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Liquidat—sinistrament liquidat—rafer del crirn de l'exd'Andalusia, els relate i derivacions del qual han omplert
i prera a durant duee. setmanes, s'inicia al Marroc una etapa
(e segons les frases dels comunicats oficials, revesteix extradiflari interés. lleu's aquí una coincidencia curiosa. Quan els
radies haurien trobat a mancar l'abundant neylriment de notita sangonoses que oferien corn a plat del dia llurs lectors,
0. ele esdeveniments del Marroc a omplir, part almenys,
colutrrucs buides. I encara que els diaris no dedquin—i potreipas per culpa seva—tant d'espai aTs combate africans com
:praces per la mort dels ambulante de correus, is ultraevident
. la i portacia dels fets del Marroc és me superior a la de
fEta del tren exprés.
Els combats continuaran fins que calgui, diu categòricament
comen e.. ament de la fi? El Ocoraunicat oficial. Sera això
' ha e relacionar per força les deaTeres noticies del Marroc
b les reiterades . declaraciens del general Primo de Rivera as. • re que el Directori deixarä completament resolta
ouni. sa qüestió africana. A.1 cap de vuit mesos d'ésser al
hier, el Directori posa mit a la saludó d'aqueet problema. Ha
elgut se gurament pasear tot quest ternps per motina diversos,
ere els quals el de més pes és el d'haver d'esperar una estació
eorable al descabdellament de les operacións.
Maig, cl maig flora, coincideix amb la iniciació d'una etapa
e ess nt. Quan els moros tenien la iniciativa de la lluita arosven a intenzificar-la després d'enliestides les operacions de
isega. Ara els biete encara verdegen daniunt !a terca, i els
au tornen a espeteear nombrosíseirns. Senyal, dones, que
Itércit espanyol s'ha avencat aqueeta vogada a les habituals
tcHsons de les cubiles.
Creiem que ara este en el seu lloc aquella frase tan usada als
òiics: "In ha gran es p ectació". 1 si no hi fos, hi hauria
iber. Mereix molt més l'expectació el cure de les operacions
?l costat d'Alhucemes, que no pos els episodis tràgics i sinistres
ja assassinat sensacional però vulgar.
Seria deraanar massa l'exigir als directors de Ics operaquatre
es del Marroc i al Directori militar que resolguin
qui diu en quedre, din
vuit o quinze—una aitestió es. osa cae presenta diferents caire g clifícils. Des de la península
.- to sineaginen, amb un mapa davant dels ulls, que ranar d'un
t aun altre és com. bufar i fer empolles. Allò que en el mapa
iet pie, en el terreny da més accidentat i punxagut. Allí hi ha
ratanyes i rius, torrenteres i berranes. Els resultats que s'ohtelin han d'ésser, dones, a costa d'un notable esfore.
Aquesta
esta vegaea la qiiestiti està per enter er. mane dolo tecn , No ei ha politice per entremig. Sovint els técnica es planycn
int romissions dele nersonatges estranys llur art. Ara no
intromissions de cap mena. Teto
aspectes, tant els
ice com els militare ele eco:V=1es, entrellaçats com. estan,
ei del Directori, compost exclusivameat de generals que
tets la respectiva fulla
serreis.
Zenteres d'aquesta etapa va mis enllài tot de la qüestió
Afame. Si, en efeate, aquesta quedés resolta radicalment, la
desaparició del pla de les peoecenpaelons espanyoIes influeiert mnt en la marea dele afers intericre. Desetrih de la 1:definitiva del problema africà, que porta ja vint anys
arada, l'atenció hauria chieser portada sobre altres probl‘aque tenen també una importärcia innegable. I potser l'exnió del cranc Marroc consolidaria les orientacions noves,
ft la realitat -d'un èxit sorollós com a . coronantent d'ena
ele manifestes, declaracions, discursoA i notes, que cense
ia r ealitat no arribarien a tenle una tan gresca i fecunda
tä, cia.

füll de dictar: La PoliIiCel
EL NU PECAMINOS

tu so tat, fullejant una ixtita res
que es titula "Yeti
l'aparició de dos espais en
• He irgo les llegendes que
al reu de la superficie innatacsin a testimon:s de: naufr2zi.
z eta -Abillant la ntvia”. Per
"Nu". ter
Eoier. L'altre

s.
ha estat aixt? No he trigat a
amic que me. dita inforrnat.
dues eliminacions so obcfen
0:1 fra as tipografic; eren simple' enes impos'.cians de la censura.
i i ncerament que la pinosa an:b
es ne uen oblIguts els tensors a
.1rar llar desa g radabl e
tasca'
té
ei:eie No pot ésser que unen
‚tu
eee nu publicar amb intencions ertrobi lea snateix.es dificultat s
- el tu publicar amb intencions por• Ii laiues. En aquest fet hi ha, sens
en error.
lecnsti ben a:: que en aquesta mano atiem eis catalans. ni els
7:stes eis que
P°drk.'n hl ha enPt• dra. A Cataluaiya
la
Se7 :C7.CS dificultats per publicar
o pintura—sobre les
' III d'un diari o (rima revista.
,`s • Per exemple, que si LA PUICITA-1' en un número ettraordil eóa a una reproducei6 de
net, o de la Venus, del Gier4, r endemä rebrä una o dite;
(Rece:legue:u que dos anys
ne d'rna uses, n'hauria
'„• ese o dotze. Reconegten-ho i
Itra-nos-en.)
le 'a manera, resta el fet d'una
' . 11 un Poc especial,
poc
Poc trista davant d'una cosa
,rer narnent important com el cos

v:s:

C`4Iet orno les mil raons que losot•.c endh.riat, per prosarlure o
aq iesta mena de seneaciont

• Per& creient que l'orgageneral del m5s ha de fer-se
te jebebese duna human tat una
la base d'una humanitat
n°
atendre ca p d'aclimates
¡Carlee Se16nviln
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EN LLIBERTAT
Ha esta! posat en !liberta& a Ole!,

per ordre del capita genera!, el senyor
Antoni Bolós, pretidcnt d. • 1 Patronat
de la Biblic!eca de la Moneornurzirat de
/a e:Wat esruentade.

COXTERENCIA

Aeue a les den de la orille, tirrira
<leste a ¡Atete,, Bareelorí ass z•er,
liada neeroldgica antb ocasió dcl cesjenen i del raraliei d'En. Ftancese Pi
i fent ríe de le ,h araii?a e:4

sr-nyors Jame rIlit!et i Sin:J1 i Maride: Serra i Bar! r0,

UNA JUNTA
robjecte de pretarar ha "Festa
del vet ere cadí", insfihfida per Ea
/creme de Borle, e! Consell reglarla!
del p,rfit ha designas una Junta per
formar ,•1 u:1S (T'o!: vetcra . :s supervivenis.
L'EX-DIPUTAT A CO.,2TS

SEA'YOR FOURNIER HA
ESTAT NO.liENAT FISCAL
DE GIRONA
die 8,
La "Gaceta" d'ur.rans
pubEcava as Rëal decret nornmant
finca' de l'Ansfe-ncr'a territorial
Girar:a r.:.r - dfp-ulat a Corts de /a
Unid illoitirgica, pet clUstr:cte de Tcrroella de jlontori, ..rerryar Fortrnier,
que oeupe:a el e;',17:: de »ivis!rat
l'AtuTir, tre :,a de Lleydd.
•• •
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LLIBRES D'ART

La nava expediciú
a l'Everest

Cesar Martinell: Capen& de

En marxa cap al "camp de

Mostré' Senyora del Roser I
ses pIntures en pajotes vidriados. Valls 1924: in-S.*
119 pàgines. E. Castells, editor. Pren, sis pessetes.
Es -una monografia tan completa d'aquesta capella gótica,
que boza (tirite que ja no hi
res mes a afegir-hi, que és cosa definitiva. Tal con; el tito!
d'aquest llibre expressa, el mes
important que born hi llegeix,
es l'estudi analitio fine a la
minúcia dels celebres plafons
de raeoles historiades representant diversos episudis de
la batalla de Lopant, que deco-'
ren el sòcol de la capella del
Roser. Després de il'estudi que
de la rajoteria historiada de
Valencia i Catalunya quo a la
revista "Vele i Nou" publieä
anys enrera Mn. Gudiol, el llibre darrer de l'espaviat arquitecte de Valls As el mes conaplet i perfecto que hom hagi
escrit sobre tan important materia. L'estudi del senyor Marlinell va per a ell mateix i
per a les nombrosee relacions
que l'autor estableix entre els
ratone de Valls i altres que
per l'estil es troben escampats
per la nostra terca. i dels quals
aquest xarmant historiador en
fa un N'eritable inventari
Sense la noticia que ens
en china el senyor Martine111,
la majoria d'aquestes composicions de cerämica historiada
arquiteetönica, lizturien restat
per molt temps, potser per a
sernpre, ignorats dels historiadore, aeeistes, ceramistes i demes gent interessada en la rajoleria pintada catalana.
Aquest nou llibre del senyor
Martinell es, ultra d'una bellesa i metódica exposició de la
materia a tractar, una veritable obra d'art. literäria. Clara,
saborosa i delitosa, a la qual
els nombrosos gravats afegeixen persuassiö i eneis. Els dote
de literat, de recercador i d'historiador que erts feroz' codizar i estimar el senyor Martinell amb ocasió del seu primer
iliAre sobre l'escultor barroc
Bonifae, aquí en el !libre sobre
la capella del Roser de Valle
es troben augmentades i afinades. Aquest Ilibre, dones, no
es solament un llibre útil,
ädhue, un llibre bell, de lapareció del qual ens ha-veas de
felicitar.
Caseta de les Arts. Director:
J'ea:jata' Folch i Torres. Redacciii i Administració: Petritxol, 8. Barcelona. — Reviste
quinzenal, de eme, fulls
:Ilustrada sobre paper euNA
superior. Preus de subsecipció:
2 pessetes al mes. Fora de
Barcelona: 273 pessetes al mes.
Número solt. 7 pessetes.
El prospecte d'aquesta eeresta promet inolt i ande garantia de complir toles les prometeneos. Tant pel seu programa,
com pel seu tomate pel san tamanyei per la sumptuosa qualitat del papen, sembla tendir
Peelecticisme sever i ric de
l'acreditada revista francesa
"Les Arta". Registrarla no solament el moviment artistic
modern de la riostra terne en
tetes les .seves manifestaeions
andi•miques i aval y.:ades, sind
àdhuc en el que es don! d'art
antic i fine i tot les qiieetions
arquelbgiques que es regir! suscitant.
Ron] no podrà per menys
d'ebrir ample cr n!dit a tan bella empresa.
El Mundo en Puto, (Revista
mensual de la casa 1 del cotxiO.
Redacció i Adminietració: Balines, 183. Barcelona. Prole 2
pe s se tes.
Es uha de les mes lloables
temptatives tetes oit Ilengua
castellana, en la [tetara terca,
per a la divulgació del bon gust
eräctic oni la casa i en ço pertinent a l'automobilisme. Fins
ens atreviriem a dir que per
la rnodicitat del seu pren, de
d'alle millor que en el sen genere hom hazi aconseguit aci
i lora d'ad. L'amenitat, el boli
to, Feeplendidesa i la perfecció
Iti dominen. Adhuc ranunci, que
hi es abundant, està compost
amb la gräcra mes europea.
Cena Terra. — Revista mensual.. Redacció i Administració: carrer del Pi, 13, primer,
primera. Preus: Barcelona, trimestre, 6 pessetes. A fora, trimestre, 673 pessetes. Número
son, 275 pessetes.
Mes desinteressat que 'Panteriorment citat, te el .que representa aquesta altea rev11t4

de divulgad() del bon to, de les
modes 1 del confort moderne,
de tot so que pertoca a la vida
distingida i elegant. Es pot ben
dir que mai a Catalunya hom
ha vist res de tan generös i
amable cono la revista "Bella
Terra"; tampoc res de mes noblement temed, sense la Carrincloneria que en publicacions
d'aquesta mena es tan freqüent. Seise decadentismes ni
equtvocs, l'editor de ''Bella Terra ha sabut interesPar la
barcelonina que freqüenta Paris i Londres, que vin amb luxe intel-ligent i que per tant és
exigent en les coses del gust.
"Bella 'l'erra" ha d'entrar a
totes les cases catalanes on
l'ordinariesa, la medioeritat i
pervinguderia no tenen cabuda.
No ens oansariem de recoma-.
nar aquesta balta, luxosa i graciosa publicació de modas, art
i confort.
Bou Ambient.—Revista d'art.
Redacció i Administració: Coame, 46, Barcelona. Preu: 050
pessetes cada número.
Havem trigat a renusar la
publicació tic eviates d'arts,
per?) ara en tindrem dues, l'abans citada "Gaseta de lea
Arts" i aquesta, que serà revista gairebé exclusivament de
distada a l'art d'avançada i a
esplais literario. Serä alhora
l'òrgan del grup de pintors i
escultors que porta aquest mateix nom.
El primer numero, copiosament telustrat sobre paper safinal, es un esclat de joventut,
encisador, tant per l'optimisme
i la pletora desperaneament
que curulla cuna per les ingènuas inexperiencies que els collaboradors no curen de dissimular i que hi escauen d'allb
mes. El fervor modernista, si
es que aquest adverbi tau rebrega! pot aplicar-se a aquest
flore./ d'ardides de la darrera
tornada, apareix en el primer
número de "Nou Ambient" alternant amb una assenyada
veneració pele mestres catalana de mes valua que ja fa
anys abandonaren aquesta N all
de delicies que es la vida de
-l'artista; l'amor pel millor
art eatalä del ternps passat,
"Nou Ambient" seguiria manífestant-lo a cada un dels vinents números, segons ens fa
saber en el primer, salara aparegut. lIeu's aci, dones, una
prova de Iluc artistie que es

base"
.1•n•••••n•n•nnn

Fa alguna dies quo no es rabea noticies de l'expedida que,
repetint la temptativa de 1922,
intenta escalar el din da Mont
Everest. Corn és sabut, el general C. O. Bruce—que fou Por.
ganitzador i el cap de la gran
expediciö del 1922—ha hagut
de renunciar, per raons do sa
lot, a conduir aquesta, per a la
dirocciá de la qual havia estat
desiguat, essent substituït pet
tinent coronel Norton, Cl qual
també formä part de l'expedida
anterior, i fou alai mateix un
dels tres, amb Leigh-Mallory i
amb et doctor Howard-Somerwell, que en un dels intenta
per conquistar el din, va atènyer Vindret mes alt fins ara
Local, això es, 26,986 peus
(8,330 metres).
Actualment, el darrer despatx
del tinent.coronel Norton, telegraliat de Simia estant al "Thimes", era datat de KampaDzong—ciutat tibetana a 4,836
metres sobre el nivell de la mar

—el 1-1 d'abril. Norton donava
noticia de la primera part del

viatge a través "la planura inhospitaläria del Dongkar (4,800
metres). Núvols carregats de
neus — continuara dient — ens
amagaren durant dos dies el
Chomolari a dieta (un dels gegente himalaians, alt prop do
7,300 rnetres), i el Pawhunri
a l'esquerra, un altre gegant,
de poques decenes de metres
menor que el precedent) i el
tempa es presentava amenaça
dor. Amb tot, peree, Phavem passat bé... Ra yera hagut de cara-,
par tres nits a una altitud entre els 4,880 i 5,200 metres;
temperatura de més 1 a menys
2 Farenheit. Dos membres de
fert disturl'expedició han
bis gàstrics; tots els ailtres,
perb, estan be. Esperem
tenyer el camp de baso amb un
anticip respecte al 1922."
Per arribar de Kampa Dzong,
on havia estat situat el camp
de base en el 1922—a 5,050
metres d'altitud — l'expedida
havia d'atènyer Tinki Dzong
i Sitekar Dzong, despres, per
Rongbuk, atènyer el fons del
atacó central. Pene després d'aquest darrer telegrama del tillent coronel Norton, no s'han
tingut fins ara altres noticies
de l'expedició, la qual, si ha repetit aproximadament els temps
de =rae de l'expedició del
bona pelet de la solvencia que 1922, hauria d'Iterar arribat ja
tothorn concedirä a aquesta re- fa alguna dies al camp de base.
vista i al grup que representa.
Renal). — Un grup d'amics
i admiradors del gran pintor
de les gitanes es dispuse a publicar, sobre la seva obra, una

Converses filo-

monografía copiosa i ben luxosa, ielustrada ahundantment i

segons els procediments mes
perfeccionats de la tipografia.
Els eclitors d'aquesta monogratia nouellana voleo que resti corn Ufl monument a la gle
del pintor inhallable i ala-na
hora un llibre de bibliefil que
honuri la tipografia catalana.
InterventIons. — Acaben; de
rebre els números 1 i 2 d'aqueet a revieta mensual que
harn 'publica a París a manera
de "Gazette Internationale des
Lettres et des Arte Modernes".
La d.rigeix el conegut critie
Paul Dermee, es red'art
dacteda al earrer del Mont Ccnúmero 29, a Montmar-

tre, i té l'Administració al número 47 de la ruc. Peanche,
París. El preu es de 3 frenes
rally, a Freno, i do e'7,0
frailes aaitals a l'estranger.
El forma!, carecter i dictensimia iS el d'una sola fulla
cono de quetidiä, a la manera
de "Lee Nouvelles Litleräries"
i del "Gandido", pelee luda restringit per causa de la menor
quantitat de paper. Defensa el
enb:srne, les tendències que en
deriven, l'ad d'avançada en ge
en qüeetione de litera--nera;
tura combat per ageust cubisme literari que arrenca d'En
Guillaume Apollinaire i demes
literatura (Veraneada. Es una
tulla vibrant. intelligent i molt
vigilant; sovint, però. d'un esteticisme fantasiós i simplement verbalista com ja es tradieional en aquesta mena de
publicacions franceses.
J. liaos

EL TEXT DESTINAT A
AQUESTA PAGINA
HA PASSAT PER

LA CENSURA(

lógioues

Apoyar, aPpuyer i oppoggiare són
els prolungaments espanyol, francés i
itaa. del mot ¡latí popular appodiare.
El prolongament catalä d'aquest mot
hauria liagut d'esser apujar, i Ilavors
el postvertal d'aquest verb, ço és el
mot correspenent a l'espanyol apoyo,
al francas appui i a l'italià appoggio,
hauria estat apnig. Per() apujar i
apuig, Cts d'haver-se produit, kmblen

hacer desaparegut aviat de la Itengua,
cosa que. en veritat, no deixa de sorprendre i que potser s'explica per la
concurrencia de pujar. Com a conieqüencia de la pèrdua de apujar, el
catall manca don mot que correspongui exaciament a 4..poyar espanyol, appuyo-. francas i appoggiare
La llenita moderna miel:: el dos
mote apoiar i apio, segurament presos
de l'espanyol, cera sembla sobretot
provar-ho la forma del postvcrbal.
(Si apoiar fos antie, el seu postverbal
haucia pres la forma apoi, cota de esglaiar, esalci, etc., i hom comprendria
difícilment que, sota la influència castellana, tat ,..115ervant -5 e dcstnai i
legs, ° poi s'hagus canviat en apodo . )
Apoio ha estat bandejat, reemplaçat
per apoi: i avui tradaim correntment
apoyar i apoyo per apodar i apoi.
Hi ha encara partidaris de conservar aquests dos mots: els uns els
adenctrien sensc tractar de dissimulap
Por procedencia castellana, totes les
llengües presentant nombrosos 'nota
manlIevats a d'altres Ilengiies contemporänies 5 d'altres els admetrien com a
possibles formes migsävies de upodiare i de appodiunz. com remedar i
reno/ ho són de remediare i de rp

1 també hi laa qui, dins de no voler
renunciar a posseir un verb que cmrespongui muctament a apoyar. ;'inclinada a adoptar apejar i afraig. CO
lei formet que revestirien eh p.rolonpments catalans de aPPodiare i aspeAma si aquesta mota haguessin persistit en cateli cem ho han fet ea espanirol, en tunda i en
P. rabea

ELS

HILES

Ele preasupostoe de mfster
8
de u ni tiorpszd: roctaii ri siasi,ngpqa
i reuirnecae
'tse:laetocjárpyotodnsq seteu
pfuvGaocnanesc oproo
renog

er a
ministre d'Hisenda del GcNern
britànic. El ministre d'llisenda
actual, Mr. Philipp Snowden, es
feas lambe popular amb uns
pressupostos?
El fet es que, des d'ara, amb
la presentació dels pressupostos
treballistes a la Cambra dels
Comuna, Mt-. Snowden ha guanyat un dele primers Hoce en
els rengles dels economistes t
dels politice del món. Mi ha en
la seva obra tanta técnica económica com sentit polftle. Entremig de xifres vibra un ideal
cenyit per un seny ciar i seré.
No es tracta pas d'una pressupostos, capgiradors. Hora pot
dir que ser& menys innovadora
i revolucionará que els pressupostes de Mt'. Lloyd George. No
han fet esclatar una Iluita vio/ente com la que els darrers van
promoure. Han prodult, al contrari, un exceilent efecte a tot
el país, incloent-hi els conservadors, a despit de censurar
aquests alguns detalle, com la
supressió deis impostos Mao
Kenne, establerts l'any 1915 sobre la importació d'alguns articles industrials (autombbils i
Ilurs accessoris. rellotgeria i
instrumente de música),
supressió de les tarifes preferencials a favor de certs productes agrícolas dels adornenats .dominis anglesosLa característica mes notable
dele pressupostos de Mr. Snowden es la desgravació parcial.
Queden rebaixats els ¿rete d'entrada del sucre, el te, el cafe,
el cacau i les fruites seques, i
l'impost sobre els espectacles
de preu modest. Són abolits els
impostos sobre els beneficie de

les companyies i sobre els immobles habitats.

Es podia esperar que el ministre treba/lista, seguint les
tendències del socialisme, aug:mentaria alguns impostos directes que pesen sobre els rice

i els propietaris, com rincometax" i l'impost -sobre la venda. No ho ha fet. I As que la
täctica actual del Govern Macdonald consisteix a guanyar - se
l'adhesió de les classes humils
sense provocar el disgust de les
desees posseidores. Es una
tàctica que obeeix principalment al designi d'obienir en
les pròximes eleccions generals
una majoria treballista.
La disminució dels drets sobre el sucre. el café, el te i el
cacau va encaminada a "fer barata la (aula de menjar", com
diuen els anglesps. Tothoin
aprova aquestes disposicions.
La part verarnent combatuda
dels pressupostos es la supres516 de les tarifes preferencials
i dele drets Mac Kenna . Els que
combaten aqueets punts eón
els conservadors. Diuen que,
suprimint les tarifes proteicodale. es contribueix a afluixar
els llaços que uneixen la me-

trópoli als dominio. i que suprimint els drets Mao Kenne es
perjudica determinades
tríes britäninues, que en els
últims anys sliavien descabde-

Eat notablement, i os va a cita
d'augmentar el nombro .dels

obrers sense feina.
Els treballistes contesten que
aquestes dues mesures, de caeter lliurecanyista, corresponTn perfectament al resultat de
les elencions generals angleses,
contrari al proteccionisme. D'altra banda, observen que ratavenir les indlistries prbpies ami)
l'artifici dele drets de Duanes
de perillós, ante que ve a &ser
com "tironear" aquestes indtletries. Els lliurecanvistes no Noten que hont ies "bressi", per
por cite s'adormin o almenys
s'abalteixin.
A desgrat de les reduccions
en els ingresaos, els pressupostos de Mt'. Philipp Snowden presenten superàvit. Davant dele
794 milions de lliures esterlines dels ingressos (34 milions
menys que en els pressupostos
de l'any econòmic 1923-241 hi
ha els '790 milions de les despeses. ci sigui un excedent de
4 milions de lliures.

1 ELS ESTATS
minva ala tivantor entre ele dos 9
paisos.
Legalment, no . hi ha manera
de desfer racord. Perú sembla
que el president Coolidge, desitjds de conciliar la tesi japo,

nasa 1 els interessos i preludien

de Califórnia, ha insinuat al Co.
mi te. d'immigractei la conveniencia d'ajornar per a un temps
relativament allunyat l'aplicada
de la llei, per tal que hi hagit
temps de seguir negociacions
que permetin d'arribar a un
acord per restil del que s'arloptä,
verbalment Pany 1907, i que erá
conegut amb la denominacid do
"Pacte do cavallers" (gentle.
men's agreement).
Si no s'arribes a un acord
d'aquesta mena, les relaciona
entre la República nordamert.
cana i l'Imperi rifad, que havima
millorat molt, tornarien a ern.
pitiorar-se.
Els que,volen la Indepencitn-;
torna a basen a %Vas -s
hington una Comissió de
pins encarregada d'ins-istir

cialment en la demanda d'inds-•
pendencia completa per a aquel"(
arxipèlag. I ha anat a Londres
Zaglul, cap del Govern egipc:,
per veure d'entendre's amb
Ramsay Macdonald sobre la
base del reeoneierneent de la
independencia completa d'Egipe
te per part d'Anglaterra.
Les Filipines són avui arn,
plament autònomes. Egfpfe es*
quasi independent. Perú ni els
filipins ni els egipcia en teten
prou, amb això. Es molt el que
tonen. Elle he velen tot. Volea
tot el que és seu. Voten la independencia total, la llibertat
plena.
Zagal!, perseguit, empresonat
i exiliat mesos enrera com a
" agitador perdida ", presideix
ata el Govern d'Egipto i es rebut amb tole els honore corresponente pel primer ministre•
brllänic. Les- eleccions per al
Parlament egipci donaren la

victbria al partit de Zaglut, i el
vell confinat governa. Tombs
de les coses i mirades de l'ie
(hall
Les elecclons alemanyes.—
na confirmat la predicció que
les eleccions per al Reichstag
celebrados a Alemanya el din 4
de maig marcarien una evolucie
cap a la dreist. En efecte: el
partit nacionalista ha obtingut
un exit innegable, en perjudici
del partit e entre -drela aeabdiIlat per Stresemann i del "Zentrum" catòlic. En canvi, els
anomenats ultranacionalistes no
solament han per•iut, sind que
han t'et un papee ridicul, baue..
be per tot arreu.

Pel costat esquerre, una gran
obrera se p lia anal cap
a/ con:u/neme. arnb sorpresa
general. Els socialistes conserven, en vots i en diputats e/eo-f
massa

tes, el primer llo;:; perú han

perdut foro. terreny.
Desplaeada la majoria del.
Reichsteg clissolt , hi haurä
abens de l'obertura del nou
Reichstag un nou Govern. Es
dificil de dir quina combinació
de partits s'imposarà.
Vaspecte mes important de
les eleccions alemanyes es Paltenor. El nou Reichstag i el note
Govern, acceptaran les conclusions dels experta sobre el pagament de les reparacions?
Ens decanten 3 creure que sf,
tot preveient algunes dificuttate. De ilion/eme el sorolebellie
s'allunya. Els vençuts de la jornada sen els ultranacionalistea
de novell encuny, que, am le Ledendorf al capdavant, parlasen
de mamar tot seguit cap al Hin
amb la bandera imperial negra,
blanca i vermella.
A. Rov(ra I VIrgIll

a Europa
La situ2ció
—

A conanqu imo ht del looaut a
la Ruhr hl ha quatre cont. mll
obrare sonso reina. Aquesta el.
tuaoló no afecta ola interese°a
de la Indústria metainIrsIca,
franoesa, be quo ~Mili poe-.
seela grane reserves de oca,
La looletat do »Mona ha
deolarat que no entra en lee
aoves atribuolons vigilar ei biteMiel o 'Donando quo es yoquis
gl piel entre ele Relata Units aplicar a Alemanya.
Una casa angina ha doma.
I el Jap6.—Havent votat la nova
1161 d'immigraMO el Senat i la olat al ett4011% que una d'AisCambra dele Representante e n . manya 11 havia NI upa ttemasm
forma que tanca precticament da d'un m1116 de ?viene" a Par
lee portee a %a immigraoid ja- aar en tildare.
Rameay Illaodonald ha Ifivto
ponesa, el secretar! d'Eetat,
Mr. Ruidos. i et president Ceo- Ist a II. 11•11man4 a una 41800.0
lklee s'estoma a, (robar una vista pivads43=1411004
Mudó transas:Mona' QUO tse!
dla SO, a

In

e

Dissabte, 10 de maig
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La Cornissió provincial ha despatALCOHOLS PURO
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Eta atoados d'eiquadra d'Hospita- sumari per la troballa d'una fábrica cipals de: Capblat, Cavi, Oris, PaI HOLANOm
El guárdi tubd i un interessat ceruna bicicleta atropellà a Francisca
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La festa de l'Arbre fruiter
El partit de futbol entaulat darteloseta entre els equips Gramanet i
Sarrianen c (tots dos selectiozat s) empataren a un gol.
— La institució cultura i benéfica Lli g a de Defensa de l'Arbre
fruiter acaba de celebrar un festivsl musical i teatral, havent conci , t a t grans aplaudiments la noub ts caneonetista senyoreta Mara l'ensems la reFallad,.
o:rada companyia de declamació
ce Barcelona, que dirigeix amb tant
eueert En Joan Barrufet.
D'aquí a pocs dies Jara públics
rl ac t es que hauran de celebrar-se
r, a Diada Pro Arbre Fi-1liter, que
.nprnet ésser no menys huida que
celebrades en anys anteriors.
Les persones que desitgin fer alas donatiu per al dia de la festa
;^. favor dels pobres, dels escolars,
invilids o per als més vellets,
Ciol agrairà ho facin dintre els deu
podent
remetre-ho ost presies.
,ot. Eo Joan Salvatella. carrer de
caco josep, 6, o bé Major, 6.
SABADELL
L'Aplec de la Salut
00
00
Enguany hom prepara per a l'Aou
,se de la Salut, que és diumenge i
00
bans vinents, un enfilall de festes
00
00
Npulars i actes religioses que faso
su que retornetn a l'ambient de joia
00
00
Caliy e endarrera, quan aquesta íesos sabadellenea estava en el seu mä00
e;_m tsplendor i en cada cor, difiera,
hacia una mena d'impetu per
30
lo upttssar el goig de la diada i fruir00
00
00
o
00
05
1.111

00
9
9

00
'O

L'Apke de la Salut ens plan, perne ultra reviscolar la tradició, es
zra d'una mena de manera tota
grarlesa: da l'Aplec i es fan festes
:boa mirat ningú les fa i les fa tosiera Però una cosa simpática per
imunt de tot hi ha i és que "ofiCalmen:" no es fan festes de
volem dir. no s'ha fet un
:n volem
.frogtarria oficial, un programe amb
satis, un programa de t'esta roaAin l'Aplee de la Salut será una
ala liarga, que durará dos dies,
▪ se sentiran campaneo, que la
i les noies xisclaran cm' e per aquell lié de Deu dincomins de la call de la Salut,
.:dcions perfumades dincens
os litúrgics, i amb sardanea
-7. de festa a l'altre.
l'Aplec; reus aquí la
O nocent-se d'alegria una vea l'any. Veus aquí el srmosre Dona contemplant
seas devots enjogassat., i
a la seva vom.
ho tanmateix que sovint hi loaoestes com aqueixa, i encara si
zu a dir ho és mes de bo segons
ne. com si diguéssim ara, aqueolargada; és tan grat, tal com es
e posant les coses al món, fugir
O les ciutats i de les seres comcions i anar a fruir en la Orantelitat dels earrips on tot és sinttet és claror, ten es amarat d'ot7erissimes... Tanmateix l'Aplec
ti Salut sera enguany per als
ciutadans un consol i cocanJ .Ivant la Verge, a la qual de cor
k."..stri que ens siguin portats a
• raire fi i la serenitat diáfana
recrien mestrestant a la "Sa• ;er planes i
LLEYDA

Notes diverses
El president de la Diputació ala
Ot als delegats governatius dels
terirtes judicials de la provincia i
'k S sccietats agricoles, comercials,
' a strials i a tots quants signifi• en riquesa, soHicitant que inteiolin i procurin invitar a totes les
Anes i entitats perquè concort 0 a la l'ira de Mostres que el dia
lO del que som s'inaugurará a Barce
S'ha remés a informe a la Cot''' 1 6 provincial pel Govern civil
P r essupost extraordinari d'ingresdespeses carcelario del partit
la Sei sena, corresponent a l'any
424.
Ens comuniquen que tan aviat
rebi de la Mancomunitat el
'''lles Ponent certificas de trobar-se
c orreas del pagament del contegent provincial l'Ajuntament
;har enes, el cap de construc&,I s coslo, senyor Villalonga, gik i una visita sollieitada per a la
kes
trucci d'un escorxador.
Ida quedat eliminat del pla de
subv encions que l'Estat dóna
kr a la construcci6 de camino veiel de la Seu d'Urgell a Tui-

tr.,11 es

int

L 'Ajuntament de Mcnärguens
ar orda la construcció d'un edi-

t

'' n cu per destinar-lo a escoles
keitnals.
•
Segons noticies d'origen autos ubhasta per adjudicar les
d' re t de construcció de la Casa de
ni unicacions
"'en aquesta ciutat ha
''tat ato rgada al contractista En
csla Florensa.

•1

a la carretera de Calaf

Abir
" i a c erelip

i entre Castelldans i
ofisä un nou accident,
—"un l'a uto-camió de la casa Jan*anota, de Calaf, que es di111' a Basen, amb anega de wa-

t 4ali b bola de. d'una altura
bnottres, resultant, dels tres que
111, el mecànic iUè., i un
111%0 de la casa esmentade

LA PUBLICITAT
amb diverses ferides i capolament
general, qualKicades flotes elles de
pronòstic greu.
El remití, en

el moment de toa>
bar-se, es va incendiar, cremant•se
tota la carrega que portan i quedant inutilitaat
— "Ahir fou trobat mort a Caetelldans el masover de les terral
que en aquell poble posseen el diputat provincial En Francesc Xammar.
El cadàver presentava dues ferides d'arma blanca i una altra produida per una bala.

LES REPARACIONS

AMERICA

GRAN BRETANYA

DE TURQUIA

kifi ubre inigracii al Una casa eligiese de- La Asumid de la
nuncia que una firma
Seal ardiaerici
a
alemana 11 ha fet coFue
ra de BIEN sin manda d'un mild de Escòcia
iusells
:Hidria a hiciese del:
aß Comas
Londres, 9.—"Evening Standard"
japonesas

Ilei fanteännia
mida_b_19 escändol
• n•••n

NOirES RELIGIOSES
Quaranta hores: Església parroquial
de Santa Madrona. Horca d'exposicieS;
De les sis del matí a les set de la
tarda.
—Cort de Maria: Avui es fa la visita a Nostra Dona de l'Ajuda a la
sea', església o a Sant Francesc.
— Comunió reparadora: Parròquia
de Sant Francesc.
— Adoració nocturna: Torn de Sant
Josep Oriol.
— Vetlles en sufragi de les inimes
del Purgatori. Torn de Jesús Crucificas.
CONGREGACIO MARIANA DE

SARRIA
Aquesta Congregació tindrà deml,
diumenge, a dos quarts de nou del metí, la Missa de Comunió General Reglamentária a retglésia dels PP. jesuites de Sarrià,
SANTUARI DE NOSTRA DONA
DEL CARME
Demä, diumenge, al metí, a tres
quarts de deu, será beneit el nos altar dedicas a la Seräfica Mere Santa
Teresa de Jesús, el qual costeja la
"Setmana Devota" del Carme, com a
perpetual record d'amor i devoció a
la Santa. Seguirá la beneclieció el sant
de l'antífona gregoriana "Sanea, Mater Theresa" i, en acabar, l'Ofici a
tota orquestra. Celebrarà el M. R. P.
Provincial dels Carmelites Descalços
de Catalunya.
Per últim s'executarà el "Te Dentro"
de Fra Lluís de Santa Teresa, C. D.
A la tarda, a les sis, exposat Nostramo, cant del "O. Salutaris", 6: Pal'Estació. Un coral
lestrina, Rés
; serme) pel reverend P. Lite de Saat
J6scp, C. D. Tot seguit, la Reserva,
Benedicció i l'Himne a Santa Teresa,
A la fundó de la tarda, igual que al
tnati, es dorarla per besar un trosf,ct
de carn de la Seráfica Mere.
LA FESTA DE LES ROSES A
POMPEIA
Molt important resultä la solemnitat que abans d'ahir es dedicä a la
Mere de Déu de Pompeia en el seu
Santuari de la Diagonal.
La sentada que hi acudí fou enorme, havent-se de treure les cadires.
Es una testa, aquesta, que ha arrelat ja molt en la conciincia popular,
con ho demostra raglomeració que
es produí.
L'altar mejor presentan un especie fantàstic, guarnit de roses blanques.
Comeneà la testa amb una misal de
Comunió i plática a cárrec del Pare
Rupert Maria de Manresa , guardia' de
la Residéncia de Pompeia.
L'ofici fou celebrat pel provincial
dels Caputxins, P. Frederic de Berga, actuant de caper el rector de Jesús, mossén Mareen' Garriga.
Solemnialment es procedí a la benedicció de les roses.
Predicà el doctor Lluir Carreras.
La capella de música, dirigida pel
mestre Catalä, i que durant l Comunió havia cantot motets escollits,
executà una Ilissa nova del seu director: "A llaor de Nostra Dona de
Pompeia" i en l'ofertori entoni un
"Sub tuorn", del propi autor..
L'ofici s'enllaçà amb la súplica que
a la mateixa hora es dirigeix per tot
el mGn a la Regina, i es cantaren
tres salves, una del mestre Lamote,
una altra del P. Nicolau de Tolosa,
i la tercera del mestre Catalä.
A la tarda, amb exposició del Sagrament, es cantä el Sant Rosari, predicant el P. Miguel de Barcelona. En
la reserva es cantä e -J'antara ene",
de Victòria.
Allir es canta una Mina 1111 requiero
per ränima dels religiosos i beniactors del temple.
PARROQUIA DE LA PURISSIMA
CONCEPCIO
Demà, ditunenge: Misses de dos
quarts de sis a una. A les sie, exerei.
cis del Mes de Maria. A les vu i t, Primera Comunió Parroquial amb plática pel senyor ecetnom. A les den, Oilci solemne a cirrec de l'Associació
Josefina en honor del Patrocini de
Sant Josep, amb serme, pel doctor
Eduard Roman, prevere. A dos quarts
d'onze, visita a N. D. de Montserrat.
A les dotze, Salutaci6 Mariana. A
dos quarts d'una, plática doctrinal pel
doctor Ricard Aragó, prevere. A la
una, obsequi de les Teresianes a la
Verge.

ESTALVIAREU
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Caf€ amli Ilet
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diu que una signatura comercial anglesa ha niurat al Govern còpia d'una
Washington, 9.—El Senat canina carta d'una casa de comerç alemanya
ahir la • discussió respecte del projecte .fent una cotnanda d'un midió de fude lli sobre immigració. Diversos ora- sells, pagadors en ddlars.—Havas.
dora, pertanyenta a diferents perlita, La S. de N. no té atribucions
atacaren ourament l'informe d la
Conferencia adjunta a ics Celebres, per vigilar l'eventual bloqueig
recomanant que s'ajorni l'exdus:6 dels
japonesos. Moho senadon es mostraren crzeord en declarar que la =nigració és un assumpte purameat interior que no ha d'ésa. olne -e de regociacions ni de tractats a.nb restronger.—Ilavas.
• ••
Washington, 9.— Les Cambre: de
Comerç americanes, ratunt1.3 ahir en
sessió plenäria, a Cleviaänd (Ohio),
aprovaren per unatmnitat i sense cap
discussió ura resolue5 que s'elryarA
al Govern i en la qual s'opesea o reXclusió, ter a la immigració de!. súbdits japtnesos, coro t's d i :Ecsa en decret
TARIFES DE PRIVILEGI ANULLADES
Washington, 9.—Ha estas anuilada
per l'Oficina de Navegació una ordenança concedint, a comptar del 20 de
juliol pròxim, unes tarifes ferroviàries i maritimes de privilegi per a
les mercaderies destinades a ¿ser
transportades per navilis nordameriCans.

Aquesta anuHació es den a demandes que havien estas formulades pel
comen.—Hans.
LA SITUACIO A CUBA
NOTIcgES CONTRADICTORIES
Paris, o.—Les noticies que es reten
respecte de la revolució a Cuba seta
molt contradictdriea.
Sembla que persisteixen els combats a la provincia de Santa Clara.
Per contra, el Govern cuba anuncia
oficialment que la revolució estä a
punt d'ésser sufocada.—Havas.
LA SITUACIO FINANCIERA
DE MEXIC .
Nora York, et.—S'anuncia que la
situació financiera de Ifétrie ha empitjorat mis des de la darrera revolució.
Es considera que aquesta noticia podria ta p ir be aser una maniobra dels cercles financiera nordamericano—Hayas.
DE L'ARGENTINA
HA 'ACABAT LA VAGA GENERAL DE PROTESTA CONTRA
LA NOVA LLEI DE RETIRS
Buenos Aires, 9.—Ha acabat la
vaga general que balden declaras els
obrers en so de protesta contra la
nova Dei de retire
Resalten molt exagerades les noticies publicades per certs periòdics
estrangers segons les quals s'havien
aixecat en aquesta capital barricades pels carrero i hi havia hagut
nombrosos ferits.
En realitat resdevingut va ésser
que dttrant una manifestació deis
vaguistes es produf una collisió, a
conseqüència de la qual resultä fea* un dels manifestants.—Havas.
PROROGA DE LES ASSOCIACIONS SALITRERES DE XILE
Santiago de Xile, 9.—El noranta
set per cent deis productora de salitre a'loan posat d'acord per prorrogar les Associacions salitreres fina
a l'any soy).
Aquestes Associacions, que compten anib l'ajut elle Govern, tenen per
objecte agrupar els productors de salitre per tal de poder prescindir d'intermediaris entre ells i el comprador, i per mantenía. un preu uniforme i equitatiu del salitre—Raras.

DE SUISSA
Un triomf d'Onia Farga
Una sardana a Ginebra
Ginebra, 9.—Anit pastada l'artista catalana Onia Farga obtingué un
gran èxit en el recital que va donar
en aquesta ciutat, entusiasmant
l'auditor; amb una sardana de /a seva composició.—Havas.
ELS SOBIRANS ROMANESOS
A GINEBRA
CAP A BRUSSEL.LES
Ginebra, 9.—Aquest metí, procedent de Berna, han arribat els Sobirana romanesos, havent visitas
l'Ajuntament, on se celebre una re-

cepció a llur honor.
Després van mar a l'edifiei da al
Societat de Nacions, on van ésser
reines per Sir Eric Drunmond, sectetari general de la Societat
A dos quanti de tres ele sobirans
romanesos mancaren amb direcció
a Brusselles.—Havas.
VAGA DE MINAIRES A
Budapest, q. — Els minaines de
Pers, Salghtarjaa 1 Tata s'han declarat en vaga, deaumant un nou
augment

"EL MES"
1 4 70 Ptee. pot

talari.—Havaa.

XOC DE TRENS
16 PERITS
Gant, pot4 l'estaei6 de Gest Sud
es prodal 1101 Ron entre dos trepe
reseltant sebe lerdee-41am

d'Alemanya
Paria, e — Segon "Le Journal", el
Consell de la Societat de les Nacions
loa declarat oficiosament que, en vi-tut del pacte que va donar lloc a la
seva creació, la missió suggerida pel
Primer anglès, Macdonald, de vigilar
el bloqueig econótnie que pogm, s infligir-se a Alma:va per incompliment
de les seves obligacions sembla que
no entra en les atribucions da la Societat.—Havas.

HACDONALD INVITA
POINCARE A UNA CONFERENCIA A CHE QUEPIS
EL DIA 20
París .o—L .\ g lncLt Ha yas ha estat informada que l'ambaixador d'Anglaterra, en nom del senyor 3facdonald, ha invitat el senyor Poinearè
a entrevistar-se amb el citat senyor
Macdonald a Aaglaterra. L'entrevista
tindrä lloc, sie emnä acord, a Chequers,
el dia 20 de l'actual.
L'entrevista tindrá carácter oficie»
i privet i segurament no hi assistirà
cap coHaborader dels dos primero ministres.—Haras.

LA SITUACIÓ A LA RUHR
400,000 obrers sense Mina
Dusseldorf, la ronca de
la Ruhr va augmentant el nombre d'obrers sense feina, i pus
ja Ja a quatrecents mil.

Corren runiors que aviat es
demretará la confiscació de di-

verses mines.—Ilavas.
EL LOCAUT DE LA 'titila NO
AFEBTA PER RES ALS INTE.e
RESSOS FRANCESOS
Paris, 9.—El locaut de les
mines de la cesura de la Ruhr
no afecta per res als interessos
de la indústria mell•Urgica
francesa, ja que aquesta possecix abundants reserves de
C012.

L'augment dels lliuraments
efectuals per Menianya, augmera (lega als acords concertats amo la "Micurn", basta per
a los fhbriques franceses, en
les quals s'han remad stocks
que s'eleven a 250 mil tones,
havent-hi detingudes ailtrament
seixanta mil tones a la frontera francesa.
Per altea banda, les explota
cions franceses funcionen normalment, produint sis mil tones
dihries.
1 per últim les stocks ante,
riorrnent rcunits, et transport
deis qual sos ésser slispiis,
troben disponibles per a qualsevol neeessitat.—Havas.
INQUIETUD A BERLIN PER
LA SITUAGIO OBRERA
Berlín. 9.?El tocata de les

mines de la Ruhr produeix viva
inquietud, car es leva que el
moviment s'estengui a attres
zones mineros.
Els representants d'ami:116s
partits estan convocats a Berlín. perd no es oren que puguin
realitzar negociacions t'Uds
aban de la setmana entrant.
Amb motiu de la gravetat de
la situacid, el ministre del Tre_
ball no assistiria a la inaugura.-o
cid de la Fira de Coldnia.—Ila.

vas.
EL 'PARTIT SOCIALISTA CELEBRARA UN REFERENDUM
SOBRE SI S'HA D'ACCEPTAR
O NO L'INFORME DELS
TECNICS
Berlín, 9.—La Direcció del partit
socialista ha decida per unanimitat
proposar la celebrad() d'tm referéndum popular sobre la qüestió dc
ha d'acceptar o no l'informe dels
Comités de périts, tota vegada que
les eleccions no han aportat cap claredat sobre el dit assumpte.—Havas.
NO HI HA ENCARA CONFERENCIES POLITIQUES
Berlín, 9.—El president de la República no ha conferencias amb cap
cap de partit respecte de la constituciö que ha de tenir el nou Govern.
—Hayas.
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ES VEN
telefonia senas
aparell
fila, marca "Godi", de tres
lämpares, amb quatre auritrufare, NOU DL Mal«.
Rad: Barbarlo, II i 13, Imprenote

Londres, 9 — Cimbra de Comuna.

—La discussib (l'una proposició de llei
encaminada a concedir a Escòcia l'autonomia s'ha trohat autornatiament
abandonada per hacer durat més de les
hores reglmentiries.
Els diputats laboristes escocesos increpara' vicdentment el president de la
Cambra perqué no havia intervingut
oortunament per tal que no succeis
aloe& originant-se amb aquest motiq
un tumulte que (hará alguna minuts.
El president ha hagas de Regir l'ordre del dia, i a conseqiiincia d'haver
augmentat l'escàndol s'ha vist obligat
a aixecar la sessi6.—Havas.
DISCURSOS DE AfACDONALD
Londres, 9. — El primer anglès
Macdonald pronuncia ahir un discurs
en la inauguració de l'Exposició Colonial, que titirité Roe al Cercle de la
Premsa.
Declarä que redí a' la revolució i
racollida entusiasta feta a l'actual evolució politic permetran sens dable a
l'Imperi britànic mantenirse en la seva prosperitat.
Afegí que la próxima revista naval
de Portsmouth demostrará el poder
considerable de la marina bririnIca.—
Hayas.
MACDONALD ES TROBA DESCONTENT PER LA LENTITUD
DE LES NEGOCIACIONS
ANGLO - RUSSES
Londres, 9. — El diari "Star" creu
saber que el primer ministre Macelonald es troba descontent per la lentitud am qué es porten les negociados'
anglo-russes i per l'actitud deis delegata russos.
Com a conseqüencia, el primer ministre ha decidís prendre part personal;
ment d'ara endavant en les negociacions, erquè desitja donar totes les facilitats per arcibar a un acord satis'
factori, peni, afegeix l'esmentat diari,
té el propòsit de fer comprendre ala
delegats russos que les discussions no
oden prolongar-se indefinidament. —
Hayas.
X00C D'AUTOMOBILS
4 MORTS I DOS FERITS
Lille, 9.—Prop de Gassel ‚os
cacen dos automòbils, lucen.

diant-se'n un. Del fet resulta.
rein mortes quatre persones i
greument tenidos altres dues.--t
S'ESPEREN A PARIS ELS
CAPS D'ESTATS MAJORS ROMANES I IUGOSLAU
París, 9.—Als cercles político s'anuncia que ultr ael cap d'Estat Major polonés, general Haller, que ha
arribas ja a Parls, s'esperen a la
dita capital els capa dels Estats majors romanifs i iugoslau.—Havas.
MANQUEN D'EXACTITUD LES
NOTICIES RELATIVES AL
FRACAS DE LES NEGOCIACIONS FRANCO -ROMANESES
París, 9.—S'anuncia que manquen
d'exactitud les noticies que circulen
respecte del iracas de les negociacions entre França i Romania.
El ministre de l'Exrerior romea.,

senyor Duca, toniarä a

Paris

blustalh Kan' Palea
anuncia l'aboliciú deis
parlare* arce 1 armen' 1 del gran Kabina I
Conitantinob/e, 9. — MuelaKemal ha deelarat que dintre de poc temps seran abolits
ele patriareats grecs i armenis, ajo( cona el Gran Rabinat,
la influencia del qual no pot
esser tolerada després que abs
'
abolit el Califat.—Havas,
CONCENTRACIO DE TROPES
TURQUES A LA FRONTERA
DE SIRIA?
Londres, 9. — El "Daily Expreso" publica amb les neceaAries reserves la noticia que
Turquia loa concentrat trepes
a la frontera amb Siria.
Es diu que les !orces traques
han enderrocat dos aeroplans
francesos que bombardejaven
les poblacions siries.—Havas.
fh

L'AVIACIÓ
Pelletier D'Oisy arriba a Rangoon després d'un perillós
viatge
París, 9.—Els Serveis de l'AeroMatice comuniquen que el tinent
aviador &anees Pelletier D'Oisy, cea,
ha sortit aquest mea de Calcutta

en direcció a Aykab, es proposa, si
tot mana bé, prosseguir el seto viatge fins • Bangkok —Hayas.
París, 9.— Els Serveis d'Ae-

rontrutica comuniquen quo el
tinent aviador Pellier d'Oisy ha
arribaikaa Rangoon, havent efe°
tutti ürfa recorregut de mil dos
cente quilòmetres en sis hores
i trenta minuts.
Afegeiten que durant el vol,
eiclatä el neumätio d'una roda
del tren d'aterratge i que l'aigua del radiador comenca d'evaporar-se Der l'excessiva calor.
Va haver d'aterrar en terreny
de molt ma/les condiciona i el
vulgo ha estat molt dur, per
haver hagut de volar per damunt d'elles muntanyes i travesear gran nevades, veient-se
alguns copa voltat de grans remolina d'aire.—Havas.
LA INTERRUPCIO DEL RAID
LISBOA-MACAO
Simia. 9. — Segons les darreces noticies que ea roben a
aquesta capital referent als
aviadora Paez i Sarmento, led
gnus avaries qua ha sofert

l'aparell que tripulen, els impediran per algun temps de continuar el seu raid cap a Macao.
Segueixen encara a Jodhpur,
poblad/1 del Radjpulana.—Havas.

equegta tarda.—Baese,

Els Soviets es neguen
a un arbitratge
MO5C011, -9. — S'afirma, conträria-,
ment a Ça que diuen els periódica oficiosos de Berlin, que els Soviets es neguin a sbtrnetre a un arbitratge la re,
solució del conflicto germano-em.
Hayas.
L'ACTITUD DE RUSSIA
Moscou, 9.—L'Agancia Rosta confirma que la delegació comercial deis
Soviets a Berlín Ola negat a participar a la Fira de Mostres de Colónia, ami com a prendre part en la
subliasta de pells que se celebra a
Leipzig.
Diverses remeses de mereaderin
procedents d'Ucrän:a han estat retirades de la circulació per via alemanya.
Als cercles económico de Moscos:
s'aprova aquesta actitud.—Havas.
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
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VALORS CUPONS- GIRS - CANVI

Negociem tots els
cupons venciment
I de maig

LA RECAUDACIO PER IM1108.
TOS INDIRECTES I MONOPOLIS FISCALS A FRANÇA DU -4
RANT EL MES PASSAT

la abiseló ha segun, el seu viata
ge a Tadla, on han arriba&

M'ASIA I ALEMANYA

RAMBLA ESTUDIS, 11 1 13 BONSUCCES, I i 3

DE FRANCA

/retuesta resultats favorables
es deuen no solament ale augmenta deis impostos, sitió tambe os be situadó econlmlea, essent-ne una prova el reintegrament de 300 millone de franee
fet pel Tresor n1 Batan de Franca, i la disminuclO de la (leena
hició fldurihria QI1P figurera en
el bailarle del dB, Bane publinat
äh i r.—Na va s.
L'OLIMPIADA DE PARIS
Parla, 9.—Espanya s'ha ins.»
crit per prendre part en els torneigs olímpica de tir al blana,
tic de caca i esgrima, però transe haver decidit en guinea proves prendrä artp en cada un
dele dita esports.—Ilavaa.
E LVIATGE DELS AGREGATS
MILITARE ESTRANGERS AL
MARROC FRANCES
Rabat, 9.—Els agregats
lars estrangers han arribat avui
a leal Mellar, essent rebelas pel
coronel Mangas, tomandant del
territori de Tedie i pel Panä.
Eemprés de visitar la ciutat,

Londres, 9. — Telegrarieve
de Roma al "Da:ly Maui" que
ahir es va declarar sait incendi
en un dipósit de fustes imme -e
diat al Palau Reial. Tan aviat
com es declarh el foc, la farni-4
Ha reial va sodio de fea seves habilacions, i tant el rei
com la preina, princep del Pia -1
mont i princesetes aqudaren
als treballs d'extinció, (miopemut amb els bombers que acu4
diren a Morar l'incendi, que
s'havia declarat a primeros ho-i
res de la tarda i amenaça proa
pagar - se al Palau.
El rei aprofith l'ocasi6 pe,
impressionar algunes plagues
fotogràfiques mentre els bombers acabaven per dominar
compiletament el loe—Hayas,

BANQUERS

des-

ia!.

—o00

SOLER i TORRA a'

prés que els reís de Romania hagin
sortit de Suissa.—Haves.

París, 0.—La recaudacid per
impostos indirectes i monopolis
fescals en el mes d'abril passat,
h apujat a la quantitat de 1.870
milions de franca, rebassant en
(291 milions lea :Urea calculades en el pressupost.
La recaptació pele mateixos
conceptos durant els quatre primero l'ilesos d'aquest any, ha
excedit en 1.230 mMons a les
xifres del pressupost.
La romptacid dar itot l'anq
1923 ha excedit en 1.356 minona a co que. s'havia Cen-
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L'exit cada negada més gran d'aquesta publicació i
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el lea repetidea instances deis nostres lectora, ens han
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A l'enseme, per facilitar la räpida lectura, inaugurarà
unu segona epoca amb un nou format (9 per 16), mas
manejable 1 estètic. Els nous volums meran també
enquadernabies i es vendran al MATEO( PREU DE

•
•

decidit a convertir-la de desenal en

CÈNTIMS

DISSABTE, aparelicera l'onze fascicle, publi-

cant tres antes pleno de fina ironia, del popular
criptor

es-

▪ LLUIS CAPDEVILA
tittflats

▪

•
•
•

•

ROBESPIERRE

la trageldia d'un almi anamorat
EL CASTIG. El caz inversemblant d'ua boa malle;
EL RESSUSCITAT
L'impera fi d'un-haalt qua no havia more.
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LA PUBLICITAT

Del Muni cipi
CONCERTS DE L'ORQUESTRA PAU CASALS
ni-entenada de la magnifica orquesira barcelonina que dirigeix l'illustre
artista Pau Casals ha trascendit
eirenger fins al punt désser I ma de les
comptades orquestres mundials que han
rebut invitada especial per prendre
port a les festes artístiques organitzades en la present primavera a la
capital de Eranea amb motiu de la
y111 Olimpiada.
Acceptada amb entusiitsme aquesta
invitació, han estas a•senyalades a la
riostra orquestra les datos 24 i e del
enes que san per actuar a Paris al
Teatre deis Camps Elisis. Per a
equests concerts ha triat el lustre Ca'
cals uns excellents programes. en els
quals figuren obres de les mis diferents escotes.
• L'actiu empresari del Gran Teatre
cl Liccu, senyor Mestres, coneixedor
dels projectes d'En Casals. ha volgut
cferi7-ne les primicics al nostre palie
gonseguint que l'Orquestra Pau Caaals doni abans de surtir cap a París
dos concerts en fesmentat Tcatre, erecutznt els mateixos programes que presentara al públic parisenc.
El repertori d'aquests concerts les
obres següents: Beethoven,
nia heroica" i "Obertura Coriolano";
Schubert. "S imionia inacabada";
Brahms, Doble concert per a violi,
%jalonee l i orquestra, amb la callaba'

ració dels concerdstes Enrie Casals i
Maurii Marechal (aquest darrer del
"Trio Casadesús", que ve a Barelona
pel als festivals Ravel, organitzats per
l'Associació de "Musica de Camera");
nrquestra: Strauss, "Don Joan"; Albeniz, "Catalonia"; Granados, preludi
de "Goyescas"; Falla, danses de la
'Vida breve" (primera audició); Manen. Ball de "Neron i Acté" (estrena); Garreta. sardana "A En Pau Ca-

ials".
•

iternests concerts tindran lloc els dies
19 i so d'aquest mes, a la nit, havent
quedas obert rabonament a lidministració del Grau Teatre del Liceo.

CRONICA DE CULTURA
A L'INSTITUT
MEDIGO-FARMACEUTIC
En l'última sessió de l'Institut Bledico-Farmacèutic, el doctor Vidal Fraxanet desarrollä la
e eva comunicació d'espasmes
vasculars i les seves manifestadans en raparell de la vieira
Féu un estudi de les principals manifestarions i del medie diagnóstica, exposen interessants casos clínica.
Inlervingueren en la discusió
els doetors J. l'oren& D. aran. Cornac, Campe i Morales.
INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA
En Fültima sessió científica
celebrada a l'Institut de Medicina Práctica. ocupä la tribuna
el (terror Gaietä Casanovas, dieertant a propbsit del tema
anunciat. amb presentació d'un
ras elinie tractat de estenosi
esnfäaisa.
VEREDICTE F.MES PEL JURAT
DEL MI CONCURS ORGANITZAT PER LA SECGIO D'ARQUITECTURA DEL CENTRE EXCURSIONISSTA DE CATALUNYA
Tema I.—Promi de la excellentíssima Mancomunitat
Catalunya. Desert.
T o ma IL—Prerni de l'excellentfesim Ajuntarnent de Bareelona. No s'adjudica.
Aceessit de 150 pessetes al
treball que du per lema "Barcelonina".
T o rna ¡II —Premi del Misstrissim senyor bisbe de Barcelona. Desert.
Tema 1V—Premi del senyor
Manuel Vega i Mareta direelor
de l'Eseola de Belles Arte , a la
Monografia de la Ma g ia Canvadó de Badalona). Lema:
"Masía".
Tema V.—Premi del sensor
Francese del Villar i de Carmona. ex-president do l'Aesneiar ió
d'Arquiteetes de Catalunya. a la
Monografia de la rasa de la
marquesa de Monasterio. Lema:
"Temps afile".
Tema VI.—Premi de l'Escota
Superior d'Arquilectura de Barcelona. al prnjeele d'Escota que
eigna F,1) Ramon Aradas.
Areessit de 150 pessetes al
que eigna En Franceee
Terna VIL—Prenii del Centre
Plxenreionista do Catalun ya. al
projorte d'urbanització dele enlorns de la «su. que signa En
Josep Llufe de León. •
Tema VIII—Premi d'En Guillen, Busquets. president de la
Feedd d'Arquitectura al projeeta que signa En Manuel CaPe!.
, Tema IX.—Premi de la Sea.'" 06 d'Arquitectura, al projecte

. d'Hostal Rural. que etarra En
Manuel Cases.
Tema X...—Premi de PAssociaeld d'Arquitectes de Catalunya
al *Proyecto de Estación 'hiles-Media para Metro", que signa
. las Josep Llufa de León.
Barcelona, maig de 1024.—
»p robetas del Jurat: Miguel
11, Adolf Florensa. Oltifluele, loan Ruiz

•

EL "PREMI PELFORT • HA ESTAT FALLAT
Sota la presidencia del tinent
calle, delegar de Cultura, senyor Castillo, es reuní el jurat que ha de proposar a l'Ajuntament la concessió del
"Premi Pelfort" a la millor menearla o treball original relatiu a dende'
mecániques o físico-quimigues presentades al concites que va convocar-se
oportunament. El jurat acordi propocar el "Premi Pelfort", consistent en
13,no0 pessetes a la memòria que porta per lema "Antoni ile Marti".
El dia que la Comissió municipal
permanent obri la proposta del Jurat,
s'obrira el otee que conté el nom de

DI. Ode madi' d., i f-O 24 s. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
s.—SITUACIO ATMOEF3RICA GENERAL A .
LES 7 DEL MATI. (Observaciona d'Europa, Nord
LES 8 DEI. MATI. (Observacions de la Xaras) nteteoroldgica catalana, comunicades per telifon):
d'Africa i FAtlintic, rebudes . per telegrafie Dense rd):
A la Peninsula Ibérica s'ha establert el règim anEl bon temas es general a Catalunya, amb alguna
ticiclònic, regnant bon temps sols amb alguna núvols
núvols a la regid costera i seré a la resta. — En
a les costes de la Cantarica i a Catalunya. — Les
les darreres 24 hores encara ha plogut lleugerament
baixis pressions dels d
dies es troben actuala l'Empordä i a la regió pirenenca. — La mínima
ment a l'Europa central, observant-se pluses a gaitemperatura al llac Estangento ha estat de s graus
rebé tot Alemanya
sota zero.

./ISKI0M131,11.
O pasta
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l'autor de la memòria premiada.

L'EXPOSICIO
Entre altres acords presos per la
Junta directiva de l'Exposició hi ha
els segiients:
Subvencionar ata 90, 000 pessetes
les testes de maig.
Adjudicar les obres d'habilitació de
l'Estädium a la Sncietat Foment d'Obres i Construccions per 60.260'24 pessetas, puix resulta la proposta més

• Barb

LA JUNTA DE

econòmica.

3,1,0

RGELONA
TARRAGONA.
•34

Tramitar concurs per a la realització d'obres destinades a establir uns

vivers a la zona dels "Tres Pins" amb
pressupost de 99.88723 pessetes.
El mateix acord per a construir el

el

pont de Miramar a la carretera de

Montjuich, amb el pressupost de pessetes 91,08936.
Procedir a racabament de la usuta del Parc Laribal, amb i3,482.3t pusetes. •
Designar una ponencia formada pels
senyors Ponsà. Batllevell i Trias perque dictaminin sobre l'extensió . que en
definitiva ha d'assenyalar-se al para
de Montjuich.
LES ESCOLES A SARRIA
Diu una nota oficiosa que el delegat de Cultura senyor Castillo ha giras una visita d'inspecció a les Escocoles paliques de Sana, hayent-ne
tret la impressió que urgeix dotar l'asmentada barriada de locals higienics on
establir dignament les escotes nacionals. Per tal de contribuir urgentment
a solucionar aquest problema, el senyor Castillo propensá a la Comissió
municipal permanent la construcció
d'un parvulari al solar del carrer de
Cuyäs, propietat de l'Ajuntament. on
s'hi podrá traslladar l'actual escota de
pàrvuls del carrcr de Piquet, actualment situada en un pis que té per velas
una taverna i uns estables. Aixi mateix el senyor Castillo ha donat ordres a rAsiessoria tecnica de Cultura
per tal que activi el projecte de transformar el local de l'actual encola de
nens en una graduada completa, tal
com exigeixen les necessitats de la
barriada de Sarrie'.
RECOMPENSA ALS BOMBERS
S'han rebut 300 pessetes per a la
Germandat del Cm de Bombees. procedents de la casa A. E. G., en agraiment dels serveis prestats pels individu d'aquel l cos, amb ocasió d'un incendi ocorregut als seus magatzems del
carece de Mallorca.
MULTES
A

e.

VENTS SU7-ERIORS A BARCELONA. (Sondatges de Vatrobsfera 14,e e

quasi tapat. — Classe de núvols: fracto-ctimuls, cúmuls -nimbus; cúmuls-nimbus; cúmuls-nimbus.

Temperatures extremes a l'ombra
Màxima: 11 . 2. — Minima: 12' 5 . — Mínima arran de terra: ro's. — Oscillació termométrica: 5't. —
Temperatura maja: 14'6. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: do milimetres. — Recorregut del vent en igua Itemps: ego quilòmetres.
niencies o necessitats deis treballa encomanats a una casa,
sigui absolutament necessari
efectuar algun treball en dissables a la tarda i per tal que
no es lésioni cap mena d'interessos que per ríndele Ilur
requereixen ésser despallats
necessäriament els dissabtes a
la tarda en Centres o oficines
oficials o particulars, es designarà pel pateó o qui el eubstitueixi, el personal competent
a la índole del treball a efee,
tuar, sense que, per cap concepte, es pugui obligar a la
resta del personal de la casa a
acudir ala seus despatxos o
oficines durant la tarda de disSable.
Quart. — El Comitè paritari i la Comissió mixta entendran en les denüncies que per
incompliment daquest acord es
presentin davant el mateix, seguint e,bs mateixos procedimente perquè es regeixen per
ala altres assumples sotmesos
a la seva deliberad() i solucia.

LA NOVA
MANCOMUNITAT

fent.

41iNgle~r437-xis

egorel**7.
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Palau Erial que el senyor Alvarez de
la Campa donara al Rei a l'acte de
prendre possessió de fesmentat Palau.

CRONICA SOCIAL
IMPLANTACIO DE LA SETMANA ANGLESA A LES OFICINES
NAVILERES I ALTRES-GENTRES SIMILARS
La CUIlliSSió mixta (lel Treball en el Gomeras de Barcelona , en sessid ordinäria celebrada el die 5 del mes corrent,
apros ant la proposta formulada per unanimitat pel Comitè
Paritari Grup tercer (transporte), acordä_ amb' caräcter
general obligatori per al corriere comprés dintre del Grup,
la implantació de ranornenada
"Selmana ;inglesa" a lotes les
()finillos de Navilers, Consignataris, Agente de Duanes, Comissi)nistes de Tràfec, Transportistes i altres que integren
ol Raum de Transporta en general (ene les excepcions que
ammenyala la Ilei per a delerminades ()Peines reconegudes
empeeialment com de caràcter
públir i lee que es dediquen ab
transporte per ferrocarril exclusivament) en ele següents
termes:
Primer. — El treball cetinanal als dits &empataos 1 oficine3 sera de 18 horas cota a
repartides en la forma
•
proporció que s'estableiai a
cada caos de cornil acord patrona i dependents o empleats.
Segon. — El treball cessar
a tole els desmato' i oficina
• les tretze • horas de dissabte
no ea reprendrä fine el Mamut següent.
111111111 peserine

les rambles han de conservar el sets

L'ACTITUD
DELS PROFESSORS
DE LA MANCOMUNITAT
Fins anit passada, a les dots
re, no havlent rebut per ésser
inserida al nostre diari la retraclació de cap dels professors signants de la Hetra a
M. G. Dwelshauvers, ni teniem
coneixement d'haver-se adoptat pels esmentats professors
cap nou acord que impliqui una
modificadó en l'actitud que
han vingut sostenint durant
lote aquests dies i que per les
noticies partieulars que tenim
da 1 sera la definitiva.

El plebiscit de les

Rambles
Gairebh la totalitat dele que hi
han intervingut s'ha manifeatat a fa-

vor que les Rambles continuin tal
com san.
Com ja s'havia dit, finen& efecte

WrieTWolme~

joier En Doménec Layret la clan del

del mati):

Horca d'observació: 7, 13, 08 hoces
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7685, 769'5, 769'o. — Termòmetre sec: 152, 16'1, 150. —
Termòmetre humit: 52'o, zio. 122. — Humitat (centéssimes de saturació): 66, 59, 7 0 . — Direcció del
vent: SW., S., S. — Velocitat del vent en metres per segon: 4, 12, 8. — Estat del cel: quasi seré.

dient que Osan donat ordres pesqué
les brigades activen la reparació de
vies i empedrats en les obres que estan

UNA CLAU D'OR
Ha estas encarregada al conegut

es.

OESERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

peesetes a venedors de mercase

A lAlcaldia s'ha rebut una comunicacia de la Direcció dels Tramvies

7

. Altitud, metres:
250, 500, 1000, 2000, 3 000,
4000
Direcció:
SW. SW. W. NW. NNW. NNW,
Yeloeitat en entres per amen:
lo,
10,
20.
3,
3.
4.

proposta del Delegat de Provei

per contravenir ordres donades.
LES OBRES DELS TRAMVIES

.piv tt ynt s 9 ARt4, i5t0
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• Morena
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mcnts sisan imposat diverses multes
de so

Sumió da Camera de

SERVEI METEOHOLOGIC DE CATALUN
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ELS PROFESSORS DE LA
M iNCOMUNITAT

Din "El Die Gräfico":
"Continua sanse resoldre
l'assumpte referent al missatge dels professors dels centres
docente de la alaneoniunitat.
Se'ns diu que complint ordres superiora, el secretara de
la dita corporació, senyor Sans
i Buigas, visità alguns deis signants per trabar una fórmula
de solució amistosa i que els
esmentats senyors, en nom propi i en el de la majoria dels
signanls, contestaren que res
no havien de discutir amb un
funcionar ni amb la persona
que representava."
ELS MOSSOS D'ESQUADRA
"La Vanguardia" anuncia
que durant l'estada dels monarques a la riostra °tutea ele
moscos d'esquadra munieran
la guàrdia exterior del Palau
Reial "com institut genuinament rataltt (igual que he Tan
a Guipúscoa i Biseära els coseos de mlquelets i miagon6)".
ELS PRESSUPOSTOS
El Gomal' permanent
reunit aguaita setmana per
continuar l'estudi dels pressupostos.
A la secretaria del senyor
Sala ee'ne ha assegurat que en
iiiqnenee reunen) no Y)» per ppig,
MA

ahir al migdia, a la sala nova del
Consistori, l'escrutini del plebiscit
acordat per l'Ajuntament, referent
a /a conveniencia o no de convertir les Rambles en boulevard. Lacte bou presidit pel senyor Alvarez
de la Campa, acompanyant-lo en la
tanta presidencial la Comissió d'estudiants de l'Escola d'Arquitectura, que intervingué en la votació
efectuada entre els djts escolars. Els
estudiants de la comissió eren els
següents: En Joan Rios, En Janme Casulleras, En Joan Padrós En
Germà Rodríguez i En Gaietä Borso Gonzalez. Aquest darrer actua
de secretad escrutador.
Hi assistiren representacions de
la Cambra Mercantil, Institut Català de les Arts del Llibre, Reial

Academia de Bones Lletres, Aseociació de venedors de teixits al detall, Associació de Vente del carece
del Call, Unió Sindical de les Arts
del Llibre, Sindicas Professional
d'Industrials flequers, Centre , Ailtonotnista de Dependents del Cotnerc i de la Indústria, el president
del Cercle del Liecu, i alguns regidors.
L'alcalde va saludar els concurrents i pregi al senyor Borso que
cona compte del resultat del ple-

biscit.
El senyor 'torso va dir que el
plebiscit, en unes corporacions s'havia fet votant individualment els
socis mitjançant paperetes si volien
Rambles o boulevard ancssin a votar, pesque suposaven (me tots, cont
a bous barcelonins, volien la conservaci,i de la Rambla en la seva
estructura tradicional.
El resultat de la votació pel pri-

procediment és el següent:
Rambla, 15,06; boulevard, 737.
El resultat pet segon procediment
dóna lambe una gran majoria als

mer

partidaria de la Rambla.

.

Del plebiscit resulta que hi vengueren part 8j entitats, de les quals
3 1 han manifestat que tots els seus
associats se311 partidaris de la continuada de lea Ramblas.

Acabada la lectura del resultas
de l'escrutini, l'estudiant senyor
BOT1112 digné que, en reinan, havia
de fer constar que en tots els vots
enluce es manifeste un gran amor
per la Rambla, degut als sentiments
metieras per la tradició d'armesta
via ciutadana; pera en moka infor‘nass es inenifeeta »pialó gua ei bé

carácter tradicional, a la vegada, cal
tenis en compte el successiu desenenrottlament de la ciutat, i, per consegüent, l'augment del tränsit, pel
qual motiu, si be la Rambla no ha
ae modificar-se, en el sentir de la
seva estructura, cal rezoldre el problema de la seva circulació.
A continuació, ressenyá alguns
dels projectes proposats per diverses
entitats i acaba donant les gtäcies a
l'alcalde i a la concurréncia.
El senyor Alvarez de la Campa
digué que l'Assemblea tenia un carácter verament ciutalä, i que, per
Sant, sense formulistnes reglamentaris de cap mena, podía fer lis de la
paraula qualsevol dels circunstants,
si aixi ho desitgés.
Com sigui que ningú manifestà
tal propòsit, continua dient que tant
aquest Ajuntament com l'anterior
tenien descomptat el resultat del plebiscit, pesqué coneixien molt be l'amor amb que Barcelona té cura
dels seus valors tradicionals; va explicar a continuació que co que es
proposa rAjuntament és establir una
comunicació directa amb els estudiants, per recollir les impressions
de tots, ja que és evident que, fins
conservant-se fa Rambla en l'actual
estar. cal modificar-la, i això és

molt delicat, pesqué tocar la Rambla a tocar quelcom que afecta l'anima de Barcelona. La missir; de
l'Ajuntament es, dones. ara, seleccionar. escolles les modificacions
proposades per a un pla vast que s'executara "a posteriori - , car que la
modeficació immediata de la Rambla
que cal escometre aviat no afectará
sinó a problemes de trànsit, que no
impliquen modificacions radicals.
Acaba donant les gracies al poble
de Barcelona i als ciutadans fer esents.
Acabada la sessió, l'alcalde obsequia amb doleos i sesee els representante de corporacions que lii havien concorregut.

Anuncis Oficials
COMPANYIA HISPANO-AmEm CANA D'ELECTRICITAT

senyor acerofletes a la junta general ordiabría '(articles 17, 18 i 19 dels
Estatura socials) que se celehrarä el dia 28 de maig de 1924.
al domicili social de la Companyia—Alareón. 9, Madrid—, a
les onze del matt.
Als efectos de l'arlicle 12 dele
Estatuts, queden designats els
següents Banca, en els guate
eis «mayor:: accionistes hauran
de dipositar Ilurs accions alta)
'una anticipació mínima de set
dies. contra lliurament clnuna
targeta d'assisteneia estesa al
seu 110771:
•
MADRID, Banc Biscaia, Banc
Central i Banc Urquijo.
BARCELONA Societat Anbnis
ma Arnús-Garf.
BILBAO, Banc de Biscaut.
BRUSSEL.LES, Banque de
Bruxelles y Cassel & C.'
ZURICH, Credit Suisse
BERLIN, Deutsche Bank.
FRANCKFORT, S/M. Deutsche Bank-Filiale Francfort S/M.
Madrid 29 d'abril de 1924.-El president del Cosieren d'Administrad& El lEartlelb 410 Comillas. — El eeeretar1,1111Iguel
VIdal I Qu'enfiela. •
Es convoca els

l'Ajuntament

LESFLOli-DENIAIG
A les cinc de la tarda, o mes tard
—o mes tard o mes aviat,—com Es

costum els dimarts, ahir, divendres,
es reuni la Comissió Permanent del
Consistori per tal de veure d'acabar
la feina començada dimarts, que no
pogueren acabar parqué havien dinar a sopar. La reunió, menee els
periodistes, impaciente. es dedicaven
a diverses (cines, titile les unes, agradables les altres, totes variarles, durà
fins a dos quarts de dcu de la nit,
hora que, posats d'acord i satisfets,
sortiren de Ilur cau per anar a exposar-se a les mitades del públic al
saló del Nou Consistori, que ara és
del Novissim.
Hi entraren, a més dels periodistes i algun funcionari, els senyors
tinent coronel Alvarez de la Campa,
Ponsä, sempre amb aquella simpatia;
Nualart, tan laborista sernpre, encara
que noma lm sembla; Tallada;
Camp. amb una ma entre dos botons

mal, oi

El nou Gens
Electoral
Pul comino la t a sen

d'e;ector:
Avui, dissabte, dia to, comerle.
rá la confecció del nou Cena eas,
toral, d'acord amb el Reial deeft,
de la presidencia del Directori eq¿,
litar.
La inscripció al Cena es farä
janeant una buelletina d'inscripcii;
que eta agents designats per
dia repartiran a domicili.
Aquests butlletins d'inscripció 46,
indiv.duals; a cada un cal consig.
nar solament les dades referents a

una sola persona.

Cal contestar totes les pregunta
del butlletí d'inscripció amb llega
clara. emprant sempre que sigui pe,
sible la máquina d'escriure.
Han de figurar al Cens electoral,
havent d'amplie, per tant, el corres.
ponent butllett individual triasen>

de ramilla i una altra a l'esquena;

ció:
ELS BARONS QUE DURAIrt
L'ANY 1924 FACIN 23 ANYS
MES;

Castillo, "Oiga, Sr. Castillo, usted
no sabe una cosa que yo sé"; López
Llores, amb dos noms i tot: Zatnora, que no se'l pot prendre en una
hora; Blasco, i el doctor Medites.
sempre tan atrafegat amb les (marmita hqres.
Llegits els documents d'aquella

LES DONES SOLTELES QUE
DURANT L'ANY 1.724 FACIN
25 ANYS O MES;
LES DONES VIDUES QUE
DURANT L'ANY 5924 FACIN st
ANYS O MES;
LES DONES SOLTERES DE
23 0 24 ANYS OREES DE PA-

manera tan clarament

RE I MARE;
LES DONES SOLTERES DE
23 0 24 ANYS QUE NO VIS-

resulta que slavia acordat
taz del Pie de l'Ajuntamcnt transferir una pila de diners d'un lloc a
l'alise de manera que sense perjudici per a ningú. amb aquest senzill joc
de mane, sortissin 150,000 pessetes
per a les festes de maig, destinades
a celebrar la rebuda entusiasta i
l'estada dels reís a Barcelona.
Fou decidit també que, ara que ve
l'estiu, s'installi una font d'aigua
fresca i a l'ensems pública a l'encreuament dels carrera de Castillejos i de Llorens i Barba.
Després la Comissió Permanent
examini els avantatges del Pressupost d'Interior i Eixampla, en el
qual es (an economies que pugen a
la diferència que existeix entre una
quantitat de 78.304,99166 pessetes i
una altra de 71.000,00 0 . suprimint totes les vacante existents. I sembla
que hi hauria hagut encara mis economice si no Id haguessitt hago! tantes daneses.
Aquella projectes de pressupostos
seran exposats al púhlic quinze dies,
del lo al 23 de l'actual , i el 27 es
reunirá el Plc de l'Ajuntament (finalment!) per discutir-los i aprovar-los,

QUIN AMB LLURS PARES 1
QUE EXERCEIXIN UN CAL
REC, OCUPACIO O TREBALL
QUE ELS PERMETI DE SUBSISTIR PER SI,
I LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A
L'AUTORITAT DEL MARIT.

No n'hi ha prou amb procurar la
pròpia inscripció.

Cal contribuir a fer inscriure tots
els amics que reuneixin les contlicions exigides per fuer elector.
I cal vetllar perque no es come.
tin falsificacions o inclusions
godas.

Tindrem els nostres lectors al cmrent de les instruccions que calgni
seguir.
De moment cal amplie amb teta
cura els butlletins d'inscripció, i fa
en.-ciltarsfuno get
carregats de la confecció del Cens
electoral les dadas corresponents
aquellos persones que, per abúltela
o per qualsevol altea causa, no canplin personalment el butlleti respec-

si els agraden.

tiu.

Un cop comunicades aquestes coses,
que fosen religiosarnent escoltada
pels escons buits. el senyor Alvarez
de la Campa digné que eren les den
menys vint i que li semblava que decentment ja es podien retirar.
I toca la campaneta.

Les sardanes

L'Exposicid
d'Avicultura
AVUI S'INAUGURA
L'Exposició d'Avicultura que
aquesta tarda s'inaugurara al
Palau de l'Art Modero. no tan
solanient serä la mas impon out
que s'ha celebra( a la Poninsula, sitió que en molt s aspeel es
avantatjarir la majoria de les

que s'organitzen a les principals ciutats de l'estranger.
La eireurnsläncia de concórrer al eerlamen tes nacions que
van ;e1 cap del progres avieola
mundial, presentan( les vuele
tats mes notables de llurs races. de Ilurs caracteristiques,
donen a la manifestad() que
avui s'inaugura un relleu extraordinari, Dificilment s'oferirá als nostres avioultors una
ocasió que coit aquesta els permeti contemplar en el seu con;Out i estudiar en detall els
avenços que s'han realitzat en
materia avícola.
L'Exposició será una veritable i utilissima lliçó de coses
que heni d'aprofitar per tal
d'rnipulsar les nostres indús.
tris del camp. que avui no es
troben en l'estat de floreixement que fóta desitjable, i al
qual ens fan inereixedors les siqueses de la nostra tersa.
L'ordre que Ola seguit a
l'in a tallad(' do les diferents
seccione facilita en gian ma_
nera l'examen de quant es conté en elles. El públie podrá ferse dirree amb n'olla facilitat
de les grans novetats que s'exhibeixers i As d'esperar que les
eloqüents lliçons que de la seva visita es desprenguin seran
altament profiloses per a la
nostra indústria avícola, amb el
que es contribuirá fermarnent
al seu fornent i prosperitat en
benefici de la riquesa i el progres general del 'lastre país.
Per a Facie de la inaugurad()
de l'Exposicid d'Avicultura cal
advertir que rds cotxes de les
autoritals i invitats oficials
}lastran d'entrar per la Plaça
les Columnes i seguir per la
rampa del carrer de Mèxic, di.
rigint-se al Palau industrial.
El públic en general haurä
d'entrar al Palau de l'ATt Modern per la porta on acaba la
'filia del trainvia i lambe per
la Placa de les Columnes.
Ha sital. delega% J'alcalde per,

Per a avui, dissable, al acetre
entusiasta Foment de la Sardana, de Barcelana, donara, de
set a nou ria,7 se5 graluites
d'ensenyament de sardanes a
l'estatge de Pentelat Violeta de
Clavé, carrer del Cortita],
número 17. principal. prop de
l'Arc del Trinnif.
A la nit, a les deu, a la Placa del Pi. el l'ornent tia organitiat una audicid de $ardaner:,
que correrà a carrec de l ' aplau.
dida cobla I.a Principal del
Camp de Valls. desgranant
Vexerdlent progt e anla que a conUnen-trió detallem:
"Sol ixent - , l'oldrä; e•Cats
prodon - , Nlanén; "Florida", Pa

jol: "La feata major". Mosert
s IS'Aplee d'Alfou", Catalä; -Vs
Fornells.
• ••
Avui, dissabt P, a les deu de la
vetlla, l'Agrupació Sardanista
donará una audieid de sardanes
al carrer del Parlament. a ear.
ree de la cobla Cathalónia. elecutant el _segrient programa:
"l'esta de Reis - , Mercadee;
"Mariona" (estrena:, molins:
"Mereteneta", Bou; "Ilitine-,
- L'ideal del jovent
ni ni a 1 lii :
alegre"
(est renal , Quer ;
(estrella), Vicens„
Dissabte, nit. gran andisi6
per la Cobla Barcelona al cae"
ver de Vila i Vila, 89.

• • •
Diumenge, dia 11, a ies deu
en punt ile la vetlla, a Pestatee
de l'Orfeó Escota Coral Martinenca, extraordii,hria arelició
de sardanes per la prestigiosa
(mista Barcelona, que desgra nani el següent valiat i escolla
programa:

tal que representi al prineep
d'Astúries en l'acte d'inaug ura
-ciód'aquestCongrAvib
tura.
cónsul
de
Acompanyats derl
França, M. Le Compte Gustave de Laigue, han visitat el sinyor alcalde els senyors Che fles Voitellier. professor de
('Institut Nacional AgrOrl bee
de París; Paul Deehambre, pro'
fessor de l'Escota Nacional d'.4
gricultura de Grignon, i Emite
Blanchard, director dels eervaie
agricoles de Seine et Oise i Cl
senyor Compte Delamarre
Monchauchs, vinguts a Barre'
lona amb motiu de rEzpo
d'Avicultura,

te, ID de mate 'de (Mi

GOVERN
junR

ruisaaorrier

_

DEL DIRECTOR' MILITAR

FOREN EXECUTATS EIS REUS CONDEMNATS PEL num DE L'EXPRES D'ANDALUSIA

AL

MARROC HAN CONTINUAT ELS COMBATS INICIATS DIES
ENDARRERA

L'exectIció dels reus
del crim de l'exprés
seis:Un de re:tenso informaci6
t i corresponsal ens /lo enviat, tot
reftre.t als tíltints MOMeliS dele
i eis desees prolixos de
•mace
ck; material, convenculs ole els
•
Ucgidors ens ho Ggrairdn, i
wers tot alió que positivament
‚mir se veritoek tules?, dieforKa per ols que has segull el pro-

ELS CONDEMNATS
esdrid, 8.—A dos quarts de
ere de la matinada tots tres
rebut la COMUrti6, cadascü
seva cella, i després han
-tat acompanyate pels capere de torn.
>seres de les quatre del maeenori Sänchsz deix redacsSel testament remetent-lo al
,defensor senyor Vidal i Moencarregant-li que complete
riaseva darrera voluntat.
Després de la segona missa,
Sisees signaren l i ada d'ingrés
e ea Germana de la Pau i CaL'EXECUOIO
Sta dreta de la capella on es
teaven situats els patibols, hi
hUa un piquet d'infanteria comas per un tinent.
Es representació de l'alcalde
e trebava el regidor senyor
leerte.
Alguns germans de la Pau i
teitat es trobaven igualment
e unió dele velos de Madrid,
wanonis de l'acte.
les sis, sorti l'Honori Säne
ter portat a pes de /tragos
ja sacerdot i del seu defensor
mor Vidal.
En arribar davant del patfbul
ecmiadä de tots, besä el Cruarreu ä les mans i va aseentamboret.
Diem Edil besä les mans dele
werdets; el botxf de Madrid i
ate Burgos varen complir el
r. tomes.
lies 610 Sortí en Piqueras
S, cape la.
.3 banda dreta l'acompase un germà de la Pau i
•sal.
‘asseure's al patibul del
i el botxins realitzaren
ell idèntica operació que
i'anterior, que queda aca' a les 6'14.
les 619 sorti en Navarrete,
t quasi en l'aire pels gerde la Pau i Caritat.

evant de Navarrete hi arian sarerdot amb un crucifix
4rnä.

assegueren els acompaass, i per tercera vegada es
el la terrible maniobra,
ere executada la sentencia
)523.
ten polsats els tres eadäe i certificades les defune.
624 era hi s sada la hannegra al pal de la porta
'pal de la Presd Model.
1*.ia hora desprri s d'ésser
l'illtim ron, toreo trets
l4'te 3 cossos dele patfhuls i
tajasen estesos a terna, em1:allats en un sudan i Mano.
l'euidament se relebrä una
ra de 1-?qtriern. que fou rada

des/0r de la Preste les
la Cardal. funrio'i s tle la Presó, germana de la
: Cacen i algunas altres
emane; do

.911e3.

El linsnt corone Iretiral
r särilia civil reirarregat per
familia de Navarrete de rele lee despulles de Josep

(hez Navarrete, va rebre
d'aquest una carta en la
is 'aremiarlava del seis pare

fl

la seva Triare.
El o amin,)anl senyor Melilla.

leal: de: Navarrete, estigue
afer enriant anib Piqueras.
fsi i Piqueras i in nou relat
allat de l'esdeveniment en el
ro r orro/1 do !enceres d'Ahe n la nit del crim
res, dona detalla
:tic la forma en (PA
rsmetre el crim.
(Ille
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REVE LACIONS D'HONOM
u ni d i passt la darrera hora
k s eca vida seriar separare' sol moment del seu ad -

Parlà ämpltament 'un?) el!,
alguns manifestacions
' ere s‘iant s.
meva eituaceleeeonbmica
i?.11 8 — és molt precària; el
q ue tinc l'embargaria la
ita
ITle Va rasa del carrer de
nav ista val uns set mil du-

säpiga tothom, que jo no be ro.
bat ni he matat; jo no sä més
del que he dit. Si vaig apremiar
a Navarrete fou obligat per la
me y a situad() precária.
Navarrete ern va dir: Per pta.
der pagar el que et dec s necessari assaltar el cotxe correu,
i jo Ii vaig respondre: "Fes el
que vulguis", Aquesta és teta la
nieva culpa.
lionori continua dient:
—La iniciativa fou sempre de
Navarrete; jo em vaig limitar a
escollar els seus plane. Jo no
cree, no puc creure en la complicitat de l'Ors, puix mai vaig
sentir parlar que estés en intelligencia amb Navarrete.
Despees parlà do Teruel.

Antoni—ha dit—havia fet un estudi sorprenent amb determinades cartes del joc; les coneixia totes pel
cantell, encara que el joc sencer estigués en unes altres mans. Una vegada em va dir: "Quan jo posi sis
duros a una carta, tu posa-hi quatre
mil pessetes", i em dona guatee bitllets de mil. Va ésser una cosa esveradora. Va sortir la carta de Teruel, i amb dues jugades va fer saltar la banca. Segons em va dir, en
aquest estudi de les cartes hi esmereä
un any. Teruel pensava anar a Montecarlo junt amb Aragón—el nom
del qual ha sonat amb motiu de la
tragedia de l'exprés,—però Aragón
no es decidí. Si ho hagués fet, Teruel hauria arribat a ésser immensament rk.
ELS BOTXINS
A les deu del metí i després de
prestar la declaració que ordena la
Bei, han estat posats en llibertat
els executors de la justicia de Madrid i de Burgos, sortint acompanyats de dos agents de policia de
servei del jutge instructor.

LES DARRERES MANIFESTACIONS DE PIQUERAS
Ahir, a la matinada, el comandant
Aureli Masilla, advocat de Navarrete, estigué conferenciant amb Piquema i amb l'advocat que el defensa. Segons s'ha pogut saber. Piqueras, en la seva conversa, ha fet
referencia a la forma en que es cometi el crim, fent importants revelacions, que en part desvirtuen la
venció que fins ara s'ha cregut certa
de com esdevingui el fet. Ha fet
observar que els perits no havien
estat pas encertats en dir de qui
podlen &ser els cabells trobats
en una de les mutis dOrs, i assenyala el fet que ningú no s'adonis que
ell quan fou detingut duia ls cabells gairehé tallats arran, amb la
qual cosa volia dir que aquells cabells eren seus i que degut a aquesta estratagema hacia despistat a
tothom.
Els periodistes han preguntat al
comandant Matina les declaracions
que li havia fet Piqueras durant la
seva darrera estada a la presó, i el
comandant ha respost: —"Realrnent, les declaracions de Piqueras
no tenen res de sensacional, però
desitjo callar alguna cosa que podria perjudicar a persones que viuen
i fer molt poc favor a d'altres que
ja no existeixen. Altrament, Piqueras ha dibuixat la silueta dels seus
companys amb una seguretat amb
una justesa de frase extraordinàries. Segons ell. Donday is el pitjor de tots els encartats en aeuest
procés. Si ell liagués parlas a temps
els condemnats a mort haurien estat
quatre, pera') no ha volgut declarar
res que pogués perjudicar els seus
companys.
Piqueras parla Ilargament de resdevingut a l'ambulancia. Ni Teruel
ni ell acceptaren de primer antuvi
les proposicions d'Honori. Les declaracions de Carme Atienza respecte aquest punt concret són exactissimes, peral) a Teruel la necessitat
i la fatalitat a ell el feren perdre.
Assegurà que el conyac no estava
preparat; no es prepara perque ell
s'hi oposà decididament. L'ampolla,
va dir, la vaig comprar jo i la vaig
tenir en poder talen fins que es destapä al tren per oferir-ne una copa
a Lozano.
Recordo molt bé, ha afegit el comandan:, que Piqueras digne que
havia comprat mitja ampolla de conyac i la que es trobà a l'ambulancia era una ampolla sencera; això
vol dir que els companys de Piqueras era aqueata la que havien preparat? , D'altra banda, Piqueras jurä
repetidarnent que ell no va intervenir en la baralla i que no havia acceptat el pla del robatori si li haguessin dit que hi havia d'haver
sang. Piqueras sostenia que hi havien hagut tres dispars i que Teruel fou qui matà a Ors. Antoni duia
dues pistoles, amb una de les quals,
la que es trobi bruta de sang i amb

particules de terra, copejà l'Ors, i
Pere pesa damunt
de 22.500 pessetes. amb l'altra va fer els dispars que li
el 'Petera
te
,solament deixo la produiren la mort.
insi d Inte rnacional, que ara,
Despees eseeigue ell mateix els se.r q5 desapareixerä; menys güents encàrrecs: "En la Inspecció
un maletí de pell; un ganivet de camp
s,' ei S Mobles queden a beel dels meus germans Per- per al meu germà; un de níquel per
,l ie ituin un mitjä de vida. a l'advocat; un rellotge pulsera per a
p oies, ni dines'.
la me ya filla; uns canjes i unes Higacames per al meu pare; un imperdible
Pre fro que procuri
. 4 mey a membria. Digui pel toll i que es bimba totes les liseves
I MI Negados, porqué b0 . «rte, tuess
eatia

cartera i im portamonedes que tambe
hast d'Ener per al meu filL 1 samba
una pistola arre funda i uns mecedora."
També ha distribuit els escapularis i
abres objectes que li donaren en entrar
en capella. Aquests escapularis — ha
dit al sets defensor — per a la meva,
dona, el Crucifix que mesa regalas el
marqués de Portago per a la mesa
mace; aquets escapulati per al meu
fill; aqueas altre, per a Antònia; un
altre d'apesta escapulario per a Elena.
Honori ha oit miau i ha combregat
amb fervor, com igualment la que
s'ha dit després per obtenir la gracia

de l'indult.
A prees insistents del seu advocat
ha acceptat una taga de café i una
copa de conyac. El defensor d'Honori ha demanat al jutge que el seu defensor fos executat en primer lloc,
favor que li ha estat concedit. Poc
abans de complir - se l sentencia ha
recomanat novament la seva filla al
seta advocat defensor, que en tornar .a
casa seva despees de cumplir la seva
missió al costar dels reus, ha trobat
la seva recomanada malalta a conseqüencia de la impressió que li ha causat
fexecució del seu pa -

ELS CADAVERS
A les vuit del metí han estat traslladats els cadävers dels reus, després
d'efectuada l'autópsia. Amb el cal-

monja' de costum, el capellä del cementir) ha dit una absolta a la porta
de la capella, i acabas aqueas acte la
familia de Navarrete s'ha incautas del
cadàver per enterrar-lo pel seu compte.
Els cadävers d'Honori i Piqueras, que
no han estat reclamats per lee respectices famílies, han estat sepultats a
Loases judicials de caritat. Lacte ha
acabat a dos quarts d'onze.

Visites
al president del Directori
Madrid, 9. — Aquest matt
han visitat el general Primo
de Rivera els sots-zeeretaris
de Gràcia i Justicia, Instruccid i Treball, el director de Comunicacions senyor Tafor i el
coronel senyor Villar. El general Moltó hi ha anal a comunicar-li que s'havia executat la sentencia contra Navarrete, Sánchez Molina i Piqueras.

L'impost de consums
als Municipis
Madrid, 9. — El President
ha facilitat aquesta tarda diversos decrete, entre els guate
hi ha el següent: Autoritzant
el ministre de Finances per
anticipar o ajornar la supressió de l'impost de consume als
municipis.

La causa
contra Vidal i Planas
Madrid, 9. — Dilluns es començarà a veure la causa contra Vidal i Planas, per la mort
d'Anton de l'Olmet.
El fiscal sollicita que se
imposi la pena de quinze anys
de reclusid temporal, aceessdries i coetes processals, essent-li d'abonament per al
compliment d'aquesta condemna el temps de [tres() provisional soferta. Cona a indemnització dele perjudicis, el processat abonarà 15.000 pessetes a
la familia de Lluis Antón do
l'Olmet.
LA NOVA MONEDA
Madrid. 9.—Demà, a les den,
es reunirà al ministeri de Fi.
nanees la junta consultiva de
Moneda, a fi d'informar sobre
la pròxima aeunyació d mofle.
da de cupeeniquel a la fàbrica
nacional. Es presentarà als re.
unite, els estudis i modela reaI t za ts.
ELS TITOLS DE LES OBLIGA.
CIONS DEL TRESOR
Madrid, 9. — El Govern ha
arordat que els nous Mole definitius de les nbligarions del
Tresor es confeccionin a la fàbrica nacional, i no a Anglater_
ra, con) es feia fine ara.

Un comentad d'"El Imparcial" a la contestació del
Directori a les sol.licituds
dels senyors Romanones
i Alvarez .
Madrid, 9.—"El Imparcial" comenta la contesta que el president
del Directori lia donat als senyors
de Romanones i Islelquladez
Alvarez, referint-se especialment a
aquestes paraules:
"Quan la "Unión Patriotica" visqui, quan el país compti amb un
comte

cens electoral variable i es convoquin eleccions..."
I diu: "Si el Directorio aprecia
amb els mitjans d'informació que li
dona l'exercici del Govern la intensitat amb que valiosfssims elements
apolítica acudeixen a engrossir les
Mes del ,partit, la formuló del qual
ha cregut convenient al bé públic,

alentar i alavarir, quia d'ay, oda

perlli bi pot haver ea que altive
grupa d'homes exposin al país lea
leves idees i ele setas pro:ateas?
No solament no bi pot haver el

perill per a aquella valiosissims elements apolltics que ara es convertiran en polltics actius canviin de condició i se separin del franc caml que
el Directori els ha traçat per escoltar un o mis discursos, airad que ara
caldria aquesta baralla entre manita
vells i notas i novissims, ja que no'
més es plantejaria sobre temes purament ideals. En canvi, la tranquillitat del país no pot Esser major. Totes les classes socials esperen apacibles que se les convoqui a exercir

els seus deures de ciutadans amb les
garanties d'igualtat i 'libertas que
promet el Directori, i aixi sergirä la
voluntat clarament manifestada.

En aquest ambient de pau i serenitat, quin perill hi pot haver en
que cada agrupació exposi les seves
idees? La mateixa "Unión Patriotica" no es formarà ambient cense
la lliure discussió, apassionat con?
tease d'explanacions, que constitueix

la force fecunda en les baralles po, litigues."
El

Consell del Directori

!Madrid, 9.—EI general \ Ta
dit que en la re--lespinoah
unió del Directori hi han as-

sistit els sots-secretaris d'Estat, Governació, Justicia, Finances i Treball i el director de
Correus. S'han despatxat molts
expediente. Els periodistes
han demanat si tenia fonament
la noticia circulada sobre una
pròxima designació del general
Sanjurjo per a comandant general de Melilla, a la qual cosa
ha contestat que només es pensay a en substituir el general
Marzo. Ha afegit que demä no
hi hauria consell del Directori.
ELS ACCIONISTES DEL BANC

e

CLAUSURA DE L'ASSEMBLEA
BULLERA
Madrid, 9.—Presidida pel general Primo de Rivera, s'ha celebrat la sessió de clausura de
IAssemblea hullera.
• Han parat el comte de Figols,
el marques de Comillas i En
Primo de RiveraUNA REIAL ORDRE PER EVITAR ALTRES CRIMS
Demà publicarä la "Gaceta"
la següent Reial Ordre:
"Senyor director general de

SegureLat, governadors civil i
militar d'Algeciras:
L'espantós crim de l'exprés
d'Andalusia que sublevä la
consciencia pública i acaba
d'ésser durament expiat per
manament de la Mi, ha posat
de relleu un estat de relaxament moral que si per fortuna no compren tota la societat
és prou greu per eridar l'atiende, del Poder palie imposant-li el deure de cercar remai per mal tan greu.
El mes immediat està en intervenir i regular la vida ciutadana de manera que l'esbarjo i el platxeri no degenerip
en vid i perversió.
Amb aquest, fi les autoritats
competents dictaran les mesures precises porqué les gabeIles, cates cantaras, cerveseries i tabernes tanques a hora
consenient i es viglin en forma que no siguin defugi de degenerats o expendedors de drogues.
Une i altres i els que els adquireixin seran castigats governativament amb quinze dies
de presó si la falta o delicte
no justifica la intervenció ju..

HIPOTECAR' D'ESPANYA

Però com que la llibertat i
el concepto ciutadà no poden

Madrid, 9.—Avui s'ha cele:
brat la Junta general ordinària
d'accionistes del Banc Hipotecari d'Espanya. Els prestecs
realitzats passen de 22.000,000
als de l'any passat.
Les finques hipotecadas eran
21,029 l'any 1910, i en acabar
l'any anterior pujaven a 35,859.
El semestre a pagar en els
prestecs hipotecaria l'any 1913
no arribaven a sis milions de
pessetes i el 3t de desembre de
1913 ha importas mes de
621.500.000 pesantes.
Malgrat l'elevat nombre d'oe
peracions fet en l'exercici i per
eonseqüencia les constante
emissions de cedules, que han
excedit l'any passat de 88 mi.
lloras de pessetes, han estat coltocarles immediatarnent en el
públ ea.
Els beneficie liquide durant
l'any van ésser do 6.145,000
posseles, la dIstribució de les
guate es disposà en la següent
forma:
Dividend sis per cent: pes.
setes t.800,000, Reserva oblie
gatbrla dats per cent: sobre
pessetes 6.145,000: 600,014.
Previsió per pèrdua en l'ad.
minietració sobre diversos ope.
racions: 200,000 pessetes. Par.,
ticipació del persona/ dos per
cent sobre la resta de pessetes 2.700,0001: 54,002. Partici-

arbitrarietat, aquesta mesura
serä acordada en cada cas i
'loe peil cap superior de noticia i mitjançant atestat comprovatori.
Encara que afortunadament
l'hàbit de la flestornia va desapareixent, acusant una aconhurtadora millora en la moral
i en la cultura, cal anar dret
a la seca completa extinció per
la intercenció de les autoritats
i potser més eficaçment per
la dele mestres i sancionantse governativament i inexorablement aquells que caigueesin en la dita falta.
Als carrers, places i passeigs
públics es vigilará pels agents
de l'autoritat el trànsit ordenat i fàcil, que les dones siguin respectades i la decencia
no pateixi amb frases o gestos de mal gust.
Aixf mateix es perseguirä
amb tot rigor l'ostentació pels
carrers de les dones pübli-.
ques en llocs centrics i concorregirte i es prohibirà lambe
l'establiment de les dites fernbrea ävols en els carrers en
els guata tinguin Ilur residencia habitual.
Ale espectacles, music-halls,
cales cantants, etc., s'exercirä estreta censura per tal
d'impedir que el genere con-

padó d'administració deu per

cent sobre /a resta de 2.616,128
pessetes: 264.612. Dividend supessetes:
1.200.000
pletori:
Fons per al nesrament de les
accions: 1.000,000. Desposes
per al mateix: 150,000 pessetes.
Sobrant: 31,515 pessetes.
D'aquesta forma es tirara a
les accione a l'any el deu per
ce,nt del valor nominal, i a mes
a mes les allibera en altre cinc
per cent, quedant deseniborsat
el capital social en 32 milions i
mig de pessetes el primer do
gotee de 1923.
La reserva supletòria es xie
fra (41 8.525.247 pessetes i els
fens voluntaris i previsions de
4es pèrdues en cartera en el
segreslament de finques i en
les operacions en tres milions
i mig.
L'accionista marques de Cortina exposä que a judici seu a
la pròxima junta havia de porlar-se una mocid augmentant
Ilengerament les dietes deis
consellers, cae les acluals
cordaren quart el Banc troba-.
Haya p.c. relativarnent, i ac-

tualment ho fa activament, ree
unint - su a m/s freqüència el Con.
seil per trastee dels darrers assumptes.
El prosident, creient monabit) la proposta, digue que en la
próxima junta seria presentada
l'esmentada moció.
El

Consell Superior
Ferroviari

Madrid, 9—En la reunió del
Consell Superior Ferroviari s'ha
continuat discutint la base 13,
referent al rescat de les concessions, que ha estat aprovaria.
Tot seguit s'ha entrat a l'e
llamen de la regla segona, que
es refereix a kple es tingui en
compte per l'anualitat les aportacions • de capital de l'Estat,
que ha eetat aprovada -sonso
discusiti, així com la tercera,
que es refereix al cas de no
acceptar-se pel concessionari o
pel Cos superior el resultat de
les regles relatives al nomenament de delegacions necessäries per intervenir 'a l'acordar

el reecat les explotacions de la
Unta de lee anal& ee Izada,

deixar-se exposats a error o

ruat, ei lilenguatge o els gestos de les artistes inculqutis

les regles de la moral.
Espero de totes les autoritats governatives que serrardin aquestes instruccions anab
zel i rigor, per tal que protedmt sense contemplase) al miBorannant dels costums s'osvaexi l'amhient de perversió
que ha popa engendrar crim
tan esgarifös corn el (le l'expres d'Andalusia.
Signar pet sots-secretari del
despatx, Martinez Anido."

DEL MARROC
El , COMBOI D'Ieleet L.SZEN I
LES OPERACIONS DE SIDI
elESAUD
Madrid, 0. — A dos quarts de
cinc de la matinada han facilitat a Guerra el segitent co.
municat oficial
"Zona oriental.—Ahir es féu
comhoi d'aigna a Izzen-Lazen,

causant-nos ui foc de renernic
un soldat ferit greu del batalló de Vergara.
Avui s'ha fet aja' mateix
coniboi d'ajena a la dita posi-

cid.
Durara el roplogament d'ahir
l'enemic cirtit turia hostilitzaid
la posició, resultan ferit Ileu el
(Mera d'ametralladores del batalló de San Fernando, senyor
Antoni Palmera Arenas, i contús Oil soldat.
Avui ita continuat l'operari')
ofensiva a dime', de l'empiedreta d'aviació reforçada per una
altea que al tornar de bombeedejar Beniurriagiel s e sumä a
l'anterior, arq ueta lotos dues i
inciten!, Dardritie com a centre

PER A

LLOGAR

durant ele mesos de Juny 1 ju1101 , a la formosa platja de Tor.
redenbarra, tan oanItoaa per ala
nena, pis Independent completament equIpat, amb quatre dormitorio, menjador, saleta, patorta amb rentador, mil», algua, eleotrIeltat, vistes • la mar
I al oamp.
Red: Anf64 Sane I Roan%
plaga de Wad Joan, 4, primer,
Ifflafeenes del Pinedas.

de provelment, fent 49 bombar.
dejos amb llur s 15 aparells, ti.
sant 49l bombes de trilita, i
rucia foc d'ametralladora sobre
objectius que s'assenyala.
. especialment sobre les
obres, des de les qual impedia
('enemic el pas a Sidi.Mesaud,
desallotjant.les quasi completa.

Cambra M 4.cantä
Reunida la Junta directivei
de la Cambra Mercantil en cese
Bid ordinària, després de l'od•
rnissid de socia i de emites
algunes altres qüestions
dre interior, es pass it a tractar
de les següents:
La secretaria donä compte
d'haver estat ataca ' la pettei6
formulada per la Cambra, de

ment.
Quasi tots els aparells fo.
ren assenyalats amb gran nombre d'impactes.
De la posició de Sidi-51esaud

comunicaren que l'eficäcia del
bombardeig i foc d'ansetralla.
dores era gran.
Zona occidental.—Sense noe
wetat„"

modificació de la R. O. de I)
d'octubre de 1921, en el sentit

nnn••1

Darrerd tiora
Noves del Marroc
Tänger, no.—Els moros que temps

entera s'apoderaren de tres frares
franciscana que anaven amb uns
nens, demanen pel seu rescat, 600
don camises i 6no barnusos.
Melilla, to.—lia arribat lAit Cornisari acornpanyat del general Coerre i del viee-almirall Guerra.
Dijous i videndres es portaren els
convois a la posici6 de Izem Lasem, sense conseqüències. Alhora
marxi a la posició dé Azid-EI-Midar un esquadró de cavalleria d'Alcantara. tina seceió d'artilleria de
Melilla es dirigeix a Dar-Quebdani.
A la posició d'Aldea hi ha hagut
un esllevisament de terres, resultant
un militar ferit.
El president del Directori ha felicitas les tropes que intervingueren
en el combat de Sidi-Messaud. En el
telegrama del general Primo de Rivera es diu que les bajaes espanyoles segurament són inferior a les rifenyes, constituint un nou tribut de
l'exercit d'Africa.

DE BARCELONA
INCENDI
UN HOME CARBONITZAT
A dos quarts de una de la rizatinada sha calat fot a una barraca
del Torrent de la Guineu, prop del
carrer Meridiana.
La barraca sha cremat completament, morint carbonitzat un drapaire que l'habitava, del qual s'ignoren
els noms i

se:73'es personals.

Hi acudiren els bombers del (marteret del Pars, srifocant l'incendi.
n•••n•••n•••••n••1

Eis Teatre‘,
ROMEA
Demä, diumenge éltim d'aquesta
temporada de Teatre Catalä, es donaran en aquest teatre magnifics programes: En la sessió de das quarts
de quatre, el grandiós èxit d'En Eolch
i Torres "Una segada era un pastor",
i en la de dos quarts de sis, un pro-5
grama altament cómic, compost de les
produccions "El vidu trisr" i "Maraca
nupcial". Dilluns, dia 12, se celebrar ä la fundió a benefici de la bella i
simpätica

primera actritt Esperança

Ortiz amb lührs d'En Saniago Rosinyol"Os savis de Vd:arista" i l'estrena de la comédia en un arte "Serafins i Bonifacis", i dimarts la hin cid de comiat amb un selecte programa de la companyia catalaea que durant b temporada altiven, ha &mostrar la t'atea dels noma sie quant s han
compost el seu elenc.

EN RAMON MARTOR1

Al teatro de la Comedia, de GräCia. per aval, dissabte, a des quarts
de deu del vespre, l'Escota Catalanc
del carrer de Montcada ha erganitzat
tut fe,tival extraordinari, interpretant
tt part teatral la Companyia d'Art
Dramatic Claramunt-Adriä, la qual representaa la bonica comedia en tres
actes d'En Santiago Rossinyol "Els
savia de Vilatrista", prenent-hi part.
ultra els artistes de la companyra,- lantic alutnne de l'Escota En Rafel Sardä.
Einali:zara la testa amb un recital
de caneons cantades per l'antic almane de l'Escota i eminent tenor N'Emili Vendreil, "A la taverna
alallol", Apelles Mestres; "1.2emigraut", Vivos ; " A la ginesta", Pujol,
acontpanyades al piano pel senyor Valls
La part musical ha estat conliada al
tercet Valls.
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tureeirS, transmissió i lliurament, ele quals ara poden únicament ésser prorrogats en
una meitat.
Es doné constate tambe de la
comunicad() cursada a la cree
sidencia del Directori perquis
en acabar la prórroga de vigencia del lt. D. sobre lloguers
de finques urbanos de 21 de
juny de 1920, pròrroga que fi.1
neix el dia 30 del mes que ve,
sigui substituida aquesta disposició interina per una de definitiva en la qual quedin cesolle els diversos problemes
relacionats amb els arrendaments urbans, principalment el
reconeixement dels drets de comerciante i industrials sobre
l'establiment que ocupen, de,
manara que es, tinguin en comp
te les bases repetidament Otee
vedes al Poder públio per la
Cambra Mercantil.
l'oren llegides les comuniracione següents: De diversos

socia donant gràcies ges
tions interessades de la Cambra i practicades amb excele
lent resultat; de FAssocialie
de Comptables de Catalunya
agraint la collaboració que la
Cambra els presta; de l'Atracció de Forasters, en el mateix
sentit; de la Mancomunitat t
do la Fira de Mostres per ajudar a l'Un d'aquesta; de l'Ex,
posició de Barcelona, convidant a la inauguració de la d'Avicultura i altres, sobre divers
sos assumptes, do la Casa d'AA
merica, del governador civil
coto a president nat de la Caixa d'Estalvis, per una reclama.
cid que li fou formulada, de la
Cambra de Comerse de la Carne
bra de la Propietat, de la Di-u
recrió del Tresor contestant la
petició d'encanyament de mo -u
neda divisioneria, del Cos con-,
sular d'aquesta ciutat i d'ala
tres.
Havent-se procedit a la renovad() de l'Ajuntament d'aquesta cintas, s'acorde reiterar -davant el metete la petició
tantee vegades formulada, del
trasHat total i definitiu del
mercat dels Encante.
Canviades impressions sobre
nitres assurnpt es d'actualitat,
principalment sobre la marea
de les diverses qüestions sota
meses a la decisió de la Comise
se') mixta mercantil i Comitès
paritaris, entre elles la de l'horari , la presidencia aixecà la'
sessió.

CINEMES
SALO REINA VICTORIA

Per correspondre al favor que el

Aquest actor catalä que tan brillantment ha actuat iins ara al costat de
Bircena lii comcncat la sera
•
excursió artística per Catalunya. D ic.
narà a conèixer "Fl pobrecito earpintero", el darrer gran éxit d'En Marquina ; "El sombrero de cascabeleo
dEn Pirandelle, i "El paquibot Tenacity", d'En Vildrac.
El mes de julio' propvinent debutar:1 al teatre Principal d'Olor, en el
qual realitzarh la temporada
Després sortirit cap al unid de la Península, on té iirmades avantatjoses contractes.
VETLLADA TEATRAL

11118 de malg lugari al

d'armilar la facultat concedida
a les Companyies ferroviäries
per doblar els terminis de lace

1

públic ve dispensant al Saló Reina
Victinda, l'Empresa, amb l'afany de
renovar constantment el cartell. ha
dispesat que avui, dissabte, i demi,
diumenge, a la tarda, tinguin lloc
les darreres reprcsentacions (le la
grandiosa obra cinernatogräfica "El
vaixell fantasma", que amb un exit
gran ha vingut representant-se.
Diumenge a la nit tindrà lloc l'estrena de la iormosissima comedia
"Llicons d'amor", la protagonista de
la qual és la bellissima i angelical
Constante Talmadge, estrenant-se, a
mes a Inés, "El barranc de la mort"
i "Sebastiä, inómia egipcia".
DOUGLAS FAIRBANKS
I MARY PICKFORD
Els famosos artistes del cinema
han ajornat el seu viatge a Barcelona per IIIIS quants dies, no arribant,
per tant, dimarts vinent, com s'havio anunciat.
Oportunarnent avisarem la data de
l'arribada definitiva.

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrate
Vapor li o tan de s "Ariadne",
d'Amsterdam, amb cärrega general.
Amarrat moll de Barcelona Sud.
Consignatari, Talavera.
Veler italià "Raffaello", de Livorno, amb fusta.
Vapor danés "Thyra", de Dundee, amb càrrega genera/. Consigs
!tetar', Enberg.
Vapor espanyol "Canalejas", da
Valencia, amb cärrega general i
mon d'Espassatgers. A
panya NE. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Mahón", nivisas, amb arreo general i s6 pae.
satgers. Amarrat moll de les Dras• a n e s. Consignatari, Companyia
Transmediterrinia.
Vapor belga "Lis-, d'Anses, -

amb carnea genera). Amena
de Se:U Berta& C.oadaseted. MiC1s2
.e1/4
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LA MAMITA?

ACINA ACRIC
11A QUINZENA
Res de nene com no sigui la
eaboriosa gestió deis capdavanters de la Unió de Vinyaters
Catalunya, en el si de la Comisen) o Junta assessora d'aquella
nitre, dietaminadora de l'afer
de l'alcohol industrial per a
usos de boca.
Horn llegeir les ressenyes de
la premsa i ven palesament que
els únics que han fet argumente
dignes de tenir-se en compte.
eón els vinyaters. Els veritables
vinyaters, i cal posar-ho ben
ciar, perque en el p f de la Cos'ensebe hi havea gent que es
'diu representant d'interessos
vitivinfroles", i ni ara ni atiene
sels ha vist fer gens de bona
!letra... pels altres.
E 1 a invoquen interessos
treats, retreuen milions emprate en locals i fàbriques, com
si no valguessin res els mils
'de milions emprats en terres
plantades, cellers, màquines i
aecessoriee
Parlen da pente.cció uns
buants senyors, fa rice, en perjudici de cinc o sis milions
vinyaters arruinats si persisteix aquest esta!. de Coses.
S'adueix l'argument de que
Fi no es delia fabricar alcohol
de moresc, l'exercit quedaria
sense primera matbria set cas
de guerra... no %Tiene o no
volent veure, que en cas
guerra tampoc se'n podria fer.
perquè seria impossible d'importar-lo; 1 que. encara que fos
aixf, arruinen la vinya que 03
en podria pronorcionar dintre
de casa.
S'invoca le caducitat d'una
hei. i ara resulta que 43 vigent.
ben vigent. I que clareen li seneixen Mlit serie de disposicions legislatives que la corroboren i la reformen. i que caldria aca t ar. malgrat tetes lee
malediceione que cobre d'ella
eauen pels que en viuen al
marge.
Els remolatxers voldrien que
s'allargués l'estat actual de rocesi s'hi empenyen. cense consideració al país, que per manca

de primera materia veu els sucres a preus inassequibles.
Diuen que faltare vi per al
rnereat i per a l'exporlarid, cense ~tetar que el die que el
vinyater es guanyi la vida pot
doblar, i doblare, si cal, la procincele, 1 nivellar les coses.
En la Junta, naturalment. no
hi va haver manera d'entendre•s,
i ara sentida que es parla d'una
transacció. que no és atceptada naturalment, pels representante de la vinya ele quals, evidentment. celan en un peu for-

missim quan es limiten a aquesta conelusid fonamental: Prohibi ció nlusoluta, terminant, de
-Vds do l'alcohol no vfnie per als
usos de boca. I en (pian al de-

mes ho deixen a Ilinre discussió
deis interessats.
Qualsevol que simitsa el que
va pasear elle ha de tenir la impressió de qm. virtualment, els
vinyaters, no solament de Catalunya, sirdi els de les altres
terres , han demostrat la rau
que els assistia fins al puni
que, a falta d'argumente, no va
fallar qui, més o rnenys encobertament, se'n va anar, com es
diu. de la boca.
Ara que... no n'hi ha proa
da lib.
Tenim una dita a Catalunya
que. si be supera una dieronfiança Cit reina lma confirmat
sovint. Per guanyar, diem. no
es neressari tonir raíl solament,
sir6 que te l'has de saber fer
valdre. i. (-testares de tot... que te
la donin
Hem passat els dos primers
extre.rne: tenim ra« no solament per l'esposa! sind porque
la llei ens empana i tot: els representants. allh se la van saber
fer valdre en absolut; però, ens
la donaran?
Es ciar que mai e'llavia vist
un moviment tan seriós ni tan
formidable per part deis vinya-

lees, però hom veu que passen
tantee coses... i lentes coses
•
que no passen! n.

rantida, que fins es podria v e ndre a una pesseta dimitente el
litre, 1 es que a la enrule nostrada existeixen centenars de
fantilies que el cost del litre
de Ilet els es indiferent; el que
interesse es que la llet tingui
toles les garantice.
Els susdits estrangers no seguiren pas el meu consell; posaren la llet a la venda al preu
d'una pesseta. Al cap d'un mes
de tenir botiga oberta, un anälisi de la Ilet denunciava que
la mantega havia estat reduida al dos per cent. Horn diria
que l'altera ció de la Il ler és a
1;1 messa de les sangs deis vaqueme. Per treure un viel vell,
ciii gent nova, i els metges
drion dsser els comeneadors de
la reforma, la qual seria in-

Oublablement ben rebuda pel
Hem dit que el metge havia
d'ésser capitalista de les empreses de eroduccie (IP Ilet, pere) no comerciant, puix que comerciar amb llets higibnicarnent desconegudes, equival a
avalar una mercadería sabudament averiada.

En una vaqueria Metal-lada als
voltants de Barcelona amb tot

lenillatge higibnicament necessari i arnb vaquee bones
productors de llet grassa, un
la Piel dos recomanada pels
metges capitalistes do l'empresa . . el capital esmerçat donaría

segurament del trenta ah cin-

quanta per cent d'interes anual.
Els metges que no eón eirumplans, els diners que guanyen
exercint la carrera, roques V5gades els poden emplear en no_
gocis relaeionats amb la professió. El camp eronbrnie del
metge de medicina interna és

molt limitat. 1 ea les carreres

que no s'han industrialitzat direclanient o d'una manera indirecta, els titulare no soben pas
veure compensats els seus esforros,.
Lut naturalesa humanitäria
de la professid mbdica no elesdin pas d'emprar els emis eabeie . en indüsrries tan Intimament relligades amb la salut
pública i sobretot en una es-.
fera que e/ públic en quedaria

Els metes I la
ofernixen los flete time es veEl gran consum de !Jet a Canen a la ciutat.
lalunya es deu als metges.
La Ilet a Catalunya no es
diferencia que Id ha entre el
consum actual i el de cuarenta produrix higienicament. Quelanys enrera no la podem saber con) cita guanyat, 310 °Visito-11,
en aquests últims anys, perie
exactament per manear d'es t a
distiques lilavors i ara, per?) no es suficient. Per regla gecap a l'any vuitanta -per exem., neral, les vaqueries de Barceple, el veterinari do Figueroa, lona són mes netos que les de
foca, mes' les vaqueries ui -imasenyor Arderius, ens dele que
la capital de l'Empordä s'abes- nes timen e] desavantal ge con)
tia de Ilet amb un rama! de em ¿lela el doctor Gonzhiez,
trenta cabree. Una enquesta que la cintal infecta la Ilet i
realitzada per mi anys enrera no la vaqueria la chita!. cbm
en diverses poblacions, dona- Shia prelingul derreramenl.
va cuasi els inateixos resultats sort de les ti aqueries nrhanes
que per a Figueres, es a dir, estä ja decretada i no seria esconsum de tres litres de trany — en aquest pafs que
llet per cada cent habitante. un hom es habituat a no esEn l'actualitat, segons els nos- tranyar - se de res — que tote
tres càlculs, i tiran( vil cap les vaqueries fossin rurals,
bati, el consum a Catalunya, d'aquf poc temps.
Aquest fet no avenearia pas
es de dos cents cincuenta mil
Im higienitracid de la hiel. A
litres diaris.
La llet produida representa fora. les inspeccione no poden
un valor anual de cuarenta mi- .stivintejar com n la ciutat, i
lions de pessetes aproximada- allí on el pagbs es troba en el
ment. Aquesta riquesa origina- seu medi, per aquest motiu
da pel metge, el metge la pot costa mes de reformar les
Ser perdre.. D'alzó en tenim una prhetiques da produeefiö. Pel
incietra amb la Ilet de cabra, demés, les inspeccione- eanithla qual produrció estä conti- ries no eón de molla efielicia.
nuament de baixa, degut als Els resultats òptims s'obtenen
no per coaccions, sitió per la
eonsells profilàctics deis metvoluntal d'aconseguir un fi deges.
Cal reaccionar contra aquest terminal.
Tot rol progrés agrteola t maperill; cal salvar la riquesa vaquera i cal donar-li totes les mador sima fel per imilacib. Al
garanties per mor de que la pagés li ha valgut mes un sol
exernple que cent consells. La
Ilet sigui el que ha d'esser: el
liquid tenia 1 insubstituible, vaqueria higibnica que setapuix que seria neci voler ama- bits en una eontrada, pedrea
gar la realitat cornprovable a
cada moment; no posar en lis-

tres de motllo el que tothom
diu i tothom critica, ço es, que
es fa dificil trohar Ilet garantida, puix que no es pas una
Bet, com cal la que procedeix
d'una vaca, que a causa de la
gran quantitat de producció da
mateixa grassa no és gaire superior al dos per cent.. No es
pas una gatantia la substraeció de mantega amb més o
menys escala, o be l'addició
'd'aigua. Encara arnh toles
aquestea manifestacions solas
inent bi ha Medites de principie nutritius; però la part
.transcendental istriba en la
gran riquesa microbiana que
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EL M1LDIU
No sera Inútil de re petir un cop
mes les normes generals que han de
guiar el viticultor co la lluita contra
el mildiu, el mes perillós dels cnemics
del cta.
Com ja és sabut, es tracta d'un fong
microscepic que ataca les parte verdes del cep desorgatützant-ne els teixits i produint-ne la mort; el remei
consisteix en pulveritrar les plantes
anula solucione de sals de coure, principalment amb sulfat de coure.
Però perque la defensa sigui veritablement eilcae, cal tertir presente
algunes precaucione, seise les quals els
esiorcos del pagas i les seves despcces no li reporten cap benefici. Perquè
les coses quedin més ciares, enumeraren/ breument les condicione que no
han d'oblidar-se.

r. La lluita contra- el mildiu ha
disser preventiva. Fins ara no hi ha
cap retnei curatiu, és a dir, que comban el mal quan aquest sima manifestat; el sulfat de coere és solament
preventiu i evita que el mildiu es desenrotni. Per comprendre aquest fet
cal pensar que les llavors del bolet

segurament agrait.
Finalment. Mor!' més amunt
que la indústria vaquera anal
la interveneib capitalista del
metge en sortima afavorida.

En primer lloc, es probable que
el consum ile hei auginentes;
ru segon Cloc, rada una de les
granges munlades pele melges ro.nstiluiria una mostra
que ele alistes vaquers anirien
copiara i que . serviria enserns

d'esperó fine als mes enernics
de les innovacions.
Perú hi ha aquí,

principalmere, un aspecto d'ordre mentir, en el qual lote lii guanyariem. Aixi que una lumia part
tic metges devinguessin eapitalaste,: d'enipreses de proilueció de llel, i per consegitent
e'haguessin cempenetrat de toles les fases (le la producció
lligades amb la higiene, Pavone
pulsen no seria gaire fàcil que
s'atribuís a la Ilet resser causa de mulles rnalanies. rom
ha passat mollee vegades, ni
que. per part de les inspeccione
sanitäries es prenguessin mides que són veritables entre.;
banes da la indítetria vaquera.
Rossoll
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18,000 pessetes que va
amortitzant acose dificultar. Elabora
vi i posa grans esperances en l'esdevenidor, puix van guanyant torreny
aquells esforçats socis.
I és d'esperar, si es té en compte
que de tot el deute contret per maquines, aquelb terreny de que parlavem i altres despeses d'installació i
engrandiment del local celler notnés
els queda un deute de 5,000 pessetes,
deute d'escassa importancia, donat que
el de Fan): pascar ascendia a 16.2oo
pessetes i que els socis van en augment, arribant-se a elaborar ja 4.046
carregues de eccema i r,loo quarteres
d'olives.
Per tot això, els socis hi han aportat 20,311 pessetes de capital, qual
cosa demostra la seva bona voluntat.
Avant, amics de Tieissal No us faci por l'ésser pocs, purgué si obreu
té i el vostre entusiasme no defalleix,
sou els destinats a conquistar els vostres germans que avM, mal aconseIlats, recelosos o ignorants de les vosees bones intencions, encara no formen al vostre costal.
un valor de

transportades pel vent cauen damunt
les fulles i en trobar les condicions
apropiades, que mis cndavant descriurem, germinen; això és, produeixen
una mena d'arreleta que penetra ea
els teixits de la fulla i xucla els ahrnents. Com que el sulfat no pot penetrar dins la fulla, no pot matar l'areleta, la qual continua desenrotllantse intcriorment malgrat tots els traetaments i tot el sul ist. Per fer desaparèixer el mildiu, un cop aparegut,
caldria matar l'arreleta de la mateixa
manera que per treure el gran d'un
camp no es suficient m1 trcure la part
aeria, sine, també la subterrània.
En conseqüencia cal matar el mildiu
abans que hagi penctrat dins la tulla,
quan C3 troba enct.ra a l'estat de ha -

L'enginyer director de l'Estació
Enològica de Vilafranca del Penedes,
senyor Cristidol Mestre, convida els
vitivinicultors, criadors de vi i comerciants a un Curses breu intensiu d'enologia qtle durara deu dles i come/leal-a el dia 30 del prüxiin juny.
Segons el Programa. es destinaran
wat hores de cada dia de treball a
estudiar els temes scgüents:
Conferencies t./Cuico-practiques. —
Exercicis de degustació meteidica de
eins —Practiques d'analisi comercial
i• sser e] punt inicial de la redeis mateixos—Prcliques de caer.
forma que es desitja.
—Visites a cellers de Vilakanca i
Ara, lid: Qui l'ha de posar
aquesta vaquería? Jo cree que lora.
Els que desitgin eonceirrer-lii han
hauria d'esser el metge.
mmìm'tge . es qui comprin p ls bons de sollicitar-ho abans del 15 de juny
efectos (Puna llet sana i ei que al senyor director i per initja duna
sap els transtorns que origina carta en la qual l'interessat ha d'Inla Ilet produicla en defectuoses dicar-hi claratnent : Non/ i població
on resideix, si posseeix estudis especondicione higièniques.
Si els metges es decidissin cials i algun tito' acatlemic.
Els temes són proa interessants yera convertir-se en empresaria
de granges lleteres fera aquest gue moguin als vinyaters a assistirhi.
an determini en que tots

guanyarfern; el ciutadà que cabria on !robar la llet que tant
desteja; el metge que podria
col-locar eis seus d'itere a un
all interés, 1, finalment, hi
guanyaria tota la ramaderia i
partieularment la indústria vaquera.
Temps envera uns estrangers
em consultaren per eslablir-se
a Barcelona, i entre altres coses, preguntaren a quin preu
podrien vendre la Ilet. Jo els
vela' respondre que si la llet.
./AlgrA. I äbillaulAm2nt pa

d'oil havent-hi installat m'equi pes per

aMMOMM•

El vi ranci del

Priorat
La gent de ciutat que cap que
a Catalunya hi ha una comarca coneguda ami) aquest nora,
creure de bona fe que en aquesta comarca hi ha encara aquest
producto de fama mundial.
Dones, no, senyors; s'ha ac.abat.
Com que les ciéncies avui
die avare*en tanl; com que el
vi rastet del Priorat era una
coca que es valla deixar avançar, el progrds de les eibncies
viniques l'ha rebentat.

sor.
2. El cep lo d'estar sempre brut
de suliat. (..ro que acabem de dir de-

mostra la ziecessitat de combatre el
metal abans que aparegui. Per antò cal
que el typ cstigui cn tot moment completament brut de sulfat yergue aquest
pugui matar qualsevol llavor que caigui sobre les fulles, abans que hagi
pogut produir l'arreleta. Cotn que el
cep va creixent, ele de palveritzar
amb freqüencia a robjecte de defensas
les parts nos-es, que són les més facilment atacades perque son més tendres.
3. Sisa de defensar tot ei cep. Habitualment cl panes sulfata la cara superior de Ice tulles perquè això es mes
facil i tleixa la cara inferior cense protegir. Preelsament hauria de fer el
contrari per tal com la ineasió té lloc
de preferencia per la cara inferior,
la cual presenta un nombre elevadimsim de petitissimes obertures que serv(ixen per a la respirad() i per les
quals l'arreleta del fung penetra a
l'interior de la fulla. Aquestes obertures es troben en proporció limitada
en la cara superior i, per tant, es mes
dificil que la invasió tingui lloc per
a ella.
Per això, en sulfatar, el suc sita
d'enviar a tot arreu, embrutant ben
té les ducs caree de les falles, encara
que això resulti fosca mis molcstós i
lent. Es rúnica manera de defensar-se
raciona Iment.
4. Cal temer, sobretot, la calor humida. Les llavers, per germinar, necee eilen determinades condicions d'humitat i de temperatura. Poques hores
calor humida (brin sol, acompanyat de
niumitat produida per la rosada per
una pluja, per una boira, etc.), són
suficients per produir una invasió general i fulminant.
El pages ha de temer principalment
aquestes condicions i ensulfatar tot
tot just ii sembli que estan per verificar-se. Es sobretot en aquests moments quan el cep ha d'estar tot ben
brut de sulfat.
5. Cal, sobretot, posar ateneió al
començament de la vegetació. Per l'estal del cep, per l'època, per les condidon, de l'ambient 15 aquest Cl moment
crític de la Iluita; per aixL, el Pages
ha de posar la major atenció en l'execurió dels dos o tres primer, traelaments. Pot dir-se que si eón be n denats i en temps útil. hom assoleix el
major nombre de probabilitats de salvar la cona.

El Snuicat de Tivissa

bre (le socio. sitió pel fermis entusiasme i adhue per l'esperit de sacrifici
que impulsa aquell modest Sindicat,
Es el de Tivissa.
Fundat a mitjans de juliol del nao,
ha passat per tota mena de proves.
Basti dir que va comenear e mb un
centenar de socis, va arribar a ae, per
ra 6 d'una operació no endevinada, i
ara torna a surar fine a sumar 44
socis
Entre el calvari que ha passat hi

figura la compra d'un terreny per
3,000 pessetes i l'haver-se de rescindir el contracte, exigint - li, el propietari, que en pagues seo com a pe"A
cira
vl.Li té
•
-

Eis ceps de gran
producció

La elorosi—aquella malaltia
torta grogor do les fulles—es bastant freqüent en els arbres fruiten. La perera, l'albercoquer,
el presseguer, eón j ' otees: els
mes atacats, perú totes les es-

M. Maroger, propietari yj,
nyater francés. citat en un 11,,
tide publicat en aquesta
pina Agrieoia" per L'Erami
M. d'Imbert, va esser invitat ea

,••n•
que es znanifesta arab una

Inicies poden ésser envaides.
Els albees malalts, ultra 1;1
característica grogor del fu-

llam, que revela de lluny la pre-

sencia del mal, tenen els brote
joves curts, esquifits, i llur
raen deficient.
vegetació
Les causes de la clorosi eón

certa ()casi() per l'element
rec ti u ete la revista
"Le Pro.
gres AgrIcole et Viticole” a qia
expliques corn ell obtenia aque.
lies grane produccions de ere,
ma a les aoves vinyes.
I en un número de la citada

diverses: inadaptacid dele peus
a la naturalesa del terieny o

l'empelt, temperatures masca fredes, oxees d'hurnitat, cosa corrent en les torres impermeables, pluges persistente, exces de cale, etc. Segons la causa cal recórrer a un remei diferent, per sempre pot, obteiiir-se . umt millorament sensible
emprant el sulfat de ferro, que
determinant el reverdiment del
fullatge, permet el nodriment
de la planta.
El sulfat de ferro pot esser
emprat en formes diverses.
Brimera.-11 final d'abril o
maig,.pulveritzant la copa, de
preferéneia ab vespre, amb una
solució que eontingui de un a
dos graims de. sulfat de ferro
per litre d'aigua. Es fan dos o
tres tractament s separal 5 per
un interval (le deu o quinze
dies l'un de Paitrat.
Segona.—Enterrant vuit o
deu quilos de sulfat, en pote,

exeursionistes dispulaven pevqnb un deja que una exeursió
a les muntanyes Montserrat
des de Barcelona li baria cos-

rara i Peltre Ii replicava
que a ell no li havia costal de
bon troc lene Senzillament,
aqueet havia fel Fe:ves/lisió a lee
Inuntanyes de Montserrat... de/
Pare.
Ni ranci 'del Priorat fet
Barcelona, a Tarragona o a
Bous, no en voldria tant. Tenint
vi ranci del Priorat fet a Barcelona. perquè calia anar a busta/

car vi ranci del Priorat al

"Priorat"?
S'ha acabat la farsa i sima
acabat el vi relucí del Priorat.

Si avui visiten el Priorat, sentiren parlar la seva gent i le
la defensa d'aquest Vi f amó s ,
rom Si encara en tinguessin.

Pobrete!. ja fa dies que no n'tii
ha i encara no s p /l'han adonat.
Ara tote voldrforn refer - lo rimb
una esgarrapada. Fent tina
:"Marcia"... i Iota la gent
pregunta: 1 aixtu, nom es fa?
De la manera 111.5
que es pugui imaginar. Es fa
per natural. s fa tot sol. ES
fa ami) els anys. Tot el reslant
de farsa . Tol el restant es que
V. Estrám

cent metros quadrats
de terreny.
Tereera.—Regant al peu de
les coques amb solució que contingui 100 grams sulfat per
10 litros d'aigua . Apresta quanWat es dóna a rbres que tinguiri una soca tl'uns 10 a 12.
centimetres (le diämetre.
Quarta.—Pintant l'hivern
les ferides d'esporga amb una
150111M6 al 20 per cela. El meteix pot fer-se a l'istiu amb les
per cada

ferides que queden queda se suprimeixen els lettoladors, iteró
cal estuprar aleshores una solució al 2-3 per ecnt.

Aquests procediments donen
residlals satisfactoris, perb el
reverdiment total de l'arbre no
dc sempre oblingut. Sembla
que el sistema niillor consisleix
en introduir sulfat de catire en
pols enun forat fet al frene de
Varbre matan.. La manera d'o_
pecar és molt sencihba. Amb una
barrina es fa, a sobre liel punt

revista s'expressa aixt: Jo as
soc cap savi per explicar 4.
nicament com és possible

emes de producció, perb
COM a pràctic voleu que pte.
d e ixeu que, millor que jo,

ho facin les xifres. En 1923,
després d'haver debrervatjat
els meus vins he °Mitiga;
5.600 hectolitres sobre 35,71
hectäries de vinya en plena
producció, o sigui un premedi
de 156'51 bectolitres per cadl
hectàrea, qual resultat pol C011
siderar-se. en un doble de pro.
duceió comparant-lo amb el de
les vinyes dele encontorns.
I aqueixa sobre-produccie ro
és pas deguda a cap cosa ea
tranya. sinó abs treballs
turals que he donat a ;es me.
ves terres.
En priemr lloc, cal citar ha
lleúradrs continues i MOit

perficals amb les cuata lis
aconseguit el doble oferte tb.
mantenir "la gola d'aigua" e
la terra i el d'activar elerebail
dels microbis benefactora tal
suprimint la mejor part
nocius. I amb tot això ele etnparrate.

L'emparrat permet una pera
léela ventilació dels sar-

ments i de la soca i facilita
l'entrada en lob ell del sei. que
ve a ésser el principal i quasi
únic portador d'energia i dt
vida.
Cada malls de] nomenat ‚ir:
de Sant Martí té les sexes par-

tieularitats especials i amb elle
cal comptar, per a) nostre ra
el roig i el violeta, els qua
encara que no visibles als
Ires ulls, exerceixen la sera 3

e6 calentadora i per t
vivificadora de l'arbust-ce p.

permeten de formar la eloree
la , d'activar l'aseensid de la
sabe, produeix fruit, etc. etz
Ana bé; com que MI ei ee
la naturalesa esta en una bar.

d'empell, un foral de una pra_
funclitat aproximadainent igual
a la meilat del gruix de Pariere i almetsv de un centimctre de diionetre. Aquest foral,
s'obre obliquament ele dan a

baix. Despres somple ami) sul_
fat de ferro en pote, que s'utapeeix tot el possible i es tapa
amb un mitslic qualsevol.
Els efectes d'aquesta cura es
manifesten näpidament; al cap
de quatre o cine dies molles
futres comen per ésser substituïdes per nitres de fluentes i

verdes; les que .no cenen reprenen el color natural molt
intens. Tot aixb II lloc en una
quinzena de dies.
El liactament pot éseer renoval durant diversos anys se•, tlits, si la clorosi és Inés o
nienys persisten!: per aixb
fa un

Espi gol ant

La tuiPor época per 'Fechter

aquest tractament .sembla ésser
entee el final d'abril i mnig.
FI. Areny

LA INFLUENCIA DE LA
LLUNA.

Els pagesos de tot arree del món

ensultatar 1

una
ita s'estan de dir que acusen en
acciii de la ?luna damunt una serie de
practiques culturals: treballades, trasbalsades dels vins i elbe sembres, poda,
empelts, etc. Per a ells, és necessari de
fer aquestes operacions ni/lb cettes
»unes, rar filen ami) la lluna contraria donen mal resultats,
Molts savis i molts pseudo-savis
riuen cVaquesta creenca dels pagesos,
que per ara. que nosaltres sapiguem
almenys no ha estat controlada experimeMalment. nosaltrcs ens de-

el mds indieat sdn ele

Cal!ios a basa `ie msa
Demaneu fórmules als
magalzemistes de Drogues

o a Solvay & C.°, Apartat
403, Barcelona.

raó ala agricultora;

primer, per alguns casos que hem observat i segon. perque no ens sembla
res d'extraordina ri o d'incomprensible
o d'inexplicab l e o, en una paraula,
d. absurd. que la 'luna pugui tenir una
influencia en cl desenrotliament ,„dels
vegetal s quan la té. per exemple. en
les marees. Si fa moure la mar, per
que no ha de poder exercir una influincia damunt els vegetals?
Per altra part , si no recordem
malament, fa roe temas. alguns experimente tete a Anglaterra han demostrat que la Pum de la lluna manifesta
una acidó favorable en el creixement
dels vegetals. Si la msnifesta en el
creixement, per qué no ha de poder-la

manifestar en la conservació de la
fusta, en la presa dele truPells, en la
en a rrendaneent un- mea .cieatrivacid de les ferides, cte.?

monja perfecta, !roben' que a
mida que donem expansió aí
aqueix es troba millor e;
el seu medi i velera, naturai-

me»l, ourn augmenta en ene

berencia de sarments i toa
aqueixos van fent la seva
sió de treure els fruits.
Aleshores, es ciar, com
cop no lindra mitja d'esteadia
els seus braços, haurem Acudir al fil-ferro.
I això de el tot—acaba ditzt
M. 3laroger—; emparrar i
lar la terra sense descans.
1 ara. pel nostre comptme
seria bo d'afegir-hi... i 811,
bar? Perqub es molt dote a
d'aqueixes grane producciont
ternera que, no seguint-tes m
be. correriern el risc de perda
la viiiya.
A. Senent

nou foral prop de l'an-

terior.

canten a donar la

Un dele Sindicats Agricoles importants de Catalunya i , no pas pel nom-

deis

Jo no se on lic Ilegit que
una vegarla un arximilionari
deis Estats Units visitava les
Arenes de Nimes acompanyat
d'un arquitecte de fama i en
preguntar aquel' a aquest quant
podria costar fer una cosa
igual al g en país, li va respondre, senzillament
—Dos mil anvs.
No fa gaires: dies que dos

l'ha desaereditat.

clorosi
fruiters

La
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Complimentació d'ordres
[11 de Borsa en valore al comptat i en monedes estrangeel res. Intervenció de contrae- P,
e9es comercials i présteca
mrrai dp ce ira' ense ao avala:
isaorbare aui

El moviment de Vi

Segons "Le Journal Officiel*,
Franca, cies del primer d'octubre
a 31 de marc, han sortit de la al'
pietat les quantitats de vi següents
hectolitres: Franca, 25.651,629: A
cia i Lorena, 159,473, i a f Alge
6.302.96o, o sigui un conjunt
tolitres.
ce
Les existencies als magatunts
comerciants a l'engròs entre CO ti
paises citats és de /2,902,(35.
Ara be, si cs consideren avem
existencies en cal-acto- perm35
(quant a la quantiratli es recorda
scgons el mateix diari oficial la
Bita de 1923 ha estat de 7.2.8473:3
dcduira que en queden a la poi,*
40.733.311 hectolitres o sigui PC'
que la meitat de la ccIlita. I 5i e
en cumple que estem a mig aiilj
es pot deduir que el que és
a
aquest any no calda que acceptem
que "A França no saben qué III
vi".
parla
De la collita nova ja en

puix ara tothom esa a l'exped
per esser l'època bona i decisiva.

Llibre nou
S'ha rebut l'interessant 'libre"
de D. Santiago Seriad
dro, enginyer agrònom que traen.
el sets titol indica, del colea
terra per mitjä de la motocul
estudia els diferente i mista

cultivo",

IID

prbetite, etc., eta.
DIreec16 telegrkfloa

"MARGENTE" 11 )
Tel‘f ons: 448 A. l 4fle A. x
latiAIN'AiiiM;,-;A~7,:maiKatä_

a Fratio

existeixen.
Alirairu l'atencid,

que
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*mate, 10 de maig de 1021,.

Notes

per HOTSPUR
Londres, 5 maig de 1924.
Cada any, en finir el Campionat.
alece equipiers professionals solui
irr excursions a Testranger. Les inri:acicate i oferiments de fora sois
Isandosue i atractivols, essent molts
els clubs que acceptcn emprenent els
vlzages gairebé amb un esperit de tu(ere i per esplai de llurs jugadora.
Aquest anys Catalunya esta d'enhorabma. ja que, segons sembla. han esta
restrac Uits per jugar a la capital cai lota Cis equipe crEverton", "Newostk United" "Birmingham", ge retas representante tots tres de la mijo!' escola anglesa de futbol.
Dona t l'anivellament de forces dels
equipe que composen la primera dirisUiu de la Lliga anglesa. es aventurat fer comparances entre aquests tres
ralues eu equips. Si haguéssim de jiuis t pel resultat del Campionat que
traba de terminar, "Everton" tindria
i preferbricia, pera ja és sabat Gue la
nula del Camplonat, al que concurren
(tres i variades circumstàncies. no
yeapre és reflore fidel de la veritable
dina den equip. Talment pot dir-se
re. quant a eftellcia de lec la dife-•
entre els equipe anomenats es
g.:rebe
Mari no vol dir que no existeixi una
Ferkeia d'estil. i en aquest sentit segarament que "Everton" s'emportaria
kpainia. Veritablernent. el joc d-Ee7trin" és un dels mes des:síes i cienfiles de la Lliga. Es caracteristica
esa el joc ras, i aquesta el:en:estatura fa que el seu esta sigui un dala
sufu agradables per a l'espectador.
Eisent un dels clubs més rics d'Ane2:erra,f"Everton" no ha reparar mai
ir caen'.riCiS per tal de sostenir no
mutis digne de les tradicions del CM:).
E re centre McBain (internacional
erucès) és el puntal de l'equip. i amb
Bumen i Hart formen una linea de
rEficilment igualada per cap
Sernbia que 3.1cBain na forma
d: l'excursia a Catalunya, pera
rl mig centre reserva. és /111 CN.
suplents Els extrema de la liuda
-a, Chedgzoy (internacional an. Troup ffnternacional escod•el,
me • tees consumadissims en fart ;le
?..ala. Irvine (internacional
altre virtwis de la bala. fr.:Chedgzoy l'ala dreta de renio
les millors de la Lliga. Al
:=.1e que els marqui Ii asseguro
"urala estoma, que li servirà tanniaTexcellent entrenament. Cock
rnacional anglès). davanter centre.
transferit de Chelsea per una xiir
't elevada, i encara que actualment
•••• caudeix la fama de tres anys en- ,u• un darunter temible. Chadwiele

esquerra, ha ingressat aquel
a primera Lliga, harent (Mglit
d'ésser el jugador que mes gola
entrar en la primera Divisió. La
tfensa. composta de Raitt i Livin g sge, és la part débil de l'equip en
aal a l'alta vaina de les altres
Harlend (internacional irlandés,
ter, completa rumio actual d'aquest
.es Club. la fundació del qual data

et
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riel> United" és un dele
mes glorioses tradicions. L'arenada que gaudeix data del periP.ft a 1910, durant el qual assoli
:: '•ercf de joc jamai igualat per
tle
A:7/}) raó fou anomenat
tenaz of all tire talents" (Tequip
4. tete els talents), puix cl composa
onza notables internacionals.
Eh jugadors que integ,ren actualment
'elaip, tense asentir el grau de per:te cienament de Hure antecessors,
'-krues representante del Club i formen
tonjunt compacte de joc cientific
: tist6s. Llurs característiques de te' resistencia els han portal a
aquesta temporada el trofeu
• rureuat del futbolista angles. h
fk 2e. enanyada hrinantment en lluita
t'ira "Aston
per dos gola a
zuua, ntinguts en els última cine mi;•*,: 's del partit.
Una de les permnalitats del "New,Ile dengueny es Seymour, l'extrem
"eerra, considerat com el millar ju°'"lor angles en aquest lloc. Dotat
tent por corrent, ha aconseguit
t esta temporada marcar setze gols
el C ampionat de la Miga, la qual
r ',;a c e,e s titueix ren recoid ner un jete xtrem. Forma Tala esquerra
3345 Mar d1
3331 1], el jugador mes cor19 11f de fermio. Harris, el davanter
és un dele jugadora mes noWles. i rl fet que els seleccionadors
eueueesia l'hagin elegit aque s ta lempo.rl da per j ugar contra Angtaterra dóna
ha de la seva rabia. Es Telement
i 5tpf11955 ' de mes energia
Huir. Cowan. t'interior dreta, ton
trow lerit del "Duntlie" en finir la
'Ite r aría anterior. Es el cervell
tat3C i t im domini extraordinari de
I` Naiu Amh Lesen, extrem dret, foraen
una ala de gran potencia. El mig
re S pencer (internacional angles1
re l iiigador
més jove de recluir) 1 el
tiit mes r feidarnent s'ha enlairat, puix
r"tt ra en que adulcen comenear
"'letrada fou aselndit definitivate al primer "tulio en iniciar-se els
>lit, de lo copa ,
i a Ultima hora
12
"i eticué els seus admiradora, essent
cionat per jugar contra Esciscia.
11411 talla respectable i de grana
Per al mi, II«, ti tio deis
mitres mis ttiUšIs à hure.

Gibson i Mooney, mitjos' alas, 564 de
gran categoria, particularment el primer. el qual es distingi de forma extraordinäria ' coa ra "Aston Villa "
el partit ¡ Mal de la Copa. Hudspeth
HampsDli, defenses, eón els veterana
de l'equip. fludspeth fa catorze anys
que juga en el "Newzastle". Constitueixen una parella defensiva mol experimentada i sólida, reiicacia de la
quai queda evidenciada en el partir
final de la Copa amb la forma brillant
ccm feren fracassar els repetits i pe.
rillosos enes de 1 - Aston Villa" durant
la primera part del match. M'uta
el poner regular del primer equip.
Encara que "Birmingham" no té
segurament un historial tan brillant
com "Everton" i "Newcastle United",
gràcies a Thabilitat dels directors ha
fet gran; progressos*durant cls última
any s. Fou reintegrar a la primera divicié en la temporada toao-ar, essent
avui censiderat cotn un dele minore
equipa d'Anglaterra.
• Bradford (internacional angles) és
sets duhre el niillor da runter centre
que avui disposa Anglaterra. Crosbie
(internacional ;useueee), interior dreta,
es el jugador mis extraordinari de
i el veritable artista de la
davantera. El seu demini de la bala
és rneravellás, a me &ser per la suya
insegura natur. que lId retengan
fam del joc. neo tindria rival. Istip,
l'interior esquerra, toca transferit de.
"lluddersfidd Towri". els actual:
camp; n , 11,. per una foil.' quantitat ja
entrarla l'níltinla temporada. Es i U
de rep ita empenta. munt-gadorfti

andu Brailiprd i Croshir, forma un (Ida
te j os interior d'ame. IT1S formidables
de la 1 liga, liareey (internacional
amateur), extrem dreta. i Clark. extrem esquema completen la finja davantera darintest simpatic equip El
mig ala Ilauton (internacional angles)
ea de gran classe. El mig centre Grinsubstituir des de prim
gam. el qual
cipi de temporada al gegant MeCloure,
és m•lior que iaquest darrer. i amb
ja esta dit tot; els davanters' catalana
que hagin te mesurar-se amb aquesta
virtuosos tindran ocasió de provar el
ho que Id fa de batre's amb mitjos
gran nasse. 1.1 defensa. composta
d'Ashurst i Womaek, da excellent, i
e! porten- Tremellin g es un 11; i01.24
,q // jpier, ,991,..." gnu mes p rometen i
que mes he niguen.
Amb :ignota breit descripció ;lela
monines que con/posen aquests notable, equips podrie formarse idea de la
categoria futbolistes que eurant
aque s t més visitaran Catalunya. Les
cushibicions que san esperma aquests
equip: •bit per satis fer el paladar ini,s
exigent, pera cal que tingni en compre
l'aficionat catalä que aquests equips.
que ja han donar per closa la temporada activa del intl g ul, surten a lora
Inés en (malita t de turistes que de jugadors de futbol. la qual cosa fa que
moltes vegades xc donin el rendiment que abur caparas ni acordin a
amtests partits dexhibició la importancia que molla gent es tren.
L'ARRIBADA DELS EQUIPIERS
DE L' "EVERTON"
Avni, a les 725, lean derribar els
jugadors que integren el temes cquip
de Liverpool i que han de jugar amb
el F. C. Barcelona.
Acudiran a rebrels representacions
del Cercle, Federació, Collegi d'àrbitres, etc.
Segons la nota facilitada a la prensa, l'equip hl:tu-grana estacó format
per Plattko. Solä, Blanco, Torralba,

—
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"TEATRES

ROGENT 1 MISSO

Gran

ADVOCAT
naeri . a Can Tonalbes de Collbató, el dia

TEATRE NOVETATS

dl Liceu

Avui, tO t darrer di propicia!.
abonamenr. Concerts Weingartner. A dos quarle eI deu.
Darrer Cuneen i comial de l'eminent roes tre Fax Weingart.
.nen. Primera pa/ 1, Weber, Giraron, obertura; L'imite, Anda.
lusia; Smetana,
Sogoim
Weing,artner, Quarta
(* .flia. Tercera part: Wagner,
Pretudl de Lotiengrin, Obertu.

4 del corrent

HAVENT REBUT ELS AUXILIS ESPIRITUALS
—

Teatre

—

(A. C. S.)

La seva vídua Dominga Perés, filia, pares, pares politics, germans i -germana
polítics, oncles, ties, nebots, cosins i parents iots, i els Consells d'Administració de
les Companyies de I Ferrocarril de Monistrol a Montserrat i Funicular de Sant han,
agrairan a llurs a mies i coneguts la concurrència als funerals que, pel bé etern
de l'anima del dif unt, es faran a l'esgliSia de la Casa de Caritat, denla passat,
dilluns, dia 12 de 1 'actual, a dos quarts d'onze del mati.

)

Lea dues primeres compa.

nyies d'Espanya:
GnEr;0111 MARTINEZ SIER..
RA, CATAIUNA BARCENA,
A LBA_BONA FE
Queda (lea l'abunament.

ra Tannahuser, Marxa fúncibra
"El capvespre dels Déus". Dies
1 in i 19, Dos gran; .coneerts
per l'orquestra Pata Casals, sala la direcrid del sett mestre,
que interpretara els mateixo;
programes dols conceris fld les
()limpiarles de Paris. Continua

EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

TEATRE TALLA
Cmnpanyia de comeMes de
MELLA -

—

Teatre Catala Romea
X., Bosch, Vinyas, Satnitier, Peidró,
Alcentara i Sagi. Suplente: Elías i
Coma.
Poden, dir, encara que sigui indiscreció, que aquesta X substitdruix
qual s'estas-cut ten;
afaurici, pop
gestiones.
En tot ces se.'ns pm: meta observar
que no posar a Sambier de mig
tenint en donante la potencia de l'equip
britinue, constitueix Un Mor, al 110strc
critendre.

L'arbitratge ha estat ofert al senyor
Montero, de Madrid, que no es pas una
juia. En fi, els del Barcelona salgan
criné hi veanSe'lts observa que Pascual no pot
encara jugar a conse rniéncia de la 1es:O soierta a Doniístia
U. E. DE SANS MARTINENC
Aquest partir, que •e celebrare denle al mati al camp de la Unió sera
a onda de la Caixa de la Comissió
Ciclista per tal de recap t ar cabals per
a les monea orgauitzacions une acinesia creció porta a cap, la qual cosa (a
prevente que el camp es veurä tele.

ATLETISME
ELS OLIMPICS
Aquest mati han scrtit cap a Do:Iberia, per tal de prenden part en el Cross
Country de selecció olimpica els alluce Bellmunt, Diéguez, Grac.a n Arboli, acompanyats mal delegat de la
Federacid Catalana d'.Atletisine senyor
Davalillo i el ilustre arn;d: Rosend
Calret, el qual ha de formar part entre els seleccionar/ora ands els senyors
Cuquen i Casalonga. de les Federacions Guipuscoana i Discanta.
Per prendre part en aquest Cross
han estat designats els dril primers
classificats en el Campionat peninsular, a excepció de Miquel i Palau, els
quals queden reservara per a la cursa
de pista.
BANQUET A HONOR DELS
CAMPIONS DE CATALUNYA
Aquesta nit, a l'Hotel Espanya, se
celebrarla el banquet que ofereix cl
Consell directiu del E. C. Barcelona
als mides que tan brillantment actuaren diurnenge passat er, els Campionats
de Cataluriya, guanyant setze provee
de les dinou que integraren els Campionats.
BOXA
ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA AMATEURS
Davant de nombrosa concurrencia, i

MERCAT

amb una perfecta organització a carrec del Pum:hin-ball de Gracia, se
celebre en el seu estatge social una
important vetnada de buxa amb
dele pesos pluma i lleuger,
vencent lea primeres Esparraguera a
Cataban, per abandó al segun "round",
Fabregas a Molina, per punta, Bru a
Lepiani, per abandó al primer "round",
i Valdero a Humanos, per abandó,
també, al primer -round".
A les eliminatóries del peu Ileuger,
Nadal vence a Mercè, per abatida al
segon "round".

EXCURSIONISME
La Secció Ferninal del Grup Excursionista "Montean" organitza per
a Urna la seca primera excursió; el
lloc escollit és la Conreria de Montalegre. Sortida: a les set del metí de
Ja plaga 12rquinaona, davant la parada del trartivia de Badalona.

MOTOBISME

33queri@, 33 : Saut Pan, 16: Jaame I, 15

GRAN PREM1 DE
MOTOCICLETES
Avui quedare definitivament rencada la in.cripciii per al Gran Premi
Motocicletes, i eegu'dament es Una
palie la Mista deis inserits.
Les caracteristiques prinzipals de la
curar d'autacicles, que junt amb d
Gran Prenn de Motocicletes celebrará
el Moto Club de Catalunya, suman
següents:
Categories: Fins a 750 c. e.; fins
1,110 c. C.
Les inscripcions es poden fer a Testarge de l'esmentada entitat fina a les
vuit de /a nit del dia fa, en el qual
tindri lloc el sorteig d'ambdues curses.
111 CURSA

COSTA RABASSADA

Respecte a les inscripcions ;raqueara important cursa organitzi.da per
Penya Rhin, despees de les publica•
des, ha vingut a iniciar-se la del Grua'
Independent amb la del distingit amateur senyer Henne Hortet, el qual pilotará un cotxe de la categoria litre
i mig.
Tanibé Cl pot donar corn a segura
la de la casa italiana "Diento".
han començat ja a repartir-se ele
cartas anunciadora de la cursa, obra
Jo N'Antoni Garcia.

CALÇATS

SUBUR
EL LECTOR DIU.
wo ESCUPUI, SI (IS PLAL'
Sr. director:
En rediefi de "La Ven de Catalunya" diluir vespre hi ha una
nota titulada "Al Metropolitä no es
fumara".
Aquest comunicant—impertZurrit
fumador—creu que no s'hi ha de fu'
mar, tant si el Metro es considerar
tramvia com ferrocarril. Mes, el iamitnizant tantbé crest sine hi hauria
d'haver una prollibiena bon xle mes
interessant, i f•'ara la de l'escupir; i
així es podria fer una campanya per
tal que Metropolita. al tramria,
al trema... no s'hi escupirá." amb
qual cosa guanyaria molt la higiene... i la condieia.
Si la campanya se l'emprenguessin
els dos diaris catalana de Barcelona, aquest vostre servent as en sentiria grat pels seus beneficiosos resultan a perquè es demostraria que
les qiiestiens de civisme i de cultura cris les sabern endegar iras'abres, els catalanistes.
Albert
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LAD1LLAS
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EXterminaide5 en un minut 8Mb

l'insecticida PÄRADELL
FARMACIA PARADELLCOMle

Assalt,28 BARCELONA

UNA PESSETA - PER CORREU.I'50 peSSeteS.
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rnpreessio go neral:

elercat.— Escassa animació en el d'ahir.
Iflats.—No hi ha hagut aquests darriers dies la letinesa dels preus dels passals, aeeeptant als representanta d'aquesta plaça toles les ofertes que halt volgut fer-los els nostres Jahricants, la qual cosa vol dir que Pis tenetiors de
blat no tenen ja les pretensions passades. Els niotius en són l'avançat de la colilla, que cía (roba en moh, favorable estat,
i lles existenenis sobreres d'enguany. Es per això darrer que intentaren aquests darrers lemps la reacció, perü seno
d'este no assoliren del tot els resiiltals que es proposarell. P e rque indrifeeliblemen t no poden apujar-se els preus deis
Wats sestee fer cl maleix amb la fari n a. De' posar-se Illes a lo l'oferta castellana i extremenya, cínicos que es taran
JurAtes operarions, rar permetria una mes gran anivellació.
pesen. Tainbi laCastella ve a sortir a la matei.
Farinas.—Sonn al mateia preu de rat i 61 pessetes, i d'aqui
xa paritat, eo que . vol dir una disminució de compres per la riostra placa en aquells niemats, ja que pel mateix preu
els flequers prefereixen assortir-se de les nostres fabriques, per ésser sempre les elaborados aqui unes classes
des i coneaudes.
Moreao.—Reareionant, i atril) escasses existències; pròximament esperem l'arribada del "Ealmes" amb unes sis o
set mil tones de aquest gra, que tampoc taran variar , per res el preu.
. anyat que avui, dissabte sigui deelarat dia
uostre Centre de Cereals, en convertir-se en Oficial Corporacid, ha gu
festiu, per complir ele nys el Princep d'Aetúries.
Timba ebb paraos Que tenen llue costura de bailar el dissete, se...rehauran de tornee cense comprar gra, eer
canea d'ése« tontada

C/BRIAN

AVIll, dis., able,

obert l'abonament.

kirawn

'—
remporada oficial d'istiU
Esdeveniment artistic

Telèfon 3.300 A
Avui, dussab t e , a les cinc de
la larda, preus populat s. Lt
magnifiCa obra d'Eh ltossinyol

larda, a les

cinc. Butaca, 1 pesseln. La ca.
va de la Troya; nit, a un girad
d'onze, EI crimen de un &tete.
tive. — diumenge, lar«
da, a dos quarts (le quatre, El
roble de la Jarosa; a los sis, i
mut, a tul quart d'onze, El erl.
me m de un detective i l'entre-s
mas. Lectura y escritura.

OCELLS ElE PAS
Nit, JEANNE PBOVOST e/1
LA TERNDRESSE
de. Batall dartiera
festa de la companyta catalana.
A dos quarts de guatee. Darrera represenlació (1(1 gtan es:portarle d'En Folch i Torres
UNA VEMADA ERA UN
PASTOR...
Nardoroso; aplaudiments a la
surtida del sol, al rapto de Patiga. A dos quarts de sis, programa , de gran broma, dues
obres de hure, dues, grans

exila:
EL t/t01,1 TRIST (3 actes) i
MAIRXA NUPCIAL acies)
a 'tan:dona ele JEANNE PROVOST.
CMARLY
Dilluns, benefici d'Esperança
Ortiz, Els sal s de Vilatrista i
Serafins 1 Bonifacis. Es despalxa a comptaduria.
Nie, Aiti , o

TEATRE NOU
Companyia d sarsuela de/
barfton

t Frederic Caballé
Avui, dissabte, tarda, cartel/ monst re. &daca, 2 pessetos
POCA PENA
i SOL DE SEVILLA
quatre artes, qualre. Nit, el
rzi . andjús exit
e
EL DICTADOR
per Frederio Caballó
i

—
—
Diumkge. tarda i nit:
EL DICTADOR

90•08>>41.->ei..e.

TEATRE APOLO
Teurnie Manuel Sagrados

de+044.54.11415444541111e1-514+111-5«

TEATRE TIVOLI
4 Gran companyla de sarsuela
Pruners actora i directora:

e
?

',ERRAN VALLEJO
1 ANSELM FERNANDEZ T
Avui, dissabte,

Avui, dissable. die. 10 d'abriLi
Dues uratits funcions, dues
Tarda, a clos quartS de cinc;
nit, a les deu:
Entrada i butaca, 2 pessetes
representacions de la ja
39 i
famosa revista en 18 quadros

1. K...1
en els nous grano quadros
LAS MORAS

tarda, no hl

ha (unció. (Vif, estrena en
, aquest teatro de la grandio.
sa obra dol mestro Mullan

iLICHT.DANCES
per als quals han confeecio__
ttat 290 vestits nous els (amo-

EL DICTADOR
y Protagonista: EmIll Sagl.
X Barba. — Diumenge. tarda:
4 La monteria, per Emiti Ven.
drol i Los gavilanes, por
Pau Gorga. N st: El dictador,
4 poi Sagi-Barba.

Mair
Walkarki i N'aclame Jeanette.
Qualre espléndides decoracions
de Ros i GüelL 207 artistes en
escena. 207. 33 i 31 representacions del sense igual esptcla-

44~11+044444445.44+.4+644

LES ANAGLIPMES
LES OMBRES EN ItELLEU
1:1 mes corista. El tands borne.
El mes agradable i el més culta
dels espectacles que es presen,
teta a Barcelona
Entrada i butaca, 2 pessetes
dittutenge. SI i v•upresentaelons de, I. (...! i Les om.
tires. Es deispatxa a romptaduria amb cinc dios d'anticipa-

SOS modistes parisenos

ele

4444+041~2C-0044•0•0+0444.

TEATRE NOVETATS
Aria, uttssabie, tarda 1 nit, gran
e...,1"1C/111Ler n e. Cest sense parhe de

l' especlarlit
e NANDU" 1 LA SEPA PELLICULA
1'
(La novetat elnematogranra
del segle ir
ESTUPL••Alm 1.11 n 011IAIIA
Et formas poolmt 111(antSile en qua
tro l'w 1,..

ctorna

FATAL

El 1931A/A , ..Seroori, musteal
FONTSOLA
La rae unas,' out acel0
SIDERITAS
4:411 10103,./1 ,It•
t'' 0 NANDU" 1 LA SECA PELLICULA
1 sluoort, miti g a, sy timielö; els n-9,..
.11r1(119 expernuenis d'ondevinarnerd .'
[...runa 3 la pantalla, fide, prez J ea(
e'el pap, (le "A3M111”: el popnkir
PEP StAn91' es. loa nora d'adnil•
u p ad 1 e lall.', e.egoitles.
u
can, (H a, :arda I m i, la ()Jera
..13togrdila
.oalllä de la c191
•• NANOu' • 1 ra SEVA PELLICULA '
(La notetat smernatogranca x
del s,gle)

e

.4444444444444<4444144444v

e44.44..›.....e-e.e.e-e..c.c...4., e-,-e-t-:-e 4
X

Gran Teatre Espanyol .i
sANTPERE • S Cis"GES

/.
A411/, 41133131e. tarda, a doll 111191111 7.Ç.

(le elnc.
Forniddarde
5,1 lidit penlar
F.,,,,.,,,,.,
1 1.,‘„,,,„
pessuna.
1' 11
eles EL DIMONI PORTA MARTES: .•e,
:Aun, ..‘ le, de . l. ..I divurnt eodet'll
en (reo riele3
0,
IR. PECAT DE LA CARN
e9trenar 311/1 pea.ta antb ¡pan
(.31t.
Dema. d'un. . 07 7 ta iam . 4 los la
MALA LLUNAl
EL PECAT VE LA CARN
N'U
• EL PECAT DE LA CARN

ció.
N'oil aviat. debut del notable
primer actor En Joaquim Montero i estrena dels notts qua..
iftos Excentrik.Jazz-Band, Bol-.
cbevik Komlk 1 Una nit del De.
cameron.
u ce

•

TEME POLIORAMA
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francas°
Atarean. Primera actriu,
Marta Lluisa Monote
$ Avut, dissable, larda, mati.
ni , e selecta:
EL MUNDO ES UN
PAÑUELO

don:
LA SANDUNGA
Dittruenge, tarda, a dos
quatre, primera
quarts
s'eri g í): Ml prima este loca.
A les Ola, sPeelli especial, "
(1'(1112P, gran
hl', a cien
Moda
LA SANDUNGA

1
A-34e4-t-5•i4,de tn-vü..:,

444.14444444.110~C44414.4

i . TEATRE COMIC !
Companyia nisnano . ertona de
NARC16116

,1
4 atad,
'
dissabte, tarda, n dos quarts 7
y
ric'

cine. aran mallnee popular MI- 1

lora de 3330113 claro-,'. au,b, Cidra1I• da.
r' tus.; general. 0'130: 1, L'en- f

IICI7iiS 34roretIdo de conleak1n; II.
E011AS sorolMs del melodrama en '5,
eme quereos. Loa malos del hospicio, colossal Interpretaral de
Tiarclaln; III. La sarsuida en len ..
acto EI potro 911,441. creare ele
Narelsin. ISIL a dos quarts de ded, !,,

10105511 programa: I. L'entremes •
Sangre gorda; 11. Exit sen s e parió *.•
del melodrama Loe Mace del bol- '..
pido, ob la • qual Narcialn 4550- i.
»ti 1M oran Irlomt; III. La me- i
auela en en *ate ID retro galos"
ulula personal de Marchan
' a

Teatre Catalá Romea
Telefon. 3 1s00 A

Avui, dissable. segona Gran
Gala per la gentil i eminent sr.
tista francesa
JEANNE PliOVOST
La i»agnifica obra ellieury ße.
tedie
LA TEMDRESSIL

diumenge, nit, condal da
Jeanne Provog amb Polen Lea -e
tral de Pany a Parla
ONARLY
de V. i A. Jayer Schmidt.
desease a comptaduria.
Miel: Ele llalla
rasaos, procedente AA
Retal, de Madrid.

▪▪
7.1• de MILI,

PunueersT

Diana . Argentina

Excelsior

%tes ibiettena
panyia eÓrateci-dramktIra
RICARD FUGA

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
Avui, dissabte, Tonylnes I pescadora, Soranl d'amor, Idees Jovenlvoles, La moderna Dallla,
segon episodi. final; Sonant el
cidro, 9 round: El sexo Inferior.—Dilluns, Roseta, la oltn'adora deis carrers, 1 estrena de
La misa del misten!.

Manual Linares Rivas,

LA RAZA
Dime, diumenge, tarda,
sexo «Mi i La rasa. Nit, El
sonde de Valmaseda.
La enmanta entrant estrena
de la comedia en tres actes,
de Uraales i E. de Miguel,
El señor de la vida I de la
muerta

tiziem a

Avui. dissabte, programa
Ajuría: L'error d'una maro,
grandiós film dramàtic d'intena
sa eniociaa magistralment interpretat per la tan desitjada
artista Dorothy Dalton, del selecte pro:Irania Ajuria: Sense
limit, grandiós einedrama
gran argument, eteaelii de la
celebre artista Anna Q. ralsson; Ptellamp, grandiasa cinta
de gran argument, interpretada pel malaguanyat i predilect e artista del públic ‘Vallace
Leid, Apuna; Unan el oulro,
projectant-se el dese round;
Charlot al basar, gran broma.
—Demä, nit, estrena de la sensacional cinta Per que canviar
d'esposa?, interpretada per tres
estrelles de la pantalla: Glòria
Swanson, Tomas Meiglian i
Bebe Daniel, especial Ajuria.

ELDORADO
Avui, dissabte, tarda, a les
cinc; nit, a les den. Cotossals programes. Notables
pellisulea. Exil deis eminents artistes
BRONZI FARAZDNI
LES 00AP, arrebates
L'intrèpid NESTOR LOPES
en el seu original número
acrobàtic
HONRE O 511111?
Exitäs de la emineat artista
LA GOYA

m04.6.4.00~1444+04401444

Repertori nou i exclusiu. •
Riquissima presentació
.4ceetsec-ce-~6-~erecs
mwommo

Saló

1

t•nneesa

Via Layetana, número 14
Telefon 1371 A.

Coliseo de metate

CINEMES

—

Catalunya

eltAlt M'UN'', DF tannt
Aletables sortee Torren
1 trlo Roma
Arel. d:ssabie: Un temor insanocut, per Torn Sentad/1: Actualitats
Gaumont; U tigre blanc. Per le
genial artisba Preseilia Dan : Qui- e
na ¡lid, pel 'precoç arl:sta Besarle; P
La leir.para electrice, de broma x
Pillims, dues grans exclusives. '.
Estrena: Corn oorreeponen ele 0114, t
per Luctenne Legrar:d. protagonista le “La S/n Ventura": Redima- 1
Preferenoia, 1 pta. General OSO 3e

sa•t •ewes.reer,t N.-04+3114,444"141+
134114+044I.ea.111

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohemia

CONCERTS

Palau Música Catalana

444,444n••••••••~444.1K+"

Dimarts, dia 13, a tres quarts
de deu. Audrel6 extraordinària
de la
Novena Slmfonta, de
— BEETHOVEN —
i escena de la

Movnimental - Pedró
Walkyria

Consagracle del Graa l , de
"Parslfal"

Atol, Masa/no, Selle: Sherlock
Malva" I jornada: Roseta la cantadora My careara, per Mary Pliltford; El ~es bar; L'aposta son.
eacietud; El cunyat. de Pollard. i
Dense, dlurnenge, sessM matinal I
d'II a f. PIS: Illhoeook Rolas«, II r.
1 durara: Entre Pespaas 1 la wat,
per Charles BaY

ä

b.~»..a•aea-i-,..1-144.ealra

—

Cinema MIRIA

L'elegant cinema de la intimitat
Provenra-Rbla. Catalunya, Baixador de Balmes
Tota ele, dies canvi d'escollides
múltenles d'alta moralitat ilion
"gust. Programes Ajarla i Paramount. Preferencia, 1 pesseta;
general, 0'50. Tarda i nit, café-bar.

kSaión
ieeinaeria
Eepländld cinema
El 10eali mes elegant 1 cómoda
de Barcelona
Ganar Valeneia. 289 i 291,
entre Roger de Llúria i Bruch.

Solistes vocals: Andreua Fonrutile, Conoepoló Callao, Emil
Vondrall, Ntoard Fuater
OFt.FE0 CATALA
Crquestra: 100 professors. Di.
rercia:
•
FELIX WELNGARTNER
programes i localitats: magatxem de música de la Unid Musical Espanyola, 1 i 3. Portal
ele l'Angel. Condicions especials
per als socis de Inadea cataik.
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ESPORTS - -

E. nostres ?estila eonfeedonats 1 a la mida,

DIVERSOS —

són cela deis más distingas modela de Paria
i Londres, i els oferim a presas inversemblants
de tan Murta, i no obstant rivalitzen amb els
deis sastres mis can I de mis (anta
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IMPERMEABLES, des de

DREINENNIZEsnrza ri133 r
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25'00 pessetes
ELAST/CS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des da
4'05 pessetes

EN VENDA

ii
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Gran esdevenidor, ben
situats, peu tramvia, amb
lamia als carrera d'Auzies-Marc, Alí-bey i altres
Preus: o'so, o'6o, z 1 t'ao
penates el pam quadrat
Per haver-se venut ja
molts solars en queden
pocs ele disponibles
Po¡en visitar - se els dies
de fei,:sta, de... lo a s i
6 a7

SECCIO DE CAMISERIA A LA M/DA
Popelin seda, zèfirs anglesos, percales del
país 1 estrangeres, des de /0 pessetes
El sistema &marica que hem adoptat pernet do
eonfeoclontr ala reedita cense prosa I amb absolut oncart,
sarantint-vos que el roba au bes be al castre quin.

Del nostre afany de competència n'obtenim
cada dia un més gran número de vendes i a
['ensems podem abaratir més els preus, cooperant així a l'onada de baixa que ha de minorar la situació econòmica del país.
reora.—zu postré. pretil redurdfcalms no aria prtvan
d'elan/llar eta compradora, aegone la Importareis de la
compra, amb ~lata obsequ las; acre a6n: inequines
ter, perfuma,

Client a aun, tau

IMPORTANT.-4111tJanetant la tramesa de 0'50 posamos,
remaran mostra, centímetro, figurins I un sistema

especial per prendre's la mida un match:, arte tai
precisió, quo tots els enceraos que ss'ns faoin resulten absolutament exactos.
•
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Palau de la

R-d Cinematografiar

OrquestrIna
Avui, dissabte, %leo en •Wat, còmica; Astualltata
11 Oaumont, Alma de Dios (exclusiva), obra baaada en la sar111 suela del mateix nom, adaptació musical del celebre mestre
▪ serrano, interpretada per Irene Alba i Joan nonafbi La
111 tragidla (MI Follas alargara (exclusiva), segar» la novella
• de "El Caballero Audaz", interpretada per Primos Dholla
Is 1 Oonatant Ialmf (tepertori M. de Miguel).
•
NOTA: Avui, dissabte, de sis a Vuit, 1 dem, d'amanse,
a la Debió matinal, d'i 1 a 1, es despaturan butaques nula 'merada, per a la seest6 especial de tes sil de diumenge.—
11 Dilluns, estrene: Dom emPreeponen ele filie, per Luolenne
Impraled, protagonista dalla "Sin Ventura*, i lbstlemps16, per
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MI El

COMPRES
tres O quatre crae
COMPRARIA
z'a bat- atetan a Sant

flu de Guixels. Ofertes: L. V. eme
Seils, mimero 9.

VENDES
ARQu-E e

cabals, peines. rtUt
grans desconv.es per tal

de _tiquider-les. Afallorea.
_
. 125. Inane.

PIANO

‚eng

ru

r680tIpetreint CeIOL
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A a VIlerranee, por a venere
CAS ti permutar amb torre a ter:.
prop de Barcelona. R.: Ren Condal,

DIVERSES
IIIPOTEQUES. a r. 11iMo'Ció::
PS, L
merad& e. A. Ponme de lt
ertrreel relaten Stet A

CASA RENE
a Maquina. Clreclare.
COPIES doectnns del trance I las
lile Munt-Sld. te. Triéroa 4543 A.

VIES URINARIES.
TORRENT, DENTISTA „Pr:

Titse. lt. de 3 a 7. Preus sedaba:d.
La tasa
TAPISSOS ploma.
imitortant d'hipe-A
ispenlaillat en liteiltrot srl i eiorm EL*
sicte peimanent de Qu'aro§ ti ron. fn•
, t ne, 01,ti tt r u ll e .i. ese. rabricaeut de lene
motllures. — No eolnpree tease eetit
..auesta casa. le. Itteltillutlit. Pelar.
ieee! Portatfrrireei

PELL, CABELL I SIFILD
oloclor F. l•fOutallä, dele Hospitals de fl.
e‘ ro.rts Catalenes. 535. s t- ressort.

II
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Es caballa blanca, sigui cona sigui, son consideras com
incei de valles& Sois tocara ¡ores ì aquests quants cabello
blanca, us envelleixen.
Teniu el dret 1 .1 &un da rebelar-vos cocha *tuesta
injusticia. Acudiu a Nicle remel citen 1 aconaellablq tenyiu-vos amb Mita d'Hornee.
Aquesta es la durara oonquesta científica en aqueet

L'AIGUA tHORLINE
dora al leed! el aso mati; pdmitto 1 da de resultara
sepan.

14111111111talouneiNIMM•1111•111811111B

I a

Curada“ orper
50 ptes.
RFE cr,

lolUaneant el nou
muta enlode 1 arao«Mena% aMerteli • 111c aparell elbetle etaVerumetLa ai ese comen auant, up ea Masas 0•18
&reates deis Maternal usamos'. ilupertint .ltur su quanta.. aolleedet 1 me 41111 resultar» posItfue de conuaciet comió maula
ge mema (tretteaeuro. 5,000 peseetes se malea a qat
moto ai esatrad. No =sur» mitre aw....aVaanou g
1411111reille
liriä
t.
14 itiMM-188.

renirrartinue.-c.,.

res paraules i a 010 per cada
— una d'excit a — — —

E

LA HERNIA

te malteo, que

iMIPCi3
a 0'50 pessetes tes deu Prime.

Ea
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• Correr ANSÉLNI CLAVÉ, 9 (Final de In Ra1ûI30 il
tabans carral. DoPmItoPI Sant Frailes»).
si
III •

DEMANI-HO EN DROOUERIES, PERF101
ol as. ETC.. Al. PREU DE 750 PF_SSEILS

• cerreay. Tintura progresaba, absolutameot toolerssiva
serme cap priacipl tbxle o Indo, cense ni mera de nitrat de
plata. No os fati perludicl a ?epidermis no us fan ~lbs la cabal, edad que al centrad, ademes dc tdrear-los al
color mírale da macerad 1 ondulad, trcient -los la
•
ciapa 1 evlblat-los ralopedle.
Asá poca rab uda os ea fases tina «Alcacil), tense taearvos. :eme olor deaagsadable.

MI

fites. para

1111

d'afaitar-se, lt desapareizeth
perquè, cal no oblidar•ho
LA «PASTA NIX. ES
ABANS DE TOT, UN PRODUC
TE PER A L'EPIDERME

roda té caballa Manes.

VENDES AL DETALL

111112111211111221111

a la pell i, si la tenia alma

Per cicess os mentals, per p enas, per equis:tul; per

ill Tipus de lum a pronta bar:W.531ms. Espardenyee amb so.
a fa de goma, des da reo pesadas pare«.

2

NIX

simplihcarä l'operació. d'a14
tar•se hi empleara tres t
quatre minuts, no sentirá do
ves cap irritació ni molesti

m'alees.- No importa rea 1 =un — La guateó ts que

C

• 14 " i 15'"

s'eviten tots els perills de col.
no sols per la naturales,
de la Pasta en'sí, siné tse
per que s'eliminen sabeos,
brotxes, vasos i tota mets
tagi,

CABELLS BLANCS?

51 III

PRODUCTES HOIU.INP.:
MODA CMORLINE (tiritera programes par ele esbelta
bloom) a •OafstaTORL (*ceo I Malea da> e. • POLVOS (roan
edwirsa) roe. CREMA (evita lee armen): 210. • «PM
DENTWRICA (ea earaprinats elermoubta) S. - INaTtiot.
MONTIff tisis adaarale mr a Mera de mea) 81e0. • SANISEL A
(Berapdadlp alAispelana par • regenere. le aman VIO.
1 nao eseeni e toma
Solablimenta DALMAU OUV ERte. t. •

L'
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Usant la Pasta NIX d'ur

Per que it

S tngienicamb
••
SOLA DE GOMA marea FORO, Box-- gg
II
calf, tall anglés, doble plantilla de cuiru
fil
II

0

Pasta NIX

és, doncs, un factor free
per a l'operació d'afaitarie
al mateix lampa Un predio
d'higiene per a la pell.

auwanzwilimmal~aig

lillathErmes trecleerv,aeravaiweennz
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Pi; ed ne tlea, cadand ies. frasee: Segili. Rambla de las
ti, earitiods utsrt. PrilICES. 7 5 principal.
farinacias iC EspnOt. Portugal y mooricat„

U

.M.MM

be.te..1...11 1-.4E Lithrili

juventud por toda clase de excesos (viejos su
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro-

•

La

rotor& etc..

¡Orante ae tOttU el aaaa fe erf antilla 1 tuste.. kapide,a en elll en.
terrera Cur:s Catalanes. .341 t en. i
Ir e Enid, 5 Lium.). Te,. 7In R. p,

poluciones nGcturnas, espermatorrea (perdidas ser/mudes), cansancio mental, pérdida de
memoria, dolor de cabeza, certiflos, fatigo
corporal, hislerisma y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la »m'astenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente C071 las
Grageas potenciales del Dr. Seivrd
Indieadas • especialmente tilos agotados en la

II

(teme municipal da 01
Barcelona)

Eh

bitIlatars, carteras, ele., elle pot triar el

efflete•baeaffleffl

SOLARS

•

• florma Yednwidge. •

0'50 pessetes

CINTURONS, des de
1'95 pessetes

Palau d'Art Modera
Pare de Montjuich
Installarions de 25 pitas».
biés de 2,000 exemplars de
totes les rares d'aus. Aportacions de la Retal Casa 1
del ministeri de Foment.
Presentacid de paons del
Pare Zoològic. Coloms, conills, etc. Interessant secció
destinada als diferents aspectes de la cria del (are de
seda. Aparells i maquinaria
agrícola, etc., ele. Restaurant a eärrec del Majestic
I Hotel Anglaterra.
Avui, dissabte, a les quatre
de la tarda:
INAUGURAS«)
Demb. diumenge, a la tarda,
1 GRAN
FESTIVAL POPULAR
, AUDICIO DE SARDANES,
per les cobles huno de Ma.
taró i Primito« de Tareasso. MAGNIFICA EXHIBICIO
DE FLORS
Entrada, 1 pesseta
I
04444+0.04.4.4444444+00441

ii
ii

lock (1.1 llarrgis

GORRES, des de
1'45 pessetes
CORBATES, des des
9'95 pcssetss
PIJAMES, das de
10'00 pessates
MITJONS, des de
0'50 pessetes
LLIGACAMES, des de

D'AVICULTURA

grans,

Usant la Pasta

di Poi% dos d 95 pigs.

EIPUSICID

Curen: g e Canils - Hieedreo

•

loen

ha estar elaborada pensad'.
sola en que ha de suele
el pel pfr a fer-l0
sense gran esforç, sitió pt*
sant també en que enri
dermis de tota irritacK

d'objectes porta-microbis

B.:

Auto•round, i mis de 39 diverses
interessants atraccions. Putxinellis
Quatre Gals. Banda als jardins. Cobla de cardanes. Cali:- i refrescos a

Cenar Pare IV, 556

•

&bares en gran patea,
a pros baralksims

Estapé i !dadas germans.
Wittehing-wawes. Muntanyes nasses. Diorama oriental vivent. Gran
carroussel. Les bicicletes acoblades.

amseeempai

n - Saló

Vestit confeccionat, fil. Des de 15'— a 30 Ptes.
lit
" 25'— a 50 "
llar.eta
a1
a mida, en fil
25'— a 50 "
▪
"
llaneta
" 50'—a 100
Pantalons, an gran stock
" 5'05 a 15

.;

Demà, diumenge, a la tarda,
LA FESTA DELS NENS
A dos quarts de set,
ELEVACIO DE 1 ZEPPELINS
ELEVACIO DE 9 MONTGOLFIERS
que produiran on aixecar-se una
pluja de dolços. — A lea set de la
tarda, engegada d'una grandiosa
traca valenciana, construida azaresper al TURO PARK; en ' arribar els dispara a la gran plaça del
parc, dentaran catare.
DIJES MIL JOGUINES
Els zeppelins i eta montgolfiers
han estat construïts expressament
per a aquesta fasta per la renomenada casa Foses. La traca valenciana,
amb 2,000 poguines, pels senyora

umummiensuirianalzemanzionizzassims

Orquestrip Torran,. Berna.2at servei de bar a preus «cribados. Gran terrassa.
Avui, grana temblona, tarda
el, la beIllssima comedia La
gula de Droadway, per la gent41 Margarida Fisher; Joanet
sel desee pare, admica de gran
kema, I anona i darrera
,eluada da la grandiosa pMltcula
VA11~ FANTASMA
Preu ánlo: tina ~asta
Onmsnua, tarda, ama%
1 sumen*, a l'50;
da Galletre "inwe, per
Cenatiume TMa aló a
nmeligrar.
.t

(".

TURO-PARK

se
u

Diumenge, 11 de maig, a les
quatre de la tarda. Quart cha
de la temporada. PREMI "EL
SIGLO". Entrada 'hure taren.
lació, 10 pessetes. Entrada de
carruatges, 6'23 pessctea
tr ada general, 1'25 pessetes .
Impostos compresos. Taquilla
del teatre de Novetats, Centres
de Localitats i taquilles dell'Ilipedroni. Servei especial d'AutOrnnibus i Taxis des de la Pla.
ea de Catalunya. Servei extraordinari de TraMvieS.

18

arsoo44.44~4~.~.

ANui, dissablP, grandiós

AVIS: Es despatxen butaguas numeradas per a la
I seseid ESPECIAL de la lar4 da de diumenge.

PA SSEIG DE GRACIA,

GRAN BASAR DE SASTRERIA " SISTEMA NORDAMERICI

IIHIHNHHHEIEHHHHMEHHHHHHHHIR11
,.44,444444444

Diumenge: HELIOTROP,
creaci6 dramätica teenli.mental, de Fred Burton.

18,

,

CASAMENT8
DAMOS
0181ARa Da RASA

COA,A5E91.

z.-1,S4-.:->eXe."."4441Wee.

Avul, dissabte, tarda I nit. magutnes programes. Cine estrenes! La
comedla La filla dol general; les
pelacules enanques Amor i solfa
El ferrar; l'Interessart elan Con(
de lis selva; II 1 Carrera Jornada
de La moderna Delda. Lema, diomente, a la sessl) de bit, estrena de
les grandiosas ~miles 1.4 casa
dele Materia 1 El preg onar de
Zer.da
4.~41444,13~.1011.11441.5.

N

càrrec de Carbó.
Inauguració de l'estupenda Rosaleda, una de les mis meravelloses
d'Espanya.

èxit de ELS MILIONS DE
FATTY, divrq• lidissima comedia del gros Fatty; El.
CAMPA MENT DE GITA.
NOS, per Elsie. Ferguson i
Eugene O'Brien; NOVETATS UNIVERSAL número
04, i L'ORFENETA, per la
menuda Baby Peggy.

oi6, ver Norma Inlmadge.
PBEI - 5 DE COS7UM

I

PAS7A
A APA

• Avui, dissabte, La ~dorna
Dallla, segona jornada; Eland
de la selva, La filia del general, Amor I solfa, El terror.

MOL dissabte, tarda, a
un quart de aja, la comedia
en tres actas, del senyor
Joan Josep Lorente,
LA PENA DE LOS VIEJOS
Mt, a un quart d'onze. La
comedia en tres actas, de

—

RESTAURANTS

• PaillIMIBLIOUNTRIA.M•41111311011k
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