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FIRA D'IDEES
Be estan les Fires de Mostres. Per?" cal també que els pobles
quin liurs Fires d'Idees. Ca!, en efecte, que el moviment ideo', cicntific i literari tingui liess d'exposició i difusió

assequibles. En els temps d'ara, una de les mes importante
g.ieres manifestacions intellectuals són les revistes. Podrlem
:arar, amb resultats molt aproximadament exactes, la densi: deo:b7, j ca i l'activitat espiritual d'un país atenent-nos
bre, vä!ua i difusió de les seves revistes.
conjunt de revistes valuoses i próspercs indica /a fecunlt inteectual d'un poblz. De regadas, però, existeixen els hocultivats i les forces ideale suficients per fer esclatar una
florida de revistes, i aquestes no apareixen, si g ui per la raó
es vul gui. Diguem-ho en altres termes: si /a florida de re. es c; s un signe de plenitud cultural, la mancança o l'escassede revistes pot ésser deguda a penúria intellectual o bé a
ates d'organització i de técnica.
Catalunya es troba cn aquest segon cas. Té ben poques rees. I en el rengle dele diversos tipus necessaris de revista, hi
.utts notoris. E% nostre company Joan Sacs ha parlat d'aquest
'eme. N'ha par:at també En Tornas Ganes. Ncsaltres només
vroposem avul d'insistir sobre una qüestió que creiem inteentissima per a la cultura catalana. Quan un estranger ens
anta per les nostres revistes, ens sentim avergonyits i hem
respondre amb excuses. En tenim, certament, algunas de moit
'es i apreciable. Perd els buits, els amples buits, resten.
tra banda, les orientacions de la Mancomunitat moya en maade cultura fan creure en la transformació d'ale de les revistes i publicacions patrocinada; o subvencionaper l'organisme català.
Es més urgent cada dia que Catalunya afirmi la seva perso/a*. en el camp de la cultura i que la labor intellectual prenune intensitat i una extensió plenament europees. tina de /es
es indispensables és el posseir una renista del tipus de la
ame des Deux Mondes" o de la "Revue Universelle". Aquest
- de revista amb prou reines s'ha intentat al nostre País. I
•.ra que sembli paradoxal, ara és l'hora més propicia per fun-

Que es necessita per a una revista així? Un director que esaquesta feina, uns quants redactors i collaboradors conaun rntler de subscriptors i cinc mil pessetes de capital.
Director, redactors i collaboradors, ja pode nt dir que els
a. Manquen els subscriptors i les pessetes. Es alguna cosa.
amics? Posem-nos a /a feina? Som-hi. D'ací a molts
d:es es publicarà la crida per aconseguir l'existència prbsLuna Fira d'Idees a Catalunya.

Política Full
DELEGA,T GOVERNA TI],
PROCESSAT.
rctecat per l'Audiencia de
:ale del he jat de Puigeerda
übe al processentent de lo?pa,: Carbone*, delega t
fog nomenat per l'ea-goyer'civil senyar Feh:e Lue ,ie Co ¡co
` legisiatives dc 1922. Aixi,
c: referit Als/na ha esta l pr o _
nOris dcl sumari que se
t-2eir per e:meció electaral. Aneb
3J,I ja quatre eis delegats goa nomenats pel senyar Lueje
cstat processats per n'clictes
z e un. exit de la :Ala pn'inco,
of cric als (pe ahir la pairo.
encara que az.vi sola
de la convenincia s'orienti,,
r camMs.

D'UN DISCURS'
liari de 312drid resseuya una
reichrada al "Cercle tradicia.
dc Barcelona.
2'31 7.33
lleaí II n telegrama d'En
eu e . acabas, mosscl n 3f aneogut
4' un diseurs, i cha que ve dir,
deis escriptors el.. Corchen va:
Se ee'inen una ciudad francesa
, : debrar sus Juegos Florales me:
r-3, Poder voZz9r de la misma
!a dictadura calificada

de tiranla".
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CONFERENCIA LE LA

IOVENTUT D'ESQUERRA CATALA.NA.
divendes, a les deu de la ni!,
40 II. Bou i Sacter donara, a
Bar relon; (carrer de la Caa.r.m. 6). una conferencia sobre
"Conccples fonans..-nlals de la
09055557 ("Fi
:717.7; rdr-

dete•

de dictan

TORNA LA FALDILLA CURTA
Les faldilles tornen a escurcar-se.
Fa dies, fa alguns dies. En parlo ara
perqué Ve a tomb, però ja me n'havia adonat. Hi ha modes que un cop
adoptades cesten de bandejar.
La histeria del vestit co té gaires
exemplas da faldilla carta. La gras
dama i ia gran modista que la pro.
ver:Lo se:ubla que geuerahnenc han
cregut que el luxe només podia
avenir-5e .tr,b l'abundor. Trcbein
mis sovint la ialdilla amb rössec,
la faldilla hipertrofiada Pel merinyac o per la cridol:na, que la faldIlleta arras del genoll. Exhibir /es
carnes d'una manera permanent ha
estat en moltes (poques un senyal
de peniria, bo nernés per a la gent
del camp o per a la p.obrissalla.
Els c omerciants de roba i les ritodistes han tingut punt a inantenir
aquest preiudici. Seguratnent no
han estat ells. sim r, els fabricant,. de
nntges de seda, el.. principals castasts de la seca caiguda.
D'enea que va aparInver aquesta
sublim eructó de l'crginy lium3, les
canica han assolit una importancia
que ningú no es resigna a oblidar.
Notne's aixi poders explicar-nos que
després d'un descens de faldilles que
ha durat, a tot estirar, dura. temporades, contemplen: la res-a as,:ensió.
No s'hauran precipitat els que
d'entre bastidors, governen el vast
isoperi de la Moda? En bona elocrina, calia asar 12/é3 poc a poc. La
Farga exhibici.i de les cxtremitets
que baria estat oferta durant un seguit cranys. hacia de venir compensada per un secret semblantment
prolongat.
La Moda—contra el pacer dele
se p yors superficial; i rondinaires—
té un m'id tiple dios l'economia humana. No es igual que les dones
vaaai d'un:forme, o que cas sorprenguin
arnh canv;s dín'lurrer,1/ella, Ni igual que ens mostrin
tothora les carnes o que les mostrin
una estuua i les arnaguin una altra
estona... jugar a cuitl Vet ach
entreteniment que no és tan exclusivament infantívol cola podien:
creme jugant a cuit, la Humanitat
contrau, nenne massa pena, la terrible responsabilitat de créixer i de
multiplicar-se.
Carles Soldevila
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'LA C0.11.4RCA D'OLOT"
° 000Paragut el acrmartari La Cota (rol«, que harto wat neta
1.41.7itat goternative.,

DE BELGICA
EL SENAT BELGA APROVA EL
NOU PROJECTE DE TARIFTS
DUANERES
Brussel•es, 7.—DI Senat ha

adoptat el nou projecte de tarifas duaneres.
El cap del Govern. M. Theunie, ha record& que Belgica ha
entatilat converses amb Epauva per arribar a un neord que,
naturalment, donarit per resultat la iodueció de laritea.—Br.
var.

AMERICA

El famós jugador

d'escacs Capablanca sembla que ds el
conseller dels rebels cubans
3

Nava York, 7.—El "New York
Herald" assegura que el temes
jugador d'escacs, senyor Capa_
blanca pren part activa en el
moviment revolucionari de
Cuba.
Sembla que l'esmentat senyor Capablanea ha obert a
Nava York una oficina política,
exereint el papir de cons iiler
dels
•
EE. UU.
LA DONA-BANDOLER I EL
SEU MARIT SON CONDEMNATS
Nava York, 7. — Han estat
condemnats a den i vint anys
de presee respectivament, la
dona de eabells carts i el sPtl
marit, que assassinaren un caieer el primer d'abril passat.—
llevas.
JA NOVA LLEI D'IMMIGRACIO
ALS ESTATS UNITS COMENCARA EL PR/MER DE JULIOL
Washington, 7.—E/ dia primer del prentim mee de juliol
cornenearh a regir la Hei que
exclou els súbdits japonesas del
dret d'in-irnigrar als territoris
dels Estats Unas.
L'esmentada Hei tira en
150.000 el nomiiie total d'iminigrants estran gers autoritzats
a entrar a Nordamérica.—Havan.
Ant:ENTINA

LA VAGA GENERAL A BUENOS AIRES :: DESORDRES
Buenos Aires, 7.—El precident de la Repúblira, senyor
Alvean e'ba vist otairrat a intervenir en la solució de la vaga general declarada en aquesta
capital fa alguns dies.
S'han produit alguns desordrese—Havas. A XILE
Santiago de Xile, 7.—Els perit,dirs d'aquesta capital acon-

sellen que sigui acceptat l'ofe
per diversos agrictil_-rimentf
teas alemanys, retal ins a venir
a Xir
fi per cultivar les terres
del Sud.
El Govern tare igualment nitres propo g ieions p e r cultivar
aquesta regid—Hayas.

CARNET DE
LES ARTS
EXPOSICIO A. OLLE PINELL
Aquest iaVe artista espora a la
dc e La Pinac p teca" uns quants paisatges a l'oli i una colicció ele gravan
al baix que indiscatiblement constituei;ten la part mes interessant de la
obra i el i‘ituen CO un IIcr tnel distingit entre els nostres espaialisteä
d'aquesta reanifestzció artística.
Es tat; aquests gravats, d'una Con i esti7stica admirable,
rt cc:6
sets, Cl batee d'una ;en:atina a mol:
caracteri.,tica. Eet ots apesta boixos,
trohailats amb una agilitst acariciadora,
el inc deis blancs i els negree hi es
tractat amb un penetran: sentit de llarmonia i amb un enamorament que erno'
ciona.
En les pintares, sobretot en zIgunes,
aquest pintor es mostra suggestionat
por ja tècnica i la paleta d'un dels
rostres mestrcs pais.t4istes mies persn,aIs. No obstat,t, prescindiw, del
solt que li hagi pogut deixar aquell
guiatge. els srus paisatges acusen un
artista ple de condizions, dotat sobretot d'una rara distinei.3.
De la cAecció. citen: preferentment
la tela ''Platja de pescadors", obra
admirahlement reeixida, i els paisatges 9, in, II i 12 ton daurats i calitjosos, en els quals el pintor semilla
afranquir-se definitivament de la tutella
que gravita en el; abres paisatge g i es
dispesa a parlar el seu Ilenguatge i dir
les seves coses, que pel que seien ett
aquestes obres esperem ene abans dé
gaire es fari escoltar amh ;dad%

SALO PARES
El pintor valencià Genar Palau ha;
exhibit una sirle de teles executadet
a:1lb una habilitat molt remarcable po-

sada al servei d'una fantasia molt
fecunda.
M. Hertuchi exposa a la mateixa
sala un seguit de notes marromtinet,
pintades ande la neva vivesa
moho s . de les quals ja havien figurat
en exposicions anteriors, si is que les

'd'ara no san repliques dels mateixos
temes.

C. C.

re 'suuthque 4111 hl amura un dibuja,
—Ca

BARCELONA, DI.TOCS, r DE MADI DE 1924' ".>"

Al voltant de l'expedició
transpolar d'Amundsen

EL TRIOMF DE Li POEMA
Els grans poetes morts te- 1 gz
nen aquest do gairebé miraculbs; davant . de llur record i de
Ilur obra les passions mes /yo •r ne*-017Z1 4•0 tt.
terabrandades o mes mesquines
s'assuaugen i es dignifiquen;
4 5s1%
quart 'l'hora d'honrar llur memòria sembla arribada, tothorn
es daleix per tenir el seu Hoe
en l'homenatge. Monarques i
mendicante, menestrals princeps, prelats camperols, pre111 -)tv r?
tt'i
sidents d'elles corporacions i
(.4
humils caps-de-colla, acuden a
prosternar-se davant l'altesa
de la poesia, i els uns Ilegeixen
discursos laudatoris, els altres
entonen ränties d'enyoranert,
aquests reciten elegies mmpostes "ad boc", aquella ballquetegen en memäria del geni
absent, i tots, un cija determinat, s'apleguen en torn del monument que els seus,compatrieis li han alçat, i procedeixen
a 1a imposant cerimònia de descobrir-lo. El moment es d'una
immensa emoció.
Perque roneixem aquell do
miraculós dels grane poetes
traspassats, no ens han sorpres gens ni mica les declaraeions que dies encera va ter el
president de la Mancomunitat,
senyor Sala, i les noticies que
e.
en; hi ea donar.
I..., y
INWS- 71: e—afa
r
%
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L'espedicid sortea de la Marina de Pisa el primer
de : Detalls interessantfssim3 : L'escassa simpatía deis anglesos per agosta empresa :: Quant
costara l'expedicid :: Hain trobara espills d'a:gua?
De tot aixt, que s'ha publicat
fins ara sobre l'expediciö
Transpolar Rata Amundsen, no
s'han eabut gaires coses sobre
la natuarlesa de la dificultat
que aquesta empresa ganada es
proposa superar. Horn ha parlat de les declaracione fetos per
Amundsen a Berlín ,. en les quals
el descobridor del Pol Sud ha
dit en pagues, paraules que els

a la Marina de Pisa són de projecció

hidroavions construits

alemanya, aixe és, deguts a
I' enginyer alemany DormierA aquestes parattles, el soisSecretani llene de l'Aviació rontraposa el comunicat en el qual
llena reivindica el roten, de la
construcció. La veritat As que
Dormier, despres d'experiencies
rontinuades durant molts anys,
ha pogut estahlir la millar composició metal-lira resistent a
l'arein de l'aigua de mar, de
manera que els hidroavions que
boas ronstrueix a Itälia per a
l'expedirte es comporten en la
mar com es veritnbIe 1 atetenDes torpediners.
D'aeroplans metällies n'hi ha
en tis de diversos timas i nombroscs; no perb d'hidroavinne
susceptibles, con) els de Dormier, suporto o qualsevulla
war i resistir llargament rae,ció deleteria de ['nigua calada.
N'es una prova que por ~pe
ha un hidroavie Dorrnier,
tipus identir a l'adquirit per
Amunesen i destinat a Espanya,
en realitzar el trajecte d'Italia a
Barcelona, per un pela ateident
del motor haché d'amarrar i
reste tranquillament dues hores
damunt les anadee. amb temps
desfavorable. mentre .s'atenia a
lea reperaciene, eea;i175eles lee
quals l'aparell reprengué el
seu vol i arriba feliernent a la

meta.

Aquesta cfnestid de /a possibMitat quo tenen els hidroavions
Dormier de comportar-se a la
mar com un vaixeli 08 d'una
imprirráncia capital per a l'exit
ele l'expedicie transpelar. Aixe
sembla pie l'èxit de l'eapedicid
es haca especialment en la fe
que Amtindsen nodreie de trabar, en In regid inerplorada entre el Snitzberg i ÇI Pol, els
espill ; daiisua que ti perreelin
d'amarrar ei no ea Irobes mar
lliure i ein nparelle haguessin
de volar tenini sempre sota seu
el desmeire elanl de les superf ieles llore:11e. cono 4 s ara apile!as ea, l'empresa eedevindria erecara radm Ardua. per tal com es
besaria anicement ;obre rentonoinia de vol del; hidedavions
COite nseilla entre ele mil r e nt i
el; mil eine' cant s quilemeteese
sepnris lo eärre gi que portaran,

seva disposició mitjans importants. El cost total de l'expedictó será

d'uns cine milions de

compres (els aparells per Ilur compte costen
quasi un mató cada un).
Amundsen partire amb l'esquadreta a primers de juny. No pot
tardar més per tal rom haurä
de perdre algun temps en els
vals d'assaig damunt aSpitaberg per intentar la volada definitiva el julio'. Sembla que
Arnundsen vol portar al; aparells algunes modifieneione en
el sentit d'ribtenir la reversibilitat, aixe es, la marea endarrera de les hèlixs, la qual cosa facilitaria molt els amarraments.
El problema de l'amarrament
recta sense dubte un dele principals, perquè va Ilegal, Íntimaelit amb el proveiment nuecessin dels aparells del vol transpessetes, tot

polar.
Eis motees; deis aparells eón
Rolle nOVCP anglasos, que l'experibncia. dele; ditims raids ha
&unciste:al els nade antes per als

lins de Vexpedició. Per cert que.

a Analaterra aquesta expedirie
no 03 malt ben vista, per la
simple rae que nn hi participa
can sadit brilänic.
feelmirall Haliä Cagni ha deelnrat que el vol transpolar no
adniet induerinns prematuros.
Cal esperar p o r pronunciar-se,
el resultat de les exploracinne
;series per l'Spilzberg que prerediran la temptativa
L'opina\ predominant al paie
d'Amundsen es que l'arribada
en hidroavió al Pol As mate mà ticament segura. per la red que
ele metalls dala hidroavions no
eón exposats a una tempesta
'lee temperatures boreefie a
l'istiu eón relativament
des dos rumie !Rota zero perOcularmen t notables. i que eis

I. . . a- I e. ‘.36e, rZe.

tipsrells ando Ilur veloritat eco-

nòmica de 9.50 quilòmetres alhora i arob la màxima de 190,
disposant de setze hores, almenys. do vol sen;,' fretura
proveiment, superaran fàcilmera la dietäncia entre l'EpitzItere i el Pnl, que ts mis 960 quilemet re,
Le ineegnita Pol enllb. I,
snbretot. cona havers dit. la ineertitud rfrls amerramente. i, de
enreerrilent la nossible impossibilitat de proveir- ne. Com hom
pot (tediar, l'expedirle Amunds a n haca la l a ":11 enrameee en el
material perfeelissim eme &llamean. Tote eles element; faeneaelee (pie ,'Cl an 011 lee possi-

- -•

•

Pern tornean al tema del nos-

tre artiale. Mossèn Cinto ha fet
un mirada. Al voltant de la seva figura excelsa, les passions,
que eren desencadenades, slan
entente:lee Al seu liamenalge
tothom hi vol esset'. El senyor
sala ha anunciat solemnialment que fins el prnpi monarca, ei rei Alfons XIII, aesistirä,
a la inaugurarie del monurnent.
Vel aqui la victòria de l'espera. Ortodoxee i heterodoxes,
eecepties i or&ents,

La poesia estä per damunt
de les au:les i les rancúnies
po/itiques. La viciar dels ver-)
sos precedents pot essen admi-i
rada de tothom, no menys que
la claquelles paraules que e(
poeta posa en Itaeis del comte
Guifre el Pilón, ferit en la lluie
la contra els normanda,

human e s s.'dt a distosi-

rial d'Annincleen i del; sens
Es l earta ti ,, venta, si
proveida d'una gran
d'anditcrh, sera arnmpanyada .1 fer'una. Porque
ee üffiearpoul L-1 Inri una (pm pot
determina el trinmf n el frarhs
d'aquesta expedites', interraeantkeima.

per ferie ineufirient por rieren:Pe d'un tret treta la distäneta Spitzberg-Alite ka de penp
dos mil viiit cents quilameteee•
En nitre; permites: rival transpolar na Os ilnirament una
nilestie de motora rn d'aparells,
eins tembe. i especialm e nf. una
REPRESA DEL TREIBALli A
qüestid de tfrreny. Annindsen
HARLERM
te a la seva dispesirie elle que
Charleroe 7.—Han reprès
de infl e perfecta existeix eme a
material maritim i ineeänie. treball ale poeta nombrosos miperle si no trnha en la seva e7t- naires.—Havas.
Cherlerei. minaires
rediciA superficies ¡nigua por
enarcar i proveir-se de benzina vaginales han reprits el treball.
—Hayas.
dele aparella d'escorta. lt caldr(t
superer dificultats formidablem.
ODITUARI
Pernun. out ont gararditzar
Drusselles,
7,—Abir va mo-,
sobre
terd'un nmerrnment
sedelcer, senador catòlic
rir
r‘, 11e. der i neeidentadfssim d'hi- i ex-ministre d'Afers entrandrnavions oue p1 . 387 . 71/1 tres o
gers.—Havas.
gu ntlre Iones E. qtti prof. dir 31
a dos renta o a tres rente qui't,metres el Nord del Spiteherg.
cessar) la mar l'Hure, existeixen
La
a Europa
etiperflties arre enneentin ries
dele petin. dele enfile els araAoabadee les eleoolone alomarelfa van nroveita?
nyee s'ha vlet que el gran trlomt
Tot això sein inchcnItes que
dele reaoolonarie ea deu, prinredueixen la importancia
t ire d e le Penterfee fins ara pu- olpalment, al vol femenl. Lee
Idn'tt e sobre l'emlahreee ra de unlona agrloolse s'adheriran als
le: heme!! 1 lee modalitat- del naolonalletes I ultranactionallsvol. n elurtibracfons. Yin gil. ni toa, ele qua,* formaren /a ?mArriurde en, no pot eilt corn pe oló mes Important del Retobeeeeenrrallaeä el vol. tot i les tag. Aquest es reunlrä del MI
derlaracinns que atizó ha fihilat al 26 d'aquest mes, uh oop IraIn estat detInItIvament oonteede fanthstiques,pots er amb red,
del tinent tantea nue publich- °tened« les Metes dele dipurem en la nostra edieit) de die- tate.
Per contestar al looaut dele
sable.
T.a enea certa di e que Amnrei- patrona, ele mlnalree de la Ruhr
!ten conmidere l'eme:v.9a amb Iran declara' la vaga general.
Totee les mines, escopeta lee de
una frednr eunerlet /va, La f roba
o llneum", testan parados.
R to g a red« nefurnl del alee.
Sembla que el Clovern britänlo
leammer. ennmanv emita-a/f d'Am'Ideen n sobretot un gran ad- estb vigilant una organitsaeld
ministrador. Sambia que aquest telele** que s'esta formula
romandrit al Bpitaborg• No ea que »neta Je ah* une »Multa
un que Vexpadlol6 tlugul a la_ _ sine nII Atleta.
f.
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eis catalanistes,
catalanistes, ädhue els mes
reconsagrats. adniirin i :han le
poesia d'En Verdeguee, el fet
que l'Atlänticla sigui un poema
p spanyolista, o, mds encara,
ibero-americanista. Nie es cap
obstacle al mistictsme del sacerdot, perque e:8 menys ereients
el; excepties se sentin enternits per les seves din/nee permites quan canta la flor de
Maria, la menuda i humil farigola. o quan beneeix el seu
calvari amb l'exquisit refrany;
Tot sia per u6s,
Jesuset dolcfssim,
tot sia per ves,

Jesús amores.

situació

wrree4agmemegagme
iimm&AL~wroeftwo
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Lluis Alguer

Un

m3gnific criteri
urbà
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Cada die hem de llançar un plany
per coses que 110 es fan. Es trist que
també ens baguen' de plinyer pez
les que es comencen a fer.
Avui, de noble, ens hern adonat
que al cap d'amunt de la Rambla
comenten a asfaltar. Him sospirat:
grades a Deu I Perä una observaci6 detinguda de la tema dels obrera
—poca--que es dedicaven a pavimentar cus ha lee caure l'anima als
peus Tenim la vehement sospita que
no van a asfaltar, com és de
tot el passeig central de banda a
banda. Tot fa creure que tota la
reparacid es limitara al trocet que
darrerament ha estat alçat per ins-

tallar conduccions de gas o d'electricitat. De manera que tindrem una
perita llanca d'asfaltat nou enmig
d'un gran espai esbotzat.
I quan l'Ajuntament es decideizi

a obligar a la Companyia del Metro
a pavimentar de nou i de banda a
banda, tal com s'establí en remesa
que presentaren els nostres emita,
s'aprofitari aquesta llanca asfaltada
avui o es tornare a desfer per fondre-la amb el conjunt?
Sigui upen sigui. ens sembla un
t..

enorme pitaf4 que no acredita la
Direcció Técnica, ni rAhustamest,
ni l'Alegáis.
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FINANCES I COME«
DEL DIA 7 DE MAIG DE 1924

COTITZACIONS
ROMA MY

ROMA NIAT
Obra
Ilati
Alt
68'95 . 69'00 6885
68'60 68'60 6855
18'80 1680 1675
Matlai

Neta. .

Alacant.
Crrnere .
Guares.

fases
68'85
68'55
16'75
30'65

Filipinas.

Obra

6890
68'60
16'50
6675
238'00

AM Ball

hines
68'90
68'60 BeIgnalt.
1650 Lira.. .
latnres.
6675 muro .
5144110 238'00 241'15 Peso aneen"
Real
.
P. als Moniert

Malles

158'50
38'20
32'50
31'81
T21
238

BORSA DE LONDRES

ROMA TARDA
bOle • •
Ahrallt . •
Melle. •
Oreases. .
c. MetrOP.
Docks. „

Divises sstrangerea
ranea

1I
69'00 6905 6890 6895
6885 68'65 6860 68'60
5460 5470 5460 5460
6 70 1670 1650 16- 0
14625 148'25 14600 /4600
130'25
13025
1525
1525
11950
119'50

Nora Yor)
Franca
Melca

110111
Sulisa
Espan,va
Portugal
Holanda
Dinamarca
Noruega

03868
6725
8225
9743
gaga

3168
$65
11692
25755
31495

BOROS DE MADRID
7070
68'00
95'15
86'10
Sitie iZepdreent 57000
Saite
156'00
lime le. IDO Plata
Tatuan
245'00
Eneros
80'00
Sucres oil.
camas..
89'00
Dad
342'00
Mama.
34650
Franca.
47'00
interhes • . •
Molen"» 415
AIDNIttedble
laterker 1115

1111U1S.

31'61

DON» DE PARIA
6893,
8140
211,
67225
esos'
1523
407
27125

Lerdees
mima
!maya
Rolanas
Italia.
Non Tina
Portugal
sus..
Suba .
Argentina
Brull
Orada .
Nomen
Dinamita'
Bolla
Pleon

6735
8080
212
1535
272

21350

Alemanya
Austria
Praga
Argentina
Montevideo
Elle

a

lis

.111a0. • Ilaitt

imponible
nata
Dalla!
Setembna,
Octubre
novetobtb
12~Tnana,
dora . .

Tanda 7 mala
1500
13'"5
1306
1237
1223
12'09
1106

24'50 2389
2455 23'07
24'63 2402

2367

50d
ez:C:

Tonel

CAFES

1
eria
tal
ante
aahr
fan

'Ubre. >ubre Giner

hallol

30'25
I 2989 2822
30 - 05 28'32
3010 2849

421
435
LIVERPOOL,
440
405 Tunea anternie . .
,
324 Oberrtun
.
Repon leZegrI,

Nova York

ti d

tuca

148 20
a311
ISa

NOVA YORK
Tanta aremer . •
Obertura .
.
Segen leleITIMIL •
lacea
ambre
je: Yerk SUCRTES
mbre
anca 7 malg

21615
4510

Pret.

aä 1

Cotitzacions del dia 7 de maig de 1924

1495.1

• «rus

•

MERCAT DE COTONS

141150

ze

is
p• f
Illors•

•.
•

6910

16575
18500
812500
VALORA NO INSCRITA EN LA COTITZACIO
14962
OFICIAL DE BARCELONA
4131
Coral.
Cornt
4300
. 101'33 Odian muldelure 5%. . •9'25
?ruma 7% f551.
3880 vacuo preferente .
. 124'00 Ajuntament, 811111. 1111,
94'50
615. . . . . 96'75 Hotel 115 51 7%. . . . . 84'oo
.. O. Metrop.
0. T. Remeda OS. . . 101'00 LIMO Salinera altapanya . • 5'60
C. S. coiteutur.16 03 . • 93'75

Suecia

CARVI DE Len
14750
mea
, ose latan&
162'50
a
a Iseass.

flast
Ag.)
ciong

16'82

1630

1431

1382

1701

1644

14'35

1383

27'72

11376

5371

Nova Orleans
Tanta anular . .
obertura . • • •
Seno temerams.
TODOS

29'75

ren

li"71

e

GASETA BARCELONINA
Sants d'ama: L'aparici6 de Sant
Miguel arangel; Victor, soldat i
martir: Dionis, bisbe; Santa Mi-

maba, verga.

NOTA NECROLOG1CA
ENTERRAMENTS PER AVU1
MATI
Salvadora Sales Escrichs, de 65
anys, Olzinelles, 99, al cementiri
Nota A les deu.
Anna Roa Aguiló, de 19 anys,
Rcssella, ta, al cementiri Yen. A
dos quarts de deu.
Arrió Bohme Troger, de z,7 anys,
Mas (Sarria), al cementiri Nou. A
les den.
Maria deis Amada Ariza i Ferrer,
de tn mesos. Sagrera, 227, al cementiri de Sant Andreu. A les deu.
Marcelí Creixell Farrés, de 43
anys, Muntaner, 212, al cementiri
'Vela A les nou.
Narcís Tomás Pérez, de 67 anys,
Hospital de la Santa Creta al ceanentiri Val. A les vuit.
TARDA
Rosina Moret! Lorenzani, de 6o
anys. rassatge de Sant Felip, 12, al
cementiri Nou. A les tres.
Francesa Salavera Salvador, de 68
anys. Lb:Iria. 6o, al cementiri Vell.
A les emane.
Encarnació Anual Arbonés, de 25
anvs, Hospital CIMic, al cementiri
loa. A les tres.
Joanuima Oca Anguiano, de 3 meros. 1:;OU de Sant Francesc, 13, al
cementin Neu. A les tres.
Teresa Miralles Altés, de 6 anys,
Vinaró, 66, al cementiri dc Les
Corts. A les cinc.
FUNERALS
En Joaquim Pujadas i Turull, vidu de Na Maria Albas i Vigués.
Morí el dia 27 dabral. Aval, de deu
a dotze, nasses al Pi.
Na Rosa Pla-Carreras i Ra y e de
Floren.sa_ ahora el dia 24 de mara.
Arui, a dos quarts cronze, a Belkm.
Na Elvira Barangf i Pons, vídua
en primeres i segones noces respectivament d'En Jausne Bonet i d'En
Bru Domingo. Aval, a dos quarts
tronzo, a la Gasa de Caritat.
ANIVERSARIS
En Manuel Giralt i Carreras. Mori el did 8 de maig. de 1923. Avui,
misses de aria a dotze, a Sant Cugat, i de deu a dotze al Pi.
HAVANS "EXTRA-QUALITY"
La policia va efectuar ahir un reRistre al carrer de Vista Alegre, 12,
un va descobrir una fabrica clandestina d'elaboració de tabaes havans, que
procedían de les modestas burilles qué
nencen per la via pública els fumadora
Foren dtinguts Enric Camacho
Josep Pérez Ruiz.

CAMISERIA
SANS
Bulimia, 32
Gral asurtil u cachet
PREPARANT EL VIATGE
REIAL
Segons noticies, avui han de sortir
le Madrid per a la nostra ciutat una
acalta d'alabarders i l'esquadró de
escorta reial que hauran de prestar
ervei durant l'estada dels reis a Bar-

glena.
A l'estatge social de l'Aplec Esecr
•r del Club Muntanyenc (carrer de la
Princesa, 14) En Lluis Gasoil donaavui, a les set de la tarda, una
nnterincia pública sobre "RadioteleJadia i radiotelefonia".
L'Aplec Escolar del dit Club efer
guiri diumenge, dia g , una visita a la
puja `La Iticarda* 11 a l'estació ra•
•»ággig ies del Prat de 1Jobregat.

Sortida a les 930 del baixador del passeig de Gracia.
La Secci6 de Geologia realitzarà el
mateix dia una excursió paleontològica
als vessants de Montserrat. Sortida
de l'estada de Magaria a les sis, i el
Club també hará el mateix diumenge
una excursió al Valles.
Colla

ALBERT; Indestructibles

"EL BORINOT"
Ama, dijous, surt el número 24 daquest popular setmanari humoristic i
salde amb abundor de dibuixos a
diversas tintes, i amb aquest text, entre altres coses:
"Elogi (?) del biberon"; "Les flors
de maig"; "El senyor Corrons salta
fet del P. U. P."; "Peripacies reials";
Siluetes: la Mqnyos"; "Xafarderies
sabadellenques"; "Gran oda"; "El
món es complica a causa de les dones"; "Una nit pesada"; "El món
progressa?"
No mancara l'esperada secció dels
"sets i vuits".

Girona, Lleyda, Saragossa, Osca i Te
ruel per demanar a l'Estat la installació a les costes de Catalunya d'un'
sanatori anti-tuberculós per a infants
desvalguts de Catalunya i Aragó.
Durant cls /tiesos esmentats la Junta de Protecció a la Infancia, en les
seres oficinas del passeig de la Duana, 1 bis, ha rebut 224 cartas, comunicacions, etc., i n'ha enviar 353; ha
rcbut 214 visites, tut incoat 102 ex'
pedieras i nata revisat 7.117, havent
practicar 133 informacions en relació
als infants mollas i protegits.
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UN CAMIO QUE S'ESTIMBA
atai camió carregat de solee, propietat de Josep Font, anant de Calaf a Puigcerdà, va bolcar, caiguent
des de 30 metres d'altura, resultant greument ferits el xofer que el
guiava i un peó que hi anava. El
mecànic resulta
El camió va encendre's.
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LA CAMPANYA
ANTIPAL.LUDICA
Denla, divendres, a les to del mata
tindra lloc al Saló d'acres de la Diputació la tercera Assemblea de Corporacions i Entitats de Barcelona i
Pla de Llobregat, per tractar del sanejament antipaladic del Baix Laobregar.

L'OBERTURA DE LA PLAÇA
DE CATALUNYA
El rnuntatge del pont de ferro que
ha de servir de pas superior del Metro
Transversal per damunt la paleria del
Gran Metro (passeig de Grado) exigeix el fer les obres a celobert, coro
tallan fet a les Rambles.
Per tant, restara interceptar el ras
per la calçada que va des de la can'.
tonada de la Ronda de Sant Pene a
la de la Ratnala de Catalunya.
Per obviar aquesta dificultar es desviara la circutoció de tramvies i vehicles cap al nitz de la pina de Catalunya.
Des de la cantonada de la Ronda de
Sant Pera, i passant fregant la venta
de can Vicens Ferrer, començarà a
desviarse cl tramvia fino anar a parar al xalet-comuna, i des d'allí 1.1
via seguirà rectament en direcció
teatre Eldorado.
En trobar el tramvia macadam de
la Rambla, aman, sia (la desviada)
bifurcara par empalmar anal i
entrar aixi a la narran general.
Els ultra; labiales tindran una cala
aada especial que sera parallela a la'
del tramvia chavala i en arribar al
pos central de IS placa dr Catalunya
(que va del Portal de l'Angel a la
Rambla de Catalunya 5 (I seguirá per
entrar a la circulataa general de la
Ronda de la Uniaersitat.

RESTAURANT ROYAL.
Sal6 de Te
cada dia te dansant de 5 a dos

quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 1/.
Diumenge vinent l'Agrupació Excursionista Japiter realitzarà una excursió fotogràfica al Monestir de
Poblet.
Lloc de reunió, a Testad() de M. S.
A., a les 5.12.
La Secció de propaganda i excursions de l'Ateneu Obrar del districte II (carrer Mercaders, 38 i 40, pral)
lo organitzat un segun concurs fotogeht ir per al mes de juny, en el qual
podran prendre part tots els aficionats a la fotografia. Per detalls i
bases tots cls dies, de den a dotze
la verlla. a la secretaria de la Seccht

JOIES, VERITABLE 004510
1 objeotes usare de totes Glasees. Preu fix. Tallara, núm. 41.

Colla ALBERT: no s'entornen
LA PROTECCIO A LA INFANCIA
La Junta de Protecció a la Infància, ultra la recollida diaria del carrer dels menors de 16 anys abandonats
i captaires, durant els menos de ganar,
labrar i mara ha realitzat la segaeat
tasca:
Empar de 34 menors d'ambdia sexes; repatriació de 28 menors a
verses localitats de la Península; admitió de 12 infants al Pare Infantil
que soste el Grup Benific del Poble
Nou per a l'assistincia diurna de tills
d'obrar], havent-s'hi repartit ,7848
menjars; ha traslladat 25 menors protegits a altres institucions a l'objecte
de proporcionarlos al règim educaras
apropiat; ha posat sota la tutela del
Tribunal per a nois a 8 infants que
n'enen necessitats; ha adrnes en el seu
Grup Beuälic 13 menors que l'esmentat Tribunal ha posat a la disposició
de la Junta; ha eoilocat tres infanta
en familia honorables; ha sollicitat
l'adhesió de les bales de Tarugo:16

PER J'AYER BEGUT hIASSA
Els "serenos" hagueren de recollir
en la matinada d'ahir, de la aia pública a Emili Vila, que no podia caminar
de lant de vi que portava dins del cos.

MANColluNITAT
DE CATALUNYA

DEUTLI
Emp.rant 1914. ., 7325 interior 4 18

1820. ., 73 00
C. C. Comunal. .1 73'00
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DENUNCIES
L'apoderat de la casa Madorell,
Caralt i Companyia, ha denunciat
un individu anomenat alelis, el qual
féu una comanda de sola evaluada
en 4,568 pessetes, i ha fugit sense
pagar.
- El president de la Societat

La Unió Ultramarina ha presentat
una denúncia al Jutjat, per haver-se
notar cedes irregularitats en ladministrad() de l'entitat, i de les
quals fa responsable a Juntes anteMons.
Segons la denúncia, vcrificat un
arqueig, s'ha notat la falta de quantitats, les quals pagan a unes 6,2oo
pessetes, i d'altres ingressos que
no determina, procedents de balls
benéfics, dels quals no apareixen
justihicant,
Jaume Bosch Torras ha presen
tat una defutneki a/ Jutjat contra
Eugeni Terri, qua el contracta per
collocar una installació elactrica,
concertant el preu tte 788 pessetes,
i ara es nega a saldar la quantitat
estipulada.
En Julia .amich Bcrt ha presentat lamba una &nana contra al
director d'una casa cinematogràfica,
a la qual arrancia per quinze dies
aerqua l'explotas, una pellicula titulada "Operacions científiques",
mitjarmant la quantitat ele 300 pesseres, i es nega a tornar-li la cinta
i a pagar el preu convingut en larrendaent.
m
Daniel Pujol ha denunciat a Ere¿cric aforales, al qual va vendre un
.005512 inotor, venut per a aquest
a una tercera persona, sense abonar
el seu import.

OBLictACIons
1 FERROCARRIL'
Nord 1.• blp. 3%. 6565
» 2,
»
(320
6525
6575.
6500
Pam
"
64'85
6525
Prlorltat . .
ae•aa
s. Joan .
6625
Nord 6%. .
10275
841,0
,Atiiirsäiatts.
65'75.
Valen. 1 1/2 %
95'25
Asturias /.•
64'75
62'75
62'75
.:.%.
!40/9%
0,.$5.

COMPREU
per a la vostra tanta

ESTOVALLES DE
HULE BLANC
Grandärla 1'40 x140 lustre

8 PESSETES
e specialltat de

Casa HOZ

assorlidos.

tildes i (memela 11681«

Placa de Santa Mina, 9
Tenerla, 33

ACCIDENTS
A la ploça d'Urquinaona, Carne
Salvada:. Ramon, en pujar al tramvia
per la part contraria. topä contra un
pal de ferro i co causa una forta conansió a la mojó toràcica.
- Descarregant patatas d'un vagó al
mol! número 2, tinglado Domenech.
Domènec Sales Morales es causà un

Fer , Catalunya 5% 9175
Per, Catalunya 6% 17100
• Catalana 1919 10100
•
•
1922 10100
• Cremallera. .,102'00
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Negociem tots els
cupons venciment
1 de maig
402111211266.1ffla

forta (anda i contusió a la regió toranica dreta.
Per haver caigut des duna escala de
mä on eslava enfilat, hagué d'assea
auxiliat Cecili Borras Andrés, gua
prasentara contusions a les regions
costal amb probable fractura de lea
costelles, de pronòstic reservat.
L'accident va ocórrer al garatge an
presta els seus serveis.

diversos nens que per allí jugaven.
Un guardia taba que es dona compte del que ocorria va matar-lo. Els
nens mossegats passaren al Dispensara per a Ilur cura i examen.

Colla ALBERT: no t'un calor

EL GOVERNADOR DE FERNANDO POO
Anit va sortir cap a Madrid N'Angel Barrera, governador de Fernando Par). Acudiren a acomiadar-lo
una nodrida representada d'elements
agricolcs d'aquells territoris.

L'EXPEDIENT PER DEFRAUDA.,
A HISENDA
El jutge de l'Hospital ha decidir
que no hi ha !Ice a la reforma de
l'aura de processament sollicóada peis
vuit industrials que estas complicats
en l'expedida de dcfraudació a la delegada. d'aliscncla.

no

El coll greixós de la vostra
americana netegeu-lo amb l'especific per a treure taques
MARAVILLOSO. A totes les dro_
puches a 075 pessetes.
CONDEMNES
La Sala tercera de l'Audiancia ha
dictat sentència contra Celesti Pérez
Monte, que mata amb agressió d'arma
blanca a Manan Bolillo el 29 del passat mes de setembre.
El Pérez ha astat condemnat a la
pella de dotze anys i un dia de reclusió temporal i 5,00o pessetes d'indemandó.
L'esmentada Sala ha candemnat
igual pena i a 3, 000 pessetes d'indemnització a Joan Baptista Sabater Valles, que el Iba 2o de nceeembee Últjtr,
a l'estació del Horror, mata el seri
company de traban Rafel Guama
8M3REL•tEi

Ferran, 14. Casa

VANOS CLAPES
MOSSEGADES
Ahir a la tarda, a la placa de Catalunya, va originar-se un gran panie, per hacer mossegat un gos a

t4

114

aceres va?.
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DET E N C ION S
Han ingressat als calabossos del
Palau de Justicia, Alimis Satichez
Castro, reclamar pel Jutjat del distriare de l'Hospital, i Valero Coscojuela Rudos, reclamar pel Jutjat
de la Concepcia, per robatori.
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LLIBERTAT PROVISIONAL
El jutiat de l'Hospital ha decretar fa Ilibertat provisional, mitjanaant fiança dr ;Duo pessetes, a Josep Veranda, processat per com',licitar en el robatori de valoro al
caixer del llana de Barcelona, que
importaven tres- milions de pessetes,
fet descobert l'any passat i pel qual
eati pres l'encarregat de la caixa,
Manuel Paneras.
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Fumadors! L'abús del tabae
la gola, los
i afonía . Alleujament räpid ami)
les Pastillas Bertvan. - Venda:
Junqueres, fi, i farmàcies ben
IIS .produeix dolor a

VATAT

LA
PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada ilioro

ATRO PE LLS D'AUTO MO BILS
Llista dahin:
Al carrer de Ponent a Fermi Picluernot Ribó va rebra erosions a la
regió frontal dreta i cama esquerra i erosions al colza del mateix castat.
- Al correr de la Glera (S. G.),
a Julia Mariné Rosell seña la fractura de la tibia i del peroné drets
erosions al per/ del mateix costra.
- Al correr de la Sal (S. A.),
Joan Isabal Horns sofri la fractura del fémur dret i esquinsarnent
del tala i erosions a diferents parts
del cos.
- Al correr de Palay°, clavara
del de Balrnes, a Manuel Lloveras

-

NEGOCIES' ELS CUPONS
1 DE SIA10

Colomé, va rebre una herida
tusa a la regia supercaiar esq
i contusió de la cuixa asgan:a.
UNA QUEIXA
Un grup de concurrents
doran anit passada al Liceu cas
per protestar de acconcgut sah
tiu ¿'hacer-se despatxat un
d'antrades.
Es el cas que aquests amants b
bona masica hagueren de resigna
a estar a pea dret tota a ni:,
en el moment de cómanla: la a
na Simfonia. de Beethoven.
desallatjã els passadissos, aspe
als que havien aguantar totes les
comoditats de sentir la part ras
portant del concert.
Después de protestar, adema
alegué cbligada a tornar
les entradas, solució que na peda
tisfer da qui amb tan abnegat
siasmc esperaven refer-se de ices
molèsties escoltant les pagines 2
de la Novena.
tessiu mes. " h R
Preneu pastillas
D.
TRES RALS CAPSA
No esperen a ¿ema.
us quedarieu senos el ve
interessa, tard si seit cap.
Cota plats, coro pläteres.
orinals, coro gots, com s
res. con] eseopideres, com
slarneres, coro jos sie cate.
migrares O sucreres, car
natural que allö qua ús
avantatjaa es vengui mes av
i desprds, quart sabreu que &
gun conegut ho ha compra'
N'Os no ho teniu, us sabra
haver apronta! ravinente
.-Ineu. dones, avui mateix 3
vnixellerles Lluis /Npr/ada. 83
bla de les Focs, 8, i Ronda
Sant Antoni, 5 ,
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ESCALTADORS
OIL BIDETS-DUTXES. etc.

JAUME SAURET
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titut de Química

/eluda
PROFESS OR CABRERA
Conferirncia final
r, presidencia del director de
natittadc Quimica Aplicada. doctor
2.mb assistencea de represenles Facultats i altres corpo•
de
56,0 &mitimaes i econòmiques dola conferencia final del seu curs
e, doctor Cabrera, dedicant-la a les'
; ‹aneral de l'estructura de ratono.
es darreries del segle passat
f ea Rity afirmava que l'espectre
il ti la tooa per un cos siirple cr
D! beeripció de l'atora, però en un
geroglific. incomprensible.
ea donà la clan uns anys mes
peenent carn a fenament el
•
!vede! atimic ideat per Rutherford
positiva conpscli central de notació
a massa),
Nat la major part de
primera
cre els resultats dels scus
tormulat s en els següents
•
prnner: lee brbites descrito pels
amens no poden éser enes qualvals. e:ea que tenen confiettracions
rtilegiades. les quals es caracterit, c2rcan t el valor quanti/aten del
oartiu moment dinamic. Així una
a circular és definida per un itnle
Tetre contimít per radi; les'Ora eliptique s . altrarnent, cenen de•es per dos valors numèrics. l'un
ssa l'arta i nitre l'excen1 •exare -eatot.
Nega la radiació prevista
3 a teeria electromagnetiza; ahra• 5cria impossib:e l'exa,teocia
miles estacionarles cnm mostea la
jeaut de l'experiencia. La dinimia atara:ea origina un espectre
airk propi de les regions periferipie l'analisi per Mtjà dels raigs
faelgen. a més a mes. mostra j'espret carrespenent a les rézame clect;,-,:ques .praiundes. El llenguatge
er! alejen aquests espectres e. inteteeTe e t p:e deloqüencea pere, el
k(a re poder aplicar a la seca ingracid les teories formulas a
fern de la hipòtesi sobre la nato
am electromagnética de la lium les
inra en ei lloc rnés nbscur i tonep, Però Bah: ha tarribra a la condi d'uns elements de capero. els
c,! l'han CrndUit a la formulació
'tercer postulat". anomenat de
'e:tienda:ocia": l'energia mesa en
eirCirät/iCS i expressada a
sterler per rnitjä de fenOmens Tmünt re es chrectarnent definida
grearells fen6mens. pera tenen
sea er dependencia ranb ells. El
daquest raport no es coge 7,e7) en el: ha de basar-se la
rad'aquells g.eroglifics.
Ie resultats obtinguts fins ara deser l'interier de l'atem com un
Nerganitzat en 1:na serie de pisos
tres per clectrons d'òrbites peapies.
radars. adés eliptiqucs: els piperb, uns independents dels
•
savint les bebltes s'eatrecreueu
seuel aixi apesta elements qtte
lea manera quedarien dispersos.
...s'.ericia d'en nombre d'electrors
menys gran, muda les propiecossos i permet de jentar-los
tisrniiies d'analogia química o flA .D .aquesta guisa, Bohr ha po!tr el cuadro dels dementa, agruK:15 exactament segons el nombre
teas electrons. en un sistema que
eitix amb la Classificació de Mere

Anuncis Oficials
"BARCELONA"
COrAPAAIYIA ESPANYOLA
D'ASSEGURANCEf
Segons acord adoptat en la
Junta General ordinar , a celebrada el 14 II, mr.rç proppa.sp at. els senyors :icoionistes poden pasear per les of:eines
la CnMpanria. Rambla ele Santa.
Mònica. número 211i Passatge
del Cornerc, 2 i I, toles els cEe-s,
de 10 a 12 del matí. per fa! de
percebre cl cupA número :3, roeresponent rol beneflei oh! ing,ut
el passaf exereici. de 1927 pesbeles per titoi.
Barcelona. 25 d'abril de 192e.
-EL SECRETAIII: Llnis MasVista!: EL PRESIDET:

Xavr‘r Tuselt.
Noicailaina

EST ALVIAREU
TEMPS I DINERS
emprant

Gafe' amb l'el

e

condensada

11 fiar

! actor Cabrera fa remarcar la
¡mereja a-eritablement extraordi• aquesta Classificació que porti Química per les vies d'una cien, nacta. Tots els fenòmens e:de▪ expl:cats: la capacitat reacciocalensia, el magnetisme el cosala Ano!) aquesta sistema▪ a mes a més, es fa possible
irg a de previsió. el qual podrá
M totes les investigacions guías
Professer Cabrera termita la
el Curo amb aquestes paraules:
prnposat en acuestes con ferenfer l'homenatge dels fruits
erra ta , ea de molts anys a aquest
'rae ial mateix temps sie deixar
t e'
eients la certitud de que
de las propietats magnetimrs
a matirix te algun major interés
rcp:sad:c propi de una cui-ositat
tea Quan d'aquí uns anys el
"•,t segle, el qual ara tot just ha
P UBLICITAT

[
e

s

1 PIT1041rITAT
entrat a l'adolescència, s'apropi a la
velicis i girant la mirada endarters
es preocupi de fer el balanç de la
seva aportació al progrés universal,
cm crx jo que estimarà com a major glòria l'haver peneteat fina a la
intima arquitectura de Tediiici atómic. Aixi com el segle dinar es va
nomenar ell mateix el segle de releetricitat, el segle vint podrà atribuirse el nom de segle de ratono; ell va
saber, en la seva primera infantesa.
treure'l de l'esfera duna simple hipätc-ai filosbiica a la categora d'una
realitat experiencial, construint per la
Seca interpretada un nou capítol de
la ciencia el qual no és pas un a més
a mes que s'agrupi als ja existents,
suris que será el mes fonamental
caneca:ira els postulats de la ciencia clàssica en teoremes de la noca.
Per tÄl de reahtear aquesta tasca,
tot just ovirada. le, propietats tnagnetiques seran un poderós instrument.
Amb una cena pena esa veig obligat
a declarar-vos que no espero pas que
sigui la nostra generada qui porti a
teme aquesta obra grandiosa; pertany patear a vesaltres o als deix2.bles que vosaltres tindreu en portar a
cap equcsta ta5cz, els fonaMellt5
la qua; hem començat tot just. Per
això. davant del convenciment que no
ens sera possible acabar l'obra comeneada, rece que es la nostra obligació
e/ portar a aquells que ens han de
seguir, tot la puixança del nostre entusiasme i tot el valor de la nostra
experiència.".
E! doctor Agell prengué la paranla per assegurar al doctor Cabrera el
record per part de tato de les seves
eme/te-anees. Aprafith l'ocasió de trobar-se entre la mejor part dels seus
alumncs i molts arnes de l'Escota, Per
dedicar un record al deixeble Alvarez. sobtadament desaparegut del món
dels vius. el qual fou seguidor d'aquest ordre densenyaments.
Finalment arai l'assistenca de lea
personaiaats cientiihaes, les quals donen un mejor rallen a teto els scus
actas.
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nNTANES
per Gottfried Koller

Continuatie
' d avant dele alls, xuclen les cototes les coses virolaveten ficar-se a la boca tot
b. ,, Sanci cada cegada més en el
Ja la i maginacie, d'aconseguir
411 di stirgida persona, i corn
dead enyoses, despiadades i vatren les frases insubstancials de
rniS els pintaires s'hi emocio 1 s'hi enternien. Tot d'una
l e una gran set, de la fruita
que h arten anat menjant meanant; j obst i el baveres atoaren
r aj ena al l'os atobaren una
1 s'at iparen d'aigua fresca. El
ea canee hacia Ilngut la murde Portar una ampolleta plena
t de &era barrejat ansb

1'70 Ples. pot

1

--aigua i sucre, la qual agradosa beguda Ii hacia de donar forres i pegar-li una empenta en la carrera;
['creme ell sabia que els altres eren
massa estalviadors per espero-larse O per entrar a ter una cepe:a. Ara es tragué l'erripolleta a correcuita, tnentre ele altres s'anipben
la panxa d'aigua, i l'oferí a la senyoreta Zii5; ella en begué la meitat,
11 agradé extraordinàriament i l'anima i es mira Dietrich de reüll amb
una tal beatitud, que la resta, que
ell es beque, tingué per a dl un
gustatan ameraos com el vi de Xipre
iIi multiplica les t'orces. No ea pogue estar d'agatar la m'a de Zets i
sar-li cls capcirons dels dits; ella
li tust5. Ileugcrament amb lindex
els llavis i oil féu com si volgués
enxampard'hi, amb uns morros com
una carpa que somrigués; Züs
fria una mitja dalla falsa i amable,
Dietrich una mitja rialla múrria i
dolça, seien en terra i l'un enfront
de labre i de tant en tant es picaven mütuament amb les soles de
les sabates. con; si es volgutssin
donar les mane amb els pena Z5.13
s'indina una mica entiznara i Ii posa la uta a l'esoatIla, i Dietrich
per correspondre-li i continuar el
tendre joc, quan el saxó i el baveres
tornaren i seis quedaren mirant Sota_
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París ,7.-Comuniquen de Berlín al
"Journal" que segons informes fidedignes el nou Reichstag cs mamita el
dia za del corrent.
Afegeix nl "Journal" que les unions
agricoles s'adheriran a les fracciona
nacionalista i ultranacionalista, les
quals seran , per tant, ia majoria més
poderosa del Reichstag.-Havas.
LA REUNIO DEL REICHSVAG
sBerlín, 7.--Una nota oficios,
jeta per aaguns pement
riadics relativa a qee el Reichstag es
reuneixi el dia 22 del corrent.
Aquesta reuma dare.enderti d.r I ilista definitiva n tele dimitets eiegite
Als centres paalamentaris es tren
que el non Reicheag es rettnira del
23 al 26 del CrOW!!--1-lavas.
ELS NACI . a:ALISTES Vail.EN
TENIR UNA INFLUENCIA DECISIVA EN EL SI DEL GOVERN
Berlín, 7.-En una interviu, un dels
caps del partit nacionalista ha (ícelarat que els nacionalistas, per esser Cl
partit mes fort, recabaran per a ells
una iniluencia decisiva en el si del
&overol.
Digné que l'orientada en la politica exterior d'Alernenya ha d'aliar
encaminada a salvaguardar. per damunt
de tot, les necessitats vital; del poble
alemany.
Parlant de l'informe del Comité de
perits digne que seria Unicament acceptable introduint-ht reserves que es
impossible d'eludir, ja que un Govern
nacionalista no signaria mai unes obligacions inneceptables.-}lavas.

Reaccionaris I comunistes
deuen Ilur elecció a les dones
Berlín. 7.-Els diputats reaccionaria
que han estat elegits en les darrercs
eleccions del Reichstag &aten les tres
quartes parts deis vors que han tiagut
a les dones.
Agrestes han votat també malt a
favor dels
CONFERENCIA ENTRE EL PRESIDENT I EL CANCELLER
Berlin, 7.-Ei presklent de la Repüblica, scnyor Ebert ha tornat a Berlín, celebrant tat seguit una detinguda
conferencia amb el canceller de l'Inoperi.-Havas.
LA PREMSA ATALIANA ES
OPTIMISTA
Roma, 7.-Els perienlies publiquen
una nota oficiosa dient que el resultat de les eleccions alemanyes
no ha eausat cap sorpresa als centres eliplomaties italians.
Afegeixen que seria perillas i arbirrari dedttir del resultat d'aquestes
eleceiens una resistencia per part
d'Alernanya contra els ,aliats, sobre
tc,t en eo que afecta als problemes
de les reparacions.
Considera que les divergencies
sorgides entre els partits de la dreta i el, que sostener' el Govern afecten a Miestione d'indole interior, perd que l'actual actitud del Reich en
assumptes internacionals sembla
ésser el resultat de la divergencia
que existeix entre els diversos partits.-Havas.

CRISI A MECKLEMBURGSCHWERIN
Schwerin, 7.-El Gabinet ha presentat la dimissió, a censeqiiincia
ele desconfiança presentada pcls ultranacionalistes.-Havas.

aparell de telefonia sonso
fils. marca "Godi", de tres
larnpnrea. ninfo guatee ande
ruines, NC U DE TRINCA.
liad: Da:1)71ra. II i 13, imprenota

• D'Aflel ,
ATERRA

El perfil nacionalis- S`ba prodult un in- El final del tincare
a
ta naranacionalis- cident 1110-croata pronunciat per hin l'aguait d`u3 movita será la tracció a Seknica : Ulla car ai banquet de ment Nieta queja
Inés umbrosa t deiegació italiana de les Cambres compta amb 75.000
insllitida
afiliats
Comerç

d ' Ilarer estat adopta -la una moci6

ES VEN

pg FRANÇA

IUGOSLAVIA

D'ALEMANYA

A LA RUHR

locaut miner
carbó parades
Neutralitat atiada
El

Les mines de

Dusseldorf, 7. - A consequencia
illaver-se negat els minaires a acceptar l'augment d'una hora de treball a l'interior de les mines, ¡orna-

pâllids i gemegadissos. Peroué el
gavadal d'aigua que havien abocat
se- tire les peses seques consumides
sels hacia posat malato-wat i el dolor
de co- que sentiren a la vista de
ta parella enjogassada s'uní el malestar de l'esteimac, de manera que
una suor freda els romeneä a regalar pel frote. Züs, pero, no perdé
la serenitat, ans fent-los amb una
aniabilitat extrema senyal d'acostarse, exclamé:
"Veniu, amics meus, i asseieuvos també una miqueta amb mi, per
gaudir una estoneta mes, i per darsera cegada, de la riostra unid i de
la nostra amistad!"
Jobst i Fridolin saco-taren a enerecuita i estiraren les cantes: Ziss
abandona' al suabi una sud, dona l'altra a Jobst i toca y a amb els peus
la sola de la ,abata de Fridolin,
mentre que amb I acara anava somrient a l'un darrera l'altre per torn.
Ajad hi ha virtuosos que sonen molts
instruments alhora, amb el cap agiten unes eampanetes, ami, la boca
bufen una flauta de Pan, amh les
mans rasquen una guitarra, amb els
genolls piquen uns platerets, arnb
els peus uns ferrets i amb els colces un timbal que porten penjat a
l'esquena.

Roma, 7--Eis diario anuncien que a l'arribada a Sehenico de eine personalitats ((alla-

nes que havien d'assistir a una
eerimbnia en honor del politie
nana Niedlau TomMasee, unid
l'any 1874, i a la qual badea
d'assistir les autoritats ingoslaves, la delegació italiana ron
objecte de tals manifeStaeions
d'hostilitat per part dels elementa eroates, que la cerimemia
va havrr de susprendre's.
Dl ministre de Ingl.(siiivia s'ha
apressat a donar rompleli,.s
explirarinns al cónsul d'Italia,
deelarent que p ls culpables ¡Va-

ques( inciden( sPran eastigats
rigurosament.-Ilavas.
7.--"Il Messegiero"
•
diu qua el ministre d'Ital:a a
fle/gi(ad ha proaenfat, tina nota lo ptotesta davant el Govern
de Isigoslásin contra ele incidente esdevinguts a Sebenico,
-llaca s,

da que fins ara hacia 'estat de set
hoces, els propietaris de ostiones han
decretat im bacau, que afecta a treseruto mil obrers, quedant en conseqüència paredes totes les mines
de carlai de la crisma de la Futir.
Les autoritats d'ocupació han declarat que Ilur actitud co aquest
conflicte seria d'una completa neutratitat.-Haams.
ELS MiN.V.RES COMIlNISTES
VOLEN CONTESTAR EL LOCAUT AMR LA VAGA GENERAL
Dusseldorf, 7.-El Congres dels
minaires m/n:Metes CO reuní ahir a
Bochum. havent resolt contestar el
locaut patronal iniciat alije es: un
detreminat rimAre de zniaes de la
Ruhr amb la proclamació de la vaga general i am i.) la cessaci,',
treballs d'urgencia a les mines.
Els (ataire gratis Sinilicats
noinairee elan pronunciat, no obstent, contra la vaga general.
De tote) maneres, mantenen llur
punt de vista que la jornada da set
loores a l'interior de les mines 114 de
continuar.
Es [leguen a eeceatar, en censeMiencia, la decisia arbitral derl Comissari de fimperi, prolongant provisionehnent Eacord sobre l'augment
de la jornada de treball.-1 lavas.
LES MINES DE LA. IIICUM
TRERALLEN
Dusseldoci, 7, - A Bochum i Fosen
un determinat nombre de mines ha
treballat.
Els obrers han haircat al fons
dels pons. pese, :mili la intencid de
pujar despees dhaver treballat set

En Ice e x Plotaciona mineres de la
11i3sia interaliada de control ,le fabriques i mines la situacia es d'absoluta calma i normalitat.-Havas.

LES REPARACIONS
La supressió dels drets
M'Kenna a Anglaterra
periadics diuen
que• és molt possible que ele anom e-nato "Deets aleKenna" no alguno
suprimits el dia primer d'agost com
está previst en el pressupost que
acaba de presentar el Govern laborista.
Diuen eis periadics que, pel contrari, es continuaran aplicant fins al
dia primer de ganen pròxim.-13lavas.
UNA CONFERENCIA
Al. FOREING OFFICE
Londres, 7.-Uambaixador de la
república francesa ha celebrat una
conferencia arnb el sots-secretari
permanent del Foreing Office.-llavas.

el vestit, que hacia retrossat curosament. i (ligué:
"Jr. CS hora, :nones Met.13, que CUS
posent en catuí i que us armen per
i. teuella scrinsa caminada que l'amo en la seva fallia Uo imposa, pena que nosalt ces considercin cono
prescrita per un desti superior! Entren en acuesta via pleno de bella
emulada>, pera sense enemistad toi
enveja els uns als abres, 1 concediu dc bon grat la corona al vencedor!"
Com picats per una vespa, ri3
dritte feren un boa i es posaren drets.
Ja hi eren i de córrer tant
crin poguessin ando aquelles mateixes boite, cantes Wie fill3 a:CblICUS
manes havien eantinat amb tul pan
reflexiu i honorable! Cap delle no
podia recordar que ni un cop a la
vida llagues saltat ni corregut; el
que primer temblé encara agafar
confiança fou el suabi, i comengé
a fregar suaument de peus a terra i
a aixecar-lo; amb impaciencia. Es
miraven els MM al; abres amb estranyesa i amb suspicacia, estaven
péllids i suave:1 com si ja estiguessin
embraneats en la me a forta de les

corregudes.
"Doiteu-vos una altra vegada la
ma-digué Züs--. Ella ho feren, peLlavors s'aixect di sena. .'alija-, al tan de mala pisa i atrás una tat

Pa rfei, 7. - Conl inuncid del

Paria, y. - Diuen de Londres al

disteurs del Prcsident, Potneare
al banquet de les Cambres
Comer; di, França, la primera
pral, del quid Ion tramesa ahir.
A cuntinuacid Poineard aprova la t'Urriola) dal ministre LourhOur de pro p edir aviut a la
cread.% d'un gran Consell ecoiiòtnic qu g funcionara fora del

"Matin" que el Govern brida/le esté
vigilant amb tota cura sin moviment
feixista anglis, que ccmpta amb
uns setenta cine mil afiliare.
Aquesta vigilància s'exerceix molt
partieularrnent als centres indizat rials.-Havas.

Parlament i en el qual tindran
cahuda persenalitate de relleu i
ind capen de ut s.

després con) França
reorganitza rls $91351 estaluts
rnmereials partint de bases naves. Abo-ins que s'arribes a signar Parmistiei, França denun-

cia els tractats de comerç qua
tenia ami) diveraos paisos, en
vista do les condioions impreeiSrtS i flu p tuants dels canvis
internacional!, adoptant-se en
substittleid d'aquells. curtes
pKirroques d p tres 'Ilesos, renocables per iärit consenti50 50M. Desprds de la guerra,
França signa la pan amb alguns Estats nulos o alliberats i
cenvenint amb ells trartats o
acorde coneedint tarifes m inimes per a determinats artieles.
El President elegí que les
negociacions relatives a assumptea comercials sdn en l'ar_
tualitat dielicades i laborioses,

conseqüència de la manea
d'hornogeneitat en el conjunt
deis acords comereialS; 1 una
trentena de pins aproximadament gaudeixen del benefiei
t • tteto do naciii mes privilegiada.
Amb tul, França es venia
doligada el die de denla a rependre o ', Menhir negociacions
romereials ninh diversos paisos. especialment rimb Porta].
tu

gal i Alemanya.
sonyor Pnin p ar( ; acaba el

discurs fent una mida a toles les Cambres de Comen; de
França perquè ajudin al Govern
ei In llarga serie de converses
Fell

intrumaTionals que tanta importinicia revesteixen per a la

total reconslituriö de la Repüblira francesa.-Tlacas.
D'AVIACIO
nH c onn 'MUNDIAL D'ALTURA

AMB MIL QUITAS DE CARREGA
Pa riel, 7. - L'avaibar fra nces
Guipet ha ha I u• el record mundial d'altura ami-) mil quilos
dri cOrrega, assolint l'altura de
sis mil nietres.-Ilavas.
D'ESTAT MAJOR DE L'EXERCIT POLONES
Paris, 7.-Ila arriba: el general
Haller, cap de l'Estat Major de l'exercit polonés, Ha estat rebut a
l'estació per un representant del cap
d'Estat Major francés, per un representant del mariscal Foch, pel
general Dupont, cap de la missiä militar irancesa a Poleada, per l'agregat militar polonés coronel Kleeberg amb el seu adjunt el comandant Dowbor.
El general Halles ha fet diverses
visites oficials, copferenciant amb
el ministre polonés senyor Kleczkowski.-Ilavas.
L'AUDIENCIA DE PARIS
CONDEMNA A UN BARCELONI
EMPRESARI DE TRANSPORTS
INCULPAT D'ESPECULACIO
SOBRE ELS VINS MISTELES
Paris, 7.-ha Sala novena d'aquesta Audiéneia i,s'ha. pronuncie
per la confirmació de la condemna
dictada contra En Ramon Mata, de
Barcelona, ernpresari de transporte,
inculpat d'especulació scbre els vins
tnisteles.
El senyor Mata hacia estat condenmat per la Sala correccional del
Sena al pagament de mil frenes de
tnulta i un franc d'interès, a lliu-

displicencia, que lea tres mans reIliscare ni caigueren cont si lossin
de plom."
"De debe hem de contengan
aquesta bc,geria?-iligué Jobst-eiaugant-se els ulls, que li espurneja"Si--replieä el baverès-realment
hm de córrer i saltar? i esclafi el
plor."
"I Vds, estimadissima senyoreta
Bütinzlin?-digué Jobst udolantqué fareu mentrestant?"
"A mi cm correspon-respongué
ella, posant-se el mocador davant
dels ulls-a mi em correspon de callar, sofrir i mirar!"
En suahi pregunét, amable i astut : "Pcrä i despees, senyoreta
Zus?"
"Oh Dietricht-respongué ella

dolçament-no sabes que diuen que
el cima va cap allf on el cor Ii diu?
I en dir airó se'l mira de cus d'ull

ROBATOM AUDAÇ
D'UNA JOIERIA
El públic creu que es tracta
d'una pel.licula
Londres, 7.-Aquest abatí a Bond
Street un automòbil es detingué davant d'una joieria, baixant del vehiele un individu que s'apropä repilluna i s'apoderé d'un collar que bi
dament a l'aparador, va rornpre una
havia exposat, tornant a l'autombbil, el qual va emprendre una lurioSa carrera.
Alguns agents dc !a policía que
presenciaren el fet des de lluny, saltaren ripidament a tut taxis i es
llançaren en persecució del ¡ladre.
Moments després i quan els
agents anaven a posar - se en contacte amb l'automòbil on anava el
fugitiu, aquest babeé i aprofitant
l'aglomeració de gent i vehicles,
oconseguf desapareixer.
El públic va creure en els primer moments que ea tractava de
l'assaig d'una escena per impressionar una pellicula. Mis tard es dona

compte de l'esdevi»gut.
El collar robat esta evaluat en
unes vuit mil lliures esterlines.-

Havas.

D'ITALIA
Visita a Florència del proas
contra 134 comunistes
Londres. 7. - comuniquen
de Florència al ''Daily Mail"
que avui ha comemat la vista
del gran procés seguit contra
cent trenta guatee comunistes
acusaPs d'haver pros part en
les matanees d'Emboli, ocorregudes el dia primer de mere
de l'any 1921,--Havas.
ELS COMPTES CORRENTS
DIPOSITS POSTALS A ITALIA
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE D'AQUEST ANY
Roma, 7. - Durant el primer trimestre dee corrent any
s'han fet, per comptes corrents
i Jipi/bolita postalt a tota Italia,
lee segflents operaeions:

Sumes ingressades, lires
394.552.Q33'27; sumes retira -

des, 323.486.2'2'13 lires; saldo
a favor, 71.063.611'11 i:res.
E/ nombre d'imponents el 31
de mars: darrer era de 8.517:lías:as.

L'ASSEMBLEA DELS INSTITUTS D'AGRICULTORS
Roma, 7. - La primera Enmissid da l'Assemblea dels Instituts d'Agricultors ha aprocat
per 23 volts contra 2 una pro-

rar a la rederació general dels Vinaters dels Pireneus Orientals, part
civil en aquest assumpte.-Havas.

MORT DE LA PRINCESA
LLUÏSA MURAT

L'INCIDENT GERMANO-RUS
WIMInn•••M

Rikov declara que o és una
casualitat lamentable, o un
error policiac inexcusable
Berlín, 7. - Es diu que, interrogat
per un periodista el president del
Consell soviètic de Cornissaris del
noble, scnyor Rikov, respecte de l'incident germano-rus produit a la delegaci6 soviética, ha darat que el fet
en qüestid, o be era una casualitat
lamentable o un error inexcusable
per part de la policia.-Havas.
LITINOV CREL: QUE L'ESDEVINGUT NO IMPLICARA CAP
.MODIEICACIO EN LES RELACIONS GERMANO-RUSSES
Mo5COU, 7. - A l'"Isvestis", reterint-se a 1 incident germano-rus, Li:.
Sinne r5Crill que el Gavera rus marica fins ara d'informacid exacta I offcial da l'edevIngut, i que es absolotament mancat dc probabilitat trae
aquest incident porte aparellada cap
mcdifieadó en Ice ectuals relaciona
entre Alemanya i Rússia.-Havas.
EL GOVERN RUS. PERO. DECRETA RESTRICCIONS DINTERCANVI A1113 ALEMANYA
Moscou, 7. - El Govern rus ha de
cretat cortes restriecians de i'intercanvi amb Aemanya.-Havas.

V( (Llf urk
Esrursió coVectivr. a París
Ha quedat oberta a rAssociació Catalana de Turistes la inscripció per
aquest important viatge eollectiu que
s'efectuarà de l'Ir al 2t de juliol ami)
motiu de celebrar-se a París les Grani
Festes i Ices °limpies de la VIII
Olimpiada. Els turistes, que romandran a la capital francesa per espai
d'una setmana, 'aran excursions fa:
cultatives er au:cmóbil pels seus enctnttorno (Versalles-Reims-Fontainebleau),
coincidint la seva estada amb la resta
Nacional francesa del 53 de juliol.
Paro , que en aquella data estaré eadiant d'esplendor per celebrar-se .
majoria dels Jocs °limpies, lluirà als
estrangers els innombrables encisos de
la gran capital. Aquesta magna excursi& la qual assegura la nostra alsistencia a la VIII Olimpiada, esté
organitzada amb la collaboració de la
Secció de viatges de la Banca Mar-

sans, S. A.
Els preus de l'excursió en extrent
económica, dcgut a contractes establertes ahans de l'encariment dels hstels. El viatge pot realitzar-se en
primera, segona o ercra; en ello va
absoluament tot compres, inCläS l'enament del so per mo de les tarifes fe.roviäries franceses, i es en primera
classe de so pies. i Leo francs; en
segona classe. dc 30 ptes. i 925 franca,
i en tercera classe, de ze pies i
francs. Els Governs espanyol i ¡sances donaran tota classe de facilitase
militars i duaneres als excursionistes,
els quals gaudiran dels avantatges del
passaport collectiu. La inscripció pot
fer-se, de set a nono de la nit, a lestaige social (carrer Duc de la Victi>.
ria, ta, pral.), i durant tot cl dia a les
seres dclegacions a Barcelona. Madrid,
Valencia i Saragossa i la resta de Catatanya i la Península. La delegaciú
a Barcelona l'ostenta, e:tre altres. els
\latees Marsaus (Rambla de Canaletes, s i l. Pagant un petit suplement els viatgers rodean visitar Tor
losa i Lourdes.

Niea, 7.-Ahir va morir la princesa Lluisa Murat.-Havas,

LA VISITA DELS AGREGATS
MILITARS ESTRANGERS AL
MARROC FRANCES
Casablanca, 7.-Els agregats
estrangers que es dirige:asen
Marrakesch han esmorsat a Settat,
assistint a una festa donada a llur
honor. - Havas,

ripies del suabi sense que ell pogués adonar - se'n. Tots tres ara inHacen les galtes i engegaven grans
sospirs a l'aire. Guaitaren a tots cantone, es llevaren el cdpell, s 'eixugaren la suor del front, es pasearen la
mä pels cabells encastats, i tornaren
a posar-se els capells. Una abra
cegada guaitaren cap a tots els vents
i bocallejaren per tenir aire. Züs
se n'apiadà i es commogué de tal

manera que fins meta% el plor.
"Aquí encara lii ha tres prunes
seques-digué-poseu-vos -en cadascun una a la boca i conserven-la-hl,
que us refrescan! I ara en marxa, i
convertiu la faja dels inalvats en
saviesa dels justos! A116 que elle
han ideat per caprici, transformenho en una obra edificant de prova
i de domini de vosaltres mateixos,

en un final eignificatiu d'una bona
conducta de moles anys i d'una emu-

lació en la viettitt"
tan significativament, que ell tornà , Fleä a cadaseun la pruna a la boca
a aixecar les carnes i se senti amb i ell començà a xuclar-la. Jobst s'esdelit per posar-se a trotar tot d'una. trenyé el ventee amb la mi i «etaMentre els do $ rivals endegaven mi: "Ja que ha ¿'éster, que sigui
ele carretonets amb les valises i Die- en nom de DIEM" i de sobte, aixetrich feia igual, ella li fresa mis eant el basta, comenei a fer grans
(l'una cegada el colee, amb empece- gambades, amb els genolls tots ~ski o el trepitjà; ~Dé li toree la bate, i «tirana la sera venus. A petest rialletes als alises, coas si es nes Fridolin be velé, el seto( a HerPoli dat ca ell, per4-tet als.6 amas pes pause t ame. irar-es ;a6. a

p

poeleld presentada pele deled
fe anisete encaminada a en./
earregar a la Comisei6 perma4
nent le redaeció i presentaeld
en data próxima a I Aesembles
de proposicione relatives a (es
moditicacions que hagiu d'introdulr-se als Instituts, tenia
en comple que per a afea( les
observarions formulades pela
delegals amerleans.-Havas.

:

RIGAU I BMBEIIR

ladrteres d'art i Emensis al Me sobre vfdre I ertstsfl i t'Ares 5 erfsSeis Osos 1 etirbite : baldoses, bat.
doSetei, 2riests, biseists 5 miran.
~ona. sa, entre Cornil Sepillreda
IARCELONA
TELEF0.1 5343 A

mirar, cuitaren més de pressa

costa avall. En suahi fil el darrer
que es pon en eami, u arnb una cara eatisieta i astuta, i en aparenea
bel' a pler, anava al costal de Zits,
cona ei estigués segur de la seca
cosa i volgués coneedir nobletnent
un avantatge als companys. Züs etagis la seca amable sang freda i se
Ii repenjä familiarment al bree. "Ah,
que es bonic"-digué amb un sos¡sir-de tenir un suport ferra en
aquesta vida! Fine quan suficientment dotat de prudencia t de
penetració i es va per un eami virmás, es fa via molt mis a grado sament del bree fidel d'un amic!"
"Dimontri, i tant, ara justament
ho anava a dirl-respongué Dietrich,
clavant-li un bon cop de colee al
costat, mentre espiava la mama dele
seus rivals per si l'aventaste era
mesa gran, "veieu, dignieeima senyoretal a rültimus n'adoneu? ¡a
sabeu on és la 'luye dele (sus?"
"Oh Dietrich, estimat Dietrich-

digué ella amb un sospir encara
molt mis fort-socint cm sento mis

sola!"
"Oidä, aixi es com es pedal-

«cisne plIrj

9 sArIi botan com

Pelee)

Dijous A de maig

LA NUSICA
asecioutoo
IPE NUSICA 'DA CAMERA
• En el concert celebrar dillunß
posat per aquesta AssOeitició,
elite un important re,:ital que
Id on ä la pianista Lude Caffaret.
bi haga la nota interessant de
l'estrena de vuit cançons del
Ineslre calaba Eduard Toldra.
Que l'oren eantades pel notable
tenor Emili Vendrell i acompanyades al piano pel propi autor.
La senyoreta Crilfaret. coneleuda ja a Barcelona. ens confirma les excellents impfessions
Elle tinte deixat agua Es una
pianista intereseantfeeima que
P e dielingeis, sobrelot, per la
terfeocia del san meeauieme,
aloe arriba a una precisió sorprenent•
En totes les obres que executä
aes féu aplaudir ami, veril able
entusiasme per l'auditori. que
despras e te -Tocata", de
Painl-Sa e ns, amh la qual finas/títere la primera part del seu
era ital, i de la famosa "Campa*villa". de Liszt, darrera obra
riel programa, li tribute leS mes
1g73113 ovacione.
La senyorela Caffarel afea(
eentilment dues obres mas, una
lee les guate fou la" "Bourree“.
tTe Sainf-Saene, per a la me esamarra, brillantment executada.
Tres poesies d'En Josep Mat i a de Sagarra i cinc d'En Toaclie Garree. extretes del eeu
barrer Ilihre "L'amera del Padener". han inepiral al mestre
Te6drä les eaneone que s'estreperra/ en aquesta sessió.
Es fa remarcar en aquestee
raneen a respontaneitat de la
rneledia. descabdellada eempre
gmb nnturalitat, tense traces de
rebueraments. Ele acompanya/tiente pianfsties formen un
f ons discret, però interessant
kilarrnonia. malgrat !a nniforemita! d'eetil que presenta.
Toten les caneons les digne
'en Vendrell exquisidament i
emb la mes justa eepreesid.
rauditori lee aplaudi amb eneusiaeme. obligant ele artistes
biear-ne tres i afe g ir-ne una
al programa.
L'Axil d'aquest rencert feu,
donce. complet per a lote.
X.
PREMIS MUSICALS
gOtICEPCIO RABELL I CIBILS

Any no
•II Concurs
VEREDICTE
Premi de 6,000 pessetes a la millor
aemposició per a solistes vocals, cors
orquestra, o per a cors i orquestra
r n'are/ene, si l'assurripte escollit no
yermes l'emprament de soltases, en
,na o mis parts i una durada mínima
¡total de (ataranta minuts, sobre text
xatalä.
No s'adjudica.
: Les obres no premiades es tornaran a llurs autora durant els tres
rieses següents a la publicació del
rreredicte, mitjançant la presentació
¡del lema i els sis primers compassos.
Zas que no es retirin durant aquest
atermini, lOrfeó Català es desentén
¡del compromis de guardar-les.
Antoni Nicolau; Lluís
Remeta prevere.

Lluís

Barcelona, 8 de nmig de reza.
Joaquim Cabot, president de l'Orfió Català.—Pasqual Boada, secretead de l'Orfeó Catete,.
III Concurs
AM' 1924
L'Orfeó Catalä de Barcelona endreça als compositora catalans el precrit
CARTELL
I. Premi de 2,000 pessetes al millor Quintet per a instruments d'arc
i piano. Els compositora són Bistres
d'adop tar la forma i divisió clissica
del Quintet o qualsevol altra forma
que la inspiració i el bon gust els
. auggereixin.
II. Premi de 6,000 pessetes (extraordinari, per co haver-se adjudiacat en el Concurs anterior) a la mielor composició per a solistes vocals,
para i orquestra, o per a cors i orMuestra solament, si l'assumpte esacollit no permet l'emprament de solases, en una o mis parts i d'una
/Jurada mftibna total de quaranta migiuts, sobre text catali. Els composi.
jora poden amb tota llibertat cas rar qualsevol de les formes cone-

gudes amb els noms d'oratori, can•tata, poema, Ilegenda, etc., o qualseAol nova forma que la inspiració els
suggereixi, essent indiierent també
ame el caràcter de l'obra sigui religiós o proa, menee no sigui antireligiös ni iinmoral. En igualtat de
Itaantitats musicals, será preferida
l'obra de majors qualitats literiries.
Acompanyarà a cada partitura una

reducció per a veus i piano.
EN compositora que concorrin a/
present Concurs han d'isser fi lls de
terres de !lengua catalana (Catalunya, Baleara València, Rosselló, estaters), o han de tenir, quan monys,
deu anees de residència en alguna de
les conarades on es parla la llengua
rastra. L'Orfeó Catalä podrä exigir
dele autors premiats la documentad& neceasäria per justificar aquesta
condki6.,

Les cornposiciona no hauran d'Esear (edites de mà dels mateixos ato
_tos, sine de copista, procurar t en
eme. Ii majo claredat.
L'Orfe4 Calais ti reserva el dret
de fea escrutar, sempre que vulgui,

IM • Matposiciona premiades, els me,m0fifasi itt quals sombran a iot•
„jet Iii -Ñu Arairliblietces, 1

en cap cas palean sortir-nt. Si Fautor d'alguna de les obres premiadas
en desitja capia, l'Orfeó Catete la
tari treure, essent-ne la despeo a

arree de l'autor.
La propietat de les obres premiado queda a favor de IIms autora.
Es potestatiu del jurar el deixar
d'adjudicar el premi, en tot o en
para per raó del magre valer de les
obres presentades.
Les composicions hauran d'ésser
rigorosament inèdites i es trametran
a FOrfeó Catalä, carrer Alt de Sant
Pere, 13, a nom de Joan Salvat, secretari dels Concursos Concepció
Rabell i Cibila, vidua de Romaguera,
i cada una d'elles portarì un lema.
Termini d'admissiea fina per tot
el dia 31 de gener de l'any ten, per
a les composicions del tema I.
Fins per tot el dia 31 de desembre de l'any zoad per a les composicions del tema II.
El veredicte del Jurat es (ad públic el dia 8 de maig de 1925 i el
cha 8 de maig de isizz. respectivament
Formen el Jurat que ha de fallar
el tema I els mestres seguents:
Lluis Millet. designas per l'Orfeii
Catad; Vicens M. de Gibert, desigual per En Rafe! Praxot i Jubert;
Janine Pahissa, designas pel Sindical
Musical de Catalunya.
El tema II serä tallat pel Jurat
que actuad per al V Coneure, de
rany 1926.
Barcelona, 8 de maig de reza.
Joaquim Cabos, president de l'Orlei Carate; Pasqual Boada, secretad de l'Orfeó Careta.
CONCERT
dijoue, a les deu en
punt de la vetlla, tindra lloc
a l'Ateneo EMpred311eS, carro
Pi, 11, un coticen de les millore tameme poptilars d'Europa, que rantarä l'eminent cantatriu internacional Paernire
Castellvt, acompanyada al piano pel mestre Joan Estorch.
PALM DE LA lituempt
CATALANA
Astil e'obrere el despatx de
lecalitats per al concert extraordinari que es donan e d'inerte,
al veepre.
Sota la direcció de l'eminent
mestre F. Weingartner, rOrfea
taatalä. ele solistes senyores
Fornells i Callao ,senyors
Vendrell i Fuster i una orquestra rempoeta de cent profeeaura, interpretaran l'obra cim
de Beethoven, la "Novena eimferia" i l'emocinnant eecena de
la tonsagracie del Graal de
"Parsifel". L'Administració del
Palau prega a totes les pereones que tenien tete eneärrees
de localitats, que se serveix.in
recollir-les abans de dissabte
al vespre.

Del

Municipi

MILLORES URBANES
Al despatx de la Comissió
d'Eixampla cha reunit la ponencia encarregada d'estudiar
dues obres de transcendäncia
per a la ciutat, com eón: la
construcció d'un pont viaducto
al carrer de Marina, sobre les
N ies fardes damunt l'estada
del Nord, i el eiló que ha da
permetre el pas de la collectora ja construida a resinentat
carrera per al deeguits de la
ciutat.
S'aeordä posar la mejor activitat en minores de tanta
traneeendencia urbana, i despree d'estudiate detingudament
tots els antecedents de raeCumple, es va reeoldre enearregar al director dele Serveis
tecnice municipale, que amb tota urgencia prentedeixi fi redactar el projeete, plec de condieiuns facultatives i eronbmiques i peeseupost de les obres
per poder-les treure it subhasta, i fer una lisila a la Coinpanyia del Nord, perqua rooperi al citat projecte, quedant encarregats d'aquesta VISit2 els
senyors Prini, D'asco i Nualart.

ELS POBRES NAN EN
Alal/MENT
Segons (-estadística facilitada
a l'Alcaldia per la Dice:-id de
I Institut municipal de Demogratia, durant el proppassat
mes d'abril, foren donades d'alta en el padró de pobres 266
famflies per rebre assieeencia
del Coa medie municipal.
LA MATANÇA A L'ESCOMADOR
Desliar sacrificat ahir a l'EacorzaJor: 138 bous, i 1 peras
Sarria; 4 vedelles, i 8 per a
Sarriä; 312 moltons; t crestat;
124 cabrita; 278 anyella; 552
ovelles; 21 cabro; 373 poros.
SIGNATURA D'ESCRIPTURES
Al despatx de l'Adcaldia han
estat eignades les eäcriplureS

gegüents:
Adjudieant a Ja Societat
"Oran Cuyis, S. A.", la cona-

truccid de fites per al deallindament de pares municipal.;
venda d'una parodia procedent
del pasee( de Fibra 1 Puig, a
favor de la senyora Goneepoló
Eoll, j de Meto, gratuita .de

sERVE1 METEOHULOGIC LlE CATALUN A
lég de 19824
e. ESTAY DEL TEMPS A CATALUNY A A
ATNIOEMR/CA GENERAL A
LX8 7 DEL MATI. (Observadas, d'Europa, Nord
LES 8 DEL MATI. (Observadora de la Sanca med'Arria i reinado per telegrafie senos fin:
teorològica catalana, comunicades per tetaron):
A l'occident europeu existeixen actualment diverA tot Catalunya domina cel nuvolós, amb boires
a la costa de Llevant i vall mitja del acate. — En
sos nuclis de pertorbacio atmoskrica, silueta a les
Illes Britiniquer, Noroest de França. Mediterränia
les darreres 24 horca ha plogut abundosament a la
balear i a l'estro de Gibraltar, observant-se alarmes
regia Pirenenca i a les provincies de Tarragona i
tempestes i ruixats isolats. — El règim anticiclònic
Lleyda; a les de Barcelona i Girona no han estas
es troba situat a l'.Atlintica septentrielnal, amb el
mis que Ileugeres plovisques sense importincia. —
centre de máxima pressiO cap a les Aceres.
La máxima precipitació ha estat de is milimetres a
Seria i a Capdella

Die 7 de

La nova Mancorna
EL SENYOR SALA HA TORNAT A PAGAR ni
COMPTES ENDARRERITS DE MENYS DE mi
PESSETES :: EL MONUMENT A VERDAGlet
ES REPARTIRAN LES OBRES DEL NOSTRE pot
TA :: RECEPCIO I XAMPANY EL CAS DE4
PROFESSORS DE LA MANCOMUNITAT
Ahir el senyor Sala va rebre

els periodistes.

• Ca &ella
L
leil

Lea if

Va donar compte d'haver estat pagats, amb els 10,000.040
facilitats a la Mancomunitat
nova pel Banc ifEepanya, diferents comptes de menys de
2.000 pessetes, en tres Itiuramente de 70.185'47, 283.30061
i 284.608'7a pessetes, respectivament. També han estat pagades a diferente conlractielne
quantitats fina a 926.02596
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Tots els cumples saldats eón
d'atencions anteriors al 3 1 de
gener de 1224.
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El senyor Sala explicä que
durant l'estada del rci Alfons a

Morena

,,3.

VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondaren de l'atmbslera Liare a tes y del mati):
Altitr.d, metro:
250, 500, 1000.
.Direcci6:
WNW. NW. NW.
Velocitat en metro per oran:
3,
8,
6.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horco d'observaste: 7, 13, ii hores
Baròmetre a :eco i al nivel( de la mar: 753'9, 755'4, 7578. — Termòmetre sec: t 9'3, 188, 17'o. —
Tertnemetre humit: 170, :Tse 1(6. — Humitat (centedimes de saturació): 79, 82, 76. — Direcció del
sent: W., ESE., E. — Velocitat del vent en metree per segon: 3, 3, 3. — Estat del cel: quasi tapas, nuvolós, tapat. — Gas« de núvols: cúmuls, tracto-ce muls: cúmuls - nimbus, fracto - strars: strats - ctimuls.
alts-strats.
Temperatur« extremes a Vocera
Máxima, 2t'3. — Minima: 14'5. — Mínima arria de terra: 134. — Oscillació termometrica: 68. —
Temperatura mitja: 579. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: inapreciable. — Recorregut del vent en igual temps: 211 quilòmetres. — Observacions
particulars: boira.
terrenys oferte pel senyor Rafel Perez. necessaris per a l'obertura dels carrers de Versavia Munlanya; toreo, respectivament, autoritzades pele notaris senyors Arias, Alcober i
Teel.
A COBRAR
El material dtürn de les escOles desdohlades, es pagarä a

la Dipoeilaria municipal. els
dies 8 i 9 de t'arenal. de dos
quarts de deu a la una.

CRONICA DE CULTURA
LES CONFERENCIES
OSTWALD
Avui dijous, a les sis de la
tarda, l'Escota de Directors
d'Indústries Qutiniques el professor de Leipzic. doctor \Voltgang Oetwald, donara la tercera conferencia del set] cura,
tractant del tema segtiont: "La
viscosinietrie des colloides".
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
Una nova publicació de carácter pedagógie ha sortit de la
Comissie Editorial de l'Aseoeiarife Protectora de l'Ensenyança
Catalana, que ts e. un Mapa mural de les Mes Baleare. apropiat per a les escotes, de tamany 100 per 118 centimetree,

curosament preparat pel senyor Faueti Marin.
E3 ven als preus de 10 pes-

setes en paper j de divuit pessetes sobre tela.

La sueldes Comissió Editorial ha posat en premsa la Biografia de mossèn Jacint Ver(tapien, redactada pe l distinga
escriptor En Velera Serra i
Boldú, formant part de la coldeerid vulgaritzada de dilatarte
aesenyalate que ja porta publicarles les de Manuel Milit i Fontanate, llamen Llull, France
Pi i Margall, Pau Claris i Jaume I el Conqueridor.

Els Teatres
VETLL aDA TEATRAL
Di,sabte, dia lo a dos (lurte de
dril de la seil. se celebrara al teatre
del'12querra de l'Eixampla ikribas, 21
MI/ (esta teatral en commemoració dei
segon aniversiri
portiva Joventut.

de l'Agrupada Es-

Es representad pel quadro escènic
de l'Agrupaci6, dirigit pel senyor
Amadi, /ea dues obres catalanes "A
ca la modista" i "La sala ca rebre".
La vetllada acabará amb un ball.
Amenitzarà respectaele l'omites t rina
jan-band Charly, del Cali Parla
POLIORAMA
Demä, divendres, a la fundó de la
nit, lindri lloc en aquest teatre l'estrena de la joguina còmica en tres
actea de L'uta de Vergés "La sandunga", interpretada pela primers seora Frenase Ataron i la arnyoreta
Monto, i abres elements de la emir
patuda.
La landó teatral que ti en preparació l'Elene Anhele Graeiene de Comedia Catalana, per «ser posada en
escena timonee vinent, a la tarda, 31
local-testo de l'Orlen Gracirne. Es la
sir110“ a divertida obra "L'endend de

triplaal d'En Pon I Peje

Deslices de la d i sto : neta de
l'Escola de Funcionarle

Els professors explicaran llurs assignatures en cursos

tat Foment de la Sericicultura
Espanyola. la las.ea deis enes
en llurs diferents fases, aixi
toril les operacione si manipulaeid de la seda i st seo tejed,
el qua l s'efectuarà en una mäquina de dame: model. mane-

niures

jada per experts operarle.
Com ja deirm ahir, ha areibal a la nostra nutal e1 preeident cte l'Associació Internacional sie Professors i Investi-

ibm dita que els professors
de la dissolta Escola de Fumonarie elan reunit a l'Aieneu

gadors d'Avicultura, que resideix a Londres, Me. Brown, i
amb el qual ha d'afeguase els

Barcelenes. i han acordat continuar explicant Ilurs assignatures en curses Muecas.

Probableinent les claeses es
donaran a l'Acadèmia de Surisp enden':.
A mes a nie. cada professor
donara conferencies públiques
Ilecnnetmica d'Amiee del Paf,:
eobre temes d'Adminietracia

Les

sardanes

El grup eardanieta de l'Orfee•
Gractene ha organitzat una inteleeeant ; i ndica) sardanes,
per esser ballades a l'estatge
de l'esmeneada entitat coral
gracienea, dise.abte vinent, a
la nit.
El ben triat programa l'ere
interpretat per la notable robla Barcino, la qual execulare:
"Nit serena", Serrat; -Sol
ixont", 'foldre; "Licorella",
Garreta; -Enriqueta" (estrena), Jordà; "Caneó del pardal", Comas; "A la placa", Morera.

L'Exposicié
d Avicultura
PROMET REVES1'llt UNA EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA TECN1CA
L'Exposhan d'Avicultura que
s'inaugurara el tintad diseabte, al Palau d'Ad .Illodern, no
eolament tia-te:tire 'extra();
tui importencia tecnica, hirió
que eidietituirú per al públic
una nota d'intetee.
Aquest certamen eevit, en
etecte, el més vast i complet

dels que s'han celebrut a la PenInsula, car lii figuraran mes
de 2,000 capa d'avirani de di.
verses procedències i de les yates mee variades i selectes. Les
múltiples e:alecciona de capa
d'avirarn nacionals i estrangers,
que ocuparan totalment l'amplfssim Paleo de l'Art Modern,
contindran ultra galls, colonia,
faisans, peona, etc. Aquesta
secció es completarà amb una
altra no menys interessant, destinada a l'exhibici6 d'aparells
prepie per a la Cha dercaps d'aviram i modele perfeocionats
d'utillatge i maquinària ade.
guate a aquest fi.
Una altor secció noit interessant Mark consagrada a la
cria del euo de seda i a Pelaboraei6 d'actitud producte. Pll 66bite pudra presenciar en la Me.
taNeold qua pretento /a 8ocie.

abres eegüants delegats que
han Ningut amb moteta d'aqueet
certamen:
D'Holanda, doctor Eunepe,
del Laboratori zootcnic de Ro_
Icrdam; Canadá. doctor El.
Ford de la iliaca; Anglaterra.
Mr. M'aleen, delegar especial

del ministeri d'Agricultura;
d'Egipte, &id or Mahomet Az1:ar-Bey, competir general de
la Ramaderia d'Alexaridna; Italia, professor Alexandra Gh18`.
ne la Universitat ir Brdonya;
Txerosiovaquia, Dra. Mari Mutelove. direetora del Laboratori
Biologia de Praga; Estats
ende. professor Thompson,
la Univereitat de Nova Brunsniel i (New-Jersey).

la nostra ciutat la Manecenunitat nova havia organitzat diferents actos. Sense hipotecar
la Ilibertat de la reialesa, es
clar.
El dia 18, diumenge, a les

onze del mate si el temps ho
permet i tothorn hi ve bé, amb
assistäncia de ses majestats.
s'inaugurarà el monument al
nostre poeta, mossCri Jacint
Verdaguer.
L'endema es fue, una rompcid d'alcaldes al sabe de Sant
Jordi. Dona; el petriolleme
els sentiments monareu:cs brea
contrastats deis actuals alea/des de Catalunya, tot fa prevente que la recepció serä coneorregudiseima, i, naturalment,

brillant i popular. ensems.
L'endeme de la recepció les
mateixes autontate municipals
senas obsequiades per la Man-

comuniter nova amb un xampany d'honor, it qual tomb)
templare nembrosos alcaldes.
Aesabente el senyor Sala sea
reperters. que, amb motiu de
La inauguració dei monument
a mossèn Cinto. la Mancomunitat Llosa repartirá les obres
del nostre poeta entre les escoles que ho solliciten. Els presidents de les Diputacions de
Catalunya i l'alcalde de Barcelona lambe rebran exemplars
per repartir-lis.

El senyor Sala no va dir si
es repartiran indistintament
toles tes obres d'En Jacint Verdaguer que hi ha a la Mancomunitat o be ea ,i-sèn tara una
tria.
Un periodista pregunta al senyor Sala si havia rebut una
comunicacid d'algun dele professors signants de .1a lletra a
SL G. Etwelshauverts, de la qual
comunioació han partat dien-

sos

EI sonvor Sala eontestä que
no l'havia rebuda. Afeei quo.
havent-hi un dia festiu nitreel termini aeeenyalat ate
esmentats professors per retractar-se tenia deme. dicendres.

NOVES RELIGIOSES

DOS ALTRES RETRATS. DEL
REI ALFONS

Quaranta Hierre: Tesglesia
Sant Antoni Abat. (Pares Esco-

Ultra els nombrosos retrate del cap le l'Estat que h:
ha repartits a les diferents de-

tapie).

Hore rl'exprisiciii: de les sis
del mati a les set de la tarda.
— Con de Maria: Avui es
fa la visita a la Immaeulaila
Concepcie. a la seva esglesia o
a la Sant Eranceer o a la de
Santa Clara.
— Comunió reparadora: Parregula de Sant Jaume.
— VeIllee en sufraei de lee
enintes del Pureatori: Toril de
la Immamilisda Concepeid.
LA RELIQUIA DE SANT PERE
CLAVER
Aeompanyant la reliquia de
Sant Pere Clarer manar à cap
a Verde, junt amb els pelegrins,

en el tren esperial. diumenge,
ella 11 li,7111PSi 127P.Q . e) batalle,
infantil del Centre de la Mare
de Den del Carme i Sant Pere
Cl, ver
llom adverteix els pelegrins
que desitgin acudir a Verdú des
del 9 a Hl i tornar de 111
al 13, que yergue puguin emparar-se en la rebajan concedida
per la Companyia del Nord. han
de procurar-se un carnet do pelead a/ Foment de Cultura. canrer de Llúria, 15; B. Bolnda,
Crup. 39, n J. Llop. Rambla de
Catalunya. 59; ja que 3PHae
l'esmentat carnet mi podrien
prandre el bitllet d'anada i tornada amb rebaixa.
CAPELLA EXPIATORIA PER A
LES ANIMES S

Carear de l'Esoorlel.

Oräfde

Avui, dijous, a tres quarts de
sis, es taré el retir mensual,
que dirigirir el doctor Joaquim
Masdexexart, prevere. i consistirà en fosad, Meditació, Visita
al Sautfesim arnb Exposició Menor f Pläfica.
bemä, divendres, a doß quarts
de nota hl honra Misas finmunió general amb plätica per

l'esmentat 'doctor Maedefezart.

pendiera:Me del Palau de la Generaldat. ara ee'n posare un
al despatx del comte de Figols.
president de la i un
altre al despatx del marques de
Mariana, presidear de l'Assemblea de la elancomunitat.
L'ESCOLA OFICIAL D'ENGINVERS HA ESCOLLIT LTDIFICI CENTRAL DE LA UNIVERSITAT NOVA PER INSTAL.LAR-SE

Segons la nota oficiosa de ila
reunid del Consell, aquest s'ha
assabentat -que la Comissió
mineenada per h. O. de 16 de
nutro darrer, per entendre en
el referent al traellat de l'Eecela d'Enginvers Indnetria's a
Fliecola IzidUstrial (Can BatIld1, hacia elegit per al dit objeete l'edifiei anomenat del Rereepeotant los installeolona de la planta balsa, les
guata podran desee utIlitzades
per l'Escota d'Englny•rs."
COSES QUE PASSEN A
GIRONA
La Junta de Govern dele Establiments de Beneficencia de
Girona, ha decretat la eessantia del doctor Josep M. Riera i
Pau, metge de respecialitat d'oto-rino-laringodogia a l'Hospital, i tambe la d'auxiliar interi
d'Administració, senyor Esteve
Pujol, sense que s'hagi format
Medienl a cap d'aquests dos
senyors.
Lima arrees han estat suprimita.
L'oficial d'Administrarla per
oposició deis hstabliments de
Benefiebncia, senyor Ramon

E

Xifra i Riera, ha estat suspa
d'emplea i sou.
Finalment, han estat jubilati
els senyors Francesc i Co rredor, oficials d'Administraeide
Cense que els .nteressals te)

bagin sotheitat.
GUARNINT EL SALO DE
SANT JOIlet
Alguns diaris han explical
com sera decorat l saló da

Sant Jordi amb motiti dele al,
tes que es faran durant
lada del reis a .1a nostra ciutat.
EL eaKal de la sala sera ro.
hect and una tela amb els to.
lors espanyols, a la part alta
de la (piel hi haure un escut de
Catalun ya i sala d'aquest els de
des les quatre províncies catalanes. Sota el dosser s'installa.
ri el tron, un dele sillens del
qual será el d'estil geetic procedent de les colleecions Balite, Ilegales al Museu Arqueol ògic. S'està gestionant qui
l'altre sillú sigui el que va or u.
par da reina Cristina durant la
recepeiö efectuada l'any 1888,
el qual ara está en poder de ia
familia Pons.
S'anuncia que diferents particulars contrihuiran a la deeoracid del Said de Sant Jetei
amb diferente objectes orna-

mentals.
Finalment, un a cada banda
del trnn, seran collneate els
lleons de bronze que hi ha al
vestibul del Palau de la Generalitat.
ACORDS DEL CONSELL
A més dele acords comuni.
cate ale periodietes pel senyo
Sala. el Consell ha pres els següents:
Cedir la sala d'assemblees de
la Mancomunitat per a la celebraeiä de Facie inaugural de la
propvinent Fira de Macices de
Barcelona. el qual es fará el
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dia 31 del mee que son!.
Armept ar, en principi. referi-

ment de l'Hospital deerenys de
Mar, per envileció de Serena
de Beneficencia de la Manee
munitat•
Sa ti e f er les bonifiearie
acordades en el seu temps
Consell, en compliment d'aeords
generals de l'Assemblea, a favor deis obrers pensionats per

l'Ajuntament de Terrassa que
no acolliren en deguda terma
els benet icis de l'e smentat
acerci.
per asenbentat arnb
set te tercia da les expliracIons
formulad e s ()afean? del Conseii
per l'inspector provincial de
Sanitat. referente a la manena
premie:1 de rombatre el palo
dm-sical Pla del Llobregat, inntant -se al (lit senyor a assiste

l'Assemblea d'antoritats i en-

titats als guate afecta l'estilentada qiiestid set/itere/, concr.
cada per a denla. divendree. 1
les gieu del mati.
Reunir-se neon ment el dial'
a les den del matt.
Reunir-se novament el dhat
per continuar l'estudi del p:1.10, te de rir ess ue es t per a l'Aveciei 1924-25 que ha d'ilseat
set mes a la propvinero reunid
de liAssernblea.
Despatix de les Seccions:
Obres públiques.—Cont inuació dels 1 robali3 en les ohrt i que

es realitzen per administracie.
Deei g naeie del diptdat
Cerles ' Foreada per assistir al
ree.ineixeinent t i en tul. cae. 110,150 I,S única. ilele (rebane d a coro de grava. al e:mí de Mis.
suspina a Santa Maria de Sec
trOS primer.
Aprovarid del pressupost rele reparacib
\l'at. pr.leet de Menadel ,arni de Ist te'
trol a la earrelera de l i Estat de
Terrassa a Nonistrol per. lee))'
nd
Aprovacht te 1 preesuprett de
desposes d'estilete per a la tedaeeió dels predeoles cron
superior, per substituir cl
a nivel! del ende:in:di: e 17. 01lbenetr e ft. de la carreter a det Sant S:u-bien{ de Nota a Sor
menat. arnb el ferrocarri l de
Barcelona a Lleyda, i mallete!'
(Creu
ment del e:ami& Sabadell
Alta n a alatadepera amb la carretera de alontcada a Terrasel,
mitjaneant la substituchi
encrenn ment a nivell arnb el fit

ferrocarril.

Aprovació del p i-ase/mesl de
lee despeees probables que eei"
sionnra la ronfrentaci6 i informe del projerte reforma!. perI
ratabament de les airee del O'
mf vetan! de Sant Ariecle
Vallalta a Arenys de Munl.
Aprovaeld del predecir. de Ct
mí veïnat de la carretera
Sant Ditiu a Santa Colonia. 2 ‘S
d'Igualada a Santa Colonia. Pe
Ar g ensola i Clariana. tres Ir
eer. de Clariana a la carrete
d'Yeenterle a °ante releme•
Benefteencia.—Trimit de

versos expediente d'afilia

a

pipas S de eisig de 1924

LA PIMLIÓITAT

EL MITIN DEL DIRECTORMILITAR
Consell de Guerra pel doble assassinat
i robatori de l'exprés d'Andalusia
EL FISCAL DEMANA LA PENA DE MORT PER A HONOR! SÁNCHEZ, PI¡ORAS I NAVARRETE; VINT ANYS DE RECLUSIO PER A DONDAY I
VUIT ANYS PER A ANTONIA SÁNCHEZ I ENCARNACIO MUÑOZ

Convingut el ple, es realitzà en la
forma acordada. 1 ell ami a buscar
un automòbil, meutre els altres marxaven a l'estació. Després de comes
el robatori, s'assabenti amb horror del
crim i coba el que li pertocava.
DESCANS
Se suspèn la vista cinc minuts per
airejar la sala, traslladant-se els processats a un passadís. En trobar-se
Honori i la seva germana Antònia,

ambdós ploraren moltissim.
ES REPREN LA VISTA
Es repren la vista. Fina a mig mati les declaracions no donen mis detalls que els qua ja coneixen els nostres lectora.

La part mes interessant és aquella
qual, per manifestació de Navarrete, es veu la complicitat de l'Ora
en la

doble assassinat i robatori (
de l'exprés d'Andalusia
EI Consell de Guerra
EXPECTACIO
Madrid. 7.—Des de les prinseres
as del matí s'havien adoptas mole precauciona als voltants de la
7e5ó, reforçant-se la guardia cate"Or i interior..
' a la placeta se situaren molts curases.
Després de les set s'obri el reír per deixar passar l'autornabil
medula les processades.
' Ea comes i automóbils aliaren araant els capa i oficials que havien
ä compondre el Consell de Guerra,
fotógrais i dibuixants.
La majoria deis que han obtingut
itacions per presenciar el Consell
e Guerra són militara. Només hi ha
ea senyoreta.
LA SALA DEL CONSELL
Momees; abans de les vuit s'autol'arces a la sala d'audiancies de
a preso model, on s'havia de cele'rat el Consell de Guerra. Es la
rzeixa on es jutjä eis assassins del
kerror Dato, i, per les seves petites
z-ensions els periodistes topen amb
70;:e5 dificultats per al compliment
te I= deure professional.
El cap de l'estrada l'ocupen els
cnicials que componen el ConA

la dreta del públic prenen seient

ii quatre defensors.

l'escuerra, quatre taquígrafa, i
inig el jutge que ha incoas el prone. sem or Moreno Lizärtaga.
Damunt la taula destinada al mia:apare:xen les peces de convicció,
roles. capsules i un maleta i l'amala de conyac amb la qual s'intentä
1-,atitzar a Lozano. A penes si
rata una copa de l'esmentat licor.
aaSTITUCIO DEL CONSELL
A les vuit i den minuts es consti15. el Conaell de Guerra i els fos
tia obtenen diverses fotografies.
president anuncia el principi del
L.,11 contra els set processats per
i hornicidi.
iaLS PROCESSATS
/arada la vista pública pel prert, es procedeix a donar entrada
u-ocessats, als quals ha estas desa. un banc davant de les taules
tr,ades pels periodistes.
ntre dues parelles de la guardia
t'. apareixen, primerament,
Honori Sánchez Molina, amb
cAnco mostres d'abatiment.
.rta vestit gris fosc, camisa blassta, cense coll, a:1lb barba d'un
ar- de dies i mocador.
- la mateixa precaució donen
a Piqueras. Porta vestit fosc
Amb imfasi mira envera el
A

4,aress afaitat pulcrament i penCerera.
El un borne de gran fortalesa fíe i s'observa el detec . del tel a
:::esquerre.
:atta en tercer Boa Donday, amb
xert aferaellat.
l'srta vestit verdós.
De color afemellat i amb evidents
:als de cansament espiritual.
-tiu amb curiositat infantil, apresaste a mirar arreu.
V t112 el seu coll amb un mocador
it aten-seda.
L'a sseuen e/ primer a la dreta del
i somrient es cariada envera
tultres, COM si fos un espectador
s. dient
de treball es prepara. Aqui
fati molta calor.
que és potestativa dels prottssats lassistanda per presenciar el
n sell de Guerra, ens diuen que
.,trarrete negat a presentar-se
tiara del; seus jutges.
Canne Atienza porta un mocador
ale al cap manta del mateix coc:
As tenia Sánchez Molina, germana
ee ncri. porta vestit gris, tapant-se
4 tara arnb un vel negre.
Para els guants s'eixuga les 11äraes.
• c ostas, vestint modestament,
ataja F nearnació Muñoz, bugadera
la Pensi6 Internacional, d'Honori
çanthee.
a p orten serme emmanillar.
LECTU RA DE LAPETNTAMENT
4 C, IT'I ' n Ca el jutge inatructor
n e rtura de rapuntament.
EI se
nyor Moreno segueix la

¡tetara,
Ei div ideix en tres fases,
tril snee la primera per relatar.
et,ra f eren trobats els cadävera
arnbI llailtS de Corre)» en
41:\labar el tren exprés a Ciara 4 0 11 easta relació eajueta a
nifor macions que ja hem
talunieat.
Ltra P or tee instasen time-ama IIueiS apagadas. Ta-

ge lana ea, die111111 NO«

i a les saques de la correspondencia.
Tarnbe es trobà una càpsula
(le pistola. i SPROIIS cert:fieació
medica. els anibulants estaven
sense vida teta vuit horca.
Es deseriu com anaven vesiits els cadavere i la diaposicid
de les ferides.
Ilonori dirigeix eonatantment
la mirada a se germana, que
té sempre el morador als ulls.
Antbnia eixuga el Mor sileneiosament cada segada que mira el seu serrob.
Entro ambdós estan Piqueras i Carme Atienza, en actitud
inconsolable.
Segueix llegint el senyor Mo-

reno Lizarraga la forma rorro
fou agreda Lozano. i din que
no va poder defensar-se, i la
seca mort fou rapidissima.
Al roh fi senyals d'un llac
d'estrangulació que li fou collocar despres de nvirt. puix a
penes produi senyals de tan
nula que estava.
Es dedueix. dones. que la
mort frita produida per les ferides que sofra de manera alevosa.
Es detalla a continuarla les
l'anadea sofertes per Ors, que
eón: una a la regid frontal
maja que guardà una mota de
cabelee, una altra próxima a
l'anterinr f una altra al pa y e116 de l'orella esquerra.
Hi ha altres ferides contases
a la regió parietal i occipital i
al molar de Fesquerra.
Tambe ft ferides d'arma de
fon en la forma ja descrita en
publicar el dictamen deis met-.
ges que practicaren l'autòpsia.
LPs ferides del cap, menys la
de l'arma de foc, són totes cona
tuses, el que fa pensar que es
prnduiren amb el maleta instrument que les de Lozano.
S-e numeren ele altres detalls
consignats en el referit informe d'autòpsia.
Les esmentarles feriales proven que Orts lluità amb una sola persona. Damunt de les saques de correspondencia fou
la Huila i en aquesta poeirid
so frí la ferida que li produi la

mort per un projectil dispara t.

per darrera del cap mentre un
ante el aubjerfava.
Aquesta era la que va poder
produir-li la mort, que el sorprengue una hora després d'haver menjat.
LA DECLARAGIO DE FERRAN
ANTUNA
Es negrita /a declaracid del
senyor Ferran Antuna i Flea
gua, ambuflant de la Halla de
Madrid a Màlaga. Explica la
forma con; es feia el servei
postal de la tinta, i diu que en
sortir d'Aranjuez hi ha l'habitual ale sopar i no es la fina arribar a _alcazar de San Juan.
L'exp e rticia era fins a Còrdova
i d'aquesta •staciai en un eotxe
qüe facilita la Companyia del
Sud. Despees d'Alräzar es descansa fins a Marmolejo on es
com p lica a preparar a N'alega
j el irasnai d'Afectes a Còrdova. Din que el sensnr Ors arostumava portar tina pistotla Star.
SE SISSPEN LA VISTA
Se suspi ra la vista cinc minuta, per descansar. La gent es
mou molf i hi ha moneas em.
pentes. Els fotò grafs apronten
aquest descans per treure diversos fotografies als processets i defensor,. Són les nnu.
A un quart de deu es repit en el
Congela
LA DECLARACIO DE
PIQUERAS
Es Ilegefx la declaració
Piqueras. So explica roan té
una taca de sang a la butxaca
dreta del pantaló. com tampoc
s'ha donat enmpte de tenir una
erosió al rohe &e!. Va dir que
passe militar a nom de Lluís
Ramos el (roba a un passeig de
Puertollano, on anä des de
Ciudad Real, després d'eatar a
Madrid. El diner que se li ocupa digué que era seu. La seva
mara vivia a Martos, on no anä
fa dos mesos. A Teruel el ceneixia des de fa vuit anys, per o no el seid fins el mes darrer, que s'estatjä a casa seva.
La nit de divendres a dissabte
'Migué als cafès de Varela i
flan Millän liras a les dotze de
la nit, que se n'anaren a dormir
a casa de Teruel. Tambi coneixia a Honori Sänchez. A qui
no coneixia era a Ors i a Lozano, ale guate creu que tampor coneixia Honora
LES DILIGENCIES DEL JETJAT DE LA LLATINA
dais/Metes

Li flegeizen

practicades pel jutjat de la Llatina el dia que Teruel se suicida. relatant-se incidencies ja
conegudes, i es descriu l'habitacita
darme Atienza es posa a plor
rar. i el seu defensor prega al
president que la deixi surtir
de la sala. El president arcedeix j darme aula.
Es aria compte de la carta
de Teruel dirigida a la seva
mare. En descriure's el reconeixement del cadáver, s'assegura que en el seu ros no s'hi
veo cap mostra de violencia.
LA DECLARACIO DE GARME
ATIENZA
Es Ilegeix la declaració de
Carme Atienza, que fa sis anys
es rasä amb Teruel, quan
aquest era paleta.
Per ordre del president, Garme torna a ocupar el seu lloc,
darme pinta continuament.
Segneix la lectura de la de.
claracia. en la qual es diu que
eovintejä als cafès Varetla i
San Mallan. que. un la! Honora
era amic del seu marit. alai
tom un tal Paco que era de
Martos i a , havia estatjat a
casa seva. La nit de divendres
el aeu marit i Paco tornaren
a casa a les cine de la matinada, parlaren rosa d'una hora i
es llevaren a inigdia de dissabte, que sortiren al carrer. Diesable el sera marit Ii donà un
bitllet de cent pessetes. Diu que
el sets esp6s tenia dues maletes
de color de fusta.
Manifesta que si hi llagué
trina els autors foren el sets
marit. Honora i el fill d'un tinent coronel. Afegeix que al seu
marit Ii bou proposat un negoci que era per anar tota
vida a la presta i ella li digué
que no s'hi enredes.
Divendres marxaren, creu a
casa d'Hnnori. El seu marit
portava gorra i vestit fose, i
Franresc barret a gabardina.
El sen espbs no portava mai
armes i que a casa seva no hi
havia mes (linee que el sobrant
dels vint duros que li dona diesable. Rernneix la carta del seu
marit pel carärter de (letra, rar
ella no cap Hegir ni escriure.
Rernneis algunos. fotografies.
Després diu que el que enana watt, el seu marit la nit de
dissahte no era Piqueraa, sind
un desennegut i que despees
arribaren dos individus mes.
En una tercera derlarariö
din que el seu marit arribis amb
laques de santa i que POI li digne que eren d'una Iluita que
havia tingut. Piqueras arribä
amh Teruel.
Rernneix com de propietat
del seta espds un a-ea-isba% però no una pistola. Ignora si hi
bagué rnbatori. rar ella ja dormía quan arribaren. Només sap
que Ii digueren que anaven a
jugar.
LA DECLARACIO DEL XOFER
PEDRERO
Es Ilegeix la declaració del
xofer senyor Julia. Pedrero. el
qual detalla la forma del viatge
a bastament rorteguda.
Fins aquí les diligéneieS actundes pel jutjat elvil. Es pessen a llegir les de l'entorila(
militar.
DECLARACIO DE CARME
Comença per llegir la decalarand de Carne Atienza.
Ea refereix a una visita d'un
tal Hortera que anä a parlar
amb Teruel d'un negoci.
—Quin negoci et ve a proposar Roana-la—ti digné ella—.
Per Deu, Antoni, no facie re?
que et romprometi; preteren()
passar fam a passar-he malamona
— No et preocupis, dona, que
no Sil haurä cap lonteria, rar

no vull anar al garrot.
Repeteix els detalla de l'arribada de la inclinada de dissable d'Antoni i el seu Unte,
dient raue et sen marit duia
taquee de sang. Explica que el
seu eapans li digné que. hi havia una fortuna a la nasa, i
detalla on era majal el diner
les jniem que alisan trobat.
DECLARACIO DE NAVARRETE
Es llegeix la dedaraci6 de Navarrete, en la qual explica la reunió que
tingue amb lionori . Piqueras i Teruel al cate de la Gran Via, on es
eeneerti el rebaten Afegeix que partaren amb Ors i es convinguE donar
el col, un dia que aquest anis de ser
vei. Ors propasé que es elorofortnitzés el company i després es simule,

en ell la cloroformització.
illenri uso volgua anar-hi ell perroealment, per no manear a can i premié no calla despees de presentata
mamas i

Teruel.

cesAts
sat res quarts d'onze tornen els pro-

EL REGISTRE A CASA DE
TERUEL
dóna compte del registre fet a
Teruel. Entre els objectes trobats hi ha un collar de perles, valoras en 4.000 pessetes. El total puja a
3o,679 pessetes.
Es

CRS1 de

LACTA DEL PROCESSAMENT
Es Pegeix l'acta del processament.
tret del de Donday. Antònia Sánchez I
Encarnadas Muftoz. que fins llavors no
figuraren en el posees.

DECLARACIO DE PEDRERO
Es Ilegeix la declaració de Pedrero, tal com es cnneix. Explica com
volia que el seu cunyat els acompanyes
en el viatge. pena el jove que lloga

l'automòbil s'hi oposà, parqué digué
que havien de tornar amb altres persones.
Diumenge foil invitas per un agent
a que l'acompanyis a la Direcció de
Seguretat.
LA INDAGATORIA
DE NAVARRETE
Es llegeix la indagan:Tia de Navarrete, en la qual explica com es planejä el robatori. ratificant la cooperada, d'Honori com iniciador i de Te-

ruel com a cooperador en unió de Piqueras. Diu que creu que els ambulants foren agredits amb les tenalles
de marxamar.
ELS CABELLS
El cabells trobats a la mi de l'Ors
es din que procedien de diles persones
distintes o de tres.

ALTRES DECLARACIONS
Es llegeix la declaradas del ferroviari Antoni de las Heras, el qual
diu que creu que els individuo que
van entrar al cotxe correu a Aranjuez anaven vestits de negre i amb
barret, no podent precisar si duien
algun maletí a les mana.
Hi ha una ampliació de la dedada( de Navarrete on nega que es
donessin a Donday 3,000 pessetes
pel servei que va prestar per anar
amb l'autornábil a Alcázar.
Per fi manifesta que vol dir la
veritat i declara que al tren de les
cinc de la tarda del divendres va
sortir ell amb Piqueras i Teruel
cap a Aranjuez.
Allí va entrar al cotxe amb els
aftres, oferint una copa de vi a Lozano, sense que li produis l'efecte
que s'esperava.
Relata la inopinada agressió de
què fou victima Lozano rnentre el
declarant parlava amb Ors respecte
del contingut dels plecs, el mal li
digué que eren molt pocs els valors.
El declarant estava assegut en
una saca i allavors Piqueras i Teruel agrediren a Ors, lluitant amb ell,
dient a Navarrete que els ajudés.
Després de mort Ors l'obligaren a

buidar les saques, operació que va
realitzar-se dura estacions abans
d'Alcazar.
A casa de Teruel es Seas el repartiment de tot el robas i aquest es
queda amb les joies.
Els sísala del Deute que li donaren
els crema als alts de l'Hipódrom
per fer-los desaparèixer.
DECLARA HONOR! SANCHEZ
MOLINA
Diu que estant al café Spedium
Piqueras li demanis documentació
per tal de marxar d'Espanya, recomanant-lo per facilitar-li a Navarrete,

que era amic de Donday, molt

acostumat a viatjar per l'estranger.
Fixaren al café una entrevista amb
Pamema i Teruel, deixant-los sols.
Mis tard al cate L'Elissa, el dia
8 d'abril, planejaren el robatori Navarrete, Piqueras i Donday.
Navarrete as3enyalä la data de
l'rt, perquè en aquest dia anava en
l'expedició un amic seu.
Afegeix que el mati del dissabte
després del successos arriba a casa sera Navarrete a les set del mata entrant a la cambra dient-li: Noi,
la cosa no ha anat com hom capera ya. I li Iliurä sis mil pessetes.
També Ii colgué lliurar uns t ito
i papera que duia al pit amagats, paró no els va voler.
Se n'anà, deixant-li els diners Iota
51e1 mataläs.
Dissabte i diumenge s'entrevista amb Navarrete. per tal de preguntar-li si ja havien mort Sois dos
ambulants.
A Piqueras li digué que havien
fet una gran bestiesa, a la qual cosa tontead. En Piqueras que les
coses havien arribat a un tal extrem
que no es podia fer res mis.
Manifesta que lliuri a la seva
germana la elan d'un rober del corredor, després d'haver guardat en
un secret de l'armari de referencia
ele diners, í dient - li: Aquí he deixat
unes pessetes que ha portad En
Navarrete.
Re om ell i Donday compraren una gorra a la Gran Via i despark acaten al cafè de mes, ca

esperaren a Navarrete Piquera&

Donday es pendí i digué que
no anava al cotxe, i Honori anä a
comunicar-ho a Navarrete en una
habitació del
del general
Pardifies, 12, darrer pis, on esheunia amb un cadet.
Navarrete s'indignä molt i ,quan
veié Donday al café li va dir: "Vaja
un comportarnent. Si en comptes
d'ésser aquí fóssim al camp et maSay a". Donday, en trobar-se l'endemä amb el declarant, li va dir que
anava a cercar un bigoti que havia
encarregat i un cop el tingué Ii ma-

nifestä que li havien fet un bigoti
que no servia per res. Es llegeix
la declaració de Donday en la qual

explica com «niegue a Navarrete
l'any 22 al Liceu d'Amèrica i lam istad que hi ha tingut. Declara la
proposició que Ti féu Navarrete de
robar l'ambulancia dient-li que era
molt fäcil simulant •un atracament
del qual sen suposaria víctima Navarrete i que Donday fugiria en
ésser a Marmolejo. Aquest pla no
Ii sernblä malament del tot. Diu
que per l'octubre Navarrete li par15 de la conveniencia de comptar
amb una tercera persona per si l'agafaven a ell amb els diners. Aleshores ii donis el nom de Sánchez
Molina, que arriba a afadrid a la
primera desena de desembre, celebrant una reunió tots tres, en la
qual s'acorda realitzar el robatori
el producte del qual s'amagar i a en
una finca que administrava el pare
Pera degut a qué ifonori
se n'ara no es realitza el projecte,
no desistint, perb, de portar-lo a
terme, encara que Donday sernpre
hi va posar dificultats.
Els primera dies de mare tornaren a parlar del negoci. Navarrete
i Honori arfaren discutint fina el ministeri de Gracia i Justicia fina que
ell va dir: Vaja, s'ha acabas tot. Poc
temps despees li van fer saber que
Ii havien encomanat un paper molt

Li presentaren a Piqueras perquè li proporciones un pas-

secundan

saport, després li van demanar que
ensinistrés a Piqueras en l'as dels
narcòtics a la biblioteca del Liceu
d'América, on consultaren llibres
a propasa, en reunions posteriors,
optant pel pantopon. En diverses
farmäcies obtingueren clorur de metia cloroform i un tub de pantopon,
que facilita Navarrete. Despees explica com llogis l'autorneibil a Pedrero, marxant cap a Aranjuez amb
l'esperança de tornar-sen en arribar-hi, perquè Ii havien dit que la
carretera catana tallada, però com
que no fou aixi va nacer de seguir
fina a Alcázar. De tornada a Madrid
paga el xofer amb els diners que li
dona En Navarrete, el qual Ii dona
per ell tres mil tres censes pessetes,
i Piqueras i Teruel es quedaren amb
el maleti de les joies, segurament
per repartir-se-les dtspres. Declara
després com es presenta a i'Arnbaixada Espanyola de P2TiS demanant
que el transportessin räpidament a
Madrid per presentar-se a les autoritat!. Segueix la lectura de lea diligencies de processament d'Honori
Sanchez, consideant-lo complicat
en els fets i després la del processament de Donday.

Es Hertz la indagatória
(FHonnri en quea rtssegura que
la aova germana Antantia
rava ei projecte i que no as.
siati a la reunió de la rasa dril
carrer del General Pardirlas on

s'enliestí el pla del rol-labora
Sega que linares, la seva pistola
a Piqueras. porque no n'usava. El que ratifica es que l'endemà va rebre els diners
mans de Navarrete.
Es dóna compte d'un encarament entre el processat i
Carme Atienza, en el qual un i
altre es ratifiquen en les seres
afirmacions, que san cont radietórie.s. Es llegeix tan altre amararnent entre Honori i Donday,
en el qua( aquest afirma l'oxistimca del conveni entro Navarrete i Honori per realitzar
el robatori i per amagar el preduele a la finca de l'Alanieda.
Honori nega que deixes la seva
pistola a Teruel.
Donday assegura que tos de
qui foe, Teruel duia una pistola; nega que ensenyes a Piqueras PI maneja de narróties.
EI que hi ha. diu, es que nono
ri li•parlä de la participarla
que Piqueras lindria en el ro.
batori i el declarant pregä a
Honori que el substituís en la
part que se li volia encomanar.
Se suspèn la vista fins a un

quart d'una. Tots els processals resten a la Sala menys Honora que surt un moment. Piqueras, que seu al costal de
TranquiCarme Alienan. li
i no ploris. perquii tú no
hi &iris res que veure amb tot
alai,: per a mi ha veig molt ma_
lament i ja se com acabará tot
aixb. Val mes que ho enllestim
com mes aviat millor. La bugadera apta les mans de la germana d'Honora, que no ha dadxat de plorar ni un sol almena
i Ii dirigeix paraules de consol.
Honora ristra tan abatut, que
sembla idiotitzat.
La lectura de la inclagatbria
és extensfssima, i per part dels
proceasatie es repeteix el que
han dit en diverses declaracions
anterior. En acabar la lectura del sumari i Ilegir-se les
conclusions, els processats resten impassibles. Nomas se sent

plorar la germana d'Honora La
vista es repren a dos quarts
d'una. Es Negeix la indagalbria
de Donday, en qué declara que
Piquera/4, Reeeptnnt e l piare
designat, va anar a Daimiel a

preparar la documentad!. d'tdentitat. Afegeix que el dtaer

que ii donaren com a produete
del robatori pujava a mis de
cinc mil franca, que per« jugant al bacarrat al Casino Mu_
nicipal de Dieppe.
Es llegeix una altea declara.
cid de darme Atienza, en qué es
ratifica en el que havia dit.
Després es Ilegeix la declaració
d'Encarnació Mueca, la qual diu que
els diners eh hi lliura Antònia Sänchez, manifestant-li que els enterrés,
però que no sentís recança perqué
res no li passaria car els diners eren
aCUS.

A la nit se'n torna a veure l'Antibia per comunicar - li que ja havia
amagat els diners, i aqueata torni a
tranquiliitzar-la.
Després Ii digné que no es preocupes, per tal com si calgués ella
declararia que els havia manat enterrar.
Es llegeix la declaració d'Antònia Sänchez, la qual diu que el seu
germä li va donar els diners i que,
efectivament, encarregi a Encarnació que els amagués, peras sense dirli que no tingués cap recel. Antònia
escolta la declaraci óplorant, amh la
cara entre les mana. Es llegeix l'informe de l'anälisi dels cabells de Tediel i a continuació declara Benet
Aguilera, que explica la seva intervenció per facilitar gasolina.
LES DECLARACIONS
DE PIQUERAS
Les declaracions de Piqueras diuen
que l'acusat, en arribar a Madrid,
troba a Teruel al carrer, el qual
l'acompanya a presencia d'Honori,
que el presenta a Donday. Ratifica
la proposta que Honori Ii feu de robar l'ambulància, i les reunions que
celebraren per planejar el robatori.
Diu que raesalt havia de realitzar-se
el dijous abans, peras que es va haver d'ajornar per mor de Donday,
i aleshores es convingué efectuar-lo
el divendres següent i marxaren cap
a Aranjuez, on entraren a l'ambulancia ell amb Teruel i Navarrete,
el qual els presenta als dos ambulants després d'haver entrat per la
finesta perqua la porta no era practicable. Donaren a Lozano el conyac
amb pantopol i com que no li feia
efecte Teruel l'agredí i aleshores Ors
exclama: - Què és aixes?..." I salta
al mig del cotxe i Ii sorti al pas Teruel, que hacia canviat el revólver
per la pistola de Navarrete. Lluitaren i Ors sucumba robaren el cotxe
i Navarrete es guarda' a la butxaca
molts plecs de valors. Baixaren a
Alcazar i arribaren a Madrid en automòbil, dirigint-se a casa de Teruel on es repartiren el botí després
de donar a Donday dura . centes cinquanta pessetes per pagar el cotxe.
LECTURA DE DILIGENCIES
I ACARAMENTS
Es llegeix una diligencia d'acarament entre la bugadera i la germana d'Honori, en el que no es posen
d'acord sobre .si la segona va dir a
la primera que no tingues TeCtI. Sen
llegeix una altra entre els germana
Sánchez Molina, en la qual Honori
accepta tot el que diu ia seva germana, que és declarada processada
prenent-se-li indagatória, en la que
din que no sap res dels fets.
Es llegeix una altra declaració de
Piqueras en la que diu que el revòlver de narre Donday l'havia proporcionas a Navarrete mitjaneant setanta cinc pessetes, i que Teruel va
quedar-se totes les armes. Nega que
ell i Teruel agredissin Ors mentre
estava assegist en una saca ami) Navarrete.
Es relata la conversa que Navarrete i Donday tinguren rendema deis
fets. en la que el primer es mostrava
horroritzat de l'esdevingua no volent
ésser més explícit a les preguntes de
Donday ilimitant-se a dir: "Ha eatat
horrorós; i hi ha hagut dos treta". A
la qual cosa Donday replica: "Con/
és possible que hagis pogut presenciar tot Després d'aquesta
conversa Navarrete enträ a una e g
del carrer d'Hortaleza, diri--glésia
gint-se després a casa d'Honori.
Es dona comptc molt detallas de
les diligencies (lel sumara en les
quals es parla de la quantitat d'armes que usaren els processats,
rant un revólver de nacre, que es
dio que era de Navarrete, i una pissola que aquest va dir que havia
de tornar a l'Honori perque era d'ell.
S'insisteix en qué Navarrete digalés a Donday que hi havia hagut
dos dispara afegint: "Aquest Teruel
és una hiena".
Honori, en una nona declaració
rectifica alguna extrema. Del retoneixement pericial de les armes resulta que es van disparar un revòlver i una pistola, pers., que la pistola
disparada era Star.
En un altre acarament entre Navarrete i Piqueras aquest manifestä
que Teruel agredi a Lozano i que els
fets esdevingueren com té declarat,
insistint en qué no intervingui en
res penqui ensaya horroritzat, i en
desechare la 11Mta sostingua amb Ors
din que aquest els dirigí el mot típic
arnb què vulgarment es designen els
homosexuals.
Navarrete només ha reconegut
com a seva, entre totes les armes
que Ii han estat exhibides, un ce-railver Bulldog.
Ors cregué que no s'havia de verificar el robatori, parqué hi havien
poca valora; pera eta altres, estimulats ja per la cobdícia, decidiren portar avant el seta propòsit.
Es Ilegeix un nou anälisi de eabells, en el qua) es diu que els mis
semblants són els de Navarrete.
Navarrete ',segura que els dispara els fereu amb pistola, cae el
rey telver el dais i no el dispara, Els

cope a Lozano es testa apile leg

nahes de rilltSCalnif d'Andaltsda

Sevilla.
Amb aix6 queden acabada les di
ligencies del sumad.
•
L'INFORME DEL FISCAL
El jutge instructor pasea a Ikeit,
l'informe del fiscal. Comentas velatant els fets segons es deductiva
dels que han estat ha coneguts
Consell de Guerra.
Formula les següents conciliabas:
Els fets constitueixen un delicte
de robatori amb hornicidi, del qua
són autora Honori Sánchez, Piejne.
ras i Navarrete; com a eihnpliee,
Donday, i com a encobridores, lee
tres proeeseades. Als autors tela
ha d'imposar la condetnna de cadena perpetua a mort, i als altres, la de
cadena temporal.
Es dóna compte de la negativa
de la competencia de jurisdicció sollicitada per les defenses de Naveta
rete i Honori. Donday receneie que
ha faltat. Está conforme amb qué
tel jutgi pel ram de Guerra; i Piqueras no ha fet cap manifestació.
El president demana al ministeri
fiscal i a les defenses si desitgen la
lectura d'alguna nova diligancia. El
senyor Martídez Freire demana que
es llegeixi la declaració de Donday
a l'Ambaixada de París i desitja
que es rectificad l'error de eonsiderar-li antecedents penais. La Presidencia hi accedeix.
El jutge instructor manifesta que
no parla d'antecedents sinó de subjecció a un procés. El fiscal no ha
de fer cap nova manifestació. Car
per formular aquest judici en té
prou amb el que han declaras ala
processats.
DECLARACIO DE DONDAY A
L'AMBAIXADA DE PARIS
Es llegeix la declarada. de Don.
day demanada per la defensa.
Diu com conegué a Navarrete, i
com aquest, coneguent la seva apurada
situació económica, Ii proposis el rer
babara Calgueren diverses entrevistes.
Per fi, am dia Navarrete li presea.
tä Hanori en el seu piset de solter,
explica altres reunions, fins que quedren entesos. Diu que ell Boga l'automòbil. Finalment es Reja la sevi
lletra a l'Ambaixada d'Espanya a
bFirmaenneat: ratificant el que li digué ver.
No nega la seva compite:Rae en el
robatori, pera ignora el que baria de
passar a l'interior de l'ambulancia. Per
por de saber la veritat, no volgué
manar res a Navarrete, Piqueres i Te•
ruel , que foren els autor: materials.
Primer pensi en suicidar-se, paré després cregué millor soírir el càstig. Si
As la mort, millor, car sofreix tres tna•
lalties cròniques; pera no, que afea li
reportaria més culpa que la que té. Va
esperar que es presentes el darrer con>
plicat per presentar-se dl.
Se suspèn 13 vista, a les dues. per
una hora i mitja, durant • la qual hora
dina.
A les quatre menys deu minuts es
T.e
, .pr rrie tne. la vista. Tampoc hi
NaES REPREN LA VISTA
INFORME DEL FISCAL
A les quatre rnenys deu minuta es
reprén la vista, comencant amb l'informe del Ministeri Fiscal. Diu que
els reus són convictas i confesso*
davant
ro s de! tribunal. Cert que ha n
at atenuar Hura intervencions
en els Sets en les seres declaracions,
però la oro ya és abrumadora contra
dls. Relata el fiscal de la manera
cont s'inicia el crim i de la forma
cona a'arribi al descobriment dels
autors, examinant els autes i glossant les manifestacions de cada un
del s processats, en les que es veu
com es van fraguant els plans del
robatori al corren d'Andalusia.
Reconeix que Donday deiugia
constantment el prendre part en el
projecte de robatcri. Per e queda
ultimat el pla anterior al definitiu,
per virtut del qual havia de pujar a
Aranjuez al cotxe carreta pena Dondas' vacila, es posa malalt i no iota
possible dur-lo a la präctica. (Rumors .)
El fiscal diu que ea veu en la precisió de reconeixer la veritat.
Cementa el iracas d'aquell pla per
la irreaolucia de Donday i l'aparicid
del non personatge .antoni Teruel,
al qual proposi Honori la comisaba
del adiete.
Ajad ha declaras Carme Atienza,
que es veié obligada a sortir de la
cambra quan Honori hi anä per pro.
posar-li el negoci.
Teruel en parlä a la sera dona després, dient-li:
"—Honori em proposa un negoci
per fer la felicitat, però també per
anar a presili."
I a llavors fou quan ella li digué:
"—Na vagis a fer una barbaritat."
El fiscal va continuant la història
ja conegudissima del planejament del
crim. dient que el robatori havia de
realitzar-se abatas de la jura de la
bandera, per6 se'n desistí perqua
aleshores la via estava molt vigilada,
convenint - lo en fer - lo el dijous, per6
com que aquest dia no viatjava Ors
s'ajorni per a un altre dia.
Explica i comenta el reparti.
ment de les armes.
Diu dispris que Navarrete
extengui tres passes falsos a

favor deis seus companys, per

tal que podessin entrar al cota
xe corren si sorgis alguna dla
la metida de Madrid •
i l'arribada fines al cotas mara
reu. Un cop dintre... Qué pes.

fieRti eltlaat 'a

ah? AquI cal preguntar no so.
lament als actora sinó a tote
aquests testimonie muts detalla
del crim que donen molla llum.
P.n *Iludir e les Imiten* dele
eadivers, diu que ele pelle sr..%

rmideer es dhealn oremn."
91"ritIlldr9144
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PrIBLI It
tus de dolor que ni un moment disparat. 1 era el que dula Navarrete.
ha deixat de tenis..
No cren possible aplicar al
Donday sofri una gran i doseu patrocinat les eircumstänlorosa sorpresa.
La Ingenuitat que ha revelat eles que li ha aplicat el fiscal,
des de que es preeentä volun- per mes que no sigui possible
täriament a les autoritats de separar en dos un delicte comParle el portà a enposar que en plex. Si Navarrete no volia mael erina Ii correspondria un pa- tar ni matä, per qub se ii deper molt secundare Per alee en mana da pena de mort?
sentir que el fiscal Ii demana
Demana al fiscal que uspen20 anys de presili el sets rostro gui cinc minuts la sessió, car
s'ha cobert d'una palidesa cadaha de tractar dele agravants
verles.
assenyalats pel fiscal. (Rumors
La pena de vuit anys que s'a..
en part del públic.)
p'lica a les tres dones ha estat
—Sento — diu el senyor Merebuda per aquestes amb grane lilla — les molèsties que cauplors.
so, però refenso la vina d'un
Ore pregurttä: Què pasea? i
DEFENSA DE NAVARRETE
borne. (Molt bd, molt bé, en
ets aires li barren el pas, lluicomandant
d'inseus
els
el
fa
majoria del públic.)
Informa
ten i Teruel insulta
companys perque no han fet fanteria senyor Melilla, defenSe suspen la vista un quart,
a les set de la tarda.
amb Ors el que ell ha fet amb sor de Navarrete.
Lozano, i despees dispara conEn reprendre's, el senyor
Diu que una familia sumida
tra Ors, aquest cau desplomat i
en el dolor. li demanà la de- Matilla segueix.
després Teruel li fa un segon fensa de Navarrete. Podia exDiu que no troba ni Codi ele
dispar que li travessa pulmó rusar-ße legalment, pelee hi ha- atenuants que desitjaria per al
via tal sinceritat dolorosa en la seu patrocina!. Examina l'iterael mata.
peició, que no es va poder negar vant de premeditacha inststint
Teruel tem encara que tinguin vida i
que
lliguen
un
farcell
al requeriment que se li feu.
bNa les cordes
en que no es pot aplicar a NaDeclara que es liee en mati..- varrete un delicte d'homicida
de periòdics i rodeja el coll de les
ria penal i jurídica. en la que Tampoc es poc comptar amb
vietimes per escanyaries. Comès el
es mostee el fiscal; perd procu- l'astúcia, car es romplava amb
crim. baixert a Alcäzar, pugen a Vanen la complicitat ¿'Ore. L'alele de
ternäbil i tornen a Madrid. A casa de rarlo aportar textes legals
nie l arribaren dues parelles: la Fi" corrohoraeiá dele seus assenti- superioritat no es pot aplicar
Sera, Teruel i Piqueras; la segarla. mente demostratius de que el al robatori, que nomes és aplifiscal ella exeedit en el rigor en cable e l'homicida en el qual
Navarrete i Donday. Es va fer el
primer repartiment de diner i quedaren jutjar a Sänrhez Navarrete.
Crees que el fiscal en explicar Navarrete no intervingué. Tamles joies en poder de Teruel per a un
les
dados i detalle del sumani pon es pot aplicar la eireumssegon repartiment. Pregunta per qué
täncia ile neeturnitat en desfet amb apassionament.
ho
ha
Navarrete si va crernar uns títols del
poblat; el robatori es feu sencauses
eircurnstanciaho,
Per
Deute als Alts de eHipedrom, com ha aquest proces ha entrat a la se pensar si era de nit o no. i
ja
declame no en va cremar d'altres,
juridiretó militar. i aquestes trartant-se d'un tren no se !i
que igualment el podien descohr i r per causes han fet que les noticies
paf dir despoblat.
Recull
la
declaras:6
tot.
part que pel
Dernana per al sets defensat
arribessin a ropinió de manera
Donday
relatant
la
seva
conversa
de
fragmentària i de vegades ''fo- la pena de cadena perpetua. i
amb Navarrete, especialment quan
fa una invocació al tribunal
llet inesca".
aquest li digné que estaca horroritzat
Demana al Tribunal que no porque s'inspiri en la justicia
no s'oblidava de les paraules d'Ors e; deixi impressionar per un
en fallar, fent una cita histbquan exclamava: "Per Déu. Pepe, no fals amhient. i que noms s'a- rica.
an matis!". Si oi les paraules d'Ors, tengui al sumare
LA . DEFENSA DE PIQUERAS
oom no va oir els dispars?
Cont r a Navarrete s'han diriInforma el senyor Peña. defensor
Piqueras
Assenyala la circumstància que Nade
passions
per
la
git lotes les
varrete no vacillari en prender per si
se
l'ha
prenosiria
sorial
i
srvn
Diu que ;la de fer un gran eslora
el pape de Donday as:lb l'objecte de sentat com a protagonista de la
imaainació per a reconstruir el sucdespistar. Examina la personalitat
trazedia•
cés tal com ho isa fet el ministen
d'Honori Sánchez, subratllant els fets
Així s'ha vist que. lulhlic ele- fiscal.
que aquest danés la te-ea pi s tola a varla la cansa a plenari en el
Manifesta que el seu defensat és
Navarrete i vigiles a Donday fins a mal( del diumenge se Ti atri- autor material del rebatori, però no
tot
1
eonvence's que hacia pres l'automäbil bnien coses que Tres havia
del doble assassinat i que és el que
i sortir cap a Alcazar. Quant a Don.
es deja que ten ell qui rematà
menys ha intervingut en les reunions
per
revòlver
un
que
compre
das'. diu
a Ore d'un tree
preparataries. Se li proposi el rabstoa¡
la
sé
que
rea
a Navarrete, pecó no consta en autos
o
ri. per Honora i l'acceptä er una coque sapigués per qué volia el revälves
imputreeíd de que es invertit. hi
acció moral. No is dificil sale E j ha en el snmari a en el moment queras
ni la part que baria de prendre en el
anés tacat de sang, quan tot
sumes. Amla tot, está demostrada la em-mies ho farà ressaltar mes. el vagó ha estava. Nega per al seu
Navarrete rin era un viride ni
sen culpabilitat.
se li aplialma als cabarets: era remes defensat les agravants que
Cama Atirnza va conèixer el deun home dc gust refinat, de vi- quen. Acaba demanant al tribunal que
licte després de la seva realitració i
faci justicia.
oeultä no solament el seu tr.arit, sin6 da sibarítica.
A dios quarts de nou se suspèn la
firmades por NaLes
també a Piqueras. portant a tenyir les
varrrte r . taven avalad o s per visita per uns minuts.
seves robes tacades de sang.
ARRIBADA DE NAVARRETE
una senyora. i per tal d'evitar
Antänia Sánchez. que estava assaEs reprèn a tres quarts de nou la
ele efectes del Yenement ar "I' 4
bentada per la premsa i pel seu gera lque arritiä. pedo les S ,` V n S vista.
mä del fet, va rebre el diner, producde
El president. demana la P resència
sang.
raen:" n ^ e.h " lo " !
te del robatcri. per ocultar - lo.
.
,
%hule! le a avrnItirre eme

Illes 'per la pistola de Teruel.
4aosano treballava, Ora no,
Alterque havia de canviar a Cdr:-elevs per l'expedició de ?talega.
er alza no dula valore.
Navarrete pregunta a Ors si
bi havia rnolts valors i aquest
ii digué que no. Navarrete ho
*gua a Piqueras i a Teruel, que
~amen els afectes del Pantopom posat al conyac de Lozano.
Teruel entra a la comuna i
en sortir donä el cop a la nuca
de Lozano, després de passar
Gastillejos, quan el temps apre-

-

I per
Encarnació Mufioz,
gué ho va fer? Si era de procedencia lícita, per qué ecultardo? Obef,
diu, les entres de la seva mestressa. i
quan va voler tornar el diner ja era
tard, ni la policia havia descobert ra-

SAn
sr Ii han supnent l'ora dr Mi-

Navarrete. Mi ha gran expectames Navarrete arriba i s'asseu al costas de
Donday. Va amb abría.

u, a la qual cosa es nega el president.
Donday diu que coordina be i que e
permetin parlar' amb unes notes que
ha fet a la ab. Se li concedeix.
No compren com hi hagué sang, car
Es una cosa insensata. Quan se n'assabenti no ho comprengué. Si Lozano
no, s'havia adormit, no s'havia de fer
res mes que seguir el viatge com a
funcionaria de Correas.
En arribar aqu' s'apaguen els ;turna.
El president ordena que s'encenguin

rens.

.ESPERANT LT SENTENCIA
Segons va acabant-se el Consell augmenta l'expectació per
coneixer tia decisi6 del tribunal,
donant-se per segur que aques
la mateixa nit recaurä sentencia.

it sitikt

dimana que ti daba; besar la guamo

Ele que la ploren, pares Josep i Enriqueta, germanes Joana i Enriqueta, avis,
oncles, cosins i parents tots, en assabentar de tan irreparable pèrdua Ilurs amics
i coneguts, els preguen que li tributin un record en llurs oracions i que se serveixin assistir a la c asa mortuòria, carrer de París, 206, avui, dijous, a dos quarts
de quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església de Santa Maria de
Jesús, de Gracia, i d'aquí al Cementiri Nou.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
1s

cuparia de les instäncies presentades per En lielquiades Alvarez
comte de Romanones per celebrar

política.
La reunió ha durat unes tres botes. El general Vallespinosa, en do-

artes

nar la referencia, ha manifestar que
s'havia rtactat d'un important Erial
decret referent a subsistències civils
i militars a la zona del protectorat;
leorganització de les oficines
tervenció de les forces del jalifat.
Un periodista li ha preguntas si
el Directori hacia examinat les sollicituds dels senyors Alvarez i Romasones. Ha respost que si, pera
que havien estat rebutjades.
Sembla que s'acorda contestar - les
separadament.

Darrera nord

MANIFESTACIONS DEL GE-

NERAL PRIMO DE RIVERA
El president del Director!,
parlant amb un redactor de -El
Debate", responent a la pregunta de per que conservava el
Directori i no forma un liovern,
ha contestat:
—Será petulant dir que quan
vaig propasar al rei ia constilucid d'un Direciori esa comp-

tes d'un Consell de ministres,
comportant-me fideltnent amb
el que vaig oferir el 13 de setembre, estava segur de l'eficacia de tal sistema cona Organ de
(ìovern.

Només vaig pensar a reunir la

representació total de fexercit

Capan

(A. C. S.)

el seu germà, cosa que

li es negada.
Encarnació Muñoz diu que
es innocent i que ha de mentemir la seva mere malalta.
Carme Atienza no al-lega res.
Es china per acabada la viola. El Consell es va reunir en
sessió secreta per deliberar i
dictar sentencia. Es un quart
d'onze. Tot just, acabada la
sessió, es tornen a encendre
les llums.
S'autoritza /a sortida deis
presos i Honori abraea la seva
germana. fine que el capità de
la guärdia civil els separa. Els
processats Piqueras, Donday
Navarrete no han perdut l'aplom ni un sol instant i surten
de la sala completarrtent se-

Jonfilli 5orllui i

Ha mort als 13 anys d'edat, havent-rebut els Santa Sagraments

Donday ,segueix parlant. No
entén com se'l te per còmplice d'un fet del qual no en sabia
res, car no havia contribuït all
seu planejament. Per ata?), en
presentar-se a FAmbaixada no
parlä que se li apliques cap
pena, com no fos la de mort.
Aquestes paraules producisen estranyesa.
Antònia Sänchez demana que

¿cid. peralte mai no ha sortit
i de la Marina que amb Hur actitud havien tet triomfar el cand anua
DEFENSA D'IIONORI SANCHEZ vi de regim.
In no diré que sigui un sant
El senyor i Mayo Ilegeix l'inOferint-los units i compactes
al que s'iiaei de canonitzar...
al poble, que sempre ha estiDen me'n guardi!; pece s' que forme de defensa d'Honora
Nega la grossa culpabilitat que es mat les seves institucions armagatalt.
he dassenyalar la seva veritabho
culpabilitat por aminorar l'e- vol donar al seu defensas, que no éi mades, malgrat la presentaciö
Passa a fer la qualificació del deun
criminal i és bondadós per a la insidiosa de les seves adversilicte, que considera indas en la comnorme pena que li dentaria el
sena germana.
tals i resolent d'una manera
3tinistert Fisral.
petencia de la jurisdicció militar pel
Els dos germans piaren.
autor-n/:alca i sonso preferènFe ¿ni.i he ad-art.-fria, que el
band de la declaració d'estat de setge.
Ea
una
frase
sobre
la
seca
mare
i
la
cies personale el primer profiscal, per tal de, completar el
Examina l'articie tr6 el Cedí que traerelatant
l'amor
que
Honor;
els
filia,
blema
greu plantejat, el do la
inita de l'homicida amb matiu del roba- relt ha acurtit a la prova
unió militar que estava consencial i no 110 havia de Ira, ja hi
tori. Constitueix un delicia complexa
Dat que el pla germini en la ment tida i que calla refermar rom
que només Pis defonsors baudel qual són igualment responsables
tots els que hi contribueixen. Mime ríen do fer-ho. porque el fiscal de Navarrete, el qual he proposä a indiapensable punt de partida
en te prost amb el que disten Honora que accepti per cobrar la deu- per emprendre la tasca.
convenint per endavant els culpables
da que Nava e rete li tenia pendent.
Després comenettrem do treels eutee.
que no hi ha ¿'hacer sang, si es comet
Es posa en relació amb Piqueras, hallar febrilment amb alguna
Navarrete, pele serie ¿pules,
un homicidi en són responsables. Aquf
hi ha dos hemicidis, però ne per alma tenía el propòsit drl robatori, i que aquest cercava documentació fal- incoherencia i molta incompehi ha dos delictes; hi ha un sol deliete creta que r.ornes amh Donday sa. Sindica es limitä a escoltar e/ Ida tencia, pera con) que airb, lluny
i aprovar-lo, sense tenir cap partici- d'ulterar la nostra gran volunde robatori. en virtut del qual han re- podia a onseguir - ho, concertant
pació. Honora dones, no és autor deis
ens anava fent, de primer
sollst dos homicidis. Els que conduci- ele plante
possible i despide fàcil la co ns .
xen a altres a executar cl delicte han
En el segon Id a e ntra r en ele tris, sisa, encubridor
Acaba demanant al tribunal justi- prensid deis assumptes; agafäd'ésser considerats com autors. Abrí elemenle que renten l'energia
rem änim moral i cadascun
que mancava a Navarrete i a cia.
}In diu la jurisprudència sentada. La
rovelani les seves aptituds i
LA DEFENSA DE DONDAY
[moda.
participació de l'autor és directa; la
aficione s'arth destacant com
DE LES TRES DONES
del còmplice, no. Respecte d'aquest
El defensor dedueix de tot el
ponent en ele diversos assumpextracte, s'estén en algunes consideraEl senyor Martínez Freira informa
que va dient, que a Navarrete
cieno jur"diques; i vorn a conseqüen- no se li pest aplicar la premedi- la defensa de Donday i de les tres tes.
de dedicar grane elotia, considera patosa la culpabilitat de tacie. perquè ell rnai no va pen- dones. Creu que el fiscal ha caigut gisDespees
al sistema deis sots-secretots els processats. Considera guate sar en que hi llagues %emulent. en un error en formular les conchi- taris actuale i a la forma en
agravants per a Navarrete, Honori i
de sang.
sions. En canvi, no creu que al Tri- que es transiten els assurnptes,
Piqueras: la setena, la vuitena, la noA mes e més, lote entrareis bunal Suprein s'equivoqui.
aprovant-los el Consell del Die)
vena i la quinzena. La premeditaeia
al vagó a Aranjuez ami, crnlExplica el planejarnent del fet i diu rectori, a togl:
estä provada er. un pla pensat i rae,
senliment dairs que ion qui els que san fracassà es pels obstat:es pePotser sigui un progrés en les
nat fredament. Aixi mateix estä pro- facilita l'entrada. Es relata rúa' sats per Donday. Donday is un Ihnne futures fórmules politiqueo l'accepvada la concurrència de l'agraaant d'as- Ors no volia ge es cotnelAs el sonor voluntat, que noma setl viure taejó per altres paisos de tal sisteSacia, donada l'amistat que unia Narohatori, rar la (plan t ita ,. a re- luí i de pressa. Creu que no se ii pot ma, puix se que per endavant compvarrete amb les víctimas. Existeix pertir seria petita i Teruel et'Iti aplicar mes que quatre mesos d'arrist to amb la condetunaci ó de les cssentambé raig as de superioritat, car obraopo;11. 1,1avOrd es relata cona i la reparació del dany que En resulti. cies lliberals, perque el Parlamentren amb avantatge lluitant dos bornes
irítu e'explira clon el fiscal troe
os camelé el doble assassiaat
irenicarnent —ha estat l'argan
contra cine i arnb superioritat d'armes.
ha motiu d'acusació per a les aiegiperfecte, desapassionat i fecond
i el robatori.
mes
nocturnitat va ésser també buscada
tres
dones,
rar
cap
d'elles
pot
demostri
No hi ha res que
treball: constituir per individus
—mica
I carro emeeerie de
pels criminals. Hi ha agravant de
la intervencia de Navarrete os esser consid
encasillats, en la seca gr a n majada,
nocturnitat i despoblat. Les quatre
diera•
la Huila, ni se li ha trobat cap
que abans de la primera sessies ja
Cama Alienza no tenia cap itrinen
concurren en Navarrete i Piqueras; i
tara de sang als vestits. Toles
ordre rebuda del que 'sacien
en Donday i Honori, la premeditació
les proves do major culpabil li- obligació de denunciar el sen de dir, ei o no, fossin quins SOS5illS
i la nocturnitat. Són autors del detat sán contra Teruel, al qual espós, cono la mima Antenia els judicis emesos després d'una dislicte, Piqueras, Honor; i Navarrete; i
Navarrete, l'endemà, titila du- Stineliez al seis muna.
La bugadera Encarnació Mu- cussió de dies j mesos per un senzill
per a aquests ¿emana la pena de mort rament de barbre; seriada,
ñoz
procedí per obediencia a la projecte de hei.
acceseries,
en
Cas
d'indult,
arrb les
dones, que Teruel mati a Loßo cornprenc com tots aquests
seva senyoreta, ,sense comprentedkció civil i inhabilitada perpetua; zano i a Ors, i mentes els atmilers d'espanyols que ens surten
dre bé el que feia.
per a Donday, com a camplice, 2 0 anys
ines robaven el 1 santo a netejar
al pas per viles i ciutats no criden:
Es natural que Carrne Atiende reclusió, i per a les tres processala sang a la comuna.
en neteges la sang do la roba Corts, volem Cortsl
des, 8 anys i un dia de reclusió, com
Vegi, afegí, perqué cree servir miL OA letres del suposat o vedel sen marit. Per això, quan
a encubridores.
ritable Vicens Muñoz, avatlades sabe que el set' snarit s'havia lior Espanya i el Rei no brisant
de
El moment de la petició penes és falsament per la senyora Va- sificidat, ho digna tot.
ministeri i continuant amb el meu
emocionant en extrem. Les dones wer.
lentina Conde, taren les deterDin que si el fisral no ha de Directori, la collaboració i assistènrompen en un amarg plor. El presiminante del fet, degut a la sór- rectificar, que deixi dir l'últi- cia del qual estimo indispensables.
de:a suspin la vista per uns minuts.
dida garrifoneria ¿'Honori i ma paraula al 'rrihunal.
' NOUS MAGISTRATS DE
ab.
<jeans
de
Seo dos
Carme placa mole
ques despees seguiren influint.
BARCELONA
Nega que fossin de Navarre- • RECTIFICACIO DEL FISCAL
LA LECTURA DE LES CONHa estat nomenat magistrat de
te els cahells trobats a la mi
CIMBIONS DEL FISCAL
El lista rectifica amb reus parasito, Barcelona el senyor Joan Amat I
d'Ore.
El moment solemne del Condient que ell també demana clemincia, Aymar; president del Tribunal InLa prova pericial lambe es però la ¿emana per a totes les set"- dustrial, el benyor Ramon Carrizo,
be estat quan el fiscal
.s.assiatinguti les uva, conclusions demostrat que Navarrete interi jutge del districte de Llotja, el
mes i per a la justicia ultratjada.
El president ¿emana als processats senyor Ramon de Paramo Gimédret tot el Tribunal, deefneore, vingués en la liuda.
Declara Donday que Navar- si tenen res per allegar.
nez.
proteasata i assiitente.
rete li enearregä que compres
4 Piqueras esolts impassible la
REUNIO DEL CONSELL DEL
ELS PROCESSATS
da mort. NI un gest va ter. un revòlver per suicidar -se en
DIRECTORI
Navarrete i Piqueras no talen res
Omita e eizugar-se l suor cas de fracasase, per atemptar
A les sis de la tarda s'ha reunit
per
dir.
iroat arab el mocador.
ningü.
Ha
perita,
a
contra
Honori linches, emocionadissine el Consell del Directori. El presi-'
eitao HA la terrible mis a mas, amiguen que el
dial ha ansaciat que el Cona*
zs,ÕLva ßgUdu

Ha

llumins, cosa que tan tots els coneur
renta. Porten espelmes i quinqués de
petroli. Els periodistes es veuen impossibilitats d'escriure.

ilg tie'

DE

BARCELONA
LICEU

En commemoració del primer
ceptenari de l'estrena de la IX SialJonja de Beethoven se celebrä anit
laassada al Liceu el festival anuncias, en el qual, ultra l'obertura
"Lconora" i la VIII Simfonia, s'executi la magna obra esmentada. sota la direcció del mestre Feliu
aVeingartner i amb la collaboracia
de l'Orfeó Catalä i els solistcs senyoretes Andreua Fornells, Ccncepció Callao, Emili Vendrell i Ricard
Fuster.
La magnifica interpretació -que

aquests valitosos elements donareis
a la gran simfonia desvetlli ca el
pablic III1 entusiasme munens, atle
es manifestä en aclamacions interminables al mestre i a tato els
artistes.

DE MADRID
Després del Consell de Guerra
EINS AVUI NO ES CONEIXERA LA SENTENCIA
Madrid, 8 (rebut a tres quarts de
tres de la inatinada).—El jutge i el
secretari, en acabar el Consell

Guerra, s'han dedicat a possar en
ordre els informes del fiscal i de
les defenses i unificar tots els documents de la causa. Es calcula ease
aquesta tasca durarà de vuit a 11011
hores.

Els processats han estat tondifits
a la seres celles i han menjat amb
molla gana.
— El tribunal continua reunit, ignorasu-se a quina hora acabarä les
seres deliberacions. Es creia CÁlle St3Spendria la reunió per anar a sopar,
pera no ha estat així, limitant-se a
prendre café.
Alma a lee dotze, es coneixerà a
Capitanía general la sentencia ferina.
,m/E/Se
MMn111N.

EL LECTOR DIU...
PIANOS

Sr. Director:
Vulgueu, Sr. Director, protestar
dels pianos elèctrics que els bars i
cafetons fan sonar fins a altes
de la nit. Ja ens faig arrea que cadasca éo lliure de fer el que li senabli a casa seca, per cafeter que sigui,
pera això, que hom accepta, no impedeix que els propietario de bars i
tavernes lacia amb Iturs pianolcs olla
que els sembla a casa dels altres. El
veinat este obligat a oir durant hores
i hores aquella música inecanica, més

•IXICQUED EL

C P
quass us testen la boca; abd,
receló de la
Cazase DENTAL . CIENTTPIEA

KOLYNOS

is oda profunda. atunyeut rota te ceitat
butro-farlogra.

que cls mateixos parroquians del bar
o calé, els quals es renoven sovint i
poden allunyar-se, cosa que els -seins
no poden pas fer, no poden estar
tranquils a casa seca, no poden aclucar l'ull durant la nit. Qui lora tolerant amb un piano de maneta que
sonés durant cinc hores seguides en
un mateix indrct del carrer? Dones
aquest és l'abús del piano elèctric i
ningú no ten priva. Podriem citar
el cas de talo i talo ciutats d'Europa
i América que han sabut ordenansar
cls sorolls del carrer fins a privar i
tot, en certes hores del d1a o de la
nit, el cridar dels venedors de diaris. L'Ajuntament hauria de limitar
aquest musicalisme elèctric o be confinar-fa a catrdn res que ofeguessin
ben be la pianorrea, per manera que
no s'esventés cap als celobcrts i carPodriem aprofitar l'ocasió de parlar de pianos per protestar contra els
pianos, també de veinat, moguts per
força animal. 1 també, a propòsit
podríem evocar les ordenances municipals d'aquelles ciutats europees i americanes que prohibeixen
el funcianament cl'aquests malencónics instrurnents descetlladors mes
enllä de les deu del vespre.
Lime Pi i Aznar
PER LA PURESA ORTOGRA FICA

Sr. Director:
Fa pena, fa 'lastima, agafar una
publicació catalana i seure-la quasi
sempre atapeida de faltes d'ortografía.
Rellegint, fa poca dies, la colleeció d'un periódic, vaig notar vint-idues faltes en un article de trenta
clues radies que feia—oh vergonyosa
paradoxat—t"Flogt a la (lengua catalana"; tant se valia una errada mes
i convertir relogi” en "Elegía a la
llengua catalana".
En Pompeu Fabra, en les seves
"Converses filològiques" ens ha donas a tastar, algunes vegades, l'amargor d'aquella xanfaina ortográfica,
fuetejant els impressors incurosos.
Com pot corregir-se tan baixa tara per a una tan alta Ilengua?
S'ila parlas ja en m'esta mateixa
secció de crear escotes per als oreraris d'impremta. Avui aixe, seria
somniar portar a la practica aquest
bell projecte; 50M en un temps en
que de la ploma raja bilis i no tinta
i ni parlar-ne t/0 podriem. D'altra
banda. cas que tinguéssim ja a pura
de funcionar les escotes, gui ens assegura que aquells "Tulleres" impero5. 0TS que tse els ve "d'un punt", deixarien el componedor per "anar a
estudi"?
1-li ha un tractament mis radical
per a aquesta malaltia, remei
1,;ric, que si bé equival a rentar amb
sal i vinagre la ferida e a cauteritzarla amb sin ferro verinela el resultat
seria practic i positiu: publicar als
mateixos periòdics una fli s ta negra
on anessin desftlant els nams de les
impremtes que més es distingeixen
en l'elaboració de mosaics ortogräfits. Aleshores, no hi ha clubte que
els nostres simpatics impressors es
decidirien. o per posar-se a estudiar
les normes del catala, o per Hogar
un corrector de proves que sabes on
te la usa ¿reta.
1,'n impressor n'oh culte conec jn,
ITIMI u smi deu haver, que no li caldria estudiar ni llegar. Arlb uns XiC
mis d'atenció de la que le posa en
corregir les preves en tindria prou
perquè ele quatre periódics que edita
sortissin de les maquines intimenlata, ortogräficament parlant.

Elide Cartilla

•

MOVIMENT
Vaixells entre
'Vapor espanyol "Ampurdan",
amb carrega general i 30
passatgers. Amarras raoll ¿Esp.
nya W. Consignatari, Ramos.
Vapc>r espanyol "Cabo Tres Foz.
ras". de Santander, ami, cStrega
general i 1 passatgers. Amarro;

Amarrat moll del Rebaix. Cocar.

matan, Ibarra i Cornpanyia.
Pailebot espanyol "joven Passi
to", de Palomas, amb cärrega
njeral.
Vapor espanyol "Rey Jaime 11'.
ile Mahó, arria cärrega general i

passatgera. Amarrat nioll de :Jun.
Ib. Consignatari, Companyia Traes-

mediterränia.
Vapor espanyol "Capitán Sera
rra". de Les Palmes, amb cauta
general i 3 passatgers. Amarrat rae
d'Espanya NE. Consignatari, Con.

panyia Tranamediterränia.
'Vapor italiä "Cimarosa", de Trisa
te, anda carrega general i 4 passa.
gens. Amarrat moll de Sant Ser
trata Consignatari, Ramos.
Velcr italii "Giovanni Padre.,
d'Arbatax. amb tarbó.
tieler italiä "Catalogna - , de Be
na, amb carbó.
Vapor espanyol "Enrique Ballesteros", de Gijón. amb carbó. Amarrar moll de Sant Bertran. Consignatari, Campos Crespo.
Vapor espanyol **Eugenio Dt
tras", de Gijón, amb carbó. Aun
moll de Sant Bertran. Consignar
Fäbregas i Garcias.
Vapor maneo) "Marques
Teria - , de Valencia i escales, ata
carrega general. Amarras mol! d'Espanya L. Ccrislgutari, Companyia
Transmediterrania.

Vai atila sartas
Vapor ;tal:a "Rellanocha amb
cärrega general i trätisit, cap a Cet.
te.
Vanas: essaanyol "Amparan",
amb càrrega general i trànsit, cap
a Sant Feliu.
Vapor espanyol "Enriqueta
amb càrrega general, cap a Cara
Sena.
Vapor espanyol "Ramón R.", c
Ilast, cap a Avilés.
Vapor espanyol "J. j. Sisar
anula carrega general. cap a Palea
Vapor espanyol -V. La Real.

amb càrrega general, cap a

V ale:-

cia.

Vapor c5panyol "Sagunto",
carrega general, cap a Cartagea
Vapor espanyol "Escolano",
llast, cap a Cadiz.
Va" alernarlY "Undine",
llast, cap a Cartagena.
Vapor espanyal "Florindf,
carrega general, cap a Bilbao i
cales.

Vapor alemany "Livorno", ama
carrega general i tränsit, cap a
nava.

Goleta real/yola "Comercie",
ami> cärrega general, cap a Sara
Feliu.
Balandra espanyola Gloria'. aelb
carrega general, cap a Agudas.
Veler espanyol "Maria Peer"
ti". arnb earrega general, cap a
eant.
Veler italia "Cesare Augusto".

ri

llast, cap a Siniscola.
Vapor espanyo l "Santa tr:stia;
amb el sein equip. cap a la mar.
Vapor cspanyol "A. Satrústsaal:
amb carnea general, cap a Ardes.
Vapor espanyol "Mar BIAI , C .
amb càrrega general 1 transa. sa/
a Genova.
Vapor anglas "Pinzón", arub esa

rega general i transa, cap a
verpool i escales.

Dentistes i Metges
es eordinums que KOLYNOS corve ei
refriega' emula, agmentan lee vote«
defensa ONDA/yes contra la ierim6
malalfree KOLYNOS demuda eh Acorta
mes eni!eirs en poca segons.
*en.o 1111.111111M

/.

/Ir
mona 5 de Malle de 1924
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Notes d'Esports
Quelcom sobre el
futbol Uruguaià
LA 'EVA VALUA I MODALITAT
Ch J00

A l'entorn de l'actuante' de
/aguija uruguaià s • an teixit
una série de comentaris, de calj e divers. que fan necesaäria
una explicad&
Dificitment podran els Mielonats catalans formar una opina) exacta de la vàlua dels campions sudamericans, si no tenen
a l'abast altres elements de juLea que les impressions publialee s suara per la premsa.
altrament, han estat tambe
motel de critica despietada els
arbitratges del senyor Minoli.
Cal, dones, esbrinar el f u rient d'aquestes critiques i
cornentaris, i això es precisaen : el que ens proposem fer.
Començarem per posar una
ate-mecha que, si be desIligada
del fet que ens ocupa, convé esser escampada.
L'equip uruguaiä que ha eixit
.t. ern pre triomfant per terres del
ard, no és, malgrat haver conquerit el campionat d'América,
maxima potencia (lel futbol
daquell país.
Farà poc mes d'un any que
petites Iluites per ambicions
enfessables motivaren la separeció de FAssociaciá diverbes cerdee importants. que

ronetituiren tot seguit la EerPració leruguaia, eereant una
avinença amb l'Associació d'arrea-are de Buenos .ires
Fine aleshores, en el team

inlernacional seis hi tenien Iloc
t!s jugadors de Pefiafot i Nacional. els dos ceecles mes foraedables.
Quan es parlä seriosarnent
ínntervenir en l'Olimpiada, hi
logueren homes prestigiosos
pe cercaren una intelligencia
=reta es dues entitats per porel? a París la veritable iirprep elad() del futbol nacional,
per?) l'acord no fou possible.
[allí quedaren jugadors 00111
Innasse, Berineasa, Tejera,
Ru -ata. Aguirre, Campols, flor, Arremond. Casanello, Sosa
d'altres que hatirien • u:31 un paper brillantissirn
que les vietäries d ara ess. , ring.uessin encara més
El futbol uruguaià Id una
-,1itat que Pi diferencia in ., .1,1 que es practica als alpaisos d'América. Llur
uracterist ira és la prissada
rz.a, que realitzen amb una
P resi6 admirable. Els Oren.-

o poques vegadee retornen
aiament la bala: prefereixen
'arar-la i donar-la als !nejo,.
re tenen cura de posar - la als
;ale deis daventers.
El seu recurs suprem per als
iam...s de perill sol esser la
iraneada', que consietrix
7pitjar la pilota que porta el
1-santer contrari, que quoila
clavada a torra, mentre
riel 1. per efeole de l • embranIta. acostuma a cauce uns me> enliä.
Aquesta jugada. perfectament
cal. haura donat segurament
tirge a una munió de protestes
1 ,1 reclamacions de "penalty",
en els noslree I . amp.s no
rostuma a veurp's.
Ele majos lio tiren zairebie
ni la hala a la bona de Wat:
., ,irierarrient els será arrahassaaLa seva tàctica consisteix en
sar la pilota als )1avanters
c:ian aquests tenen davant soraent la defensa. Acostumen
als pene del jugacentrani (luan venen que
valei ele ha tret avantatize, i
?flcilment podran ja estorbar• :3 , ]g:ida• D'aquesta faisó si
i:-den desviar el p lus de la
:a:a impedeixen, almenys, que
1,1 s5i el jugador. Això dc tambe

;.e rfaeament legal i requereix
fl eran coneixement de jor: en
"Invi ha estat rensurat per la
critica.
La raUla davantera ha estal
,"eram el millor del ronjunt insii narional. Cal solament dir
(1 ' 1P ,

d ' haver

existir 'in acerca
molt possible que de l'equip
P ala" solament ha g ués romàs
' tt el seu lloc Hector Scarone.
S- An ràpid; i dominen perfectaMere el "dribling". essent Ilur
tegium per

lee

arrencades per

fliltla n IP passades curtes, cense
a p reparad() 1 ami-) una exartiiu d que dóna rentei i efieäria
a la cera tasca. Dominen lambe
jo0 alt i solen atufar sense
am erar la hala.
Les cararterfsliques que atricl futbol iruguaià estar,
rrn lades tant en els primera
!cenes cona en els quarte, exis-

b lCm

tan so lament en els uns nalla
era') de perfeeció.
, ç e que cansa iveritahle estra nyesa es la manera coral ha
Prisal assoljr-se aquest grau
', M'eje/de de perfecció. cae des
u" 1912 fins l'any passat, que
l'aberen la visita
de la selecció
Daa 'a . no havien vist cap cercle
el L a seva inluleió ha estat.
t ° ne8 . ben rema r cable. 1 fa

relnr e

mis beneficia que poder ivar-se de noves ense191Mees,
tot. el futbol

guaiä passa per una epoca de
decadencia, puix els nous valors
no han pogut anullar molla
dele arillos "asas". Aixi es dóna
el cas que alguns dele jugadors
que integraven, alta per 1911,
l'invencible tearn internaeionai
no hagiu trobat encara avui
substitut. Exemples: Romans,
Benesicasa, Pieudibene, Foglino, etc. Ele novells porten mes
empenta, però els manquen
condiciona.
•••
Parlarem ara, breument, del
comportan/era del senyor
noli.
No podem aceptar l'afirmació
gratuita de lur parcialitat.
L'hem vist actuar infinitat
vegades en encontres de gran
compromfs i transcendencia, i
si la seva actuada) ha tingut algun erro n'han sortit perjudicate sempre Hurs compatriotes.
Precisament ens ve a la mentaría un ces que, amb tot i ésaer
quelcom llunya, te, però, ver-tabe interés.
Es disputava a Montevideo, al
carie de Belvader, un partit tradicional entre argentina i uruguaians. Al finalitzar la primera part marcaren aquells un
gol, fent abalea un "fould" brutal a un defensa, i Era Minoli,
que arbitrava, dona, per bo el
gol.
Ell aprecie la illegalitat de la
jugada, mes cona no tou prou
aniatent en castigar-la, va temer que dublessm de la seva

impareialitat.
El que pasas es que els amerirans interprel en el as egla rnent
arnb mes gran fidelitat. Solament car dir que durant el eampionat de primera divi.sió no
arriben a tirar-se ni cinc penaltys. puix aquesta pena sois
de aplieadJ (luan existeix intenció manifesta. Denles, tot eo
que eis cronistes del Nord
creuen punible. säti, com ja hein
dit abans, jugades perfectament

legats.
Es de doldre que l'afició catalana no pugui apreiiiar el joc
dele uruguaians; pene esperen;

que, de realitzar-.ae l'any vinent
la projertada excursió del Club
Nacional, algun deis nostres
eereles ens donarä ocasió d'aplaudir-loa.
E. B. B.

Manifest del Conseli
Directiu del F. C.
Barcelona
ALS SOCIS DEL F. C. BAR-

CELONA
"El Consell directiu del F. C. Barcelona lia celebrar repetides sess:ons
durant aquests darrers dies per trac
lar de la situació creada pel resultar
excesivament desfavorable dcl partit
dr de,e.nipat anth la R. U. d'Irún. correspeaent al Campionat d'Espanya.
La transcendencia i la gravetat del
momear no podia escapar a t3 consi&rack) del Consell. el qual, a part de
la impressió conectiva i la personal de
cada un dels seus components, ha pogut coneixcr la de prestigiosos exdirectius i socis, a mis a mis de les
que s'han exteriorrtzat en artreks de
la premsa esportiva i diària. amh una
unanimitat de sentiments, que té una
significació veritablement inequívoca.
El cop que ha sofert el prestigi del
nostre Club -tot i constituint la darren i més dolorosa manifestació d'un
estat de coses que ha produit durant
les darreres temporade,. i sobrent en
aquesta, actuacions massa deficients del

p ostre primer muip -ha eatat dur,

ti d'acecinar« a» ferm estoicisme

com a fet consumat 1 com a prova
decisiva del tracia d'un sistema ja
prou antie perque la responsabilitat del
mateix no aparegui tan extensa i dilui-

da que permsti poderla precisar amb
veritable especie de justicia.
El mal no está en la sang viva que
ami fa brollar un resultat de 6 a a,
sine) en causes mis fondes i en vicis
constitucionals. la culpa dels quals està
repartida-confessem-hn amb sinceritat sense enganyar-nos en aquesta hora
suprema de contrició - entre els que
des de dalt i des de baix, els de lora
i els de dins, ara i de molla anys eneä
hem acceptat com a beneiiciós un procediment que pel seu origen morbós
minava per dintre i progressivament
potencialitat esportiva del nostre Club.
Amb tot. estima el Corlee!l directiu
que les censeqüencies del iracas no tan
sols són susceptibles de reparad& sine,
saludables. i que si tots ens deixem
guiar solament pels alta interessos del
Club i inspirem els nostres artes en el
gran amor que tots harem de tenir-li
podrem (robar en una pendent rectificació de procediments els mitjans
necessaris perque el fet lamentabilissini
que ha trasbalsat el nostre esperit pussi com un episodi punyent però transitori, com un de tants con, se'n registren en la vida dels individus, del3
pobles i de totes les collectivitat, 1

que aprofitant-se cona a una advertencia alliçonadora serveixi d'esperó i
d'estimul per a una major perieccie i
contribueixi en definitiva a prepararnos dies de gleria al F. C. Barcelona,
fent que el seu historial prestigien i
brillant tingui la continuació esplendorosa i l'acreixement sigorós que pel
nom que ostenta i per la patriòtica
purem de l'ideal que defensa té reser.
val el desti al nostre F. C. Barcelona•
per obstacles aun s'oposin a la seca
marxa d'ascensió triomfal.
El Consell directiu, que no vol defular en aquests moments cap de les
responsabilitats que li pertoquin
timament, ha pres el determini d'obrar
tal caen exigeixen les circumstancies
i ha acordar anticipar tot quant
permeten eIs Reghtnritts :a Junta general, que ha assenyalat per al dia prirner de juny proper. a fi de sotmetre
la seva actuad'', a la consideració deis
socia i iixar les orientacions a seguir,
deixant així al nou Consell que abs
d'elegir amb plena llibertat de movi3
ments per a tote, les determinacions,
que aleshores ,podran ésser presea arn`)
la serena deliheració que escau a una
situació com aquesta i arnb ple coneixement de causa per formar judici.
I ara, per finir. resta al Consell directiu fer un prec i una recomanació
a tots els socis i amics del F. C. Bar.
enana: el prec d'un créela de conflanea que ja ha obtireut ben arnple i
expressiu de la Junta consultiva en
comunicar-li els acords de referencia,
per als pocs dies que ialten lins a l'Assemblea general, i la recomanació mes
vehement de sohrietat i serenitat en els
artes i en els comentaris.
1 en nom d'aquesta serenitat que recomana pregar a rota que aquests dies
que falten per reunir-nos en Astern'
bien deliberant siguin dedicats a la
meditadó i a l'esdevenidor del F.C. Bar
celona, i que a honor seu i a henar
dels que durant la propera quinzena
han disser els ilustres bastes s'eviti
tota manifestació de grollera estridencia al camp i jora del canip, i es
donin en ton moments proves d'estar
en possessió de l'esperit selecte i Je
civilitat que ha de distingir els filis
de Catalunya i els bons socis del
F. C. Barcelona, ja que qualsevol
exaltació que ras dugui a l'eseändol,
ultra no proporcionar cap fruit ponitia al Club, constituiria una ignominia
major i mes greu que la Inés forta de
le, derrotes esportives.
En mans de tots - socia i atnics-,
convençut que sabran deicusar-lo amb
Li serena dignitat que demanen les actuals circumstancies, posa el bou nom i
tot el patrimoni espiritual i material
del E. C. Barcelona -El Censen di-

rectiu."

MERCAT

avoatkarrAT ,

PUTDOL
ELS PARTITS DELS PROFESSIONALS ANGLESOS
Dels partits internacionals que
ens anuncia el F. C. Barcelona contra els equips professionals anglesos, el primer equip que jugar
serä l'Everton F. C., podent avui ja
donar la composició de l'equip d'aquest famós club de Liverpool, el
qual ve integrat per: Härland, porter internacional per Irlanda. ; Levingstone i Macdonald, internacional per Esencia, deienses; Brown,
Reid representant per Irlanda en
eta partits d'interlliga i Hart, capa
te. anejos; Irvine, internacional per
Irlanda; Credgzoy, internacional per
Anglaterra; Cock, internacional per
Anglaterra; Chadwick, el millor xutador de la Inda: Troup, internado rial per Esencia, i Williams, davanters.
Diumenge jugarà l'Ezerton e/ primer partit, esperant-se amb veritable ansietat la seva actuació.
ATLETISME

EN HONOR DEL CAMPIONS
DE CATALUNYA
El brillant triomf aconseguit pels
atletes del F. C. Barcelona en els
Carnpionats de Catalunya celebrats
diumenge passat, tindrä el seu epileg en el banquet amb que sena
obsequiats dissabte vinent.
Denla donarem a coneixer el lloc
on se celebrara i el preu del tiquet;
ja es compta que hi assistiran gran
nombre de socis.

BOXA
DEL CAMPIONAT AMATEUR
El fet que dos amateurs que figuren
en el pes gall, després del pcsatge
d'eliminaren-les, han hagut de passar
al pes ploma, ha vingut a augmentar l'interes que ja existia per a la
matinal de boxa amateur de diumenge vinent, ja que sense aquest cana.; de categoria, les proves que s'efectuaraa del pes gall al Cómic diumenge, com les del pes mosca, haladen estat de guarra de final i no
du. sernifinals del Carnpionat, cont
ara Serail.

CICLISME
VI VOLTA A CATALlealet
hin quedar fixat definitivament el recorregut d'aquesta

gran manifestarla ciclista arganitzada per la Unió Esportiva
de Salas per als dies 29, 30, 31
de maig i 1 de juny, i segons

mis comunica el Comité organitzador, l'itinerari eaacte de
les quatre etapes ser, el següent:
Primera etapa, di-a 29: Sorrida. a les 3'30 del matí, del local social de la U. E. de Sans
(Galileu. anaut cap a la car_
retera da Sans, Hostafranchs,
Plaça d'Espanya. Marques del
Duero, Ronda de Sala Pata Phiea de la Univerilat, Corle, Phiça de 'retiran. Are del Trauma
carretera de Matará. fina a la
cotxera de tramvies de Sant
Marti, davant de la fäbrica
Klein, en es passarä Hiela i es
donare la sortida Iliure ea direcele a Sant Actriä, Badalona,
alringal. Mesuren. Premie, Vilassar, Matará, Caldetes, Arenys
de Mar. Canet de Mar, Sant
Pol. Cniella, Pineda, Tordera
¿encrerrament esquerra dreta),
Santa Coloma de Farne. Llagostera (prenent aquest darrer
el de la dreta Vidreres, Lia-

Sant Esteve cle Bas, Les Pre.
Sec, Olot, "Coll de Santigosa",
Sant Joan de les Abadeses, Ri:
poli, Sant Quinte de Besora,
Sant Hipòlit de Voltregà, Vich
(178 q uilemetres). Tercera
etapa, dia 31: Vich, Collsuspina, 'Moyä, Caldeas, Sant Fruitós de Bages, Manresa, "Can
51assana", Castellull, Igualada,
Tous, Santa Coloma dc Querelle Sarreal, Pila, La Guàrdia
dels Prats, Montblancla "Col!
de. lila", Valls. Alcover, Reus
(188 quilemetres). Darrera etapa, dio 1 de juny: Reus, Tarragona, Altafulla, Torredembarra , Creixell, Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i
Geltrú. Sitges, Garraf, Castelldefels. (iavia, Viladecaus, Cornflia, Esplugues, Collblanch,
Sana i Avinguda de l'Exposició

1110 quilanietres). Total, 660
quilemetres.
AL VELODROM DE SABADELL
Per al vinent diumenge s'anuncien en aquest Velòdrom les
segiients provee:
Cursa de dues ho y es a l'americana, per a equips d'un corredor de primera calegoria i un
d'inferior, o be dos de categoria
interior.
Cursa de consolaciö per als
no classificats en l'anterior;
eliminatóries cada tres valles.
Cursa de 25 quilinnetres amb
entrenadors a moto.
Les inseripcions han de dingir-se al president del Club Velocipedic de Sabadell fins tot el
dia de dernä, passat el qual ja
no sera admesa cap sol-licitud.
MOTORISME
Hl CURSA COSTA RABASSADA
Entre els nostres motoristes
i autornobilistes augmenta l'entusiasme per aquesta playa.
que corn es .sabut es correrä el
dia 23 d'aquest mes.
Velomolors fins a 159 cc.
D. K. W. I (X. X.)
D. K. W. 11 (X. X.)
D. K. W. [II (X. X.)'
D. K. W. IV (X. X.)
D. K. W. y (X. X.)
D. K. W. VI (X. X.).
Motos fine a 300 cc.
I), K. W. VI (X. X.)
I). E. W. 'VII (X. X. )'
W. VIII IX. X.)

1). K. W. IX (X. X.)
D. la. W. X (X. X.)
Colees fina a 3.000 ce
Dala (H. T. Moller.

Alfa Roninu (N. X.)
LLUITA GRECO-ROMANA
El popular lluitador, carnpió
de Catalunya, eenyor Josep Ardevol ha reptat oficialme»t el
celebre ntleta Búttallo Naciste,
per celebrar amb cli un combat
de 30 minuts i sota la reglam e ntada internacional de la
Iluita greco-romana.
Maeiste ha acceptat el repte, havent fixat per celebrar
aquest enrotilr, el dia 7 del
proper unes de juny, a la nit, a
Les Arenes.
Segurament tindrà cura de

Prirbitralge de tan sensacional
combat el professor do cultura física de l'Ateneu Encirlopedie Popular senyor Emili Pellicer Jerrania. eh nom del qual
es jlt Ulla terma garanha que
el fall d'aquest match s'ajustarta a la mes estricta justía
ela.

ELS DIES

geistern, Castell d'Aro. Sant FeJiu de Guixola. Fanals, Sant
Antoni de Calonge, Palana6s,
Sant Joan de Palamós, Mont-

11 1

ras, La Ilisha/. Corsa. Perlaba,
Verges. La Tallada, Vilademat,
Torroella de Fluvtä (eneretrament amb la carretera de Ma-

la

drid a La Junquera i Figueres,
18 .I quilòmetres). Segona etapa. dia 30: tr igueras. Vilafant,
Naveta, Besalú, Serinyà, Banyoles. Sarrià, Pont Major, Girona. Santa Eugenia, Bescanó,
Angtes. La Celleaa , Les Planea. Sant Feliu de Pallarols,
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ris concerts per l'orquestra Pau

Avui, dijous, tarda, a dos
guares de sis, matinée de
moda:
MI PRIMA ESTA LOCA
Nit, a un quart d'onze, moda selecta:
EL MUNDO ES UN
PAilitiELO
Divendre s. nit, estrena de la
joguina còmica en tres rieles, de Lluis de Vargas,
LA SANDUNGA
Es despatxa a comptaduria.

Casals, sota la direcció del seu
ruestre. Els programes dels
enncerts són els n'alelaos que
l'Orquestra Pan Casals executarà a Paris en les festes de les
OlirnMades. Solistes. Enric Casals (violi), Maurice Mancha!
(violoncel-lo), Josep Novi (definid) i Pan Casals (violoncello). Queda obert l'abonament
a tots dos Concerts.

Teatre Català Romea
Telefon 310• A
Avui, dijous, tarda, a les cinc,
darrera en aquesta temporada
d'Especteeles per a Infanta
Bailarines a 1 i a O'65 pessetes.
Per única Negada amb aquests
preus la magnifica rondalla
d'En Falda i Torres.

UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
Nit , Tertfilia Catalanista
REI I MONJO i PESSIGOLLES
Demä, debut de
JEANNE

PROVOST

Vegeu l'anunei especial. - Dis_

sable, tarda, °cena de pan. Nit,
segona de Jeanne Proxost. Diumenge, darrer de la tempo.
rada, a dos quarts ate quatre,
darrera de Una vegada era un
pastor" A dos quarts de cita.
Tothom a Romea a riure. Dues
obres de gran broma, dues;
cinc artes, cinc

EL VIDU TRIST i
LA MAREA NUPCIAL
NO, eomint de Jeanne Provost.
Es despatxa a eomptaduria.
e44444.1241442414424+044.1~

TEATRE TIVOLI

Gran oompanyla de sarsuela
Primers actors i directora:
FERRAN VALLEJO
1 ANSELM FERNANDEZ
Avui, dijous, tarda, extra-

ordinària repreeentació de
Elevara
MARINA
pe/ formidable quartet Felisa Herrero, Llorenç Pons,
Erniti Sal-Barba, Pau Doro. Nit, nc,lii ha fundó, per
assajar l'obra del mestre
Rafel Alillan
EL DICTADOR
que s'estrenarà dissabte.Divendres, nit, gran fundó
organitzada per la revista
"La Vid". del Gremi de Taverners.-Dissahte, nit:

EL DICTADOR
per Emill Sagi-Barba
i
re4114.6111•444.444+Hhee+4+eir

la ,9, 86
96 91
80 • 81
55 • 49

e•rterabl:

Moreat.-El d'ahir bou eagUlarment animat.
Moree0.-Eateeionat per complet eh preu d'aquest gra, degut a que els compradors segueixen retrets i esperant
noves erribades per poder adquirir-lo a millors condicions.
Blats.-L'oferta venado ca persisteix ferma; els nostre a fabricants, però, davant a poca animada en la venda de
latines. no voten enfarfegar.se en compres i nomas compren el prects.
Parlime.-Taratid !Interior aguanta Ja fermesa i les citases que edil mes conegudes del nostre mercat, es fa de di.
floh adguistet6.

TEATRE POLIORAMA
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Franco»
Alaro g n. Primera actriu,
Marta Lluisa lioneró

v-V.:44644444444.34.1.44444.

TEATRE APOLO
Tourn6e Manuel Super»
Avui, dijous, dia 6 d'abril,
Dues grana funcione, duo»
Tarda, a dos quarts de cinc;
nit, a les deu:
Entrada I butaca, 2 pessetes
33 i 36 representacions de la je
famosa revista en 18 quadros
I. X...1
en els nous grans quadros
LAS HORAS
LIONT-DANOES
per als quals han confeccioe
nat 290 vestits nous els famosos modistes parisenes Max
Walkarki i Madame Jeanette.
Quatre esplèndides decoracions
de nos i Giiell. 207 artistes en
escena, 207. 33 i 3-1 representació de senas igual especia.
ele
LES ANAGLIPHES
LES OMBRES EN RELLEU
El mes euriós. El nade bonic.
El mes agradable i el mes culte
dels espectacles que es presenten a Barcelona
Entrada l butaca: 2 pessetes
Dernä, divendres, 37 i 38 repre_
sentarions de 1. K...! i Les embrea. Es despatxa a comptaduria amb cinc dies d'anticipa-

id.

044.444.44,4444+-.
Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES
.avul, (bicos, tärn la, a les cine.
Entrada 1 butaca UNA pesseta.

EL CA1111 DEL VIO
15d, a les deu:
Gran

era de la fantasía voderllesta

en un pernea, tres acres 1 tretas

1. Montero, música del
mestre Pou,

cuadros, de

P1N13 Lt.
nema,

DNION1 PORTA ZANYE81

divendres, tarda:

EL CALLOIND1
NI% estrena del voclex11 en tres
antes,

EL PECAT DE LA CARN

4-49.11-a r.-e4444

TEATRE NOVETATS

41411414.61144440

Avui, dijous, 8 de maig

192i. Extraordinàries funcions de cinema i varietats.

NANDU
I LA UVA PELLICULA

(La novetat cinernatografi-

ELDORADO
Coliseo de varletate
AS111, dijous, tarda, a les
cinc; nit, a les deu. Reapa-

rició de la célebre artista
LA GOYA
Colossal programa. Nota.
Mes pel.lícules: (SOLDAR
TRIO, jongleurs. Exil dels
erninents artistes

•••1••44444.044.114,41•0444

BRONZI - FARABORI
LES OCAP, acròbates
L'intrèpid NESTOR LOPES
en el seu original número

•.94+9+94.4444.116M14.011.1

!MINE O IMIT

TEATRE NOU
Companyia de sarsuela del
bariton

6 a 6 1/4
S " 5 1/2
4 " 4 1/2
3 3/4 " 4

.4444444444,44444.4444.-

4+1114+6~444444~114.n

ca del segle)
tia a la
49 a 48
41 •• 43
lit • 42

MELIA CIBR/A1V
-Avui, dijous, tarda, a les cine.
Matinee de moda. La mea de la
Troya; butaca, dues pessetes.
Nit, a un curara d'onze, el drama en quatre actes El crimen
tic un detective.

Presentació de

LLOTJA

TEATRE TALLt
Corripanyia de comedios de

Co merte Weingartner
Dissable, tercer 1 darrer dels
Grana Concerts Simfónies, sota la direcció de l'eminent
mestre Félix %Veingartner. Decena de propietat i abonarnent.
Primera part: Weber. Obertura Oberon; Lamote, Andalusla;
Smetana, Viava. Segona pata:
Weingartner, Quarta simfonia
ea fa menor. Tercrtra part: Wagner. Pretor!' Lohengrin, Obertura Tannauser, Marica fúnebre,
El capvespre dele D6us. Dies 15
i 19. dos grane i extraordina
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ELS TEATRES

Frederic Caballé
Avui, dijous. grandiós ciar.
teil, tarda, a dos quarts de
cin. Quatre actee. qualre:
POCA PENA
i SOL DE SEVILLA
Nil, a les deu: Segona re.
presentada, de
EL DICTADOR
grandiós èxit d'interpreta-

cid
04441.11444444444444114+4949

acrobät lo

Debut de la eminent artista
LA GOYA
Repertori nou ì exclusiu.
Itiquissima presentacia
44449 444-.4

Teatre Catalá Romea
Avui, nit, darrera vetllada
en aquesta temporada de la
TERTULIA CATALANISTA
REI 1 MONJO i
PESSIGOLLES
Es despatxen tiquets: Capelle:
na Gili. Hospital, 16, i Rellot:
geria Mullor, Devanada de la
Presó, 8.

•411n44441444141044411~~8~611.11~01
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sera bo I u polka Inri
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'-'7531r

DIacatil 5 da Milirg

AT

oom••••••••n•••••••teer
TEATRE COMIC
cesduaris supene-enotia de
Ilanaun
Aval, dUmas, tarda, a das quinta
Oe Cine, gran m'Unas popular.
Sattes aMb entrada, 2 rin.; general, 0'60; 1. 1,1 »gulas en tm
neta Cl esa* «OH; II. El Melodrama La aeaema edgelh Per p ara»: nl. AMInbrosa ereac10 de
asecisin afrüe la popular sarsuela
Lee granules. TM. a dos Quarta de •

den, programa mOnstre. Cinc sales, elite. I. L'entremés ChIllndrant
II. Reestrena del melodrama en

Van seta Loe Maca del Meted°, 4
en la (mal obra Nareletn es$01013
un exit colossal; IR. La popular
sanarla en Un arte Loe emulas,

portenton creactd de ~meta

theadesepopeoseeedieeosoeoop

•4444444141~4M•44444.444

TEATRE NOVETATS
Temporada oficial d'istiu
Esdeveniment artIstic

—

CINEMES-

1144•41•44444444444,4*4~44n3

Saló Catalunya
Pitan

!

amar+ DF ven',

Notables saetea Terrena

i
1 Dio Roa«
V
Auf, «lene, etft, El caree, Mi.
5
VI.;
l or, por Montebleu1 F1,rence
Mar; esa de la peHlcula El ;ove le
Inedardus, creaeld ce l'artista stt-

rimel Warkony, I L'hotel de PoMete, de mona broma
Rema, divendres, setoele programa
amb tres estrenes: El tigre klare.
per Preellls Desliz Quina n itl, pol
, precoç artista Pm:Denle; la remiro
Una 'impar& oleario. 1 Actuahtats
Gaurnont.
/. Pinitos, estrena: Com corresponen
ele MI*, crearte. de Lucienne Leround

444.0444444.~.~60444+

C4444.0441Mht )
t
.

Gran Teatro Comtal i
Gran Cinema Bohemia

Les chute primeras compa.
nyies d'Espanya:
GREGORI MARTINEZ SIER_
RA, CATARINA BARCENA,
ALBA-BONAFE
Queda °Sed l'abonament.

4.11444+~teireteet44444-4-..

nommesse14.4n1144444444,1-•
Teatre Barceiana
Companyia e:temido-drama-tics
RICARD ITGAL
Avui dijous, tarda, a un
quart de sis. La caricatura
de tragedia en vers. de Pere
Mufloz Seca,
LA VIIISILNEA DE DON
SIENDO
Nit, a un quart d'onze. L'en..
tremés Hija única. La celebrada comedia en tres ac«.
tes de Jacint Benavente,
MAS FAJA DE LA MUERTE
Dama. divendres. tarda.
LA JAULA DE LA LEONA
Nit, estrena de la comedia
en tres actas, del :enyor
Joan Josep Lorente.
LA PENA DE LOS VIEJOS

151145.8405••••••••••••••••

Teatre Català Romea
Teiléfon 3500 A. — Demä, divendres, primera gran gala
liarsenty. Debut de la genial artista francesa
JEANNE PROVOST
Nit, a les deu, ei g ran succes
LES AILES BRISEES
de Pierre Wolff. — Dissabte,
LA TENDRESSE
nienry
Diumenge,
darrera de Jeanne Provost

CHARLY

de V. i A. Jager-Schmidt. Es
despatxa a comptaduria.

Espliindld cinema
El local) mes elegant i còmode
de Barcelona
Carrer Valencia. 289 i 291,
entre Roger de Llúria i Bruch.
Orquestrina Torrens. Esmerat servei de bar a preus econtimics. Gran terrassa.
Avui, dijous, grans sessions,
larda i ritt. Estrena de la beItissima La perla de
Broadway, per la gentil Margarida l'isher; Joanet vol Éster
paro, cómica de gran broma, i
estre n a dr la segona i darrera
Jornada de
EL VAIXELL FANTASMA
de grandiós exit.
Preu únic: Una peineta

i

di/o'ls , tarda 1 nit, maanl. Ros programes. Cid(' .,strArd-s: La
cotnedia La ntla del general; Ira
priitcules cntrtIquee Amor i so l fa 1
81 cerrar; l'In:ere: sutil fAtn Cend
es la «lea; Ii I Carrera )ornada
de La moderna Delito, Plumen;te,
a Ja seselt1 do la nit. „fstrena
Ice grendtoses
'Mes Lo casa
dein mis:aria
El pre p oner do
Zendo

S40114441•5041•00.64444444114

Saiesn
leeinactbria

, !mil, misto. este( ros: Sherlock
I Holm,., 1 Jornalat !tocata la can-

/ tadora dala carrera, ei-i Mero ineklord; El tercer toa; L'aposta resmolenal; Ele cunyala de Polla-'d.
plumeado, nn. aborte:A Holmes,
11 1 din-cesa: Entre l'espora 1 la
paret, por Charles Rey.
,P4n44,•n••-o.MD4,5-4.Oe,--• •-.»1»fre

Cinema MIRIA
L'elegant cinema de la intimitat
Pravenea-nblo. Catalunva, Bat.
nadarBalmes
Tete els (les canvi d'escaides
pellicules d'alta moralitat i bon
gust. Programes Ajuria i Paramount. Preferencia. 1 pesseta;
general, 0'59. Tarda i nit, calebar.

tat estrenes.
Extraordinari programa: L'error d'una mara, grandiós i insuperable film dramätic d'intensa enlació, magistralment
interprelat per la tan desitjada artista Dorothy Dalton,
del selecta programa Ajuria;
líense limit, grandiós einedrarna de gran argument. creació
ia eMehre artista Anna II
Nilenn: Dellamp, grandiosa cinta de gran a .Tunnint, interpretada riel predilecte i malaguanyat artista del públic Wallace
rseit. del Programa Ajuria; Sonant o) coleo, prajeetant-se el
dese round; Charlet al basar,
gran broma. — Diumenge.
cetrina de l'estupenda cinta
Per qué canviar d'esposa?, interpretada per ('.lbria Swanson
i Thomas Meighan.

VALENCIA, núms. 289 i 291, entre LLURIA i BRUC
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EL BUQUE FANTASMA

a

Divendres: L'ORFENETA,
per la menuda Baby Peggy.
AVIS: Es despatxen bulaques numerades per a la
sessió ESPECIAL de diu.

Gra. diosa pc-licula basada

en la
ceiebre'leyenda halar/u"
m'a que se inspiró Weer
para su inmortal opera

7 DIVERSOS'
111111111111111111

CAKLIS

111111EM1ME0

TURO-PARK

Eis cabello blanca. 'tiendan%
no predisposen favorablement. Deve;
godeo, el tal* cabello blanco impod.
N'ira de trobar una col-locació. Enes.
Cd Es Olor la abundó qqg aquest ,nat
crea a la dona, que 1Ffe aparear
com a valla i que pot de pendre y
nava (chaina conjugal de fapariee
mecen de caballa blanca.
Nu hi ha mea remei Que lenflr-st,
1 el 'e tenyeix amb Aigua d'Hedías
niega ho coneixerd, el 'Is de lo scyg
familia.
L'Atea drIterlifee en una tintura científica I prommaive
que li donarà el seu arric matiç de caballa. Vostè meta: podía
aplicär-se-le. en alguna mtrinus. Ea absolutement inofensiva i
no s'exposa al perin delires tintures. No bi tocara la roba ni 7
cutis, ni la cap mala olor. Li letal desaparebter la caspa. asep.
Ilezarä 1 seu cabal!, el fortificar/1, evitartt Ilur caiguda, ea&
mularä lar creixença i 1 euavinarä i riçarti.

Magnifica Jardins. El pasadía
dolo nene. Oberts totes les
tardes
Avui, dijous, dia 8, segona
matinée infantil: Putxinellis
(hiere Gats - El gran Charlot Wittching Wawes - Muntanyes russes, etc. A les set,
focs japonesas, amb reparti.
nens.
ment de joguines als
Magnífic ramal' construit expressament per /a Casa Fora.
A ia matinee dct passat dijous
hi van concórrer mes de mil
OMS.

De venda a Sol arree, • O piara a tato

...)444,444•44•4444~

drAIGUA grilORLINE

EXPOSW10

repdeU Meras

MUNDIAL

g etablunenta DALMAU OLIVERES ,
Amago As la lodastrIa.14..DAKCV-Ma•

011111(111:

• alaba deORLINE (tinture pregmealre por ale mamila Sisees :s -OMS
LATOM Pene 1 inedenalull 6.- POLVOS molt adherente t 2150.• CREMA Ceses
lee arrugues): 5 . 35. - AIOUA DEPTIFRICa (an eemptimits efennecente): 5..
'MOL NONTI« (salo mineral. per ate heme de pese $110. • 5511155L
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TINA

::CONCERTS:

•

tSALA
EOLIAN
FILL DE PAUL IZABAL
35, rissstio DE GRACIA, 35

iDivendres, 9 de Maid, a clOS (Marta
de nie;
(556 au3tchl)
/ PreSelltaelde en aquesta Sala de la
eminent diva
MARCARIDA SALVO
sopran l'augura.
gil' de pas cap a nena apronta
Parinentema traquest coneert per
acomladsr-se de Barcelona.
VICOCLIPanYara al piano el mestre
Ribo. Cantar& eseolliclos obres de e
Vives, Orejón, neliinl, Gounod,
Simas 1 Resiste!.
lnvitactons e= de costura

a
a

63
3

R
I
higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 3
3
calf, tan angles, doble plantilla de cidra

14" •

= '5D

lo

1

tia

3

oberta solament fins al
dia 18 de maig

CLAVÉ, 9 (Fin31 di In Rarob130 8
Ooernitori Sznt F ranoeso). . i
Allana
°arree
n
a
3 3 E O ill 33E333 1 N III I 333
a Carrer ANSELAI

Diumenge, tarda,

Palau Música Catalana

VIES URIFIÁRIES

5111111

La Mutual Agrícola
de Propietaris S. A.
per a

L'EXTRAOCIO DE LATRUIDI

del Doctor Dimitid.
rambla Pla 3equerta,
num. 0, primera
(ant. Hospital 1 dt. Pan)

Ea roben avisos
CENTRAL
Garree de Sepúlveda. 1.71
pral., primera; telefon .1618
SUGURsALS
Passeig da Sant Joan, 95,
TeMfon 2037 G.
Cuello, t6U. TdI8fon 3025 a,
Carretera de l'Hospitalet (dr
pòsits.). Telefon 529 H.
Francesa Giner, 55, tea«

Veneri,
sifilis, impotencia

FESTIVAL

Espeefals treetaments per
II guertment riptd de tes
ILALALTIES SECRETE4

Matriu,
bufeta, próstata
da 9 a 12 13 al
Zeonbratca per a
emplees 1 Unera.

C011 eUlta •

POPULAR

((iräcia).

Carretera de Sana, 135, pria
caer, aegoria.

IAudició de sardanas 1

T

per les cobles Duro de

Fürica de Productes Cerimits

Mataró, Principal de ; ESTIUE JANTS
Duce tnrrce a Sarria. arutt !avine a
tres cactus. Jardl, ealetatrid. badY.
Terrassa
eteetera: to cratia d'esplendida vis-

Bajeles deVeléncial
cles d censtruccIÓ

Casimir Vicens

DUlador Tro 3 Tnrta. Al peu
res. Preu lim i ta:. Re.: A. Cabestany. .l dr ›a:2; Pere, 18, primer.

Inauguració de la
Exhibició de flors

91.1.ER.ETEST

04+44~554444‘444***4

+ Entrada, 1 pesseta

CAPSES If LUXE t

4444.4444.$444 4444.4~...e.n.4.
CASAMMITS
LITEM&
ODIAR& De CASA

dreeseet

/

Atiiti.ä..5 DA COMA
limeta Os loto clusea en notallo 1 fustes asoldase en els enrames Corta Catalanes. 64 $ (eeI ye Bre.ch t 1 inri,). 'Tel. 711 B. P.

-ea•Mantalitletnr

fflreeen

El nombre de tapes que constitueix cada lot,
abrí com l'època i els domicilia on tindrà lloc el
canvi, s'anunciarà oportunament.

Carrer

Peliis Allilucis Clgssilg

er»0444+0.#44444444,44441,.›)

a 0'50 pessetes les deu,pri.

fienewarisErounananins

meres paraules i a 010 per
-.-. cana una d'excés
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- BRUC, le)

a
' lienennannompeenzene

MAQUINARIA FRIGORIFIC A
Y C!".1 ZURICH

ESC'ÑER VVYSS
PER A FABRIQUES DE

i CAMISRES FRIGORIFIQUES
111AXIIIIMI 1* PRODUCCSO
1111108071Fell
uses—ea Da CO1161310 08 5086111
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TOFR1G0 R
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F11 VIVES PONS -

ne 11Quidor-les. Mallorca, 135, interior.:

pian

Eh!

Per 600 peesetes. UF.
rae Umverolzat, 86, entrase

7^De

DISPESES

can de teta condene& a une Bel
dr Barcelona, s'adineren uns
dure rp• n • s per emmejar. Estriare 1 LÄ
PUBLICITAT, mimar° 44S.

DIVERSES
CASA UÑE
copiEs a maquina, circular&
Hont-OreasTedlaliroto

Impotencts. Analtal de Saug. 01."
poi Onnna Unlyeretett. a. Pollelle

TORRENT, DEN17STA
R

GIRONA, 112 •
MADRID: PRISA, 2 ;

BARCELONA:

I
LI121

21$
cabals, palma vu!I al

ARQUES grano ~compres Pf, 21

VIES URINARIES.

PIC T I TAIDCAL
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res

‚so-sau- 218111118/1111ITS . eses•
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COMPRARIA baratezes
a Sant P-
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Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de 'libreta i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoi g s de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presenta com Iota es presentin al canvi.

Dzspatx: Taller; 72
Tetaron A. 5090
Fábrica: Garrar flonavent
prop de la Traveseara
Sane)

per a casaments 1 bateles. entipa Casa BARcutu,

Els objectes amb que seran obsequiats eis
consumidora deis papers de fumar NIKOLA i
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.

•

•
u

VENDES AL DETALL'

C L 1 1! 1 C A

Can

m
['tes. para

Ea TIpus de luxe a preua baratisalms. Espardenyes anean.
a la de noma, des de rae pessetes para.

94•4~94e•9•••~Ptr4'4•el

RESTAURANT

II I 111 51 a 111

CALÇA T

IR

Inaugurad& dissab=
te vinent, a
la tarda

III

MR 13

3 II I 31 E

Palau d'Art Modern
Parc de Montjuich

reee~~1~1~~»

Dirnarts, dia 13, a tres quarts
de den. Audició extraordinaria
de la
Novena Simfonia, de
— BEETHOVEN —
i escena de la
CONSAGRACIO DEL GRAAL
DE "PARSIFAL"
Solistes vocals: Andreua Fornells, Concepc16 Callao, EmIll
Vendrell, RIcard Fuel.«
ORFEO CATALA
Orquestra: tO0 professors. Di.
receta:
FELIX WEINGARTNER
Programes i localitats: magat:zem de rmiii,ira de la tni6 '1.1u.
sita! Espanyala. 1 i 3. Portal
de l'Angel. Condicions especials
per 315 sacio de il'Orfe6 Català.

A.

foomprimIte al bey-Mum par e reosoenr el cobee 3'50.

.444-14+994444+99444144~.

v
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PRODUCTES HORLINE:
I

menge.

Estrena

de la segona i darrera jornada de la pefíicula de grandiós
èxit i sensació, pertanyent al programa "Selecto Realart"
3

dijous, grans estrenes: ELS BILIOSA DE FATTV, comedia cemica del
PROGRAMA AJUR1A, per
Roscoe Arbuckle; gran èxit
de EL RON CAMI, comklia
drainättca
pel simpätic
NOVETATS
;
Charles ñay
UNIVERSAL núnIerc, 93. i
TRANQUILLITAT VE
DE TRANCA, cómica, per
Neat Burns,

Via Layetana, número 14
Telèfon 1371 A.

Saló Reina Victòria

In11

TELEFON 3536 A.

Cinema Princesa

KURS 4 4L " ''

Avui, dijous

COL1SEUM

Excelsior

IIIIIIIIIIIINIMEREIRIIWIE11 n 11111111311333311111 n 11 n 1113111 nnn 111..
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u
II Aristacrüic
a: - 1"
"
Cinematografía a•
.
a
Orquestrina
Sufie
esi Avui, dijous, La domadora de Catees, cómica; Alma de o•
n
Dios (exclusiva , obra basada en la sarsuela del mateix a
s.• noen.
trena Alba 1
adaptació
musical
del
mestre
Serrano,
per
a
e
• i Joan Donare; La tragedia del -Folies ¡g argarea (esolusN-a), II
111 segons la noulla de "El Caballero Audaz", per Franca Dhe. 2
N tia i Constant Remy, i Actualltats Gaumont.
a
•
. a ae
Dama, divendres, Moda selecta, despataant-se de sis
5
vu: t butaques numeradas per a la sessió especial de les sis g
o111
a
2 de diumenge.
a
E
Dilluns, estrena de Com corresponen eis fills, per Lu- III
p
• clones Logrand.
ir a ansinsinantennanan allnauleninnall•nlinananan:

Sao „

44-Proarreettlinhelimen-pireeroll.e•'

Avui, dijcius. segona i dar¡era de La moderna Dalla, Ca.
mi de la selva, La filia del general, El ferrar, Amor 1 solfa.

Padró

Walkyria

Avui, dijous, Tonylnes 1 pes.
cadors, Somni d'amor, Idees iovenivoles, La moderna Dailla,
segon episodi, final; Sonant el
cuatro, 9 round; El sexo Infertor.—Dililuns, Roseta, la clantadora dele carrera, i estrena de
La casa del mIsterl.

Diana - Argentina

.6.0.4444.044e4.0.4444.4.4.,-

Manante:eta! -

i Marina
i Cinema Non

Teatros
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rupm. II. de 3 a 7. Preua ecootect
-—

TrEolItIolli

HIPOTEqUES. da. sarna d
tramad&
Peomtge Oe I2 P—
otro«. Inelgon 1494 •

mAGNETos. earanterát
Unes Mur. mi» Zas

