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ANY XLVI—NUM. 15,7l3 —PREU: 10 CENTIMS

BARCELONA, DIVENDRES, 9 DE MATO DE 1924

A L E‘M ANYA

ME EL 41 L'II DE MAIG EXPLICACIONS, EN COMPTES DE PRONOSTIC ELECTORAL
PRONOSTICS ELECTORALS
fai es

elecciones generals

estrangeres, eß atcrnanyes i

les

ctses, estan decidint l'esdevenidor d'Europa, l'esdevenidor

Crt. Es tan ample l'abast d'aquestes eleccions, que cap po'ole
cap horne es pot sentir estrany a la Iluita. Totes les eftl_19E.8,
lEs reivindicacions, tots els interessos i tots els idealls,
ésser afectats, directament o indirectament, pel resultat
votaciona que el paissat diUmenge se celebraren a Alertaper la que el diumenge vinent se celebraran a França.
No cal fiar-se massa dl vent d'optimisme Que l'informe
experts ha fet passar aquestes darreres setmanes per da..d'Euro pa i América. ha motius per creure que no esta

n:tivarnent dos el periacle convulsionari europeu que. comenrally 1914. Ara mateix una part de la Premsa francesa ha
li t el resultat de les elecciens al emanyes cera un avereny
bé. segur del pròxim recomencamert de la guerra. Els tres
ptors quotidians de "L'Action Françai3e", Daudet, Meargainville, veuen en la victbria d e is parti ts reaccionaris ales la manifestació d'una voluntnt de revenja. Léon Daudet,
agosarat per arriscar dates precises en les S'Z.Ve3 pr3dledeclara que la guerra vindra probablement abans de divuit
tos, i assegura que els prussians la tenen preparada per a
W25. Seta, segons el codirector de/ diari ocleaniste., una
ra d'una altra mena que la de 1914-1918. Sera, escriu, més
iL més química, de forma diferent i sens dubte pitjor.
Qui llegeixi el número de "L'Action Française" correspoal darrer dimecres, trobarà gairebé tota la primera pagina
de profecies bélliques. Després de l'article insultant i vide Léon Dandet, ve la prosa de Maurras, cada dia més
sida i més somorta, i la nota clara, curta i saborosa de
Cadascú en el sea to, diuen que ha trionlat en les
oes germàniques l'Alemanya guerrera i sucesiva, i que
ha de preparar-se activissimement per al nou xoc, i que,
noment, ha de contestar a l'èxit de la dreta alerianya amb
ès:t deis nacionalistes monàrquics franceeos, sobre tot a la
t de París.
F.13 qui tenen el costum—que a desp:t da tat és un bon cose Ilegir sovint "L'Action Française", ro arriben a alar. 3e davant les prosee pessimistes i amenaçadores. PC! que
Daudet, nosaltres recordem una srie de profecies seves,
dates més o menys precises,. que han fallat compietament.
rdem, per exempje, que havia anunciat una guerra de rerussa contra Polònia per tot el rama de març de l'aire, 1923.
que el termini màxim de divuit meses que ara fixa per a
a y a agressió d'Alemanya, paseara serie° que el terrible esclat
gi produït.

La victòria dele partits alemanys anomenats nacionalistes—
'a que no sigui aquest el nom exacte que porten—es inneEn les eleccions anteriors el partit nacionalista, al cardadel miel apareix l'almirall von Tirpitz, no aconseguí s:n5
eica més de la setena part dele sufragio emesos i no tenia
-es cap ngrup a la seva dreta. Ara els nacionalistes i els
cionalistes sumen niés de la quarta part dele vots. I
reie per la banda esguerra hagin fet un fort guany els
aee, l'han fet a costa dels socialistes. E‘plat dret de la
ä germanice porta aval més pes.
erò no és tan evident que aquest fet faci inevitable la
a dins un temps curt. En primer loc, no és i as segur que
.ur Govern alemany es constitueixi a base deis grups
. En segon lloc, l'actitud del partit mes victord3. el dele
:alistes. no és gaire ferma en ah?) que es guarda a l'inforzis experta. Entre la tesi dele nezionaliates de Ven Tirpitz
aals ultra-nacionalistes de Ludendorf, hi ha una gran die1 es molt possible que, com "Le Temps". da París, espera,
tanzte amb la responsabilitat que ele dóna Ilur força parlafarà més prudente ele nacionalistes.
hys segur veiera encara que la victòria nacionalista al e del 4 de maig vagi seguida d'una victòria nacionalista
a el dia 11. Encara que tin guessin un hit els hornee. de
'en Française", seria un èxit molt rclatiu. Si triomfa
é arnb el Bloc nacional, es mantindrà el corrent optim:sesenvalat en eis darrers meses; i si triomfa ei b:oc de les
rrE3 arah

Herriot, Briand i Blum, aquest corrent s'accen-

T antnateix les coses que no g- probable que succeeixin ate

mesos del termini Deudzt, fe probable que succeeixin
' e ndavant. Els pobles, ele Estats i les nacions del inda han
present des d'ara aquestes perep,ectives. De vegadei la
d'en país es decide:a en punta geogràficament molt dis'.

Política
EL CARACTER DE LES
'Semi:tos", ea la seva cordencia d'akir a Las Noticias:
tema interesante, que ha de
zar discusiones, es si los agasajos
ee el presidente del Directorio
,3 Vizjes a Catalufia y a YizcaYa
. nani festaciones espontincas
sentimiento o discreta cortesia
••• guarda a la autoridad censti-
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DEIS DETINGUTS DE
REUS.
hri cdista senyor Marian Roca
a detingut al eastell de Pilats,
fan actives gestione

kit alliberantent.
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EL CONSERVADOR "MARIO DE BARCELONA"
D'un
editorial del Brusi, diari tradicnalment conservador, extreiem els paràgrafs següents:
"Tan ciego estan. e! Monarca e
el es:adirta que siga el camino que la
general opinión le trace, como el que
la desdefle y marche sin ella, o contra
ella."

• - • ••• ••• •-• ••• •-• ••• ••• -"Cuanda el río sacra, agna lleva".
"Calumnia, que algo queda". Así habla la vulgar sabiduría. Y un Gobierno, o una institución, pueden morir
de puro calumniados."
En cita alguns casos, entre els quell
aqurst:
"Lo que mis dahis hizo a doña Isabel. de cuanto contra ella sa escribid,
fui sus relacicoes y las de su madre,
con banqueros y bolsistas.
Cuando la Reina encargó a don José
Salamanca la formación de tin ministerio, exclamó Naniez, hablando con
un amigo:
--Es muy "salan", y aunque me ha
hecho rattiar mucho, soy débil y le
quiero... Pero no se lo diga usted porque en seguida me viene a proponer
un negocio en el que vamos a dar a

Espelta muchos millones."
"Inspirador de la reforma de Bravo Murillo y combinaciones adyacentes, trajo al Estado, el 51, el negocio
de la red ferroviaria, excelente para
él y sus asociados, pero tan malo para la nación como ahora, al cabo de
tres cuartos de siglo, lo estamos vien-

do.
Aquellos polvos trajeron estos lodos.

(DEL NOSTRE REDACTOR CORRE3PON3At)

Paria, ~g.
Es pot ter un pronòstic electoral? Es molt dificil, però explicarem el que fa tothom, el
partit "racial", que és el partit que corre de boca en boca.
Primer. L'extrema esquerra
d'Hitler i de Ludendorff (Vadol'extrema dreta, As a dir, els
ració de certs aletnanys pels Icomunietes
i els monärquies,
generalderrotats 4s una cosa guanyaran uns quants mandats.
que fa pensar molt en un alSegon. El Bloc nacional contre pa(m). Es important per- servarle la majoria a la Cambia,
que compta amb molla gent per?) perdrà uns quants Hoce.
disposada a organitzar assassi- Quants en perdrà? Tot deponnats, cope, d'Estat i lote mena drä da la corItestacid que les
de bestieees. Políticament els urnes donaran a acuesta pre"racials" eón uns gats dels gunta, perd la perdna està pre_
frares, per?) com que es inneAquesta pèrdua de mangable que ale() de la caca, el dateebeneficiarä el Bloc desmateix que Pantisemitieme, As guerres, la qual cosa vol dir
sana ceso que el poble stemany que si a la Camera d'avui
en maes a fine a cert punt la centre, l'agulla reguladora passent. es china el cas que tant sava pe) centre dial, a la °timels "nacionals" com els "po- bra que sortirà de les eleccions
pulars" han fet una gran part dc diumenge. l'agulla reguladode la sera propaganda amb la ra passarà pel centre esquerre.
terminologia dels "racials".
Hi haurä, en un mot, un desResumint, perquè si no no pläcament de vote a l'esquerra.
acabarlem mai. Si cona a con- Quines conseqüenetes podrä
seqüència d'aquestes eleccions portar aquest desplaçament
Podria portar la pura I simple
els socialistes no assoleixin
devenir altea Negada un factor dimiesid del Gabinet Poincare.
La politice del senyor Poincaré
de govern indispensable, la política alemanya, sigui ed que si- la una politice de tot o res.
gui el resultat numèric de la Neceseita a la Carnbra votacions
batalla electoral, eeguirä es- absolutes, definitivas, esqueixades. Amb votacions sie mitges
Ilaviseant-se cap a la dreta
la República s'anirä descolo- tintes. aquesta política — aldiii
rint Inés encara del que ja ho menys alzó ea el que pe Per
aqui—no podrà continuar.
està.
Rugen I Xammar toixh es preven que el simple
desplaeament de role al centre
emquerre, encara (pie el Bloc
nacional conservi la majoria,
eerit l'obstacle més fort per
continuar la politice del senymb
Poinearl
Aquest prondstio As fet terunt en comete la geografia
electoral de França, pintó també
Segons les manifestacions fetes pel Os fet amb el resultat de les
»ny« Sala als periodistes aval, dieleccions alemanyes. a la vista.
vendres, acaba el termini per a la reA Franea, el resultat de les
professors
tractació ,que s'exigia als
eleecions alemanyes ha prrlduit
signants de la %letra a Id. Dereletau- un cert estupor, o, si rolen, un
vers si no volien quedar, ipso facto, cert desencantament.
destituite de Ilurs carreta
Els nacionaliste s alemanys
No sabem si la concessió d'aquest han guanyat molts llocs, però
termini fins al dia d'avui volia dir aquí tothom es pensava que
que avui, en redició divendres,
les esquerres flaquejarie n molt
havia de sortir en el fiestee diari la mds del que han flaquejat. Han
rectificació exigida. No ho sabem.
flaquejat farra. certamen). La
social democräeta ha nerdut 721
El que sí sabem es que fins ara
mandat e. Els denV)erates, '4. En
cap professor no ha vingut a la nostra reducir; ni sha dirigit a ans- eanvi. l'extrema eequerra n'ha
guanyal 10. El non Reichstagabres pregant-nos la inserció del doeument que seis posa per condició per dist unänimem e n t la premsa
francesa d'avui romportara,
continuar en el professorat.
sobretot, situacion e del Halls
Fin s ara, dona, cap retractació. Els
(milinostres informes han estat sempre en Marx-Stresema nn. I ja
un mal
aquest sentit. Ja ho va anunciar el prendren que això As
mateix senyor Sala. Aquesta vegada, menor si es te en cornete que
tots els pronòstics preetectorale
per tant, estem d'acord.
donaren roan a segur un Reichstag catastehfi e i ultra nacionalista.
De fofa manera, leo eleccione
franceses TIO s'acallen d'animar.
No essent cap cosa pintoreera,
no es veu cap triar nne eridi
l'atenció de la gent. Els apare% amplificadors de la Vela,
Fa temps que els dos mots apoiar
posate a la dispoefeid de le proapoi han estat assenyalats can a casèxit per.
tellanismes que cal evitar. Apoi ja és paganda no han tinent veu mitper
ara.
arrib
una
què,
el resultat d'un intent de descastallaPina tan canditiat pnt fer-se ennitraci6: apoio, que era la forma que
tendre perfeetame nt . Ne es fan
donivem abans al post-verbal de apodar,
grano reunirme. i la gent
castellanisme;
peria
era evidentanint ata
va sernhla estar perfeetament
llevat
l'asera
traient-ne la o final, li
renvencanin per endavant. Llepecte foraster, i per a molts aistó ja vat de la faramalla comunista,
perquè
hom
l'acceptés
era suficient
cl que earricleritza aquestes
com a bu, com real:in-1u bo fóra si ho eleceimis de la prudenela. A Paera apodar.
rfs el Bloc nacionel fa reunirme
Durant algun temps molts crekn que privados. L'Ar cies Francesa fa Al
un mot manllevat era acceptable amb
mateix. Segone disten. gairebé
que li fos s in llevats els tres modelótole eiS contrarlictoris eón comgics que el delataven clan a no catalis. binats. La prudenria dr l'Arete)
Apaiar i apoio podien ésser ambdós Francesa da emperialment Visimanllevats a respanyol ; pena, aixi ble. tea Metes d'Aeele Francom apoiar, per la seva forma, podía cesa s'anomenen de reenneilia_
rió nacional, els seus compopassar com un mot catala (ja que el
català posseeix nombrosos verbs acanente in edn pas lote monärbats en iar precedit de vocal: acoso
(mies. Hi ha renutslicans que de_
fensen la dictadura, com el docbojar, csg(a'art. r..ntei.se, etc.), aPaia
tor Boyer:remehtlea ne plebleteial contrari era un niel madifestament
taris. reine Unte Lateareis, i recastellii. al qual calia evidentment catalanitzar Nevant-li la o final. Aixi ruhlicane rathlice, rom Le antnasqué apoi, indubtablement millor que tie.
A jutiar pela darrers adietes
apelo, en tant que acceptivem el pride Daudet, mis 9110 un plebiscit
¿ filr. que un mot deixa d'ésser monhrrinie, el que es cerca de
mitiPrn
euapo
dretus castellanisme pel fet de donar-li ussa manifeetarid d'extrema
ta religiosa, identheriea i serial.
una forma catalana? Avui ja no ens
ICOMenten1 d'una simple catalanització Un nnti-retermisme breu. elecMita que de la t'enmantas
'de formas ()poi, atoe, empina stes conen mi, el palio sembla
eiderats tan inacceptables con, apoio, toral
Interessar-Ce princi palment dn
paco, emplee. Es traca, dones, astil
les relacions de la financa amb
de trobar la manera d'evitar, no j'a
una polämtre,
sinó apoi tapiar. Perh ¿quins all partits.
efin els moto ami 004 ent tal substituir
udeelhel inhtaeraesZesnte°erennddme
aquests dos mota, que devem a la in- ulanidqsenador
Billint, por inetruo.
fluencia de respanyol? La dificultat dela. El sistema angläs de les
t'y
esa que no hi he en esta% dos moto cafre" deis pertits ds molt mds
que equivalguin exactament a OP0i01
oorreete, molt mds net que el
1 00011. i que aquests han d'iza« per del eentraele dele ~Mete del
tant traduit, diferentment muno ele
arnb la Unió dels interesMOL
sol econbintoe. Ja que As IngeP. Fatua nu pensar que la pol‘lea pot

(DEL NOSTRE CORRESPONSAL PARTICULAR)
Berlín, maig (robad amb considerable retarde
Demä passat san les eleccions alemanyes. Es una mica
maese tard per fer pronbsties.
Quan aquest. anhele es publiqui. el lector coneixerä ja els
resultat, aintenys pareialment,
i eis pronòstics no Ii faran cap
falta. Es clar que jo tino la
meya idea de com aniran les
eleccions i fins es cert que he
fet una juguesca amli un alemany que te de les probabilitat s

electorals una concepció

diferent die la mera. Pece seria
innocent i inútil que m'arrisques a fer el profeta a aquestes heves. Fa tres setmanes,
quan encara jo no tenia el atase

d'escriure a LA PUBLICITAT,
un article de prendstiee elestorals hauria estat molt °porta"), molt

interessant i

el lector

l'hauria Ilegit amb aquella
agradable impressió de fornent
d'e la cultura que produeixen
sernpre les estadistiques. SI en

arribar les eleceions s'hagues
demostrat que les 'lleves previsions harten estat errades de
rnig a mig. ascii /singa no me
n'hauria fet cap reeret perque
ningú no se n'hauria
En canvi si m'arrisques ara al

joe da les hipòtesis i oferis
lee 'or els mitjaes de poder
comparar les meres estimadona a priori amh els resultats

rnatemäties de l'escrutini,
mes Mita divergencia matre
els meus cälculs i la realitat
m'acreditarla de beneit i de
desorientat, d'horne ineapae de
vetare les coses ciares i de saber Mili ço que pasear demä.
En cometes de fer prnnestice,
donaré, dones,

explicacions

ten,: l'esperança que entre les
:cifres que. heurä publicat el
diera aquests dies i les explicacions que jo ara li donare, el
lector porlrä fer-se eärree
la significació que pugui tenir
el resullat de les eleceions de
diputats a! segon Reichstag
la Remibl i ca alemanyta.
lee ha 23 partits eli presencia. Això prova que ele alemenve són mea mes de la broma del que la gent es pensa.
Hi ha un parta ,Iels llogaters
que agradarte molt al meto dislingle amis senyor Comes. D'aquest parta el 999 per
mil dels Hotraters no en formen
part, naturalment. Hi ha un
partit de la reforma de la terra que desitja convertir tots els
alemanys en propiciarle. Hi ha
el partit dele afolles de la verola que lluita arda el nom de

"partit dele enemies" de la vacuna". Iti ha el partit de l' eapeetol" leuis Haeusser que a
Ú/t liorna que es passeja per
Unter den Linden i la Tauentzinetrasse ami) un hàbit de pelegrf i una cabellera ti/Treseionant. /,'"amestol" L itt s
Haeusser no té gens de presti-

gi entre la quitxalla de Berlín ,
que el persetrueixen. l'apedreguen i n'hi fan veure de Iota
tolors. pene, no g n ns menys,
ha trobat 500 electors mejore
d'eciat que ti han donat la signatura per tal que pogues pre-

sentar una Hiela de candidats.
Ili ha el partit de la Unió Econernica de la Classe Mitja, el
partit popular pelones, el parti l particularista hannoveriä,
• partit agrari social-eristiä i
el partit deis expropiats per la
desvaloritzacei del mere. f. finalment, hi ha els set paellas
que rompien arnh prou electora
per treure mes de cap, o de <loe
o tres diputats. Aquests set
partits sOn: PI partit aInmany
racial: el partit alemany nacio-

nal: el partit alemany popular;
el Partit alemany democrätie;
el partit del centre catòlic; Pi
partit ecteialitita unificat, i el
partit comunista.
"El Murciélago", terrible libelo que
apareció poco después, decla:
"I). Cristina de Borbein y de Muhoz trae entre manos un nueva negocio, por lo que pueda tronar... 'Parece que esta vez la enea no pasa de
unos yo millones."
I acaba ¿Leal:

"¡La honradez, en las alturas, empieza a padecer desde que es acepado:4W

No cal explicar ha significacid del partit comunista. Com
tests els partits comunistes està molt ben relacionat amb
Moscou i als russos bi tenen
molta influencia. .11a guanyat
molt terreny durant els darrers
meses, treurä força diputes,
perb com que el sets programa
és la revolucid i mentre la moneda s'aguanti no hi ha revolució possible, ele comunistes
no eón per a la política alomanya un factor d'imporläncia
immediata. La seva mieeid
Reichstag serä fer escändol i
no deixar parlar el general Ludendorff, amb la cual cosa
prestaran, sense proposar-ho,
lan veritable servei a la pätrea.
Ele socialistes unificats eón
partidaria sincere de l'informe
dels tècnics. Voten la päu i la
tranquillitat, la inteligencia
amb França, anal) Anglaterra i
amb tothom. Després d'haver
estat el partit organitzat mes
fort del noten i d'haver exereit
durant cine anys una influencia dominant sobre la política
alemanya, avui estan molt afeblits. Han perdut gent, i, sobretot, han perdut prestigi. La
SPW1 manca de resolucid i de
fermesa com a partit de govern
es la causa que, tot i essent
encara avui el partit numericament més fort del país, el seu
pes sobre les decisions politiques sigui completament
No seinflla probable que el resultat de les eleccions hagi de
poder provocar un canvi de ti
triste situació en que el partit
socialista es troba.
El centre catòlic i. el partit

alemany deniterala són

les

dens e, orgaleitzacions politiquee
on s'apleguen les t'orees burgeses mes o menys republioanes
i mes o menys d'esquerra que
hi pugui haver a Alemanya. El
99 per 100 de la burgesia
va pertany Al partit (temer/atic i això fa que aquest partit
ltrigui la sera eapneitat d'expansió molt limitada, car, deixant de banda l'antteernitisme
frenètic dels "racials" i deis
"nacionals", les simpaties del
poble alemany, ädeutt del potale obrer, pels jueus mon
mes aviat escasees. Al centre
cato:die hi ha republicans sincers i eonveneuts cene l'excanceller Wirth, autor de la
frase "l'enemie es a dreta", per?, el partit té lamba una tela
conservadora. el republicanie me de la qual es wAs aviat teAltrament la característica

politice essencial del centre entettiie es l'adaptabilitat.
Mereix una menc i ó especial
la forma amb que el partit popular alemany — el partit
Streeemann — mena la campanya electoral. Stresemann va
dir un dia'que ell era monàrquic per tradició i republieä
per reflexió. El seu partit fa
la propaganda electoral com un
pa.rtit monàrquic. Els eartelts
de propaganda van °Mate arub
els colore de la bandera de
l'Imperi i diuen que el partit
I IPS seres esperances posades
en la tornada d'un "emperador del poble". Evidentment
Stresemann i el seu partit
preparen a esdevenir els advocats de l'imperi constitucional.
El fet td importäneia perquè
partit popular representa
gairebe la totalitat del capitaheme industrial i comercial
d'Alemanya, i, sobretot, perque Streeemann, deepree de
l'assassinat de Rathenau i de
l'eliminació do Wirth, es Púlale tempera:lama polític dura
cert trernp que ha sortit en
aquest país.
No cal dir gran cosa ni sobre el partit alemany nacional,
ni sobre el paran alemany raeial, perquè sien partits, cono el
comunista, que amb el nom ja
paguen. El primer la important perqué té a darrera seu
les nou desenes parts deis terratinents. Es monärquic, naturalment, perra monkrquio de la
vella escola pruseiana. Creta
que a •Atemanya tot s'arreglavis amb un nou Blemarck,
gulat per aquest pensament
presenta per diputat un net
de Bismarck que taMbd es diu
Bismarck, porb que ja es veu
des d'ara que no ittri res. 12

Els professors de la
Mancomonilat

Converses filológiques

tenir mai una indeperedencia
absoluta arte el Diner; el millee
es que la política visqui antb el
pressupost a l'aire lliure, Go:n
es fa a Anglaterra amb les calares deis partits. El contrari
recelar la gent, ja desconfiada
de si mateixa. La Unió dels Intéressos econòmics està forma_
de principalment per les conopanyies d'assegurances de Fra:;ça. Es un organismo destinat a
combatre l'estatitzacid de les
empreses. En el programa ele
les esquerres hi ha, naturaiment, el ptojecte d'estatitzaed
de les combanyies d'assefturances.

Joere0 rut
.1n•n•••n•n•n•

hli de dictar;
CATALONIA •

Aquest nota arcaic serveix de

se-

nyal a una rosa llibreria que va obrirse ahir a la Plaça de Catalunya.
ha en aquesta inauguració
Mies eireunmstincies que m'inclinen
a parlar-ne públicarnent i elogiasen:m/4
no permetent que es converteixi en uta
simple gasetilla de neurs.
—Una aura nimia 1—diran els bado ca que no veteen sinó una escaparata guarnida ambo elegancia. I no l'encenaran. En primer lloc, no es
de dir: "Una abra Ilibreria" amh la
mateixa entoriació displicent arnb que
hom exclama: "una altra farmacia"
o "un altre eirabotes". L'abiaider
llibreries representa un senyal que no
pot deixar indiferent a la rdneriatan migrada, ai de mil—que té veritable fe ea la cultura.
A més a mis, la llibreria que N'Antoni Lópet-Llausas acaba de plaitar.
amb un gentil aplorn, al centre de Barcelona, no és una mera botiga en que
es venen llibres amb la mateixa tranquillitat amb que s'hi podrien Tell ci re

anteles de celluloide. No prelene ras
que cada dependent. en oferir-ves una
obra d'En Mangan 6 d'En Ruyra.
d'En Carnet o d'En Salvat-Papasseit.
cuidi de catire tesmaizt per ettcés
meció. No, no. Vull dir nonoés que
sera una llibreria en horn tindri
sensació que s'hi venen Ilibras
abra cosa. La base pu: aconseguir
.aquesta sensació O que ramo no sigui un analiabet.
I evidentment, En Léopez-Llausas na
és un analfabet. Tampoc, un inteRectual. Es un heme naturalment despert
i a basiament ii per portar endavant
el negoci deis llibres. com tris ara
ha dut a tercas el de la tipografia i
el de les edicioas. (Es ell qui fa la
publicació de la Història de Catalunya
del sastre Rovira i
EIs Ilibreters no cal—ni convé. beta

meul—que siguin inteRectuals. N'hi
prou amb qué anual la dignitat d a
llar ofici, tot i concebent-lo corn
negoci. Tots els cine es dediquen a
escriure hi ha un mement a la vida
que centro la temptan6 d'esdevenir
editen o Ilibreters... Alerta! El perill d'aquest moment és gravissint O
bé fracassaran, perdent-hi diners
o d'altri, o bé hi reeixiran. perdent-hi
la millor part de Eur anima.
Es rno:t essencial per a nosaltres,
catalana, que

els llibreters es cresa-

grin de va>at a la venda del; nostro
llibres. Ningit no cap la inilnèneia que
pot tenir en els costees destins rofore d'una colla d'editora i de Ilibreters que siguin capaces de convertir el
llibre catall en un riegan.
Els escriptors serem els primers de
guanyar-hi? Els primen, ne. Els primers seran el» editors i els llibreters
malees, a tot estirar, seretn els se-

gons.
Jo crec, tanmateix, que no ens
queinarern, corn tampoc sen queixaran els nostres cempatricis. El dia

que un catete llegeixi en la seca ',lengua tant con: mi francés en francés
o tan coro un arietes en anglès, us
aseguro que miren/ beis riire del
mort i de qui el vetlla.

Carlee Soldevila

La situació a

Eutopa

Despeó, de celebrar una deconferbnola amb e pee,.
sidant Ebert, el canoetler Marx
»mida que ha deoldlt conservar
el Poder flete al 1:2 d'a queo, mos,
data que s'obrIrk e) Reichstag.
Ilsmb/a quo ala naolonallstes te,
nen panes do substituir-1o, 1 es
Biltenv asa
debe que el prisa
soplarla el Poder. El Priltt"
Ñ. que vio • Roma, dlu qua
no *s'II vol meas' s mal mis.
L'a livenIng Standard" dlu epta
Tresororla byttbalea /mete"
una Allombrla exposant al arllari
MI <bávara Milis Miro Illelles•
tinguda

Divendrei, 9 de mal
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NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Maria Cota' Torruella, tIe 78 anys,
Tapiales, 30, al cementin Nou. A
les onze.
Francisca Pereda Gutiérrez, de 53
anys, Slvà, 46, al cementin Nou. A
les vuit.
josepa. Talares Ichares, de dos
an y s i Aurora, 29, al cementiri

Non. A les volt.
Merce Tataret Balasch, de 37
ktlys, Sant Carleo (Sarria), al cementir'. de Sarriä. A les den.
Mana de la Cinta Roe Oblol, de
et; anys, Rambla del Centre, a i 3,
al cementiri Non. A les vuit.
Teresa Palas Martínez, de 12 anys,
i talg. Tordcra, 10, al cementiri
Nou. A les vuit.
Francesc Sudé Junosa, d'un m'y,
Viladrau, 9, al cementiri Nou. A les
vuit.
Josep Sonsa Villar, de dos meses,
Tarri's. 13, al cernentiri Nos.
Margarida Diaz Garcia, de 2 anys,
Est. ro, al cementiri Nua.
Bernard Alvarez Santos, de 41
anys, Hospital de la Santa Creu,
cementiri de Les Corte. A les vuit.
Maria Norte Navarro, de 50 anys,
Drag6, 1, al cementiri de Sunt Andreu. A les non.
Josepa Bonet, de 73 anys, Miguel Buera, 5 i 7, al cementiri Vell.
A les vuit.
TARDA
Josepa Miralles Calsina, de 63
anys, Hospital Clínic, al cementiri
A les quatre.
Ramon Sirat Soro, de 9 mesos,
Cases Duran (Can Tunis), al cemenLid Neu. A le 3 tres.
Rallen Roy Vallejo, de 18 anys,
Consell o Cent, 65 bis, Corts Catalanes. A les tres.
Tereza Cilart Ba.nyeras, de 59 anys,
Princesi.,, 57, al cementiri Nou. A
les qua rre.
Leonor Artero Almera, de 13 mesos, Cabrinetty, 21, al cementiri de

gelich, sendola que accepten la conjectura que aquella i l'agressor for-

cegessin moments abans de produirse el dispar. El projectil, que va
conservar teta la sera l'orca i velocitat inicial, va penetrar al pit pel
segon espai intercostal e.,.querre,
rigint-se cap avall a la dreta i darrera, allotjant-se a la part dreta
del cos de la dotzena vértebra dorsal, lii qual cosa dctertnina una hemorragia profusa súbita i necessàriament mortal.
En la portiria de Eurifiei d'entrada que tenia la forma típica, es
trobaven els clements que constitueixen el.tattlatge, la qual cosa indica que el dispar .es féu a petita
distancia, de 3 3 a 40 centímetres i
direcció 'del projectil es dedueix pel
tatuatge de d'entrada, curs
de la bala i lesiono dircctes que
produi. La víctima es trobava de cara i a Yesquena de l'agressor i• tal
culta una mica inclinada cap endaam'odús en el mateix pla.
Els elements de prora medica no
permeten puntualitzar i establir un
diagnOstic diferencial en aque,t cas
concret entre l'accident i
L'agressor, senvie Chipitea, segueix a l'Hospital Clínic, a la sala
de preferencia del doctor Trías, i en
coral salisfacturi, creient-se que din.;
dc poc será traslladat a 1.1 pres.'',
a menys que .el jutge Ii doni Ilibertat provisional, sota fianca.

Exposiü
invieh ra

Magnifica exhibirle) de
flors

Pa'au d'Art Modern

Les Corto.
Maximi Aragó Carrasco, de so
anys, Sant Rg mon, 22, ai cernentiri
Ps.u. A les tres.
Jean Martos Saralira, de 15 menos, R:era Ii1txa, 19, al cementiri
Nou. A les tres.
Sina Ruiz Vallespin, de 68 anys,
Giner i Partagas, 21, al cententiri
'Nos. A les tres.
Senil Padesaba Cabrafiga, de 36
anys, Borre/1, 47, al cementiri Nou.
A les tres.
Ventura Alcalde Pérez, de 89
any, passatge flutes, 21, al censentiri Nou. A les tres.
FUNERALS
En Bartorneu Artolas i Prats.
:Morí el dia pr;mer del corrent.
Avui, a les deu, a la Concepció.
En Josep Canió i Oliver Morí el
dia 4 del corrent. Avui, a les des,
e Betigni.
Rosalia Feliu i Juncosa, vidua
en primeros noces d'En Joan Casas.
Mori el dia 27 d ' abrd. As UI, a les
den. a Sant Just i Pastor.
En Tornas Rodríguez i Cascante.
Morí cl dia 24 de gener. Avui, a les
des, a Sant Joan de Gracia, i cl
dia 54, a dos quarts de tino, a les
nou i a dos quarts de deu, misses
ucc es.
En Migué/ Brulau i Vallbona. Morí el dia 25 d'abril. Aval, a les deu,
a la Menee.
Na Rosa Canilla i Nadalinay, vi duz d'En Manuel de Moya Angoler
i Matz. Morí cl dia
Avui,
a des quarts d'onze, a la Casa de
Boss

.
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Oberta fins al (Ea 18
A les cases dels senyors C1 beu
Ciiim-Sors, etiqueta trola, sec.

PROCESSAMENT DELS "REBENTA TORRES"
Referent a la detenció per la guardia civil d'una banda de Iladregots que
operara pels afores de la ciutat i que
formaren Vicens Lecho, Josep Urnbert i Vicens Garcia, el jutge ha dictat aute de processament i presó selle
1:anca contra d'ells.
Es busca activament a un altre complicar, Enr:c Bagunya que segons
sembla capitanejava la colla.
L'Obra transoendent de les
Exposioio n s es completa I
consolida amb la de les Fires de Mostres.
Jordl L. de Sagrado
beerotar1 (tener& de l'Es
1,0s1c141 du Barcelona.
Fira da Barcelona 31 malg
al 10 Juny

EL . CRIM DE L'ENGINYER
. EL DICTAMEN DELS

ACCIDENT Al. CERCLE
1.111.1T A R
Els diario <fallir a la tut eiis assabenteu que el dia abans, a la saja
d'armes del Cerc lili de l'Exercit i de
FArt»ada, instaHat a la plaça
Catalunya, y a ocórrer un desgraciat
accident, mentre estaven exercitantse en el maneig del Iloret un tinent
de l'exèrcit amb un soci del cercle,
que és paisä, i aficionat a l'esgri-

FORENSES
Ela meta« toreases doctora Mar• tice
s I Bravo, que han practicat l'au4e1 fadaver de la Jczwia Ar-

ma.
De l'anua es va desprendre el botó, clava nwe la punta al pulmó,dret
dcl
que ti ' 0416155:4ia Äitisitod

Caritat.
En Josep M. Tresserras i Pirretaz.
Dia rs, a les nou, A Sant Josep, de
Matare.

ere

293

$23

Inca:11UP

3rrile

2250
6850

siena

hita

i e! eitml, després de la cura

preventiva, hagué d'é,ser traslladat
a l'Hospital Militar, on el seu estat
inspirara, en els primers moments,
alguna inquietud.
Colla ALBERT: no s'entornen
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Sans i un carro de l a . matricula de
Corue:la.
El carro va quedar destrocat del tot
i el tramvia sofrí grossos desper lectes.
De resultes dc la topada resultaren
ferits Cl conductor del tramvia, Josep
Goazälez, i una nena de den aNys que
ajiaco a la plataforma i que es diu
Ansiinía A•laoamunt.

El carro era propietat de Basiii
Cortada i el scu conductor, P.afel
Conde, resuhá ales per mirada.
Les Fires actuals en què les
m z readeries són substituiden per mostres, tenen els -

rnateixcs avantatges rr,...e.,

cantiis I socials que orerch,zep les antigues i s'aIIü
' dapten, demits, practica1 ment al volum enorme ce
les transacetoas que ZYta
es realitzen.
B.
Secretan de la oambra
de Coinerc de Barcelona
FIra de Carcelona 31 maig
al lOJuny

Caló da 're

MARINS- A INCORPORAR-SE
Han estat passaportats p2r a Cartagena, havent ja sortit a bord (1,1
vapor "Sugunto" teo inscrits de la
marina de guer.-a de la C.Mie actual.

quan un autiminibus deis que fan el
s:rvei de passatge:s a Sant Just i Esplugo, l'atrepAla, causant-li d:verses
contusions a la cama i munyeca drctes.
—Al carret Bilis de Sant Pere,
carro atropella a Maloca Navarrete
Montoliu 1 ii causä contusons a la
cama i munyeca dretes.
— Al carrer SAEteS Calderon
fflarceloneral, un auto agafà a Merce
Urau Atom!, causant-li una ferida contusa extensa a la cogió parietal.
—En passar Venanci Pallejà Sabater pal lloc de la via ferria darnunt del
canal do la Infantessa. b u agafat per
ui dels trens descendents de Molino
sie Rei, causant-li una ferida contusa
al cap. diverses con!us:ons i cominodó cerebral.

DIA

10 DE MAIG

an Le It

ni19 11

LApaioie

DI4 10 DE MAIG

Inauguració de la

inostó

a

Allir al nizri. al (ami> d'En Gra s .
set, la pacia va trobar un nen tu,rt,
de vuit m sos, que estava cnibolicat
en uns draps.
S'ignoren cls autors d'aquest acta

i
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VICIAS Ferrer

le
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Bacanal; placa Catalunye, 12 i 1 $
Teléf., 112 a

18

:S2CC 1 0 ih FO unta:

catarros. ruin/dais, brOnquitis
ere/Monea, es g uaral/can TäelGernenel CLIMENT.

•
TOPADA D'UN TRAMVIA AMB
• UN CARRO.—DOS FERITS
A 'dos quarts d'onze dable al mati
toparen a la Placa d'Ea/v.11y% violen/oled un tramvia de la li»ia Ramblas-

ilran assonit traParens (nierz,
Astlei, itedak Erneman.
Plagues, papers I p s Illeules de les
111111.0.14
Dentaneu 1.111 sobre gratutt de P*Irr Leonor

e!,
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NOTA—Eta canrii
latos amb un animes
león cuma antemano

des d'ésser les autores del segr
meta d'una rellogada al carrer de

traeenció de les ordenances municipals.
Per cra van presentarles uues
den Cinc

la Colonia.
El mateix jutjat ha dtetat ante
processament i Ilibertat provisional
tea Mana Martínez i Josepa
cons:deraries corn a match:james.

Exposlcions eón impossiblee. les Fires de Mostres
realitzen una tasca tan patriótica que tela bon elutada
cc obtigat a cooperar al
reu exit.
Garles Prast
rreracrent do la Cambra Metal
de Comerc de la prov. ( 1 ., Madrid
Fira de Barcelona 31 maig
al 10 juny

J-1./WO

L'Associació Artística d'Eses/ter
Decoradors de Barcelona diumenge
rà una visita collectiva a la vilact
talrich.
Lloc de reuni,;: a l'estació de F
Ça. a lcs

4910

es el paper predileete de les
raillors flibriques de cigarrets

món.

DEL FURT D'UN OFICIAL D'ESCIZIVANIA DE JI-TjATS
E.,1 ite.ist de l'Hospital s'incauta
d'un cocal!, tina tartrana amb accesoris, elst quals pertanyien a l'oficiar
de l'esenvaina Pastor. que va hilendesprés d ' una irregu:aritat en la cust¿ela de valors en dipòsit.
El senyor Pastor ha fet efectiu un
dipòsit de 15 con pessetes que sostragué el fugitiu.
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14.44•3•444+24+5•
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del

lapiuteues i Puré
FICUERAS
Eón eis millors del m69
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RFAERTPS

"HULES" - PLOMERS

JCGIAIIES
AGUSTÍ BASTELLS
Portaferrissa, 15 , T. 193II

t

Gran reved s'estä arltlan'
Ire els competidors pels
tan limilats a club venec.
Itt vaixelleria i cristal/ea
establiments Lluis /NO
Rambla sie les Fico s. 8, i 11
cia de Sant Antoni. 5. puix
de copes per a aigua a pes
les 0'70. per a vi a tV05. PC
Nereç a 5'2 5, per a licor a
per a xampany a 865.
plals de pisa plans i sopers
pessetes 7'70 la dolzena.

eloe en t p neu. No hi

litt Qu}

gui arribar a uns preus tan
ti ui t s. Aptofitett a que s l a
nentestl.

TEJAD.
PREUS MOD2OS

n/
t i PUM
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Colls ALBERT: no fan calor

TROBALLA D'UN INTANT MORT

2360

de denunciar autornäbils per excés de
velocitat a l'interior dolo carrers i con-

del carrer Dares Nous, 5, es
15 oha assorlida d'una rizquisivoda 1 extensa eolieoció
per a vestits de
lants, tuls,
P2:i1F.RA Ce 91:11119/0 i de DA-

Pm viuto ip7)

PER IMASSA REE1ADA
Ruleta Pérez Pegada Ita denunciat
un jove quo no comnx, el qual es
presenta a casa sera avisant-li que
la seca mare eslava rcument maldita.
Sortiren Mío dos. i en isser a la
placa de Molnia, el jure convida la
Pérez a prundre mt refresc, i aprofitant un descuit li Va prend:c On pesbeleb i 50iCS 1.111Z 11.0- 11Va al Iiloneller.
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2960 8763 1372
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sa AUT6ELECTRICITAT
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ReSTAURANT BAYAL

amb

1836

1711

En l'è. peca present, que les

rada dia 1,. ian,tint de 5 a dos
quarts tle 8, i dinar a l'americana, de O a 11.

denleill

1695

REPRESENTANTS EXCLUSIJS

iSa

ELS CENSATARIS . •
L'Associació de Censatario. seguint
el curs de conferencies raerents a censos, en les qUals nimbe es persegueix
la solució al greu problema de la
manca de vivendas, invita tots els
tadans a assistir diumenge, dia 11, a
dos quarts d'once del mati, al local
de 110rieó Gracienc, Astnr:as, 83,
Cräc.a, un el distingit advocat senyor
F. Duran i Canyameres donaré una
conferencia sobre el tema "Els censos com a rémora del ilesenruillinnt
de la cimat de Barcelona en una els
segles".
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DETENCIONS
Darrcra les casernes di] Pare fati
detingut joscp 131,1/ Bernal, mie partaca vii sac de roba del qual no va
sabei. explicar la procedencia.
— Al correr Dos d .?, Ma : g fou deSingst Antoni (almez Riera en el n.oment que prenia roba d'un t„errat.
— han estat detinguts Lluís i Joan
Verrie Rulo, que estaven reclamats
psi c,inteol de Franca c. ,111 a präfugs
de rexercit d'aqu,i1 pain•
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ACCIDENTS
Al mercat de Sant Antoni, una pei3m:era, Sebastiana Amaro, venent
peix, es va tallar la ina, esquerra.
—A la placa letammdi i carrer
Granados s'esta y.. Angel Iserte Ventura apariant int fan:d de la Pum
pública i va caure des de dalt l'escala.
Leneant-se el coll del fémur esquerre.

ASILAT MOR"F
A EAs2 del Pare va morir l'asilat
Salvador %Mis Rabassa. ele cinquanla vint auys. natural de Malgl-at.
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ri---.tkNo dejarse seeprender
MI pornposoa
EXTRANJEROS
para sólo
cobrar mas Carta.
I os Water-closets de
tió,,' ,Ist rnehm e la g/ oto,
de garantí% a insoluta.
Lle 11 . 130 ellarlean, son
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((es o 111 . 1 1,1 n0,1Ire s .10 68Ardygs.
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Contra remesa de 25,
(pieles Manques de les q
van enganxades en el 1'
ii s

lu

Fartna Lacteada

tle", es r., galara una r
eiosa nina.
Les Miguel es rodea
sentar-se a 10S ofinne

De 1'1 al 1 ít corrent podren

ELS AUTOMOBILS
Els agents de policia. seguint les
ATROPELLS
instruccions rebudes de Ilurs superiors,
Conatonti (-llevas %nava mens•S el
n••••••^4^“."fle8 e:0 fa e.0 , r'f- e art e, crgn
seu carro per la Plaga d'Espanya,' activitat als urbans en la feina

la

NOMBRES

flOtT INTERESSANT
comprar a precio de täbrica
joeS d'olles, easseroiles. eleaeOt»s., Rambla de les
ra.

Obsequ; de

EL SEGRESTAMENT D'UNA
DONA
Fi jutjat de la Concepció va dictar
ante de processament i presó sense
fianca contra leo germanes Maria

Lluisa, Dolors i Rosa Mollet, acusa-

la SOCIETAT N
Granvia Layetana,
coltwa.

i!.641111041126.
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Vinchtent :11e0 ntre
a y s se celebrarä zanja :: itkol din

plebiscit a les que el Caven del
Filipines per deci- lleich sin penedirä
amargament
dir sobre la inde-
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pendencia
París, S.-Telegrafien de Washington al "New York Herald" que la
Comissió parlamentària que entén
co la qüestió de Filipines s'ha promach t a favor de l'organització d'un
plebis cit , en el qual es decidiria sobre la total independencia de Finrifles de la sena anexió definitiva
als Estats Units. Aquest plebistit es
portaria a cap dintre de quinze anys.
Com es y en, aquesta Comissió, en
redact ar el dit informe, ha rebaixat
la ratitat el termini que en un principi s'havia fixat per aquest plebiscit,
trenta anys.
El Congrés ha de pronunciar-se
aefinitivament sobre aquest assump-1Iavas.

TERRATREMOL A FILIPINES
2.fanila, 8. - Allir es produi un
riolent terratrèmol a les Illes Filipires. assolint una extensió de prop
de mil quilòmetres sobre la costa
del Paclfic.-Havas.
LA LLEI DE LA IMMIGRACIO
Washington, 8.-La Comissi6 novarada per la Conferència adjunta
a la Cambra i al Senat ha determirat, a proposta del p7csident Coolidge, recomanar que el projecte sobre
la innnigració sigui aplicat a partir
e-3 dna u de mare dc 1925.-Havas.

Les eleccions presidencials
Sera reelegit Mr. Coolidge?
Par ís, 8.-Telegrafien de Washingter al "New York Herald" que els
elecc•rs no han volgut admetre la
candidatura del senador Mac Adoo
per a la
COM a candidat demòcrata
pes: acia de la República. A constari tia d'aquesta actitud, la teclead de l'actual president Coolidge semla elle pot donar-se per descomptaca
Er. re els candidato cuc més protats tenen per ocupar la vicepar: . ència de !a República. figura el
7eiessor de la Universitat de Colb a. senyer Nicolau Murray ButHayas.

es

INDEMNITZACIONS PER
' ''á GUERRA DELS BOXEAS
ERDONADES A XINA
IVashington, 8.-La Cambres de re7esentants ha aprovat Per 211 wats
nutra tas un projeete pel qual es
und nen a Xina tols cls pagarnents
'ne çuedavcn a fer per a completar
st i.deranitzacions pels estralls fets
"bnxers".-Havas.

Rige, 8. - El senyor Ratee, parlant de les diligencies realitzades per
la pulida alemanya a la Delegaci6 comercial de Berlin, ha declarat que el
Reich s'arrepentitä amargament de les
illegalitats comeses.-Havas.
•
-VN ARBITRATGE?
Berlin, 8. - La "Gaceta de Vas"

diu que sembla que el Govern rus i
el Govern alemany han sacara solucionar el conflicte existent entre ambdós paises, mitjanent un arbitratge.
-Hayas.
L'AMBAIXADOR RUS CAP A
MOSCOU

Berlín, 8. - L'ambaixador
dele Soviets ha sortit d'aque s ta capital en avió, en direcció
a Moscou.-Navas.

CONCENTRACIÓ DE TRO-

PES RUSSES I ROMANESES A LA FRONTERA DE
BESSARÄBIA
París. 8. - Comuniquen de
Sofia que a la Dessaräbia reg-

na gran intranquillitat deguda
a res concentracions de tropes
russes a la frontera amb Romania. Per la seva part, Romania ha adoptat mesures anälogues, en previsió de qualsevol incident.-Havas.

DE FRANÇA
El balan del. Banc
L'Estat fa economies
París, 8.-El balanfi setmanal del
Banc de França registra una disminució de doscents milions de franca
en el capitel corresponent als aren-

vos a l'Estat.-Havas.
UNA MANIFESTACIO COMUNISTA A CRISTIANIA
LA FAMILIA ERIAL LA
LA CONTEMPLA
Cristiania, 8.-Ahir va recórrer els
carrers d'aquesta capital una gran znanifestació comunista, la qual bou dispersada per la policia, practicant nombrases detencions.
La familia reial presencia, dee d'un
baleó del Palau, la destilada dels mani iestants.-Ilavas.
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El Govern alemany durärä fins al dia 22 :: Eis na

voldrien govenarperÒatprnçep, BtOw-clonaiste
no li fa goig el Govern' e, 14 Situicie.vä
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Londres, 8.--I,' "Eveniag Standard" Mr aker, ha declarat que rildellt2'i
diu que la Tresorerla prepara tma
Me- me Dawes signiticiva raband6 a.
mòria exposant el criterf del
d'una proporció &aficione'
Macdonald i del' Govern refereuts les ,del corriere Internacional que E pero
reparacions, arnb robjecte de facilitar meti guanyar les sumes necesseries
un acometas:lene de les tesis attades i per pagar ele deates que ha contret
activar raplicació de les proposicions amb el món Maleza. Ha afegit que
formulades en la Ponincia del Carnita
la
Dawes.-Havas,
l ernaskY
sAava
hiseandiau, ideferpos
hreor aulre
la sena
signatura, Ja qual cose 1s6 Ii pe,r-e
LA SUPOSADA CARTA DE
meten els beneficis di comerç i in-:
afACDONALD A POINCARE
París, 8. - L'Agència Hayas fa
constar que, contràriament a Zu ia- EL GOVERN'' ACTUAL CON:
'1. TINUARA FINS EL
formadons aparegudes a la premsa
francesa i =ilesa, el primer rninir
París, 8.-Telegrafien de Berlín
tre angles Macdonald no ha dirigit cap als diaria que el canceller Marx cc-,
lebrä ahir una conferencia amb el
nora carta personal a Poincaré.
El que si es cert és que, despees president de la República, doctor
de conferenciar amb els ministres bel- Ebert.
Com a resultat d'aquesta confegues, Macdonald féu posar al corrent
a Poincaré de les linies generals de rència, s'assegura que l'actual Gos
les converses anglo-belgues, ajustarte vera continuad tenint el poder fins
del correas, data en güt
se als costunts diplomàtics en vigor el dia
ser3 convocat el non Reichstag.entre els aliats.
Es molt possible que, per abres ram- Hayas.
babeador britànic a Paris del:raja al ELS NACIONALISTES TENEN
euai d'Orsay ansia de les costegudes
GANES DE GOVERNAR
instruccions que havia rebut de LonBerlin, 8.-Els nacionalistes
dres, i duró aeri, sea dubte, el que alemanys semblen estar dispoha motivas la confusiós-Hayas,
nte a assumir el poder. En
LA- PROXIMA NOTA DE LA
aquest cae. es possible' que el
CONFERENCIA D'AMBAIXApríncep Bülow los ed canceller
DORS A ALEMANYA
del futur Govern.--Ilavas.
París, 8. - Segons "Le Temps",
liElt0 EL PRINCEP DE BULOW
la próxima nota que la Conferencia
NO ESTA PER ORGUES
d'Ambaixadors trameträ a Alernanna
liorna, 8.-Segons el "Gior.
mantindrà les seves prescripcions del nata d'Italia", el prIneep de
dia 5 d'abril i exigirä que la Comis- Büloe no té la intención d'as6 interaliada de control pugui prosumir eventualment les funcedir a una serie d'inspeccions a Ale- cione de Canceller.
manya.-Havas.
El prineep ha afirmat que
Paris, 8. - La Secretaria de la continuara a Roma tota la nos,
Conferincia d'Arnbaixadors ha re- vida.-Hans.
but la missió d'elaborar la comuL'EX-KRONPRINZ PREPARA UN
nicació que ha de dirigir a Alemanya
LLIBRE
en contestació a la darrera nota del
Berlín. 8.-L'ex-Kronprinz prepara
Govern del Reich referent als serla publicació d'un ilibre que tractarä
veis del control militar interaliat.
Aquest doeument quedarà redac- de la qüestió de la culpabilitat de la
Denyor

Afelnanya

dústitiar-iiavia:

22

22 ,

tat räPidament; peda abans de donar el text de la dita nota a la deliberació de la Conferencia d'Ambaixadors es probable que els diferents
delegats aliats de la Secretaria el remetin als seus respectius Governs
per sotmetre'l a la seva consideració.-Havas.
DECLARACIONS DE MISTER
B.AKER
París, 8.-Comuniquen de Baltimores a "Le Temps" que l'ex-ministre nordamericä de la Guerra,

guerra-Hayas.
EL GOVERN DE MECKLEMBURG -S CHWERI N
Schwerin, 8.-E1 nacionalista Brandestein ha estat reelegit presideut del
Consell.-Havas.
EL NOU CAP DE LA POLICIA

BAVARESA
Munich. 8.-El coronel Reiss, comandant de les forces de policia de
Noremberg ha es:at nomenat cap de
policia de l'Estat boy ares substituint
el coronel Seisser, el qual ha presentat la dimissió del seu carrec.
Una nota oficiosa afirma que es el
Govern baveres el que ha incitat al
coronel Seisser a dimitir perquè la
sena personalitat política era massa
marcada i no convenia a una cap de

polici de l'Estat has-eres-Hayas.

MIMO PIE L'EN "I" REMEN DE ti
POWER

Au LA RUHR

El locaut leer es total
Repercussió a les altres

VINO

indústries

PER

Neto 0/0 Fissió de 1911 da la ifialaixa C01110103
7

La Sozietat Anònima Aras Can invita els Srs. tenedors
d'Obligacions Prior Lien "A" preferents a efectuar el canvi de llurs litols per Obligacions de la dita Coinpanyia . al
7 per loo Emissió de 1921. En v:rtud d'això i fins al dia 15
del que so 11 queda oberta a les nostres Oficines, Passeig

de Gràcia, núm, 9, així com a les deis altres Bancs i Bangnus el canvi referit en la proporció de 4 Obligacions
de les primeres d'un nominal Lg. 19-16-6 cada una per
per 5 Obligacions de les segones d'un nominal de 5oo

ii

pessetes;cad 3 una, proveïdes de cup5 de primer de Setembre vinent. El cupó de 1 de juny de les Obligacions Prior
Lien "A" quedará a favor del tenedor i Ii será satisfet
al seu venciment.
Si el canvi de les Lliures esterlines en el moment d'efectuar-se aquest los superior a Pies. 23 per Lg., 13 Companyia abonaria als tenedors la dita diferencia, segons una
escala convinguda, podent, si el canvi excedis de pessetes
33 per una Lg., suspendre el referit canvi

b

Barcelona, 8 de inal g de 1924
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cía d'un celó sean
gran mal

Federeeid del
Sindicad . 'ha dirigit al , eavern
do rinaperi per demanar :que
inkerviagut urgentment en el
.eonflicte dels minaires.
•
En saber el ministre del 'ire.
baH queettaek a Berlín una delegad& de minaires, he • rellunciat al ten viatge a le conca de
la Ruhr,
Aquest eistrevistat
el ministre amb eis representaras de la Federació de sindicate i demts conferenciarä amb
els delegats dele minaires arribats a Berlín. per enlazar diverses entrevistes preliminar,.
S'evaluen en mes de vuit mi..
lione de mares les pèrdues diä.
riel; que en resulten de la suspensió dels treballs.
El nombre de minaires que
no treballen a conseqüència del
locaut s'eleva a 350'000.-11avas.
EBERT I MARX A LES REGIONS OCUPADES
París, 8. - Telegrafien de
Berlín als diaris, que el president Ebert, .junt amb vl.caunaIler Mara, ele ministres d'Eco _
nomia i Correus i altres per..
sonalitats de relleu, assistiean
a Dusseldorf a la inauguració
d'bna exposició, el dia fi del
corrent.-Havas.
Dusieldore 8.-Contririamen'i
ces que havien anunciat almo periòdic, el president Ebert no 'rinda
a aquesta chita el dia st del corren Aguest dia el president de /a
República, acompanyat del canee¡lee Marx, ha d'estar a Colada, amb
l'objecte d'inaugurar la Fira de Mos-

ES VEN
aparelll de telefonla sense
fils, marca "Godi", de tres
lämpares, amb quatre au ri
culars, NOU DE TRINCA.
Red: Barban, fi i 13, Impremta

El viatge de don Al-

fons I donya Victeria

ARRIBARAN DILLUNS
El governador civil y a confirmar ahir
als paiodistes que el vinent dilluns,
amb tren especial, arribaran a la nostra
ciutat don Alfons i donya Victòria a
les deu del mati. Baixaran al passeig
de Gràcia, on secan rebuts per les
autoritats, corporacions, entitats, Coe
missions dc l'exercit, etc.
Les trepes cobriran la carrera des
del baixador del passeisg, de Gräcia, fins
Yextrem de la Gran Via Diagonal, cantó esquerre, ato fent-se l'anunciada pr
rada al Palau reial per no permetre-ho
la seva situació topogràfica.
• A l'estació formara l'escolta reja'
que ha d'arribar déla, procedent de
Madrid. i que acompanyarà els mcr

Dusseldorf, 8. - El llocaut
s'estén a totes les mines de la
regió a conscqüencia de la neKatiVa dels obrers a trehallar
vuit hores al fons de les mines.
Les poques mines que quedaven obertes han tancat avui per
haver els obrers abanrcionat el
treball despres d'acabada la
jornada de set hoces.
El locaut comença de repercutir a totes les indústries,
particularment a les metallúr- marques ¡tus al Palau.
La mierda exterior en aquest estad
giques, les quals acaben les reserves de cardad. Tumbé en di- a càrrec dels mostos d'esquadra i una
verses poblacions comença secció de cavalleria. El dia de l'arribada no hi haurä recepció, i en eh,
d'escassejar el gas.
Una delegació dels sindicats dies successius anirà donant-se el prominaires de la Ruhr se'n va a grama.
L'estada del monarca 1 de la seva
Berlin per endosar el seu punt
esposa scrä probablement d'uns den o
de vista al ministre del Treball
dotze dies,. i a ésser rossibla eisitarä
del Reich.-Havas.
Dusse/dorf 8. - Llevat de les Ares capitals catalanes. Algun
poques mines, regna l'atur com diari suposa tpie hm entran a la Van
plet en la indústria carbcmife- d'Aran.
junt atub les augustes persones vinra do la Ruhr.
Encara no s'ha declarat la dran el princep d'Astúries i el presigeneral, la noticia de la dent del Directori militar, i probable
.
qual propaguen els comunistes. ment les infantes Beetriu i Mark
Entre eis minaires es nota Cristina,
daterminada agitació separa- LES FLORISTES
tista.
SON GENEROSES
El ministre del Treball ha
Segons nota facilitada a l'Ajustafel gestions per aconsegeir un ment, una Comissió de floristes Si esaeord.-Havas.
. tac ahir al sud a l'Ajuntament, Itts•
LA VAGA GENERAL MINERA dant que el ramell de flors que rateaek
Duseldorf, 8. - El loeaut a remetrà a S. M. la reina en arribar
lee mines de la Rutiar, pronun- a Barcelona será confeccionat i ca.
dial, ¡ele patrons ailemanys, ale tejat per totes les floristes, ks mala,
qualAvolen aumentar en tata a mis a mis, s'encarregaran d'exornar
hora la jornada de treball a diàriament, per toro entre toles elles,
l'interior de les mines, ha pro- la Mula del &debla' de la relea Vio'
vocat la vaga general. El nio.; gaje,
L'ale:alele eh va mudiestientistalt
vimeut •atiMbla que es Satis enlenaiu a les alinea de Baxbnia eamplagut i istisfet. guritan club
simpities oferiment. de lis Herirles
Biléaia.
Les autoritale d'ocupsei6 de la Rambla, les eptalremb pre hmt
eontinuen observant una coli- estat leg primera a contribuir a tela
manilestacié que confitad la fama di
alud d'eatplota iseutralitaL
'aluda que lambda Bamelumn,
navas.

1
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lertuteb

n'alta el fiid, Lisboa-Mamo, platal pala ariadorn• Sumento
&ir« ,trito Baca, amb el urgen!
douvaia 939 a Mea:tic, ha tingut una
avaria a les ales a conseqüiocia d'un

SU MIL« DE/IIANEe LA
PITERVEN O DEL GOVERN

.
0
.grutiont
n

cieb5 asd a goo quilómetres de Delhi,

les immediacions de Gohlipur.
Beines ha resultat indemne, Bags'ha
@ole« Ventrera ferides i el gueoinic
arnb contusions.-Haves.
PELLETIER D'OISY
AICYAB
r
Calcuta, 8. - L'aviador ' Pellder
d'Oisy aortiri divendees al mati en
direeeM a Algas (Birmänia angfesa).-Havaa.

GRECIA NO REGALA
L'HERMES
Menes, 6.-Es destnent autorazadament la noticia publicada per un
diari anglès segons la qual Gricia
hauria decidit regalar als Estats
Units l'Hermes de Praxiteles.-HaVaš.

ELS INCONVENIENTS .DE.
L'ESPECULACIO •
Paris, 8.-Telegrafien de Viena a
"Le Matin", que les Equidacions de
fi de mes s'han fet extremadament
penoses per a molts establiments
bancaris. Tres d'aquests han perdut
en conjunt, la suma de cinc cents
Milions de francs, especulant sobre
la baixa del franc, i alece tres sisan
vist obligats a sollicitar l'ajut del
Govern per sortir de la dificil si-

tuació en qui es troben.-Hasas.
-LA VAGA GENERAL A BETENOS AIRES :: INCIDENTS
L'ACTITUD RESOLTA, DELS
VAGUISTES
Buenos Aires, 8. -- Continua
la vaga general, havent-se registrat incidente sagnants entre la policia i es vaguistes.
Han estat detinguts' eent
anarquis tes.
Una delegeeid dele vaguietet
s'ha entrevistat amb el president de la República, senyor
Alvear, declarant-li que la vaga continuarä, mentre no sigui
abolida la Hei sobre pensione.
-Hayas.

Oesti ,
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c,":1•17,.) rrf ei-

declaratefa
tr9:4
419 t g•cga,
que st la Cambra.edepta 'e dia ra
de maig la meció Baldwie relativa
ah drets « It'Kenna", el Gi:mpra
considerara, aquesta adopció. I;01i
vot de culi:sra.-Hayas.
Londres, 8. L'Agincia Reirter
considera improbable el Erario del
Govern.-Havaa.,
DISCUSSIO DELS CREDITS
DE LA MARINA DE GTJERRA
Londres, 8. - La. Caer& dels
Comuns ha discutit ;ele crèdit, de la
marina de 4ruerra. _
Durant c debat söhne l'esmentat
aaeutupte el tinent Secwerthy ha dit
que es poden fer economice butant
considerables i h i sistit per tal que
s'assisteird, a la primera COOTOCatÓT4 d'uua nova conferencia per a
reducció d'arrnaments narala i

A

:
Lady:. Aetor ha combatut el den-

armarnent total, acusant els pacifistes d'ésser els Inés grans anemia
de la pan.
•
El secretari de l'Almirallat ha de-

clarat que el Govern sostindrà la
convocatòria d'una nava Confeti:acta per a la limitació d'armamento.-Hayas.
.CABLES BRITANICS A LES

ANTILLES
•
Londres, 8.-Sessió Tal* a la
Cambra dels Comuna.
' La Cambra aprova en tercera lectura el projecte relate* als cables
enllaçant la Gran Bretanya amb les
projecte encaminat a restablir en Ics dites illes un servei

Hom retroba els tresors i arxius del rei de Montenegro
Belgrad; 8----A someneaments
de l'any passat, els arxhis del
de Montenegro i eerts obi
jectes preciosos4 eren deseo..
berts per atzar, perb hom oregue que la Yalaelila d'or i d'argent, de la qual el pelan reial
n'era proveit abundosament,
baria estat presa per l'enemic.
Amb tot, un funeienari del
ministeri de les FinaneeS, • tro.
bant-se de mtssi( tu Zagreb. demault que hom pon t s a la soya
disposicid una 'oficina en un

edifici governemental qualsevol ¡lona Ii respongue que l'Ariica peça disponible era usada
com a guarda-moble, i sabent
que les caixes contenten objeotes pertanyents al rei Nieolftu,
demanä per examinar-lee. Des.
cobri :Mal que fe l freeor desaparegut hi era pi erisament tan.
cal-qua:dilate de piale d'or i
d'argent de totes dimensions.
Hom calcula el preu en molla
milions de dinars.

d'informació esseucialment britànic.
-Hayas.

La crisi del matrimoni
Un periódic francés, "La Renaissanee". ha iniciat un niel-ando= sobre la crisi de matrimonia en tan deis
darrers números d'aquesta revista el

senyor Rageot respon exprusant rgpini6 que la crisi no té renne' "perquil
la societat no tonta wat endarrera" i
pequé "les racras per les quals bote
es casava desapareixen". L'escriptoz
sosté !a seva asserció amb aquest raenement: el matrimeni ha estas con>
tituit en interés de la dona. L'ha
no en té neceeeitae en sentit absolut.

Tot alle este fa el legislador a favor

de • la dnna, tot alió gute contribueix
a l'emancipació de la dena és e:: desfavor del nwtrimoni; enea mes les condeines cocíais de la 'dona cS fan
menys 're aqsesta fretura de prosecció. mete: =ere necrssitat de maridar-se: men . rt en: el madeja temps
l'home sent minvar' eis atractius vera
una inStitneló en la /peal les seves garanties i 'les seveS prerrogatives -van
de mica en rrdca 51-sanareixent ntentre
les sanes r•pon eabilltats resten iguala.
En una para:da; si imgs disminueix les
prerrogatives del ninrit. aumenten els
drets de la muller, dismMutixen necessiiriament k s raons que té l'horue
per lliurar-se al matrimoni. Lek reivindieacier.s de la dona són legitimes,
no és per aíoù metes cert que aquestes obren catea el matrimoni. reir
aquest menys ríaid Itere:e sia Compii
tibie anal) els casi:aros moderas i
les couquistes del I eneuisme,
a comprometre'l i a lerdo enrancionar ver la unió lliure,
•

El mejor cepillo de dientes conocido
r' enta sonne!, 12 Millones da cepillas.
TRES TAALINOS:paraadultagparantlichachas
y para raes. TRES GRADOS: Una sola calada&
De vulta en rodal
dregseed.as

/su ~mar, perfurnufas,

!mamo. Consulte a en dentista

Aís ü

dan»
mudas

en

N aga

La operad() s'efectuarà Hiure de tota despesa per al portador
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II MIL Kan: (Obstencioss 00 la !Ceda rotri
tionitties eatehm comudeades poi teliletOt

'

Ares ' gasoil la lereidablelpaR-:
Actualment el ceP é. *ere a tot el Sud de CataVa millo:zas lentament el temps ala Peninsela
altera ibto.Miguffida. El itleillee
• luna nuvolós a la regia cometa i . Pirenenca. Sima
,blidiree. 4 rae! de P ressicas di" cine
plumee tau, Miles, «ea,
Weingertner
s
observas atrojes tempestes acompanyadee de torta
Alletleelma perfeetaMIONI4 R0'441010- } avenea pag l'Ote
e ajo 'Ele sucia de .pertorbacie at2
f
a.,
tié
aiguats a la provincia de Barcelona i a l'alt Piteasen.
R etestealient inielatire de'eele- la @eme t,entr-la (lavad els moderna es tintan ahílan cap a la mar del Nord
Ilurs eones de pluses comprenen el canal de la • -- La temperatura ha experimentas un notable desr I nOstre Gran .Teatre del vUl,"tour de -proe w perfilo»
Mäaep,
de la primera que 'wade en pol Jporntetre qui Sobra golf de Lle6. eens, essent la minmie•d'r grau sota zero a Puigte« si centenariet,d,d'Escandilehia,
'
•
eerdä.
RUMIÓ de la IX simfonia de Com el eltpiga resaondre de
eetbovert (7 mis tiln), amas tots ele incidente torabr ana prot festival solemne, litigue digiosa serenitat-

.

insted ìe
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lean mes complet, 1 Imvetllada
de dintecree passat ..auedarä,
certament, en la memòria de

lote com una de les mes asee-

agelades en vida musical
lliiarcelonina.

Per interpretar robra magna,
l gran monument que no ha
'.tat igualat encara 1 que &alarete en la llunyania dins el
tenme, però dominant tosta la
història de Fati musical, s'aplomaren en fervorosa comunió els
millors elements de la nostra
eiutat sota la batuta d'un dele
Mes %elide prestigie mundials.
Mil, fas non» de Félix Weingärtner 1 Llufa Millet. l'Orfeó
Catalä i solistes. l'orquestra del
'Liceo. 56n les rubriques de noble i alta significació que eigrayen l'homenatge ofert a la
mes prodigiosa encarnada del
arent musical.
Diguem que el moment que
Fas Weingartner estengué el
>rae per fer atacar a l'orquestra
els primer! comentos de la
TX Simfonia. fou per a nosaltres
Im moment de profunda emoció,
que ene fiu evocar la data memorable en qué l'obra immortal
ee revelä al palie de Viena.
Són coneguts els episodis que
Pe descabdellaren durant l'eseende de la partitura. deguts
principalment a la presencia de
Beethoven entre els músics. El
arborat d'entusiasme.
interrompia amb els seus aplaudiment5 frenetics; molls dels
essis:ents tenien els oil! plens
de l'achines; Beethoven era
nclarnal amb els honore que nomes es tributaven a les persones reíais. Penó el!. inclina! sobre la seva partitura, s'estort'ave a fer entendre que seguia
l'execució, i no es donava compte del eme succeia al sen volant. Cal gué que abra l'advertís
i l'obli gues a mirar cap a la

Ea admirable com aquest er(iota sap trobar requilibri ideal

dé les sonoritate, donan! alai el
mes viu relleu a detalle lusospltats del teixit orquestril, I,
sobrelot, es admirable com sap
trametre el cartester 'justle cada moment.
La severitat imposint del
primer temps, rezuberhneia de
vida de recherzo", la idealitat
suelan de r • Andante • I la profonda significada del cant de
Joia final, tot ens fou revela!
aMb la mes completa graduad?,
de matisos 1 amb la mes gran
fidelitat.
El nostre elogi sincer pels notabiltssims eolistes senyoretes
Andreua Fornells 1 Cancelada
Callao i senyors Emili Vendrell
i Ricard Finter, els quals superaren les enormes dificultats
de Ilur tasca, 1 interpretació
d'una manera acabada (a part
que cadased corresponia.
L'Orfeó Catalä es mosträ,
com sempre, ben mereixedor
del prestigi que gaudeiz, prestigi que es va estenent arreu i
porta la més alta representada
del nostre art musical.
L'orquestra actuä tambo amb
un encert extraordinari, i es
mostrà completament identificada amb el mestre. Es el mlllor elogl que podem fer dele
intelligents professors.
El públic tribut ä a tots els
executants ovacione plenes d'escalf, obligant els mestres Weingartner i Millet a aortir innombrables vegades.
No podem deixar de consignar la meravellosa interpretació
que obtingué l'obertura "Leonera", núm. 3, que encapçalava
el programa.
La VIII Simfonia, que figuraya lambe a la primera part,
completava el programa.

sala perquè comprengues pel

moviment i l'actitud dele espectadors Pacollida triomfal
auP es feia a la seva obraPotser en cap altre moment
de la eeva vida, la figura de
Bee ,.hnven aasoli la grandesa
träzica i frenan i amb què en
aquesta sessi6 apareix als nos-

tres nUs. isolat (lins el eilend
checaut en mi r d'aquella multitud aus l'aclamava. esforeantse °m'ara a dieeimular la sordera. però sofrint el turment
trasser l'Unte entre lote ele presente aus no podia escoltar
les meravelles que desvelllaren
ariuell frenetic entusiasme.
Es coneixen nombroses ver
ben documentades i autantique5, de les incidències
d'ennest roncert histbric. Perb
71' hi ha una que avui té per
a nosaltres partieula4interes,
vnlem oferir-la ala lectors.
El mestre Weingartner consola, a Bruseelles una dama nonagenaria que figurava en els
enre que prengueren part en
l'ere-toda de la IX Simfonia el
die de l'estrena. El records
d'aquesta venerihle t'arista foren aplegats per l'il•ustre artista en una bella o azina que
transcrivim:
"Durant els assaigs i el dia
del concert. Beethoven. a fi de
poder-hi sentir tant eom Ii per_
Melée la seva malaltia, es collooh en ml; deis executants. Taita al davant un pupitre, sobre
• qual post' el seu manuscrit.
La venerable dama, aleshores
gmeneta de 16 anys, es trobava
• ben poca diatancia orequest
pupitre i tenia continuament
geettioven davant dele ulls.

descrivf ta com la tradició
mas el tramet, cono un home rodaría?). però robust, bastant

t

corpulent, la cara roja, gravat,
ele vals negree i penetrante.
Els seus cabells grisosos if
queien sovint en grane Boca
sobre el front. La seva Vea era
greu i sonora i parlava poc,
siempre capficat anob la partitura . Centava una impressió
tràgica pensar que no podia seguir la música. Encara que
semblava seguir-la amb la lectura, tombava alguns fulls alhora a l'acabament dele fragmente.
Dtirant l'execució, un dele
aresente el todo a l'esquena 1
et Urea girar de cara al pabilo.
moviment de les mane que
»tendido, el* ~adore agitats
iv reu, el decidiren a Inclinar, deebardent-se l'entuodasme
l'auditori . La impressió deia per la' 'primera audield
aquesta obra fou enorme. laodurent l'execució, esclas
plaudloseate,, ?dadaveeez vecerdevit Me d'as intarrupelons, • l'enUlliialee
sobtadaUlt.
rblierso". You l'electa d'un
provoca usa varttablir

wilestarre
$

Ist moment

• ••
A l'Orfeó de Sane donà diumenge passat el seo anunciat
recital el jove pianista Felip
Ribes i Solé.
En el programa figuraven
obres de Bach, Beethoven, Chopin, Mendelshonn, Liszt, Albéniz i Granados, en totes les
guate mosträ en Ribes un remarcable mecanisme i excellenta facultats d'intèrpret.
El públic que acudí a escoltar-lo premià la seva tasca amb
unienimes aplaudiments.
A la Sala Mozart tingué lloc
el mateix dia un altre recital de
piano per N'Antoni Redondo.
Aquest artida °ter un esteroe
programa, en el quid figuraven,
entre altres obres, el "Carnav.al", de Schumann, 1 la "Fanfasta" op. 49, de Ghopin.
En Redondo, pianista de notables aptitud, es feto aplaudir
pel selecta auditori que es retad a la Sala Mozart, assolint
la sessió l'èxit mes falaguer.
Divendres passat se celebrà. el
certamen per a l'adjudicaci6 del
"Premi Parramon".
La Sala Mozart es velé ben
animada, i la sessió desvetllà
un fort interés.
El Jurat, format pele mestres
Crickboom, Costa, Toldrà, Llobet i Marshall, designio, ;amb
unanimitat, el jove violinista
Joan CnI1 i Gili.
Li enviem la nostra cordial
enhorahona.

ROES REUGIOSES
Quaranta loores. — Església
parroquial de Santa Madrona.
llores d'exposici6: De les set
del mati a leß sis de la tarda.
Gort de Maria. Avui e s . fa la
visita al Purissim Cor de Maria, a Sant Jaume o a Santa
Mónica.
Comunió reparadora. Església de les Religioses Escolà pies.
Adorada nocturna. Torn del
Beat Salvador d'Horta, a l'església de Santa Maria de Jesús
(Grieta).
VeNles en sufragi de les änimes del Purgatori. Tora deis
santa Angeis 1 Sant Vicens de
Paül.
JOVENTUT CULTURAL ••
. , POPULAR
Diumenge que;ye, a les vuit
det mea, la .1a4rinttot Cultural
Popular, celebrarà la Comunió
general reglamentària, a l'esdalia de r4to4a (terror Beis
de Sant Pere).
A tres (mane de dotze, visita

eAm raotem
eseciedzeint

WOLFGANG
P'4rul

OSTWALD

Uiçá

-Ame assistincia d'un públic . nombrosfssim, entre el qual elti notaren
selecta representacions deis mena
científica de la cinta; s'inauguré el
otra del professor Vahean
El doctor Agen Ii doni la benvinguda, ja que la presentada no cal ni
ala alumnes de l'Escota ni a cap dels
amics de les disciplines Químiques i
Quimico-fisiques.
El professor Ostwald tutti en apesta 114 el tema "La concepció moderna de la ciencia dels colloides".
No obstant ésser aquesta una ancla
relativament novena, la seva literatura
Es ja aval vastissima, suficient per
constituir la materia de tot un curs
normal LB ha molts labres publicats,
revistes exclusivament dedicades a fil'
condixer els seus estudis, Laboratoris

3.

VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondean de restabais,» Rime a les del matI):,
Altittd, motees:

aso, sao.
Direcci6:
WNW. W
Velocitat en metres per sama:
4,
e.
Piafó de núvols, a (ns metres. Nimbus.
IA.B.M.Mme•M

OBSERVATORT METROROLOGIC DE LA UNIVERBITAT DE BÄRCELONA
ROM d'observante: 7, zs, MI hozas
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7634, 764 0, 763'4. — Termòmetre sec: 13'o, r6'o, 16.9. —
Termòmetre humit: 120, 13'2. — Humitat (centessimes de saturació): 7o, so, 63. — Direcció del
vean NW., SW., SSW. — velocitat del vent en metres per segon: 3, 5, 4 — Estat del cel: quasi tapat,
nuvolós, quasi seré. — Clame de núvols: cúmuls-nimbus; strats-cúmuls; cúmuls-nimbus, cirros.
Temperatures extremes a l'ombra
Minima: 171. — Minima: 118. — Mínima arman de cena: — OsciRació termometrica: 6'o. —
Xemperatura mitja: 1413. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: 11'2 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 165 quilòmetres.

1‘
Damià celebrà la sessió necro-

Una visita al Palea
sobtadament
a Pedralbes

lógica a la membria de l'illuss
Ire president honorad doctor
Josep Blanc i Betel. Presidi*3mren l'acta el reverend P. Ferneres, 8. J.; el canonge, doCtoe
Vilaseca, en representació de
M
rillustrIssim senyor bisbe, i el
vice-president de la Societat,
Amabilissimament i convenientment
doctor Guerra, el qual repre- invitats pel general senyor Barrera i
sentava a lenceros la Retal transportats per un taxi dele que hom
Academia de Medicina.
en diu ad hoc, visitaren ahir els reOberta la sessió fin lis de presentants de la Premsa, no solament
la paraula el president de la barcelonina, sind àdhuc la que en poSocietat, doctor Cirera, el qual drkm dir madrilenya si obligatòrialiegt la biografia del doctor meist no li haguéssim de donar ja
Blanc, fent un delingut estudi aquest sonor qualificatiu, el pala y que,
de la saya personalitat. Pos ä a Pedralbes, rep el nom de "real" a
de manifest les grane quell- Conseqüència de no isser imaginan.
late del doctor Blanc com esNosaltres, que no havkin sentís a
eriptor, higienista i metge ca- parlar quasi mai d'aquesta construcMies. Son notabilissims—di- ció, restirem el que gosarem dir-ne
gué — lhas escrits sobre mo- meravellats, en veure soegir una obra
ral médica, especialment llurs que no dubtarem un sol moment i mis
conclusions sobre "La mort a qualificar de titans (encara que la
aparent en relació als sagra- paraula titans sigui un substantiu plumenta" que han donat fona- ral).
inent per a la resolució d'aPassat el domicili de raristocrätic
quest important problema, trac- senyor Ràbia i agafat im cand parlat amb tant d'encert pell Pare ticular del senyor Güell, penetràrem
Ferrares, i aquestes conclu- a un pare magnífic, proveit d'arbres
sions traduïdes al trances, an- i altres espacies mis o menys vegegles, alemany, Rae% i romanes, tals, com estàtues, busts i surtidors,
i publicadas i comentades per a l'extrem del qual s'aixeca el que
les principals revistes celta-, serkm uns desagraits si no li apliques d'Europa i d'Amèrica, han quéssim el conegut norte de palau de
estat acceptades per tothom les mil i una nits.
acose cap modificada, ço que
De primer, hom diria; que la gran
resulta en gran honra per al inane és curulla de relleus de difedoctor Blanc. Les seves excel-. rents :nenes, pecó les habilitats dels
lents qualitats com a publicista grans pintors que hi han collaborat són
estan té de manifest a la re- les que aconsegueixen produir-nos
vista "Les Ciències Mediques" aquesta gran illusita A banda i banda
(criteri catblic) durant vint de la porta principal, unes galeries
anys.
al primer pis ene mosteen els elegants
A continuada el P. Farreres lleures d'uns vermells papagais grondedicio sentides ()anules al doc- xant-se en llurs respectives anelles.
tor Blanc, enaltint la seva fiPujats els escalons de l'entrada 4
gura com a metge savi i calblic, paseada la porta, rebem la grata sorfent constar que en algunes de presa de trobar-nos a l'interior, i un
les seves obres de moral havia cop aquí, ja no sabnem pas com poobtingut èxit degut en gran sar-nos-hi per descriure la successió de
part als consells del doctor meravelles que comencen de colpir-nos
Blanc, al qual recorria en les la vista i altres funcions de l'orgaqüestions de moral relaciona- nisme. Acostumats a la senzilla vida
das amb la medicina.
en un pises de Gracia-4 ararles—no
El doctor Guerra ressumf fe- tenim pas prou memòria per recordar
lictlant el P. Ferreres i el doc- el que admiràrem en primer lloc o bé
tor Cimera per Ilurs treballs,
en tercer, i abrí, ens veuriem amb
elogiä la inoblidable membria tota franquesa i sense compliments,
impossibilitats de fer una guia del videl doctor Blanc.

• -

El plebiscit sobre la
Rambla

AVUI ES FARA L'ESCRUTINI
AL SALO NOU DE L'AJUNTAMENT
Acabat el termini per a la
celebrada del plebiscit relatiu
a la conveniencia o no de convertir les Ramblas en boulevard, ro'ha assenyalat avui divendres, a les doleos, per celebrar a la sala nosa del Consi gotori de la Casa de la Ciutat,
Emite en el qual 'l'ha de donar
compte del resultat.
S'invita a recta a totes les
Bocistats corporacions que
al libseu Frailada, Arqueo* han pres 1
part en ei plebisolt.
presida pel eenyor alcal- 11as de reunió: A la pisos 1BerA
de 1 setter& de secretad esordtadötbsen estudiant de PEs- ARNA-s• eiala sPArqUlteetUra, dele que
AT

emb la llame em

CURS DEL PROFESSOR

formarse la oomisaid que ha
itetarvingut sala votada bobea

l'esmemtat asinsiisoia. entre .sie
dita molara.

sitant. Intentarem, només, donar una
vaga impressió del que is, i si ho
aconseguim, la nostra alegria serä tan
gran com aquell dia Ilunyä que estrenärem els primers pantalons llargs.
La sensació de relleu és constata;
la instaló del ric marbre és permanent.
En algunes sales. però, aquesta igualó
Es abscondida (el lector ens permetrà
d'usar tan fina pa:aula, perqui no en
(mama de mis tina) pee teles de dijerent riquesa: vellue una mica de seda
o bé luxós paper. Algunes sales, peda
sån pintades, i donen idea de la rica
imaginad() del pintor amb l'abundant
reproducció de puntes, cortines i abres
ornaments.
• Segons un paper escrit a mäquina
que ens 'han donas, el palau is una
semi- reproducció, en la part exterior,
d'un altre palau d'esta italiii i "de
principia del segle XLX".
La visita a la interminable &cesa%
de riques sales es Uta en mig d'amabillssimes i instructivo converses amb
el serme del pintor Santiago Rosal.
nyol, que Es diu Albert, el qual mi fén

notar que el sen gust seria qm resmentat palma mes que particularment
a ninga determina, hm ofert a le ins.
*meló.

Un dele mis amables, ene, fosa el
arenal del marques d'Alella,. que te
se crea.eire de fan" 1 un marqur

sat nou a Masnou, que és mis non
que el d'Alella.
El magpífic saló del tron, que ràpidament va agafant un gran aspecte,
ens recorda, en la part destinada als
augusts nobles, la meravellosa installatió de FEspanya Industrial a l'Exposició del Moble. La capella, aixt
com una altra multitud de dependències, no está encara enllestida, cosa que
dóna idea de la magnitud de robra.
Pugem al primer pis i admirem les
cambres, totes de diversos gustos i tote
ells bons, h menys. No podríem, poi),
enumerar pas tot el que havem vist,
acuse córrer el perill d'escriure un infoli. Veiérem també el segon pis, destinat ala dependents, o sial)! al servei, 1
pujärem al terrat, de gran vista i molt
ah de sostre.
I baixivern als sotetranis, on hi ha
les cuines i altres coses subterräniesTota aquesta part del palau, pintada
de cale, té un senzill sitcol grisenc amb
una cenefa d'un dit d'ample de la bandera espanyola. La successió d'aquest
patriòtic motiu decoratiu acaba certament per entusiasmar.
Ene sembla que no hem portal deis
mobles, la mejor part dels quals són
d'época, i variats, tan els mobles com
les èpoques, el que dóna un gran to
decoratiu i aristocràtic al conjunt. que
no es pot negar que sigui del mis (oto'
-genicqusptr.
Havent vist totes aquestes merarel, 5, l'Hotel Ritz tingué l'amabilitat de
fer-nos degustar les mostres de la seva
producen), i en acabar, després d'haver
saludat els atrafegats personatges que
d'un moment a l'altre enllestirien tot
el molt que manca enllestir, que ben
mirat es poc donat el dalit i el nombre
de visitants, ens acomiadàrem de tors
i del senyor Ritme que hi ha let und
bonica installació de gitärdies urban3, i
prenguérem els magniiics taxis par
ticulars que ens havien de tornar a les
nostres redaccions tan respectives com
modestes.

L'Exposicié
- «Avicultura
DEMA S'INAUGURA
Demä, dissabte, a les onze del mati,
es tan, al Paranimf de la Universitat,
la inauguració del Congrés Mundial
d'Avicultura, que, com se sap, es desenrotllarà simultàniament amb l'Expositió installada al Palau de I'Mt Medem.
Aquest solemne ane es veurä molt
concorre gut, puix hi assistiran, ultra
les autoritats, nombrosos congressistes
vinguts expressatnent a la nostra capital per prendre-hi part.
A la nit tindrä Hoc, a l'Hotel Ritz,
la recepció de l'Ajuntament a honor
dels congressistes i expositora nitrangene.
Ultra la recoció, en la (mal es pronunciaran els discursos de rúbrica, se
celebrad un ball, obsequiant-se als concurrents a la festa amb fu espléndid
lancé.

especialitzats, i als Estats Units fins
s'han proposat de crear un Institut
nacional de Química coHoidal. Aquesta activitat no es ms una moda passatgera, cosa febrosa d'uns dies, sine) que
dels seus estudis se'n deriven conclusions ("migues d'aplicació en la técnica
i en la practica, augmentant així l'interis científic que porta ja en ella.
La lliçó del doctor Ostwal,
planera, plena de suggestions que captiven Fesperit, és desenrotllada amb
una mestria poques vegades notada per
nosaltres. De coses senzillissimes, ingenues, que es veuen i es toquen a
tothora, sap treure'n el partit d'una
abstracció enlairada; sembla com si
les exprimís amb une dits especialment
experta i en fes rajar un suc dote insospitat i sobretot fecund. Tindriem a
gran sort per a nosaltres el que poguéssim reflectir no solament ele, resultats a arriba, sinb eS procedintent
emprat.
Parteix del sofre: la tradició quimira fa d'aqucst cos un element especial dintre !'ensenyament; el seu estudi es la introducció obligada a la ceneixenea deis iendmens quimics; ell
ei reprin per estudiar l'estat tollo/dalo
De sofre n'hi ha en cristalls grossos;
d'altre, en cristalls petits; n'hi ha en
pols finissima, pecó n'hi ha encara
d'altre formaf de particules mis minces,
d'un ordre infinitesimal; aquest sol re,
produit per precipitació. té el, gränuls
invisibles al microscopi, en el qual són
‚Omis observables les seves agregacions. Indubtablement, hi ha encara
partícules mis petites; si hont dissol
sofre en sulfur de carbon obté una
repartició del sòlid en el liquid, en la
qual les parta constitutives són a restat molecular. Fli ha aixi, entre el
solee pols i el sofre dissolt, una hei de
sofre de partícules de grandària intermitja el qual dispersat en un medi hi is
a l'estat coloidal.
A la concepció de l'estat coemnal
s'hi arriba també prenent un ami bistònic. diversificat en dues arrels: la
procedent de l'estudi de les precipitacions i aquella altre prominent del de
les solucions.
El quintic Richti, en 1804, fent precipitacions d'or metillic, trobava resultats diferents: una mostea /i sortia
d'aspecte metihiC, l'altra, de color negre; les partielles. però. d'aquest eren
molt fines. pera prou grolleres encara
perquè poguessin ¿asee retingudes en la
xarxa d'un filtre: en va obtenir envera d'altres de mis fines, les quals
travessaven facilment aquells porus.
L'hala Selmi, en 1843, obtingué també precipitats finíssims, els quals travessave n el filtre nomenant-lo pseudodisroluc ions.
Una altra arre! històrica is constituida per l'estudi de les propietats
físico-químiques de les solucions.
Graban, el celebre fisic angkis, explica principalmen t la diferència de diiwió de dos liquids o solucions en
contacte, i va trobar moltes diferencies
entre la velocitat de difusió de les
distintes substàncies estudiades, establint una classificació senzilla de substancies rapidament difusibles i d'altres
lentament diiusibles. Aquestes darreres les anomcna coloides i a les alces,
cristaloides.
Per tots aquests procediments s'en
riba a la possessió del concepte relatiu
a l'estat 31°dd-fumen peda
els nombrosos estudis realitzats reque
reixen una ampliació majos i Ii donen
una definició determinada. Segons la
concepció aquesta, és el grau de dispersió de le: partícules que assenyala
sions colloidals.
Els sistemes nomenats aixi no sdn
sistemes especials: per una gradació
insensible pot passar-se d'una dispersió
mecänica a altra molecular, passant per
rentremi g caracter;stic de les dispersassi(ns colloidals.
D'aquesta guisa e3 compren bé que
SOIS els cossos poden presentar-se i
obtenir-se en els diferents graus de

L'EXPOS1C10 DE FLORS
Entre les notes interessants de l'Exposició d'Avicultura una de les que mis
es distingir per la seva natural beIlesa seré la magnífica exhibició de
flora que es farä durant els dies que
estigui obert el certamen.
Aquesta exhibici6, organitzada ame
especial inter‘ i dirigida per ei exv
pert flonicultór, constituirà una
novetat per la gran variació de
tablee novetat

flore que la figurase 1 l'artista* dly
pone» mes que yema primitadis.

Demà
ei posarà a la venda una edició

popular del llibre de poemes
de

Tomàs Garcés

diepereid i, per tal, ea d me is is,
racteristic del sistema

conoidal

ljj

clar que un han té un cert debla,
admetre aquesta alsteralisseci6: bi
substäncies cristallims i cristaleate

bel definides, les otee bemba rsg,
ment imponible que es presenta'
aquel' estat; no caneca, el profese
Ostwald CISCA» no-resemenys
'gel" format per dome Adíe
I d'una manera parallela es Ami
dispersions de metalls, es pecialment fea
mane ailiatges; de sólida difoso i ea
medi gasós, etc., etc.
Hom pot notar cota aquesta deuda
ti uns estudis definits i una tasca pra
pia; els seus resultats sóct especiaa
han de servir per donar »abacial% le
quals no són obtingudes per cap aityt
ordre d'estudis.
Heu's aré les notes d'a questa Lito';
simplicitat, daredat, profunditat,
quals, més avui destetes d'altres ag..
sets, tots els assistents sabem nata
i agrair.

Del

Municipi

OPOSICIONS
A GUARDES URBANS
El tribunal d'oposicions per a ece
brin les 35 places vacante d'individua
de la Guärdia Urbana, ha proposat
que siguin nomenats els individus
güents: Anselm Catalän, Miguel Cafiadas, Agusti Fuentes, Manuel Honobono, Juli León, Ramon Moreno,
Francesc Pardo, Antoni del Pino,
Joan Fabbri, Martí Mercarle, Ferran
Albi, Antoni Alcoberro, Joan
dé, Josep Botey, Guzmä Bou, fati
Cerrión, Pelai Cañadas, Antoni Canaden, Sebastià Gómez, Molí Be-anden, Edmund Ledesma, Josep
Martes, Josep Martínez, Jaume Mas,
Joan Manye, Joan Peris, Jeroni Pa.
tomes, Didac Rubí, Félix Serra, Ensebi Vázquez, Pere Zumareño, Ra¡non Palacios, Eduard Espiniella, Filia Serralbo i Manuel Vizquez.
MUSICS A PARIS
La Comissió Municipal permanent
ha concedit penis per a un viatge
a París, per donar concerts ets dies
24 i 25 de l'actual, amb motiu de les
Olimpfades, a sis professors de la
Banda municipal, que a la regada
formen part de l'Orquestra Pau Casets.
LA MATANÇA
A L'ESCORXADOR
Alar se sacrificaren a l'Escodadon 4 bous, i i per a Sarrià; 328 vedettes, i ro per a Sarriä; 2(0 moltons; 2 crestats;
cabrita; 9
anyells; 5o8 ovelles; 7 cabres; te
porcs.

i i s ealts del senyor Sala
enf

A la Va)) d'Aran com
a Las Hurdes
Hom diu que el rei Alfons,
antb motiu del viatge a Catalunya, visitara la Val! d'Aran.
Els nostres lectors recordaran que a la darrera Assembles
de la Mancomunitat nora, un
diputat arenes ',lenteja una Negada mes el plet :PI; comonis
eacions de la Van d'Aran. El senyor Sala ¡co oferi
mine, però oree( en canvi anar
personalment a la Vall per ferse càrrec de Iles caves necees:
sil al s.
L'adludit diputat aranès,
nyor Tons, molt finalment,
agrai l'interes del senyor Sala.
Cense amagar massa que hauria preferit canrins.
Ara que el Senyor Alfons Sa- n
la acompanyara el rei Alfoni
en la visita als aranesos.
que tothom sap que el jove rei
s'interessa vivament pele seus
sübdits més malaurais — eXern'
ple ele- de Las Hundes—e! Se.
uyor Tous i els seus gerMatig
aranesos hauran de comen,:ar
a sentir-se esperançat, sial
definitivament satisfets.

Les sardanes
ENGUANY NO HI l'AURA
APLEC
Ens comunica la Comissió organi t
9 -zadorel'ApcSadn
ha acordat no cekbrar cnguany el ira*
dicional Aplec. Els motius són com.
prensibles a bastament perquè hi
necessitat de detallar-los. El monee
no és indicat per celebrar l'Aplec arob
el caricter que tenien els anteriors.
Ço que hom la avinent a tothom Pet.
evitar possibles malentesco.
• ••
Per dissabte vinent, a les deu de
la nit, el notare ardit Foment de Is
Sardana, de Barcelona, ha organio
zat una notable audició de sardand
a la pintoresca plaga del Pi, a cir
rec de la prestigiosa cobla "La Prir
ciPal da% Catup",' de Valls, que di
d'esperar executaré amb coced
mírele programa que a continuado
detallen:
"Sol ixen!", Toldré.
"Camprodon". Mana
"Florida", Pujol.
"La testa major", Morera.
. 1:«4te d'Alee., Cena
• Vallenea" • Popo"

re.

Preue 1 posa•ta

a

airse

L4' nan

dres. E de Me de Me

Navegeadó "i una abra per inda-

-C A T
LLEYDA

uplage de la Ilangosta.—Homenatcera de CoguL—Futbel
▪
t una visita a la zona
Ihn efectna
foittoie de Lleyda i Osca els indiido de la Comissió de la Mancoemito per estudiar la invasió de
ongosta i apreciar el perill del
• desenrotIla ment a la part cataJet resquerra del riu Cinca la plaga
A
w,desparegut totalment, però a la
• dreta de la provincia d'Osca
tointeix encara, i això representa un
perill per a rota la provincia
eaitroie.
per ara

la superficie infectada as-

893 hecaries.
La Junta de Govern dels • Essblanents de Beneficència de la
aacernunitat ha creat nna noca
taca de mestre de taller de ferreria,
cocida a

r
3

1

44:411%

.1 ,11.e.: 3 4 ° .7•9- : 347e9
•

•

y-s.;

CI
!.

9'.10•5ks.:Z.C1:717-Z
an sortit cap a Madrid, a
lobjecte daSSialir a la 11 Assemblea

racional de Químics i Bacterint nt-

inunicipals, els doctors Rabasa
i vire- director del
laboratori municipal d'aquesta
nc
- Per a donar mes raen a la
Su del descohriment d'una lapida
irostre paisa En Jaume Morera i
Gelida, la Banda Municipal eaecu
peces i el cor "La Pa--es
ira cantara algunes compostclons.
La lápida és de bronze i esta feta
71senyor Corberit, d'aquesta ciutat.
- Per Reial ordre de 25 d'abril
Cara, director

mpassat ha estat declarar monu27... arquitecthnie artistic la coya
teCogul, d'aquesta ciutat.
- Shan celebrat en aquesta Sant-,,Ellesia Catedral els exercicis per
nitre part al Beneficiat reial de
nrtre. havent-se nomenat per al
•rarrec el Rv. N'Agnsti Forner
heiter, natural d'Alcanar. provin nie Tarragona. el qua l exercia el
rt: de vicari al seu pobre natal.
7eS possessió avui al mati.
• El Collegi de Procuradors d'aciutat ha j et un homenatge
eirr Benigne Sudor per haver
it urnenat regidor.
aLi resrnentat acte, que ha const
in un dinar al camp, han assistit
Zfi que pertanyen a diversos par.
politic, principalment de la

- El cor "La Paloma - ha acors:realitzar una excursió artística.
es 8 i 9, a Manresa i Montserzportant al mateix tenlos una con per collocar-la al bust de l'emi.compositor Josep A. Clavé.
- Ahir jugaren al camp del F.
U.:eyda un equip del cercle proniel camp contra el F. C. Nú2,Ornpi6 de grup de Barcelona).
stant guanyador requip local per
gols a un.
itncontre el presencià fora contada.
tl camp d'esports jugaren el F.
•fercuri i el F. C. Lleyda. quedant
St a un a favor dels locals.

OLOT
Noticies diverses
Le fira de dilluns passat no fou
lue un merca t extraordinari.
▪ poques operacions i menys
Llar; i concurrencia que abres
- Han celebórat la festa del rose els remis pobles dc Sacat. Sant
arat de Bas, La Canya. Montagut
'Sun ojan les Fonts. La concurll,24 i animació a tots els actes
r,„it,,p,cialment en el darrer
o estuco tato.
-Dill50., mentre es trobaven
r mitra ciutat els masovers de la
• de catnp conegty la per "Fatua' tt". del terne de Santa Pan, va
foc . quedant completament
Pegr uida. Grades als veins que hi

pogueren ésser salvarles les
'mare o . el bestiar i poco mobles.
perdues sóSt de molta consideren,.
Els marmesors de la senyora
,a de Pujol han donat dues mil
P er als necessitats de l'Eu%Pa central.
Sense
hagi plogut conlerablementque
el temps s'ha refresSt prin cipalment a les nits. •
FIGUERES
Futbol
Sardanes
p rimers dies de les festes
w la Santa Creu acaben, de trenatán
, amb notable animació, teatres,
' 14 ti ntines, futbol i demés eaknacies s'han vist e.'etraordinìriaPires

tt

„..
Cer a tires, però, la seva irrworre
, ha estat completament nue
"N.7•1e1 eleCaSSCS transaccions 1 end'iravortincia be* relativa.
/fa cause pèssima impreseid
de socia el fet q ue Precisa'
71 en dies de tires la Junta del
bain presento devane de la
que omple • "fi ele eene
coila dMenai6 i inemple
!en ~le Mande

Irles maritimes que ea Mimare

per actuar en un altre local ala irdsi,es de mis relleu dintre l'orquestra
efectiva de la casa.
— Les sardanes de la Rambla
iban encarregat, enguany, a la cobla "Pepa*.
Feia temps que . no s'havien sentit
i el públic les ha escoltades a Mari
amb la mejor complaenta.
— Els dos partas jugats per
l'Unió local contra l'Unió Esportiva de Sans han constituit duce victòries per a aquests darrers. El primer dia per aaoi el segon Pe r 4
a 3.
En tots dos dies ein arbitres, que
ho foren ele collegiats Peris i
veras, anuRaren un gol als tocata.
A pesar d'haver resultat vengut
l'equip figuerenc, el palie &ha sortit complagudíssim, dehent-se únicament de la inseguretat massa extremada del porter local i del poc entusiasme dels elements Romans i
Prats, que en el segon partit, quan
el marcador era favorable als figuerencsos'entossudiren per "tiquis-miquis" tan infantas cota censurables,
en no jugar, fent que el Sana, cap
a les acabarles, s'apuntis una segona victòria, amb la qual ja ningú

hi comptava.
Alternant tots dos dies el Sana
Ira presentat els següents jugadors:
Pedret. Borräs, Moltó, Balasch,
Forest, Badal, Calvet, Mascaren,
Banaclnina, Campins, Fandos, Feliu,
Soligó, Monleón, Oliveras, LlorEl primer dia l'Unió es presenti
i Istriad. El segon, sense Sunyer i Miravitlles.
— L'Associació de Música prepara un non i important coticen a
carrec del "Trio Casadesús". de
París. S'escama un dels dies del corrent mes.
$C1/re Colls

REUS
Noticies diverses
Els alliherats senyors Vidiella,
Barrufet i Cavallé han dirigit una
'letra oherta des dels periòdics locals, on palesen lisie agraiment a
tots els amics que per la seva llibertat s'interessaren. La noticia de
la Itibertat fou acollida amb força
alegria. veient-se els domicilis dels
ex-empresonats altament concorreguts per les moltes amistats amb
qué compren els dits scnyors entre
tots els elements de la localitat.
— Relació dels serveis prestats
per la guardia urbana durant el ares
(l'abril: 73 denúncies per infraccions
a les Ordenances niunicipals; pobres
recollits de la via pública, 6: menors
idem,
i 88 verweis diversos.

— El iutjat de primera instancia
cita a Evarist Prats i Prats.
— Al Ccntre de Lectura ha tingut lloc un festival musical. organitzat pel professor senyor Guinart, a
base dels alumnes de les escotes de
música de la dita entitat.
— La manca de pluges origina
tal secada que la pagesia deseenfin de salvar les collites d'olives i de

verema.
— Sita possessionat del seu tärrec el nou tinent fiscal d'aquest Jutjat En Tontas Pereda.

— El Comité Directin de l'Unió
Patronal en la seca darrera sessió
prengué l'acord d'iniciar una carnpanya intensa per ty d'impedir els
greus • perjunlicis que al comerç de
Ja riostra cinta, causa a conseqüència
de l'incompliment de la Ilei del descans dominical en poblacions ¿ im
portà n cia y entes de la de Renga
A tal eiecte s'han dirigit al governador civil. Institut de Reformes Socials i inspector del Treball
demanant sigui general el complirnent de l'esmentada Ilei.
També han demanat el concurs
i aint de l'exceHentissim Ajuntamena.
— El primer equip dels Reus Es-

portiu diumenge i dilluns vinents
jugara a Valencia contra el Llesant, d'aquella capital.
TARRAGONA

Noticies diverses
Ha estat nomenat director ¿'aginesta sucursal del Banc d'Espanya
el que era caixer de la de Barcelona, senyor Jamne Salanot Villamagna.
-- La robinia valenciana celebrara la festa que cada any dedica
a l'excelsa Patrona de Valencia, la
Verge dels Desemparats. diumenge
vinent, a resglisia dele Pares Carmels, d'aquesta ciutat.
L'ofici comengará a les onze del
maní, essent celebran: el canonge
doctor Claverol.
El armo correiä a cartee de l'orador sagrat pare Serafi, carmelita
descalç.
De la part musical se n'ha encarregat el mestre Roig.
— Aprovades per l'Ajuntament
les condicions facultativeä i econemigues per a la construcció de les
vora-vies del carrer d'Apodan per
mitjä de llosetes hidräuliques, s'exposaran al públic duraet deu dies.
Segons elles, les obres importaran, en la sera totalitat, 2s, 5 46'36
p eeeee ts, de les quals eorreaponen
pagar als propietaria de Me tases
7,1309. Per cada metes linki de
la vora-via, pagaran ele propietaria
1447 Desames, i 056 l'Aiuntament.
— El personal temparer de .VAjuntantent ha consea pit Je a repartir ele butlletins per a M.andecei6
del non Cene electoral.
— Ea vea de les cutderes emis"
*ideal* ha celebrat'ejtetta • la Condecid provincial le le Crea •Itajt,
id -attermelab
. h, pleitea*
•

tea Maria Ricone
— El sei del barri de Sant Pare (Serralo) Ricard Bellafom Celdran ha denunciat la sa ya veina
Josepa Rostes, a la qual anta.' d'ha-

ver venut a cert industrial d'apuesta ciutat un anell d'or 'que es trobis al mig d'un carrer. el qual anell
propietat del denunciant.
Per tal de passar una temporada al costat de la seva lamíha, es Ab* en aquesta capital el
nostre distingit i estimat amic
N'Alfred Bravo.

formaran el Consell de Foment que
acheard Orne el perlode de nutre anya, juntament amb ele vbcala,
cap d'Obres Ob ligues, engieyer
aart5110113, inspector d'Higiene i Sanitat Pequäria, cap de Mines i Monta
i visitador de Vies pequiries.
— Ha Wat desestimat el recaes
interposat per N'Ermenegil 'Marqués. mestre de Pilles, contra unes
ordres de la Direcció general de
primera ensenyança.
— S'anuncia vacant la placa de
metge titular de Masalcoreig, podeni prendre part en el concurs per
al dit cärrec fins el dia es d'aquest
mes.

e

EL GOYERN DELI DIRECTOR!
EL CONSELL DE GUERRA HA CONDEMNAT A LA PENA DE MORT 11111
ACUSATS HONORII SANCHEZ, NAVARRETE i PIQUERAS, A VINT AM»
DE CADENA TEMPORAL A DONDAY, I HA ABSOLT LLIUREMENT LES
TRES DONES PROCESSADES. ELS REUS HAN ENTRAT EN CAPELLA,
AVUI, A LES SIS DEL 'MATI, SERÁN EXECUTATS
EL DIRECTOR! HA DENEGAT ELS PERMISOS SOLLICITATS PELS SENYORS MELQUIADES ALVAREZ I ROMANONES, PER CELEBRAR ACTES
DE CARÁCTER POLII1C

VILAFRANCA DEL PENEDES
Eh ¿arrees residan
Boy-seouta?
A . P1 8 Manan

5 A la fi l'Ajuntament ha estat c om-

pletat. (Marre regidora corporatius
havien d'ésser nomenats de la seva
árrera constiteció enea. Els llocs
ncants han fet patir, durant aquest
lapse, mis de quatre cors de Hanna.
Quantes de decepcione no ha produit,. però, la decisió governatival 1
quanta de castells en l'aire! Perqui,
com que en aquest n'inri tot es moridor i ve un dia que tot s'acaba,
han nsultat • 'a y er estat escollits
per omplir les vacants predites els
senyors Enric !loada, Jaume Mercader, John Morató i Pau Valls.
D'entre elle, el mis conegut politicament és, sens dubte, el senyor
Mercader, el miar ha intervingut en
la direcció del setmanari catòlic
"Acció". i del regionalista "El crit
del Penedès'. Altrament, el seu nom
ha corregut de boca en boca a les
vigilics de les eleccions populars i
de les governatives.
— Hem de creure que el arree
de pretor a les capitalitats de partit
comporta molts de mal - de - caps.
Forçosament ha d'ésser atuidora. de
mal ice, la feina que es gira als
bous senyors que han d'exercir-los.
Perquè no tot són flore i violes. No
es arribar i tnoldre, ni banyar-se en
aigua de coses alai, de controlar la
vida d'una contrada determinada en
la seta complexa rnanifestació: social, política, cultura/. esportiva. económica, etc. No es tracta d'una població o de tres o quatre pobles de
guatee cases. sinó que sovint cal
heure-se-les amb vint itants taran.diferents, discordants i cal saber-se desempellegar d'alió mis bi
per no caure en el ridícul.
Vilafranca, peral), ha tingut la sort
ele trobar una persona de totes preis.
aires, que sap sortir airosament de
les seves múltiples empreses. Llàstima que hagi vingut a raure en una
vila tan apàtica, on tots esperem
que la ¡tina es faci sola, i no som
capaços de saber apreciar les dots
d'aquells que cenen a treballar desInteressadament a profit de la vila
per ajudar-los.
— Segons diu un periòdic local,
el delegat governatiu esta treba-

Ilant en l'organització d'una associació de boy-scouts. Un grup de se'ayeres, nomenades ara de poc,
constituirá la Junta Protectora; el
Comité organitzador no tardarà gaire a funcionar norrnalreent i, a mis
a més, a Casa la Vila prendran nota de tots aquella que voldran enrolar-01i.
Dune quants anys enea l'excurs:onisme ha estar bellament fpmen.
tat a la nostra vila. 1 el Centre Ex-

xursionisia Vilairaneui ha vist
créixer en poc temps el nombre de
anda, 1 és d'esperar que, després
de la crida feta al jovent pel delegas governatiu, els nostres jovencells s'apressaran a duplicar i triplicar aquest nombre, engruixint els
rengles dels excnrsionistes vilafrangaitas.

— "Fructidor" va publicar darrerament un número extraordinari
dedicat a Francesc Pi i Marga,
LLEYDA
Consell Provincial de Foment
Altres noves
En les eleccions celebrades darrerament per elegir els vocals del
Consell provincial de Foment han
estat designats els seaiients:
Per la Cambra Agrícola provincial, propietaris En Manuel Florensa Farré i En Felip de Gomar
suplents, En Vicens del Castillo i En Casimir de Sangenís.
Per la Cambra Minera: N'Eugeni Pol Vives, vocal propietari, no
designant-se suplent. •
Per les nitres Cambres agrícoles
de la provincia, En Ramon Caletean, i suplent, N'Antspi Agelet Remen.
Per les Cambres de Comerç i In&huía: En Josep Cuadrat, En Joaquirn Moret, En Domènec Roch i
En Josep Maria Salafranca.
Per la Cambra de la Propietat
Urbana: vocal propietari, En Ramon
Sane Torres, i suplent. • En Ramon
Aige Claramunt.
Per la Federació atblica Ag.-fria: En Dominec de Comer, i su- •
plent, En Josep M. Niub6.
Per l'Associació general de Ramadera del Regne: N'Antoni Atesté
Roca.
Per les difeents Associaciona
agrieta inscrites al registre del Govern civil, vocals propietario, Ell
Francesc Roca Lacoata, En Lltds
de Clamar Viciasen 1 En Joan Camote, i suplente. En Frenase Batiere. Melcior, En Remen Aige °alineara 1 En Modest Rea4.
Per l'E conòm ica d'Mnice del
Pan, En. Donen« Pian Pallaed,
1 Molen Ea Josep Wift.t1h6e
Alabes mar" inn temitn t 1014
repreeeidaeli de les Jibtm fle

Les obres del

AL MARROC HI HA HAGUT IMPORTANTS COMBATS, QUE, SEGONS LES
NOTICIES REBUDES, CONTINUARAN FINS QUE CALGUI

• Metropolitä
El doble assassinat i robatori
de l'exprés d'Andalusia

EL DESVIAMENT DE LA
LA SENTENCIA
CIRCULACIO A LA PLAÇA DE
Madrid, 8.—A dos quarts de quatre
CATALUNYA
de la tarda ha estat facilitada la senAmb motiu de la collocació tincia recaiguda en el Consell de guerdel gran pont metällic que ha ra celebrat ahir. Diu:
"El Capitä general, d'acord amb la
d'unir les línies dels dos Metropolitana a la Plaça de Cata- condemna del Consell de guerra orlunya, ahir varen facilitar a ¿Mari, aprova la sentincia, condeml'Ajuntament una mes extensa nant els processateosep Maria Sáninformació de la que ja hem chez Navarrete, Ill-ancesc de Din Pipublicat sobre el mateix tema. gueras i Honori Sánchez i Sánchez de
Per creure-la d'interès la Molina, a la pena de mort, cona autors
d'un delicte de robatori, amb ocasió
reproduirn integra:
"Per construir el pont me- del qual, resulti doble homicidi, amb
lättic amb qui el Metropolità les accessòries per a cas d'indult d'inTransversal ha de travessar el habilitació absoluta i perpétua si no
trametés especialment ea aquell.
túnel del Gran Metropolite, a esAixi
mateix condemno al també prola Plaça de Cataluriya, encreua- cessat Josep Donday Hernandez, a la
ment amb el passeig de Grispena de vint anys de cadena tempoema, cal fer les obres a cel obert
per la seva gran importancia i ral, com a cómplice de l'expressat delicte, amb les accessòries erinterdicció
per la poca aleada des de la civil,
durant la condemna, i inhabilipart: superior del pont a la ra- tació absoluta i perpitua, essent d'asant del carrer. En virtut d'a- bonament
als processats la presó prequesla necessitat constructiva ventiva soferta durant el primer any,
ineludible, cal interrompre el i havent
d'abonar tots ea concepto de
tràfec clavan( de l'Hotel Colón,
responsabilitat civil solidäriament i
i per lal de no causar al trän- subsidiàriament, 25 mil pessetes
sit el perjudici que se li oca- hereus de Santos Lozano i Angel Ors,
sionaria ainh una gran desvia- i
metällic efectiu i joies robad() del mateix pels carrers ad- rles en la quantia que es determina oiljacents, que l'obligaria a fer un cialment, quedant intervinguts tots els
gran recorregut, elia ordenat béns, per al cobrament de les dites
a la Companyia del Melropoli- responsabilitats.
te Transversal que construeixi
Tornant a Ilurs legitims a11709 ela
un pas adoquinat que travessa- objectes d'Os lkit intervinguts.
de
Catalunya,
rä la plaça
Absolc Illiurement les processades
nou rnetres d'amplada. el qual Carme Atienza Giménez, Antònia Sándes
de
la
Ronda
de
Sant
anirà
chez i Sänchez de Molina i EncarnaPere a la de la Universitat, vo- rió Medios Garcia, les quals seran porejant per la pan interior les sades imrnediatament en' !libertas, per
actuals tanques que a l'esmennotificació i compliment segons el
lada plaso a te installades el disposat en els articles 637 del Coeli
Gran aletropolitä. Aquest pas de Justicia militar, i 102, 103 i t 04 del
eslarä destinat exclusivament Codi penal ordinari, i 667 del de. Jusa carros, camions i autobusos, ticia militar pel que respecta als tres
puix el träfec Ileuger podre processats primerament wats i el resdesviar-se pel passeig de Gre- tant de quant es proposa amb relació
cia , i pel mateix passeig de als altres processats, tornaut al sena
Grecia envers el carear de Fon-. junge instructor don Alfred Monno
landla i les Rambles. Els lram- Lizarraga.—El capita general. Molió."
ties. per zona independont a
PETICIO D'INDULT
la de la resta del %reten rodal,
• El tinent coronel senyor Sánchez
pena tocant el pas d'aquest, seBernal. pare de Sánchez Navarrete,
ran desviats des de la Ronda
icompanyat del defensor del sentende Sant Pere fina davant Odiovade, on, en (robar el pas que ciar, senyor Matilla, la visitar el ves
baixa per la Rambla de Catalu- sident del Directori per demanar cknya, s'establiran dos entines. mència a favor de Navarrete.
El president contesti que oficialun per als trainvies quo hag,in
ment no coneixia la sentencia.
de seguir per la Ronda de la
—Sols tinc—ha dit—referencies parUniversitat, i un anee per als
que vagin cap a les Rambles. ticulars, però aquesta tarda esperem
Aixf, lambe, la via descendent tenir noticies de la sentència, i en la
reunió del Directori donaré compre
de la lipa de Grecia serä desviada davaet l'establiment del de la petició que se'm formula.
El senyor Sánchez Bernal ba veForal Sant Jaume, travessagas al general Primo de Rivera que
rä el passeig de vianants to- la súplica a favor del seu fill fos elecant al pas adoquina!, i entra
al soli.
re al pas central del passeig varla
El general Primo de Rivera h a conde Grecia, gairebé tocant a la
t
vorera, en igual forma que la reata
—Poden retlir la seguretat que. dilavia existent a /a part baixa de
ver-hi
possibilitat, el Directoti neonl'esmentat passeig amb la qua)
sellar clemencia: però no els he d'aanire a juular - se; al m'aterir mass,ar que les circumstancirs que han
temps que tan( aquesta vis des- ocorregut en el delicte i l'estat d'ocendent com l'ascendent de l'es- pinid format, denunant ;in cásfig exem•
mentat passeig s'enllaçaran piar per als autors del critn. fan d'alambe amb les desviados de la quest cas un dels tnes dIfícirs per a
Ronda.
l'exercici de la gracia que se sollicita.
Per als vianants restare !huEl senyor Sanchel. Bernal ha pattat
re la vorera davant do l'Hotel amb paraules commovedores de la desColón fina a la Rambla de Ca- honra de 1.1 familia. víctima d'un estalunya.
tigma com el present.
La Comissió municipal perEl president ha prodigat frases de
manent aeordä que la conces- consol, i ha dit que l'acre comès per
si?' per -a ll'establiment de les Navarrete i la sentincia dictada pel
tanques caducarà el 30 de se- Consell de guerra no podia de cap
tembre pròxim, i que si això no manera ennuvolar l'honra d'una fafos s'imposarä a I la Companyia milia, màxim quan el seit cap da un
del afetrapolitä Transversal militar de prestigis tan arrelats i d'hauna multa de 1.000 pesseles norabilitat tan 'acreditada com la del
per cada dia d'endarreriment. senyor Sánchez Bernal.
llevad cas degudanzent justifiL'ALCALDE DE MADRID
cat de forea mejor.
L'alcalde. parlant sobre la sentencia
Naturalment que totes aquesConsell de guerra celebrat ahir,
tes obres, així com les de les- del
Aquesta mateixa tarda em poviament de toles les tuberies ha dit:d'acord
amb el bisbe de Madrid
d'aigua van a cärrec de la saré
gestiens
Companyia del Metropolità amb l'objecte de comerme les
Transversal, com també a cos- necessàries per veure d'acenseguir l'indult dels reas.
ta seva cal deixar després toEN CAPELLA
tes les coses a Ilur estat actual.
El referent al canvi de les
La sentencia sen ä comunicada pel
tuberies d'aigua de Meneada, jutge senyor Moreno Li gärraga, a les
de un assumpte importantis- vais de la nit, als condemnats, els
sim, puix per evitar que en guate entraran immediatament en aconstruir les obres del Metro- pena.
A les dones els sera comunicada a
polit al Ilarg de la Rottda de
Sant Pene, una ruptura en la les sis de la tarda, essent posades
tuberia de ti) centtmetrep pot llibertat.
ocasionar un dense.). s'he
La Capella e.tà intallada a la
obligat a resmentisla empresa tercera galeria de la planta bal.
del Metropolith a sübstltuir-le, xa. En una habitan!, del comedes det puse de Sant loan tat e'hi ha Intallat un 114 de
fitis a la placa de la Universi- ferro i en un altre giban diere.
sat allotjament per ida Germana
tat per una altea,' eituada
1Mrg de la. Geattvisl paeseig de la Pau 1 Caritat, que a-dar.
di Sant Join, ärttre punta1 rera hora hall arribat • la
abata! eamiatxte.e -

L'EXECUCIO

Els reus entraran en capella

a les dota(' de la nit, i a les sis
matt

es complirà la sentencia.

Els preparatius s'han efectuat
en un deis patis de la pres6.
VEINS QUE VOLEN PRESENa
CIAR L'EXECUCIO
Els tres veins de Madrid que
cona a la% han sollicitat i obtingut perrilla per presenciar
l'exectició, sön els senyors
Eduard Zamaceis, Pere de Repido i Lluis d'Oteyza,
L'ESTAT DELS REUS
&Telas transcorren les hores,
i davant la certesa de la seva
próxima fi. ek reus es naos.
tren mes ttlt nnt, fina a l'extrem que la
desesperad()
no té Halls, a excepció de Piqueras, que almenys aparentment conserva la serenitat.
Navarrete estä molt decaigut
i Honori Sänehez es troba talment atuït que amb prou reines conserva el coneixement.
Piqueras, en canvi, ha esmormal i sopat amb molt delit.
A les cuatro de la tarda ha
arribat a la Presó un franelacä, que, junt amb el capellä de
l'establiment, ha restat dues
botes dintre el recinto. Es de
suposar, arnb tot i que no se
sap res coneretamenl, qua han
comeneat Ilur piadosa missió
al costat dels infortunats de.
linqüents.

DEMANANT L'INDULT
Des de les quatre de la tarda es troben a la presidencia,
per ésser rebuts pel cap del Direelori, els defensors dels tres
reste Sánchez Molina, Navarrete i Piqueras i el de Donday,
acorhpanyats de la familia
d'llonori Sänchez, per &manar
rinden deis renta.
Els defensors tara() visitaren el secretari del .Directori
amb el mateix fi. Al vespre visitaran l'alcalde i el bisbe.
Acuesta tarda • 'alca lde do
Madrid, acompanyat d'una Comissió de regidora, ha visitat
el cap del Directori per densanar-li l'indult dels condemnata.
A LA PRESO
Durant tot avui hi ha haga
gran m'in-nació pels voltants
la Presó Model.
A dos quarts de sis de . 13 tarda lii ha arribe el vicari majar
castrense, aeompanyal de sis
capellans qui', junt amb el de
la Presó, han passat al despatx
del director, amb el qual han
celebrat una exlensa confereneia, assistint-hi tronhO un eapilä d'infanteria que arribat
amb el rol xe del 3 ni I ja t mil ir ar
acompanyat d'un agent le vigtlä nc ia.
EL BOTXE DE BURGOS
Ali je arrittä a Madrid el botxl
do l'A u tse in nfe Burgas, dirigint-se a la Presd ifonlel, neontpanyat d'una parella de la
gnärdia civil, no restarä les
vint - i - qualre hores que la Ilei
disposa que l'exendor de la
in passi a la Pris sil abans
sic complir el sen comes.
EN PRIMO DE RIVERA
A les sis de la tarda (ondea.
ha arribat a la Presidóneia el
general Primo do Rivera, i s'ha
parat a parlar amb ele periodistes, els qttals li han dit C111A
l'esperaven els defensors•i
guns familiars dels rente per
gestionar l'indult.
Respecte Viridult, el president
ha guardat una gran reserva.
Al cap de poi'. dre pujar al aP11
despatx el president, ha arribat
el Patriarca de les Indien, el
qual, en salitre que els periorlis_
tes set ii acostaven, ha dit:
—Vine a ¿emanar pietat pele
Pelle. Fa 1103 dies que PM vingtO a vetare el nace tui Sänchez
Navarrete. i els asse guro que
vaig quedar trastorna/ de dolor
davant d'amsell pare atribulat,
que vestia l'honrós uniforme.
Vaig, dones, a eomplir aquesta
sagrada miss16.
Ha pujat'a l'ascensor, 1 immediatament ha estat rebut pel
general, el qual ti ha contestat
que en aquel) moment el Consell del Director' es disposava a
eiaminar la sentencia del Confeti de guerra.
E) Patriarca s'ba retirat.
Demude, e1 president ha rabiat els
defensora dele relee. que li han formulat la *bateles pida, i el pare, am
fil), un gente& i una germana d'Hopo.
d. L'anea que elur docena« ha
salat verltablenat anodepat, mama

de debe. El defensor d'Honori, sedit a/ president
que soHicitava l'indult dels tres rete,
pere d'una manera especial del seu defensat, que no tingué cap paper en
l'assassinat i ni tan sois estan prestase
quan l'acta es realitza. El president
el» ha aconsolat com ha pogut.
Quan els defensors i la familia d'Ha e
nora baixaven l'escala, s'han topat ami)
el capita general de Madid, vestit de
paisä. Segurament anava a donar
compte de la sentincia. La familia de
Sánchez ha repetit l'escena d'enloce
amb el general Multó, el qual ha cona
testat que en ja no tenia res que veme
amb els reus.
LA REUNIO DEL DIRECTOR!
L'alcalde de Madrid i el bisbe
de Madrid-Alealb han sollicital
nyor Vidal i Moya, ha

audiencia al general Primo de

Rivera, el qual ha abandonat un
moment la deliberaci6 del Con -s
s ell per rebre'ls.
Sense que els visitants ti di -s
guessin res, el president ha 15Z-1

e/antat:
—No hi ha cap requisit aten
concedir l'indult; si bi fos,
seria el primer en aconsellar-lo
a S. M. el rei; Perb desgracia-,

dament, el Directori no ha rebut
l'informe de l'auditor. del co.
neixement del qual es necea.
sari.
Ala mateixa hora, si fa nò
fa, els reus entreven en capee
Ila.
Els nombrosoe periodistet
que esperaven el final del Consoli del Directori estaven finjas.,
cien ts.
El general Vallespinosa,
ea afectar. els ha dit:
—La veritat oficial que puc
donar-les es la de que el Directori no posseeix els elements
de judici indispensables per decidir; i, en fi, senyors, el a prege
que no m'obliguin a dir el que
no pues , ni vull ni he de . dir.
Els semblants dels generáis
que baixaven de la reunid, reflekaven una impressió
rosa.
El general Primo de Rivera,
que ha sortit a les nou, ha dit,
visiblement afectat:
—Aquests pares de Navarrete
i aquesta familia d'Honori em
donen molla pena. Ja els ho deu
haver dit el general Vallespino-,
sa, i jo repeteixo le seeves paraules. Cal tenue compassió a
les families, i per aixb mateix
ele prego que la premsa no di -a
gtti res de i necessh4

resoluerd.
1, visitelement afeetat. el mar,
quAs IVEMPIla ha deixat la Pre.

rin

L'ATENEU. CONTRA LA PENA
DE MORT
Una Comissió de l'Ateneu ha
estat a la Presidencia per fer
una protesta doctrinal contra
l'aplicació de la pena de morts
Fon rebuda per un ajudant.
LX NOTIFICACSO DE LA SEN4
TENCIA ALS PROCESSATS
A les set rondes han arribat a la
pres5 els defensors de Piqueras i Hee
nori, mais tard el de Navarrete, acose.
panyat d'un adherent de la familia.

Al cap de poc ha arribat el ¡urge
per notificar als processats la sentertsi
cia. L'adherent de la familia de Na'
varrete li ha demanat, en nom de la
familia, que el cadáver de Navarrete
fos portas en una caixa pagada per

la lanilla i depositada en cotxe
nebre, a la qual CO51 el jutge ha aceei
dit, si bk cal que vagi con) els altre,
al dipbsit judicial inhumas. A la
mateixa hora han anat a la presó el
pare, la german i un fin d'Henori.
A les nou el jutge ha Ilagit
la sentencia als reme. Piqueras
i Navarrete l'han escoltada se.
renament; Honori, pällid coin
un cadäver, ha plorat amargament. Eis tres han signat emmanillats. El pols mes ferm ha
estat el de Piqueras.
ENTREVISTA D'HONORE AME
LA SEVA FAMILIA
El jutge ha concedit l'entre -e
vista a la fataftia d'Honori.
L'escena ha estat altament
emorionant. Honori, desfet en
plena, apenes podia parlar. Assabentat de la llitiertat de 19
sera germana ha dit que Moria
resignat. Ea acomiadar-se
dit; Que Ddu atudi i que ens
perdent. El seu 1111 ha don*
un encarno reserva). a Votteisl
de la pread 1 ha anunciat que
demà bi antela. Honor' Ite do.
manat que la aria germana 4*
tiple no l'anda • mire Sr
.,
d'evitar - 11 luda pene.:
ESTIMA Wile.b~tfEkiál

T•121114111111101,EäT

et

mi sieb la dtarepatität
melociclem'ha arreist a lar t'a,
allur Unifor4 agror* J prealdenk del Diree- ooneeesiOna , tia diferentes in. anal en cap ex« les lróPa• i'avanbf.
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Déu el guardi molla anys.
Quant a la política exterior, les recés i director del Bureau Interna- pagadas a mes preu de as eentin
Madrid, 1 de maig do i92." laclons amb els Governs estrangers i ir de lleus.
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sen excellents sobre tot simb Franea. sofertes per les torees indigestes i Comissió Mixta del Treball en el quilogram.
les seria eosturn incompatible
No itlil ha prou amb el com- amb les exigtncies del treball La contesta del Directori als
L'ambaixador d'aquest país a Ma- del Ter-e, per?) el mejor nombre de Comer; li dirigí una invitació per- Una nota de l'Alcaldia rebabaneh
rega
pliment estricte dels preceptes
drid—ha dit el general Primo de Ri- ferits ho foren lleument.
documents
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senyors
preus a es cèntims
qué vingués a Barcelona, trasera redir
enentaris exercitats com a normes
Els caps de Cos han de retar
vera—es el senyor De Fontenay, al
Zona occidental, cense novetat.
Una nota oficiosa de l'Ajuntantea
but en contesta el següent telegraAlvarez i Romanones
bligaci6 que s'accepten resignadament que Ilurs joves Oficials no s'aqual jo aprecio pel seu alt esperit de
Les dificultats de comunicació ma:
diu que, a proposta del Mera
passivament; no n'hi ha prou arel re- llunyin de les normes preconit-•
decisió 1 per la seva perfecta gentile- amb la pina de Melilla i el conseA LA DEL SENYOR ALVA"Baró Glied, vice-president Co- calle per als serveis de Proveimults,
xecnel6 freda i desmatada dels deures zades per aquesta Retal Ordre,
REz
sa; és molt amic meta
güent trämit de transmissió per missid Miar!. Treball Comerç. Plaça l'alcalde ha disposat que des d'as
de cada grau. Tots; des de la mes que altrarnent no templen res
Madrid, 8. — La contesta
No tenia' cap qüestió pendent.
conducte del general en cap, arribé Retal. Barcelona.--Madrid 3 maig.— divendres, les petates procedents
alta jerarquia, fins a rültim soldat, han de nou en l'espera de la mili- !remesa pel president del DiAl Marroc la situació no solament el comunicat a coneixement del Di- Estic profundament agrait de la sela comarca de Mataró es venernal
de Posar en llora obligacions tot l'en- cia espanyola.
rectori al senyor Alvarez, dlu no es trigica sind que es normal.
rectori després de tancades les edi- va invitació però viatge Barcelona Mercas Central, a l'engres, a 21 pesL'esfera craecld dels caps no
telsiasme de la eleva considerant
La situació del Pressupost malora cions dels diaris del mal!, essent inmossible ara. Estic convençut
alié:
setes els roo quilograms, i als ite.
el detall mes petit amb el mateix lu- es limita solament a Ilur mis"Excellentfestm senyor. Amb de dia en día i tinc la confianea d'a- aquesta Fónica causa ditas-en-se re- identitat esforç Bure
au Internatiocats públics, detalladas a la trienal
stres que la mea important de Iturs sid estrictatnent reglamentària;
veritable contrarietat en veig nar d'una manera seguida a l'anivella- tardat la publicitat de la noticia."
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Oficialment, els preus baizen,
de cadascú ha de concretar-se exte- i previsió molla de Hure joves hilo es retardar el moment en no pensava rotnandre tant de temps en
cordials.—Albert Thomas."
riorment en .un mecanisme automätic subordinats hauran d'arribar qué hagl de restablir-se la ple- el poder. per6 en vista de que encara
pene els venedors paga
LA COMISSIO MIXTA DEL
de tot alta que no exigelx altre ti- a l'Alt Comandament amb les nitud de drets ciutadans cons- no havia pogut acabar la saya labor
dones, curiós, de veure tati
Serà,
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condicions morals d'austeritat
fiar; que la pura obediencia.
passa avui, car a despit de tottslu
titucionals que requereis la ce- de reconstrucci6, afeei que esteva de1 sacrifici necessäries en una lebració d'actes politice com el cidit, junt amb C1S anua companys, a
En la sessió ordiniria celebrada assegurances oficials el cas és pm
La adatad& la forma mes visible
de la disciplina, ha d'ésser també ex- carrera, rúnie privilegi de la quo el partit de la seva digno seguir governant fina a haver acabat
DE BARCELONA per la Comissió Mixta del Treball allir el que volia adquirir patato
en el Comerç es prengueren els se- fent cua, havia de pagar-les a 6o cit.
teriorització d'energia i de respecte per qual eón el respeete i l'estimadirece16 sollicita en el sen atent l'esmentada labor.—Havas.
part de l'inferior i d'energia i de vi- cid dels conciutadans.
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to
de primer de maig.
amb un augment
escrit
de
registradors
Nomenament
Aprovar els comptes d'ingressos i tima per al que no esteva disputar
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Certament el credo del para
despeses de la Corporació durara esperar-se.
Han estat nomenats registradori de
ambd6s ha d'haver -hl rapidesa en eh
reformista es tan conegut
A les non de la nit fou auxiliat
va denegar els permisos titestlmat
moviments, fixesa en reeguard i
per la pública opinid, la propierat de Solsona i de Vilano- al Dispensari del carrer de Sepúl- el mes de mace darrer.
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impressió
Designar els adjunts vocals que
conjura que respongui a
i Geltrú, respectivament, els senyors
sol.licitats pels senyors Ro- que diferir per algun temps va
veda Bedenguer Alberic, habitaut
que qui saluda obeeix eneegicament i
actes de propaganda que d'al- Pece Pferez Sänchez Gómez i Joan Gi- al careen de Corts Catalanes, aao, juntament amb el senyor magistrat
president hauran de conetauir dumanones i Alvarez
el que contesta rnana amb igual ener
tra par!. podrían dificultar la ménez García.
botiga, d'una fractura completa .del rant el present mes la Ponencia
gia.
Madrid, 1.—El general Primo de
bona marea dels assumptes pú.T.I1Y,TCA DE MARI
braç esquerre en el seu tere inig;
L'assemblea hullera
Tribunal que coneixerà de les reQuanta atenci6 posin ele generals, Rivera ha dit 1s periodistes que, blics, no . perjudicarä en res el
diverses contusions a diferents parts clamacions
ear:icter particular.
Madrid, 8.—A la Cambra de Cocaps i ofieials a exigir i contestar la efectivament, cl Directori ha deneseu concepte.
del cos i commoció cerebral, greta
Resoldre guatee recursos de resalutació reglamentäria serà poca si gat els permisos sollicitats pela se¡la de permetre'm una fidea rriere cha celebrat l'Assemblea hu- ferides sofertes al carrer de Pclai, visici contra falla de !a Ponencia TriLns CONEE.RENCIES DEL PA,
val arribar -sa a obtenir que aquest arte nyors comte de Romanones i Melrada n la que sens dubte per llera.
davant l'estació del Ferrocarril de tunal en reclamadora de deponPresidi l'acta el l'enyete Lluci de
constitueiri el signe militar per excel- guiarles Airaren, pera que per de mal entes o defielöncia
RE CASANOVAS
Villena, assistint-hi representacions Sarrià, anant penjat al pujador d'un dents contra els ,seus respectius palèneia d'una disciplina forta i d'un eig prompte es podrien publicar els doDellons passat, a la Bibliote
pressió ha fet entendre a V. E. de toles les ronques mineres ¿'Es- tramvia de la lira a g (Bonanova- trona
perit marcial absolutament necessari a cumenta presentats al Directori, aca Dalmes, doné ei Revd. P. 1
que el Direetori havia' sollici))rassanes) en el moment de passar
Dirigir una exposirib a? Govern ,,usi Casanovas, g J. , la se
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de reunir 1 d'organitrar els vacontribució comercial evitin que sa- :titile del gran caledrätir de Cer.
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fusta de mina i reducció dels drcts el jutge que ha instruit la causa. Ha blint la actraanl ;inglesa en el.tre- lindes e jitrllci eritic i com.
radical i ràpid remei reglainen. prepara la celda-acta d'un acte politant-se arnb mires a la possible tic, que comistiri en un :Qua al qual senta per això i cense demanar eranaelaris d'importació en la rna- reclamar la presencia de Canino ball comercial compres dintre al dit prensin de Ilue persoralitat
economia 1 a qué siguin menys podran conc6rrer eis aitliats al par- amb Immiliaci6 del significal teitra proporció que els del carbó; Atienza, Antònia Sánchez i Encar- Gnu.> en la forma i amb les excep- eientiflen o literäria. Darrenfàcils que fina ara les extrali- tit i els que cense esser-ho ¡impa- d'origen quan la "Unión Patrió- hltres mesures per abaratir la fusta. nació Muaoz. Mas ha assabentat de cions detallades en l'eche/e que es ment explieli la necessitat
tica" visqui. quan el pala (m'unputlicarà oportunament.
sentiren ele fil Is eepirituals
mitacions dels induments.
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la sentencia, i en saber que havien
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estas
absoltes
les
tres
dones
s'iran
convoquin e2.ecelons.
especial corresponent una proposien un agrepament d'ample
Militars, els caps de Cos i en lee
i el Directori
posat a plorar. El jutge les ha feli- cid i una instäncia referents a la
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Tete els partits que aleshores subgeneral qualsevulla superior,
En el dit banquet, que s'efectuará
Madrid, 8.—Els senyors Vallejo cita i els ha dit que podien aban- implantació del reglar
per donar ateh Iler unió eee.
de vacances
vigilaran curosament la mane- en un dele hotels d'aquesta Cort, el sisteixin tindran igual tracte per la i Serrano, president i vice-president, donar la presó quan vulguesain. Toritual 'ficticia mtes duradortt
en 'el comerç.
ra de vestir de Ilurs inferiors, dia 23 del /1105 que som o el primer propaganda i per la Buba, pule el que respectivament, de la "Unión Pa- tes tres
han firmat, molt emocional'obra de reno y aci6 quo Itacie..
tant si san com no san de la del prbxim juny, el cap d'aquella mis clay cree haver dit es que el novell triótica" de Valladolid, han estat des. Cante
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Avui explicarle en la emiteincontinent qualsevulla infrac- litice en retada i amb l'examen dele reetori, sine, organitzacid politice que
L'objecte de la visita deis comis- que tos de nit, car temia que el pú- l'Unió Generál de Treballadors i pel rancie curarla del cicle que descid de la untformitat reglamen- diversos reoblunes que avui pre- (hure de la sarga del caciquisme sor- sionats castellana lis cstat el d'inque
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Aria.
ocupen el reís i que cap borne poligirrt de les entranye.s de l'amada terformar el cap del Govern sobre el cantació Mufioz han sortit de se- marea del moviment obrer capala d'En Finestres, censtitulds
Tan interessant es aquest ex- tic, sense minva del ecu ¿cure, pot ca pätria.
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Dert guardi a V. E.
als
treballadors
do la "Unten Patriótica" a les re.
Carrne AtienzaIta sortit a les non F. G. E. recornana
la "Rolinvació cultural de C s
pes quant la Ilibertat de l'uni_
Es rúnica manera d'adoctrinar
Madrid, 6 de rnaig de roza—Primo gions castellanes.
de la nit anant a casa d'un germä de les Alto Gràfiqu es q ue acudin
la confereneia ser -taluny".
forme constitueix una forma do emb ficàcia cl poble amb el fi que de Raera."
El general Primo de Rivera ex- iteu. Demä se li lliurarä la clau de la al Centre Obrer del carrer del Peu donada a les FM en pura de h
desobediencia i per tant l'ene- aquest, cam a veritable sobirà, con- AL DEL COMTE
de la Creta 14, primer, els, dimarts, tardo, a In Biblioteca 13711111ES.
pose el ser pensament sobre les casa de! carrer de l'oled°.
/p ie pltjor de la disciplina.
cedeixi, quan ardid el manida, la
DE ROMANONES relacions que desitja inantenir cl
La DireeciS sie Seguretat ha tra- dijous i dissabtes, de sis a vuit del correr de Duran i Bes, 'it.
Aconseguida la r:gidesa en sera confianea, patentant el contrast
Govern amb les dites organitza- mes a primeres liares de la nit for- vespre, i els diumenges, ¿'once a
"Excellentissim senyor:
la salutació i en la uniformi- d'unes i abres idees, al que judiqui
cuas osTwALD
una, a caletre cl seu vot co el reres de cavalleria de la guärcha
Tine el gust de contestar a la seca cions.
tat, facilfssim serä obtenir una digne de mereja:ce-ha
Avui, divendres, a l'institut
Ha
aplauda
la
constitució
aut6feréndum
sobres
la
representació
Seguertat
per
protegir
el
servei
de
conntnicació del 3 del corrent, i enpuntualitat 1 una minuciosa
Per l'esposa!, comprendrà
sie Química Aplicada. lendrä
corporativa que determina l'Estanomica de les "Uniones patrióti- vigilancia als voltants de la Preexecució en tots els particu;lars V. E. quo el partit reformista, cara que confiant en la discreció
lloc la quarta llied del Cure del
s.& ja que el nombre de curiosos era tut municipal.
de la vida interior dels Cossos mentre cregui que l'assisteixi patriotisme, no jutjo el moment adedoctor
Ostwald.el qual disse r
L'autonotnia no seri limitada pel rnolt gran.
sia
quat
per
oncedir
de
la
manera
que
en
aquells
actes
del
sobre tot
-latirsobengú!:'14
ropin;6, no renuncia a cap per. conciVable amb el be públic l'auterit- Directori. Aquest es reduirä a enA
la
Presó
tenues
es
permet
l'enrealitzats
sota
el
coman
oervei
pain, le tala la viande sous 'a
coratjar amb tot entusiasme aquesta trada a alguns periodistas i al personalitat i a la seca histeria
ser..
per
reposar
arnb
absoluta
de
sots-oticials,
que
lament
poin( de V , 10 de la seienee
es mesara propici, perque aire( eacid
força. Desitja coneixer el Directori sonal de la mateixa.
preu de les
pensament sollicitava en
gents 1 caporals.
en tot moment la siulack, de les
esigeicen la seva naturalesa Iliberlat el ecu
Els Germana de la aPt! 1 Caritat
l'expressat
docutnent.
, Igual en les feines caserne- ho
"Uniones patrióticas", i a agucst tenen a la porta de la presó tres
ele seus iniitodes, a lotes lea
yes que esa els serveis d'armes 1innovacicns
A la perspicacia de V. E. no l'opatates
dwar:rials que la culta que serä obligat i natural mo- efecte es portarà pels Governs civils automòbils per si als reus demanen
cal inspirar a les classes de
de les !malicies una estadistica
reenat ej pragréa imposm,
ESTALV1AREU
queleoln sortir inimediatanient a
priMera 1 segona categoria
rara d'obrar válvules completes a la
Le mostea plaent, lamba, propaganda i defensa d'Oses i etnia- les "Uniones patrióticas".
El governador diu que no Oran de
cercar-1[o.
aentiment de la puntualitat, per
TEMPS 1 DINERS
Els comissionats l'invitaren a preEn entrar 'cn capella els t'oren del- pagar * mis de so centims; l'alcalde
tal com exercita la voluntat i com ho teelimenia azul; /a se- cid política, aquel en gul cansiderantva conducta, a ésfer inflexi- ae al pals innecessitat de G.:eh espe- siJir el miting de las "Uniones pa- eades als reus les mans Mitres, po- les taxa a 21 i els detallistes les
fa en principi militar el costurn
mp rant
d'executar bé i de pressa, pre- ble en el que a Vuulorilat i des* cial que el guareixi del mal passat que trióticas" que de les provIncies cas- sant-los grillons als pene
venen a do
interés de la vida pública es re- tant greurnent campromeria la sena tellanes 1 'leoneses pensaste!' celeFina a dos quarts d'onze els reus
parant l'obedtbncia per a d'alAmb tot i les notes optimistes que
fercix, perd ha de declarar, en existencia, shagi de solicitar dels co- brar a Mediraa del Campo diumen- es mostraren, animats, creuant
tres ocasiona de mejor Interés
ea n b
earivi, que per amor a la pä- inicie el carni polític a seguir en el ge eluda, dia 11. L'acceptació fou gunes paraules amb cls Germans de s'han vingut prodigant apreste dies
gravetat,
Mandilete.
sobre el preu de les patates, el cert
oondeneada
la Pau i Caritak
L'actitud impecable dele sea- tria i per respecto a ell match', furia que era tiembla evident cl torn
—Anire—respongue—a Medina
no pot ni vol, ni sise d'incor- de la preferencia i no procedeix poA partir d'aqunta hora es comen- es que amb motiu d'hacer estat laginelles en Ifur posicid de temis
Campo i parlare als agricultors, ça 5 notar decandiment en Honori sudes les de vella collita a 3.5 canina
qualsevulla que sigui l'hora i porar, ni molt menees fondre's, aarli dificultas o destruir-lo anda l'ac- eel quals
tute
bastant
que
dir.
als
i Navarrete Aquest esté molt pällid el quilogrant, sis comerciante i neneindret en q u.ti estiguessin po- encara que sigui momentània- tuació de propagandes que exposades
El mlting de Medina del Campo i no parla. Contínuament es tira so- dora a la menuda de Barcelona han
sat.s, la conducció correcta de ment, a aquest anomenat par- arel) el clarissim talent de V. E i amb s'ajorna
fina
el
diurnenge
primer
de
bre el Iba, car materialment no es decida uo tenir-ne per no consideles petitee guàrdies i relleva. tit de la "Unión Nacittnal Pa- la sera habitual eloqüencia i habilitat
pot asentar airee Piqueras s'ha rar rernhoerador el prcu.
;mente, els moviments .de les triótica", el qua, a Mes a mes podrien suggestionar-lo monantänia- ¡una,.
Això 'miel que aquests dies estas1°70 Ptes. pot
passat tota la nit parlant aniMadatriple Benin maneta j ,executats • d'altres detectes, pel mea' ¡el ment i retardar el guariment desitjat.
nient amb eis Germans de la Pau i segessin les petates uoves, i per or
Sillb la mejor energia - 1 ferme- d'ésser creat i sostingut des del
Deu guardi a V. E. ~he anys.
Carita, i encara que esté molt pällid vire dels inspectors als mercat.. no.,Kregeracid en la policia de Govern ara l influència i el
Madrid, 7 de maig de 1924.—Mide rostre, es conserva trampal!. Man- znes se'n venia un quilograrn, oriol- III
wae.,et
ttee
toar' 1 diaftnassent, • hauran favor oficial, serà el cap d'a- quel Paulo de Rivera.,"
CombiLa la posició
tea vegades ha dernanat a quina ho- nata , alzó la tse:144 de mese
Pel tpnireea A. la tropa vall, contrariant tal volta eis
de Sldi-Mesaud
Lea petales . uoves es venen a 6o AQUEST .1nIUMERO
ra seria l'execució. lionori és
Al* gua I eblelp1'
designio dele seas' progenitors, EL GONSELL SUPERIOR TER.
ROVIARI
.e corre- un artifici nido 'fiando 'eonsis
Madrid, 80-44 la Presidencia han més abatut. pes que :ha entrat en entinta el quilpgram, amit tot i que
•
S. 'Ab- tencle al palit 4 "eateril; si no
111'en'
sessi6 d'ahlr ea watt. facilitat «Wat* tarda el següent co- capglla només 'fa que, plorer i din el preu de taxa és' de 3 0 céntima.
a grans crIts: —Jo no ' mute . tacaii ...ggovaredor digné que, per re. PASS.« 'PER LA
portorbad6r, en ano . resultate., nült'l'estudi de les ' babe a ,. cae- numicat oficial del Marroc: ,
tÑ1stó r ir r Per caber, dones, si pdto no ininant la 13, que Lacta de la
Eu el die d'abir, en virtut :de no-, lee mana de saug; és Una intigigidi 'Miar l'escama& s'havie posat faMar
con4 amb el Sindica* Agricela de
dejes d'haver-se concentrat l'en e que_ ene llevin , la vida.',.14a
d eelebry:se aike tota
plena prepletat del, ¡enrocarr
dlt:iti; iones ,,dive4m., Tcaad
fila, eitiment que ea podas, *le a' les ¡mme4iaspot de ja
N eto Htle.qtte eintlnstet;
Meres hese etso moviese • (Meeec
!ci• de Sidi-liessial.
faca diáriament una expedici
el
ód'enze
dislalia Si Y. naif* s fardar Puntar xenement da
liau defensor,.
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veFER DEL F. C. BARCELONA
acIANDA D'ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

Pen ya Esquerra, dimecres
la nit, Va reunir-se en Ascaletea extraordinària per tal
:a parlar sobre l'assumpte del
f. e. BarcAona, • al qual tots
pertanyen.
S 'acordà, despres de llarga
diseussiö, presentar una demanda al F. C. Barcelona per
que . convoqu i una assemblea
pa ne ra! extraordinària per traei a r de assumpte er, qüestiti,
com sollicitar la dimissió
completa del Consell directiu
d • aquest . Club, per substituiralo
per elements tècnics dintre el
tutbel.
El senyor Forns, ex-jugador,
fea present als reunits que no
havia necessitat de demanar
la dimissió de l'esmentada directiva, per tal .com-diu---no
ente de culpar exclusivament
els maula directora, per quant
aquests srt continuadors de /a
linia de conducta dels seas antecessors.
Amb tot., no ya sser escoltat el prec del senyor Forns i
aaprevä l'anterior proposició.
L'EQUIP DE DIUMENGE
'No ens ha estat possible saber quina seran els jugadora
que diumenge vinent arrenglerara el Barcelona contra l'equip
britana. . Es parla amb matt a
insistencia del "debut" d'un
Lg-centre i davanter-centre:
En Samitier no és fàcil que jogui. amb tot i les amonestatans telegràfiques que s'han
enviat a Doribstia per tal que
arni immediatament.
A darrera hora, pera, se'ns
wegura que la Federació Espanyela ha notificat a la Junta
del cercle que en disposa per al
partit d'entrenarnent a Bilbao,
a l'igual que d'En Piera i Canilla. que reberen ordre teletrEfica d'emprendre el viatge
per a l'esmentada pablacia
•
baca.
Oh Pamateurisme de la Fedaacia de Futbol!
La

L'EVERTON A BARCELONA
Els aficionats al boa futbol,
gràcies a la bona iniciativa del
F. C. Barcelona, podran apreciar el joc de tècnica depurada
i brillant dels professionals anglesos de la primera divisió de
la Lliga.
Demà es donarà a coneixer
l'equip que presentada el Barcelona contra l'Everton, el diumenge, segons una nota oficiosa. Des d'ara pot afirmar-se
que aquest equip respondrà a
la importancia de la n'asen:, que
se li confiara i a l'esperança
que en ell es té/posada. Sembla,
pera, que en las files del Barcelona és probable que hi debutaran dos nous elements al
'Mg-centre i al davant-centre,
els quals, segons diuen, són de
molt rendiment.
C. D. ESPANYOL - AVENÇ DE
L'ESPORT
Per al vinent diumenge s'ha
concertat un interessant part it entre els primera equips del
C. D. Espanyol i l'Avene de
l'Espora el qual tindrä lloc
camp de Sarrià.
Fent mes d'un any que
aquests dos cereles no han l'altea juntant-hi els desitjos exis_
lente per tal de veure l'actuacid de l'Espanyol despras de la
soya tournae, seran en gran
nombre els aficionals que aeudiran a presenciar aquest partit.
U. E. DE SANS-MARTINENC
Entre les diraelives Ide la
Unió Esportiva de Sane i
E. C. Martinenc ha estat con_
rerat un partit, tindra lloc
tlinmenge a la falda al nmnm
d .. Sane, el qual, donada la eititaniO excellent en que aval es
troben ambdós equipa. es d'es
perar que resultara interessantissim.
BOXA

ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA AMATEURS
Es tan gran l'aclivitat desaleglada por la Fedoraeió Cata:tua

de Boza per enllestir ele Cam-

pionats de Catalunya amateurs,
que se suposa que per a tota la
vinent setmana quedaran ultimato, ja que per a aguaste data
únicament faltaran les provee
lunas, que segons es diu se celebraran en vetllada magna al
Gire Barcelonf, el dia 13.
Els quarts de final del pes
gall , per haver passat alguna
dels seus inscrita al pes ploma,
han despertat gran interès.
LA VETLLADA
INTERNACIONAL

A la vetllada que dimarts vinent tindrà 'loe al Gire BarceIon!, a base del combat GironesDenain, el .nnes eientific dels
boxitilors francesos que hem
vist al 'toall'e ring, debutarä el
fort gaditä Pulmones, del qual
s'espera una brillant actuació
davant Marin.
•
Hl prendrä part. també, el
negre americà Itoney, que Bailara. cintra Americano. i no
contra 'Garroba, con' s'havia
dit.
Encara que no es un fea es
din que Rey serä posa! (lavan!
alampó (gran, el qual combat
sera d'extrema duresa.
VELA

TROFEU "MARAVILLA"
Diumenge vinentaa dos quarts
d'onze dl matt', diputarà el
Club Marilim la segona prova
del Trofeu "Maravillas", per
yachts de la serie Hispània
EXCWISIONISME
El Centre Exeursionista Minerva celebrara diumenge
1‘,111 una exeursió als Castells
de Cervelló. °elida i Sant Jaume. sola )'ilinerari següenl:
Molina de hei, Ceraelló, CastelL Cortara, Castell de Gelida.
Gelida, Castellví de Bocanas,
Castell de Sant Jaume i 3IartorMl.
Lloc ale reunia: Estació de
M. S. la 4'25 del mata
El 0Tup Exeursimista Maranon fatal diumenge vinent una
(-acuesta, junt amb la seeeiti femina!. a Molicie de fiel: Quatre
Camine, La Palma, Font de
Santa hita. Pelleja i Sant Vicens del Horts.
‘Lloc de reunia: Baiaador

pels Ferrocarrils.Catalans ( Majeta). Tornada, a les nou
la nit, enlació del Nord, i la segana: a El Turó dels Retxus
(Conreria), sola el segiient itinerari: Mongat, Tiana, Poni ate
Sant Bruno, Castoixa de Montalegre, Conreria i Badalona.
Sortida a les eis del mata
per Icstacid de França. Tornada, a la una.

Passeig de Qräcia, a les eis del
matt.
•• • •
El Centre Excursionista Barcelo;l'es efectuarà el proper diumenge
una interessant excursió al Montnegre, a arree de la Secció de Mun-

tanya, sota el següent itinerari:
Palautordera, Vallgorguina, Turons de Montnegre, ermita de Santa
Maria i Arenys.
Sortida: a les 5'40 del mati, per
l'estació de M. S. A.
La Secció de Fotografia efectuara
una excursió de mig dia als encontorns de Sant Genis dels Agudells.
Lloc de reunió: plaça d'Urquinaona, a les set del mata
• ••
El grup excursionista Terra
Eendins celebrara diumenge la
festa del tercer aniversari
la seva fu/Meció, amb una excursió coltectiva a la Granja
Flor de Naig (Sardanyola).
Punt de reelija, a les 6'30,
estació Ferrocarril de Caletacuya.
• ••
LA. A. E. Olympia efectuara diumenge vinent una excuraiú al Castell d'Arampunyä,
anant per Ga y a la Font, del
Ferro i tornan per Gavà.
Sortida, a les 9'32, al baixador del Passeig de Gracia. Tornada, a les 1856.

DE

FIGUERES
El primer partit amistes que
des de la seva fundació han jugat els dos clubs Unió Espiarlira i Unió Deportiva de Figueres, ha estat guanyat per la
Unió Deportiva de Oirona, per
2 gols contra I, entrats Uds
en el transcurs de la primera
pata.
.L'arbitratge
senyor Peris. un xic reficient.
Salir jugat un partit internacional entre el reserva de la
Unió i FOlimpique Elorensaeois (França), ele quals equipo
es disputaron una formosa cepa. Guanya, amb molla dificultat, l'equip figuerenc, per 3
gola a 2.

El Centre lax.eu.rsionista Retad Casanova ha organitzat per
al diumeng,, que ve, una excursió arah la seceia Feminal,
a Satt! Lloreraç del atan!, sota
el següent itinerari: Terrassa,
Matadepera, Cavall Bernal,
Font del Saura La Mola, Cova
del Drac. Santa Agites, Font
dels Albees, Castellar del Vallés i Sabadell.
Reunió: A les sis del mata, al
paradoe de Gràcia del Ferrocarril de Catalunya.

Eis TeaIre-;,
TEATRE COMIC
En aquest teatro Ve arInanr una Cenapanyia de sarsueles i comèdies argentine.,. . dirigida pel senyor Narcis naftez, i cmi la m'al la noto mes sortint

••••-
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Francesos, 4330 per 100.
Anglesos, 31'55 pessetes.
Italians, 32 per 100.
P.elgues, 33 per 100.
Solanos, 128 per tocii
Portuguesos, 018 pessetes.
Holandesos, 262 pessctek
Suècia, ¡So pessetes,
Noruega, 090 pessetes.
Dinamarca, 1'12 pessetes.
Romania, 3 . 50 per 100.
Turquia. 3'50 pessetes.
Estats Coito, 7'17 pessetes.
Canadä, 7 pessetes.
Argentins, 232 pessetes.
Uruguais, 5'40 pessetes.
Xilens, o'60 pessetes.
Brasilers, o'65 pessetes.
Bolivians, 2 pessetes.
Peruans, 25 pessetea
Paraguais, cito pessetes.
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;;%, AOVO' DE CARVI I soaaA
PASSEiG DIE oniimis, 11;;
Cumplimentacid d'entres IM
111 de Borsa en valors al cornptat i en monedes cstrange1',1 res. Intervenció de contraeome rcial3 • i prestece I1
Po e
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Teléfono: 445 A. i 499 A.

Masia Cataiava

Beceiva

115 quilos.
1110•Beell•Wal.

n•

ANTIGA

Campio de Catalunya
LtS cteic DE 1.1% TARDA

quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 130 a 135 duros
Veril, de 120 a 125.
Preus per pessetes la carga do

3:900

naliina. Abment oaderäs per a persanes
del:catres. E. Alartignole, 11:3CUdates, t0.
••=

IMIMMIIIIMEffx...scaars..11;wmamo.mune.

CONTRA EL

BLATS

m,

z'

L'empresa del Saló Catalunya ha
disposat canviar des d'avui el preu de
les localitats, iixant el de les de preferincia a una pesseta i en seixama
centims l'entrada general.

Evírtoll

Sr0z0 I Navarra

GELATi

CINEMES

et fano,: como de prittotolnilals de
la Pa 'mera ,1113,01 de la L/rga
AtIglesa

Fruitat extra, de 10'50 a al.
Fi, de 9'5o a ráSo.
Corrent, de 8'50 a 950.
Preus per pessetes el quarta de

Vapor italiä "Cimarosa", amb
rega general, cap a Malló.
Vapor espanyol "Freixas 1", amb
cärtega general i tränsit, cap a Cette i Marsella.
Vapor novnec "Europa", en hast,
cap a Marsella.
Vaaor ei.panyol "Manuel Arnüs",
atad) cirrega general, cap a l'alparateo i escales.
Vapor espanyol "Reina Victoria
Eugenia", amb cärrega general, cap
Buznos -liras i recates.

El pnblia respon als esforços del
nen predigt empleilant • a diari el tea-

Camp de les Corts

Ous, a 220 pessetes la dotzeita.
OLIS D'OLIVES

Vaixells sortits
Vapor espanyol "Betis", amb cärrega general, cap a Vinaroe i Cas-

rralem".

11118 de rEig lu rgar 81 I

F. C.

NE. Consignatari, Companyia Tansincalterränia.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
de Palma, anta càrrega general i 189
passatgcrs. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterrania.
Vanor angli,s "Calderón", d'Anvers, amb ciirrega general. Amarcat
moll dc Barcelona Sud. Consignatari, Mac Andrew.
Llamit espanyol "Manuel II", de
Palamós, arnb càrrega general.
Vapor espanyol "Tintore", d'Alacant, amb cärrega general. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor arneria "Saugerties", de
Tampa i escales, amb càrrega general. Arnarrat moll de la ¡Parceloneta. Consignatari, Agencia Marítima Hispano Americana.
Vapor espanyol "Villarreal", de
València, amb carrega general.
Ancarnt mol! d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediter-

Les obres que venen representantse amb nas a èxit iina avui són "Rapacitie", "El chico de la portera", "La
sobrina del cura" i "El pibe del co

ELS DIES

del
guant

general. Anlorrat n1011 d'Espanyu

cisia".

tre.

Preus per pessetes la quartera dl
quatre dobles.
Llover d'alfals, de 18 a 19.
Patates, de 3 a 4.
Preus per pessetes els co quilos.
Alfals, de 4 a a.
Palla, de 3 a 350.
Pulla d'olivera, a 4.
Garrofes,
e'5n a 10
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 3 a 12 pessetes una.
Gallo, de 8 a 12 pessetes un.
Conills, de 250 a 4.

signatari, Freixas.
Vapor espanyol "Marques del Tarta", de La Cortinya, ami, carrega

conside:ar-se'l ala prodigi a resceaa,
puix expressa molt bé tras els papen
que se li confien. tant els còmics com
els sentincentals, havent aconseguit el
beneplàcit del pUblic que l'aixortla amb
conlintzats aplaudincems.
Quant a la eranparnia. llevar dalgun
element que aura atnb discreciú deis
satis papen, citä comporta nornés que
per Per sohresortir el treball del que
scmpre en resulta protagonista "Nar-

Por al dit.in .Del.iga yjnant
grup eacaesionsla Mai Envera

Blut roe, de 23 a 26,
idem roig secà, de 27 a A.
Ordi, de 12'50 a ti.
Civada, dal a 11.50.
l'anís, de 21 a 22.
Pares, de 22 a 23.
¡resols, de 65 a 70,
Veces, de 22 a 23.

Sant Esteve de Pravia, amb carbó.
Amarrat tnnll de Ponent. Consignatari, Regato.
Vapor espanyol "Teresa Paneles",
de Gijón, amb carb6. Amarrat moll
de Ponent. Consignatari, Eabregas
i Cardas.
Vapor espanyol "Freixas I", de
Tarragona, amb caí-feíta general.
Amarrat mott d'Espanya 4V. Con-

Verilablsment a açuest infant

El Centre .ex.editsionisla Rodal-non cree talara 11 iumengc que
ve una excursió a la manteara
de San! Lloren' del Munt, :amb
aquest 'Terrasse. Maladepera, Can Pobla ? La Mala,
Ermita de Santa Asnès, Castellar del Valles i Sabadell.

kerCat d urges Mamaos

Valsolls entrats
‘'apor espanyol "Abatido", de

est:i llanta en l'actuació del seu fill
el dializan "Narcisin".

ola:enlaza dues excursions; la
primera: Exeursio fatograrica
a El Cairat, sota el stJtstfutrit.II
Ole ,at dc Mant.serrat. la
Piala, El Ceirat i Monistrol.
Sortida a les 534 del mala,

A través
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ARRIBATS
-nana

:12 de Wat: 3 de farina.

u.
00 Mal, 3 Ita fuina; 2 de rusa-

llar

O

.1 Ontl.

C-)
(.1 ri
•
4") p
transeorregua ata animarla', pela es portaren a (al) pomas ; transaccions.
sessiti
Moroso. --DP741, aense dable, a les rfulllides ex istèneies l'a aquest alienad, el (mea del n'o yese segarla feria. Es probable
el mes de maig no varan ras las, 'imantad. de la remesa que parlera mala el val sial "Balines".
que en
mungetes.--StyttPiX pujan! sl preu d'aguas! lleguen. Es parla d'una remesa estrangera d'unes 1.500 saques. Les l'asees
d'aquí ímulimion en els sous pitas.
Garrcfes . -53 . 11a pogat lanar derreramant una notable roa, Cit3 ele ola preus d'aclarad genere.
Ilercat.-La

mineral natural 8 8 Digestiva s s Exceit e lenz per a tatua

De ventila to z-reu

.4"31glr''
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Salce

ELS ESPECTACLES f?elni\kibria
a7TEA TR ES
044444eeecouetcreeereero.'
TE AT1ZE TIVOLI
Oran oempanyla de Jamada
Fi rmen actos i directora:
FE1LRAN VALLEJO
I .ANSELM FLENANDEZ

¡en Teatre del Iket;
' Demà. dissable, 10 i darrera

propietat i abonament. Con'cerros. Weingartner, a dos quarts
Se den. llamee *meta Viola'arenar. Primera part, obertura Oberon (Webei), Andalusaa
.(Lamote), Vlava (Smetana).
ße-illlaa Part, Quarta ifurntenta
(Weingartner). Tercera parlo,
Preludi Lohengrin. Obertura
Tannahuser. Marxa fúnebre de
'El capvespee deis Din." (Waeme:). Die' le i Doe útiles
conoert per l'Orquesta Pau Cavals. sola la direcció del seu
els coneneelre cooperant-hi
i
Certiates Erute Casan'
-111aurice Mareehal (violoncel1 ol, Josep Novi (Clarinet) i
'su Casal. (violoneet-lo. Confirma obert l'abonament.
Ce

,Teetre Cateó

Rotres

Tellifea 3544 A
Avui, a lea deu de la nit. Primera Gala Eareenty
Openguyia de Comedia
Francesa
JEANNE PROVOST
1.11{ MUR; IRME,
Ide Pierre Wolff, magnifica
creació d'aquesta rnmpanyis.
Toilettes de eyprema elegäncia.
Darreres creacion a d'Al:ce Iternard. Jenny. Regine Bann. Melnotte, Simonin, eta. — llenito.
tarda, per la companyia catalana,
OCEI-L11 DE FAS
'd'En Roselnyol. Preus populars.
*N'U:

LA 11151DRE8SE
ti'llenry Bataille, per Jeanne
Provee. — Diumerge. a dos
quarts de quatre. Usa legada
era un pastor Matrera rep resentarte; a dos quarts de sis.
programa de gran broma. DUP5
obres de formidable èxit. El vi.
du trist i llana nupcial.
Combad de Jean n Pensad
CHARLY
El mes gran exa de la Ici.mo_
rada a Paris. La despalza a
Compladuria.

Avut, divendres, tarda, no hl
U remedé, por donar lloc a
(assaig general de III distadoc. Nit, grandiosa fundó
erganitsada per la redacció
de la revista -La Vid", drgan del Greml do Tavernen
LA CARA DEL MINISTRO
upr Ferran Valle»
LOS ad V tLA ?al
per Lau Clor2e
Corleen per Em111 Vendrell,
i sorte:g d'obsequis.—Dis.
sable, nit. estrella en aqueet
teatro de la g:andidsa.obra
del mestre /lar& Illlian
Et. 1310TADflft
Protagonista: Erelt1 Sagl.
Barba. Dmorat i vestuari
reme Gran presentació. ___
D:umenge. tarda, La 'nontorta, per Vendrell. i Los va.
!. v i tae», per Gorga. Nil: El
idictador, per Sagri-Barba.

Avui, divendres, tarda, a les
cinc; butaca, 1 pesseta. 111 ro-

ble de la Jarana; nit, a un
quart dome, el drama poliefac
en qualre actea EJ crimen de
un detective. — Denla, dissable,
tarda, butaca, 1 peeseta, La
Gafa de la Troya; nit, El ‚.4mea de un detuthrs.

ELDORADO
Clalleeu de varetees
Avui, divendree, tarde, a lee
cinc; nit, a les den. Colessale programes. Notables
~huela: IWOLOAR TIRO,
jongleurs. Eilt dele emi.
nents artistes

1

Les cluee primeres comes_
nyies d'Espanya:

Repertori nou i exclusiu.
Itiquissima presentació
seet-44<- ,e•-sr .e: e :Mset 2.144+4,.

GREGOR1MARTINEZ SIE.
i RA, CATARINA BARCENA,
ALBA-VONAI 'E
t Queda oben t Febonament. 2.
Z:
+

CINF_MES-5•••<n444-O4+444-04.4.+44/44-a

Saló Catalunya

1444+»444444444444+14444
44444 ee4ee44444iete»e+11411

TEATRE NOU
Companyia de sarsuela del
barlton
Frederic Caballe
AAul.

divendres, grandiós
:
EL DICTADOR

Fastuosa presentació, cinc

1

CLAN rentes re von.,
Notad« sortee Tornee
i wis Loa«
Avul, alvendred. tres moda. Tres
estrenes. II Warei Mane., Jota rle la
Univer.l. per ereeralla D.n, .
Quina c114 &Media per rema
Rouboule; Un Pelee
/- drama merina rer Talli Imageoret,
Sadlecti:
La lampare •astetea, de broma.
Aetualitsta Cosmos%

reeperterie

• MANDU^ 5 LA SETA PELLICO/A
(La novel» c'nernategrenca
del more)
ET( PUM PROGRIMA
El formes p ,ema rlarnítte en quede parts,
GLORIA FATAL
El DOlable ezreotv e mnateal
FONTSOLA
La notab l e atraertd
MIIMNITAS
Exil co/osee.

nyors Castells i Fernändez;
• tal del segon acte.
TEATRE

APOLO

Tourné* MarILI31 Butioshes

td4teri, lotees. ensaca), els n.ea
aldea esperttnents d'eulavnement
cortan. a 14 pintaba Merme; re.al
dr1 paper de "Mandu • . el popular
MARQUES. Una boca d'adinf.
ribete, 1 :dalles testas:les.
Cada dia. tarda 1 nit, lo Carrera
paraula da la emensate4rana
e aulaiDU" I LA aerva PIIL-L!CUtA

PEP

(La neeetat stnernatenrieca
Mi mala)

*44,444,4114~4444+114+44
SW.••••••4•4444444÷G 3444

Gran Teatre Espanyol e
IMITPERE - BaCKSES

Aval, dtvendrea. tarda, a le» cine
Entrada I butaca LNA per:eta.
OALLOIN31
XII. a les deu, estrena del vodevil

en Mea «tes, de J. F. Fon.on.
arranjaMent I IrlauctIO al ...tau,
aria Pero do Filudevillleä.
CL PICAT SE LA CAIM

Doma. dissabte, tarda, a dos guamo
da Cine.
Formidable serinat nopUlar

PUM El 1:1111051 PORTA !ANTES!
EL PECAT CC LA CARN

..mm/14

6•4444444.90.11114.esedwebe
TEATRE COMIC
CanDands heme-e/lona da

NARCIsIN
Avul. divendres, tarda, a dos quena
de cinc, gran rnatInee p,pular. 110.
teca de 'm'ene citase. adtb estrada. pte , general, n'en, I. L•en•
memez Te la debe. llanta alta;

L'aplaudida 85130,10 en un ivte, '/

E/ calo, da la fisonoes, prenerst-at
part Narelotn. 111. Fieestiena de la t
umbela en un Me Lt ilaIre ad- v,
veje crearte de Nwe'S! ..). NI, a
dos quinta de deu. I. L entremes t
ta MI», Santa
ff. EVOS l
coloual del melodrama en treä tetriomf
teo Lag nlage
grandiGs de NarListn, ti. La P ro- I
do» »Muela en un tete, 11 pesen
.41,414. Mi: pereced de n'afasia

meiatassea*"....***.+#44,
P441444+.444444444414.414•4 •
TEATRE POLIORAMA
Companyia de Jean VII*
'Primer actor: IIIMONO
/1144464. Primera achina,
N14/14 Llulaa Illonerd
Anal, divendres , tarda, a 114
clac, matinee
SS MIMA Eell LOCA
1211, «trena da la Jogulna
abalea en ene actas, de
:Aula de Vargas.
LA 1111111541111111
tu a eeRiBtaduela.

divendres, dia 9 d'abril,
Cuas grua flm&cne, dues
Tarda, a dos quanta de cinc;
nit, a les deu:
Entrada 1 butaca, 2 metates
de la ja
38
representacions
37 i
famosa revista en 19 (madres
I. K...1
eci els nene grane cilindros
LAS HORAS
ANIll,

LiCHT-DANOES
per ala quals han confecciona'. 290 sestile folia els (amote modietes parisencs
Madanie Jeanette,
Oualre esplkndides decoracions
de Ros i Obell. 207 artistes en
escena, 207. 33 i 3+ representecleas del sense igual especta.
ele
LES ANAGL!PHCS
LE2 OMBRES EN ItELLEU
El irte cueles. El mes beque.
El mes agradable i el Inés culte
dels espectacie e que es presenten e Barcelora
Enter.e.a I butaca, 2 penen»
Dama, dissabte, :19 i 19
sanacirins de I. K...1 i Les om.
bree. Es deepatza a comptadurM amb cinc dies d'anticipaMolt aviat, debut del notable
primer actor En Joaquirn Montero i estrena dele neus gua.
¿roo Excenlrik-Jraz-Aand, Bolchestk Komlk i Una n:t del Da.
camero.
•tec4o+oss4 ieseeetesiserlie+11,

?catre Pare/lona
mico-draPna(tea
BICARD

Companyle

Mari, divendres, tarda, a un
quart *tia. La celebrada
enmedie en tres finto!, de
Manuel Linares Livas.
LA JAULA DIC LA LEONA
NO, a un quart d'onze, estrena de la com -dis en tres
actea, del senyor Joan Jotsep Lorente,
LA PENA DE LOS VIEJOS
Dame, d'estable, tarda,
LA PINA DE LOS VIEJOS
1111, La rasa
La minan* entran! ',trena
de la comalia en tres moles,
da °rajetas i E. de Miguel,
De la vtda I de kv Ileete140

AVIS: Es des/miren bulaques numerades per a la
sessió ESPECIAL de diumenge.

44+04441441414.4.44•Nee4s

•
•

Orquestrina Sisad
•
Avui, divendres, liada selecta. Cantee en socletat, de
broma; Aoluantate Ournost; Alma do Dloa (exclusiva),
II obra basada en la sareuela del maleta nom, adaptaci0 mu.
laical del mestre Serrano, per drene MM i JORA Bewserg; La ig
tragédia del Folleo gorgor* (exclusiva), segona la novela
11 de 'El Caballero Audaz", per tirante Dbelia i Oseustant asMiguel).
my (repertori M.
NOTA:
Divendres,
de eis a vuit, es despatxaran
111
que/ nunierades per a la sessió especial de les isla de dicta menge.
Dilluns, estrena de Com oorresponen ele mis, per Loe
etenne Legrando
• a

111
e

-.1181111111101111111111311EMIIIIBMIIIIMMIIIIIMIIMMEEMDEM111111111111111111

,— DIVERSOS —

TURO-PARK
Magnifica jardins. Oberte lotes les tardes.
Vegeu dorna l'anunol de la festa
de diumenge

Excelsior

::CONCERTS::

I7

g rinieressant mm Cam(
da le
// 1 Carrera jornada
de La moderna Malita, DPirneage.
la .e.:55:6 de 14 na, ett-en• tte
t a
Ma prendiere ., pe leleulee Le casa
/ dele nilledeell 1 II emiten» do
Zenda
•

FU DE
35,

Monumental - Paró
Walkyria

Avul, divendres, Colla: therloce
Rel rme, 1 Jornada: Roseta la un»dore de!.
, per Mary tick.
lord. LI temor teso; Veme. isaaaciasaIl ßfil cunea» do Pelline.
Dininonge, El!: Merloce Holm.., p
II I Carrera; Entre l'imputo 1 la
parat, per Charles Ftl)'.
...e44.0.•5••••1.‘ve0.,

reste-e-e

Cinema MIRIA
L'etegant cinema de la intimitat
Provenea-Rbla, Catalunya, Ba'xador de Belmes
els dies canvi d'eseollides
pellicules delta moralltat i boa
gusto Programes &hile( i Paramount. Preferèncla, 1 pesseta:
general. 0'50. Tarda i nit. cafébat.
Teatres Triond i Marina
i Cinema Nou
A% tii. di% emires, Tonylnes I psacedors, bomn) d'amor, Idees josenfvolea, La moderna [Mida,
tegnn evsodi, final; Sonant el
culero, O round; El sexo Inflarier.—Dillues, Peseta, la cantadora dele carrera, 1 eAtrena de
La casa Gal mleterl.

Cinema Princeda
I'le burlan', «mero II
Telefon 1371 A.
Avul, divendres, graute eras.
Extraordinal z plogramit: L'or.
roe d'una mere, grandiós i In1 uperable film drainatic
tensa en/oció, ruagletralment
interpretat per la tan deba
Jada *Hiela Dorellty Dallen,
del teleote programa Altiria;
Unte limlt, grandibe cinedrama de gran arg,iment, creacib
di, la chlebre ertiata Anna Q.
Li:son; Refieran, grandiosa cinta de gran argument, Interpre.
lada per predilecte i Maligna.
nyat artista del ptitille M'altea.
Reid, del Programa Murta; do.
nant Id miro, proJeetant-se el
dese round; Charle* al baur,
gran broma. — Dinnlange, nit,
estrena de l'estupenda cinta
•ui 'enviar, d'espese in.
terprclada per u'itirta icaision
Thoinu Melaban.

IZABAL

PA8SEIOOFLACIA. 33

Avui, dIveadreS, a Sos quede de
s!s:
Presenlerld ell moreda asa ae

OiefES DE TREBALL
FAN

talla corredor .' per • sabo»
r
lamia. Santa Teresa, 7 (Gracla)'
D'onze a dotze.

COMPRES

II
U
111

•
R
•
_•
""

de GUIZOIN. Ofertes: L. V. Balee
PO«, ndmero t.

EN VENDA
des de 2,000 pams
quadrats, gran etniavenidor, ben silueta,
peu tramvla, /t'ab facana ale carrera Aueles-March, Ah-bey 1
altres•
Prcua: 0'60, 070, 0'90
11'20 possetos el pam
quadrat
Poden visitar-me ele
dies festius. de deu a
una i de cinc a aet

VENDES
U.

Col mero Pere IV, 56)6
(tarme municipal do
Barcelona)

ARQ
de

uE c rabr.la pePres, vira Oled
u *mune dedeomptes per tal

DquIdar-Ine. MMIOrea. 13S, Interior.
_ .
' ene Po r 500 nesaetes. caree rer Unlveraltat, ve, entreaol.

A

do Pedida. portase, Soluble a
l'algo'. Gran existencia. Ciad». numero 10Y.

BLAU

DIVERSES
HIPOTEQUES.d'
a. )12e2ge'C'r.

trseose10, B. A. l'Unen Ce la Pan. a.
erltre..101. Telefon 5414 A
MAGNETOS

<>amortice.) 00 te»

. s' r.
Correr /flag, „mero

Tos- Hro uglifi - sffi a

t'erraste malea, catarros dele bronquio,
crind n- > I rebel . cum »lastre. es cuttusen ra nraiment a» *ELIXIR GUAPA.
CALAN. venda, al pren de roo
pisomes, al. Centres, d'EspecUlal I •
l'antlga
FARMACIA NODO
sud de
Muccassesel
PA15.31.10 DE GRACIA. 1111

CAPSES DE LUXE
per a rasamente 1 bateles. tollva Cesa B A RGUES. cernir
de Sala POI, 33

4444444 344

e de

PU"'

Tulle capital
PROPIETARIS • eolloe ar, urge«.
Per
ctatuccona Imrnnlosabws. Raó: Rambla
de les Flom IG.

ssoc pinlata. Le ra ya rnal
J importan; d'Espanra
erpeelalllat Can 11r15,01 reilpInra, Ecpo.iciG permanent de cuadros a Poli, gratia., ulrogralles, ele. Fabricante) de mares
boolllures.—No compres /ene.
Auduna rae*. T. Uouttalcco. botero.
Porgafeerlillen.
TAFI

PELL, CABELL I SIFILIS

honor F. Monta/13, del, Hospital§ de Paila. corta Catalanea, 1,35, accesaorl.

r
zePe aloteen.
pintarrases
ES TIUEJANTS• teto.

de caMp, etc., raer 09peCIZI per a pintares 1 colore. Droaserla Lerda. 3. A. maca
del Pilan, E.

, betatt- 1.31 13E. GOMA
de tome dama en melaba I tuate • Rapidasa en •14 en(ar ree' Corta Cetalanet, 648 (entre
Armen
1 Undet teL 115 5 P.
i
Granit

elnment dIVI

4444444464+414444444454444
1

PAUL

:: cada una d'excés

tu

5.

SALA /FOLIAN

a 0'50 pessetes les deu
meres paraules i a 0'10 per

tres O (lus tre rases
COMPRARIA baratetes
• Seca Pa.

SOLARS

04444+0444444444444444444
Avul. diverelres, tarda I nit.
ea programes. Une retraen: La
cents.:1a La tIlla del eenced; les
trilleulra «Manea Arme? I golfa

PelilS hillniS

raaasaaan le M U nos 2 Mar

Diana - Argentina

Gran Teatre Corntal 11
Gran Cinema Bohèmia

'

ei441444 4elevele0+1n114

-mur' 5 LA CETA PEL.1.1CULA

-Diumenge: HELIOTROP,
(Dama, per Fred Burton,

*444441144n414444414•1144+04 MI

.fflie+11444***444444444+11.•

grandiós beinbardeix al fi.
Cr1H•14-oMr›.444-teßt4,1515•••••54

Follona. estrena Com corresponen
•la 811s, creacin de Lucirme Le.
Fruid

Avui, divendres, gran estrenes: El. OAIIIPAIRENT
DE GITANOS, comedia drauditica, per Elsie Ferguson
i Enserie O'Brien; L'ORP11NETA, per la menuda Baby
Peggy; exitäs de ELS MIL'OPA DE FATTY, comädia
cònaica del PROGRAMA
AJUMA, pe i gran rally. i
N 0 V ET ATt 13111VERSAL
número 94.

Avui, divendres. segarla i
darrera jornada de La moderna
Destila, Cerní de la selva, La fl.
Ila del general, Amor I solfa,
Lt ferrer.

v

PA' de la e

emaatoiratia ,n•

TELKFON 11635 A.

' LA GOYA
Temporada oficial d'istiu
Esdeveniment arlist ic

deroraeinns naves dele seAvnl, d'o/mire». tarda 1 n11. eran
e • deven I ment. Eitt cense parló de

COL1SEUM

LES 00AP, aerbbates
L'intr4id NESTOR LOPE3
en el tau original número
acrobàtic
MORE O
Exitäs de la eminent artista

NOVETATS I

OressotrIna Torrente Romeral eervei de bar a prima econelmies. Gran torrases.
Avui, grana eessions, tarda i
nit, la beitaelma comedia La
perla de Broadway, per la gentil Margarida Fieher; Jaan•
vol desee pan, «mica de gran
broma. i segona i darrera jornada de la grandiosa pellleula
1.1- VAIXELL FANTASMA
Preu bale: Una peineta
Diumenge, tarda, sessió única i numerada, a f'50. Es des.
palea a compladurie cense augment de prenso — Diumenge,
nit, estrena de Ltleoets d'amor,
Per la bellissima Constarme
Tal madge.
te********1444444~~

BRONZI - PARARON*

t4,4444444+94411,444~444;

4+0444444+1144+114+>•••••••

TEATRE NOVETATS 1

TEATRE TÁLEA
Coospaayta de amado. de
MELiÁ - CIBRIAN

441PCM-941•114•••••••••••••-Illa

TEA
TRE

Vaglindld «nema
El leed mes tlegent I °enlode
de Barcelona
Carnet Valencia, 269 1 291,
estro Roles 4e Llama 1 Brueb.

lristacritie

^

INAMIARMA SALTI
lleugera,
que de paä eap a 10115 'Pronta
l'atinen:me eaquest roncan per
aternialar•re de Parcelan'.
Prearaina
PRIMERA P.1RT
Les preludes
Usit
•134/111/1äno
C. 'rimel;
en Orgue AEOLUM
Palada de Carnival
Vive»
Por un pajero
J. Orelön
1o0ambula (rondó)
beront
Margarida Salel
SEGOMA PART
Finlandia
Sibellus
Allegretto
Ounlirnent
Alarionattes
en Graos AEOLIAM
Mirilla
Costad
eiraueo
Toa dl primavera
II barbiert dl UllvIgIA
Mermando' Salvl
Acornean:, ada al piano pel meälre
RICAS
Isvitaelora Cona do tristura
tOpran

1444•4eks-i-e 444 .e.1;
.wasna

•

VIES URINARIES
Malalts: LA CLINICA 510DERNA DE LA MERCE do rúque amb els seus moderna tractaments pot oferir minora
garanties per al guariment prompte i radical de les .ostres
(Menees. Especial per a MALALTIES SECRETES. BLENORRAGIA (Purgacions). SIFILIS, PELL VENERI, PROSTATA.
IMPOTENCIA. PERDEP.S SEMINALS, MATRIU i ANALIS1 DE
LA SANG.
CONSULTA di I a 1, econ bmica de 5 a 8. Ample. 12,
baixos (al costal de Fesglesia de la Merca...

nica

l'elan Música Catalana
Dimarts, die 13, a tres quarts
de deu. Audició extraordinäria
de la
Novena Slmfonla, de
— BEETHOVEN -1 escena de la

Compactó del Craa l , de
"Parstfal"
Solis4s vocals; Andreua Pornona, Conccpc16 Callao, mIll
Vendrell, Nicard Fuetee
ORFEO CATAU1
Orquestra: 100 profesmors. Di.
Creció:
FELIX WEINGARTNER
Programes i loralila la: ¿ilegalxmn de música de la Unid Mu_
bient Espanyola, 1 i 3, Portal
de l'Angel. Condiciona esperials
per als socia de l'Orlad Calalil.

=ictze=ae2tm.-

EL DEPILATORI
d'ilOgLINE
disol el pèl moixí
con' l'aigua disol la sal
El retes depllatorl d'Hornee ezt

jixofENsie NO perjudica. n• produilz Infiero ed colon. Al
acocead de no!** producira que son corroslua I provoquen
la sortida de erupcions. poden lec - ne se lea persones de pell
mea delicada, sena fletad», crema despees de l'aplicada.

drile

Normal el pel moi gi, penetra fine la arrel., 1 fee
atrofia. assolIct alds vea replda depilada permanent.
Tres minuta d'apllea:16 son satilenta per a obtIndre la
ealgusta /el Imperes) pel

wannt

Treinta! per <vindica segons el recents descobelde la ciencia moderna 1 recomanat pa ci cas asLítg
per la •sva acCIO suavIttant I Contervac10

mente

- -

FSPORTS - -

Carrera le tanlls — Medrar!)
Dlunaenge, 11 de maig, a les
guatee de la tarda. 'Cluar t die
de le temporada. FRENO "EL
SIGLO". Entrada !hure rIrcu.
!ad& 10 peueles. Entrada de
carruatges, 6'24 pessetes. Entrada general, F25 pessetes.
Impones compresos. Taquilla
del lastre de Novetate, Centres
de Letetaltlale 1 liquillem de
odrom. Servel especial d'Aut h inniltrie ' 'teils g rff la r;a.
ea de Latalunya. Servei extra..
ordinari de Tramvies,

1G1UAD4BLE No la mala olor, dona sensaclb de benestar 1
ottedat. suprimint ele dessuadors. Dona • la part deptlads
ano blancor 1 «metal incomparables.

A TO/13 Alotrl depilatorl ¡rancie es coartad • tot arme
dol nido, prder/t pee les edrius, Isallhits Si batima me
Lame, 1 ele cleurglans per a Carees operado« «liad«.

‚fit

PRODUCTES HORLINE:
AIDUA 13HORLINE (Untura progresslve per es cabello

biseca) . 4 • DEFILATORI (odia I Inetens(u): 1 • POLVOS
(mo). macetees): 2930. -CREMA (evita les arrugues): rack.
MOCA DENTIFRICA (ea eortzprim)ta efervescente): 1. BATHOL 1nONTRY (seda mlnerslo per 1 banye da pese> 410,
1saso3EL (cOmprImIte per a rellenaras' el CabIlln: 310.
DIMM owete1 5nemaysi
RidebIlmente DALMAU OLIVION••.
rx:ireo. Ot VIINERI3TRIA le • DAR/Ele/A

ak

