el seu original número
acrobät ic
HOME O SIMI?
Surcas, surcas, de la graI closissima i genial artista

MUDE SENOS
en les interessants creacions del seu variadíssim
repertora—Darnä, debut, de
LA GOTA
114.3081444+4444.effeereeeePeer

Avui, dimecres. programa
Ajuria: Una filia del Sud, gran.
diosa cinta dramitica, d'äxtt
Insuperable, altament interpre.
tada pu la sanee rival artista
Paulina Frederik, Ajuria;
elons de Benturpiro, grandiosa
comedia magistralment interpretada pel gran actor cernio
Ben Turpin; Lita invisible,
gran cinedrama, l'argument del
qual, altament sentimental,
lb interpretat per la cblebre artista Irene Castle, Ajuria; L'emperador deis pobres, 9 1 darrer
espito) de tan interessant super.
sarta; Sonant el culero, projer.
tant -se el novè round: En bus.
ca de capa, gran broma.—Demä, grane estrenes, entre elles,
Sanee Urna, grandids cinedrama; L'error d'una mara, per
Dorothy Dalton, Ajuria; Rellamp, per Wallace Raid; Oharlot al basar, gran broma, 1
tres.—Diumenge, nit, m'irrita
de la sensacional cinta Per qua
canviar d'esposa?, pela tres

MeitL.
s 136

Corn?
'Usant

celebres artistas de la pantalla
Thomas Mohlgan, Cabria Batanson i Bebe Daniel.

.Salefirt
eetni\ifctbria

Keplandid °Mema
El local mea elegant 1 cómodo
de Barcelona
Cariar Valencia. 2119 1 291,
entre Rugar de Liarla i Bruch.
Orquestrina Torreta. Emerat servei de bar a preus eco.
wamica. Oran (errasen.
Avui, grans sessions, mida, a
das quirie da riar. n Oil, a drae
quarts de deu. Magnific programa. Grans exclueivea. Com

en sis tientes de Misa, bailía.
Sima cortina: *andan busca un
°arreo, de gran broma. i darrer

dia de la projeccid da la pri.
mera jornada de ee grandiosa
obra d'immons èxit
EL VAIXELL FANTASMA
Denla, dijoula ca rt ri complet de
programa, etitrenant-ae la eagana i Atinara jornada de El
vd1O41 faIlLn511116.

Teatral; Triomf i Marina
i Cinema Nou
'

Avul, dimecres, Les
lies salvatges d'Austràlia, Sonant el cubo, 8 round; un milita per un sopar, Barrera d'orgull, La moderna Danta.

Avui, dimecres, grandiós
kait de EL BON CA111, PROGRAMA A.IrRIA. comedia
dramàtica pel simpätic
Charle> hay; LES ENSAYETES, drama, per Mac Mar eh,
NOVETAT3 UNIVERSAL,
número 93 i LA TRANQUIL.
LITAT VE DI TRANCA, e&
mina, per Neal Burns.
Dijous: ELS MILIONS DE
FASST, PROGRAMA AJUMA, gran broma.

p do .« rtdderb nit VtIne
Notables enea Termo
lee«

Mol, dlmeeres, arded programa.
Gran Stil nie U preciosa cOmedill
El
lade, pele grana alistes NOnte Bleue 1 netrence VIdor;
San molida de la m'andina' i estrdorellnärld pellicula El »ve Re»
dardo., ',d'Hm
inS de 144111neot Mista Mithael Warkony, I
la cinta remira L'hotel 5. Pollerd,
ele molla broma
Aviar, estrena de la famosa novena elnema t ogranta, d'Intensa
morid: COnt 00119111901tOn es SON
erearló de 14 fOrnliardiSims 1 cl.
nlal artista Luelenne Legran@

Eliminar el sals6, la trotxa, ele po.
teta i tots els altres objectes tau ex_.
posats a cultivar microbis.
Dera•ut . ho ea perfumeries. a 103uEn48.
etc.. al preu 2 . 5o posees tub.

LADI LLAS

aliarte

(CABRES)

Exterminades en un minut amb

1(55e audieid)
Preeentäri6 en «omita Billa de le

I: Insec t icida PARADELL ••

eminent diva
1111AWAAMDA ami

FARACIA PARAD2Lt.COMI2Assalt,28•BNICELONA

VICOMpanyarl al piano el mitro 1
Albas. Celara asediadas obres do .,,
Vives. Orejón, Benita, Gounod,
Strauss 1 floialn1.
foluciono cOm de costura

UNA PESSETA -P

p conecu.150 penates.

?MIS IIIIICIS CLASIFICO
a 0'50 penates les den primeras paraules 1 a
010 per cada una d'excés
u:

.41.114.:4~4ev,ee tr-e-w,re ev.^brik14Pri

DIVERSOS

LLOGUERS

COMPRES

TURO- PARK
Magnifica Jardlne. El paradis
deis nene: °bota Lotes les
tardes
Denla, dijous, dia 8, segona
matinée infantil: Pul:cine:a
Quatre Gata - El gran CalarIot Wittching Wasves - Muntanyes russes, ate. A les set,
loes japoneaöä, amb reparta.
ment dc jaguinaS als nene.
alagn3le l'amen conalrult expressament per la Casa Faaraa.
A la mattnaa del passat dijous
hi van eonearrer mes de mil
nens.

AIIIIIIIIIII1111111111111N111111111111111111111119101111111111q1

so a.

r comprador forn o n'atinarla errtal O alarmo Earrture a: LA P.
EMCITAT, número OO.
tres o quatre rases
COMPRAR1A Paralela!) a &kilt re.
Ilu de Guisote. Offirlel: 1.. V. Sanies
50113, numero O.
— •
amerare /netrumentäl I
METGE S • aparelli d'elemento. Careen. 301, principal, primera.

orareis° a emires la
SALA moblada
la que slaqui del mi, a can

el'atendte la casa de persona sois luce
Llorar, 15. torre. Gracia.

DIYERSES
HIPOTEQUES. 4., »T'ole:10
r
Utel&C16, tb . h.

Pozales El la Pea.

flirtee. 'releen 6484 A

MAGNE

YE ES
de PrUseia, puriseim. soluble a

BLe
L4 l'anula. Oran extr.encla. Glacis, narre 11/2.,
—-

Tne CollerrueelO di as
%PO. Mida. Deed &fa
48.

n:iv. nad are

•-

c d'oesaid, de 5 m. 380 I 4'90
ToRti a.) nn. ,ruer put21. FI,I d'En:1111

Brusuers. atareis, 28.

PELL, CABELL 1 S1FILIS

F. Montada, dais Hospitals di re
rte. Corte Catalanes, 330, arene.

1,, r • nr

' el"
" 'un'
I3
ESTIIJEJAN
raid
. torres.
• lrte

do rama, ere. tate especial per a pala
retar:, . Droeuerla Cerda. 5. A.10511
Ce i ealau, E.
—_-

nee 1

e embala, peines. aun caes
grano desemptee per tal
de IlquidarileS. aleare., In, interlOr.

ARQu

2b11111111•1111111111111111111111111111111111111111111112•11•Mlnuimi
ToC A A 1 Palee de la e
Äristocratic
11) ni "I Ls Ciilematcprafía
ixt2
• - Saló Orquestrina Sufra
Avui, dimecres. Alma de Dios (exeluen a), obra basada
n•
21 en la sarsuela del matraz noto, adaptaría musical dal .estre Serrano, per frene Alba i Joan nonata; La domadora de
°alees, de broma; la novena de -El Caballero Audaz". La
ca Ohella
II tragedia del Folies Sergere (exclusiva), per Fra n
i Constant Remy.
Molt avis,, astrena de Com oorresponen ele Mis, crea.
ci6
de Luoienne Legrand.
11

pRopiETARie . Tina cap/taller
lta • ctillocar, ore
Cnnit .. 1Ins inntnnlliorobt,a. Rad: Ame
de le= Cloro,

le. Une.

CASA RERE
re a triaqurns. el:Telera.
11l niel lreseee I
copi ded O U CCI0
la. Tetaron 4611 1.

yes. '..lon1-310,

ANTIOA

a 1 Masía Cataiant
de brin rederenidor. a 15 quIMMe•

tres de Barcelona: Produe'.4 vi. 04'.
billetit os. fruites I In-cunas«. rcet
d'alada mineral. Situarid esclenalda per l'es/Meta. Esbarjo I Pronti
Es ven. Preu. 40.000 peones
liad: Nueva Luir. Anunc i e. rente
ulla, nilmer0 19.

I

IIIIMINNIBEV

URALITA
material compost exclusivament amb amiant i ciment

PERA COBERTES

Peques de 40 x 40 cm, colon gris ciar 1 rolg.
Xapes onaulades Canaleta de 120 x75, 185 x 114 1 250 x 114 cm.

PER A REVESTIMENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.
TUCERIK

taludes s'a loa. de difunta times

OtPOSITS par a aigua, difame ambula;

Cinema MIRIA
L'elegant cinema de la intimitat
Provenca-Rbla. Catalunya, Bat.
xador de Balines
Tata ísls chas canal d'escollides
patentes d'alta moralitat i bon
gua!. Programes &tulla I Paramount. Preferencia, 1 paseata;
general, 050. Tarda i nit, cata-

Uralita, S. A
Celes centrals

BARCELONA. MADRID, VALENCIA, SEVI•

LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Plan A. Upa, 15, Idee 1644 A 1 848 A : BARCELONA

ban
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Vermouth "AQU1LA ROSSA" es el millor
inglimminzeummationammuilIRIIIIIIIIIR1011111
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Pasarlo De GRACIA, 36

'optan Ileugers,
Ole de paa cap a Italia serena
l'avInenteta (ramal een-en per
trorniaasais e Barcelona.

fíe:
su

112

d'afaitar-se.
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(La novetat cinematogràfica del segle)

El crimen de un detective. —
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