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FRANÇA

La danta Le :eral del Collegl

PLEBISCIT 1 Li NACIONALITAT
L'actual plet russo-romanès sobre la Beses/ibis ofereix una
excellent per tractar un dels mis interessants aspectes
principi de les nacionalitats. El procediment del plebiscit és
re aplicable a la determinació de la nacionalitat d'un poble
territori ? Ve't ací l'aspecte al qual
La Bessarebia és per la llengua, per la mea i per la histaria
país romanes. Quan el tsar Alexandre I se la va anexionar,
1812, esteva completament poblada de gent romanesa. Dusegles havia format part dels principats romanesos de Moli Valäquia. El seu nom mateix ve del nom de la familia
Bassarab, que dona a la casa regnant de Valaquia la majoria
SElls prínceps. Una part de la Bessaräbia fou restituida a
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la quan es forma aquest reialme per la unió de dos prins, però Rússia se n'apodera novament l'any 1878, després
I guerra russo-turca, en la qual els romanesos ajudaren decient l'exercit del tsar.
Durant el segle XIX, la població de Bessaretbia, que era pac
rebé l'aportació d'immegracions diverses i nombroses:
alemanys, ueranians, russos, jueus. Aquest fet ha conla Bessarabia en un país de població mixta. Tanmateix els
ts romanesos hi predominen encara fortament. L'últim
rus donava, sobre una població total de 2.604,800 habitante,
,800 romanesos. Ele russos, en Hur majoria, eren funciona1 militars. Entre ells i els ucranians no formaven sinó una
la relativament petita. Mes important que la minarla de
• pròpiament dits era la minoría jueva. I cal tenir en campee les xifres de l'estadística russa no resultaven probableprou exactes. Irodonetz, en la seva obra "Rússia i eis poallegens", publicada a Berna l'any 1917, consigna les sets xifres relatives a la Bessarabia: Romanesos purs,
,000: jueus, 270,000; ucranians, 210,000, i russos, 83,000.
Ele romanesos bessarabians segueixen parlant en llur quasi
tat l'idioma propi, a despit de la persecució de què el feren
e els russos. Quan l'any 1917 fou proclamada la República
Bessarabia, un ele/s primers exoras de l'Assemblea fou la
id d'escoles fomaneses en el país. Un periòdic en llengua
sa, "Cuvent Moldovenesc" (La Paraula Moldava), aparea Kixinef.
Es dóna el cas, però, que a les ciutats s'han anat constituint
darrers cent amys grups de població no romanesa, i aquest
n ha esdevingut tan intens, que avui els romanesos no
allí sinó una minoria. La gran massa de llengua romanesa la
en els pagesos. La burgesia está composta, en la seva major
de jueus, ucrenians, grecs, armenis i alemanys.
La pagesia romanesa de la Bessarebia está. endarrerida. El
•
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tsrista /a va embrutir. La seva consciència nacional és
Aquells qui volgueren desvetllar-la, van ésser exila Sibèria o hagueren de fugir del país.
tnim, dones, per un costat una bungesia on els immigrats
* nen i una població rural, gairebé del tot romanesa, sense
i sense esperit despert. En aquestes condicions, el
de la burgesia es fa molt més influent. Un plebiscit, en un
t donat, pot tenir un resultat que contradigui el fet innedel caràcter romanes de la Bessarebia.
.dany 1918, l'Assemblea vota, per 86 vots contra 3, la unió
o.
Bessarebia a la Romania. Posteriorment, una bona part de
lució s'ha manifestat descontenta de la política del Govern
arest, que en certes qüestions no ha estat hàbil ni justa.
tolxevistes russos han volgut aprofdar aquesta situació es' per plantejar en forma aprerniant el problema de Bessaper proposar un piebiscit. Han parlat del "rapte de la
bia per Romania", oblidant que fou Rússia qui, en els
812 ¡1878, realitzà els veritables raptes. En aquelles ocava celebrar-se pas cap plebiscit.
lingú no pot sostenir que una simple votació feta en un dia
sigui una solució definitiva per a un problema d'aquesta
. El plebiscit es aplicable en molts casos, pub no en tots
s. I no té la mateixa vela quan confirma els fets
i e* tnia que quan els contradiu. Una nació, com diPenan, és un piebiscit de tots els dies. No és el plebiscit d'un
sol.
t

Poliiica

"Crónica Telegrjfics de Provincias"
del diari de la seca digna direccid,
Seccid de Girona. corresponent u Fed:'ció número 1 8786, elei 7 del que
sons, ti apa r egue la següent gasetilla,
&amasa pe! corresponsal de La Van.
a Girrna:

devecate

Manifestació de
confiança en la
Junta de govern
Tal com era .auunciat, ahir
a la tarda el Collegi d'Advocats
celebrä Assemblea general pe:
deliberar i acordà el que calla
fer davant la dimissió presentada per la Junta de Govern
en ple.
Els nostres lectors recordaran, cene dubte, els motius de
la dimissió. Oportunament
cene permeté informar-los a
bastament d'aquesta qüestió.

(DEL ROSTRE REDACTOR CORREEPOR811.)
Paria, malg.
Potser la darrera esperarlo
de triomf del Bloc d'esquerres
ha naufragat a causa de les
eleccions alemanyes. Es inútil
cercar paliatius del resultat
electoral alemany. El pafs, com
era absolutament previst, ha
votat per la dreta. Alguna francesos aguts diuen que serä mes
fàcil entendre's amb la dreta
que amb l'esquerra, per aquella
raó, tan coneguda, de que ele
conservadors són els autora de
les lleis lliberals i els Iliberats
els autors de les hei', conservadores. No hi valen agudeses. Ele
resultats electorals alemanys
voten dir projectäts sobre la politice francesa que el Bloc d'esque,rres no pot prometre altra
cosa que la continuació de la
política internacional de Poincaree

Un contradictor posava aques
a Lied Blum,-lamteix
l'anta nit en una reunió electoral a Batignoles. Lleó Blum,
confessava que en aquest punt
no hi havia, per ara. res a fer.

mgefemrwl, jzt....),;21;

FI- ree-eee-a-a--

'

• I

La Junta de-GOvern
L'Assemblea de collegials
s'ha ocupat d'aquesta dirmssiö.
Poques vegades una Junta general ha estat tan concorreguda. Ili hem vist els ;ideo:tala

mes prestigiosos.
El senyor Hurtado, degà, explieb drevement els fets i P:e
concurre/lis han aplaudit l'actitud de la Junta.
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L'E STATUT MUNICIPAL I
LES CIRCUMSCRIPCIONS
DE 5ARCELO.V.4
•
"La Junta de gobierno de los proImta Municipal del Cens elecpios
establecimientos-es
r
efereir
als
t otnplost el preceptuat en el
decret to dabril ciar ,er, des- de Beneficencia de la Mancomunitat
a Girona-ha suspendido de empleo y t..
de co rttituir-se ha Procedit a la
taus nernina,m p ut la prodels deu districtes municipals sueldo al oi:cial de sus Oficinas sePOSiCiÓ ha donat el resultat se_
flor }Cifra y Riera por haber incurritetona en tres etrcumscripctons,
geent:
do en grave falta, que es castigada
de les quals compren els seVotante en pro .... 102
con la destitución, según el articulo
districtes:
31
" en contra...
mu- 6o del Reglamento de funcionarios de
e - Districtes I, II i
5
la Mancaman:dad...”
Abstencions
ami, 51,04g electors.
Redactada ein f a noticia de la san.
El degà senyor Hurtado ha
ric tes 111, VI, VII i
cid que ne'ha imPosat dr - ta Junta. dAla
agrait la confiança posada en
amb 53,166 electors.
pes a qua ida lectora de "La Vaagvar.
la Junta de Govern, re flectida
istric tes IV, IX i X ntndía" suposin que el sotas ignat haai
en la vrtació, aense que senamb 30o46 electors.
conu's
alqu,s
arte aire sigui en perlissin cap hostilitat, per aqueses dades es refereixen I cena
judiei de la sera honorabilitat..
ta ra6, a la petisa minoría quo
Per evitar tan greu eterte i reparas.
s'ha manifestat en contra de
EN JUSTA DEFENSA
el dany que es pugui hazler causat
la proposicid.
les següents caries:
contra la mera persona clavara
Els collegiate. a peu dret,
Ar eetor de LA PUBLICInió pública. em dirigeixo a reste prehan ovarionat clege i la Jun-Baree lona.-Molt distingit segant-li se serveixi reproduje, en e! sets
ta de Govern.
": almb aquesta mateixa dadiari de la leva digna direcció precila cala que seguidament
sament Parer.d en virtut del qual he
al senyor director de "La
estat sulpes
càrrec i sos, com ja de del articulo so del Reglamento de
41 ". per obtenir un aciariOficinas, y en virtud Ilte instrucciones
indicat.
fea rroiaia publicada en l'esrecibidas de la Superioridad, se acuerDiu <así:
diori, la mal, per la forma
da aplicar al referido oficial schar
00 ha estad redactada, cm pot
"Vista la campaha que contra diXifra la sanción ave este artículo sece la meya honorabilitat i vereos individuos del Consejo Per- ñala y por lo tanto declararle desti'ses Prestigi.
manente de la Mancomunitat de Ca- tuido del cargo de oficial de estas
nillita, unas veces, y otras contra los oficinas y en armonía con la base V
d miar el dany que davant
de
esta Junta de gobierno viene ha- apartado g, de las que regulen el funP,t ercdairene ia gaviado
ciendo el periódico local "EI Girones", cionamiento de esta Junta, suspenderelträ ;alai tse:Juer a, Ii su' verte tata/ donar cabe- de cuya Redacción es elemento sig- le de empleo y sueldo huta tanto que
.' deoi eme devanee'« <lidieis, nificado el oficial de la g Oficinas de por el Cenado Permanente se resuelque ja he indico he traen?: estos establecimientos don Ramón Xi- va en del
director de "La ;enea.- fra y Riera, en cuyo domicilio, partiSignos !e cOtillosietteiti seitjatiftwit la
cular tiene adenia dicha publicación eral se m'As domo traellae d'aspest
las oficinas de redacción Y adrainis-` acord, ele ernyors Carearan i Fent,
«Mese valwds tense, fine
nación; examinados por la junta loe ere:idees i secretari respectivonseat de
"ferk -nw co14 a ben devot
g a,
hechos cos toda detención, esgueite reorientada Juera.
las opiniones de sus ccenpmentea, acorR. Xffee i Riere."
MOltel ràeis i compuln en afee
do Z. VIMMII4M". des todas en que el caso se halla titeies, a. e. I. e. e.
eenmendlde mi el extremo sondo
ek Sr. mi: Be
R. Xifre i Riere."
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VIGILIA ELECTORAL

1 deia:
—11i ha. però. una diferència
entre el Bloc Nacional i nosaltres: la política interior.
Hl ha, certament, dues pontiques interiors a fer. Aquestes
dues polftiques comporten cadase. ina la seva posició ideològica i les seves reaccions prhctiquee. Haureu notat que ara
esta mil de moda a Franca fer

professions da fe republicana.
No sembla sind que el país viu
en regim monhrquie, o, si voleu,
que la República esth molt amenaçada. Per?) les professions de

fe repuhlieanes tenen la seva
Alguns ministres del
flabinet anterior de Peinear4
tenien el cestitas jurar a prendre el te al salid de LIPA Danclet.
D'aquells tes n'tia sortit aqueat
tocar a sometent d'ara. Perb,
qué proven aquests rontartes
entre monàrquics i republicans?
Fa l'efeete que poca cosa. D'aquestes reunions en devia patir
més el puritanisme monerquM
que la benhomia republicana 1,
a mas a Illt4 3, a Frenen, bi pat
haver farits punts de contacte
entrn un monärqu i e i un republieä! Al nostre palo fa pena
parlar amh un enemic politio o
tenir un parent monàrquic. perqiih cte expeseu tu haver-vos-lea
anth un as o amb mies idees da

cavan. Però m'uf es poden tenir enemics político' i t'irá i !e(
parents monärquirs• La litPratuna. la mesiea, la pesca amb
canya. les dones. lis fan ohlidar
que entre equell heme i ves hi

ha un abisme polfties.
lit ha. Sane& loe nosielons
irleolbgiqu e s. PI ha le oilosti6
religiosa. la coleaU6 d a mocrhtiea. la ofiestid PAN\ no
cal ¡sillar ice ensedene que 29
ooden prendre davant (reeuestes qües t ions emb in nostra
termInelo g ia. Dir que el aenvor
Peineare As un re:series-inri. I

merar aqueet mrd en el enntit
cine Fernerem nosaltree, tt 3 tina
felsotaf. Si onsaltres, si el mAs
'liberal d'entre nosaltres. arri Ilse a In sola de sahatn iiiberal
‘ 10I sena-or Poinrar A . podrfem
ostar be l eonlents. Ni davani
la qüesti 71 relirrinsa, ni davant
de In t'emitió mditer. ni davant
de la eseestió periementbrin, el
eenyee p eincare a fallaf ni un
mement. I Os davant d'aculestes qiiestions eme PC semen Pis
11d-orate. Recen-hm de la manera enstierada ridícula que pocaven el problema reliei6s. ele
!mines — qme tertien fama de dime-mis — do rantiga esquerra catalana. Ttecordeu que e ls bornes
do l'Aseemblea de parlamentaria
onalificaren el seu moviment de
lliberal mentre viviera enganxats a una casta fil/P no 14 ultra
obligeci6 que la rrobeir. 1 és
de sempre: ni ela hornee de
l'emane-Tres estalas-sa. ni el eenece
Gambe tenen ni ura sola Idea
clara sobre els prohlemes pe s mordialss de /a politices . Per e jis?)
som nli on roen. I voler-ho
arreglar amb quatre estadiatifries de mala mort, g et enrama
mies areteee. EI problema es
pelffie. ilnicament 1 •xclusivament
lli ha. ben ente, la qüeglid
de l'estaf Preció de les grane
eng rero g es. Acuesta nilestld ha
arrihat a la ~ufanes electoral
em orena ner les relamiere del
rt , er Niteiertal irnh le Unió dele
reere ggere Pere n ómiert del Ponedor Billi g t. Be'n nana itetrigre,
d l'e g telitzeció. verb a d'anue_
!lee allestIone ente ferien genera.

o

Com que hatatitzaold ha Unid

baffle fulminanis als palitos no
llatins, i fracassos sorollosos
als palcos llatins, Franca, que
es un punt dote i un mig canee
vaciele. Les poques empreses
estatitzades que hi ha a Franca
funcionen malament, i les que
funcionen be—com la xarxa de
ferrocarrils Ouest Etat—tenen
Miela Paró alzó no priva que
a Franca hi hagi malta partidaris de l'estatitzaciá. La Unió
dele Interessos económica és
una federació patronal de gran
empenta creada per oposar -ad a
l'estatitzaci6 de les grana empreses.
Ja podeu comptar la força
que té. Es tot el capitalisme que
l'aguanta. Dispo g a de milions.
Es calcula que en les darreres
eleccions alemanyes un candidat s'ha hagut de gastar uns
seixanta mil frenes per arribar
a seure als escons del Iteichstag. Com que hi ha, números
rodons, cinc cents mandats,
al» vol dir que el nou Reichstag ha costat trenta milions
trance. Quants milions Ii costaran rsquestes eleccione a la Unió
dels interessos econämies? Es
delire saber un dia o altre. Pera
costin el que costin, no costaran res, si es pot ajornar per
uns guante anys mes la politice
creet atitzaciee
Les empreses que perillen
mes són les companyies d'assegurances. Per abre els bornes
nrés en vista de la Unid són els
asseguradors . El Bloc d'esquerra td l'estatització inscrita en
el sets programa. Va sense dir
que l'estatització es promet a
tort i a dret, i, per començar,
restatiteació de les empresen
d'assegurances. Les companyies
d'asseguranres s'assteguren :'on ira reetatitzaciA. La prima la
paga el senador Billiet al Bloc
Nacional. Je vetirem si demä de
les urnes en surt el repòs i la
tranquillitat de les persones
que us asseguren el repbs
tranquillit al.
La vietl i a eleetoral no cree,
després d'això. que pugui fuer
ras agradable.

Joaep Pla

Full de dietari
PETIT HI.IINE AL SOL
Les tardes de la Pranavera donen
la sensació que no saben com acabar.
Afegiu-hi l'hora de propina que ens
ha donat el canvi d'horas/ i la sensació és encara més feota...
A "La Vea - d'ahir vareen coniixer un seguit d'opinions prestigioses
sobre aquest canvi. El resum era
aquest: "no advertim cap perjudici;
estalviem una hora de gas i d'electricitat; en sortir de la feMa encara
poden/ jugar al tennis, o té regar el
jardi o be jeme en una cadira d'extensió amb un llibre als d'as..." En
fi, un recua/ optimIsta i bucòlic.
Cree, però, que si a mis a mes d'interrogar l'elegant dama i el fabricant
eloqüent, el botiguer i l'home del bar,
haguessin demanat opinió a l'empresari d'anuncis lluminosos i en general
a tots els negocis a base de llum artific;a1, haurien escoltat una tonada
ben distinta.
Ah.r. a les vuit, tats els anuncie
!luminosos varen començar a funcionar. Es vela ben bi que no podien
mis- Era l'hora que els carrers van
plens de gom a gern. Una estona m/s
i començaria la desfilada cap al soEl sol! Ve't aci l'enemic. L'enemic
de totes les llamarles artificials, de
totes les fantasmagaries mentideres.
Nornés un teCOM del sol, per minso
que s'a, es proa. per destru'r Pelease
de mil bombees electriques i de cent
mil tubs amb Ilurs vapore de mercuri
i d'un milié de becs de gas amb Ilars
vasos de porcellana...
Un record de sol o una esperarlo
de so!. Un crepuscle o una aurora. O.
ti tant em demaneu, la sola claricia
que traspua un dia ennuvolat.
Pesó. veig que m'he posat maese
'frie. Pleguem.
Carlee Soldevila

La si u ci a Furop
LI oonfileete de la nube eamuja. Van paran t cada dla
nIto fibrIqute, I cada oop eón
nulo les Inddelp loo afectados. Es
dlu quo oto cape olndloallote•
anglo». entran • le Ruhr per
• ntrevistar- so amb ele Sinaloa'.
minoro. Kan nominal loe no'colaciono per »UPO de trobar
una »luid&

rtlefflura que oeinoidint amb
I« ~done trame" mas mim•neen aval, sentaulark ama
r.eva efe ee'ex 11Z1g71 e fritas.
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NOVELLA CATALANA
Totes les literatures del segle XIX
que tenen ara i ulls han produit una
<mantee de novella fantàstica. Des
que a la literatura se li ha donat un
eentit realista-i alas al món no s'ha
fet sinó després del romanticisme -la novela ha anat pujant, engrandintse, eixamplant -se i aprimant-se, i ficant-se per tot arreu. El segle XIX
Es el segle de les grans novelles;
costat de l'esforç enorme dels franceses, fina arribar a pi-ocluir Coses tan
perfeetes coses el cas de Flaubert, hi ha
el monstruós i formidable monument
de la novella russa i les múltiples provatures i les grans troballes que s'han
fet en els paisos de l'Europa central.
De totes les formes que té l'art de
la paraula, aquesta de la novella és !a
mi» assequible, la mis apassionant, la
que s'adapta ras a tots els paladars;
Es la forma democritica per ~Nimia
de l'art de la paraula. Ara, que totborn sap que perquè es produeixi un
fort moviment novellistic es necessita
un estat social complex, madur i
i es necessita sobretot un estat
Molen tambE madur, flexible, seise
entrebancs, un estat filològic en qué
rescripto r es trobi resoltes les dificul-

tes primeries i secundàries, que pugui
treballar amb una llengua treballada.
Eh casos de grans intuidors, com d
Rabelais o com el Cervantes -i aquf
citem aquests casos en un sentit purament filològic-, han de precedir de
molts anys en una ilengua litearia al
veritable moviment noveHistic.

En el segle XIX totes les Iiteraturce
que tenien història i tradició es trobaven en e/ moment apte per tirar al

fou mossin Cinto; per aigb els assaigi

de prosa catalana rrls reeixits, els las
tents de novella més acceptable forma
els que s'encararen arnb la vida rural
i popular.
Avui dia la nostra llengua comete
a ésser apta per dir meravelles, per
arribar a totes les possibilitats; la presa
d'En Josep Carner desastre això que
estic dient. Encara hi Isa grops. eu.
cara hi ha dificultase per resoldre, perb
amb un cert instint, amb una certa
bona voluntat i amb una certa
plitta, jo estic convençut que avui dia
el catali pot presentar-se com une
!lengua literaria no dirE perfecta, are
que no fati cap mal paper al costat de
les llengües euroees treballades des cU
cinc anta anys.
1 avui també la 'sestea vida barcal.nina ofereix una quantitat d'aspecta
peculiars interessantissims, ben riostra,
i ben definiss, que donen molt camp a
córrer a un observador agut. a im
creador d'históries i a un eonstrueot
de fantasies consistente.
No cal recórrer a la vida aventurera
rural, ni al drama de suburbi, ni al poa
de la misèria. La grapa del noveilists
pot escorcollar les cases del passeig de
Gricia, ele cafés, els despatxoe, la
dreta i l'esquerra de la Rambla, la
gent que retira d'hora i la gent que
retira a tres quarts de quince. La virtut i la depravació, l'egoisme i la ge4
neroeitat de la nostra gent; aquesta
societat ¡ove i rebregada al mate:e
temps, pastada pel nostre cel j Ja nostra
llum, que li donen 025 serie da cara."
terfstiques i quo !a fan comptexament
original, es-ti cridant la ploma 44 no e
veHista a qui vingui amb 1:empenta
que tot això es mereix i tOMPUCI a
clavar damunt de les pegines d'un !libré
tots aquests cors i toses aquestes ànimes, tos aquests germana de tengue i
de poble que ens trobem cada dia
on sigui i que els diem -DEL; vos
guard" i "Adéu-siau".
Josep Marta de ilegerri

dret en el camp de la novella. Tots
els caires de la vida pública i privada,
totes les teus-pestes i depravaciod
del cor, totes les tombarelles de la
voluntat i del sentiment tingueren cabuda dintre la pista del circ mäxlm de
l'escriptor. Es va provar tot i es va
dir tot el que a un hom se li podia
acudir. Ets noveHistes agafaren les
societats respectives, les clames altes i
mitges i bajaes i en tragueren e su:
uns, pobrement, falsoment; altres, ter
cant al viu i al mol' de l'os, enquadrant i creant ambients i figures inamortals.
A França es va exprimer aquesg
segle XIX de la burgesia i de la dediu en general la- Pres..
mócrata i del progrés material , amb ta-"incidests anti-italiana". En reatotes les complicacions politiquee 1 ecolitat, eón tarrsbé amiserbis. Les maamigues, per fer-ne vi delicat de fan.
niiessaCeles dels croares de Sebenices
tasia: vi d'aquest gra de raim vivent contra el diputar italia Paolo Oranoa
i tremolant que Es el cm dels bornes
que hi arista a donar inta coeferene
i de les dones.
cia CO record i honor de Nicoló Tome
Avui dia la noveRa, en apees poi- mas-ea, no solament era contra fijlia.
sos una M'ea fadigats de cultura i
sind també contra Sirbia. Constitueiliteratura, va fent el seu fet, va tirant
xen, en efecte, un episodi de la Iluites
endavant, i la producció novelVstica entre els croates autonomistes i el*
nn minva. Penó els temes dele escrip- serbis cen:ralsotes.
tete comencen a fugir del radi puraEl veli sentiment anti-italil dels
ment nacional; els novel-liste% d'ara. croases s'ha exasperas després del dars'han dedicas a olorar i observar en rer acord isalo-iugmlau sobre Fiume
Ilura ciutats o en Ilurs paisatges; ara i de l'a;ianea entre Roma i Belgrad.
una mena de vent d'exotisme. iniciar
Els croates tenen la impress:ó que
aban s de la guerra i rada dia mes agu- -els serbn i els italians 5'han reconciditzat, preocupa totes les literaturas liar a costa de Croacia. Fotser no vaeuropees. Naturalment que hi ha casos gin proa ben orientan, en aquest punt.
de reacció en un sentit cnotrari; perä Pesó Pu: actual susceptibTtat és exFs curiós veure que a Freno, per
exemple. ültimament bus tingut graos Plicab
Desle.relats que publica la Prensa
Axits novelles d'argument colonial, o, estrangera es dedueix que els incidente
si mis ne, inspirades per Patracci6
fosen realment impon-anta. Quan.
del viatge. sIe l'exatisme i del eanvi
dia a, de maig, esmaa al port de Sed'ambient.
benico el vapor en viatjaven l'honoraI és que reacripter cerca l'originable Orano i els seas acompanyants,
litat, cerca la manera noble o comercial acudí una gran gentada, campo.:ta en
d'interees ar o d'apassionar rl
gran part d'estud.ants crcares. Panaant
Testhom eeti t i a de les :melles de l'a- crits hostiis i oposant-se al desembarc
dulteri o del burócrata caraplicat
dels italans. Els crin anaven, seers
infeliç, i per aiicó el pühlia de tota la prernsa italiana, contra Mussolini,
mena es llança eran un deaesperat als
colora i contra els seas ren. La
henos d'un exotisme e X i pur. com ,
prenam serbia diu que tambii hi haper exemple, el de Morid Chapde'ain., gue crits contra Pase, cap del Goo es Ilanea als braços d'un enotisme
vern de Iugoslàvia. la qual cosa es
admirablement podrit rom el de Paaf per fectament versemblant.
Marital.
Segons el G:ornale dIi,ìiva, Orana
Oiran hem mira aquest extrteedinari i eis altres tres tullan que anavea
monument novellistie europeo, fet entre amb eil van estar segres;ats a bord
el segle penar i ei segle que vivita, i durant euatre }pares. Havent-los asses'adema de 'a pnbresa. per no dir ele gurat el cònsol d'Italia gire les autol'abarren absolioa de la nas-e% rantirata iugoslaves tenien dominas el
lana, li arfa una gran tristesa i tia metí i que garartien la ce:ebraci3 de
que
aquest
buIt
lamentable
de
desig
la conferencia, baixaren a terra i eis
la nostra literatura comerte; a omp'5r- autcrnóbil entraren a :a població. Pecó
se una mies.
la multitud, sobrexcltada, es insulta
Es evident que. fins ara, es pot dir
i intenta d'agredir-los. Una bomba esque la novella catalana no tenia ma<data davant !a casa on s'estatjava
nera material de poder viure. En priOrano, i it?llans de Sebenico
mer !loe tara y* amb la difieultat filo- van ésser agredas. La policia i la tro*fe.; en tienen !loe la vida del tv-Mre pa no terco gaire cosa per cposar-se
poble no tenia potser una personalitat
als amotinats. Tanmateix Otea jet
yen definida i prou complexa porqué
nombrosos empresonameras
es produis el desitjat moviment novelEl fet és que Orano llagué de relistic. No es pas que des del comen- nunciar a la conferencia i sitagué de
eament de la nostra renaixerea lite- tornar a embarcar. Es dir:gi a Zariria deixessin de sortir plomes de bena ra, la ciutat dilmata que conté non's
voluntat, arnb la sana intenció de pro- brosa poblaba italiana, arnb la integ.
duir novella nostra; petb no deixavea
ció de donar allí. al Teatre Verdi.
d'Esser estarcen mancats i temptatives la conferencia que no pegué dorar 4
dir
apte
per
flexible,
inútil'. El catalli
Sebenice i que era considere:a pel
totes les ~S que cal dir en una no.
Cenen de Belgrad tol• UP primer pu
vela, toque, cornete a apuntar, tat- cap a l'establiment de cordials retajust ene el trobem encara tehi, encara
ejem yodo Dila. 1.& menea mideesborronat i desorientat eme una aún ai
uxa ieeikspieTealr, jee6L,
adit
eern
d
hatin
erot
ncrolataleseb
d
tura que acaba de „fixer.
a la culpa dele incidente de Sebe.
En el mere pebete restan vid 1 latacte el doll de ponla popular 1 /a
esea
• es
gzstati
iite Ibrz
rs
. ovi
tpárs
le. %le
te opeimi
eetra
nema de la gen de la montan» i la
'marina; pu ano) es dan os tus da di. uy maggimilsoe.
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que es
Per contra, abandona la facultat de
cäbrar (l cut>: en Bistres esterlines.
Per la banda de la Companyia, le.,
condiciono que ofereix amb el canvi
preosat signifiquen la consolidació
Falta coAtzac i ó adquirida a Borsa per
le ol‘ligaci,m, preferents (que es deguda, con/ es comprén, al canal de'
ile 1 antortitza2
lliures) i
ció a pessetes 550, consignAda es cl
prospecte demisse, . Semblant amorprr part de la Companvia
un gravamen / 5 0e e, compten que procuri evitar. Per part del tenedor és
un perjudici que li ha d'ésser també
grat evitar, tota volia que Vatnfirtitució Ii és contriiria per tenir els titols
a ttna cotitzaci5 moit superior.
Aquest canvi proposat per la Companyia tenir enté; filie forma part d'un
pla finanrier. No será. dones, gens
e,tranv que seguidanent t5 proposi el
canvi de les obligacintr, eme!es en ton.
Socirtat de la Caixa d'Emissions
ha emés i poaat en circulació 2.415
Cédules al 5 per too crinte.res anual,
garantides, com les restants, per resguards sie gamtnia d'intcri . s del ministeri de Foment.
dr les
El tipos de la nora
o'cligariaiss i mig per ton del ferrocarril del Nord. dite, Valencianes, a
que ens refericm la aeunana paseada;
Is mol: po-sible que sia a 94 per ton.
Si no hi llagues la mala iinpressió
de la injusta i pessiina fnrnut en que
es varen etnetre les primeres 100,000,
aamests tipus de 94 idea len albirader.
(Aquella va ésser a 05. però en el rolle
nostre es varen venir a fer per les
vendes innobles dels prisnistes bancaris
estranys al nOstre mercas, a 93.75.)
Doni's urgentm e nt i clarament la
sensació d'una itajar striositat i l'emis y ió reeixirà brillantment.
Del contrari passarà el que passa ja
ara: mi, s ' estan estile ast de 94.75
a 94.50 que ja re -ulla SOla 94, ex-rupti
juny.
del 10
1 per asar a l'etnissid i justific.sr
el tions de subscripció caldrà d'aguantar atnb cameles el canvi, i será
una altra falla de seri0sitat.
I tela la culpa, tota, recama (laman(
la Cnmpanyia presnnera d'ambiciorn;
intere,sos enernic, per amirs i afins
que se li vullguin apariixer.

R. Surinyach Senties
Barcelona, dissabse 10 ntaig de 1924.
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to/m nitrogen i 2/3 áciei fosfärie,
a 4o.
Nitrogina "Sant Jordi" Sito per
loe nitrogen, a 30.
Producte fosfatat "Sant Jordi",
a 150.
Prens per pessetes els 100 quilos.
Sofres
Sofre "tiant Jordi" odhoo per 100,
e l cae de 40 quilos, a 1350.
Sofre "Sant Jordi" "Extra fi"
o8/m0 per too, el sor de 40 quilos,
a 15.
Sedtre precipitat (gris), el sac de
453 quilos, a 9.
Sofre sublimat (flor), el sac
5n quilos, a 20.
Srere ctirOs, els Ton quilos, a 29.
Sofre canó, els ton quilos, a 42.
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PINTURES

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
Arnetlla, a 320.
Mongetes, a 127..
Fesols, a 138.
Cigrons, a 72.
Garrotes, a 15) '30.
:\loresc, a 42.
Ordi, a 20.
Citarla, a 21.
Preus per pessetts els too quilos.
Figues cantines, a 5 . 5o pessetes.
Eignes liordis,mt, a 675.
Polpa abareor, a 20.
Peres, dr 29 a 30 pessetes la tova.
Sala, a 390 pessetes
Ous, a 2 .25 ',casetes la dotzeita.

" 101
Pamplona 1... .
Barcelona 1.4 .

i

"

A.

mistes, .com ha
SeiiSe que -culpa: dir que ja na
Creiem en més puja, no pedem daixir
reconèixer gua un cap f:xat i aviat
tallat el cupó, en ei poe nodrit negad
bur:aitil fa un cert respecte que pm
conduir al desmai. sinó de carvi almenys de lluita especulativa, la llarga
visid de tet un any sencer de vida
ferroviària, per pròspera que en veritat
EI que caneé, paró, éa que acati
acial aquesta tupida xarxa financieropolltim del Govern i les cornpanyies i
restin aquestes amb vida clara i enfortida, cense traves d'urna banda i serie
fingimerts de l'altra.
Harem tingut una Barca <le comptat en general un por empobrida, preseentint l'istiu. Tot induiria a creare,
ei en la sensibilitat de Borsa ro es
presentessin aspeete s inopinats que
•consellem estendre categäriques
opinions que no sien damunt Vactualitat estricta una temporada de redur
ció alarmant ¿'afees bursitils.
En rendes de l'Estat harem vil
recluir-se les trarsaccions. la qual cosa
ha Illurat alguna pacs céntims.
En Municipis i Mancmunitats so
'ha ¡el altra cosa que sostenir tipas
Una lieugera tnillora en obligacions
del Port. Defensant canvi la Caixa
d'Emissions.
En obligacions dc ferrocarrils, sena?' variació notnble.
En les del Note. perden rnig maten
les Valencianes es-i 9 i tMg. Sroten
retnissió que e:s ve al damunt. En
carvi, mal haviem previst i a vii1511,
avancen notablement les del 6 per Inca.
que de 102 50 paS.S e P a 103.25. El timó
de semestre a 15 de maig explica que
aquests des tothrnn les cerqui.
De tetes par.sades aquests dies ja no'
poden pujar més.
La neva emissió de les Valencianes
les fatigará quelcom.
De les de l'Alacant cap variari6
especial, si no és el valent i roble
sosteniment <pie fa el nostre mercas
de la nova série 11. L'allsorbeix 1
encara la minera d'un quart per cena
O bé el nostre trercat mereix éseer
tractat d'altra manera rellecte a emissions. a bé merrixera la Companyia
ésser tractada diferemment. malgrat
/a gran consideració 1 afecció que li
profeSSCITI.
De les industrials, alguna millora en
el grups d'electricitat.
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CORSA DE MADRID
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SONSA NIT
Ball Tanea
AD

COME

na t . aslladat la s ,va r ensulta de msa.
yADoR vivrs 7.e.
vloses t Men1a/5 a rtircelOna, 00%21
e A, primer, primera. De 7 a 5 menss ets dissabm,3.

lA

D r. BU sQUET

etge inspector del servei de riel-nene

Msanec,runitat.

migramia, neurastènia, epilipria, histerisme, malenconia, impatécat
avariosis antiga i tot trastorn mental u nerviós. - Aragó, 2o1. De 31i

GENERAL

HUID Illtait

CAMISE:RIA

E

u

Soler i Torra germano

Es % en a Ics seves sti cursa!s t a tote3
les drognertes t comems de pintves

111

LS

FI

i• i"t
vP
2, Portal do l'Angel,

L'AUTOMOBIL MUNDIAL

El lati mokl coeilucciá
BANQUERS
BITLLETS
francesos, 4.z 10 peU . ion.
Anglesos, 3155 peasetes.
2 . 10 per nao.
lielgues, 35 ner tou.
Suiasos, 125 per tooü
Pi,rtuguesos, ssS pessetes,
llolandesos, 202 pessetta.
pessetes.
Suecia,
Noruega, (No pessetes.
Dinamarca, l't2 pessetes.
Romania, 3. 50 pet losa.
Turquia, 3'50 pessetes.
Estats Cuita, 7 .22 peasetes,
Canadá, 7 peasetea.
Argentin:, 2 . 32 pessetes.

Uruguais, 540 pessetes.
Xilens, (Me. pessetes.
Eraailers, 065 pessetes
Bolitians, a pessetes.
Peruano, 25 pessetes.
Paraguais, o'to pessetcs.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 42 per roo.
Egipte, 3165 pessetes.1
Filipines, 305 pessetes.

12

Sedan
Goupe
(5 pL2ce,)

e•

ofürei g

Venezuela, 140 per mo.
Marca, 175 per loe.

a

a

FORME!
11 40• MOMO
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DONCIUKA AL 111V PI.
SE00•11A. si
•PSAR•GRAble1.1044
//• A POMO.

L'Unica que substituen avantatjosament I Ilet fresca en
l'ús demestie i en l'alimentació
dela infanta. Fascides de franc
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. 1', A., Granel&
Layetana. 41. - BARÇ.ELONA

Mino! Curuca 1

FOIAllgil

ADVOCAT

MIREU QUE ES

LfCt1ERA

BAR C

economía

inauzzessavammamentanzuzzaezumzeal
N
or

ha obert novament el Eeu
•

0.5 e. cnen *Ab m•ant.

Madi"
••n••••••••••••••

nfilä:linlUrn sie

AGENCIA; Claris, 93

q. pm.» Jet Cande..

•

C‘eurons tubialars .. •
CIntorons eamussa.. • •
Cinturons antilop.... •
M a g os seria amb costura
Gamisa Iota popelin
blatte

Ptes. 9,250

Complimentanui d'ordril
Borsa en valore al compde
111
tat l en menedes estrange-d
res. Intervenció de contrae- 2
.0. tes comercia% i prestecs
sobre mereaderies o va- IA
II loro; subscripcions a em. RGE NTEn
tea
:11 putsst iba, ele., .e.m
Dirimid telegráfica
.1 (!i

OR
Alfons, 14250 per Un
14250 per 100.
4 1 2 duros, 14250 per loa
duro, 142 50 per mo.
Isabel, 142'5o per loc.
Francs, 14250 per loo.
Lliures, 3 9'90 pessetes.
Dòlars, 7 38 penetre.
Cubä. 736 pessetes.
bfexieä nou, 144 per I0Œ

Confort i

i 11 1 1
l :':
kilt
AGENT SE CANVI I CORSA 111
pi; Caree,. de Fontanella, 17

ll Telbfona: 445 A. I 433 A. y

el

Cinturons pefl. , .

LI

despatx al carrer del

Consell de Cent, 320, pral. primera. - T fflon 2851 A
De /O a 12 i do 5 a 7

ussawalimswasaszammizsmaissle

Aliment

"ELES'

Producir. vegetal oblingut per raeció del ferment d , V
,sobre p hs cernals. AOM6 som blant a la dlaset16 normal.
dispensable als nono np lits ro ra a pr i mer aliment c.")
Iment,ari de la llet.
CURA LES DIARREES i lo la mena de digestions dif
gente neoestlitat de Gap medio ament.
E. VP11 a les Farrnäcies i centros d'Especific,$.
Preparat als Laboratoris sie Produeles dietètics "C.
Pero IV, 103, Barcelona.

,

▪
en 11 de maig de 1924

LA PBRLICITAT

ASETA BARCELONINA
5
de
5;

El fet passa al carrer de Florida.
d'avui: Diumeuge III despasqua; N. 13. deis Des- blanca cantonada al de Gsrsega.
Lagreeser ea fin ex:1pol, essent deSanes Anastasi i coas- n
tingut després per un guàrdia municimartirs.
pal.
El pacient fans conduit al sen domicili després disser curat al dispensara
El
--CALÇATS

1

nou Cens
Eiectoral

fent la Insulpein
d'electers
Rcial decret de la

arab

Directori militar,
1'5acia del
donant el nou Cens
• .coafec

aucripc ió al Cens es fa mituns butlletins danscripció
; auras designats par l'Alcal„parteLxcn a dorn.cili.
jz.teets butlletins d'inscripció eón
algo; a cada un cal consig,1aria nt les dades referents a
sala persona.
coneastar tatas les praguntes
d'inscripció ami) !letra
anprant sempre qua sigui posa fr.aquiaa desariure.
e de l;gurar al Cros (lectora],
¿;omplir, per :ame. el ccraesaut:leti individual d'inscrip-

55
50

BARONS QUE DURANT
5924 FACIN 23 ANYS O
1E5 DONES SOLTERES QUE
4NT L'ANY 1924 FACIN
NS O MES;
LES DONES VIDUES QUE
aAXT L'ANY 1924 FACIN
OS O MES;
al S DONES SOLTERES DE
124 ANYS OREES DE PAI MAP.E;
¿ES DONES SOLTERES DE
0 24 ANYS QUE NO VISN AME LLURS PARES I
EXERCEIXIN UN CAP:EMPLF.Zi O TREisALL
. ELS PERMETI DE SUBA::: PER SI,
¡LES DONES CA SADE QUE
LLUR SITUACIO LEGAL
ESTIGU1N SUJECTES A
lTORITAT DEL MARZT.
prou amb procurar la
inacripció.
II ocatribuir a fer inscriure tots
2.-..cs que reun ainin les ccidiexigidas per &ser elactor.
al vetilar parqué no es comeSldficacions o inclusions inda7d:das ele nostrcs lectora al cor't les instruccions que calgui

SUBUR
legada,

: Sic! l'al 16: Jame 1, 15

CONFERENCIA AJORNADA
L'Associació de Ceneataris fa 'enhile que la conferencia gue el distingit advocat En F. Duran i Canyameres havia de donar sobre el tema
EIs cenases cona a remera del de,enrotilament de la ciutat de Barcelona en total els aulas”, a l'Orfeó
C;racienc, per dificultan posadas per
agnesta entitat ce celebrara al local
de ¡'Meneo lenefic Instruatiu, canrer Ver111, .3 2 , Gracia. el dia ti, a
dos duarte eFonze del mati.
Alpairee sea
de a: . ,na neva . al•. 7)' 51) paaaatoa

P4 EMES
pust9ecItfix

SASTRER 1 A

Silvestre i S. Guitart

1)3 : Jauiae

Voitc 5312111p21,
i!51sitixiss, a 1 ;-.):3 paa.aatag
l'UTZENS CETLEM,

IRME, E, ; XUCL, 3

NECROLOGICA
,,RRAMENTS PER AVUI
)aís Vivioso Palau, dc za any,
lçaie.. al cementad Nota A

.

r2ndevila Rotllant, de aa
i5 . 5Z•las,.3, al ccrnentiri
OrIZe .
.7a stas Scrat, In anya,
i cernentiri Ven. A les I
Navarro Martínez, de R3
7r,ialgar, primer, al Ce!es aale.
taviU Aranda Martín, Eaix de
/A, al cetrentiri Nou. A

a l Vive Barcas, de quatre

Silvestre i S. GuitArt

Pelai, núm. 111. ontresol
ta:Iado .. . lespecAntle s apel e ral
1,am e ,l. dit . la . ' a s s Initart
,Parral 4 • s'Angel)

massaii.
El nostre poble hauria d'aprontar la Fira de Mostres,
com toles les altres ocastons que So II presentin,

1

PRIN1 ERES COMUNIONS
Devocionaris : Recordatoria
Editorial Políglota, Petrifico', 8
151~5n51,

ACCIDENT DEL TREBALL
A una fusteria del carrer del Cm,
reme Ve/1, Manuel Fe:mi:idee Hartele, treballant-hi es va ter l'atnputaci6
tratimatica del dit l'idea de la mi
esquerra i ferides cantusea en els altres dits.

Prode! ris lI CiHaI i de ikre
g

La Fira do Mostees, al miltela temps gua afavorelx la
000rdinaci6 de les torees
productores dr/ riostra pata,
de un Instrument precids
per a l'expansió de la nostra cconornla.
J. Ventosa I Calvell

Ni ha diner barat, amb
petera o SEBSE, mensa comisan:,
ni despeses. Palla, 16, princi.
pal. De tres a ciño.

CALÇATS

Nra. de Barcelona 31 mala
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al 10 Juny

goqu E ria, 311 :

Preua Lmitat3.

10111Iii 1 ME

VEST175 DE SENY011A
sauces
ee

la

CAMISERS

1

130113ii 16-31

Pii•aoioas.

1

Granfirla 1'40 x 1'40 metre
PESSETES
especlalltat do

8

Casà ROSIC11

JOIES, VERITABLE OCASIO
objectes usats de totes olasese. 81 411u fix. Tallers, núm. 41.
(si m-iol, rerrednia, brOngt1313
T O S rrIrVipme, Pa «mecen ills11111(ae d t ame 1411zIr Semanal CLIIIILITr.
-

CATGUDA
Al Dispensad te Ca !a Chita! iou
curat Julia Zurita Miranda. de 57
;my .). de farides greua que s'havia ice
cale/lene escaire aval de la casa mitrare 4 dei durar del ralau, en viu.

CAMISERIA

SOIS
Borinria, 32
Gran assartli en aráa13;
Beliefre ectnynpi,i,,s
4 forni n e o• dihniva. per a batea
nn pesest es

MACATZEINS BETLEM,
CARME, 1, XUCLA, 3
EL VIATGE DE D. ALFONS I
D. VICTORIA
Ala Centres oficiala hent observa
aquesta dtea el, preliminar, deis preparatius per rebre el Monarca, la
!era esposa i l'harta, que, com es
sabut, i si 118 hi ha contra-ordre,
itan d'arribar dilluns vinent, a lea
onza del reati, en trea a g racia), pel
Pujad o r i'Lel carrer ile
Contra el que s'havia cha no vénen
les infantes Na leatriu i Maria Cristina.
,\l& ion observada en alguna indrets de la ciutat la presencia den
soldats que formen l'asquadr6 de
l'Escolta Reial, nue va arribar a les
set del mati, en tren eepecial. Era
a rebre'l, el goa-cenador militar.
Tan aviar cnru arribin eis animatos viltgers al palau de Pedralbea,
el tinent coronel Alvarez de la ( ampa fati remesa a D. Alfons de la
clan (una clau d'er) • del cancel) que
obre l'edifici i que abans !p enetra el
cardenal-arouehisbe de Tarragona.
Reladonat tambe amb aquest viatge reial, arriba ahir de Madrid el Director general de Seguretat, En Joven Gonealez i Hernändez, al cual
esperare* tot l'ah personal del Coa.

ü Si(
Plaça de Santa hm, 9
Ta;lnerla, 33

la pi-estora. temporada

illb ¡ele% HAN
El Mimen! de "Justicia Social'
camd el seanent' sumari, a mea a mas
de lea secciona d'habituil:
"Contra Ice barraques de Barcelona: Lacte de l'Atenen": "Cap on
bufa el vent" (editorial de LA PUBLICITAT reprodui0; "Fla negocia i la política: La S. E. I. T. E.";
"Política Internac . onal", per M. Serra i Moret; "L'alta cultura i el polae", per CristOfor de Domerec;
"Puntualitzant"; "Els germana siaMe305", de Tristan Bernard. J. il. i
T., trad.; "Crimiquea argentinas: les
cleccion s ", per Jnan Comorera;
Educació i Sociar , rne", per S. Sarra i Serravinyals; "Converses exempiara - , per Marres Vidal; -Carnet
d'un betertaloxe", per Brand; "Germane:- obrera", per Temas Nadal;
per Joan Forment; "L'Estat rus, segons Lenin", per C. Roles; "Fullcs d'un liernpis anarquista", per X. X.; "La minyena de servei", de l'arene: Molnar (fulletó);
Caricatura ¿"Apa",

VA

,REL•1 Es }erran, 14. Caea
.i
NOS

CLAPES

12AJUT DE 1.A POLICIA A LA
GUARDIA URPA NA
Per infringir les 'Manantes municipals han alta! denanc , ats per individua del Cima de Policia, 26 ausömMbus, tina bic i cleta, una motn i
cotxe de l'ornar.
--RESTAURANT ROYAL

Saló da Te •
cada dia te dansant do 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.
EL SINDICAT PROFESSIONAL
DE l'ERIODISTES .
Aquecta entitat periodistica ha ce-

lebrar reunió general extraordinaria
per tal Mutar a la reforma dels seus
Estatuts.
assistit a la reuni6 un nombre
extraordinari de socia, i per unanimita! han estat acordadas les reformes proposades pel Cocad!) Directiu:
Una d'aquestes reformes conaisteix
en facultar al Cosed) per rular a la
fusil, del Sindicat, cas de creure-ho

—
Durara el pausa! mes d'abril la
Calva de l'ensian s per a !a Vellesa i
d'Estalvis lì rehut, per in/pos:dona,
la quantitat de taacit,o89 pessetes, i
ha pagat, per reintegres d'estalvi, tenme; mensuals de pensió i capitals diirrita resernata, 4.176,132 pessetea,
rasultant, per tant, ,na diferdncia a
favor de les lamedor. de 1.924.47
peaaetes, havent-sc obert 2,473 Ilibretes novas.

ALCOHOLS PUB

I

A.

NONELL OEI1MANS

ATROPELL D'AUTOMOBIL
Al carrer d'Estevanez (Sant Andreu), un auto que fugi atropella t
Maria Goherna Corbella, i ii causa
esquinçament de l'orella ¿reta, contusions a diverses parts del ces i commoció cerebral.
LA FABRICA DE MONEDA
FALSA
Han presta! declaraci6 al jutjat de
l'Oest els empleats del llana d'Espanya Cosme Guinea i Rupert Garcia,
dietarninant que tots els duros ceban
carrer Bertran eren falsos, encara
que ben acunyats
Aixi mateix, el "fiel contraste" sobre la valer de plata cnntinancla per
aquests duros, dient que era de 4•2s,
quan els legítims ES de 4.35.
Els processats per aquesta qüestió,

Ni, direm que es dóna el gen
flore, però gairebe ho sembla
per les gran aglomeracions
que hi ha sempre de compra-.
doro a les vaaelleries Llufs
INglaria, Rambla de les Flors.
11, 1 Renda de Sant Antoni, 5.
i da natural que siguin e:s acaparadora de la eflentela de
Barcelona, si venen tan banal.

No tossiu mes. te fi ji
Preneu pastillea
TRES RALS CAMA

AL FARINGOL
"Ni—usa::

cl COLL
AA

Nueres 1 GelidDres
Cristalleria ftf . ESTEVA, Rambla
de Catalunya, 95

o

DENUNCIES
Josep M. Picas va denunciar un
subjecte que ha lugt estafant-li 200
pessetes.
—Miquel Bernabeu denuncia que
mentre esperava un tramvia al carrer del Comerç li van prendre la cartera, que contenia 315') pessetes,
—Andreu Jorquera denuncia. que,
vivint a França, la sena esposa li va
fugir emportant -se'n 4.000 franca. Ahir
la va trotar a Montjuich amb el ecu
amistançat i els fett detenir tots dos.

MAGATZEMS anTlErl,
CAE, 8, I XUCLA, 3

118 l'EN103e OÍ-

d

MOBLES

PARAIOCES CAROUS
PortaferrIssa, 10

Cra.spó estampat
Dibuixos n rgrin la sima, 1 • 1 0 pi,3,

A'

Pelal, nem. 111, Sestease!
apod e rat I tallad«. reapsC11Samedl, de la 5.1.15 mistan

PER INTENT DE SUBORN
Al Born bou detingut Vicens Esantanyis, al qual s'acusava d'hateva M
s« furtat cistell de fruites. En
CS3CT conduje a la delegad() traca de
subornar els guardia, i veient la inutilitat dels seas intenta, els va amenaçar i insultar.
Fou mancar ais calabossos.

Camiscs a mida

I+6E374727J1

Silvestre i S. Guitart

.:Portin de rangei5
111~~~55

TelMon 5027 A.

j

ESTOVALLES DEI
HULE BLANC t

fan, 16 : Jame 1, 15

se celebraré a l'esgléala del Pi l'ufici Evers i Caradn. -han presentat recete
que cada any dedica l'Institut a-Sant de reforma a lause de processament.
lsidre; predicaré el doctor Roman,
catedràtic d'aqueat Setninari.
Al migdia tindrà liot un gran
dinar amb assistència de represen.
tants dele principals organismes
a Son PREU
agraria del pala. Per a Pre ndre Par!
Trillers
al dit dinar es precls inscriure's a
E, g ranados. 21 - Telaton »U A I
l'Inßtitut per tot el dia 13.
M V EL CATALEG
MEa%,
A les cinc de la tarda se celebrarä
una Asaemblea solemne, en la qual
els presidents de les quatre esmen. Colla ALBERT: no s'entorno«
ladee entitats presentaran lea con11111111131111111~111•
clusien, per elles elabnradem, expre,ió del pensar i de les aspiracioná
(lela agrittiltora.
L'endemä, dia 16, a les den del
rectifican de ç6/, Especial.
per a ClInives, laberatorts, lar.
matt, • Veamentada església del Pi
aukies, set histeria
be celebrara un ofici de Requiem per
als socia de l'Institut que hast mort
ANISATS
durant l'any.
de totes demoro
Tricot tubular
VIUDA A L'EXCIRO3 I AL
tot seda, ample 150 ernlimetres
DETALL
1350 Me,. el metre
MAOATZEMS BETLEM,
ANTICH
CARME, 8, i XUCLA, 3
Telèfon 8)9 A.
.......~~
Renda de Sant Pan, 12.
La vida do les nacions ba
isesn
l'obra de la cesa economla
I del seu patriotismo.
Fomentar la seca eoonomla
J. Colldeforns
be fomentar el Bou patriotismo.
Mitges de seda, colors assortits
Les gires de Mostres són
sal-RIERON, 93
la histeria vivo de recionomta nacional.
Joaquim III. • de Nadal
Praateent de la L'ea de In,
tensa Industrtal i Cemercial
CARVI : VALORS :CUPONS
Vira de Barcelona, 31 maigRambla fi. 1 Centre , 18
10 Juny.

SCUs•

—
SUICIDO D'UNA DONA
Ahir a la tarda, a casa sena, Randa Sant Antnni, 33, segara primera,
posa fi a la sera vida, disparant-se un
tret al cap, Amelia Garrido, casada,
de trenta tres anys.
S'ignoren els metiva que l'impulsaren a prendre tan iatal resolució.

per a la vostra t'aula

BUR

L'IlOMENATGE A L'ESCULTOR
GUSTAU VIOLET
Degut a què el notable escultor
ressellones ala viat precisat a ahsentar-se precipitadament, ha estat
ajernat l'Àpat que en honor d'ell
havien organitzat, per a avui diumenge, alguns amics, admirador,

Grans magatzems "EL SOL",
HOSPITAL, )5. i MENDIZABAI„ 1. SASTRETtlA per a senyor j nen. Eenorialitat en la
mida. t'estila lela dala modela
mea nona.

MISI ES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoraoló, pro
pilotes por •minents artistas
1..
-

per posar de manifest els
seus rnitjans 1 lea socia
possilsilltats 1 les sesee as-

dru.
',a me Gua! Castellnou, de 22
• Ta llers, 73, al cementiri Nou.

UNA AGRESSIO
Collado Martí, de 28 anys,
d 'Anicat al carrer. Lleó, 8,
tlYiiIE al dispenaari da ierida
a 13 rigió parietal dreta, coneh he matoma a la rcgiö tnastoii co mmock) cerebral de pro,
rhar var, que N produi limas)
41,1Panito, de 37 anys, lubitant al
irg kit •Cres Abete. 40.

.

Av ..dable batuda: 406 LA amibo

Rebudes les novetats per a

trenmum.......,••••• me. a•gar•selle

,

1

Llegm lee memórien de Paulf
Alointara, earrites per ell mateix. Preu, 2 pesantes.

Colis ALBERT: indestructibles

AlGUA

54-56, al cementiri

karia Sact-1 ., ta Llopis, de 71 anys,
'l e C.- •,,t, al cementiri Neu.
▪ tnit.
C/I'ma Castelló Nalalou, de 65
:Ateqtital de la Santa Creu,
Sin ,. Nota A les vuit.
Marín Galindo, de 6
sa 1 requir , ), al
A leis-vuit.
▪
Espey, de 62 anys, landa,
al ce mentiri Vela A las onza.
FIJNEIZALS
'ata Ilagent i Massó. Mori el
deis corrents. Dama, a dns
a la Casa da Caritat.
ANIVERSARIS
11 lesn Peda i Montadas. Mor)
44 1 1 de maig de 1523. Dcmt,
R5 dotze, misses a la Concep l1,
C asa de Carita!, Agoniti Car melites, Pompeia i parVallremanes.

P•141, núm. 18, entrego'
apaa . rst u taGsder, reareem'atufa, da la 1408 Imitar!
5termal t.. I maeli

Superior o lote ele que ES venen.
Unir, dipositaris: IRooa 1
1 Mallol. C urrar Santa Alma, 39.

Ante%

II CORTS CATALANES. 613

Darferes favotals en rtneres racionan astranrre par a la pro Seo! temperada els ii reina la
SASTRERIA

11.1 c ull ai-finta,
m
perfecta.

Silvestre i S. Guitart

Sao.

Layetanes
wpee-eriV-eifeee* l Gaieries
L

Re. VONTARA, allalanies de la pan 5 caben. Carta Catalanes, 839, acceireorl.

EVERIGHT

aterren modele

SASTRER 1 A

INTENT DE SUICID1
A les oLcinas de. la Casa Oromi i
Cempanyia, Plaga del Palim. tt, entreael, on prestava els seas servei,
de mosso, intensa posar fi a la sena
vida irnt-se una feria al toll, amh
un ganit ei. Andreu Martin Arimó, de
quaranta tuit anys.
Pasaa al Clinic en gren estat

UGUR
Sit

VIEST171% PET1 A 3418718

—0-Per preservar les robra contra les arnes, usen els saca
guardarroba papar. Veten
l'arunci amb illustracid del

modele

Pelal, núm. 18, «traed
Antirs apoderst 1 inflador, reepecIlldille111, mC le tt e a 53unart
(Portal la l'Angel)

l'interessant tenta: "La infermera
la higiene a Catalunya. Llur posiei3
enfront el curinderisme".
Donada la divulgació científica
d'aquesies conferencies, l'assistència
es sompletament Iliure.

forma.

VESTITS rEte A XOFET1IS

MAGISTZEMS BETLEM,
CARIE, 8, I XUCLA, 3

Pa§

convenient, amb altres entitats professionals.
Ahir fon tramesa al Govern civil
l'acta corresponent a l'esmentada re-

El senyor .Malillos baria anat a reLre'l a Sant Vicens.
En presencia de diversos regidora
: alt personal de la Casa, ahir al olati la Junta Constructora del Pillan
de Pedralbes feu remesa al senyor
Alvarez de la Campa de l'edifiei
alludit, perquè el patinetes al Rei.
Es cariviaren les traces de rigor.
Per celebrar l'arribada del!' Reis,
l'alcalde ha disposat que dilluna vinent es faci fasta a les escotes municipals.

Colla ALBERTI no fan calor

J. Valles 1 Pujals
ne-nent rl nrnplir arnb tota
_s hutlIctins d'inscripció, i faFira de Liarcritsra 31 Injog
lis funciamaria i agents en- I
al 10 Juny
de la confecció del Cena
les dsdes corresponenta a
?monas que, per absencia
Ei. "PRINCIRE DI UDINE"
saalsevol altra causa, no eme- 5
Proceilent de Buenos Aires i es:zonalment el buelleti raspee- cales él eaperat avui el transatlantic
italiä "Prinzipe di Udine" atnh carrera general, correspondencia i pasCAL ÇATS
caage. Sera' amarrat davant l'Estaci3
aritima. Sortira avni mateix cap a

37;

11,

7791r

Midrid

g
Batall a :11 da "El No!.l.!ero

Universal" rratlir ni!:
5,
N. visita Island
"
BUICK, orcI r nant que es telicite,; el senvor Abada!. Eetigue bona e;lona admlrant
entxe per a earreres i interessant-se par tal de conOixer la
venda efectuada l'any pa3.3,at.
Digné que retand era rmslendid. f, egu.clarneat paseareis el
Rei i el seu seguici al saM, on
va servir- ,3c un banquel..
Dijous vinent, a les sia de la tarda,
linda lloc a ¡'Escola d'Iniermeres
de la Germandat de Santa Madrona,
carrer Ban de Sant Pece, 1, 3 i 5,
la VII i darrera cnnferencia d'aquest
any de lea nrganitzades per l'Institut
de la Dona que Treballa, éssent la
d'annest mes a cartea del doctor En
JOSC2 Mirla llisriliari, desenrotllant

Sangn

" Y2%4*

OLIS PURS

L'OLIVA

EXTRA - REFINATS

MART!
111111,11111111111111111511111111111111111111111111111t111111111111111111101.112211111:111W1111;a21,1EllifillittlIHMSIVIall!illEll

SabDr 1 qualitat incompareles

8anyer33

PURE PERMANYER

Envasats en 'latines de

Evita el raquitismo

Percata estampada

2 i 4 1.tres

comprés l'enväs

Honic Illekt, a 1'25 pessetea
MAGATZENIS BETLEM,
CARME, 8, XUCLA, 3

111111111191111111131111~~n"

FESTA DE L'AGRICL'LTURA
L'Associació General de Ramaclero. l'Aa5ociaci3 General d'Agriculteca d'Eapanya, la Confederecid Nal'Institut
cional CatÖliic,--Aräria
Agricola Català Sant Isidre oraMtzen diferente actea en combinació,
algun d'ella, amb el Congrés - Expo‚ich', Mundial d'Avicultura.
Els dies 13 i 14, a les tardes, es
faran excursions a Arenys de Mar
i als voltants de Barcelona, visitant
alguns establiments d'agricultura.
Sala Isidre,
El dia 15, festivitat

LAVAISOS-BANYERES
ESCALFADO
C»

RS

BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PELAYO, 7
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VAGONS ARRIBÁIS
*VICIO y. 11. A.
18 do blat, O de terina; 1 de Manta.
AlITACIO 091. N0110
9 de DIU; 5 de taima; 3 (Peral.
42633323

d'entra da d'aquest edttlet, notant-e •
1111eroat. — Per estar tan cada la Llotja ahir se Celebra el Mercal als pórtico
el momeo que ha l'ilotal una
mono rnneurranoitt., 318 prflts galreleb te han variat en eap género, eatteptiant-ae
ea puja.

Lit PuNLHATAT

ELS ESPORTS

inumenge tt de mang

Favorits: "Beampr4s" i "Santorin"•
Preerni del "Rat Penal". 2.000
pe.saates. 2.000 melree.-"Frera" (62 quilos), d'A. Barrelto.
"L'Artrore- (62 quilos), d.E•
hertrand. -Hose d'Os' (62 qui-

qualificat de ''auerra santa", cal que
Terrassa-Briteia, a Terrassa•
desaparearan entre els Cintas els yenIluro-Manresa, al camp
los'. d'Halases Pavia. "Bine
caro promotors del mal retal actual. ja
(6t1 quilos`, de B. de
San! Mart I. corresponen a l Lapoon"
que sense uni6, sense cap llae per a
Veta,00.
REMEIS
Campionat de Catalunya, de sedeiensar-se minuantent dels atacs dels
Favorit: "Rose rfOr".
gorra ealegorin.
jugadors, la majo'ria profesainlaremi "Lisboa" (hanalMaP).
COXA
nals.
amests
han
pagut
governar
a
ilur
S'IMi3OSLN
2.N00 pesseea. 2.1)00
caprici, i,ns ara.
CAMPIONA'rS DE CATALUNYA "Itarrarbäs" (60 quilos de E.
Els que dintre l'esport hein tragut
AMATEURS
Callenas• -Sola" Z.t0 quilo>, de
dcl la a. BarPi 'lla del eamplonst peche- • la sort d'esser amateurs i quasi mes
A4uest tindrä Iloa a/ !den/. “Antilogique" 151i quilos)
s,ar de rutbol,
seres sioaaixttyn..es, qUe atan. els que. partats pel nostre
Tealre Chmie tina importan! de .1. Viamalet. "Tapeia" (50
salan nrestat nrimhroses
entusiasme pe.tamein a la eategoria reunir) de boxa ami) elimmathquilma),
Abart. "Salan" (52
ariceer, he preven els de "paganos", recordarem ,ernpre ami,
narres auno ,aa: aue rada dril
rice del pes Henger. quaris -de gofios), de V. i M. de la Cruz.
1:11 Clec:Era 13 p-emsa u•set 1
el que se'n deja "grolleres"
final del pes mosca i semifinals "Roearnbole" (62 quilos), d'A.
ee t'era asma samba ets caerles
antipatiea, que foren Ilevat de la (lel pe. gall.
deje •tors .sitarcsliarreiro.
rala nu,- aubi'eaela, (mear tar.
paixarica eapertiva actual.
Fa vorits: "Antilogique" i
Els amaleurs A: dr la Cruz.
aem pe] ara en cae) -ra
Al tnsu emendre, si Creguéssirn el
Kral ',yerre alu,ss,/vo"Sola".
Ilernandez i J. [tosen, eón
Tal dr rdinr.a...e a 10..1..11
nubto-sle
crear
el
provalar--glie 110
2.Ma0
Premi "ItIonljuich
per manea mate te/ Wer.c.o.
els seleerionnf s per
pul a rAmi/ ter. ros ;e' :liaos ciar defee-ronalisint n,tres amb elements topesetas. a.ano mrteca (handise el eottihat d'ebtiona:aoal
>rg maniresrat e-e la sofaldar cata. no resolehiem pas el problema.
olidos
.-"Dreasioiin" (Gn
pas Herrad': els anialeurs T. Ro.
dels no.:tres coman-ralas nto.
al) rescill iSCs a! nieitre noL'ainic sistema per acabar aquest espert. J. Aparicio. A taarcia, rrIliísars de Paria. "flcd, Papa"
tica oi terner auer,nar.
tar
de
coses
seria
Ilavors
admetre
per
r7o
quilos),
d'A. Abad- "Efoitnn
Ente. els ararles rebuts
E. García, .1. :dotan. A. AleN
11cnua el qu • pnbitquem
al Catnpiona de Cataluaya jugadors
FI. Pie&
d't"Ir E" 165 quilos
jandro. P. Marfil, J. Paralea
eonsinuactú. ps,.le,M 3,1 ep.
Barlar la settleas que tu. es Pro- estrangers. ia-selent prenche-hi part des L. Vitrih .rls selereinnats per
"Laredo" (71 quilos).
1„)aaaa, a,.,a
aan gae els dei mornent i Ni l'as"
reteo.
disputar-es. ele quarl a de firal
aareee/teets. de! problema hr
seam de cansides a mili el scu Une inexpugnaFavorit: "Bonion d'Or".
son lorats are p
del pes mosca, i e!S amateurs
maldat. rosa gens esinanya
11E12
Higes. Costa. Te i Ilatiller. als
asnal ene l'autor ostenta un ble perqne sap que el que l'ha de sufarree unpurtant dintre del
plir no esta a la seva altura i el
que PS disputaran les semifiHan circular. ja •la acant_protosto, fnOl raibend ir aleó
blic no he veuria amb bou ulls, de nals del pes gall.
graines de ies regatee prii-edirofa les 5PVI, manitestaelens
goblemenl int.r.ssants.
l'aara rnanera el suplent estranger tiaAeltraran d'arbitres els Sepinura, les (piala. organitzadaa
dria. alman)s. iguals o n'Ulises rnenyors C.asnnovas. Rizan i
per la Soe:etat Eapnnyran efe
To'hoin aprofita la derrota d'Irún riis. amb l'avantatas que aquesta cotai
dirertors. Alonso i li- Sue;elats de nPrn. se celebraran
rer traer.- de poser-hi remei. raeb engueras.
peineta es:a-notaria uns i abres.
an aquest port ele dies 1, 8 i 9
nc nUf ca-ergia ama lea seaes anr
Meatre existe:vi proftesionalimie.
Abans
ronthol s'efretua- dol propvinert jora,.
sutacione-no sera pas el remei que tata encabert o deecarat, el mal no té altre
ra el pesatge deis boiadors.
./a es pol asegurar que hl
c:estgem. car ia dolenea ro radica en
remei.
preneiran part
clubs
la materialitat del cos. einn en el reCICLISME
i Tarragona. ultra dels
.I• B.
liaixament moaa! a qoé han arribas cls
als..
CAMPIONAT DE CATALUNYA
LVE'RTON-F. C. EUROPA
tieis enrni del cop de peU.
En ontriggers a guatee reL'Esmart
Ciclista
Cata.a.
ja
mott
Avit
paaaarla
arribaren
el.s
una
prnva
el
que
en
un
dels
bres
mers. s-n la gua! embarcar:Ud
a-ancats ele tta halla erarganitació del
jugador, que han de represenpartits aenrifMals un Meada:- internapiendran part tela els federats,
cmitrolatge d'aquesta bnpertant cursa.
tar a l'I'lvartnn. eseent robuls
cima], mim/t del neatre pUblic, malro Ar, prevetire tina !MiOherta la hi figuren insper la Di n erdiva del Barcelona
grat el aeaultat dealavoraale. no rota aferrissada. que potser rns
crits: aoas Fargae, Ave! Ortega.
i tina representariö g la Fe- eent centenir la seva sati›facaaa. exrara revitire per !los bretis miderariö Catalana i d'Ar- Jnaen Seraalae, Anteni 1`.4e1a, jreep latt. les memorables regates
clata.a: ""Fet i fet aixta donara lloc a
Reca. Narcie Giménez, Gaspar Calbitres.
un para` de deserarat. cobrant ensii
pte9,11o Väreni n Prtir el ,e,oig
Els eqMps colaran repre- en. :truca Castaiort. aran Oliver, senciar en agnestes rrodriNcs
detes".
Marcali
Ralr:guez,
alarnet
sentats pels seguents jugadurrinl els r,ampionals
laany passat eç va batre el recard
jame Jantir i losen Farrs,.
(l'Europa eje 19ea.
de p-.gr jugadrre. Les juntes ac- dor,:
VELormoM DE S.111-1D11.1,
1,5 r.:1.11: liarland,
1,ire/t. Uf17,1f4 gaieehé impassihles a fi
EXCURSIONISNIE
N'.11g:sinne, Broa., a, alar Bale,
trohtenir bon equip. i 'melts jugaTal roen esta anuncial, aculesCURSA DI.: P VI ELLES
la tarda. des (11111rIS n le c;nc
Parey.
c'ars. tan, de" grua A cara del B. isen ennt. os ro/lomeara la gcan
Chatiwich, Troup.
caas ea. que As despeinen de aegoni
MINTES
Barcebona ; snlattko. Sola. leuitid do mieses qur ha orgacategaria. pocren liare del que cah-aper s acinesia /mesa. organit.
Blanc‘, Torrallm. Nlattrini. nitzal el Club Velc,cipectie
tjui ara, mas abundancia qui amb
vota par rAganparian ExcursioBosch.
Bertran (del Sabadell.
mis privaraons. i el resultar. quin ha
niata Catad:laya, que tindrii flor:
Lo
primera
part
nlel
Centre
d'Eaports
Sabadell
prograde
f ? Completameat ncgat fu. Els
rl primer drl vinent juily, el
ma
1,1ii
integrada
1101
in
e,2rPeidró.
Alaantara
i
Sagibarga.
chi`, bar eres:al en e/ mateix lloc: lee
traiaete a seguir aera:
sa
diles
Iliirrs
a
ramerleana,
Contra
el
que
s'havia
dit.
En
esp...entr-s p-sades requip han re. :ama ida da la Plnea
Vallao,
pala
nous
jimia;
e
s'espera
Samitier
porira
Asar
aqueserdatt fallidee, i a daraera hora. coa:viderra. Esglesia. Carretera del
la tarda per tal regir ha estat nenh verilable exportad'''. •E:,( Sanalori.
a-menta de la inutilita dels "ases". cls
Flo. Can Slora i
equipa eain: Treaserres (E.).
reelaittai per. la FtmleraciO EaSant Coral del Valles.
calhe rae Msnys pf tencialitat ecoe.bmica
aearrash, Espanyol-Oil.
panyrda per .jugar a Bilbao.
Con' e,t, poi ventas.
han erregut a cercar el compiement
inPrari
rcA_Ma
rga
f
f,
Alegro -Salva Ha eSfur rinearrogat per arno,I5 pottoraar. paix que ern_
l'okze entre els juaadors d'equips
Mirar renrontre travui, el se- Sane (do Reus)-X.Earebs-Prpt, fIlltlanrerd el r•auin seguerv pel
tras Madestoa, mancats de tacnica perca
be/ se , /•5 /sa /irle ese it n'Ah aguanyor Montero, del collegi de
emula: d'rntusaaame.
Acabada aquestu prova re da/do prr senyneeres ruin
CastePla.
Cal tenia present que no es pas sois
frtrit 111111 curen d'elinitralaries
aSesirsi iran a la dita cursa.
Abans del parid Everton- prr al, que no e.?
l'equip de! Ikarcelona que ha fracare
classitiquin,
Des tle dtmeeree vinenl efS
Barcelona. se celebrarh un aleat; bequip ha anal a la Iluita erribrunn entirnrsant catimba* a dispos1ció
qui
tre entre la Unió Esporliva
tit er l'ambicnt mcallitzat que aouf es
da trea
int,.reaei,
ol reg'ainont. i la coVi/assar i una selecció
reapita. sense cap ideal. sense anima.
f.a enc.a ile 21-5 quilöinetrr<,
rnissia)
organiizadoea
atemlea
a
quarts equips lb.] Barcelona.
an.b .;rntrenadrars a mobi arcä
i per tan! el Seo frzcàs it una conse.
la inseripei.; i a roles les ronLa seleccid aletica. seguint disputada pels. sreironts equips:
aU.nria..liagica del iracas de tots
soitrs
quo
li
facin,
al
dola seva cos!um, efectuara /es
gats: de la Federacia Catalana, de les
Alegre. renal per Rubio:
social, earrer de I'llospi.
segiient s ores: cursa ,le Tresserres (F.'. entrena! per
juntes i dels jugadora.
1.7;00 medres i dues de relleus l'resserres (E) i .1rmengol. en- tal, número 55. prir.eimel, lote
La premsa espanyola hi ha contriPIS flinlee-eS i divondees., firis
4 per 100.
trenat per Durad&
to& fent Mole dels dansaritis de cabaa! SI de nraig.
ret. de:5 "golfos bien", deis que no
ESPANYOL-AVENÇ
H1121:331E
tenint aptituds per a Tea més s'han dee
saammanam.
-ameDonada l'excellent forma en
CURSES DE CAYALLS
dk.aa al febo!. cense fer cap distincid
que eS (roben agunats das
ELS DIES
Les
insertpeions
per
a
los
en els que per la sera instrucció i quaequjps actualnierd, proinef ,..,,- curses datvui sean les segiients:
11 1 I tS
lilat• moral, Itacien désser ohject
- e de
nuig ;urr«,ará al
art• un parlil inalt interessitut
Prdni "(lava" (a reclamar),
preferencia.
ei que ee ecalebrara aguesta
t'As) pessetes. 2.400 inetres.La Federada Catalana. coneixedora
tarda al camp rte Sarria.
LUID ijD Ics
"Laredo" (GI quilos), (FA', Barde sobres de la corrupei6 en qua el
releo, l.0110 pessel es. "Frera"
U. E. DE SANS-MAIITINENC
el famas equip de prote3s/anils
la
primera no,lö de /a 1.1:Ki
futbol es deseare:nata, terant lar
(7,7 quilos]. de idom. ?J'ad peelAquesla tarda, i no al mati,
Arre'rria
latigueara de barrer-li el pas, ha contrimetes.--"Ninot"
(611
qn,los'.
con' deiern ahir, tindris lko• el,
buil a angmentar el mal, oferint reli. de Velasen. 4.1300 pea:actea.
parlii entre (da ptainers eanips
G
. compenees en metalate als seus juga'Set]," (60 quilos`, el.A.
del 3Lirtinene i Unid EsportiCONTRA EL
dor! seieccioaats en-cas de guanyar els
4.0(10 pessetea. "L'Aurora" i58
va
de
Sans,
a
benrfiri
de
la
coparen' apujant -los les dietes, la
inissó ciclista d'aquest cerdo, quilos), d'E. Dertrand. 1.0011
qual cosa ha obligat als clubs a fe?
P
prr tal de destinar la rerapt a- pessetes. "S'ata nn 1. Apera.' (58
igual. i per aquest ben aviat s'ha
de ideen. 3.ono pesseCampio de Catalunya
cid a les despeses de la VII quilos),
convertit l'esport en un negoci seguint
tes,
A LES CiliC DE LA TARDA
Volla a Catalunya que Pesmenla hiel de l'oferta i la demanda. vaFavorita: "L'Aurore" i "Frelada comissiO durh a cap mollt ra".
riant cada vegada els preus de l'especaviat.
tack. i si en el partit centra l'EstaPrenti "Salgon". 5.17MO pesseUltra d'auliest partif,
,jilles. 2-700 metres.-"Jeuja" (57
ium les tribunes eren a 5 pessetes, les
garit un altre 'naif, amb el
preferencies a 2, i els gels a 1'50, conquilos). de la vidua Echaniz.
mateix fi. entre f•I reserva de "Ga.connarbe" (1,2
tra l'Esporting de Gijón eeen a 6, 3 1 2,
1:s Enid i un altre equip ste vh- J. Mala. "Maroxa" í quilos). de
el día de l'fran, a 8, i 2'50.
olidos),
lua.
C2a. Tednao. "Rneambolea
El públic, aquest públic de bona fe
(
la
quilos). d'A. Barreiro.
a qui tothom carrega cl mort, pagana
PARTITS PER A AVUI
upat, II de t....lela-raja soliaa
Favneit : "Malita:a".
religiosarnent aquests pretrs elevad'slaverton-Barcelona.
Premi
"El Siglo"• 1.2541 pesfi), marca "Godi", de tres
sims, arceptant el que costava ets
Espanvol-Avene'. Sarriä.
celes. Lana motees. -- "Santo_
seus dinars clan una almoina, mandan
iiimpal e, atol' guutre oorl.
U. E. Sana-Martinenc, al rin" (77 quilos), Cut. Telnan.
els camps de futhol; mentres eas conculars. NOU DE TRiNCA.
candi de Sans.
"lteaupra",
(60
de
filetes amb les provine/es e'eternirra Jtipiter-C. E. Sabadell. al Po- "'retan
1 Itirrí: Bar itaeri. 1 l i 13, iA1
Ca
rf
"
Foxori
"
ven, que tot era un fer i desfer, la
Ide Non,
169 nuilets .
tnarquAs de Ca _
--- pi en:la -----caixa de le Federada) s'omplia a seny,
Badalona-Europa, a Bada- banes. "Immotte" (69 quiloß
1 aquests diners eren el preu de la dijelona.
d'A. Abad.
nitat esportiva de Catalunya.
Les Juntes. posades dintre d'aquest
ambient, amb socia que exigida tenir
••
la millor 'cuadrilla". anib un públk
' .
que quedava encisat dels partits serio>ude !es imitacions, al qual se
sos
ta
parlava de "magos" i "asos"; que
quan es perdia era que l'arbitre els
en.-edava, que se havia infiltrat que
el seu equip legahnent no podia perdre mai; la gran massa recentment
ADVOCAT
ingressada ignorant el que és i signit
fica l'esport, cense cap preparada, ni
meri a Un Tornillos de foillutó. et tia 4 del toma
Censa per a aquestes Iluaes, va esdevenir la joguina del mes absurd fanattstne. Els isleta convencuits que
HAVENT REBUT ELS AUXIL1S ESPIRITUALS
tren intangibles, necessaris, ja que el
clia que no treballaven els id6latres
a'S
5 (A. C. s.)
proteataven, veient que els camps immenso. havien estat errata per a enLa aeva vidua Dominga Feria, fila, pares, pares polltics, germana i germans
cabir-hi aquel/es rinades de gent que
politice, ondea, ties, nebots, cosins i parents tota, i els Cenada d'Adruluistració de
ello frian moure, comettearen les tepes evidencies; no era el futbol un
lea Companyies de I Ferrocarril de Moniatrol a Mentsertat i Funitiular de Sant Zonn,
negoci? No el reactava aixi la sopeeagrairan a Hura a mies i coneguts la coneurrenja als funerals que, p€1 etern
.= .tt.toritat futbolistica? Dones a re-

El -dezg ive'l teth

Istic

QUE

t

F. tr. w'ar-'121a
bca

ES VEN

'`V

D.

chinar !a part com a socia industrial.;
les exígincies augmentaren cada dia,
.1 lea Juntes, incapaces de contenlr
ampestea demande. -que bao d'éste. la
Thaa dels Clubs, han estat arrossega• 'in pel comete
see les antipatice entre d Bar«ala i repoyo' eón tälladas de

10019*

amegiael
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CATALUNYA
LES PENELLES
1-IA NIORT EN VALERI
001-DU
Gairehé sobtadament. en el ple de
la sera joventut. mera sorprenent
a tothom i causant dolorosa emoció,
leatimat araic Valer; Balda. ex-akalde
del pobie. bon cataba i prestigiós propelara conegudissim a tot l'Urgen.
L'aratiga casa Panera), que gaudeix
de generais simpaties a tota la comarca. passa pel dol d'haver perdut el
i aguce?, dol el comparteix el poble sencer, que se l'estimara de tot
CM.

Duran! el liarg temps que hacia ocupa l'alealdia. eti-a sentiste arnh encert,
labarant cnnstantment pel bé del noseva gestió raproble i mereixent
tothom.
vació
Anialde. bandadas. caritatiu, pot afirmar-se que al Valeri Bolafi no tenia
ni hauTaa tingut mai cap entone.
El pahle de Les Penelks se sent
prob
ment coma/agur per tan dolorosa pirdua ho ha palesat unanimement, assistint en ple a l'enterrament i plorant com si hagués perdut
la persona més volguda.
ben segur que l'actual Ajuntament que re-esideix En Queral prendra d'heirnenatjar niemeeia
del fMat, dcnant al correr de hoix el
nona de carrer d'En Valeri Boldía
Fóra
acerd plausible.
Als deaconsolats espesa. Cristina Solé, filla, mare. mare politica. germanes i parents tots, testa/lonjeta el nostre sentiment més profund.

L'e/memore tintina Ilec al eamp del
Martinene i són molts els aficionats
que persen acompanyar a requisa
- Diumenge a la nit la coralpanela Fremont-Calv6 representara
al teatre de l'Iris l'obra d'Ea Santiago Rossinyol "Aucells (le pus- i
la peca "Masita ingenua".

MONTBLANCH
Delinseió :-: Minora

EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

Visita
L'Artesana i "El Fomento" :-: Natalici
Alees noves

'111

ion "El Fomente'''.

assistí escassament una tercera part dels sorlS flue la integren
i malgrat el reduit nombre no popa:ere') posar-se d'acord. pers..) ho
aprovaren per majoria
vets.
Els protestataris
estimen com
a boas els arguments en qué /a junOLOT
ta E-mamen:a la resolució dc canviar de casa. No sabeni. pecó, si preNoticies diverses
sumim a eme es refereixen aquests
Han comeneat les obre, de la pa- enan diuen que als de Junta patrored de tancament del camp de 10- cmadors del canvi "se'la 1.1
lot E. C.
dessota". 1-lom din si els elements
- Es troba vacant la plaga de disconformes, junt amb el consersecretar; del costee jutiat munici- ase que hi ha hannt fini ara, es quepal.
daran al niateix
- Deapree d'anee dies d'estar
Donetn temps al temps i... en
empressmat mofitis que digue- tiarlarem.
ron oportunament ha estas allibe- Ha deslburat amb tosa felirat l'apotecari i ex-regidor N'Ante- citar un formna xieert l'e,posa dd
ni de BolOs i Vayreda. Iia rehut tostar benvolgut amie i company
melles visites..
de causa sabater En
Dijous estigue en aquesta, abeja Escote i rece. ex presidem
per consprar catana amb destinacid de la dissolta jorentut Nacionalis.5 l'exereit. nna comissiA de la re- ta de la tila.
mnota d'artiileria. Adquirí diversos
- Se celebra amh inrea concurcap,
réncia de fidels a fea parritiquies i
- Sequint el tradicional ros- tantéales de la tila el mea dedicas
tum, en psneesaii snlemne i amb as- k Maria.
sistencia d'una renresentacid de lak- Coda any el dia de Santa Crea
juntan/cm, han estat benei,les les la campara de Vespres comencava
aiMies del manantial de Sant Roc, a esse'r tocada a les cines. Enetrany
que djaia aigna a la rimar.
per mor ele l'hora of;cial'i ha ins5- Dilluns el primer equip l'Otancia dels pageaos, és ventada a les
lot F. C. essigue, arnb rnofiu efe la ties.
festa del pohle de Sant „loan les
- Garehé passä desapercebut el
Fonts. a jugar un partit amiste, dia del primer de maig. Tres dels
aen!, equip d'aquella localitat, actea organitzats per la Societat
gitanyant els nostres. per sis gols a Agrícola. crin: istents hall una
cero.
conferencia eue dnna un senyor feTarnhé daious arrea. elia de les Taster, res mea hi bague de non.
fe,tee Fignerea. havia d'anar allí
- ¡la estat niegas el café palia
per jug u- en aquella poblazin. ha- clc la piala d En 'eras de la Rala rovent de suspendre el viatge i el par- negus per "A cal Tic/esa'', per retí!, a causa del mal ternps. Aquí tam- tirar-se del negoci el seu propieba plan i quasi fa fred.
tara En Josep Navarro.
- El T.'. C. Montbianqui va baMATARO
tre el U. D. Reddia. de Reu.s.s guaper 3 a 2 gols.
Les pasares :-: L'Associació d'Amaya nyant
Diumenge jugara el Momidanqui
del Llibre :-: S ralanes
Futbol amb el Joventut Nova, de Borges
Teatre
Blanquer, prometent-se un partit
Continuen amb gran activitat l'ern- me& renyit.
6w-cm:te:II de pasases. lIáriantent es
TARRAGONA
carreguen de 35 a 50 ,vraaans i mes
Noticies diverses
carregarien si hi hagués material isrroviari dieponible. el qual el
L'enginyer barcelani senyer alolia
donen als expnrtadors amb es-asir:a- nas dona dijous una conferencia als
gotes. Els preua ascialen entre 14 i regidors del nristre Ajuntament.
pea.etes cls ./. quilOs, si be que tractant
l'esterilitzaciii
baigua
el 15 per leo de les que s'ernhar- i cle les matataes fecal:a
- La Comissid mixta de Recluemes: shan tenir disponibles per
als mercase: actuabirent se'n reme- tament ha acabat ja la reviera' d'exten a Barcelona i Lleycia.
pedients dels pohles del partit de
-- De no haver-hi cap entrebanc Tortosa.
diontenge tindrit tina. la primera reEl dia t3 vinent es reunirá de tiou
unió preparateria per a la cematitu- per tal de rcsoldre incidéneies i
ea', d'una Aasociarie, d'Amics del visier deis expediente que tenivn
Llibre fundada arnh bobjecte d'edi- aaornarnem. fina aquest dia.
tar llames tiatutors matar minS. El;
vinent, a les set de la
oreanitzadoes. a comotar per les ad• tarda, celebrara junIa general la Sobe eire,' reto:des. tenen l'esneranea
ca tat ‚le 541-atnent Nättjrags.
de l'axit Inés ialaguar.
- Dissolta lentitat Arana i Bria
La reunid tindrà !loe a la Biblio- per baver mort el consoci N'Angel
ttea pública tic la "Snaietat Iria-, a Era. cantineara les arta sumptuaries
dos quarts de dotze del mata
e:as:ultima 5 talla, En josep Arana.
- El Gavera francee. a propase- Dijous trague lioc
lx.flarla de sanlanes
carrec de la ta del seu cemsol a 'I'arragena. ha
coneerlit
el titol d-officier d'Acacohla "Hurri- i organitzarles pel
dérnie-, amb
"Crup Sardatiada-. A pesar de fer
ronelecoraci3 de les
dha,,,,-tant de freid, foren molt anima- "palmes acaderniques". a la Germana Sean: Pana peafes.nra
fran- I
Diaaabte I-Amistad Sardi:nistate una altea bailada anunciada.
t. ,
5;:.ef
4
- Entre els adminelors de 11regna
haro S. C.
rae entusiasme
pel partit que eilumenge ha de tenir
:.
11.ic amb ei Manreaa per disputar1
se el primer Roe en el grup sle proAk
L'haver gllany.if al latat
lunya de les Corts poaa en conaicions
•gh
jtaotahomsaelrwä...
:).

de l'itnima del dif unt, es fiaran a l'església de la Casa de Caritat, demn,
dilluns, dio 12 de l'actual, a dos quarta d'onze del ~ti. '

NO ES CONVIDA-PART/CULARMENT

sep Alfonso i Pedrol. Descansi en
pau.
- En el tren del mati del Sisendres fou traslladat a la pressi de
Tarragona En jusep la) "Intimé-, autor de la mort d'En " Maauel .duletesa.
-L'Ajuntament ha adqu(rit un
eotxe per conauir els cadavers al cementid, là qua! cosa es fa ata a
bracos.
Es diu si con:encara a prestar servei a mitjana flel corrent mes.
- Diumertge, a les respectkes
parróquies, tintas:, Doc el boli:mía)
acte de donar per primera vegada la
comunió als xrquets i xiquetea de
lea escrdes de la vila.
A la tarda, cnrn de cnnsnetud,
asaren al santuari de la Serra en
acte d'ofcriment a la Patrona dels
/1/nm/dan/Miss.
- Per assistir a l'acte de l'en'errament de la mare del peneoea_
(1or senyor Alfonso ha ertat breus
hores a la vila el nostre cnmpatrici doctor Ramon Sanate, canonge
de la Seu tarragnnina.
- Tal coni ettava anunciat.
menge ti:ansié lloc a la socicsat
"L'Arteana- la reuniO extracrdim'o-ia convocada per accrdar el trasIlat de l'entitat al lloc on ibis ara

Comunions

Dimecres al mati tnori cristiana-

ment, als as anys d'edat, la virtuosa senyora Na Maria Pedrol i Tonaa, =re del procurador Eta Jo-

..„
,,..

En

ces del CoHegi de les Gerrnanea
minicanes de la Presentacie
- Ha restat canviada l'a
cia del far Cap de Salou
raeteristiques del qual sój
blanca variada prr grupa de
destells de 30 segons. L'abast
Ilum Eaa,i3r1aeis,mtaileeleis2.p2 asrnsailtiesmie Ise.
e
tele dri
lian fondejat al costee pon
sello de vapor nacinnals, arnb unta
bellatge total de 51.930, i
atien,
ami, 1,344 tones; vap,rs este:,

un',ha,n.eleernotraetst,3a3n.searm,bnjon,98
12, cm:1,
cap.
- Durant
darrera set
s'embarcaren, ando destinacie; a
l'estranger:
ferents ports
hocois, sas pipes. 102 mitges,
fitlartS, 1g2 ottaUS, 212 bor41,„,
193 harriIs de vi, 146,838 quilos?:

d'oliva, 1.7in oses d'avellana en
harrils.
i 450 en cloiolla,
tajare i 12o saca d'ametlla
loa sacs d'ametlla clofolla
caixes de piuyons pelats, aso
dc nous en clofolla i 735 caixes
gra.
- Han comencat
mi:tes:a-a
a la plaea de la Fmt els barrar
PeL
itiaT Edaetrunlicluomrecnleg';ardine
"a
i harats tlue es pesquen a les aima
d'aqueeta mar. que als mercan ef
cenen dites classes de peix a e
a 3o centans
1/luna
- Uma corniasie, ele. carnicer:
vieitat a l'alcalde per manijestabi
este dilluns vinent sexpendri als
nostres mercats altra caen que a
dele sis beatas que es mataran a a
plaela sde torros.icaide
E enao a
encara no eh
donat la conformitat •faital pre.
teneió, ni cree que els la doni,
- El vels-rinari munic;pal
Pon/Kit/5 l'ají ha manas s'ir:unte.
res tntalment una vaca atacada de
tuherculosi pulmonar i pleuritica

GRANOLLERS
Detencions
Sardanes
metiu d'haver estas denlo.
riada l'existencia d'un eacorxador
(lauda-así al teame
Cannvellea dimarts mati l'autnritat va fer
inspecció al laca denunciar, cmpravant la srva exiatencia, aixi cut
una considerable quantitat de ase
acopiada, producte d'haver-se estor.

xat bestiar
Relacionat amb aquesta insaeccin slan efectuat diveraes detesciona, complant-s-ni entre elles t'a
veins d'aquesaa Erutas. Raimou Ila
ti, veterinari; Ratel Bas i
Pf rUS.

els quals comercien aro'!"

tiar. i el conserge
t'ese°
craquesta ciutat. ultra algun
n'e, el conegut "trafican' de la
tifarra latinas" Josep Vila i t
be l'indussrial de Sant CeloM J
C,41, asseginant-ae encara que hi h
altres complicats. que per ara
han estat detingitts. pere. que ho oe
segurament. dintre de poc.
- Molt
iat. probablement
dia
organitzaries pel nostre
vent aardarsista. tindran line ia
n..stra cintas diles audielens de ata
dares. Ics primeres d'aquest any.
no duhtem ni mica que será. un cc>
plet evit.

TERRASSA
-o Assemblea Mariana
.Amb un temps espléndid
er
larar-ae diumenge passat l'Assembis
ariana. cn la qual prenguerca
un gran nombre de COngr2gaciTI
f!'arreU
Catalurya.
A la Rambla dTgara, Centreecial, patea atajar i placa del des%
Zamenofi s'hi aixecaren uns mate
tunsos arco de triomi. Gairebe
el, halcons de lee cases estaven ce.
nats amb domassos.
Les fe-.tes del dia de l'Assealta
ecniencaren a dos <marta de
del mas; amb una cernunia gentil!,
que celebra Villustre bishe de S
sor.a, doctor Comellas
A doe guarra de <lea una gran re'
tada es congrega clavan: bestani
deis Ferrocarrils de Catalunra
rehre els congregants ierans ele
arribaren en trens especial,. i
junta es dirigiren a besglesia
Sant Esperit, on se celehri un e
ci.
Acabat
s'oragnitzi la
letnne processia a la qual asa
tiren tots els congregants (orara

•

Tylitmel

mori

lloffzüi

en la Pau del Senyor, dia 5 d2l
corrent a l'edat de 47 anys
(A . C . S )

La soca eaposa Na Cierne Olménoz, Maria.
Miguel, Teresa, Carm e I familia tota, us preguen
Miguel, Teresa., Carme, Rutina I tanülla tota, us draguen uneoraeté pet dl funt I que rufpuln avalecelebraran dlltuns, dla 12, a doo quarts de deu del
matt, a l'eseltista Parroquial
SaneIrElt RESPECTE A LA S.ANTEDAT DEL TEMPLE
EL DOL ES DONA PEA ACOMIADAT

12"

de
El reverend doctor Mo-.
pen les reliquies sagrados
ri l'ere Clavar i el seguid
durant el curs de la proces• Sa lve", " Virolare i altres
apropiat5.
orts de dales es reuniren els
bjeistes en fraternal àpat a
Basquets.
de les cinc tingue 'lec a
' rAssemblea Mariana. Tots
nts del temple eren ocupats
oegrega nts i als altars fata1 hacia nombrases devots.
eno. l'acta Ilegint el secretari
s adhesions; a continuada:,
ead doctor Josep Moleta
la benvin guda als zssistents i
woloada de l'obra de les Colabas.
fas tandas, de la paraula En
Fria. de Terrassa, i els seere Garriga. de Sabadell. i
IlarjO. de Barcelona. alteronb algunas composicions a
de l'E,cola Coral. .,
:ata l'Assemblea amb unes
• paracies del doctor Comelabe de Solsona.
srit al "Centre Social" va ces'bi una solemne vetllada,
0, en una conferencia, a eä,
En Cirera Sormani, el qual
el tema "La intolerancia'',
oren rnolt escollit, que interfOrfeó "La Llanterna".

LA POSLMINE
bla "La Principal del Camp", *
Valla.
Un eseollit programa de sardanas
seran tocadas durant les cine au dicions que en diversos llocs de la
cintas es ballaran.
La societat "Ateneu" tambi ha
contractat per aquests dies la gentil
cupletera Pilar Alonso: hom din
que el programa de cançons será
en català.

A les den: Ofici solemne. Hi *a'latean les autoritats de la ciutat i

'
la Banda municipal.
A lee *tse: Concert per la Banda municipal. A dos quarts d'una: Sardana per
la cobla "La Principal del Valles".
A dos quarts de cinc de la tarda:

Fundó religiosa i processó,
I a dos quarts de sis: sardanas
per la cobla "La Principal de Terrasse'.

Ultra aquestes festes, a les socieSABADELL
tats particulars i sales d'espectacles
Concert Cenieráncia Aplec
Man
ha organitzat altres actas, aixi
Dimecres vinent, dia 14, a les deu
de la nit, se celebrarà al teatre Prin- torn diversas manifestacions esporcipal d'aquesta ciutat un concert tices.
molt interessant ccmfiat a artistas
DE VICH
realment veritables, coto sOn la soMunid/sala
: Esportives Vida
pran Maree Plantada, la pianista
Ha eslat nomenat cap
—
l'arce Navarro i el mestre Lamote
de policía urbana, antb carácde Grignon.
ter laten', En Lrució. Erutar,
En aquest concert hi haurä una
horno de molta bistória.
pan interessantissima, que serä la
Els empleats ciestituits han
clerlica,;a a cançons del mestre Laformulat oimes del recurs d'alanote, del qual seta coneixen a la
oda un escrit a l'Ajuntatnent
nostra ciutat molt normes. La aenyoanuncia•nt l'ús de Paceid de
3ata Navarro interpretara la Sonaresponsabillat civil contra cata patética de Beethoven; un "Estudi", de Chopin: "Arabesca", de da un dele regidors que votaren l'acord de destitució.
Debussy: "RapsOdia número 2 - , de
Liszt. "La filadora de Burges",
— El comité organitzador nomenat
completant el programa "lieder", a Vich pels afectes de l Volta CiGiordani, Neckerlin, Gretchaninow, clista a Catalunya estä format pels
Hann, Brahma i Lozano.
senyors Manuel Sala. President, i JoAqueat concert sera públic, ha- sep Estrada, Francesa Farras, Pauli
vcnt-se fixat Un!, metas especials, Stabirä, Antoni Bofill. Maurici Isern,
VALLS
mes manen-Mas, per als socis de l'AsMelcior AriMany, Josep Torrents. AnNoticies diversas
scciacid de _Música.
tori Aguasca i Pere Palomas. vocals.
— Siguina el curs de conferen- La "Gaseta de Vich" ha publicat un
Tinta d'Obra del retaule del
norne n ada salara, amb lob- cies organizzat per la Lliga Regaona- devantal a les erbaigues esportives setliata d'aquesta ciutat, dintecres dar- manais estimulant la població a adhet bastir un altar a la pastoj l'in la Mart. de Den del te n fou a Sabadell l'apòstol del tea- rir-se i cclaborar a la festa, i anunha dirigit una exrosicii , a tre catala Aria' Gua) , oferint-nos ciant una subvenció.
atent, per tal que patrocini una molt agradosa dissertació sobre
— Les societats recreativas i escontrilmeixi, cota a primer
"L'art escenografía des deis grecs portives es comencen a moure, daa la subscripció qua es co- fin3 als moderns".
vant la relativa proximitat de les
eeguidantent.
A Sabadell l'Adrià Gual compta
festes de Sant Miguel dels Sants.
La Cobla vallenca "La Prin- amb una unànime simpatia i diverL'Ajuntament també diuen que te
ses vegades ',ti ha hagut ocasió de
del Camp", dissabte i (lit:menplans grandiosos, a fi que da ciu?
de
aardancs
a
tara audicions
mostrar-li públicament aquesta detadans i forastero no enyorin els
voció, i pea això aquesta vegeta la
a i dilluns a Tarrcga.
anteaiors ajuntaments populars. El:
Dijous contragueren matrinao- seca viaguda no fou rabuda altrateatre que es construe iscen al (arrer
gve Enric Sans, sed de la im- ment que les abres, sind que, com
de Verdaguer estaran habilitatr per
botica de robes "La Reno- sempre, acudí a escoltar la seca pa- les fastas que organitzen les sociai L senyoreta Cariar Vi- catita elegantissima una munior de tat s"Centre Industrial" i "Centre
ID del fabricant de curtits la nostra gent, que Ii tri'mtä una
Comercial", respectivsment.
aireara ovació en acabar l'acta. En
Vives.
— Tothom es guatea que no ploDiernerige l'erudit arquableg Gual aporté a la seva conferencia
Sabaté, canonge rk Tarra- una serie de clixóa que bo y en pro- gui, car malgrat la gran quantitat
d'aigua
que divendres caigué a Vi . la,
dinarà una conferència a la jec:ats, que es referien a diversas
demostracions de l'esccnografia de encara lü Ita eixut.
e Popular solare el tema:
marsió 'per les Seus de Ca- tostemos, ajudant als concurrents a
penetrar tota la valor del tema i el
canviat la presidencia desenrolilament de la conferencia.
Acabada la sessió hom tingué ocaesidencia del Patronat de la
1
-a Popular, zegons acord ska de conversar al voltant con1 Dales torres a Sarna, aman faenas a
"-sal de la Mancomunitat no- fercaciant clels projectes del Teatre
Pile
tre
s earrdr,
Caletareld.
a
VO'
O.
'Mina, ideal per En Gual i unanimeamura que tal corn
etektera; lorrataa d'espanto:lada *lata. Al pes del Balxaclor Tres Torfarà la presentació del rnent quedé palesat el desig de l totres. Preu Ilmltat. Rada A. Cabesnatal l'actual president i di- hom que les arrels del Teatre Intim
tany. Alt de Sant Pece, 48, primer.
t. vincial senyor Francesa fo4sin esteses fins a la nostra ciutat,
on, amb la cooperació dele devots
tire: noble ale Nulles la set- del teatre a Sabadell. no fiara pas
una aspiraciii Massol;ble raconaeguir
a sada s'esdevingué un fet
ESTALVIAREU
una organització que permetés el
i Calvet. de fla anys, fruiment d'obres teatrals autentinues.
TEMPS I DINERS
it patita discussió amb el Si d'aquesta conversa pegues deriemprant
var-se'n
quelcom
de
probt
en
aquest
nimias de i senmes, el primer engegä a sentit, no cal dir com la vinguda
tret d'escopeta, deixant-lo d'En Gual a Sabadell batirla estat
cioblement profitosa i agradosa.
feria
— .A.rnfa motiu de Ics fastas de
menge que ve l'equip local
condensada
aliene anira a Tarragona, l'Aplec rif: la Salut, llora celebrara
amb Esportiva de al Santuari de la Verga i al pla de
barra. per tal de desfer la. Salut, demä, dilluns, els següents
eue en cl Campionat d'en- actas:
aiteix entre tots dos Clubs.
A dos quarts de vuit del matí:
Missa de comunió general, amb plaTARRAGONA
tica preparäiória i cants per la Scho/ . 70 Ptes. pot
la Cantorum.
Notes ditarrses

ESTIUFIVITS

Cafè amb Ilet

"Eh PACES"

!nit la Junta municipal del

teaoral, sota la presidencia
.Jaa de primera instancia, seidel Vives, a E de decidir el
niticipal en circumscripcions,
• pres l'acord, per unanil'e es divideixi e:: dos.
ta turnscripcid primera come% districtes primer, segon
la secció primera del quart
rsers d'August i Comte de
;Ce en rantic Ceno forma': de la segona acació del
guara Aquesta circinnseataral integrada per 2,776
de l'actual Ceras.
a:ron drenan acripció abra:s els abres diaiarictes i sec OIL un total de 2,489 clec-
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äumb

± PIANOS, AUTOPIANOS ,
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

ELS ESTATS UNITS

Berlín, zo.—E1 partit socialista, en
demanar, que s'obra un plebiscit respecte del rapport dels tOcnics, fonamenta la seva petició en un article
de la Constitució en el qual es preveu que si una desena part de les
Persones que tenen dret a votar es
pronuncia a favor del plebiscit i el
sotmet al Go'vern, aquest ha d'incoar
el corresponent projecte.
Per això, el partit socialista ha determinas sotmetre al Goveri un projecte demanant si s'accepta o no el
rapport dels tècnics.—Havas.

HA ESTAT SUPRIMIT EL MINISTERI DE LA RECONS-

TRUCCIO
Berlín, ro.—Un Decret presidencial suprimeix el ministeri de la Reconstrucció, el qual queda convertit en un simple departament del ministeri de Finances , dirigit per un
sots-secretari.—Havas.

CAP AL PODER
El partit nacionalista es monàrquic, pero no tractarà de
restablir la monarquia
Berlín, to.—Un dels caps nadonalistes, el comte Westarp, ha declarat que el partit nacionalista és tanmateix un partit monàrquic, però
que malgrat això no tractaran de
ron ablir la monarquia a Alemanya.
—Hacas,

DESCOBRIMENT D'UN MANANTIAL DE PETROLI A LA
PRUSSIA ORIENTAL
Berlín, ro.—EI "Lokal Anzeiger"
dita que •'ha descobert un manantial
de petroli prop d'Aoerta, a Pomaränia.—Havas.
LA LLEGA D'ALEMANYS A
L'ESTRANGEat DEMANA A
MACDONALD QUE INTERVINGUI PER TAL QUE ELS BENS
SEGRESTATS DURANT LA
GUERRA SIGUIN TORNATS
Berlín, zo.—La Lliga d'alemanys a
l'estranger comunica una carta dirigida al president del Colisa anglès,
senyor Macdonald, en la qual ¿emana que intervingui per tal que els
bina alemanys segrestats durant la
guerra saguin tornan a Ilurs antics

posseidors.—Havas.

L'ENTREVISTA
MACDONALD • POINCARt
Macdonald demana celebrarla el 19 en lloc del 20 .

Wesh i ngton, ro. — La Cambra de
Representants ha rebutjat la suggestió feta pel president Coolidge relativa a l'ajornament fins al mare de

Ilei relativa a l'exclusió
dels japonesos.
També va Casar desaprovada una altra petició del President per tal que
negocias amb el Gobern japonès respecte la prórroga de l'acord anomenat
"de eavallers7 fins al . mare de 1925.
1925 de la

—Hayas.
ENTRARA EN VIGOR EL DIA
PRIMER DE jumpL
Washington, so.—La Comissió interparlamentaria del Senat i de la

Cambra ha decidit que l'exclusiö deis
japonesos entrarla en vigor el dia primer de juliol d'aquest any.—Havas.
MR. HOLBUR DECLARA QUE
ELS ESTATS UNITS HAN D'ESTAR SEMPRE PREPARAT PER
4 LA GUERRA

Nova York, ro.—EI senyor Holbur,
secretari del departament de Marina,
ha declarat en un banquet que els
Estats Units han de mantenir-se sempre en estat de preparaai6 suficient
per a la guerra —Hacas.
MANIOBRES NAVALS
ALGUNS VAIXELLS NO TENEN PROU FORÇA
DE COMEIT
Washington, ro.—Durant les darreres maniobres navals nordamericanes es comprovà que diversos valxells no tenien la lona de combat
necessària, —Havas.
LA BORSA DE NOVA YORK
Nova York, 10.—La tendencia de
la Borsa de Nova York és bona.
La sessió d'avui ha començat per
compres a 72,25 d'una lliura.
D'una manera general la tendencia
del mercat és satisfactòria.—Havas.

L'INCIDENT GERMANO-RUS
Són alliberats els russos
detinguts a Berlín
ubsWAtcN Na'zIc
Berlín. io—La "Gaseta ale ',lobs.'
anuncia que ele funcionaris soviètics que van esscr de:inguts eecentment a Berlín han estat posats en
Ilibertat.—Havas.
A LES PRESONS SOVIETI-

QUES HI HA ENCARA 27 SACERDOTS I an FIDELS
Roma, to.—Monsenyor Cieplack,
que es troba a Italia ale tornada de
Rússia, diu que a les presons soviètiques romanen encara presoners 27
sacerdots dels diversos cultas. així
com 30 fidels.—Havas.

Londres, ro.— El senyor Macdonald, per conveniències personals, ha
demanat al senyor Poincari que accepti avenear l'entrevista que han de
celebrar a Chequers el 19 en lloc del
20 de maig.—Havas.
MR. COOLIDGE NO CREU QUE
SIGUI HORA OPORTUNA PER
CONVOCAR LA CONFERENCIA
DEL DESARMAMENT
Washington, ro.—A la Casa Blanca declaren que cl senador Lodge no
consulta, a Coolidge abans de proposar la instauració d'un nou Tribunal Internacional de Justicia.
C,00lidge sosté que el Tribunal actual constitueix el millor mitjä de
solucionar les diferències internacio-

L'AVIACIÓ
Pelietier d'Oisy
arriba a Bangkok

—

'Paris, 10. El servei ¿'astronàutica publica la següent in-

formaci6:

L'aviador Pelletier d'Oisy ha

arribat a Bangkok a les 5'10
d'aquesta tarda, després d'un
viatge durIssim.
El temps ha estat particularment. nevulós i la temperatura
molt elevada.
Pelletier d'Oisy manifesta haver passa t per damunt de muntanyes elevadissirnes cobertes

CATALANS
L'èxit cada vegada rrls gran d'aquesta publicació i
les repetidas instantes deis nostres lectora, ens han
decidit a convertir-la de desenal en

els magatzemistes d'oil de
'"Yor s Gassull, Sabater i Fonlave nt-se acordat In rebaixa
en 72 cèntims el litre d'oli
tlasse correr.t, en to ei timo
i en 5 els extra.
sortit a la Ilum
ciutat la revista "Brik-' em neas" que, segons boro
j; craegueix altra finalitat que
Ove rtir-sr cls que Vcscrinen,
húblics tots
delegat govcrnatiu del
L ll ha estat de ,aituit el sacre' lAi u ntarnent i del jutjat de
rt En Irein Mercarle. que
eis dits càrrecs a satisfacció
veinat.

SETMANAL
A l'ensems, per facilitar la ràpida lectura, inaugurarà
LILa segona ¿.poca amb un nou format (9 per 16), més
manejable i estètic. Els nous volums Batan també
enquadernables i ea vendran al MATEIX PREU DE
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LLUIS CAPDEVILA

TARREGA

titulats

Major :-: Sardanas

ROBESPIERRE

el s das ra. 14 i 15
t esta major
la nostra

tragèdia d'un simi enamorat
EL CASTIG. El esa inveraemblant d'un bon carceller.
la

EL

'

RESBUSCITAT
L'inesperat B d'un borne que no havia mort

eRiteimmesiaaawassem

se deis mitjans dels quals es disposa, d'acord amh el Banc de Franela.
"Le Journal", en increpar els diaris alemanys pels seus articles, que
no són mes que una corroborad&
de l'existencia d'aquesta noca ofensiva, diu que és tan suprme avis per

No havent pogut determinar-se en el
sumad qui són els autors del segon
inciden*, es condemna al comandant de
la companyia a una pena militar.
El Govern italiä estä satisfet per les

"Le Matin" anuncia que tant el
cap del Govern com el ministre de

abs electors francesos.—Havas.
LES ECONOMIES EN LA MARINA FRANCESA
París, ro.—Segons "Le Matio",
el ministre de Marina, senyor Bukanovesky, ha aconseguit una economia de cent seixanta milions de
Emanes en el pressupost del ser, De-

Partament.—Havas.
EL DOCTOR PITTALUGA A
PARIS

París, to. — E1 doctor Pittaluga, de
Ja Facultas de Medicina de Madrid, ha pres part en els treballs
del Comité d'Higiene de la Societat
de Nacions, Comité que s'ha reunit
aquests dies a aquesta capital.
L'esmentat Comité ha designat
l'esmentat doctor Pittaluga per tal
que juntament amb nitres congresistas realitzin sin viatge d'inspecció als Balcans i a Rússia.
L'excursió cientiiica tindrä 116c
durant ristiu:vinent.
Invitat per la Facultat de Medicina de Lid, el doctor Pittaluga donará' una conferencia en aquel( Centre el dia 12 sobre "Malalties de la
sang '—Masas.
cx VAIXELL E3PANVOL
A FONS
Casablanca, 10. — El vaixell
"MarquAs del Campo", perlanyent a una Companyia espanyola que, procedent de Barce-

anälegs.
Els responsables del primer incident.
seran castigats disciplinäriaebent.

•

sancions imposades."—Havas.

DE BOXA
BERT SPARGO DERROTA, PEll
PUNTS, JOHN FOX
Melbourne, ro. — En el curs d'ud
match de boxa a vint "rounds", et
campió australia de pes ploma Bert
Spargo ha derrotat, per punts, el bo•
xador John Fox, el qual fins ara era
el posseïdor del cinturó de lord Lonadale, trofeu dels pesos ploma.
En un match precedent, que tingué
Ilse el 27 de marta Fox havia estat
vencedor, tamr per punta—Navas,
Val•n111n11•11.

I 'OBRA BOYA

MIREIA
POEMA PROVENÇaL lee

FätliERIC MISTRAL
TRADUCCIO CATALANA DB
:

Maria Antimla Salvä
(Suena uncid. revisada per
la traductora)

lona os ¿inicial u 1 ,-; iii., r„
näries, se n'ha anat a fons
aquest mati, a causa de la boi-

ra, per haver xoent contra un
arrecif de la Punta anomenada El Hank, a a-111PS millas do

Casablanca.—Havas.
LA VISITA DELS AGREGATS
MARROC FRANMILITARS
CES

Rabat. 10. — Els agreghts
militars estrangers a París arribaren ahir a lienitza.
Amb l'objecte de celebrar
Ilur arribada, les tribus varen
fer coincidir les irles Iradicionals del rtamadä amb diur

Els oficials han estat rebatas
pel comandan!, Bonverean.
E/ general Ioston ha ¿canal
los graleies per fa magnifica
acollitla que ha estat beta als
militars.
A la nit s'ha ofert als vialgers una grata festa.—IIavas.

DE FUTBOL
FRANÇA I L'HOLANDA MERIDIONAL FAN MATCH NUL
París, ro. — La selecció francesa de
futbol Associació i l'equip representatiu d'Holanda meridional han fet ti%
el partiti d'avui match nul, quedant
empatats a zero gols.—Havas.

VOLTA AL NON PELS
AMERICANS
Drernerion. 10. — Un radiograma anuncia que els tres
aviadors militars americano que

DE VENDA :
: EDITORIAL POLIGLOTA:

Pelele', II
MI131111151111i11112211111111ffliNitt
AQUEST NUMERO BA
. dr
PASSAT PER Le. 14mrt
SURA MILITAR

efliNIMITTIMINIMUMEE

MENA MIN A
Fa!ii1 e talalimp:1 25 -Td:
HENION L. (autor de "Marta Chnpdelalne").-"co-

un mamara".

. . . 8111

LORD BYRON

matarla:
*Parisina. - II Postule-

Ed.

ro dt ettMon". .

COI

francesa:
"oeuvres complotes".
. . . se»
(1 volea
SIEGFR IED A.- "L'Angla*erre d•Mourd'but .
Ed.

aralap'erdick

de apetito

intenten la volta al món, sortiren ahir al mati de la illa
¿'Albea per dirigir-se a la illa
d'Aftu, arxipèlag de les Atentianes, arribant a los non de la

moll nombrosos. van augmentant de dia en dia.
Fn algunes cittrats han estat
suspesos totabbrint els subminisras de gas.
El "Vorwaerts" diti que els
capa sindical sta anglesos. belguro holandesos aniran a la
fltthr por parlar amb al, Sindieats alema ngs.—Havas•

nit.---,Havas.

ELS SOBIRAN‘ ,ROMANESOS
A BRITSSEL.I.E.9
Rrusselle,t. 10--Els sohirans
romanesos han arribat avui,
proredents de Berna, essent rehul s pel roi, la reina i un pithlie
nombrostssim.
El reí de Rnmania ha visital

Comencen les negociacions
10.--.N la ronca de la

el cardenal

Cassaytee.sdiar

klercier a lalinas,

tornant despril s a Brusselles.
Els sobirans han eslat obsemtiats amb un te a casa del
princep i la priner.-sa Víctor Napolaon.—Havast.

se negociarinns per solucionar

•

Finances s'estan preparant per adoptar les mesures necessàries valent-

lianas alguno soldats del cantó de Tessin tinguaren en un restaurant italiä
de Lágan paraules de men y spreu pe?
a Itàlia i el feixisme.
Segon.—Alguns soldats, renovant el
precedent a la frontera, proferiren crits

d'espessfssims hoscos. — Ha-

Berlín. 10.—Les noticies que.
publiquen els diaris, procedents
de la ronca de la Ruhr, acusen
més bd una agravacid de la situació social.
Los fabriques i tallers que
s'han vist ohligafo a tanear, ja

l'atur.—H ayas.
SUBSCRIPCIO A FAVOR DELS
MINERS
Berlin. Pi — La Unid Federal
de Sindicats alemanys ha irtVitat els obrera a abrir una subscripcid a favor deis minen de
la Ruhr.—Havas.
FOO AL PORT D'HOMBURG
Hamburg, 10.—El bou ha deatruit 80 metres dun e hangars
plena de inereaderies, al port
d'Hamburg.
Les pèrdues s'evaluen en un
minó de. mares or,--liarao..

italo-suissa ha donat per resultat la
comprovcid de dos (eta:
Primer.—E1 dia de les eleccions iras'

misme.

yas.
LA

Ruhr han comencat a entaular-

CÉNTIMS

tres contcs plens de fina ironia, del popular eseriptor
•

La situació a la Ruhr
s'agro*

Paris, ro. — Al periòdic Le
diuen de Berna estant co que se-

gueix:
"El sumari sobre els mi
'
eden esa
devinguts el mes passat a la frontera

París. toe--Els diaris doren corin?,
te que s'esta tramant una nova ofensiva contra el franc, fent ressaltar
(me aquesta campanya coineideix
amb les eleccions franceses que tindran lloc demä. Tots, parda, continuen conservant un complet opti-

arribada.

El president Coolidge ha manifestat altrament que creia que no era

II

ge

.

Ii

El Reichitag es reunirà el 27 L'EXCLUSIO DELS JAPONESOS
Berlín, ro.—S'anuncia oficialment
que II Reichstag es reunirä el dia 27
de maig actual—Hayas.

DE:S:LIMA

Cambra e- Coincidint amb les La veritatsoke elsi
presentants nega eleccions s ' a nu n incidents de la fron
ajornar
cia una nova ,cam- tera del Tessf : Una'
panya contra el informació oficial
migració
franc
Temo

hora oportuna de convocar la Con-

• ELS CONTISTES

DE FRANCA

El fonament del p`e- La
de R
biscit sobre I'infor
es
Dawes acordat-ni a
pel partit socialista de la Dei contra ta im

ferancia del desarmarnent.—Havas.
ZIE11112111511Z 111113111111111• 11111111

*art.
}f an conferenciat amb el yo7 civil inferí, settra r Garcia

Pro gra,ma organitnt per
ió de festes, una colla de
eaNsiastes fomentadora i
la riostra danta han ene.
lis camelabas dies Li co.

—

e

nals.

4444~

es verificaran davant la
pràctics del nostre port,
'ant-ho l'instructor de
n r Lamido, exercicis de salde naufrags, amb el material
- J'A-ea:as i bot ritte posseeix
Leal de la dita Societat eta

•

LES REPARACIONS

DE

Si e.i<Jrze .1

'SAL DE FRUTA:

LAWN-TENNIS

LES ELIMINATORIES PER A
LA COPA DA-WIS HAN ESTAT
AJORNADES A CAUSA DE LA
PLUJA
Londres, 10. — Les elimina-

•

Mere'

!mil onlat l arena _
des a eronsaqiiimela d'una plu-

lawn-Irmis.

ja torreneitil.-:-.HaVas.

ENO's "FRUIT SALT 3
laxante '. Purificadora - Refrescante

tòries enlre Anglaterra i 13elgica per e la copa Dkwis de

i

e..

Ese estado debilitante procede de aN
guna irregularidad del organismo pare,
eliminar eficazmente los residuos de la
digestión. La forma natural dc tonificar
el cuerpo, estitnulando y regulando las
lunciohes orgänicas y despertando un
sano apetito, es respirar cuanto aire
puro se pueda y beber todas las mañanas en ayunas "Sal de Fruta- E NO Da
venta en todas las buenas farmacias.

4nn•

.

O

'

Mt1ca bls

Teatres

SERVEI -NETIMMOLOGIC DE CAATALIJN)i A
Di. lo de malg des 1924
r.-SITUACIO ATBIOEFSRICA GENERAL A

f

•
L'OIFE0 GRAGIBNC
A EN CLAVE
Entre la diversitat darles

esgenitzats per , l'Orfeó (iracene per commemorar el primer centenar' del nantement del
gran müsic-poela En Josep Anselm Clav. figura la ielebració
d'un extraordinari concert. el
programa del qual ferä intepliil
exclusivament descollides composicione originale de l'immortal fundador de les institucions
corals de la nostra terra.
En el dit festival, que promet
esdevenir una veritable solemTina' arlistica, collaborarä una
nombrosa orquestra composla
de quaranta profeasors, i lindra
lloc el matt del diumenge dia 25
d e l corrent. a l'espaiAs elegant
Jora l ',ova onst rueció su nat
BI carrer de Irs. Corle Catalanes.

denomina(

Coliscurn

essent l'esmentat role una dernostració del respecte i seriosilat amb qué meres ¿ser traelada la magna obra de reminent mestre, a la qual ret fervIrds culte l'enfila( orgatniza_

dora de aquest concert.
LA,CONSAGRAC IO DEL GRAM;
DE PARS1FAL
Mural emocionan 1 fragmen1
vaeinei 3. potser un dels mes
sublime de iota l'obra del gran
renovador. junt amb la magna
obra de Beethoven. la Novena
Pirafonia. eonslitneixen el prngrama del .roneort, veril ablertien1 evtraordinari. que s'annit v i l al Palau de la Miísii a Cala_
lana 'per a dimarts inenl al

vespre.
Siati

la ilirereicS del eran

Weingariner
,„„ Le- En Félix
de renal proles-

una , prquestra

eors'.-l'Orfeó ("Mala 1 rls solis-

Fornells i Callao
i Vendrell Vitaler, interProlaran l'obra lieethov e niara. i tol seguit. els lite element s . sen a e. naturalinent, ele
solistes, que no els requereixen,
el frrieent de Wagner.
Per ell, per a la soy a in.s
Iles:Sinyoretes

el ene. o
ciguiVõrfe Calan. es- distritinirh : per lea galeries de l'he_

justiliiiterprelaci4.

miciiilel-Per la cúpula d'amiest.
a l'abinolo. rom sempre nie
terpreta., d'aeonaegnir el 3 diver'Fne. nialiro g rn els cor g que
cantaran . d'aquesta -'Ira cense
sar11-..S.
MAURICE RAVEL •
A BARCELONA

lnvitnt des del inmencament.
'd e l pre s ent cure per rAssoriarió de Illít , ita 'da Camera",
l'illuetre compositor franela
‘. indvit clitilre por, .lios a la
os.tra ejnttmil, atol. l'objeole
entre part en el festival d'otionsagra EPAalles„
dl Aseoriacifi.
»)
La:reporlharM d'aqu e sq n fe' in. a i qual do.narb raleo,oria
ire Oevrriment. oveepeional la
e dlaboraeit5 'persona l do E.'111inen4
Tomheau
Coupc.rin,"„ quedara eneara exrellida per la cate-roa-1a del, inI Arpfels- ,Gue han rata( eridals
colla,borar-bi. ene sim Ala
grana enneertisle: feaneosas
leroelle florar. eanlalrin: Pob e rt. (;,asatle g ns. pinto): 'Marins
Casadesiís. violf. 1 Maurire tíavieloncel, nixl emir la in_
1,5. per la sohirana imporlaneia
programa,
respecte .1o1 (piar
001
donarer» anal detalls de gran
5r1tOte,,
11.101fflffl)),

Les festes de maig

ROMEA.-"Galas" Jean.
ne Provost. - "Lee Alles

erisees", de Moro'.

Vtfoll
"Les diles brisees" es el

mo-

del verterte de la comèdia ama.

Ute, intelligent, aguda, falsa,
delicada. No es tracia de dir
res mili, d'amoinar el públie,
d'enearar-Se amb la vernal,
d'escorcollar 1 anima. Res d
se. Cita psteologia grasa/ i sen1.0 1 . 0111Pill:i10101 1 .S. una psicologua de senyor que l' y en ea l'e,
que con.serva el seu capilal,
que es limalla ami)) amor sense que II pulil in els dita, es la
psicologia que gasia Pierre
\Volt per guarnir la part Me] tor dels seus personalges.,Per•
sonalges que es presenten daaminl d'un públie correrte, vulgar i banal i queden de primera. Personalges amb uns senhmenis a rabast de tothom,
que entrelenen a les. senyores
i fan passar l'esto p a als sertyors de les Ilidges.
El que esta he de dolió, d'a(tuesta comedia, As la ¡rara deliciosa, «I "savoir faire" adorable de l'autor; el drama ee
insignifiraid. es fals i no lé
res d'original lampov: el connicle entre pare i fill per la
possessiti d ' Una MalniXa dona.
Un pare molt ile inón, molt
e oniprensilI;
"senyur", molt
una dona d'una gran tiomplieaea, epulerniiea, per?) clara i
normal ruin un vas d'aigua. Iln
xicot de vinl iinys, de vint anyS
n desenga»yal de
i res
l'amor lronat de pinta amb rebrotadeles senlimenlals; ve'l
aqui els perstinalges que fa
P arlar Pie rre Wolf, i e l e fa
parlar, si no i •ont un bou in_
tiro, tt1/11 tui II ihn' t'Uf. aingú
S'aire% iria ii Ilançar al foe i
que fins ens bü1 . 171 iiii Iton conapany tic mi iaie per imitar l'es1 ouma.

La companyia que (luir Jeari5011117.1171.
il.P PrIttitel
que hent vist CII aquesta obra,
un dele erinjutils mes correcles

apreciables de leal re
francés que bel%) a ist a Barcelona.
Jeanne Prevost t u s utta domi
bella, ellegant i amb una V.11
P0111 till fingí'''. 17113.n ja i"..s noill.
Abiguit-lit que es una arlisla
intelligent, que nualitza amb
una grama femenina que fa rodar til cap hut a els ponis i re del taie un.. mro •2I1_
desesperielani o ril, que no
la
s'apassiona colli mollee artritis
f1 : 41.11212.See ..e1111 .:P eldia mi V01ia, que entona la a o u ami, una
delicada naturalital i que v-a

vesinla com 111111 gran dama.

41eorges Maillo3 es 11/1 aelnr
adiniralde,
;nadar. amb
....mil,/ .., t ple de bon stuhli
Porlaii n a :OILICSla mona
•
d'atitits framiesos que rmben
dn17711 : 11711 . 1:1 ligura.d'un liome
de ui,úui, 717/11 1 1/711ura i lital, cense quedar ridiculs i movent-so
per Ve,eic..n... con au este
casa set a de tedtit, •
Maui-ice 1,t1r y ttiti u t u s r Ini galan jove que 71 Park molla
fama 1 lollomi es baralla per
HL Es un nivel t i, in 011 sen_
baile, mol' »identifica( atub el
papPr.
1,tijnIll, vis VPS11115,
¡n'ese!) 1 :u' ni, (lo primera. La
rompantia Proviod 711PPPIX 1.1n
elogi, 1 Iota la gen' que
s'estima i que li agrada passar
l'es t ülla agradalillentelif pol,
SeIl

III

linar tranquilla a !tontea, que
no se'n penedira.

8.

'

Cbriegol As, FiVIISA Ilobte, dols
leetors el prop6sit de l'aelual
.Ajuntainetil. ¿Jor g e litt grane
IPS1e.S., a celebra: ilui ant el alee
que soin.
Waglies1 prordettl l'Ale:lidia
3I . :1),R)111AIIIII a 111Vel . ),, S 1101):0 S
peninsular. 71 ti i efeete que

Inssin organil7arles espedn•ions

coll o ctiv e s rap a Bar...s imia. la
pita I eosit iterar: (b o a ra q u i - sa p - lo
el grerni de fontliedes 1 dl'allres
grerms 110 itnnays neensstlats

o.„

d'ajnt.
1.a lasea del senyor flvarer
ki e 11:1 Campa ritinvic;:i a ilttnar•
P1F Hm/e frIli4, 1.1 , 111 III) m'out
que, se,r„tons nota laeildada per
l'Alealdia, slan robot ja 11.111/ 1 rne .Pe erdanniearinne gil> dpip,
gate governainis dormid 'oral! in
tielS 1reballs que venen reali17a111 en llure respeetia e. demar.
racione p e r organilzar o IC/11.111eion, a Bareelona ami, nimio de
les festes de niaig.
Pb. , a l'organit zneih (Vaqu ( s,
l e e Distes existeie rin ennillii
exer p tin. el (111:11, • vi, 11 4 ina
darrera renniA. que ton p residida riel finen! enrrinel Alvarez'
ele la Campa. va deivar la gairehli enllostil Pi Ter n iII : 71171:1 dela
kliver-ms arlo.. el .tital s'abirit

puhlieant settnanalmeid.
Sahen i 011P on l'esni o nlal pro.
, grar»a rrairen alguno. diver. .pions popular* ene. senße (l'aire, midan') l'emitid. i una im-

, parte $brie de manifestrutions

ettpertives. en les quels es reuniren jes mea miles selm.rions
.'..t,.. . lrle les difeeeille , tran q uea de
--, ..reoport.
-.;:- B'ban reparlitager . fora den
;3.1grI eaelens arlLanee I , Irenta
. : 11« 'antele' fent propaganda.

La inaugurae
de l'Expus'ció d'Avicultura
tota Im immpa i solemnital
que Ct• uutcrmix in., indústria tan folia:mm.11 tal a la rimicsa patria can
('S In cria de l'as ir “I/1 i d'altres pelas i Ir 111t,riisi0), :1111111:16 de corral,
va éSbet itiiit im.11ugurrll; la scgona
expo,aciO-eutiates int,t nacional d'a-

• Muna.
La sessiä (1 . 1./berltura uI C011grés
ton celebrada 711 11171l1 si l'aranitni t le
la Universitat. L'acte esstr presido per l'alcalde, senyoc Ala:atea.
(.11: Id t'anipa, al costa del qual 7,101
ti gel:U:Cal Viu en,, sotä-äetttldfl
Fotusul rl gent cal 1.os,rda, el general Barrera, el doctor Martiliee,
ti S,'luyJI S.1111drill g t .111n11.11 tit
1,1 dn17011111111141

1

illustres

persunat tets que sentint prolutida•
record,.
metit
L'enginyer cap mrI Servei Agiom'unir de Bätttin11.1 i director ave/.
dental de 111-u mut, d'Engiiiyet a go

de Madrid, Miela Facie
gnit lis memória en la qual és resumirla la tasca realOnada per renganyziació del Congres l'adaten despres cloriiientment els seuyors Catatenía, directos de lii Reial Escolia
Superior d'Avicultura i indústries derivades d'Arenys de Mar; Mr. Brown,
representant d'Anglaterra; el prcifessce Cltutlas
twrzlt
Fraga; el twofvuor Pirimibi,
1)01115

Diumenge II de

IdA:PUBLIICITAT

LES 7 DEL MATI. (Observado« d'Europa. Nord
d'Aida i l'Adónde, abades per telegrafie anee fil):
Domina a Espanya i França el règim de pressions
altes. essent el bon temps general, sols amb alguns
mivols a la Mediterritila balear i a la costa catalzna. Per les lItes Britàniques avenfiä . cap a la mar
del Nord un important tenue borrascós. la nona de
pluja del qual compren tosa la Gran Bretanya. També a l'Europa central es registren pluges, a
causa d'un petit noch de pertorbació situat a Nongria.

A
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA
LES 8 DEL MAT!. (Obsecrado» de la Xaras meteorológica catalana, comunicada per trilla):
El bon temps és general a tot Catalunya, amb alguns núvols a la costa de Ilevant, i seré a la resta.
- La temperatura màxima ha estat de 23 gratis a
l'obla de Segur i la mínima de zero graus a Puigcerda i al llac Eatangento.

CR011101 DE OLTUlla , rOUS
CURS OSTWALD
L'ésa aconseguit - pel cura
que constilueix el tercer dels
extraordinaria de Primavera
d'enguany, que ve professant
el doctor Wolfgang -Ostwald,
causa que sigui esperat amb
gran l'iteres la darrera de les
Ilicons declinada a donar a conèixer els treballa originals
l'esmenlat professor i ala quals
den que sigui conegut i apreciat el seu nom en el eanip de
la ei('ncia universal.
El tema d'aquesta lliçó
clausura, que tindrit Boc diPitas. dia 12. a les sis de la tarda, sera e) segnent: "La seien-

DEL BISBAT
El Bisbe ha nomenat
la Junta d'Obra de la mi%

Sant Jalone de Ses-Olbrenn
Castell i Torrents.
- Almete da requeriments
versos socis dc l'Institut Ario*
tala de Sant Isidre, la jUnta
ha pres l'acord de dirigir-se ah
sos prelats de Catalunya
que si no ho han Jet e ncara, a
veixin ordenar pregaries en
de consuetud per tal d'assoln
Sei de la pluja.
El president de rInstitut, bari,
amb el secretari, senye
116na, visitaren el Palau Episuei
tal de formular el prec al doctor r
ce des colloides, une branche
llamet.
nquvelle de la Chimie e i de la
Al mateix temps l'invitares
Physique".
fundó religiosa que cada any
Per assistir a da dita
maig dedica al seta patró, San
(111P sera pública. no es requedre, aquesta associació.
reix. CM a les anleriors,
El nostre venerable prelat,
(avió especial.
eraquesta petició ha disposat
LES CONFERENCIES DEL
el prOxim númtro del "Butileti
dial Eclesiàstic" es publiqui uua
PARE CASANOVAS
Divendres darrer fou donada calar ordenant als senyors
a la 13iblioteea Balines la penúl- que resin Fonació "ad pretendan
tima de les conferiincies tpic ,viam" i lacia pregàries.
I'EezTA DE LES ROSES
sobre el doctor Josep Finestres
D . ,,,pa tu pon,: ¡Li j es es corma
desenroilla. entre Vexpeclarici
nombrosos
i
illustrats
morarä
el 101 an menean d,
deis
fundatid de la primera Con
oients que hi acuden. el P. Cado
Companyia
de
la
ria
sanovas,
do
la
Alinerva. a Celebro
a. VENTS SUI.-ßRIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'aemüsiera ltitut a tea 2 uel atad):
e.
•
i que frau ro la noslra Rae
Jesús.
250.
500. 1 000.
Altiti . d, metres:
Vou la de divendres una con- tle Salda Maria de la Mar. er:
SSW, SSAV. NW.
Direcció:
ferencia plenissima, 1 inalgral
ToLs els harcelonins
Velocitat en metres per segon:
1,
2,
I.
de no haver-hi en les paranles
daran les solemnes testes
Plató de núvols, a 1,265 mares. (júntale.
substansind
del P. Casanovas
se celebraren per aquest cual
cia pura, e41 temps Ii fou
nari ara fa un any.
duia
eseril,
el
que
dir
tot
per
Enguany, la illuslre Con?
04SERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
er:aria,
1
1:
renovneiO
1
111
:
P
17.:C
ría 410 la :Minerva celebrara
Hores d'observació: 7. 73, 18 hores
erition i juridira que
vinent diumenge. dia 18. la ti
BarOmetre a cero 7 al nivel' de la mar: 768 0 . 7670, 7054. - Terminnetre sec: 162, ifro, 171. reserila d'En Vineslres aeompli
}'esta de los Remes,
Tertinkinetre )4.0, 14 . 2, 14 . 9. - Ilumitat (te ntéssimes de saturaciO): 77. 64, 78. - DireCCW1 del
precisa l
Calalunya.
veient_so
sigui el 4111 aniversari de
%ton: SW., SW.. SW. - Velocitat del vent en me tres per seno!): 1, 8, 7. - Eetat del ccl: quasi tapat,
upan_
bon
a resumir .10 parnula
ftturlanit3 tin lIttc Contraria.
quasi seré. - Classe de núvols: cUmuls•nimbus: fr acto-strats; cirrus.
res_
tire de lltanattill es . Toi hom
Dintre ocios dies detallan
Temperaturen extremes a l'ombra
1
(Puna
esp.._
i
int
l tu romplagudiss
els solemnes imites amb
Ni itsirna7 106. - ?Andina :
- M ínima arr a n de terra: 12.o. - OscillaciO termonitri ca: 4.8. confe_
el
co
olotiro
rial manera
slonorara a Jesús Sacramen'
Temperatura finja: 17 . 2 - PreeipitaciA aigttosa, de s de les hores del dia anterior a les 7 llores del dia
renciant 111 seva dis p elaoi(l atult en la dila (liuda.
de la data: du
- Recorregut del vent en igual temps: 438 quilbrnetres.
doetiments-pl e ns d'interes.
P.1111t0QMAL BASILICA
tija 1 ti,seria donada
DE SANTA AJARLA DE LA
landa. El
la darrera d'aquiesla
"De_
dilluns. ilia 12. si?,
laoions en el que alany a la tenla de la ennfori. ncia es:
lia; el scuyor Ma y (1111:1111. Elilgica:
les
leniniltat • it la festivi1ai del gl
vacants, variaran eadimcia". PeeS, con' toles
provisid
el senyor Minan. d'Holanda, i altres
BallIIPS.
rids Paf rrS del lrehall Sant Pa
a ll ees. a la Biblioteca
en absol li t Pll el criteri que
representams deis paisos que prenen
ras. ainh ofici solemne, a
a les set en punt de la tarda.
seguil.
part a rExposicin, tots fent elogis del
den (lel madi.
tot,
ara
o
m,
abans
que
Vol
seva
imporCongrés i remarcant Ir,
Els dies 13. 1 1 i 15 se ce
111111.,
bar andt el si s tema de provitäncia.
tiraran els exereicie del T
'turre
e
i
amb
sid
lemporal
del
i
Per filtim feren n.s de la paraula
puirompar~pwwwwwwfm.,
dunin. duran' la missa de
A -y AA
e
les inlerinitats. puix tot això
e) doctor M, i rtínez. el general Vires i
quarts dr1 dutze.
eitlenem .111e no serveis si no
senyor Alvarez de la carnLa reliquia del S71111 est
per
satisfer
fitis
polflics
que
Pa.
exposada a la pública ven
E
A nicle assistiren nombroses reés indispensable handejar.
cum,
B.ALLADES PER A AVEL
pre!,entacions d'entdats econermique i
Les provisions de bis cateDintre
de pocs dies es pu
D'a
Bailen.
3Ia 1 t.-A regó, xam
agricoles, intre les quals no podem
tires es neu estiran de toles les
Pie programes de les f
Agrupacid Sardaniala de Bar- varan
¿tersar de citar el FOIIICl/1 per a la
garanties per tal que Pls que
le, quo relebraran amb
celona: colda La Prineipal del
cria del Canari.
.111g- in d'oeupar-les 1 : 01171PiNin la
liu de la installaeió ranbniea
Canip dol Valles.
oompolimria quo requereix 111:r
A les (parre de la taoda tingué lloc
la Pia Uni.i de Y/evo:e de
Sala
c:arrer
la inaneurarat; de l'ExposIxIó.
CILIP sitionn‘c i ells
Paneras, en aquest temple
Calhakinia.
Andreu:
tolda
Entre els assistent, recurtlem els
gnin dosignat•e Ito seran amb
Fonient de la Sargeneral; Vives. Lossada. Barrera, Mertiariteler inamovible i amb els
dana de Sans: eobla Barcino.
cader, el inicia corral senyor Alvamaleixos avarilalges que Medí.,NAilnikeee•
Tarda. *-- Dar Avids. rarrer
rez de la Campa, el marques de !dafruit on vis all res funeionaris.
Berreelter-J
Parlantenl, .1grupaeiti S'a talariallao, el colme dc Figols, el senyor
o Si:Mi jiibilaci O . vidnotal. eto."
Alfons Sala, el harA de Viver, cl doc'tod a de llareelona: robla 1,a
Prineitial del (Iamp del Valles.
tor Martínez, l'elegant senyer Ballarà
Vaixells entr
1)), Mea \ 5 impartains e111101-1Tarda. - Sala, „loan 1)es/'a ;Vr.2ibritri
..
41r"In
.
Vapor italià "Bellen.len". de f'
:
cobla
Itar•••dona.
17111 1 rearesentaci.ams.
igairorrimne~it
'I'arda.-Plaça del Pillan: ro- • amb eärrega general. Ama le
I.e.s antoritats es relamen primer al
71,112' Odre'
moll de Barcelona Sud. Consigna
Palau Industrial i passaren al
bla Principal Darcelonitia.
7`.
ztr,b
Palau d'Art Modern on hi ha les int.
r farila. - Turti Park: co- ti, Baixas.
1.1agut cspanynt "Ramona y
tallacions, que 'oren atentament visibla Barcino.
tados i
Tarda.-Ctdbnia Cilerl, Sa»- cia", de Casic116, anib carrega
admiradee
Eut cnnjuni. rexposien; resulta forta Colonia de. BarballOs .: cobla p eralVapor equii3iol "J. J. Sismo."
(a inleres , ant, vist Imits hoCa t
anib rnrrega general i
Monguia: •
111C .7-i cars-de gallines de Pites meTarda. - .Parti,
moll de
nes, productores de can/ i (Vous, de
i
lo 'Mataró, i La vassatuers, Amarrat
robles
Puro,
El , B.1110 DE VIVER l'.11tLA
Drassalles. Consignatari, Campal
cmlills de carn i mte pell, troques, de
Principal de La Bisbal.
1/E LA DESTITUCIO DELS
col ms de carn, tnissatgers, etc.
97 (Clol), Transmediterränia.
Nit. Vapttr espanyol "Neinrod",
PlIOVESSORS : .ANUNC1A QUE
Sutil`
Els paisos ceneorrents N1 .711 notnhrnSardanistir
F11111M11
nuelva, amb cisnlosius. Aun ,
sos: Franga, Callada, luàhja, Estats
3larli: (mida Barcelona.
ELUltS SUBSTITUTS SERAN
moll de Costa.
Units, Anglaterra, Bélgica i Holanda.
Nit. - Centre SItial (lel PoAAllt C.ARACI'Elt LA INSPECCIO A L'INSTITUT
Vapor espanyol "Balines'
Algunes de les installacions eleNon: oubla Bareino.
luESTUDIS
CAT.ALAS
ble
INA
Buenos Aires i escales, arta, ti.
gants com la ele la Catalana' Avícola
dimarts
i
El rector dc la Universital,
general i 8 passatgers. .Ainarr;
Eserita f•anterior
1 la de "La Quinta", finca on, si no
larda i nit, Lleyda: rudoctor 5Iartintez, que„ aullad de.
ile Barcelya Est, Consigt
redieni d'ahir do
iieglIn
ens equivoquen/, el prime!) trAstfiries
Cat
halim
ia.
bia
presiden( de la Colnissiti insRemull Bosch.
següents
los
"El Nolteiero"
te els seus galliners 'moda. La insialDijous,
nit.
Paseeig
d'Estudid
Vapor espanyol "paro", de
inanifestacions del han:, de Vi- pectora dehaEltistitut
lamió de major interés és la del FuSant Joan, entre Corlee!! de mar,
convoca!, els caCatalans,
amb peix. Atbarrat moll
men: de la Sercicultura on ii, exposat
eob;:t
Catliakinitt.
;tragó:
Cont
i
ledrancs que la formen per al
1.1erain. Consignatari, S. A. de
"No els puc dir res de nou.
el cicle de producció de la seda, de;
any
LAaquest
que
Sabern
dirnevree que ve, a les vuit dei
ca i Navegaciä.
aullu la desL'esdevingut
del ronreu mar,ra a la fahricaciä
I dee do la Sardana sera portal
vospre, per procedir a la c lima
Vapor
" iI illtnn n. de VI
de telxits. El pUblic ei (feturà encu.
1 immu'IÓ dels primer e professore
o'an per dos roneguls sarsella. ami, carrega general. :Va
signants de la prol esta, que
rio
p
,sis.
saitdavaitt dels cates de btd
li
clanisles, els quals s'ene-arre_ rat mol! de Muralla. Consigna
ELS ENSENVAMENTS A LA
son uns ¡liase!. itil es altea vognen d'aquesta simpa/lea fezWitty.
sit quo el complonent de PaUNINLIISUAT INDUSTRIAL
la.
LES ESCOLES DELS ¡'ORLES
Goleta espanyola "Comercio".
vor(' que s'adopta. .1quest es
prosident
do la Dipulaeid
El
Ripollet.
Fonient
de
la
PROPERS l'ODRAN ENTRAR fa mi piel . talla la sonlalq/ent ha at.lee .:at una !letra al direcSant Feliu, amb càrrega gencril
Sardana. Avui, a la larda: coVainita
t;RATUITAIENT A L'EXPO- del qual s'un/ion comidita au- tor de l'Eseola
Direc;ors
lila La Principal dol
Mesdi
SICIO.
to mal lea nie
d'lndtistries senyor
Sabadell. - Festes de L'a\-.aP or espany ol "Arnabal
Terrades, en la (mal ¿lela la
L'Alcaldia l'a sollicitat del Comite
plee. Foment de la Sardana. ami-) carrega general, cap a Sag'
Ni, El complimeni il•aquest' que no Isla pelisal, per ara,
Goleta espan3ola "Estrella
executiu de l'Expo,ieiä tnäviculturj
Dema. Ililluns, al al Sanavord 1P 1 rk7S etapes; ara s'lla andi motin del' prOxim nome- tnari do Nostra Dona de la Sa- Mar", ami> cärrega general, Cal
que se celebra a llontjuich que es Le
poriat a eap la primera.
ciliti l'entrada gratuita als alumnes
mitimiti per retal ordre de la
lid: robla La Principal del VaCont vosies saben, la proles Vapor espanyol "Ophir - .
les escales dels pobles propers d'agitesnova Junta del Patronat de la lles ,
la (luan es publica portaxa
arrepa general i transa, cap 11
niversil lt Industrial, en inta eintat on tinguin preponderancia lea
signatura tlels que han estai
bao.
roduir cap moilifirecid en ele
indústries rurals. L'esmentat Comité
desilluns ara. Despees s'iti ad ter ros 11111111111111 111•111118 1111•11111 111•11111
ha contestat atnablement l'AlcalePA
onsitoyaments ni en
Va P or es Pan Vol "Mar ia Da
lieritien uuu . 1'11101W de pe.
R.", eu llast. cap a Gijän.
conlra des inslitucions (le culacceptant aquesta uulsa i comunicar-1i
AUN ;t
noa1-.
n'O 1 ric ut !
Vapor espanyol "María 12.-.
que els professors i ah/lunes de les
tura de la dita Universittit.
av u
(lima diles esmoles podran visitar rExposiotó
I
ESTHING I eärrega general, cap a Málaga/
DEL DISCURS DEL
DESPRES
7ini.:_
als
mitioix torniini
cales.
els dies II i it. el mati, i el 15, a la
SENYOR SALA
pi% rorldninm
ri
Vapor noruec "Torinin Jarl"
tarda mitjancant la presentació d'una
tiassol
a
repartir-so
Ila
connim;a1
.01N
vil
ion!.
1
.1
i1
.
01,111'1n
(
,
111ns
oS
c:nrega general i trànsit, cap a
contrassrnya signada per l'alcalde d'aprotu.sattiont la Meniöria que
ACABA DE SORTIR
furit
cis 71/1: 111 ele toelaili
Mur,. Amvers i escales.
questa cMtat.
presonlia el'Consoll a l'Assoins'ndliertren darVapor noruec "Ursa". eil I
1/1 • 1 1 f071 .e nre
Sita comencat a repartir les corIdea (lo la Maneontunilat nova.
rerainent it l'aeliltid dols que
cap a Agudas.
responents invitaeions a les escoles
Mi o fe
Vapor eeanyol "J Sister".
acaben d'esser tlespaixals.
UN DIPUTAT NoU
iipus indicar, perit si alguna d'elles ro
Ara, done: _ ni, pos 1 .01'-Se Su(Lilegenda exi reta deis asilaos carrega general, cap a Palma.
la rehs
Tia estat nomenat dipulat
dirigiut la
mí
esperar la roe I ioar tö
Veor espanyol "Balear".
papiros egipcia)
•eva petició a l'alcalde.
provincial per Solsona..En
ca.rrega general, cap a Itahrn.
s'exlmureixi it lermini asEluis Beige, el qual cobrira la
Vapor alcniany "Otto Leona
senyolal per desillwe
vaeant pro.inida per dintissití
anth
carrega general i transit.
tenis signants de la protesta.
Rano-mol.
del sen:tlir
Gimova.
...?
T
TS
Es
DE
BEALS
DA°
Coral quo ja inolt, r,oe.
Val)or espanyol
Traduceni d'En Lluis Partraii
NEFICENCIA DE OIRDNA
seu equip, cap a la Inif*
am h
per aeabar cl mire, seran pro,
i Pijoan u Alexel Alarlaoy
"Pepito".
lla dinutit el earree de seLlagut espanyol
acudes intermament les valeee ñi, 31: tael fan, 11: Jaime I, 15
cretar t de la Junta de Govern
PREU: 50 ti éntlms
cante.
• càrrega general, cap a Vinarotdels Establiments de Benefi- La Novel-la Est.rangera acaba
Valy anglès "Capri", amb
cencia de la Mancomunitat de
Res d'això; continuaran tode rebr e . aulJr:lzació per pu- ga general, cap a Londres.
Vapor espanyol *Jorge
les s les emeoles igual, Unica- Girona, el diputal senyor Jau- blicar e:1 catala les obres de
ARTICLES FOTOGRAFIC8
rnctA lviaem suprimir en els flIC Bartrina.
John Ga;su'orthy. El novellisia amb ea:Tela general, cap
te„ CORTA
L'ha reemplaçat ei reg4dor
pressuposlos. com ja els vaig
Alfons Meseras ha començat cant.
ileon per e ominar" ego..
Vapor espanyol
indicar, pelPes Coses que con_ senyor Funt i Fargas, propo- a traduir-ne -El Jueu Errant".
"u 1piseemila
sat pel presiden! rt n In Junta,
cirrega general, rap a Gane'
eertu e nt inn - eesshries.
eaner N, ~Bel. iieellaareamea
senyor Ferran Casadevall.
Ara, que les riostr e8. ocieniannusummaamilaama cales,
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LA PUBLICITAT •

GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
Al, MARROC SEGUEIXEN LES OPERACIONS, AMB COMBATS A TOTES
DUES ZONES. EN L'ACCIO DEL DIA 7 ELS LEGIONARIS TINGUEREN CONsiDERA BLES BAIXES, HAVENT DE REALITZAR ACTES HEROICS PER
SCATAR ELS CADAVERS D'ALGUNS OFICIALS :: EL GENERAL SANJITRJO HA ESTAT NOMENAT COMANDANT GENERAL DE MELILLA

DETALLS DE LES OPERACIONS
Melilla, lo. — El comissari superior,
gargeanyat del general Correa i del
Ocaña i
de t 'Etat Major coronel
artiuceronel; Martín i Pinilla,
aquesta tarda a Dar Quebdui.
se• che pel general de la linia,
Fe7närdez Pérez. i els coronels
elado i Micheo, iniormant el general
mrpuru de la situaciS del territori.
En tornar, ha dit el general que vean:lit satisfet.
pesares cenferenciä ami.) el general
dam. el qual, accidentalmen t, sha
carre c de la comandancia per ma;luz del general Marzo. i arnb
1;_laga, to. — Passatgers arribats
lielilla han dit que dissabte. amb
nael d'un comhoi a la posició de
di Messaud, s'obeervi que els ritays shas ien parapetat al harrané
saben, que té 200 metre d'apläria,
aal havia d'ésser travessat tienes jaulen t per les bornes encarregades
provci r a posiciea
ais
Des de dissahte fins a dimane
ys es dedicaren a iortificaciona
,71 barranC.
;agora confiéreles. el noml,re
en aquell front era de 2,000 hoe
Disertes ademé combarle novament
i s'erganitzä una calumna
agrada per grups de regulars
"a. la tercera bandera del Terc,
a dada pel cornaadant V1ILIvs. elq
allens d Melilla i Wad-Ras i ser-

suxiliars.

:ea de les comnanyies de regulars
rrnandam el capiä Yust, 1 una al. .,1 Tare el capità Falcado.
Er arribar al barranc de Musaben
rauta forta Nafta.
Irr tropes espanyoi.es hi ha hacen

`aixes

ja

muntanya, senyor
Joan Leygorri i Budabeitin, i
ele tharmls de Ilegulars de CPUla semacirs Garl e s Lace! Ruiz
i Joaaip Antoni Antiverns
Sanehez, tots tree ferits de gravelat.
A més a Mr'S, st n soldat mort
i set de ferits.
L'esquadreta d'a y iaeió bomba/aleja el poblat de Tatersit i
munianyes
ele vessants . de
d'artilleria de

DEL MARROC

coneraides.

E! general Fernández Pérez dirigi

• GENERAL—F7;NJUR,TO COIIANDANT GENERAL DE MEgairid, in. — En la signatura n le
-na facilitada aquesta tarda i. gudecret admetent la dimissió preper motius de salut pel comangeneral de Melilla, general Marzo
Es tire nomenament per a suhstir-c, el general de divisid general
"7,'arjo, que comanda la novena di-

que seguiran a L'esmentat cure
començaran el dia 15 d'aquest
mes i acabaran en el mateix
d'a.
El termini sera de dos períodes; el primer a Arree del batalló d'aerristació sera d'un
mes. i el segon deis tres mesos
restant s.
El curs es tara a Guadalajara.

inunedistes.

Al -restant de) territori, sense
novetat.
ELS LEGION.ARI g A L'ACCIO
DEL DIA SET

rebut noves
not ¡e ice de! romhat del día 7
en 1, ,Pr dtlf el eornbsai a la ro_
Siol A de S:di-Mesaud.

Els sohials de! Ten; Esfranger donaren ptaiy es de molla
valepha i es registraren ciases
de ver labt e heroieitat.
La setena crimpanyia de la
cornanada pel comanfin nt Delgado . ff ritrarnif a la
baioneta a un barranr on els
mi-ros a q tavien fet i a pd,
desenbert es l'anearen contra
eh: rifenTs. Aque ata f e ten un
fue horrouis. desrendir ele
legionario P9 !robaren en mig
d'una terrible pluia nie projectils. morint gairehr ! tole.
Morí tanitiA ralri, rea; Chispert
i el capith Salgado. quedant
Murs cadavers al barranc.
Uns legionaris s'arriscaren
lem a rieriament amb cerdee por
tal i le rescatar els aadavers, pe_
abans d'aennseguir-ho caígueeen morts pela rífeles.
Uns alirea quatre tumbé so!Tir e n la mateixa sort.
Per fi ele lseirmaris. on una
ernponta hernien. acrinsetam;ran
rescatar-los.

A LA ZONA OCCIDENTAL
Madrid , 10.—Telegrai n en de Tetuan

que ahir els moros hostilitzaren la
posic!in de Solano. en el sector cillad
Lan. Eis nnanyols talgueren diverses
bajaes. que no es precisen.

EI. "SOM ATEN" DE MELILLA
Melilla. Io.—S'ha constitun el "Somatén" sie Melilla, format per 41,19
individus.

El president parla
AlBATS A AMI-gil:ES ZtaNES
comsor HreTILITZAT
Madrid. 10.—A tes guarro de
-alnada facilitaran al mi- de la cluerra el següent
•X

a Os iental.—Alair. a la
-1 partida enemiga atará.
. -ara d'Ax-Arnar, deixant
morts, dos cavalls
tnent, supnsant-se, pel rasle sang triaba!, que han aort mes pèrdues.
La Inta entena del blocaos m'a.
!ea, -E réu foe sc,bre la dita
tiaa. miau passava per les
la s iminediacions.
r),, p d'Aldea es veuen nuclis
amb impedimenta,

tt-Ins foc.
L'avrteió Ita reermegut el
aquest mati. i bt - trobartie.•,, rierets de Cap Quilates,
i pobla le de
,f-Maren i ATadir, i sembrats
lt part dreta de Nekor, i PIS
te! Cii Gusi, cap a l'Oest. nont-s ri gran moviment. desoriir rainsternaciO en el perso70stiar.

• Oceidental.— Avui s'ha
si nl enmboi a la posició
Srilano. qua fau hostilitzat
Ter l'a nemia, antaatat a arnh, j '?,' voreres del tau LUCl/S. a
R Itnra de la "Lema Artille.
forit el eapi'a
resultant
P UBLICITAT

11

LS TRES HONRATS

dels combats a Sidi-Mesaud
Madrid, jo.—A in sis de la tarda
arriba a la Presidér.c7a el general
Prma, de Rivera.
Pregunta als periodstes s l ja sabien
el nomenamcat del nou comandant general de Melilla, senyor Josep Sanjurjo.
En contestar-se-li a f innatiyaracnt,
aftgi:
—Calia lar aquest nomenament. perqué a'allargava la malaltia del general
Marzo.. 1 tanmateix els inoineh:s ajas
moit interessants.
Digué que havia rebut noticies d'Africa respecte del cambat d'aquest rnati, als soltara de S:di llesaud, per tal
de foragitar els rifenys.
—El combat. que ha tingut l res Fases, ha esta: dur peria satisfactoti per
a les nostres tropes. L'enemic—afegi
el marques—ha quedat desallotjat, acon
segulat-se tots els objectius a les set
del M2tí.
•
S'ignoren les ba,xes espanyoles—contiraiä el general Primo de Rivera—,
perü laca segne que no secan gaires.
Denla es fati una ofensiva per es-

quadretes d'avions.
EL SERVIA D'AEROSTACIO

El de. la Bordeta
al port de Barcelona

El Consell del Directori
L'AFER DEL MARROC
A les nou de la nit ha acabat !a reunid del Directori i el
general Vallespinosa digné als
periodisles que ej Consell havia acordat el reconeixement
d a l Goyern de Grecia i el de
Turquia.
A aquesta part del Cons.,II
hi assistí el sots-secAelari
d'Estat.
Hem tractat. després—afegí
el general—deis aacumptes
d'Africa; de les darreres operaeions, ele.
El general Sanjurjo marxana del:tia, no pas perqtt hi hagi gravera!, •n la situació, sind
penique és un 'tome actin i vol
anar el mea aviar possible
fine on ha estar destinat.
Un periodiala pre g unta al
general si el Directnri halla
eomiasid de Salamanrobot
a Madrid TMca que ge ut
dult del ren Colmen e ro. condemnat a mort per aquella Au-

la.—Tambe publica
• Madrid,
la següent r e ial ordre:
Vis`, l'expedient i projcete
ferrocarril solderrani a Barra_
lona, des del quilOrnetre 1,312
de la linfa do la Bordeta al port
de Barcelona fins a la plaça
d'Espanya, la raneessió sieb !anal
ni garantia
cense subvenció
d'i;i!cre, s té isollielf ärlä al neu
Compana-M
General
favor la
de Ferrocarrils Catalana.
Sita Majeatat el Rei, d'aeord
ami) el proposat por aquesla
Direcció General, ha lingut a
be atorgar a la Companyia General de Ferroearrla Catalans
la roneesaió de Peal-lar-Wat fatiroearril. cense StlliV011 ,•3 ni garantir/ d'interea, entenent-aia
atorgat amb subjercid a (pian,:
deterniiria la 1101 j reelamenf

diencia.
r.Ordgelli qu e l'expedient tornara a estniti del Consell parque- li ha sernidat molt simpática l'actitud ele to , s els estudiants solliairant pietat per' al
erenderanat a mora
Per iallint digné e; general
Vallespinosa que aeatmett de
signar-se les ratificadions del
Traetat de tänger.
MATERIAL

n'Avlicro

arrnharà tina
esquadrah d'aparelts fIrnredents de Taul . ute i diversas hi_
tiros.
En pasear per la costa d'Al-

huremaa un !Jets ttidreavions
ha sofort una avaria.

L'alt comissari
al camp d'operacions
Melilla.—Ha marxat al eamp
l'alt comissari per tati ¡ inspereionar tarta la primera
El gen e ral Atapnru ha Paneat una alloeurió a les tropea,
que lia causal molt lesna impressi ó . !

El ferrocarril secundani

de Manresa a Súria
t n.—La Caseta publica ale següents avisos del
ministeri de fi-ni-ten!:
Nist el prejesite i expedient
instruit amb motiu de lit IritilSfr,rmarie) del fort °carril rniner
sie Manresa a Sillita, en seetindari sense garantia d'interés
per l'Estat;
Yiala la Ilei ferroearrils

secundaris i estrategies fin 2 1de- febrer de 1922. i reglament
dielat per a la seva exeCurisa;
Viat rl plec ele condicions
particulars aprovat per reja,'
ordre de DO d'abril proppessal i areentat en 5 do l'actual
por la reprosentació de la C001panyia General de Ferroearrils

Madrid. 10.—Han esta l dietas-les les disposicions per a la
(ielebraeid d'un eurs d'observadors per al servei d'aeros- . Calaba tic:
tarta).
Resultant, que en Vexpedient
Els exereicis i praeliques instruit a l'efecto s'han ompler!

nyoretat—exclarnà ell,
no, tare tard i aleshores tururut
viola!"
'No, no! No podeu abandonarme, ent trobo malament—es

tä

"Tant se me'n eb'mal—criria ell,
i es deseixí violentaineni; salta cap
a una elevaeió i guaita entorn i velé
els corredor, ja en ¡delta carrera
per Gottfried Keller
nmatanya avall. Es disposa a correr,
arre, al mateix mement tornä a girar els Mis cap a Zils. La velé asseguda a l'entrar i a d'un onihrivol
(Continuara)
corriol eid bese i que el temptava
al liebre a la col. "Oh Dietrichamorosament ient-li tot de senyala
le Lmá ella, i se li arrambi més amb les mana No podent resistir
lt PUjá una calorada i el cor aquesta vista. cuiti, en compres de
krg lava que anés a esclatar-li d'un enuntanya aval!, altea segada cap a
ella. En veure'l venir, Zus s'aixeca
"ea plaer; pm:, al mateix temps
hri que els seus precursora ja i s'endinsà al bosc, tot girant-se a
k es v eten, havent desaparegut en mirar-lo; perque feia compte daparlar-lo íes com fos de la carrera
Colada del cand. Tot d'una
2'11/1i desempellegar-se del braç i mistificar-lo fina que fest tard i no
Z US i saltar-los duren: :acule pogués romandre a Seldwyla.
Només que Finventiu suabi canvi*
44 ligara tan fort, que no ho aconi se li arrapava Com si es de- al metete temps de pensar i es pro¡aleo•
posa d'obtenir la victòria allí dalt
•
th•etric.h
— murmura — girant els mateix, i la cosa ene' de manera que
blanc—no en: deixen gola, tot acabi diferent de .com esperara
l'astuta per petra. Aixi que ell
v,s,; smatenM - me!"
4e4lable, del:reo-me anagi se- goé aconseguida i estigné sol amb

PINTAIRES

tots els requisito i formalitats
exigidas per les disposicions
vigente, el Rey, d'acord amb el
proposat per aquesta direcció
general. , a ha ser vil disposar
que s'atorgui a l'eenieniata
Companyia General de ferrocarrils Catalans la concessió
l'esmentat ferrocarril de :danresa a S'ida, entenent-se atorgat arob subjetiei5 a quilla determina la tlei de ferrocarrils
secundaris estralegies del 23
de fehre,r de 1912, el reglaruent
diclat per a l'execuci6 i aplicació de condicions particulars i
a toles les aures disposicions
de caràcter general dictados o
que es d'ella d'ara endavant i
que siguin aplicables als ferrocarrils que es tutela.
Despres ptiblia cl pleti de
condieiorls cola les Tul la ha
d'atorgar-se la lioncessiti del
fcrrocarrid secundar'.

ella en un reconet amagat, Ii caiaué
als peus i l'ase-alud amb la ice laració més inflamada que enai cap
pintaire hagués fea Zns de primer
luirá d'imposar-li trammillitat i
se espantar-lo
espantar-lo de vora seu conte
bonament, posant en 'loe trata-ticlo
la , esa sav;esa i la seva autoritat.
herd quan ell poafe per davant cal
i iiimrrs, prestant-li per a aixi, magnifiques paraules d'encís el seu
citat e sperd d'empresa, guau mi
la colga de dolçor de t reta mena mirant d'ensenyori r-se adés de les sesee mans, adés (lela seus peus i lloä
el seu tos i la seva lutinia, tea allò
que fos della i celebre que cl cel

hagues volgut ésser propici, qm an
tot ajad s'alegi que l'hora i eebose
eren tan callats i tan amorosos, Züs
acab i perdent la brnixola, con una
criatura, de la gual la inteHigencia
cra al capdavall tan curta cruel eis
*sens snobs; el seu cor es debatia
engolada i indefens, com un escarabat panxa en l'aire, i Dietrich en
triomfa d'aquesta manera. Ella lluvia atret en aquella espessura per
trair-lo i en un [anear i obrir d'ulls
ea trota conquistada pel suabi; aie6 no s'esdevingué perqui ella los
enamorauna persona especialment
_

ferrocarrils anteriorment
citat, PI pire de condietens particulars i tol e s les altres diaPosiciona,. de caracter general
dictades o que es duq ue en el
aureessiu i siguin aplieables a
l'esinent al ferrooarril.
Tarnbr, publica PI plec de
condicions all qual s'ajustar à .
CASARES GIL
A BUENOS AIRES
Madrid, lo. — Avui, dissabte, en
l'exprés d'Andalusia, a les 8.20 ele la
rit, sortirá cap a Buenos Aires el ealadearla i daga de la Patalear de Farmacia. senyer Josep Cocares Gil.
Donara curs de conferencies a
la Universitat bonaerense i en aires
RepUbliaues, per a la qual Casa ha estat
invitas, s ehre l'"F:voluci,i de les teatrito auimiaues".
• Els alumno de Earrácia i Medie:ea. com a cicznetració daiecte i diatinaj a cl eu prafessor. FI preparen un

afectueís comiat.
EL PRINCEP D'ASTURIES

COMPLI DISSET ANYS

liad: id, lo.— Aquest m im, and, naotiu de la in a. jor edat del pr!neap d'Astúries, l saló de tapiasoa de Palau re
celebtä una Missa d*oirana.
El princep d'Astinits féu
de 18 monedes dota una nr!,s que els
anys que campleix.

L'EXPOSIC10 D....u-ramonms
DE MADRID
Després de tente religit,s el rei ha
rebut el general Primo de Rivera per

L'AFEA DEL BANC DE

CASTELLA
Madrid, to.—Han estat presen:ades
dues querelles contra del que fou president del Consell d'Administració del
Banc de Castella. colme del Moral de

DARRERA HORK

Calatrava; els consellers, senyors Olisar ga Semprun l'ambo, Sánchez Cuervo. Fernández i el director
de resincntat Banc, senyor Hipòlit
Lozano.
Una de les querelles és centra En
Imasancz Fernández Gonznlez, pels
delictes d'estala, turt i lalsiticasió

docurn,nts niercantils.
El querellant de l'altra querella és
el senyor bala') Frederic de Wedel, que
posseia valors penca-iteras de la venda
a termnis ile so accione de la "Sociedad Ibérica del Azoe" a la ancletat "R:egos y Fuerza del Ebro".
Les ao acc; ens aren de ym pessetes
neminals cada una, fent un total de
40.3 00 pessetes efectives.
En amtslaes querelles s'interessa el
processament dels demandats.
El jutja epecial les ha admès, proveint que sguin tramitades,

nat l'aixecament del cadiorer,
essent conduit al cap de mitjal
hora al dipbelt judicial de l'Ilos4
pital CKnic.
PinS ben entrada la matina4
da ei lloc del suceda ha estat
ple de gent comentant el fet
contemplant l'autombbil destroçat.

BARCELONA

TOPADA DEL TREN
DE SARRIA AME UN
AUTOMOBIL

DE CATALUNYA

UN MORT E TRES FERITS

Anit passada, a un quart de
dues, han sepat a la Gran Via
D i agonal el tren de Sarria i
l'aultanifibil (le Iltiguer 10,361",
hit ra. Sullitt ocupa.d. de
l'utattorM"dtii i tres forit.e.
El fet s'ha esdevingut que
en anar a travessar l'automòbil la via dcl ferrocarril s'ha
taolat sobtadament anab el tren
sil daniunt. El xofer, que segurament ha perdut la serieMtaa
per fugir ha condult el schitina assegurança (n3 vida ele encara méa,a1 mig de la via,
i Ha s -ors el tren l'ha agafat pel
darrera i lIsa aixttfat contra un
de Navarrete
pal de la lin:a. Es diu, sense
Madrid, to.—rbtan Navarr;te par- que ho pegumn donar per cert,
la amb cl seu defensa, li diga& que que el ferroearril, en anar a
en una de les scves caries rldna ins- aortir a la flagonal, no ha do a
trucciene terminants al seu cerrnä per- nat, la senyal convenient.
caté cohri una a;seguranaa ele vida de
L'autornübil ha quedat eomasono pessetes que féu fa algun ternos, pietament destroeat i partit en
harem destg,nat com a hereva una se- dos tronos. Dels seus ocupants,
nyoreta a la qual el seu gens hasta que segons uns eten sis, i segons altres 7, Antoni Batile,
de visitar.
Li Companyia on Navarrete havia de 18 anys, ha quedat mort i
efectuat l'asseguranea de vida ha oil- desfigurat sota l'auto; vivía al
e:2 al jutge dient-li que l'empresa no earrier del .Cornte de t'Asalto,
sath-fará l'import de la pi.lica, tota número 195, barraca; vestia un
segada que la mort de Navarrete ha vestit negro , espardenyes i gortingat cotn a cau s a el compliment i a. Vieens firu Eser;ds, de 18
d'una sentencia dictada per un tribu- anys, sabater, habitant al carnal en virtut del delicte cortes.
rer de Fontrodona, 25, primer,
presenta erosions a ambdues
DONDAY AL PENAL DE DUESO mans i genolls, de pronòstic
Enrie Arrees Giabert, 'de
Madrid. 10. — D'aquí a une
19 anys, paleta, babitant al
quanta rlius sera traslladat
carrer del Conde de l'Asalto,
Penal del Duran Josep Drinday,
número 195, barraca, cosí del
per tal Textingir la condemna mort, ferida contusa al cap,
qua li ha estat imposada pel
contusie al braç esquerra i eroConaell de guerra.
sions a atables canaes, de pronastic Ilen. Joan Gracia Erbas,
EL PPO'FESCIONISAIE
de 17 anys, barber, habitant al
Tul Lar.
earrer d'Olesa, 34, segon, luMadrid. le. — A la Sn.rietal
EPc‘10) Tnira Malril e n s e

aquesta

tarda ha shinat la seva islier03sanlIssima conferencia el se tirar Mandril DaMis
Iaiu que passada la g uerra ha

antainentat extraorilinariament
Texportatiiö agríenla, minvant
maasa !'exportació
Bé esta que es protrzeivi l'agrieuttura, els interessos de la
qua t saín ben respectables. per?)
no ha d'ess ar protegida perjudican! els interesaos industriala.
Diu l'orador que ii aembla
nao el ^unta del culi; a Eapanytt podria ésser un exempl e de
prefeeehl conjunta a la irfdustrial i a l'agritailituta.
EL NOU CENS ELECTORAL
*Madrid, lo. —S'ha renstitie
acta ta per, i dereia governa(loe la Junta del Cons de no_
blaria eneaer e :ratla de lea taperac i ona da formaoiti del nou
Cens electoral.

despatxar.
Seguidarnen t ha sortit u 1 rei, acorn- n••n•nnflit•M8/4/1....LIMM111....1•1 n4119111eNKSOMIIIMM.
panyat del 'ti arTsis dr Viana, en un
auto sepa d'un nutre, en el qual
ataca el general Primo de Rivera amb
els oms aludantsi
CLINICA
Es airigiren al Palau del Gel, visitant l'Expasic 56 d'Autmanhils.
VIES URINARIE
.
Paren rebuts pel sors-necretari de
«I Corlee eirnieS.
1 . ta Rotoerla.
Gavernaci,í, el gneerna•lor civil, ralTale/ st, re hr.f. ra
calde, cl director de Seguretat, etc.
asea Emetat t St.
Han recorregut totes les instalaVeneri,
c:ons.
sífilis,
impothcia
DEMANANT UN INDULT
Etpectala /meran 1555 aer
Madrid, ro. -- A Guerra ha rebut
It otariment 1'41,1 nr es
bECRETIgi,
IKALAI.T123
el gener-.1 Primo de Rivera el bisbd
de Salamanca, que aré a demanar-li
Matriu,
l'indult del reu Colmenero.
buftta, prOstata
Derri el princtp d'Astüries labra
Comuna: te 9 a 12 1 a a
itea.Comissió d'estudia.nts de Salamanr.c.:An,lea
ob,r3.
4,11 , !: • als
ca, presidida pe! senyor Arenilla, unenparyada del president deis estudiante
catòlics, que tamla", &manaran l'indult
de re.mantat reu.
illijil{ifj11.1.91nentnial!ITIPI1111:1.°
dissa, ainiS perqué malgrat la seva
imag,miria saviesa era tan curta que
no ni veia inéa enllà del nas. Restaren ben bé una hora en aquella divert ida solitud, abraannt-se eontinuament i lent-se mil petonets. Es
;11 1"faCII fidelieat eterna i amb tota

DE

dors havien de passar, totes les finesares crea oLertes, le s senvores
havien tlisposat a les sales coisins
verinells i hlancs per recolzar.-hi els
bracos i rebre nombrc,ses visites femenines, de manera que es formarea
d'improvis alcen', tcrtúlies i les mi-

sinceritat convingueren de casar-se
nyones trillen qui san la ieina a anar
a comprar paste, i bescuita per al
pa, sés cl que passés.
Mentreataut s'havia eseampat per café. Fora muralla, pelea eis vailets
la eiutat la noticia de la rara avencnfilats als atines até, alts veje:eta
tara dels tres failrins i uI mateix
un m' y ute de poi:: que s'acosta:a i
arno, r nlivertir-se, havia fet saber cornençaren a cridar: "Ja vénen, ja
la cosa; de manera que els seldwylevernal!' i en efecte, no passä gaire
encala que arribaren Er:delin i J,lat
Sus estaven encantar s de l'inesperat
espectacle i teas encuriosits per amb un xittlit d'buracä, pel ung dveure c.3rrer i arribar per a llur en- la carreter.., aixeeant utula espessa
treteniment ele honrats i honorables nmolada de pols. Atnb la una má
pintaires. Una gran munió sortí fo- estirasen les valises, que botasen
ra muralla i s'acamm; ci tots dos cos- con' bogas per danilint els ci,dols,
tats de la earretera,Sm qui espera anib l'altra es leiden els capells, que
un caut11i6 de carretes.. Els nois s'en- portasen al data, i le, llargues
ites els flotasen a quina soWara
tilaven als arbres, els vells i els retirats seien a l'herbei i fumaven més. Tots dos anaven coberts de
'Mes pipes, satisfets que els fos pro- suor i de pels. badaven la boca i es
curada .una divertid tan barata. Ad- dallen per respirar, no velen ni senhec da senyors havien fet cap per tien res del que passava entorn
assistir a aquella gran plasenteria, • d'vl!s, i gros3es !lagrimes, que no teseien discorrent zlegrement pela jar- vien temps (relanzar, rodolaven pels
dins i els emparrats dele hostats i costees dels pobres xicots. Corrien
preoaraven una munió de jugues- gairebé estalonant-se, però el baveper on ele corre- res dula C1.424 u, > un baut ui 4tIuuCques. Als
,

HA ESTAT ASSASSINAT
EL JUTGE MUNICIPAL
DE FONOLLOSA

Alma cap al tard, fou trobat agonitzant en una de les seres finques
del temiste de Fonollosa el senyor Josep Soldevila Seraró, jutge municipal de l'esmentat poble.
Sembla que el senyor Soldevila, en
entrar a una de les seves propietats,
trobà dos subjectes que hi havien
passat la nit, els quals, en ordenar-loa
el 'enyor Soldevila que se n'anessin,
l'agrediren a ganivetadea, fugint en

veure'l caure greument ierit.
La familia del senyor Soldevila,
alarmada en veure que no tornava,
es dirigi a la finca co havia dit que
anava i el trobaren estés a terra, en
mig d'un bassal de sang i en estat
desesperat.
Es toca a sometent i es volti la;
rquntanya veina. La batuda dona per
resultat la detenció de dos subjectes
que, després d'interrogats, finalment
confessaren ésser els autors de
gressió al senyor Soldevila.
Els detinguts es dinen, l'un Domé.nec Montfort i Cardos, fin d'Orense,
i l'altre Josep Blasco i Expósito, da
Mal/6. La guardia civil es féu einrec dels dos criminals, protegint-lots
contra la ira del poble que volia
i els posa a la disposició de
l'autoritat militar.
El senyor Soldevila era persona
molt estimada a tota la comarca pels
seus bons sentiments i pel seu tracto

DE MADRIDACCIDENT D'AVIACIO
DOS MORTS I DIVERSOS
FERITS • 1
Toledo, IT (rebut a res tres de te
matinada).—Al poble de Fuenseca•
ha aterrit un bipti que feia el recregal Alcalà-Daimiel. El veinat s'ha
traslladat a contemplar l'aparell. El
pilot ha fet rodar l'hélix i l'aparell
s'ha posat a volar atropellant dues
centes persones. Fins ara, se sap que
hi ha dos morts i nombrosos feries.
El succés ha causat una gran impressió.

xsició eoro-fentorail dreta, eroaions a l e s- carnea, mans i cara, de pronòstic reservat; ha
passat a l'Hospital GlInie.
Els Ires fcr:ts han estat
vals al Dispensari de Gracia.
El xofer, que ha resultat
PS diu Francesc Ferrer Blasco.
S'ignora el nona de Ealtre o
traele airees, don car amb
l'i,sverarnent han desaparegut.
A les dues el jutge ha mate-

C3AN ?ANEAR! VICHY CATAAL
CALDES

DE

MALAVELLA : : PROVINCIA DE GIRONA

Temporada de 1 de maig a 30 d'octubre
termal., bicarbonatados, alcalinas, litigues, olorurades,
abdiques
Malalties de t'apare!l dloostlu-Fetge-Artritiams en sea múlt1pies manifestacions-Diabetis-G I ucosúria-Conaol idaoló de frac.

tures

Establiment da primer ordre voltat de frondosos pares. Ha-,
bitacions grane. còmodes i ventilados; menjadors i café espatosos; sabina espeeials i elegante per a festes i atraccions. Cape..,
Iba roolt formosa. 111=U-tacita; eléctrica. Camps per a tennis
altres esports. Autos per a exeursions. Garalgr. Telèfon.
nistrarii'it Rambla de les Flore, 18 , Barcelona ,

SOLERi TORRA G.m"s
IBANQUERS

RAMBLA ESTUDIS, 11

i 13 :: BONSUCUS, I I 3

VALORS CUPON S - GIRS - CANVI

Negociem tots els
cupons venciment
1 de maig
ge. Una cridOria i una riallada horribles s'aixecarea i retrunyiren fins
en, arrihava l'orella. 'r othom es posa
dcet i s'arremora a cada banda del
cami, de per tots costats hom cridava: "bravo! Bravo! Corren,
aguanta, sama! Sigues valent, baveres! Ji n'ha caigut un, ja 1)ffh' s
san dos!" Ele senyors dele jardins
pujaren dantunt les taules i cuklaven
de deallorigar-se de rrare. liurs (falisulis retrunyiren, tronadores 1 fevMea, 1 s er sobre l'inconscient altlarull
de la turba que eruplenava el carnet,
i doná el senyal per a una iesta

inatelita, la maMada i els trinxeraires s'acarrerarelt darrera els dos laibres fadrins i tosa una colla insensata, aixecant una polsaguera terrible, s'aterbolini amb ells cap el portal; tins dones i noietes del carrer
corri,n attit e iIc i mesclaren Pues
dares reite xiscladores a la cridadissa de la brixalia. Ja eren prop del
portal, del qual les torres ere') ocupades per tot de entieses que agitaven les gorres: els des camelen aun
uns cavalls desbocats, amb el can
!le de pena i d'angúnia; quan un
ttinxerairet s'agenona cosa un fallet
damunt la yalisa que jobst a ri-osse - ts i 99 ias dar *Mí en caeruat-

fit

ge entre els aplandiments de la multitud. Job,,t es gira i Ii pregä que
baixes, ädhue li venta cop de bast5; perb el miny,5 acota el cap i
fau la riota. Mentrestant Fridolin
Ii guanyä un avantatge mis gran, i
quan Jobst ho notä, ii tirä el bast6
entre les carnes i el féu caure. Però
en voler Josbt saltar-li davant, eb
baveres se li arrapà al faldar de la
levita i ajudant-se anda aixó
eh; Jobat li pica les mans i
-arias anar, deixa anarr PeÑ Fridonn no deixà anar, Jobst Ilavors
attafa també el faldar de la levita;
i ai,i tenint-se ferm l'un a l'altre,
pasearen lentament el portal. nimia
adesiara provant de fer un bot endavant, per desempellegar-se Coa
de l'altre. Ineraven. sanglotaven 1
udolaven corn unes criatures i crida.
ven en un ennuegament indecil fea u. Deu meul Deben anarf Boa Jesda.
deixa ano. , Jnbat1 Deba anar, Tridolin! Deixa anar, Satanás!" Mor
rrestant es tustaven les mano amig
delit, avançant perd sempre mi mi.
ca, dejen perdut el capen i el 1~16, des brivalls eh els porta/roa,
capen al cien del bastó, Meso. i
•

▪

Mural-mg. 18 de maig

'LA PITBLICITAT
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MAGATZEMS CATALUNYA

Preu Fix - PLAÇA CATALUNYA, 7 - Telèf. 4885 A.

SEDES

orla'

COTONS

Av fe

CONFECCIONS

Ex p osició continua de les creacions de la temporaaa als nostres aparadors
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ELS ESPECTACLES

TEATRE NOU
Companyia de sarsuela del
bartton

n••

Avui, diumenge. larda i nit:

Refresc escumós

Oemet raro era Bars, Colmados

EL DICTADOR
grane ovacione al bariton

i Retestaurants
13333....~303K3S.

Gran Teatre Espanyol

e

Gran Teatre del . Liceu

SANTPERE - BERGES

Dies i 19, dos grans conerts per l'Orquestra Pau Ca.
Sala, sota la chi-acera del seu
Inestre, amb els mateixos programes que executarà en els
concerta de les Olimpiadas a
París. Solistas, Enrie Casals
(violf), elaurice Marcial (vio_
bocel-lo), Josep No-vi (elarinet
Pau Casals (violoncello). Dernä quedare tancat l'abonament.

les 4:
Arut, dturnenere. larda,
FORWer, CARIE1.1.,
MALA LLUNA!
1 1e511 de Hallé..

Wutre Catalä Romea

t-bP0044-14-0+.61-142-44~

.3

EL PECAT DE LA CARO

ros, 5 les Oca, a rture.
EL

Avni, darrer diumenge de la
-'companyia catalana. A dos
girarte de quatre. Darrera re.
presentació del magnífir espec_
lacia d'En Folch i Torres
UNA VEGIACIA ERA UN
PASTOR...
Nardarestas aplaudiments a la
Fortida del sol, al rapte de les
'etiguas. Pren popular. A dos
quarts de sis, programa cómic.
Dues obtas de broma, dues: El
La
vidu trist (tres actas', i
marea nupcial (dos artes). Nit,
adéu a Barcelona de la gran
companyia francesa
JEANNE PROVOST
mb el mes gran èxit de la temporada a Paris:
CHARLY
Be V. I A. Jager Schmidt.—De fundó en honor i a be--mà.nit,
riefici de la primera actriu
ESPERANÇA ORTIZ
Ele savis de VliatrIsta, d'En
flossinyol, 1 erafins I Bonlf&.
ata, d'En Montero (estrena;
Dimana, comiat de la companyia, tarda i nit, magnífics
programes.

TEATRE TIVOLI
Oran ocnnpanyla de earsuela
Primera actora i director.:
FERRAN VALLEJO
1 ANSELM FERNANDEZ
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre, tun ció especial: La montarla,
per Emili Vendrell, I Los
gavilanes, per Pau Gorg.
Nit:

•

RE DICTADOR
per Emill Sagi.Barba

PECAT DE LA CARN
_
-

Gema, r111111ne. tarda, a Pe cine:
FM EL DIMONI PORTA CANYES!
N1S:

EL PECAT DE LA CARN

x

SALA EMPORDANESA

1

TURURUT

°bona A., de les des a,
mati

ffl000ef000+o44444.4444.4
44,44.44e444,44ese-44-- releve,
Ce MP/CY PI ill . pann•er101it de
NARCISIN

f.

i

miit , rhum p rigr, tardo, a l's nca- t
}
una InInslre
: 1. L'entra•

r
t re. POar
' mee Sangre gorda; 11. 1.8 popular
. saranela en ut arte El putlae de +
' rceasi 111. GratalMi. i• n •/ •lol nieln- z,
qua4r03: Lee nntoe et
I drama en en,: trinen(
enorme /./o t
• del hoepicle,
Natei,11.: W. L'aprnpas1/ en un ;tete 1 tres quadrns Ll pibe del Co'rai gan, erearni de lAarrIaln. rot, t
a (l'u VlarIS de den, rm , ..1111t progr
.,,,?
a , 1. 1, p r vilar aarsuela en
un arte El puntee de rolas; 11. Lar:
sena.. parió 4•I momram en cine
queri p re, Loe nidos del heeplsie,
Interpreta t renialmont per :n :.ii,s in; 111. 14 prerio , a Fil atirla en 4
, un arte El potro ultraje, crearld I.

/

de

›arci3iii

2.
..

1434444451 9+4444444.44.4+4

TEATRE NOVETATS
(Pis' iu
Temporada of
Esdeveniment araistie
Les duro vinieres rompanyies d'Espanya:
GREGOMNIARTINEZ SIER_
RA, CATARINA PARCENA t
A1,13.4_TION lEE
Queda obert l'abonament.

oe44.4.444-5444-ae44,-ea-m
TEATRE NOVETATS
Aval, dInmcnar, tarda, duce oreadas,
nit, elite/ del 'invitado

cincelarle:
« 111AMOU" 1 LA OCVA PCL.LICULA
(La nova1at cinonategralIta
SI »00
ESTUPEND PROGRAMA
II Merada posma &imane ea quaearIVIra
AVAL
• ID »tabla eirentrle Sellad
P•IIIVOLA
La 044traceld
AS

luis ogosaar da
!MAMO" 1 LA «YA POLLMULII
u

ZgaZial‘dartia=
pea . asurar« real
"N
el migar
. VOS losa d'admilea olfues.
f

era
my;
I

Y

'O

LA GOYA

non i exclusiu.
Iliquissima presenta;.i6
.
-.- -1.-4-.4,i>earniry.ae4-344n

Tournée Manual Sugrafies

III. L'ASTUCIA DEL "MELLA
obra pela 1i1rile5
LA MURGA DELS SEN FETS

TEATRE COMIC

I

TEATRE APOLO

TRIO PERICH'S CPAC
pa1l15e trinen al,

la una del

Goi;sou de varletata

DRONZI - FARAONS
1
t
LES OCAP, a•-^i,ba'os
.a L'intrèpid NESTOR LCPZIS .
en el seu or:ginal nürnero 4%
arrohat ir.
t
4
i
HORIE O SIM1?
Exilas de la eminent artista 1

4
z
•

I. UN SON C.RIAT
tnelva
divertlt samt':. ;

Toquilla

FREDERIC CABALLE

444444444444444444•444.41

:x lif. perloi i

Arul, dmmener, e h's euatre de
la tarda
Cn'n5Fal pene-rama ile
TITEI,LES I PA!

EL BALL DEL

ELDORADO

Avui. diumonge. larda, a t
dos quauls do cinc; nit, a
I. les deu. C.01(.ssals progra' mes. Notables películas.
Exil deis e ininents artistas

e

dei PI, 11
TITELLAIRE: J. Anglie
Cure.

11.

i

F44441.044-C-f-G-4-444.34+04444448

0114444444SVMHIsasSa~

Teafon 2500 A

Orquestrina Torrens. Gran terrassa. l'Amoral servei de bar, a
preus económico
Avui, diumenge, tarda. a dos
quarts de quatre, sessió única
i numerada. Preu Unir. 1'50. La
perla de Broadway, Joanet vol
desee pare, i darrera represen!avió (Im la segona i darrera jornada de

INDIVIDUAL 50 CENTINGS

BOTELLA

TEATRES-

Espilindld cinema
El local mrs elegant i cómodo
de Barcelona
Carrer Valencia, 289 i 291,
i Bruch.
entre Roger de

Frederic Caballé

S
D'OUS
••

Salón
Pein Z\ifctöria

' 43444-9 e4e-44444441-e4e4.

TEATRE PDIJOR M
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francesa
Marcial. Primera actriu,
Maria L'otea Moneró
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre, priMera Becció:
MI PRIMA RATA LOCA
A les sis, seccid especial,
un, a les deu, gran moda:
LA 'SANDUNGA
Za despatia acompta4uria
loomffloweffletteeete.

Avui. dinr;:enge , 11;a 11 d'abril
Dueä grano funcions, dues
U'arda. s dis (Itiarts it, eme:
/III. a les
Entrada i ',Iliaca, tres iiescotes
rilitm5intit7,u;(3 du' la ja
41 i
18 quadros
famosa reviera
I. S...!
en ola r.ous graos quadros
LAS HORAS

Teatre Catabi Romea
TolMou 3500 A

EL VAIXELL FANTASMA

Avui, comiat de la companyia
f rancasa
JEANNE panvosT
L'èxit de Tau a París:
CHARLY

NO, a ine quarts de den, programo rcmpMininrid ncu; tres
estrenes: El barranc do la
mort, sensacional film, per l'al_
Jeta 'MIMO Attertini: Pampli.
nes presidan, rinnicia do gran
i halliss i ma roniadia
Lliçans d'amor, per Frnrantadcd. n artista Constance 'Tal.rnadge.

TEATRE TALIA
Goropanyia de cornédies de
MELLA --Avui, diummgr, larda. a dos
quarts d (111111 re: El roble de
Jarosa; a Iles sis, einquona representariö de El crimen de un
detective i Lectura y escritura.
Nd. a un quart d'onze: La casa
da la Troya i Lectura y asara.
tuca, -- Dittune, tarda, El crimen de un detective; nit, Malvalooa.

Teotre IIrerrelona
Companyia rernieo-drarnä,
tira
111C11111 PI'tt
Avni, chimango, tarda. a
,s 101 n 111>
t•illr. í.,t p n guink ehiniea Pll un acta
dos quiolros, liP nal-111AS
l itt,
EL SEXE DEBIL
Pri t ros a-tes,
ja
do Manual linares Rivas,
LA RAZA
Nil, a un guara d'onza. El
*
drama en tres arras inspirat en una flIra mir Elró
Tolstoi, per Mannol I.ina-

res itIVTIS,

EI. CONDE DE VALEN).
REDA
Derrita dilluns, farda,
El orgullo de albacets
Nit: Ei sexo debli i Cobardias
La setmana entrant ',sirena
de In comildia en tres actas,
de °rajadas 1 E. de Miguel,
El imficm da la vide I do fa

muerto

programa

iiN.444444444

Cinema MIRIA

Saló Catalunya

1

7

GRAN CINEMA DE MODA
Notita;

I trio Rase
5..9A n M1 matinal d'II
AMA.
Tenia, a do s quena Ii. plitre.
•
' r f11 Sff‘31r, /oNfle fifla. a I - es,
I ul. a des (Diaria de APII: El tigre
blanc, pf e reranila Pea::: (bona
•
re" Futiste Flonhule: La lamp•re e dctrice, ti broma: El triger
inesperat. per lot,
estrene . Par]
Penda, .1.dami.
cl he nulmnveo. Redem ma, Per
-1• 1 1.11 -,‘"madg,-. Cona coraseponen e e dile, de I escriptur n ;t1)

e

e ,
p

-DANCES

miel Eol nido
MAR a vial
primer r,,lar Fit Jooctitm Mondrl, non,. (IltiL
tero i
In' s Excentrtk-Jazz-Band,
chevik Komlk u Una nit del De.
contaron.
*do'

Avui.

inEu5 IP CdSTI.31

C1NEMES -

ceerigue.a-r.-reeedellete~le-84.14-'

p

•
unir.

r

LICHT
rf,p

por als quals han
nat 290 vastas nous els fainoboa modistas parisencs
Max
'Madama Jaanetlii.
()naire espUttalidrs decoraeions
de no: i
203 • artislea
escP/12, 207.
i 58 represenlae!ons dn! sellr,r, igual cancelarle
LES Afit.GLIPHES
LES OMBRES IX ftELLE11
El miro fluido. El mrs lot-tic.
El - mas agradabla i el mes culte
deis esprrlaeles (luí, es presenten a Barcolona
lintrada i butaca , tres pessetes
timna. dilluns.
i 11 re-pre-antarimis de I. K...I i Les orn.
brea. Es iirpaixa a eniciclaillilis ateb cinc dies d'atitiaipa.

Cinema Princesa
Via Layetana, número 14
Tetaron 1 3 71 A.

p

,

s

m

Maiirer•Ssant. vloariA
Legrawl. pro."arnn' a ta (lo la poni cala

•

Sin Ventura"

Preferencia, 1 pta. General creo
4.4.e..4444444,4~esec4de

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia
Avul, didmener, sesstd matinal (1•11
a 1. Tarta 1 l'Al. maenInt, pronta'
MI . I.CA prIliruIrs cbmiquAm Amor

«

1

*

la sa5,td de la tul, vetreni tic irr
Krandieu s peillrules La esa dala
misterio 1 El presener de Landa.
' 1-mit, Minina: MIrant la llum.. Pe?

r

Pelegant cinema de la intimitat
Provenea-Ithla„ Catalunya,
xador tic Balmes
Tole els dies canvi d'escollides
pellieules d'alta rurrralitat i hon
gust. Programes Ajuria i Paramount. Preferancia, 1 paseata;
general, 0'50. Tarda i nit, cate-

Charles nay. ANtat: La portera de
la fabrica
444.444fflessess4444+14411.

•14444+1+1444444444 n1114444,

04494,444•44404+6444,14444,

Monumental - Pedró
Walkyria

COLISEUM
A

matinal m1•11
a 1 Chulos% Helmeo, 1 Jornada:
Roseta 14 o...tetera dele
1-e- Ma r s l'Ir•cford; E I • umbral
•er:IA

d

,.'an Pollead. Tara' L'aposta sanChurlos% %tolmo.,
seelanal.
I darrera: Entre rasas 1 la Pa-

set, Drtne, /1111ons: La Shre roes,
Iperata, eantada per len:Unes Sr-

,I

Ronda de Sant Antoni, 62 114,
Tigre. 27

C.:ONCE.RTS::

hall de societat per la banda
\ enus Sport., dirigida pr) sea
r vor Ponsä. Estrenes: Vals
rhantement", tango "Buenos
Aires", Fox-trot -Lava'.
Nit, entrada, uns pesseta.

Avui, diurnénge. tarda i nit,

:

Palau Música Catalana'
Passat tierna, dimarts, a tres
quarts de den. Audició extra..
ordinaria de la
Novena Simfonla, de
— BEETINIIVEN —
i escena efe la

ConsagracIA del Graa l ,
"Paralfat"

de

Solistes vocals: Andreua Porfia/1s, Concepcló Callao, Emill
Vendrell, Ricard Fuster
ORFES CAYALA
Crquestra: 1 lid professors. Di-

artemperavaile per 1,11 fit1111-

no: t'Ames ele Cinemas Nonumen-

j, tat 1 Walkyrie. leartl; Vertida

se •

Diana - Argentina
Excelsior
Avui, diumengn, sagana i darrara de La moderna Dallia, Caml de la selva, Amor I solfa, El
ferrer, La filla del general.

Teatres Triomf 1 Marina
1 Cinema Non
Avui, enmanga, Tonylnes I
pescador., Somni d'amor, Idees
Jovenfvoles, La moderna Dall.
la, S•nant al 01111.0, aegon
round; tel etaa Inferlcr.
.

TELEFON 3555

Avui, rlitimarigr, en la ...,
sessiö matinal i pulmot a de
la larda: EL RON CAMI; id
gran @vil del s i nin i di , Civil . - '
les Ray; LES SAIRATETES,
drama per :llar 711,;1 . .1,, ¡
eUIL.LITAT PRO.
LA TNANf
• VE DE TRANCA, Amica.
por 'lobby Vornon.
A la SP.SSIA do les sis de
la tarda, estrena de fla creació dramatiiiii d o Frad Burlan HELIOTROP, PROGI1AMA.AJITRIA, mnIf ornt imental; el gran (l cil ELE MI, Loma oa FATTY i LA PAORINA, remira.
AVIS: Es despatxen taitagura% /111171PrilfiPS per a la
mesmia &SPECIAL d'avui.
MI': El niateir programa
; i NOVETATS UNIVERSAL
número 04.

'
1

DILLUNS: UN MILI° PER
MALGASTAR, per Herbert
Rawlinson.

_15I•• 15111111515111144*

EXPOSICIO

111111(1

FELIX WEINnAlITNEIt
Programes i localitals, avni,
dUtmengo. de tres a set de la
tarda. a l'administraria (tal
Condicione reprrials per
als snel3 ele l'Orfeó Catalä.

Palau d'Art Modern
Parc de Montjuich

ESPOTS - Avui

Carreras de Caes — Hie bd rom
diunwrigr. cija 11, a les
qualra de la larda. Quart dia
la temperada. PRE511 "EL
SIGLO". Entrada II une eireulació. 10 pessetes. Entrada de
earruatgas, 6'25 pessetes. Entrada general. 1'25 pessetes.
Impostos compresos. Taquilla
dal teatre de Novetats, Centres
Localitats i taquillas de VILpadrom. Servei especial d'Au,
timinibus i Taxis das .de la Pta.
ça de Catalunya. Servei extra_
ordinari de Tramvies.

—

diumenge

Tarda, a les
quatre

HUI 1

DIVERSOS —

11MIMMinilil!1432,MIE11!11111151

TU P1 O-PARK

f[S1111 11 11

Avai, diumenge, a la tarda,

LA FESTA DEI.; NENS
A dos quarts de set,
ELEVACIO DE 2 ZEPPELINS
ELEVAClO DE 9 MONTCOLFIERS
que produiran en aixecar-se una
pluja dc dolços. — A lea set de la
tarda, cny;e4ada d'una grandiosa
traca valenciana, construida expres-

per al TURO PAjr:K; en arri-

•, Finteressant
1 sola 1 El
VIrn Cerní de la solee; II I durara
Jornaila de La moderna Delda. A

e

Venus Sport - Palace

TRINA

OATTZ-HAARA. Contractos
Keynds—TapInerha, 35, primer.

- -

Ajuria:
L'error ' d'una mare,
grandiAs i insuperable film drn(l'intensa emoeid, magistralnirat intorpretat ppr la
lnn &s'Ijada artirda Dorotty
Sonso
uni Irin, Ajuria;
grandiAs rinedrarna d r gran argurnrnl, erració de la Me-b le
artista Arma Q .N il ssr71 ; %llama, grandiosa cinta de gran
argument, interprehda poi rartlaguanynt artista (ir I ptíl)Te.
\Validen held, Aitu in: Sonant el
cuico, 10 nutrid: Charlot al basar, gran brrmia. NO, r3Irrnii
la sensacional cinta Per qua
canviar d'espos a?, intomiplada
per Swati;rui. Tbomas
Meighan i Beba Daniel, altacial Ajuria. — Dama, g:.ans
esi renes. entr e ellos: La Plrn
guasea sensacional, por T'ualt.
Mayo: El orlo de la redernoc16,
cu . nniliAs Trimaset;
Partit de futbol entre el Baron.
lona 1 el Gijon, i d'altres.

—

ORQUES

P190111111
Audició de sardanae
Per

les cobles Iluro, de /

bar els dispar; a la gran plaça del

Matra& i Principal de

pare, deixaran caure.
DUES MhL j0Gt..71NES
Els zeppelins i el, mentgolfiers

Terrassa

han construits cspressament
par a aquesta testa per !a renomenada casa Forés. La traca valenciana.
arnb 2,000 poguines, pels serricrs
Estapé i Mudas german.
Wittching-tratves. Itluntanyes rizosas. Dierama oriental vivent. Gran
carroussel. Les bicicletas acoblades.
Auto-round, i mes de .30 diverses
intercssants atraccions. PutxineHis
Quatre Cate. Banda als jardins. Co'
lila de s;irdanes. Café i refrescos a

arree de CarbA.
Inauguraci3 de l'estupenda Rosaleda, una de les mea meravelloses
d'gspanya.
4

IIIIINC;11213,1111131iT111312111EINII

Inauguració de
l'Exhibició de flors

Entrada, 1 pesseta
'etfteffl.c4++04.6***.ffle.
wvis.....
4.444nn•
SetiELLS DE DOMA
i &asta de teta Masa en ti.
K"
talle I Malea. Rap:araa en ele
CI ?lee, Carta Gataianeet. 543 (•!:
t'e arl.(12 u Llena). Tel. ele 9 rj
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Ar lsinträüeKUR

SA AL

de

Clnemattgrafia

Orquestrina Sudé

Avui, diumenge, matinal d'II a I. Durant aquestes boros
▪ es dospabiaran Indagues numeradas per a la sessió especial
111 de las sis. Tarda, primera sesai6 a dos quarts de quatre.
• S -e gima especial a los sis. En totes les sessions darrer disa •
rl de l'Axil Alma de Dios, per Irene Alba i Joan nonat@:
tragbdla del Folies Bergere (exclusiva) segons la novena
▪ de "El Caballero Audaz", per France Dhelia 1 Constan(
Ramy; Actualitats OaumonL Nit, a dos quarts de deu, auf'
ment do preguntita, Catee en sooletat, de broma continua.
Dernä, dilluns: 2 estrene,., 2 gratis exclusivas, RedemP•
•
▪ 016 per Norma Talmadge; Oom ~Posponen ele Oil%
a de l'ese iptor Guy Maupassant, creació de Lueienoe Legrancl.
Mprotagonista de "La Sin Ventura". Preua de coatum. Prefee
• r
enoja, pesseta. General, 010,
raGilliRBREIRGRALfdllIRRILIMUI

•

LA PUBLICITAT
00411 2111LRI111,11111011111111 11411•1111 111111112111111111111113•11•111111111 1 11111B RWINS11111/1111111111R1111111111RRIIIIIIBIZNBRIS11511111111111121IMIIIIRIIII*16111•1111~1111111111111111111•1114411111111121110•1111111111

•

CRANS

MAGATZEMS
• MACATZE

....

.1" I

OBSEQUI DEL D1LLUNS, ''D1A 1

CASK /7 I 19

dd
el
ata
NI O
L d

FABRICA CIO PROPIA

TOTS ELS NOSTRES LOTS D'OBSEQUIS

Teatro

A pesar de la constant puja que experimenten els articles que expèn aquesta CASA, per &ser tots 'de
premia fabricació, els venem a preus SENSE COMPETENCIA. A l'objecte que la nostra distingida
tela pugui aprditar-se d' aquesta OCASIO UNICA'VISITEU ELS NOSTRES APARADORS I
‘1=1
22)02
22
)

L) «

EN GROS I DETALL
Armar

00~1022t0i

LOTS PER A PRESENTS • PREU FIXE • LOTS PER A PRESENTS
lt 2
Lot n.° tz.-6 Baietes neteja
" " 12. -6 Draps mina classe forta 60 60 " 2'75
Me
0 "13.-6 Mocadors jareta senyora
l'O
»t "
.y9 ae75
7.-6
4
Mocador') jaret6 senyor
t> 2e35
ii "15.-6 Tovallons " crepé
O "16.-a Peca 5 metres cot. "cot sense os" 6'40
'. "17.-j. " " " angelina classe bona 7'35 '
bt
"18.-1 Camisa Sra. arnb brodats cl. fina 3'25
10
" 19.-1 Pantal6 " ""
" " 2'85
0 " 20.-I camijá PI IP
PI
PI ot es

Lot n." 1. - z Llençol cot. cru superioç per pta. 6'90
2. - 1 Llençol cot. classe forta " " 5'50
ff

ll

3.-1 Coixi
"

lb

II

"

1,40

Llenço1 cot. cm super. matr. '' 10 .2 5
0 2 , 50
5.-2 Tovidloles nasses 45 x go
IP 8,25.
6.-/ Bata percala superior
7.-1 Estovalles sarga classe forte 6 x6 275
" f8o
8.-3 Tovalloles russes 28x 6o
g.-i Innova "Camera"
" 4'50
4.-1

zo.-2 Lobrctardes fil estampats

" 240

Lot n.° a/.-- x Combinació Sra. amb brodats cl. f. Idas
" " 22. - 1
"
"
" lona 6. 1 0
" " 23.-a Davantal blanc minyona per pta. a"
0" 24.-t Joc camisa i pantaló classe forta 6'zo
19" 25.- 1 Calçotets madapolam fort per pta. 3'75
J. II alto
,, " 26.-3 Baveres russes
lt
" 27.-r Estoig amb 6 panyos
per pta. 3'50

.' " 28.-1 Davantal cos
" " 29.-z Vestit organdi
" " so.-z Camisa percaLz senyor

/

.','

Lot n.'3:.-3 Parells mitjons classe forta pta. eso
" " 3 2 .-3
"
" Vd superior
" 6
"
33.-z
"
" seda natural
" aso
" " 34-3
"
" punt anglas
" 4'25
" " 35.-1. Samarreta senyor fil Escbcia " s
PP 4,75
" " 35.-1 Ninot punt
,, ,,
,, 12'50
37.-1 Joc n6via molt elegant
5," 38.-r Parell mitges seda sede tara "
Ves
» 2,90
" " 3,.-Davantal cos

1.1. 3 :55:

" " 750

Igogeminiumumizzwinumulimmairizimmazureenzimezmummummiamizzazzaetmummazommazianalmennannangizinaimmenn2aiimeamminumeza
maaamilaaaaaaars a aaaaaananaaaanasaaaamaaaaamaaanaaaaadaaaaaa,
Cuando Quiera Vd. Píldoras,

deis lliryis es pgive yoll:

paigil

liatimaassasznawmaanaamorsamommaaaik an u u au

tzs Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,
.cti,an la digestton . y limpian el estomago y loa
huestinos. Estimulan el hado y arrojan del
.s3ICRI2 la bilis y demas secreciones viciadas.

ESCHER WYSS Y
u
a
PER A FABRIQUES DE
to
a i CAMBRES FRIGORIFIQUES
a
IIIAXIIIIUM
DE IPRODUCGIO
FRICCEIMA
•1N.-urd Da COESUM DE FIRMA

•
•

a
pNi A I I T" O
18 i--9', I''''.
tri
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Alicock á tit

E -
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AUTOCICLES

111
la

en truiWI -Un manefestaeinnra lord rieir,
Val
on
!7.,!n maliuni. etc., por el onicas y rebel(it que aran, so mran pronto y radicalmente tea Ins

Cacbets del Doctor Soivre

13,

qne depuran la sangren los humores, comunican ä

In orina sus prapiedades anlisüpticas y micrebieirIrr:
Su» adrattmlnes resuleados se experOmmt ea a las pr1,
meras torna, la mojeria hasta e/ completo
y perfecto rmta 1 decirniento de todo el aparato ge. mto•urinarie, curi. 10. el pa:iente por Si Sv.o. ••
ito-seciones ni I avadv% co que liro a de mtervenle el
nmdieo, yaadie se entera de .au *enfermedad. Basta
tomar ona coja para convencerse de el12.

111
111

IR
N
is
tI

aaN -

CURRIL E911119L1
S. A.

bezenMMININIIMiee
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a
aa
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Ida

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.
CENTRAL
Carrer te :Sepúlveda, 17'7,

pral., primera; teläfon 3848 A.
SUCURSALS
asseig de felunt Juan, 95, pal.
Telefon 2037 U.
Coeli°, ItS9. Telefon 3623 O.
Carretera de l'Hospitalet (14
pbsits). Telèfon 52 9
Francesa Giner, 56, tenda
((j riten),
Carretero de Balad, 135, pri4
mer, segona.

de Barcelona
•

DE

•
a

per a
vErretetcceo OE LATRINES
Es reten avisas

Plaça de Ceta1urtya, 20

0/AIXES

II

aII
auIIN

SINO, 166
1
N
1114111•ZEINR11111111111121111110
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eanzarzegmerieezrzneme

Teta mena d'eperacion e8alci

n
n

AGENTS:
El

Agente eciusi•ot Ellyo no Jene VIDAL y lbs.,
S. an C.. Monead ,, 21.- Venta, 5 pta. franco:
S6C.ALA, Rambla de las Flores, bit FARMACIA Ce" p e, Rrinresa, 7, y prineipale, farmacias de Es.
r a r.. YOttlIgIII y Américas.

Sini

LLOGUER

•
Ineciff•••••iffilonme••••••ar•••••••••••••••

•ie.of
seC z • Itt51.5
Angina de pecho. Vejez prematura y
domas enfermedades orinadas por la Arterioesclerosis e HipertenalOn
As curan de un modo perfecto y radica/ y..
evlteu por completo Minando)

Lo; sintorms precursores de estas enfermedades, dolores de cancea, rampa o calambres, zum-

bidos de oidos, falto de lacto„bormigueos, ordzi-

modorra, ganas frecuentes de
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, 'maces,
Lfüs (desarcor.s ., ,

dolores en la espalda, debilidad, etc., desaparee
cen con rapidez usando anal. Es recomendado
por eminencias niedicas de varias países; suprime

el peltp.ro de ser victIma de una muerte repentina:
no perp.uhca num:a por prO!ongad p que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, coi/lit-mando la mejor(' hasta el
total restabIecimiento'y lavándote con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA, legisle, Rambla Flores. t4. Barcelona,
y principales farmacias de Espada. Portugal y
Américas.

RS

CARDONA

ver g ara rief
Comle \äzalt,959 4 5

KCELONA

Gran esdevenidor, ben

N

situats, peu tramvia, amb
beana Als carrers d'Auzies-Marc,
i altres
Preus: o'52, o'5ø, I 1 1'20
pessetes el parn quadrat
Per haver-se vertut ja
molla solars en queden
pocs de disponibles
Poden visitarse els dies
de festa, de lo a 1 i de
6a7

•

II

Correr Pere IV, 556
,(terrne municipal de

II

Barcelona)

iiial

es

U
E
a
El

E

111

Extraordinaries Heig
Pta.

3'75
375
18'00

I

Ronda de Sant Antonl, 61.

El nombre de tapes que constitueix cada Ist,
alai cont %poca i da doiddlis on thidrk lloc el

s'anuatierk opbriarement.
..e.A.....nelupiteenorake/Mele.etilyeAVAlle.

Seseare bee nigua rabee».
finada emb lee delirases
Mallar& que nano iref ei
(sume/dame, em fan . venir
ino

~ha

beee edeldhe de Id bereln de /miel
per • U Bine Pf. roe
reeri• mame
ern erede v040 I SILU. • te •
nreme. In Ileneleed

SALUTINAS,e,

Barcelona

matee AMI«

I Ituallmer.

P la tina. L11 Casa MY
Im perial/1 d'Upen:My
/..rpecientat rin 18 50 15301 mimosos. aun-

TAPISSOS

»u pa peirnanant co (garfeas a rou, sra.
eta, ra.-acranee. etc. FabrIeseld de marea
sfluai PortafeertgauL.

per
PROPIETARIS-• conocer,
"P"ij
urnas.

B11 U'

Condicione liumlBorabtes.
de ;ea Flora, 16. balaue.

ESTILOGRAFIQUES

ESTIUEJ AIIITS ., Pete,r, soorPriest.areare:
n
de radep. cfr.. casa e93ecial per a pintares 1 colors. Deoriesta
Col Pa/su. E.

Rada sasibM

Cerda. S. A. plaça

Per que le

e

ELLS BE

ny iu-vos asob Mea d'Etorline.
keoesti bl ~di COIn questi cienttfica en nuest
termal. Tintura progresan*, abiolutanient indensiva

CAPSES DE LUXE

d'instene 1 recales/u eoms el millar enti-xime del mea. De vende
a les prineipels drosuertes I, a
ama. • dematd: Debiste 808,

V. nave

Palle es

Per escessos mentan, per penes, per inquietud, per
malalties- No importa tes la causa - La questiO tta que
vasta t eabells blanca.
Els cabe% blanca, sigui com itgul, son considerar, ceta
inelici de yenes:. SOCICSICUS ¡Ored 1 aguaita Quants cabello
blanca. es envdleteen.
Tenis el do* 1 el desee de rebelar-vos contra aquesta
iniuttietu. Acudid • Pdek temet diese 1 sconsellablet te-

144.0.4.04444.114114444«.•

11YXE

er.r.'22rt'er.

weamenemmisammallals

Anuncis. Fanta-

Co Ilesed patentes allEARTROL
les extermina per • sempre mee.
Premisa a Mies les Espondeo§

ultstio caces

Guleols. Oferteet L.
lo 9.

DIVERSES

1121113111111iiIIMICIBlilliiill!!1211111131iii311112,11;!!!!!ZI;;IMIlikININIMME

(1'8111111 mineral. SdUaeld celenalea per l'estIneig. Esbaria I prnflt.
E, ven. Piten: 40,000 pesseum

I

de Eareelcoa. s'acUneran Una o
er : ,-5 necee per estmejar. Eecrlure a LA
IMen

tiat ;set& 5. A. Puestas da la
A

ere,".!,1):
,,,2`ir`t'e:.Vg
`pneUcele;.';:'‘;:Tr'1

Masia Catalana

SAG GUARDI-all

DISPESES

entreettl. 7c/efon 5424

1 r Prisals, purisslm, soluble a
l'aleo:. Gran es!stenMa. Clarls, nninero 11,2.

gut, cect colora, curte
.
. . .
sestlt
21'a0
Crr p t'Articulo ceda, Cent
. .
19'50
color 5, corte ces
Elanitnes colora, varlats
gustos, come vestlt. .300

gene I podio

de papir contra les arnes. Pessetes I'50, grandària. 16o per
yo cm.; pes, So grams. Es remet per correu certificat, enviant so cèntims extra per a
franqueig a /taller Germana,
Ferran, 33 *Villa de Parä",

-

rm casa de Iota conflança. a una hora

HIPOTEQUES.

COMPRES

FED 8 DIES
E.mintrne escocesa eent dlbutscs, corte de vestir..
Creo mareen:o, gustos al
(re y es, corte ve 3 t3 . .
chelines srea,
rus. ample, corte ces111 . . .
Trtrat sena, PI mes 1701.5-

cabal,. peines, aun niel
125, interim
Per 181

nioniurea.-tto campreu senas vuser
eau-ota cana. F. N cLutal con . muere,

de ton esdeventdor. a 13 quIl0metres ile Barc e lona: PrOduele tu, alt,
en-tenles, frultes i hortallsee, font

,11111111111111111111141111111111111111111

la lenco algun

VENDES

MITIGA

de Saat Pan, 36

neto. 15. Preteribi
any dolc / .

UES

de liquidar-les. Mallorca,

PUBLICITAT. iniinero 448.

"et
"""
a ' 3Ciarla,
AFRENENTS mcena
Bonet.

110d.S,

1

Els objectes amb què seran obsequiata els
consumidors dels papers de fumar NIKOLA i
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.

/sane:. Clarls, 13.

COMPRARIA bo ateo s a Saal Fe-

ammeemamolm

awitGuts, cursi,

>tercer/3

I.0

italICELONA
TE.i.dföN 5345 A

ia Casa

MANc r.8 Hm. sl la ti, fet de Bond.

tren o

EXPkkiS M () D A

Rae: 'telera /Ala.
se da. número IS.

0'50 pessetes les deu primeres paraules i a
0'10 per cada una d'excés

A apremie= per a puses. 51t-

nanaasosnaltanuaaaarn

RIGAU 1 MENA

PER

a

p ERF um E r A De neeesstten oft'am e
sanoneres.
Presentar-Se
_

tempoollf-YeRAN

A LLOGAR
durant els mesas de juny I »1101, • os formosa platja de Torredenbarra, tan sanitosa per ais
nana, pis independent completament equIpat, amb quatra dormitorio, menJadar, saleta, galena amb rentados', cuina, algua, andriana', vistes a la mar
I al camp.
Rin: landa Sane I Rossell,
plaga de Sant Joan, S, primer,
Vilafranca del Ponatibs.
•

HIN HEZ CLISSIFICATI

II

Sl

»frieres dar! : Eanaltats el roe so.
See viere I cristal' r Volees 1 erta.
Sallo pisos 1 rorbirs t 1115 ose:1. beldedales. inavate. M'elite 1 mese
Cesenore, 32, entre corts 1 nepuireda

emir

iZestemsnRes
itiaNilmilwituriatoullaginirdinuniiiimiiiitimiptinumilmipuunitimmumarnahneenetzwaarno

S!
•
a

II

t

Prompt ft ud, E s merement 1 Economia

OFERTES DE TREMLL

Per a casameets hablas. Ital-

Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
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DISTINGEIX PER PRESENTAR
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