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E 1 mol liberalismo"
Ir. Lloyd George, en els seus atacs recents als treballistes i
air. Ramsay Macdonald, ha fet l'apologia del
ira "lliberalisme", o "liberalisme", com li agrada de dir, en forma mas fidelment llatinitzada, al nostre dilecte amic el senyor CaSeS- arbó. L'ex-primer ministre anglas adverteix a l'actual prinier ministre que el mot "lliberalisme" no pot morir ni eclipsarse. p .rquè representa més prbpinment que el mot "socialisme" la
dire n2 ció del prcgrés. Quan el socialisme ja hagi passat, el lliberalisni e seguirà la seva obra perenne en la societat humana. Tal és
la te si que Mr. David Lloyd George costé.
•
Pera, què és el iliberalisme? Si és vague el mot "naeiOnali3me" , el mot "socialismo" ho es mes, i més encara el mot "Hiberal' s rne". Es podria escriure la història política contemporània
sobi e la fase de l'evolució i de les circurnvolucions dkiquest darter mot. "Qtt és la llibertat", preguntava, amb èmfasi una mica
puEr il. Benito Mussolini. Més dificil encara que la definició de la
WOC rtat política, és la deLnició de la idea Ribera].
No obstant, apareix ciar que avui El mot "Iliberalisme" ha
perd ut, d'una banda, el seu stmtit individualista en l'aspecte ecorkn ie i i el seu tirat de racionalisme en l'aspecte moral i
real,`i6S. S'ha impregnat de socialisme reformista i ha penetrat
aMP lament en el camp dels creients de totes les fes professades
en el món civilitzat. D'essència del lliberalisme-que no ha de confan( re ningti amb aquelles ridículament famoses "essències Idbera as", tan remenades per alguns politics espanyols-pot ésser
expl icada amb poques paraules. Llame lliberal, en els nostres
dies , és aque ll que accepta la Iluita oberta de totes les idees en el
e2711 p tea/tic i en la vida política com a fórmula de convivència
1711111 ana, que mira les institucions politiques i socials com a forraes passateeres i modificables, i que en l'ordee constitucional
par/ eix dels postulats de la demDci'kcia.
Aixi concebut, el iliberalisme és, en erecta, una idea més
alta i més duradora que la del socialisme. Eu un món on el prob:en le soeial estés resolt, la idEft. Iliberal hauria de continuar amb
la s eva antorsca encesa, perquè ae inseparable del descabdellariPr norm al riel l eS superiors aetivitat de l'anima humana.
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'Al de dietari La
..VES COTES D'.4.11.41'GANT
trobat un amic meu que Mha
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ulgues no vulgues, la nostra geració hauch de liquidar a corre• les deixes d'una época optimisorfebnica i idiHica, en que totes
• : cietate l que es fundaren tren ex-

tament o implícitament amigues
una cosa.
Tenim, per exempte, els Amics de
úsica, els Amics de la Poesía,
',mies de les Art,. els Arnics de
re fruiter. els amics... en fi, un
ttgu tzell darnics.
es pas que ens facin nasa! Ale d'aquestes amistas són títols
titols de legitimitat... Les
poesia, la trinisica, no poden
enemics entre nosaltres. Els arces fnriters, tampoc. El nostre pea: -.o ha consistir en estimar totes
nenes cases, sinó en creure que pel
leí fet d'estimar-les porliem Crsnvèn Ir
estranys, acomplint u seguit
rn . 7aeles dintre l'estil de% que
scnrnpli Orfeu encisan les feres amb
b seva lira, o Daniel dins la cota
dels tierna, o Josué enderrocant a so
de trompetee eis murs de Jericó.
}Len/ tocat la lira. Alt, si! 1-fern
tes el noble. Els murs CO han caiPerb no hem encisat ni un
cadell, ni ens hern estalviat una
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Al eshoree, con-1 a resulat clieluesta
a margant disquisició. vindreu a conteste que sense deixar d'esser amics
de la Poesia, de la Música, de les
Ans. de l'Arbre frtiiter, del casinet
del O:ariete XIII i dels jocs Floral;
de Vilatorrada, hem d'empescar-nos alEare
cosa."
Carlee Soldevila

estat i.usresa
imporainient, "La
th Catalaya"
113

»Ab motiu d'haver publicat
t Hi i nrormacid, que resulta inex acta, segons la qual els reis
ha urien passat la primera MI,
d e Ilur estada a Barcelona a
litídel Ritz i no al Palau de
P d ralbes, ha estad, suspès per
v it dies i multat amb cinc centeS p essetes, el nosl re contrata " L a Veu de Catalunya".
A questes mesures contra
liracntat diari ricen objecte
d'un a c onversa tinguda al Conderant la
ita reja l d'ahir, e ntr e ele ge
°t'ele Primo de Riera i Bara,
Ål vespre la policia anà a ta
>renga , del codeas'
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LES ELECCIONS FRANCESES
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35..,23Z=e, r 71.,f1,--57.72-7faT:
JUTGE ESPECIAL.

El julo,- de primera instancia de
La Bisbol As esta: nomenat jutge especial ter entendre ea el surnari que
s'in_strurix tris ill.rPedients
com a conseqiiimeía de la visita e:a
pa delegar governatiu a l'Ajuntament
de Castelló d'Enquirier.
ACLARIMENT

Esos requerrix per a la publica:ir,
d'aqudstes rat.7.•s, que dei.rern tal coi*
zalnen a nosaares:
"Sr. Director de LA PUBLICITAT
Muy Sr. nuestro: En el número del
periódico de su dirección correspondiente al cha 12 del corriente mes de
mayo aparece un suelto en la sección
PoLtica bajo la rúbrica "La Junta general el Collegi d'Advocats", en la que
ve dice que entre los colegiados que
votaron en contra de la proposición de
cntidianza a la Junta de gobierno figuran los suscritos.
"En uso del derecho que nos otorga
el artículo 14 de la Ley de Imprenta,
dirigimos a usted la presente para que
se rectifique la expre sada noticia. en
el sentido de que dicha proposición no;
sólo se refería a la confianzu o desconfinnza que la Junta de gobierno mereciera a los colegiados, sino que
contenía las siguientes declaraciones:
"I. Que Coma Corporación de cincter profesional no tiene el Colegio ele
Abogados otras leyes ni normas a seguir es su vida interior que las de 'U
organización y los acuerdos tomados
por las Juntas generales no contrarias
a sus Estatutos. 2. Que la actuación
de la Junta de Gobierno se ha ajustado siempre a estos principios. 3. Que
como cnnsecuencia de tales declaraciones es voluntad del Colegie, mantener
los acuerdos y normas por que se rige,
sin admitir mas autoridades para modificarla, que la legalmente constituida.
a quien debe su origen y u la de los colegiados, y d. Que por tanto deben llevarse a cumplimiento los acuerdos del
Colegio hasta que un acto de fuerza lo
impida".
"De usted atte. s. s. - J. Manuel
Privó Carreras, Isidro Licsa de Sus.
"Barcelona, 13 mayo z 924."
1•nn•n•••••11,1110•111WIPIR

de la nit que no havia estat
donada
Lamentem vivament el contratemps del contratar. i ens és
eral en aquests mfflnents de
fer - li constar els nostre a roentimente de cordial companyerime, •

BARCELONA, DIMECRES, 14 DE MALO DE 1924
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D'ALEMA NYA

Poincaré anuncia que dimitira
el dia primer de jully

ELS CONSERliiiiiii DESPRES DE
LES ELECCIONS
(DEL MOSTEE REDACTOR CORREEPOUIL)
liment del vi. Són vots d'uni

Berlin, maig.

comoditat, que s'obtenen.
QUI EL SUBSTITUIRÁ? BRIAND O HERRIOT? LA POLITICA EXTERIOR. • El gran éxit públic de les gran
eleccions alemanyes l'han tin- aonant molt poca cosa i sena«
FRANC.
LA
DEFENSA
DEL
CHEQUERS
AJORNADA
::
L'ENTREVISTA DE
gut els comunistes. Tothom, i necessitat de prometre res. Per.
DECLARACIONS DE M. POINCARE :: LA PREMSA FRANCESA I ES- ella mateixos, es pensava que conquistar l'altra tercera parte
en canvi, els conservadors han
ferien un bon pgper, perd
TRANCE/U
gú ceda que arribessin treu- hagut de prometes molt: han
París, t3.-Sota la presidència de
M. Minerand elia reunit a l'Elisi el
Consell de ministres.
El cap del Govern, 11. Poincaré, ha
exposat la noca situació política derivada de ks eleccions, i anuncia que
té el propòsit de presentar dimissió el dia primer de juny.-Havas.
TOT140M EMPENY ELS VENCEDORS A GOVERNAR
París, 13.-Hi ha un fet que posa
de relku el sobtat canvi produit
l'orientació política.
177 deis diputats sortints han estat
derrotats, Entre aquests diputats hi
ha la majoria dels líders del Bloc

Nacional. Ultra això, nombrosos diputats sortints havien renunciat a gesentar nur candidatura. Per tant, hi
ha mis de 250 ne-us diputats.
Els diaris de tots els partits, "Le
Quotidien", "Le Matin", "L'Echo de
Paris", etc., creuen que el president
de la República ha d'encarregar a un
dels Mere del Bloc d'Esquerres que
formt Govern. Probablement 8Cri designat Herriot.
Als cercles conservadors es creu
que, posats a presencia dels problemes
pràctics, els socialistes i els radical s
ro podran romandre molt de temps
units.
"L'Echo de Paris" diu que "si un
dia els radicals es cansessin de collaborar amb efe socialistes, i tornen a
nosaltres, nosaltres thydrem la generositat de no recordar-los llur error".
Per aquesta ra6 els conservadors encoratgen a Millerand perquè els conlit immediatament el poder.
Fonamentant-se en raons completamera oposades, els diaris de la dreta
demanen que un Cocerla d'esquerres
stibstitueixi immediatament a Poincaré en el poder. "Le Quotidien", per
tat d'enrobustir reouilibri i l'harmonia entre els dos partits vencedors,
proposa que un radical assumeixi la
presidéncia del Con sell, i un socialista la de la Cambra.
Per altra raó, nombrases diaris de
tate els colore politice coincideixen
a sollicitar que el canvi de Govern
s'operi immediatarnent. I aquesta és
l'hora que hi ha unes negociacions importants entaulades amb els aliats sobre el rapport Daaves, i aquestes negociacions no han d'ésser interrompieles fins al mes de juny propvinent.
Franca no ha de permetre que continta regnant la incertitud sobre les
grane linies de la eeva política exterior.

-Hayas.
ELS QUE PENSEN QUE POINCARE HAURIA IYANAR Al,
PARLAMENT :: EL PROBA-

BLE suBsTrrur?
Paris, 13. - Alguno dipulate, pertanyents a determinats
.sectors politics, creuea que
Poinearé s'llauria de presentar
davant la nova Carribra i provar de fer-se amb una !injuria
que es mostrAs fa\ orable a con
tinuar la seva política. Altre
en eanvi, examinen la possibilitat de la retirada de Poinearet i dels seus collaboradors.

Sentida pise probable que
Poincace presenti inunediatament la dimissió. El que ¿te mea
possible es que esperare que

la

,va

C:umbra quedi tle

livarnent constituida
d,,plar cap i lecisió sobre aquest
as,itlinple. En aquest ces, interinament no faria si/1G ilespataun els assumptes fol dia.
In ha qui es pregunta si l'entreveta que s • havia polo Irrar el 19 del corrent a Chequers no sera apirnadtt. De oteo muleros fins ara no s'ida

decida res sobre el particular.
Entre les per.sonalitate que
es considera que podrien oventualment rellevar a Poineare,
sonen els noma de Briand
Perb ele-azules polflíes d'aquest dltim preferirien
veure'l assumir la presideneia
de /a Carnbra. - Havas.

POINCARE VOL DEIXAR BEN
LLIURE EL FUTUR
MINISTERI
París, la-Confirman' les previsien, tetes ahir per l'Agència Hayas,
el senyor Poincaré ha anunciat que
presentan a M. Millerand la dime,lee del Gabinet el dia primer de juny,
data en que ha de reunir-se la nova

Cimbra.

Fins aquest dia el Govern procurara limitar la seca acció amb l'objecte de deixar completament lliure
el futur ministeri. Perä malgrat
aquesta abstenció per part del Govern, aquest es reserva la facultat
de practicar en diversos departaments ministerials les economies
previstes.
Al futur Gabinet correspondrä decidir, d'acord arnb el Parlament, si
coticé aplicar o derogar els decreteIleis. Sembla, perei, que prevaldra
aquesta darrera enlució, sense renunciar penad a una politica d'economies
que indubtablement pot aplicar-se
també saguint altres procediments.
Pel que fa referencia a l'activitat
del Govern en matéries de politica
exterior, pot avenear-se, atril) tot i
que la noticia no tingui encara caràcter oficial, que la conferencia que
Carien de celebrar a Chequers els
senyors Macdonald i Poincaré no
tindta lloc. Correspondrä al cuecessor de M. Poincaré reprendre amb
els aliats les cünverses momendniament suspeses.-Havas..
EL GOVERN ENCARREGA AL
MINISTRE DE FINANCES TOTA

MENA DE MESURES PER IMPEDIR QUALSEVOL MANIOBRA
CONTRA EL E'e \ NC
París. 13. - "Le Temps" diu que
el Govern ha encarregat al ministre
de Finances, M. Marsal, que prengui
tota mena de mesures que judiqui necessaries per fcr front a tota maniobra
que pugui incliniir-se a provocar una
nava baixa del ranr. - Hayas.

DECLARACIONS
M. PAINLEVE
París. 13. - M. Painleve, un dels
!tders de la nova nmioria, escriu a
1." Excelsior"
" Reparar és esborrar les petjades
rnaterials de la jiu-asió. Es necessari
també preparar una collaboració lleial
entre els pobles per esborrar les petjades morals que ha deixat la guerra.
Per tant, una plitiea d'aquesta mena
no podria ésser unilateral. Seria fin
engany i una farsa i de l'altra part
Eraeca trobés una mala voluntat o un
propòsit secret d'explotar crin a una
debilitat l'aspiració profundament humana que sent Franca per la pau."
Painleve acaba dient que espera que,
rnalgrat les sorolloses manifestacions
malsanes de diumenge a Hale, Atenta.
nya acceptarà amb tota lleialtat l'informe dels tècnics i no refusarä les
possibilitats duna pau duradora que
ara Ii es brindada. - navas.
LA CONSTITLICIO DE LA NOVA
CAMBRA
LA NOVA MAJORIA
París, 13. - El "PetitParisien"
classifica daquesta manera la constilució de la noca Cambra:
Bloc d'Esquerres, 28o,
M.Klerats. 25 0 .
Dretes,
Comunistes, 25.
"Le Quotidien", que és L'irgan del
Bloc d'Esquerres. calcula ins forces
d'aquest en 289 diputats.
Com que la Cambra esta constituida
per 584 diputats, la majoria serien 293.
El fet cert és que no costara gens als
radicals i socialistes trobar una majoria que els permeti governar durant
cl temps que vagin imits.-Havas.
NOU BALANÇ

Paris. 13.-Amb els 574 resultats fine ara coneguts, s'estableiv el següent balanç
m'edites i guanys.
Conservadors.-En guanyen 2
i en perden 17,
Republicans .-En guanyen 21
i on pordon 88.
Ilepublienns de l'esquerra.En guanyen 11 i en perden 77.
Radicalst independents. - Ert
guanyen 9 1 en perden 23.
Itadicals socialistes. - En
guntlyen 6r, i en ',orden 16.
Soeialistes independents.-En
guanyen 15 i en perden 16.
eAuui':,i ich's
1/111firats. - En
guanyen 58 i en perden 10.
Comunistes.-En guanyen 2i
i en pPPtICII 7. -Hayas,
JA INFLUENCIA DE LA PREMsa EN L a mama DELS voTs
Parle. 13. - Cont Lotes les
elerrions anteriors a la guerra,
les eleccions de diumenge pass
sal demostren que Franeaoestä
r o a e h ri tam ent dividida en duce
regidos pelltimpte riere:ene alteren-tea
' - ' '
•

D'una part, Paris, la Bretenya, la Normandia, Alsäcia
Lorena han votat el centre o la
dreta, mentre que la resta del
país ha votat l'esquerra.
La ciutat de París ha elegit
23 diputats del Bloc Nacional,
8 del Bloc d'Esquerres i 6 4rnunistes.
El diari "Journée Industrielle" escriu que ele addictes
a Poincaré han triomfat al Sena - Nord, merare que han estat
derrotats en la França compresa al Sud del Sena.
L'esmentat periòdic explica
aquest fet, no solament per la
diferenda de tradicions politiques de tots dos palios, sind
tainbA pel fet que la gran Premsa parisenca té una irradiació
més intensa a les provincles del
Nord, de l'Oest i da l' Est, que
en les provincies del Centre i
del aligelia. on te mes irradiada
Ja Premsa provincial, que te

tendencies d'esquerra.-Havas.
EL QUE DIU LA PREMSA
FRANCESA
Paris, 13. - L'opinió dels
diaria respecte dels resultaba
de les eleceions legislativee seguelx coneordant exactament
anib el comentara telegrafiat
anit paseada.
"Le Journal" recorda que sm
gran nombre deis elegits pel
Bloc de les esquerres s'han
proclamat, partidaris de la poMista exterior seguida pel 851nyor Poineard.

L'esperance que uneix els
ciutadans, dividits ara, As que

Ja nova C.arnhca haurà de manifestar eom ll'antig,a la mateixa voluntat dur derenaar els
drels de Franea, per damunt
de les Iluiles dele partile.
EI senyor Poincaré podria-diu
"Le Matin"-romandre en el Poder
si així ho desitges i trabar a la Cambra una majoria, neo?, creu normal
que els pachte vencedors assumeixin
les responsabilitats inherents a Ilur
triomf.
"Le Gaulois" diu: "En el si de la
Cambra es lormarä un bloc de matis mes limiten que altres, perdí que
as-egurara la continuitat de la politica exterior que la seguretat i els
interessos vitals del país exigeixen."
La premsa de les esquerres manifesta la seca satisiacció davant el resultat obtingut.
"L'Homme Libre" declara que el
món enter esta cotiveneut de la enluntat de pan que anima Franca, i
comprendrä, avui millor que mai,
Yenergia i la tenacitat que Franca
ha posat en exigir el compliment
dele tractats, le, reparacions que li
són degudes i les legitimes garanties.
"L'Ere Nouvelle" diu que la nova Carnbra baurit d'inclinar-se obertament cap a la conciliació, pecó que
cal que tal actitud trobi un eco sincer a Alemanya i que cal tumbé que
Alemanya no prodigui manifestacions que, com les recentment ve n ficades a Halle, tornen a oferir Vavorrit espectacle del militarisme alemany rediviu.
Erario mostrara el catni per arribar a una intelligencia i Alemanya
liana de seguir i acceptar lleialment
el compliment de les condicione fixa
des en l'informe deis técnica tan ràpidament com això sigui possible.Hayas,

"IL CORRIERE D'ITALIA" NO
MANIFESTA CAP SORPRESA
PER lalaXIT DE L'ESQUERRA
FRANCESA

Itor»a; 13. - "II Corriere d'Itelia" no ha manifestat cap
sorpresa davant l'Axit aconseguit en les eleccions
ves franceses pel Bloc de lee
esquerres.
Les esquerres franceses-diu
resmentat periedic--etenceren
des del mateix din que la nade es va donar cumple Marament , que la veritable pollitos
internacional era una politice
de dreta i que de eepp manera
les dretes parlaffltiltries po'dien itorgar-se el monopoli
del. patriotisme 1 de les glbrilia
de sr rapoa.--Havaa.
. Weetipee elige/pf)

a
re mas de seixanta diputats i
a tenir prop de (matee milions
de vota. Ili ha hagut districtes
com Dusseldorf, on els cornil.
aisles varen tenir 8.000 veas
l'any 1920 i ara n'han tingut

promès que tornarien a pren-o
dre els funcionaris acomiadats;
han promes que apujarien ela
sous deis funcionaris no acoei
miadats fins al nivell dabangi
de la guerra (actualment anda
223.000. A Berlin han tingut prou feines pasaen de la
gairebé tants vota corn els so-s tata i han promès ala expro-n
cialistes unificats i a la Sile- pials que els tornarien el4
sia guatee vegaties mes. A quartos, si no tots, almenyell
una bona part. Pel que fa as
Dresde, a Hamburg, a Chemnitz
i a la corma de la Ruhr les vo- l'informe del comité Dawes han
tacions comunistes han estat afirmat que es tractava d'usa
imposants. Ço que passa, però, pla maquiavelic per fer dei poés que els comunistes, com tot- ble alemany un poble d'esclau*
hom sap, s'han compromès a i han assegurat a l'elector quid
fer la revraluciú, i la revoluoiä si votava ella alemanys nacime
és una cosa tan fàcil, o tan di- male no havia de tenir cap pon
de resclavalge perqub ells
ficil de ter amb els Mienta
diputats que tenen ara, com proposaven rebutjar l'informe;
Dawes d'una manera radical
amb els quinze que tenien
abans. Si la fan, dones, ja ho definitiva. Total: cent diputat*
i mes de sis milions de vote.
veurem , De moment, més Nal
Els conservadors san
patear de les eleccions eternatriomfadors polítics de la dula)
»yes com si no rhaguesein de
ta electoral. Corn que no sein
Per.
I parlar de les eleceions, vol revolucionaris i com que, mall4
fan,
grat d'ésser monarquies
dir parlar dels conservadora,
del restabliment de la moneas
que ara porten el nora d'aleprevia,
no
el"
manys nacionals; per?) eón els quia una qüestió
hereus de les dues velles bran- queda inés remei que posar-s«
governar. Despees de cine
ques del partit conservador
prussiä amb sucursals a toles anys d'oposició cómoda i sise
/es altres terres germàniques. temàtica, el partit nacional aleEJ partit nacional alenaany ha many es troba d'un cha a rete'
tingut tambe un gran bale No tre que no ha de ter mes que
allargar la mit per rebre el P0-4
ha guanyat tant de terreny
com els comunistes, és cera der de mans del president
Ebert, el quid, si no anem ere
pera tampoc Ii teta cap falta,
perquè com que ja tenia 65 rais, encara As membre del
diputats n'ha tingut prou ara partit socialista. Tothom recot
amb un augment de vots del neix la victbria dels conservaal
dors i ningú no s'oposa al Sall.
vinculante per cent per portar
adveniment. De les dues coalal
la xifra de diputats a un cencoali -j
tenar i convertir-se en una fos- cions posstbles, la gran
ció vers resquerra entre elai
e& parlamentaria tan impone
tant cono els socialistes; mes parlits burges9s moderats i eI31
importanl, si es te en comete socialistes i /a gran coalició
vers la dreta- entre ele partitl.
que els alemanys nacionals poburgesos moderate i ele alee
den emplee amb l'ajut d'alguns gruaets de dos o tres di- manys nacionals o conserva-.
dore. es aquesta darrera la que
putals cada un eom els agrate mes probabilitats de come,'
ris de TurIngia. els agraria de
tituir-se. la que pot !robar mes
Wurtemberg. ele. Els neciofacilitats al Parlament, grànals alemanys, o conservadors,
dels petits grusAti un parlit ric i han t'e t da cies a l'ajut amb
mes exacti-,
i la que
eampanya amb una gran abun- petsreflecteix
la tendencia d'oLud
dancia de miljans materials
que les eleccions han redes del seu punt de vista, amb pinie
retal.
una ceda traces. Una tercera
No tui ha mes que un inconpart dels vote que han tingut,
el programa electoral
la tercera part d'augment. ve venient:
dels coneervad.irs. II:t estat un'
d'ex-funcionaris d a l'Ea! al,
programa exceklent per guagent acomiadada duran!, aquests
nyar vols, perb la eeva aplicaJarrees mesos, d'altres func'oció ofe- , ir dificullate molt imnaris de l'Eslat que no han esporlant3. Es un d'aqualls protat. acomfadals, perd que tenen
com As ara
por d'Asser-ho o que !roben grames tan bons.servelYen
per
socialista, que
el
que: atol) el que guanyen no arribar a governar perb que no
de
la
multitud
le
n
poden viure i
serveixen per governar. Si 110
gen l
lola nu, na que han quefos més que la reintegracid
dat exprop i ats a conseqüència
deis funcionarle aeomiadats. la
de le desvaloritzacid del merc.
puja dels sous i la indemnitLes altres dues terceres paría, zacid dels expropiats per la
que sún ele vote eonservadore
batan del mere. tot s'arreglaji
vienen dele distrie- ria - tot s'arreglaria, nales Ela lerratinenls ein
turalment. a base de no rein,
tots conservadors i encare que
legrar els acomiadate. de no
tina part dele obrers det1 eatun
apujar els corte i de no indeme:dan organitzats 1 voten pele
nitrar a ningil. Perú hi ha l'insocialistes, in immensa majoforme del Dawes. A tina
ria dels pagemos voten pela bona part dels conservadors, i
conservadors porquie stIn senentre elle el SPU cap Ilergt. que
sibles a les formes lienevnles As un borne molt semblant al
i patriareals de la corrupchl
marques crOliadola, ele agraelectoral, que sein les úniques i da ilion figurar 1 es moren de
que es practiquen a Alernanva
ganes creesre alguna cosa,
(1101E111.4110131111171,11917F~t
com més aviat rnillor, estan
S11110511Alivt#4--SA
ir
trfflisit
basemit la manera d'explicar
l'elector que tot ha estat una
toungegainieli7everm abroma i que l'informe del comité Dawes, ben mirat, no es
tan dolent «un això. El senyor
Ilergt, persomement, ha dit ja
en unes declaracions al "Lokal
Anzeiger", que ell era partidari d'una politice de '.c om pren
sid ampla" i que l'informe Dawes podia esser acceptat amb
resenes."Cot es comerkcar.
Per?) nna altea part del parid conservador, la part integrada per la gent mes curta
de gambeta no està d'acerd
amb la nova direcció que li vol
donar el senyor Hergt i demana l'exp enda programa
ellectoral al pen de la 'letra.
Com que atad es una ximple«e nem mes
- al sm • mun 2od
ria, si els conservadors intransigente no eedeixen liergt ne
tindrä mes que dos camina
oberts: renuneiar a
APMPre,
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solee d'ares-k la miedo l'a-.

per tal
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ACLARIMENT
Josep Viura i 11 irambell, do la Comissi6 organitzadora de l'Aplec de la
Sardana. cns prega de icr constar que
havent estat suspés enguany el tradicional aplec. degut a les circumstäncies, si se l'organitza algun no té res
que veure amb l'esmentada Comissiú,
de la qual ,fr.bep Viura forma part.
I.'Institut de Medicina Präctica celebraré sessió cientifica dijous, dia 15,
a les deu del vesprc.
El doctor Estillas exposarà el toma
segnent:
"Estudi de la riquesa hidro-mineral
de Catalunya".

o e catarros. retredats, bronquina

Oeunent

e,,nuries, es guaretzen rape
ainb
Gomenol etiatENT.

Víctima d'un atropell del seu mateix carro. haaoé d'ésser auxiled al
dispensad del carral- de Barbara, 'hidra Baranda, de quaranta cinc anys,
que va ubre roe/tus:o/1s i erosions
pit i commoció visceral, de pronóstic
reservat. Passà a casa sena.
LES DENUNCIES CONTRA
AUTOMOBILS

Per infrac‘ió de les Ordenances municipals, varen asar de:intacta:5 ahir per
la pedirla 22 automòbils.
L'ASSOCIACIO DE COMPTABLES

• .

R.

•.
1111.

La

Ens comunica la Junta directiva de
l'Orfeó Gracienc que si l'anunciada
conferencia sobre els censos no se celebré a rOrieó Gracienc. no Ion pus
ix.rque aquesta entitat hi oposes cap
dificulto. sino solament parqué els organitzadors es van permetre anunciar
1 dele sense haver-ho sollicitat per escrit i sense llagar recaptat previament la deguda autorització.

• -4
•

•
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Colla ALBERT: Indestructibles
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DE CATALUNYA
L'Associació de Comptahles de Catalun t a per tal de solenadtzar la seva fundació. ha organitzat per al dia
15 del corrent, a les den de la nit,
la fasta inaugural, en la qual el professor de l'Escola d'Alts Estudis
tnercals senyor Josep M. Tallad I eli,
sertarä sobre "La desinflació mostetna
La festa tindra lloc a l'estatge social, Passatge del Credit, a, pral.
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delegació per veure si es reconci-

liaven.
- Al carrer del Terros, resmotet
Ramon García Hernändez va moure
escàndol, essent recollit i portat
dispensad.
Tumbe fou recollit al passeig de
Sant Joan, Albert Serra Capdevila.
- Al Parallel, davant del Teatro
Non, també hi hacia Pare Comas
Massana. eue movia escàndol. El guardia urbà el va invitar a seguir-la,
pare se li resiste Anä en auxili del
guardia un parella de seguretat, i tots
tres el concluían al dispensad, on
curaren una ler gla que es tea al cap.
erl caure, essent despres dut a la delegació.
-SINDICALISTA DETINGUT
En sortir de l'Assemblea constitutiva del Sindicat de la Indústria Hotelera, va ésser detingut el sindicalista Pasqual Gómez.

‚JOIES, VERITABLE OCASIO
objectes usats de totes ahuses. Preu fix. Tallers, núm. 41.
I.a Junta de Protecció a la Infancia ha reimt últimament els segitents
donatius destinats a robra qua realitza per als Miami abandonats i captaires
Fu metallic: A. Ne, ton mes.; A. C.
(per conducto del Diario de Barce(ona),
2 511 tutea : Un antic suscriptor i NI. G.
(per coialucto del Diaria de Bureelona),
25o i 25, respectiva/ni:in ; J. R., la;
E. C., zu; C. P. 21. (per conducta de.
La fianguardio, 25- N N (per conducto de I.A PUBLICITAT), so;
F. 5.1. (per c archicte de La lianguar
die)), 25; N. B., yo; B. T., 2o0.
També ha rebut gran quantitat
donatins en efcctes deis germans G.
J. li.e vidria R.; N. T.; senyors L1. i
companyia; J. M.; J. B.; Fe 11.; sanyors O.; J. G.; P. G.; A. S. de O.,
scnyora R. S.; M. E.; G. 11.; D. D.,
i L. J.
La Junta di. Protecció a la Infancia
re sta agrait als generosos donants la
seta valuusa col4aboració.
----RESTAURANT ROYAL
Sale de Te
Cada dia dansant de 5 a do 3
quarts de R. i dinar a l'amenrana, de 9 a 11.
"EL BORINfa" OEF.REIN. UN
APAT A JOSEP ARAG,V?
Dtssabte vinent, u:13 ain:cs del popular setmanari himen ístic i satíric
"El Borinot" es trolimaa a rhatel
Colon. nfrenar tal atad intim a
Fat Jtisep Arattay. Si algú desitja asarId. •-erä de bolla g1/1a adme s , p,reeia
la inscripció (fins tot divendres): Ate-

nas' Itarceloni. correr de la Camela;
Editorial Poliglett, carrer de l'ornar/1; Galcries . Lakemos, Corts Catalanes; Llibreria Pal i an Rambla de
Catalunya,
125.
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ECEICE 1 ll
CAM1SERS

I
35-33
Telèfon 50 27 A.
Camisas a mida

t Rebudes les nOvetats per a
la presont temporada
1
- .
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VISTA l'El: ATEMPTAT CONTRA LANGEL PEST.ASA
Per a avui i demä esta assenyalada,
a la secció tercera de l'Audiència, la
vista de la causa per a.sassinat frustrar de l'Angal
El fet ocorregut' a la cintat
Manresa, a entrada de fosc del dia 25
rIagost de 1922, al carnee desraSant
cantonada al de Cantarela quan
En Pestaña es &deja al teatro Non
per donar una conierCncea 1.1avors
sonaren dinar:g is dispars i En Pestaña
va, clame ferit.
T'el (lit delicia estan processats i
presos. Pare Mellar i Ramon Radanao i Redenas. i per a cada mi demana el fiseal la pena de dotze anys
i un elia de cadana trmporal.
El ticiemii ir mga que els 0(110 patrocinats sigui!' els autors del delicte
de que seis acusa, i dernana, en consegtiencia, unir absolució.
Es;an eitats tres perits i tres armero i 26 testimonis.

CALÇATS

SUBUR

ATROPELLS
Anant en bicicleta Sants Marenez
Martínez. de Sigüenza (Guadalajara),
d'Urgell i en ésser davant el
Del
anee ge Ii tira a
de Elecidahlanr.

ya ter caurg daLmat dt
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holelaris de Cit i ð FA
lii ha diner ba y al. amb hipoteca o sense, serme comissió

ni deslieses. Palla, 1 9, principal. De tres a cinc.

els que duna manera o altea han intervingut en la seta crecen:). amobla!non i ornat, especialment a les clames i personalitats notables que personalment 1/an volgut contribuir a
aquesta obra d'adhesió i cortes:a a la
familia rcial.
Després de dir que SS. MM . expressen reiteradament llur" satisfacciú
i agraitnent al noble ele Barcelona en
representació de tot Catalunya, diu
que durautt la seca estada actual no
podran anar mes que a Girona i Tarragona, i encara per poemas horas, pere que d'aquí poc temps faran un
viatge especial a Lleyda i a tot el
Pircneu català.
També dio que le/ mostres de simpatía and) que ahir fou acollit públicament S. A. el priacep d'Astúries,
l'han enacionat, engendrant-li un cspecatl afecte vers la gran ciutat en
la qual tot realitzat els reus primers actas oiicials.
La nota acaba amb els següents paräg ra f s
El president del Directori, en nom
del Govern expressa la seva satisfacció ì l'esperança (le que rapidament a
Catalunya eicsapareguin petites diferencies. filies de predicacions i recelo que desconegueren el veritable intares nacional o alentaren utopías de
reconoixemcnts de personalitat regional i autommies que no estreneerien
pas gens d'unió nacional ni
afavoririen l'interes cal ala, que está
en rime anda Espanya i com toro els
espanyols. als quals !Migó i menys el
Directori pensa negar ilur tipus i matío, ni dificultar llar vida local o provincial.
Només amb craticra o mala intenc ió ella Pogin velar hl; d'una casa
tan !lisa un problema de divorci espiritual. el dany del qual-ja es tocava-hauria estat grata
Posar fi a acuestes diferencies es
servir Espanya i Catalunya.

1

i

Vives Ferrer G.'a13
Sucursal; 61442 Catalunya, 12 1
T'aldea 112 A

binaria, 30 : sant Pan, 16 : Jaume 1, 15
:

UNA NOTA DEL PRESIDENT
DEI. DIRECTORI
Ahir a la Capitanea varen facilitar
una ruda en la qua I el President del
Director/ din due ahatis ele donar a
la Pre.msa una impressió deis reials
bodes de les vint-i-quatre primeras
hores passades a Barcelona, ha volgut escoltar a SS. MM ., a les quals,
segons diu el President, els ha estat
especialment grata la rabuda espontäola i clatunrosa de que fosen ebjecte,
amb tot i haver manifestar el desig
que no sendomasses ni es lessin 1/n1in:tar je% per tal de donar el carácter
d'habituals les visites que SS. MM.
feien a Barcelona i a altres- grano
ciutats d'Espanya, on més que fastas
desitgen conèixer necessitats i estimular Iniciatives.
FI p agr41-n . ei•-")., 111 elOgi ellos
tk a robra del Falsa Mg) 1 iota
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`ecciú da Folognfia
Gavaert al minut
111:/o1 rrs
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ACCIDENTS
Al carnet' de Salmoran. davant del
del Cigne, va caure dins ele la clave.
guara. per una obertura que havien fet
eis Moren. del Metropolità, Corma Poblet M., causant-se contusió a la
cama dreta, fractura del maneo] extern
del peroné eipterre i contusions a diverses parts del cos.
- Treballant al Metropolitä, a ia
placa ele Caolunya, un muntacárregue
va agafar a sota a Lluc Corte Rice,
causant-li contusió a la regió abde
minal, commoció visceral amb probable hemorragia internh.
- Treballant Joan Fernández Martínez a bord del vapor "Balmes", anc a.111 a! r-.^/1 ¶1 ircriameta. es va
.feg

alta lona coannito
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- Al correr del Clot, en voler pujar
a un autemnibus en mar g a, va caure
el soldat d'enginyers Ganar Samacatarina Navarro. i e, causa ruptura de
la clavícula dreta.
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ALLIBERAI1ENT
Per no resultar cap cárrec contra
Andreu Soler Perajuana, detingut amb
Aw•tiu ‚le la sup,,ada estafa de 60
mil pesseres ele qua virem donar
compte ahir , el jutge del districte n le
l'Oest. que instrueix el ournare ha
deixat sense afecte la seva detenció.

Segons manifestà, un desconegut l'aa
gredí I carear de Sant platanar, fugint despria.

• 5
1917

79'00
:900

momia, que el va arrossegar uns vint
metros. El ciclista en sorti amb ere,
sions i contusions a ravantbrag esquerre i als dos genolls, i la bicicleta Seta
un candell. L'auto t'uní.
- Al carrer del Judici (Barceloneta)
va ésser agniat pel carro d'una fährisa
de ganases Joan Valls Barnis,•pescader. causant-li contusions i erosions a
la cara i nvisegament general.
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UN AGRESSIO
E, tu assiatit al dispensad del carrer
de Barbara un honre anumenal Manuel
Serra Monis. da so anys, soltar, (Io
fiel paleta. habitant al carrer de Robador. núm. 33. que presentava una
ferida incisa al nas, de pronòstic re-
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Cotitzacions del dia 13 de maig de 1924
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• Santiago Heredia i Rosa Flores del
Iris, que SegOns diuen són amics intime van moure hn formidable escandol. Uns guärdies els portaren a

--L'Acadèmia i Laboratori de Ciencias Mediques de Catalunya celebrarä
ses,i5 científica avui, ciimeeres, a les
den de la ida en la qual el doctor
E. Mira t'ara una comunicació "Un
disenducrinisme de difícil diagnästic",
amb preaentació de la mataba. El doctor Bose lecelay "El iracas de la
radioterapia profunda en el cranc de la
gola i cervical".
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CALÇATS

Acaba danant comete de la signatura del Rae i d'ent que les noticies
trAir:ca no acusaven novetat.
LA SIGNATURA DEL REI
A la Capitaaia general varen facil, r ar la següent signatura del Reí:
Presezlencia. - Nomenant governador civil de Cuenca a Domenac
Grangel, cap de negociat del mínister'. de Eoment.
Id. id. de Canaríes a Sebastía Ramos Serrano, general de brigada de
la reserva.
Id. íd. de Granada a Josep d'Aramburu Inda.
Id. id. de Múrcia a Cesar Bailarín Lazäreaga. ex-governador.
Id. íd. de Pontevedra a Lleonard
del Saz Orozco, eX-goVernador.
Id. id. de Saragossa a Manuel Semprun Pembo. ex-governador.
De Finances.-Aprovant la transfecia de crèdit de 'onagro pessetes
ami) destinació als Jocs °limpio de
Paris.
Ile Ge vernaci6.-Concedi 11 t la gran
crea de Beneficencia al doctor Rodolí Sanneberg, ministre de la República del Salvador.
Proposa de la gran creu d'Isabel
la Caoelica a favor d'Antoni del Solar
Taboada,
Del Trcitall.-Nomenant vocals
Ja Cornissaí Permanent dindústries a
lo eian Fiestee /Comer°, Valentl Ruiz
Serren i Joecp Graell Pinós.
DIU EL GOVERNADOR
Digne el general Los s ada als periodistas que avui, . .
tindrà ;loe la inauguració del monameto a Mossèn Cinto Verdaguer, i
que el punt de reunió per als mvitar r autoritats era el Palau de la
Geacraiitat.
Aiegi que a la tarda els monarques
ass;s t iran a una fasta al Polo Jockey
Club .
.. a .

in,. e.

.

AL GONGRES D'/IVICULTURA
Ahir a la tarda els reis, el pi-ir/cap
d'Astúries i el general Primo de Rivera van anar al Congres d'Aricultura.
Fono rebuts als acords de la Marxa Reial espanyola i obsequiats amb
un te. Despres visitaren les installaMons.
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EL DIA D'AHIR
Abans d'ahir a la tarda, don Alfono i la seva esposa van fer Larga
ascensió en automóbil pels pobles de
la cos:a fina a Arenys, d'un seguiren
cap a Sant Celoni i Granollers. ArriLeen al Palau prop de les nou del
vespre.
Ahir al matí don Alfons recorregué
les principals vies de la ciutat, uns
a les dues de la tarda.
El princep t2mbe fa fer una curta
passejada en auto. accmpanyat deis
seus professors. Donya Victória Eugería no va son:1- del Palau, havent
rebat algunas audiencias particulars.
A l'hora habitual. el Prcsident
Directori va despat g ar amb el Monarca.
El gt :eral Primo de Rivera, en rebre. a migdia. els periodistas a la
Cald'ania, digne que hacia trames un
teiagrama al presidant interi del Diracteri. assabereant-lo que els Reis
coztinuen sense novetat i que el prfncap d'Asziíries és objecte de mostres
de simpatía.
Afegi que. amb mntiu del cap d'any
del Reí. d.vertdres al vespre o dísaabte al matí arribaran segurament la
reno Cristina. la infanta Isabel. la
duquessa de San Carlos i rinfant Ferian.
Dissabte el Rei signara el Decret
crean; a Sevilla el Collegi Major
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ADVEiel IMENT
El proper dissabte, dia 17 del que
snm, amb motiu de irr anys S. NI. el
rey restara, tancat tot el dia el salé da
contractacions de Llotja.

SOLDATS CAP A AFRICA
Ahir a les cinc de la tarda va sortir cap a Melilla i escales el vapor
"Castilla .. . de. la Companyia Transiitediterrani, portant a bord iSo soldata
de diferents cossos que van a resmentoda pLga africana a fi i efecto de
cobrir les baixes ocorregudes en els
Ilarrors comba ts.

FILLS DE F. !VAS SANA
BANQUERS
RAMBLA DEI. CENTRE, NUM. 1
Dinant del Gran Teatro del Lteteu
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Saut Pan, 16 : Jame 1, 15

Sants : Pasqual I, papa i

confessor; Bondad, Pong i Víctor,
martirs; Santes Justa i Justina, martirs.

Josep Abelló Casas, de 39 anys,
Gra , s o l. 90, al cementiri Nou. A
les cinc.
Miguel Safarga Sagrisa, de 49
any, Traveasera, 94, al cementiri de
Sant Andreu. A dos quarts de guaira.
Francisca Salesas Cendr6s, de
Masseins. 6. al cernentiri de
Sato Gervasi. A les tres.
Magdalena NM Navarro, de 6 ama
Esparteria, 4,
cementiri de Lo
Corte.
Josep Guinjoan Barrera, de 5
al cementiti
anys. Villarroel,
Vell. .4 les tres.
Un non - nat femeni, Sagunt,
al camentiri dc Sano. A dos mies
de guarro.
Angela Ruiz Calonjas, de 63 anya
Robador, 21, al cernentiri Nou.
82,

FUNERALS

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
"21A TI
Josep Maestre Amat, (le atiys,
III ttnta SIr, luo, al cemcntiri Nou. A
lcs catee.
Andreu Martí .Marimón, de 56
:inys, Hospital L ' Unte, al cementiri
ele Salo Gervasi. A les deu.
Josep Lloret Creus, de 52 anys,
Aribau, ,70, al cenientiri Nou. A les
deu.

Antònia Sola Miró. .le cinc anys,
Fittenga, o. 'al canten tiri de Les
Corto. A les deu.
Joan Ortega Rodríguez, de vuit
/ilesos, Telegrae al cementiri de
Sant Andreu. A les t'ud.
Miguel Bonastre Busqué, de 46
anys. Bohigas, 19 (Sarriä), al cementid de Sato Gervasi. A les
non.
Xavier Nadal, de 58 anys, Hospital Clinic. al cementiri Vela A
les vuit.
Ramona Samä Lozana. de sis meaoa Villar, 31. al cementiri de Sato
Aneircu.
Amelia Garriga, de 31 anys. Hospital l'Huila al cementiri Non. A dos
qu. ; d'onze.
Amadeu Wagner, de quatre anys.
passeig Meridià, lob, al cementiri
\ les den.

Conaol Alberti Pujol, de 39 anys,
Sant Joan de Malta, 33, al ccmentiri Nou. A les vuit.
TARD4
Leonide Juque Felarde. de 82
anys, Blast Garay. 14, al cementiri Nou. A les quatre.
Antoni Batile Oliva, de 18 anys,
T7.e.p1a,1 n inic, al ccmcmiri Nou.
A lea

yeatal.

Na Dolors de Códol i Tomas, re
dua d'En Francesc Casades. Mori
el dia 24 d'abrA. alvue a les dcu. a
III Loncepcie, Asil ele'Sant Joan de
Den, Torroeila de Fluy a (Girenäl
i Ehartsil (Girona).
Na Margarida Huguet i Tort (le
Fábregas. Niori el Ata 25 dabriL
Atad, a das quarts d'onze, a la Casa de Caritat.
En Joan Barbeta i Agell. Morí el
dia la eled corrent. Atad. a les deu, 1
Suma Maria de Sans.
ANIVERSARIS
N'Alfons Monteys i Serra. Nlon
el dia 14 de maig de 1922. .‘vui. de
den a dotze del mati, misses a Paz.

ASILADA MORTA
A leAsil del Parc ha mort rasile5
Carme Anglada Conejos, dc 59 anal
Sen mollissines les persone'
que no han pogut comprar. Por
havPr-se'n osgidat
g arlib pepPll, 1018 de copes,
cloMera. Si no dom.' do sguida
a proveir-vos del que us yogui
tallar, deapres os paseará, el
maleix. Aprofileu aquesta Meea m'asió de comprar vaixella a
bola preu. Aner. a les vaixell
ries Mula INglada, Rambla de
les Flors. 8. i Ronda dr Sant

Antoni,
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LA PUBLICITAT
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GOVERN DEL DIRECTORI
REFORMES QUE ES PROJECTEN EN ELS SERVEIS ADMINISTRATIUS NO AFECTARAN PER RES EL PERSONAL
•

o

PARTICULAR I SUBORDINAT DEL CAP DEL DIRECTORI HA
EiTERESSANTS COMENTARIS SOBRE UNES DECLARACIONS DEL
/O ALBA. PUBLICADES EL MES PASSAT A "LA NACION". DE BUENOS AIRES
•
l

operacion s al Marroc
13.-Persones autoritzades
e u sobtada retirada deis
deguda en primer lloc a la
amace dels aviadors i de
que els cansaren nombroloa i també el temor de veutrillas per les trepes.
orada l'ordre que es va donar
a la tarda per tal que les
¡d Tez vivaquegmsin prop les

mores.
ere els rifenys que els legio,akicaven a fortificar-se prop
ui que arribà la nit fugiren.
res ma secció, sota el comande' tinent Lizcano, donà una
ciarega, al mateix temps que

amiga, comandada pei caid
pentrava a les trinxeres
egrimint els fuselis com a
pruct-los arzafats pel canó.
arros dasssalt no pogueren in:ab eficäcia perquè ho
sors oberts pel cansí.
meres van quedar ahir estaz'sMS blocaos.
han comenzar a tornar a Dar
les tropes que van prendre
e :'operació.
e que l'harka rifen-ea es comepecialtnent de cabilenys de
Benitusin i alguna contin-eres nombrosos de Beni -Urna-ca reas els va trametre
per encoratjar l'entusiasme
ares rifenys.
-Ials de la ternptativa ha fet
considerablement rharka, i
ti ccetiidents que en alguns
tebels hi ha Iluites intestines
mr-se a seguir comba:test molts
els quals diuen que la gier515 proporciona fall:des.

reformes en els serveis
administratius
13. - Les reformes que es
en els serveis administratius

ara únicament a fer ona
'3 dels serveis. No es ton tes al personal. Es tracta
:7155516 d'organismes burocra7efurrnes del Persoeal vindran
!rase lesionar per res els drets
guaris. La reforma de ludcentral regirà amb el nou
-nirä la Inapecció de Finan-en: el personal a les respec7eccions. Els directors tindrari
responsabilitats. El Tribunal
:11 que e3 crea serà rencarreMpatscar els expedients.

,eingut Dclius suposat
mplicació amb l'assalt
'exprés d'Andalusia
13. - Adolf Delito, el qual
amplicat en el doble assassiatori de l'exprés d'Andalusia,
a la presó model. A Delius
regué Sota la documentació que
eue fina asad ne se li
•,, d,!zradó ni se E ha fet
M'entres taus ell nesta

la

a".itipació i dhu que pot demos-

sera innocZncia.

venda de cocaína
pedcia detingué
Xssada una senyoreta americaloe:nada Erigida Signorino,
e mprava cocaína en una fardel carrer ele Francos Rodrí-

donä un bitllet de
aros demanant-li que entres
,xterar-ne tres grams. Entrà a

deapatxant-la el farteie Jcsep Silgado Paula, co' 1i Pels tres grams 21 pessetes.
O detingut també el farmacia-

Erigida ha declarat que en
- h mes n'havia adquirida per
.e l.sce pessetes.
ue ratnent it clIgue el farmaceu-

:te no podia facilitar-li morfina
St

li havia acabas, però si

f ina que tingués més mor''Zi la Erigida que ella havia
al que ¿lli venien morfina per
:J-ho dit una noia anomenada
que radquiria allí per ven.1 ella a parroquians que tenia.

enció d'un sindicalista
3.-Al seu domicili del

d e l'Abada ha estat detingut

Policia el sindicalista Just

G arrido, al qual, en fer-se un
r re de les seves habitacions
han trohat segells de cotitzaear tats amb les inicials 'S. R.
UNA CIRCULAR
,L SIN DICAT D'ACTÚAS
Sindicat d'Actors
als delegats de toses les
1>aPare i til una circular que diu:
Persones que ens mereixen un
Ahtolut sabem que la unció
erocedint en forma que mella rece' d'elogis, eatä dispo-

,41,rehibir terminamment que
s Neceas i a la pantalla eiqualsevol obra largaach qual Ungí relació amb
* trist I palpitaste ea

tuilitat, que tots recordem amb esitron •
La Junta Directiva del Sindicat,
composta d'homes conscients de la
sera missió. no concep que l'artor o els autors, bornes que han de
portar amb dignitat i orgull el sagrat nom d'artistes, puguin, subornato o pervertits indubtablement,
pre,tar-se a escriure o interpretar
obres de tal naturalesa i de tan desastrós efecto. moral.
Pensant aixi i procedint en conseqüència, es dirigeix als seus companys, els actors tots, fent-los avinent que no han d'acceptar per cap
consideraciú i compromis dinterpretar-sli alguns d'ella se'ls exigiran
les consegüents responsabilitats per
incórrer en la greu falta de relaxació professional que el fet constituirla.
Aquest acord de la Directiva, que
to:ncideix amb el de la censura, té
per objecte impedir la completa
prostitució de l'ercena i sentar el
principi de defensa per a la sana
moral i l'estética del teatre...

Dos Consells de Guerra
Madeid, 13. - A les tres, a
la presó militar, se celebra
vista de la causa contra l'enXil iar d • InIendénem, Alfred
Campos Antequera, per publicació de tres adietes a da
prernsa.
El fiscal sollicitä dos anys

de presó correccional per crearels Of.P11SillS per a l'exercit.
El defensor, comandant senyor Malilla, demana l'absolue:O del processat.
Es creu que el tribunal està
d'aeord ain bel defensor i labsoldrà.
- Avui. al Suprem de Guerra i Marina, se celebrà la causa contra el capità de la guiri.dia civil, senyor Josep Garzón,
i el paisà Jusep Barran, per
coacció.
El fet ocorregué a Palma de
Mallorca.
Un senyor cognornenat San.
landen tenia cartes del fill
Barran. Aquest les hi va demanar, i com que no les va
aconseguir, es prssentä de non
acompanyat del capita de la
benemerita sollfeitant les carlee.

-En vista d'això, Santandreu
es preserdä denunciant la coaeejó.
El Consell de Guerra cede-

brat a Palma de Mallorca condenä a Garzón a la pena de
tres mesos darrest, i al paica
a dos mesos d'arrest i mulla
de 250 pessetes.
lii llagué rlessentiment i es
porlä el, cas al Suprem.
Aval el fiscal ha sollieltat
igual pena que el Consell de
Guerra de Palma de 31a/dorea.
El defensor ha dernanat
rahsolurib.
- FI píe que se cpiebrarä
drinä examinarla les propostes
d'ascens del coronel senyor
Fernändez Pérez. avui general;
capitans Delgado i Urrutia. tinents Ródenas, Pärarn Peña i
Muñoz.
Tarnhé examinarii expedients
de creas de San Fernando ale
capifans Fernändez Ch:curri,
tinent Marques i transmissió
de la dita creu de San Fernando a. la senyora Josepa Pararles.
Dijous i dissalite, festa.
Divendres, reunió de Sala i
ele Marina i vista de causes
contra el soldat Guil art, per
deserte'.
PER ALS FARMACEUTICS
Madrid. 13. - Per cOMplimerdar el
que paceptua ïarticie segon transitori
del Reglament per a l'elaboració i
venda d'especialitats farmacimtiques
sha orderat ocie sots-delegats de farmäcia recaptin dels farmacéutics, dipositaris, magatzemistes i detallistes de
Ilurs demarzacions la tramesa per dupficnt d'una informació numérica i jurada dels exemplars que actualment
posseixin correspanents a especialitats
no registrades. EIs posscidors d'especialitats sense registrar abonaran segells de deu cèntims per unitat. Des
del dia t3. toses les especialitats estrangeres necessiten per a la seva inr
portació ajustar-se als requisits assenyalats. Les especialitats que des del
dia 30 no estiguin prosistes de segells
tetan decomisades, imposant-se als seso
posseidors multes per valor de 5 0 a
son pessetes. La legalitat per a la
senda donada pc1 segell caduca el
dia 3 del mes d'agost. i des daquelta
data mines es [miran vendre les capecialitats registrades.

L'ASSEMBLEA AGRARIA
Saragosa, 13.-'ha celebrat
la sessió de clausura de l'Assemblea agrària.
S'han aprovat lea següents
concluslons:
Intensificar la propaganda
•ocia! agraria. Adherir-se a las
eleetions del Comitè de defensa

-dele interessos blaters i a les
üoriclusions de la seva essemblea recent. Demanar al Govern per als Sindicats agr ícoles catòlics la representaci6 dele
organismes oficiala. Demanar el
respecte i la reglamentació definitiva. Demanar un avene definitiu en les obres hidraulia
ques que permeti el 8011 apeof ilament rapid. Adherir-se al
Pontifex, al rei i al nunci de
Sa Santeda t .
VISITA

Madrid, 13. - Una Comissió
d'agricultors d'Osca, Saragosa i
Navarra ¡Ja vieitat el general
Ruiz del Portal per lliurar-li les
conclasions de l'Assemblea.
DETENCIO D'UN ESTAFADOR
Madrid, $ 3. - Des d'algun
temps eneä hi ha diversos individus que es dediquen a vendre participarlo/os de la Loteria que eren falses , La policia,
que els perseguía, lia detingul
a Prall Garcia Pardo, de 29
anys.
EL CONSELL SUPERIOR FERROVIARI
Madrid, 13.-E1 Consell Superior Ferroviari ha qetitinstat
seves deliberacions,
aprovat per unanimitat la base
1 4. per la qual la creació. ernissió i negociació d'un deute especial de llistat, que liadr5, lobs
els privilegis de les nitres.
Aquest deute es amortitzable
en ton malito' de setanta anys.

Comentaris a unes declaracions del senyor Alba
Madrid, 13. - L'absència de
Madrid del general Primo de
Rivera tren en part el caräcter polftic del reportatge de la
Presidencia. Cal, dones, que eis
periodistes cerquin les noticies
amb el seu ingeni. El pretext
avui el brinda l'exhibició d'una
fulla editada en eastellä que
porta el següent peu d'impremta: "Paul Dufort, 31, rue
Lyon".
Havem parlat amb una persona de la confiarlo del president, amic i subordinat !non,
Ilcial_ el qual a Etillim ha parlat. 3.31 text de la tulla, diu, es
el mateix que fa temps aparegue a "La Nación", de Buenos

Aires, reflectint un curiós escrit, telegrames de Paris, en
virtut del qual l'ex-ministre
senyor Alba, després d'un gran
s:lenci de ina de cinc inesos,
extpressava al grau rolatiu
=erial les primicies d'unes
declaracions sobre els successos d'Espanya en forma que ni
una sola de les seves declaracions s'acomoden a la veritat
ni al judici ele la marxa deis
assumptes estä mereixent de propis i d'estranys. •
Assabentat el preeident de l'existència (aquestes manifestacions, ädhuc
tenint tota la consideració periòdic
que las inserí, les caracteristiques ditnparcialitat del qual foren ben palees
collint en les seves columnes en el
número corresponent al primer d'abril el que digné a un seu corresponsal per tal de puntualitzar els fets,
una persona intimament lligada al Directori. El general, no obstant, no
fregué oportú contestar-li en mateix,
car els prestigis del poder palie es
debilitarien indiscutiblement entaulant
diä:eg amb qui s'ha expatrias per la
seva voluntat en lloo de respondre
personalment davant dels jutges dels
g7ens c..irrecs que se 1i imputaren. Sena
dable el senyor Alba sofreix una distracciú en afirmar que no obstant les
frenètiques indagacions, no ha pogut
ésser comprovada cap de les dites
acusacions, perquè és ben notori que
un jutge de Valladolid, amb facultats
legals, dicta un raonat acte de processament contra ell i en fer-ho
que existien arma en qui ¡mamenCarlo.
El senyor Alba atribueix l'exili d'Unamuni al fet d'haver puldicat a "El
Liberal" un orticle defensant-lo. Res
més lluny de la realitat i menys versemblant, car si l'article aparegué en
regim de previa c..nsure és una prova
que no molestà rd al país ni al Govern,
i respecte a restar d'opini6 del dit
ex-rnin'stre suposa que existeix a America sobre aquest afee, el Directori té
comprovat que li és favorable, perquè
el sei anunci de la possibilitat que cl
senyor Unamuno Ii fos aixecada la
pena respongueren a una veritable manifestacisi d'elements espanyols d'América que consideraven equivocas el
propásit, en cas que el Govern ho voltees portar a la pràctica.
El senyor Alba, després; parla de
la seva política económica exterior,
apuntant que el Directori s'ha vist
forçat a mantenir-la, quan precisament la que segueix Ea tan diente-

tralment oposada que en el Reial decret creant el 'Coma d'Economía
Nacional es prohibeix de traces: per
sota la segona columna de Tarad:sea

ese Ea precisament el que a judici
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del general Primo de Rivera constitueix un abäs i un desempar per

ale interesaos espanyols.
També discorreix häbilment sobre
la política del Directori al Marroc,
dient que els combats no han desaparegut del tot, mes es reconeixerä
que els que ara s'afronten responen
a un pla vigorós, com no ho havien
estat en aquella triste impotencia en
la qual les tropes anaven desprevingudes perque introtnisions del manament civil arribaven a determinar
ordres tan absurdes com aquella que
no ea fes foc fins que no l'inicié, el
contrari, privant d'aquesta manera a
les forces premies de tota preparació
i deixant-se enlluernar per promeses
enemigues. Es mis: fins en ordre a
l'actuació civil del protectorat, en
el grial tan especialitzat havia d'estar el senyor Alba, el Directori ha
corregit greus errors scus, de lunestíssims resultats, portant a la "Gaceta" importants decrets PelS quals
es concedeix a l'alta comissaria atri-

bucions que sempre havia d'assumir,
restablint als seus veritables termes
les intervencions civil i militar que
en • mala hora foren capgirades per
lea-ministre d'Estat, donant-los regles i elonderacions que restableixen
la seva eficäcia, ja que la realitat demosträ amargament que existía una
confusió engendradora del veritable
caos.

En quant a la miel financiera i
industrial i del credit públic, no mereix la pena de parlar-ne en el moment mateix en que la producció de
carbó de totes les mines d'Espanya
está esgotat pel consum, en el qual
les diverses operacions de crèdit rea-

litzades s'han cobert deu cops la seva valor, que estan mes altes les accions de ferrocarrils i les monedes
de pateó or estan rebaixades en relució a la pesseta.
Les subsistencies estan més bah:ces i la vida és més barata, relaci. nant-ho, que a restranger.
Finalment es dedica a criticar en
termes generals l'obra del Directori,
dient inexactituds tan grosses cona
que no s'ocupa ni del pressupost ni
de l'aranzel. Del pressupost, només
tal dir que el Directori ha liquidat
una baixa en el dacit de 3oo milions,
la qua/ cosa, unida a l'augment d'ingresos, permetrà que aviat s'anivelli.

Per la °laica vella, el Directori no
ha tingut ni odis ni persecucions, la
Oral cosa li ha donat consideracions
i simpatía mundhals. El senyor Alba,
el qual eslava en rehe:dia, i no obstant s'admetien tota mena de recursos, ho ha de reconèixer. Ell no comparegué davant deis tribunals i els
seus motius tindra., car se li havia
donat tota mena de garanties de qui
res no li passaria.
El senyor Alba defensa el que no
té defensa,, o sia la gestió del Ministen al qual ell dona un especial caràcter, donant-se el cas que en aquell
temps es desenrotllaven els majors
desconcerts i manca de manament a
TAfrica, de dret económic, dorgia i
caprici burocrätic, accentuant-se el sindicalisme violent i criminal i le5 audàcies del Iré; repugnant separatisme,
i ara vol fer que els inims ea torobin contra la pàtria.
Tots els espanyols e abeto a
quh atendre's. Pub cal sortir al

pes de/ senyor Alba, amb motiu
de mes retan ell les escampa
per Amèrica per l'autoritzat òrgan "Lo Nación*.
Altrament, atiene de
jar d'innocència i de la injusticia amb qué se'l persegueix,
hauria valgut mes que llagues
esperat la decisió dels tribunals, per proclamar aleshores
la seva honorabilitat als quatre vents, posant de relleu el
contrast entre l'estat actual de
la cosa pnblica i el corresponent al temps que ell gos-ernava.

Disposicions de la "Gaceta"
Madrid, t3.-La "Gaceta" p ublica:
Reja] ordre de la Presidencia, autoritzant el professor auxiliar de la
facultas de Dret de la Universitat
Central En Gabriel Francos López
perquè pugui començar a gaudir
la consideració de Pensionat, Per
estudiar durant sis mesos a Alernanya i Bélgica la reforma agraria.
Una abra, ídem, a Na Carme de
Burgos Seguí, professora de l'Escola Normal ele Mestresses de Madrid, perque pugui comenfiar a gaudir la consideració de pensionada
per ampliar estudis de literatura a
•
Portugal.
Una altra, aprov-ant la coneessió
d'una pensió per a l'estranger, a favor de la professora de l'Escota
Normal de Mestresses d'Avila, Na
Dolors Nogués Sarda, per estudiar
l'ensenyança de reconornia domestica i les labors aplicables a rescola primäria 1 normal de França,
Bélgica i Suissa.
Una altra, concedint prórroga de
pensió per a l'estranger a favor
d'En Marran Usón Fese, professor
de l'Escota Normal de Segóvia, per
ampliar llurs estudis de Geografia
a Franca i Itàlia, i conèixer Iorga:alzad& d'aquestes ensenyances a
les escoles normals dels dits paisos.
De Gràcia i Justicia. - Reial ordre
circular disposant que pels presidents de les Audienciee Territorials
es posi en coneixernent dele Jet-

jata de primera instäncia la necessitat que comuniquin d'ofici a les
Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de lee seves respectives demarcacions, lea sespeneions de Vagamente i declaració de fallida que
chi incoin.

D'ITALIA

DE ROSSIA

-

El Covern del ves- La crisi dels llo- Trotski dóna a Strecompte Kiyura és guers :: Mussolini semann la culpa de
derrotat a tes elec- funda una ciutat a l'incident amb /lecions
Sicilia
maula
Toquio, 13.-E rt les eleccions
japoneses ha estat derrotat el
Gabinet Kiyura.-Havas.

Les celen
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ELS DECRETS-

LLEIS

NO SERAN PORTATS
A LA PRACTICA
Parfs, 13- - S'ha confirmat
l'apreciació que alije feia Fagencia Hay as sobre la situació
En oferte, el sen-cor Poincarel
ha notificat al senyor Millerand
que el dia primer de , juny vinent, dia en qué la nova Cambra
de Diputats cnmenearä a exerp ir el seu niandat, Ilituarä
dimissió col-lectiva del Govern.
Mentrestant, R1 5 actuals ministres es limitaran a atendre
al despatx deis assumptes conrente, sense prendre acorde ni
adoptar cap derisid que poda
obligar al futur Govern, per resolucione a les quals estigués
del tof alié.
El senyor Poineare 1 els gens
companys de Govern s'abstindran de portar a la practica els
decrets-lleis encarninats a rertlitzar economies per valor de
mil milions de frailes, que es
troben a punt d'ésser sotmesos
a la ratificació del Consell d'EsInt.-Havas.
EL QUE DIU "LE TEMPS"
París, 13. - "Le Temps" assenyala
com un fet digne de tenir-se en vainate que la política del senyor Poincaré
a la Ruhr no ha estat comban/da ni
pels seus mateixos adversaris ni abans
ni durnt les eleccions.-Havas.
LA MAJORIA DEIS DIARIS ANGLESOS ES FELICITEN DE LA
DERROTA DE POINCARE
Londres, 13. - La majoria dels (Haris es feliciten per la derrota que ha
sofert el senyor Poincare, i fan ressaltar la confianza que la nava situació
francesa farà una millar intelligeacia
entre Franca i Anglaterra.
El "Dalle Mail" qualifica d'aclaparadora la derrota del scnyor Poincaré,
arrastrat en reslleviseada de l'opinió
cap a resquerra.
El "Daily Express" insisteix en que
ropinió àmpliament oposada pele 111:25
rellevants bornes d'Estas britänic ha
triomfat de les urnes franceses.-HaVas.

LLOYD GEORGE CREIJ QUE
L'EVOLUCIO FRANCESA CONTRIBUIRA EFICAÇMENT A LA
RACIFICACIO DEL MON
Londres, 13.-En un discurs
pronunciat davant el Consell de
la Federarie! Iliberal nacional
el senyor Lloyd George ha declarat que la virtória lliberal
francesa constitueix un esdeveniment de gran significació
de gran importancia, esperan!,
que Pevolució iniciada constribueixi eficaçment a la pacificaen; del inán.-Havas.
COMENTARIS DE LA PREMSA
NORDAMERICANA
Nova York, 13.--Els diaris
"New-York Ilerald" i el "Times" opinen que les bases essencials de la polilla desenrot
fiada per 31. Poincaré no sotrinan cap rnodificació amb lar
ribada d'un nou ministeri.
El "New-York Times" ategeix que de les esquerres
franceses tindrà cono a resultat que Areraanya cregui que
pot augmentar la seva resisténcia.-Havas.
COMENTARIS DE "L'ENDEPENDENC,E BELGE"
París. 13.-Els comentaris
puldicats per la Premsa estran.
Fürfl respecte de les eleccions
tan reco p ilar que Itur resultat
no significa quo els electors
francesos siguin oposats a la
poutjea desenrotllada per Franca a da Ruhr.

"L'Incleprndenre Beige "la
observar que entre els radicals
i radicals socialistese li ha hi)111PS d'extraordinäria valor 1
carel-lento patrioies, que saberen obtenir ensenyances fructuoses del resullat de les eleccions alemanyee.
Lltir política eventual, ateg p ix, serla essencialment francesa, de la mateixa manera que
va ésser-ho eminentment hm.
tantea la iniciada pel cap del
parta laborista anglès en assurnir les responsabililats del poder.-Havas.
COMENTARIS DE 1,A PREMSA ALEMANYA
NO ESTAN PAS GENS
SEGURS
Berlín, 13.- La Premsa alemanya
dedica 1:erg espai al comentad de
les eleccions franceses, i es mosteen
unänimes en declarar que Alemanya
no ha de'sperar un canvi favorable
per als seus interessos en un Covern d'esquerres.

Sirecussa, 13. - El senyor
uni ha presidit la cerimònia de eolicr
caci6 de la primera pedra de la ciutat
Mussoliana. - Hayas.
EL VIATGE DEL PRINCEP DEL
PIEMONT A AMERICA
Roma, 13. - Durant el propvinent
mes de juliol començarà el viatge del
princep hereu d'Italia a Sud-America, a bord d'un cuirassat.-Havas.
LA VOLTA AL MON EN AVIO
MAC LAREN ARRIBA
A NAZIRABD
Bombai, 13. - L'aviador angles Mac
Laren, que realitza la volta al món, b
arribat a Nazirabad.-Havas.

D'ALEMANYA
Noves negociacions per a
resoldre el conflicte
de la Ruhr
Londres, t3.-Cambra dele Comuns.
-En començar la discussió del projecte anullant eh anomenats "Drets
IrKenna", el conservador senyor
Baldwin presentt una moció de censura al Govern.
En sostenir-la digué que travessant
el país la greu crisi que travessa, no
és convenient de suprimir tals drets,
rota cegada que a ells es deu
rnotta part, no solament per haver
evitas que augmenti l'atur fore6s, sin 6 que àdhuc s'ha aconseguit que
aquest disminueixi.
L'orador acaba dient que la cesa
moció no és cap censura contra el
Govern, sin6 que pot dir-se que representa l'opinió de la gran majoria
del país.

Li contesta el ministre de
Finances dient que l'any passat en atacar els laboristes el
projecte de 11 e i establint
aquests drets, el Govern conservador va defensar-los ene',
gicament, pedo que es indubtable que els conservadors es
trobaven dispnsats a sacrifiear-los, car en Ilur änim esteva que tale drets no passessin
de provisionals.
El ministre afegf que es per
al Govern una qüestió d'honor
suprimir aquests drets, i acabä dient que el Govern no trato
sigirä.-Havas.
4

D'ANGLATERRA
El ministre de Finances fa
qüestió d'honor la supressió
dels drets M'Kenna
Berlin, 13.-Per iniciativa del
canceller Marx s'han entaulat
noves negociacions encaminados a solucionar l'atur minaire
de la ronca de la Ruhr.-Havas,
EL SCOMPLICES DEL COP
D'HITLES
Muna., 13-Set cómplices secundaris del cap d'Estat del dia
6 del proppassat mes do novembre, han estat condemnats
un any i tres meses de tortalesa amb sobresseiment.-11avas.
LA REUNID DEL REICHSTAG
Iterlfn, 13.-El Reichstag no
es 1-remira atiene del 27 de l'actual.-Havas.
ELS BANDITS DEL RIF VOLEN VESTIR-SE
París, t3-Te/egrafien de Casablanca als diaria que els bandas del
Rif, que fa alguns alíes van fer
presoners alguns frases, reclamen la
suma de tioo 'linees esterlines, tiro
camises i 600 albornogos per Une
rescat.-lIavas.
EL CAP D'ESTAT MAJOR POLONE.S VISITA EL CAMP D'AVIACIO DE LE BODRGET
Le Bourget, t3. - E/ cap d'Estat
Major polm4s. general Maltee, ha
enat aquest me( al camp d'avicida examinara nombrosos tipus d'avió que
han estas exposats.
Ha estat rebut per dos regiments
d'aviació i per llurs caps.
Diverses esquadrilles evolucionaren
durant la vitita del generat - Havas.

El diari "Germänia" Wcorda que
el senydr Herriot pronuncia no fa
pas gaire un discurs dient que a la
Ruhr ce trohava compromesa l'honor de la bandera i davant tal impressió ninfo"' no poeta recusar - se.
La "Vossische Zeitung" dits que
no cal oblidar que la campanya electoral francesa va ases inspirada sobre tot per motins de politice listeLes Mientens de l'ocupació de la
rior.
Ruhr i de les reparado» solament
hi jugaren un paper secundad.Haya&

Mocon, 12-Trotski be 44.
clarat que Pincident germanorus menearte d'importància si
el ministre de l'Exterior, Stresemann, no s'hagués identifie
cat amb el procedir de la pa.
licia alemanya. Digue que Rassia, no obstant, desitja continuar en reilacions pacifiques
amb Alemanya.
Als cercles ben informata de
Berlín se sap que, durant la
violació de l'edifici de la dele.gació comercial russa, la policia alemanya s'incauta de malta
documents comprometedora.hayas.
MANIFESTACIONS DE PRO,
TESTA A MOSGOU
Moecou, 13.-En les manífestacions celebrades diumenge
passat per protestar davant de
l'Ambaixada alemanya contra el
recent incident germano-rus,
van prendre-hi part unes
550,000 persones.
Analogues manifestacions de
proles s'han celebrat a altreal
ciutats.-Havas.
Berlin, 13.-Al "Berliner Tage-1
blatt" li comuniquen de Moscou es-tant que, amb motiu de la inauguració d'un monument a Voroswsld,
l'ambaixador rus que fou assassinat
a Lausana fa un any, es desearotliaren manifestacions antialemanyes.
-Hayas.
EPIDEMIA DE PALUDISME
A RUSSIA
Riga, r3. -A conseqüència de les
calors excessives s'ha declarat a
Rússia una greu epidemia de febres
paltidiques, que es propaga rapidament, particularment al Cimas, en
el setanta cinc per cent es troba
atacat de la malaltia, mancant gairehe per complet la quinina.-Havas.

INAUGURACIO DEL CONGRES COMUNISTA
Londres, 13.-Telegrafien de Morcon anunciant que el Congrés del
partit comunista celebrà abre la seva sessió inaugural a Tashkent
(Turquestan).-Havas.

Darrera nora
DEL Mitki<OC
Melilla, 14 (rebut a tres quarts
tres de la matinada).-EI comandantgeneral Sanjurjo, al miedia. ha rebut en audiencia tcts els caps dels
cossos, presentant-se el general García Aldave. Despees ha debut les autoritats civils, entitats oficials, etr.
A rordre de la plaça es publica el
comiat del general Marzo, expressant
la seva gratitud a totes les Meces. A
la mateixa ordre Sanjurjo felicita
l'exercit per l'èxit de les darreres
operacions.
-A les set del mati dahin una
columna acansphi prop de Sidi-Mesaud. El terci es mantingué en els
seus llocs. A les guatee de la tarda
acabaren els trebails de fortificació,
anant les forces a Dar Quebdani.
Tornaren a sortir per continuar
els treballs. Des de la posició d'Izem
Lauem han disparat contra un grup
rifeny.

- Se sap que en els tres darrere
combato els rifenys han tingut reo

morts, entre els guata hi ha un fill
del kaki Miahmed Aukarka, de Tensemen. Les bajaes espanyoles són
gairebé totes del terci o indigenes.

L'AFER DEL BANG DE
CASTELLA
Din im diari que el magistrat seOppeo, que actua de jutge especial en l'afer del Banc de Castella, ha trobat fonaments que posen de relleu la responsabilitat contreta ¡seis consellers i altres persones acusades de diver5113 delictes
d'estafa. Sembla que segons el jutge tests els qiie constitueixen el Consell haurien d'ésser processats, però
co llague l'Alt Tribunal ja va revocar el primer aute que dictä el jutge del districte de l'Hospici, és molt
probable que el jutge especial es dirigeixi per escrit al Tribunal Suprem exposant els fels i resultäncies
detivadea de lea actuacions per sollicitar la degluta autorització, dorat el nou estudi i diligenciesepracticades, per poder processar les personalitats que en unió del comte del
Moral de Calatrava formaven el
Comen trAdministració del Banc da
Castella.
MES DEL CONSELL
111. 0r

FERROVIARt
Madrid, 13. - El Consell Su,
perior Ferroviari lambe ha diea.
eutit la baso 1ó, que es retereix a tropes de ferrocarrils.
Determina que les emprimes
admeteran en les mores sarna
les desees i gablete deis regimente de ferrocarrils que la
proposta de la Direcció del sera
vei militar determini et Goe
vern. Ha estat aproNada.
•
A la base 17, que traota
ha resoluoid dele problemas
treball ferroviari, que es resol...
dran per tribunal eapactial 1•
quan calgui pcI Gayera, no
entrà en estudi.

•

_un-muerte \
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SERVEI MEl'EUROLOGIC DE CATALUNYA
DI. 13 do mal lg do 1

ATMOEFZRICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observado» d'Europa,

Nord

924

' a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATI. (Observationa de La Xara* meteoroldgica catalana, comunicadas per telifon):
Persisteix a iot Catalunya el régim de bon temps

d'Africa i l'Atlàntic, rebudes per telegrafie sense fil):
calor: mentre els colleides metällics
Regna
temps
a la Península ibérica, mes ha
*Cm Wolfgang Ostwald bon
són ¡neo'són co/orejats. els orgànics
aumgentat
notablement
amb cel completament sere i vente encalmats. — La
la nueolositat a les costes
loes, L'or,
que té el seu color caree
SEGONA LLIÇO
de ICantäbric. — Les baixes pressions es troben simáxima temperatura ha estat de 31 gratas a Flux,
teristic i conegut a l'estat metällic.
siste,
anterior
el
Ilic6
en
la
•
t
befin
tuades
al Nord d'Europa, i s'observen abundoses
i la mínima a Puigcerdä de 6 graus.
coHoidal com un estat de disperse:, presenta blau per transparencia, yer- pluges a les Illes Britäniques, amb tendencia a intevecial, entremig les dispersions gres- ma a l'estat colloidal i verd en les
tensificar-se a la mar del Nord.
dispersions moleculars; cada un d'aPares i les dispersions de tipus molectr
quests coloro es pot obtenir en distints
lar,. el professor Ostwald estudiä les
earacteristiques experiencials pròpies vidres als quals matisa. La plata pre'
dels sistemes colloidals, les quals (s senta graduacions notables des del groc
fins ad vced, d'una manera parallelas
distingeixen dele altres graus de dispersió. Com que la fenomenologia re- també; es l'ordre de dispersió de les
seres partícules. Tots aquests fets
lativa a aquest estat es tan nombrosa,
cal establir de bell antuvi una selec- mosteen com no intervé solament la
constitució química dels cossos en la
cid a favor dels fets mis característics.
Una nota distintiva is la difusi6. Ja formació de color, sinó que l'estat de
Graharn havia distingit les substàncies dispersió és, alhora, un factor impareolloidals d'almea que ell anomenava tantíssim.
(distinci6 sense fonament) cristalloides,
basava la separació en la yelocitat
de difusió en un medi: una primera
distinció abrí pot atrihuir-se en la constataci6 que en les dispersions moteenlars hi difusió, no en les colloidals.
Una altea nota censisteix en la clic,EL CURS FOLCIT I TOIMES
anitjancant procediments especials'
AL C. E.
es preparen unes membranes dites seAvui, a les tot de la tarda,
mipermeables, a través les quals pasal Centre Excursionista de Caeen les partfeules petites pròpies de les
dispersions moleculars, però no les ma- talun y a, el senyor Foleh i Torres, director cic: ls Museus d'Art
lees dele sistemes colloidals. Una
VENTS SUPERIORS A BARCELONA. Sondatges de ratzubsfera Ihnen a tes 7 del roati):_
Arqueologia d'aqiiesta ciutat,
membrana essdpermeable és formada
, Altitt.d. matees:
250, 3 00, 1000, 2000, 3000, 4000.
del
curlliçó
primera
donarb
la
sempre per un colloide a restat nomeDirecció:
ENE., E. SE., W., MV., NW.
set,
sobre
"Els
monuments
de
N elocitat en metres per segon:
nat de gel; n'Es un exemple un paper
2,
3,
8,
5,
5,
9.
Ja pintura romäniea catalana
filtre contenint tma minca capa de gedamunt la tanta, i la seva imlatina, certes anules vegetals, el paper
portäncia.—Estat dels coneixepergami, etc. Posare el sistema disments sobre aquesta pintura,
OrISERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCE-CONA
pers en el seu interior i a l'exterior
en emprenden el procesal estudi
Hores d'observació: 7, ra, 18 llores
solvent par, hem distingeix fäcilecte
utilitari
de conjunt.—L'as p
Bardmetre a zero i al nivell de la mar: 7654, 7652. 765'2. — Termimetre sec: seio, 20'8,
rnent el sea estat: si la dispersió és
a
dels nsonuments",
Termòmetre humit: 15 .9, 1 57, 1 7.3. — Humitat (c entèssimes
saturació): 64, 56, 75. — Direcció del
moka:lar, el sistema dialisa. és a dir.
El dia 21 del corrent. la Seevent: NNE., SE., SE. — Velocitat del vent en me tres per segon: t, 5, 3. — Estat del cel: nuvolós, quatravesea la membrana; si is colloidal,
Centre
del
dit
d'Arqurologia
si seré. — Classe de núvols:
cirrus; cúmuls, cirros; cirros.
ro. Mitjançant aquest si s tema. pot cid
inaugurarä l'anunciada exhibiTemperaturen es:cremes a l'ombra
eeparar-se igualment cada una de les
fotogràfica
d'imatges
ció
litaima:
22'5. — Minima: e4'6, — Mínima ar ran de terra: 136. — Oscillació termométrica: 7'9 . —
fases d'un sistema polidi s per sat, és a
la Verge, del periodo romänic,
Temperatura mitja: 18'5. — Precipitació aiguosa, d es de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
¿ir, d'un eemplex en hi hagi dispera Catalunya.
que
es
conserven
dia
de
la
data:
do milímetres. — Recorregut del ve nt en igual temps: 36 quilòmetres.
gions molgeolars i d'altres coNoidals
mateemeseladee. Aquests petits i sen- A LA INSTITUCIO CATALANA
D'HISTORIA NATURAL,
ailts aparells sin habituals en un laboratori de cedloidequ;mica. com
En la darrera sessiii de la per diferente conceptes, 814; reinspecguessin dintre el corc, que mis que el
Fin en ni, general de la investigació
institueió Catalana d'Ilistbria cimS. 72; desinfeccions per diferents
corc hauriem de dir-ne el papis de les
quantitatives, les balances: s'anomenen
coneemes, 1,580; desinfeccions per
Natural, el doctor Zariquiey Alquantitats en cartera forçosa a la maamb el terme genèric d'ullrafiltres.
11.~...."114n•••
varez va donar cornpte d'ha- blanqueig, 211 equivalents a 6.543 mesanea de 194, la coritració d'aquestes
Revisats els mitjans que serveixen
ver-se trobat a la "Cueva de tres turadrats de superficie; peces de
accions és indubtable que estaria per
eser establir tina separació deis sistelas Maravillas" de la serra de roba desinfectades en les estufes. 1,602;
damunt de So.
mes de dispereii Molecular d'aquells la "Mario , la" (Alacant), el O- peces de roba destruirles en els foros
Pesó cal sotmetre's i estudiar la reaarornenats eolloides, el professor Ostcoleòpters
cavernícoles
crematoris. /96; vacunacions contra la le77.2.,Pentr adritird eNttig
p ere de
litat.
raid estnelii la manera d'establir la
a
s",
descobert
verrala,
practicades
domicili,
y
"Spelaeehlam
l27 .1.23'
423;
I la realitat és tan limitada i tan
distinció d'aquests d'aquelles altres disla cena de "San Jultän" de la ordres de vacunació tramitarles pei conminsa que avui i tot, davant d'aquesta
pers:ons m'asieres. La caracteristica
mateixa provineia en 1370 per cepte anterior, Lt y l; multes traminova que d'un moment a labre no serà
principal d'aquestes consisteix en la Ehlers i que hom creia ja es- tades per resisténda a vacunar-se conun secret per a ningú, el nostre rotlle,
reclimentaei6 adés espontänia adés protra la verola, 82; hospitalitzactons
tingit.
que no ostenta ras una força hercúlea,
vocada per raccib d'una foraa centriEl senyor Bofill i Poch pre- practicades, ts.
ha hagut d'absorbir vendes de Madrid,
fuga.
sentä una Biela de moluscos
CRIDA
i el canvi mes aviar iba aclofat a
Ja es fiu reatar en la primera Ilierí
recollifs en els aluvions del cafemethczer2,.....
Borsa, si bé en el Borsi mostrava una
S'adverteix a Vescrivent municipal
eme cal adrnetre entre muests estats
nal d'Urgell, entre els que ci- en situació d'excedéncia seuyor Jau- ValtSK;
cesta inquietud de puja.
d'altres interrnigs en totes les gradas
ta "Lynmnaera auriculitria L.
Mes que pel que signifiquen dues
me Planas, el dornicili del qual s'igrimas imaginables, els quals marquen
i Theochexia fluviatilis L.", que nora, o a algun de la scva familia, que fAirkeliC
pessetes més de dividend del que geneuna transici6. Una frontera. peres hi
fins ara no havien estat tro- es presenti per a sin assumpte que li
ralment es creia, pel fet del gest ami;
ha admesa : restablerta per l'ordre
bades a la conca del Sogre.
qué s'obre la porta. cal esguardar el
interessa, a l'oficina de personal de
visibilitat que pos obtenir-se amb (I
El senyor Torres Mínguez en la Secretaria de l'Ajuntament.
fet amb consideració
rnicroscepi; aquest separa els sistemes
un notable treball de la seva AVUI CELEBRARA SESSIO LA
R. Surinyach Senties
de dispersió grossera. de partícules viespecialitat que de els molusCOMISSIO PERMANENT
de maig de 7924.
Dimarts,
53
▪
dels altres excesivament
cos pulmonats despullats (HiLa Junta que havia de celebrar ahir
per ésser compresos dintre el poder
n-mes) descrin una nova espésie resolució dele sistemes òptics consieh>, "Arion ruginosus" trobat a la tarda la Comissió Municipal PerEl Foment de la Sardana de Barcegues. Si ¡Sons enalitza les caracterisa Ifoslalets (IP Bas i una va- manent, ha estat ajornada per a avui, lona, que amb tant d'encert i entusiasdimecres.
Sigues de les imatges microscòpiques hi
a
la
qual
detambó
nova
ricial
me organitza audicions de sardanes •
trote le seva principal nota en el fet
nomina "cbloridiscolor" del LA MATANÇA A L'ESCORXA- les nostres més populars places núbil.
d'ésser obtingudes per refracció dels
"Arion hortensis" Fér., tarnhA
DOR
qucs, ha contractat per al dissabte que
raigs provocats per la llum ene inridilostalets de Bas i fa avinenBeis, vedelles, 473 i Ir per a ve, dia 17, la prestigiosa coble L'AlianVaixells entrats
dele damunt reflecte, a través de cris'
tes les sospites d'haver trobat Sarrià; moltons, 186; crestats. 6: ca- ça de Ripoll, que de ternos ençà no
talls de l'objectiu i de l'ocular, la misVapor italià "Inés", de Trieste,
un género desennegur fins ara brits, 11S; anvells, 1.053; ovelles, 643; hem aplaudir en aquesta tintar, per una
fió de la qual consisteix en aplicar al
amb fusta. Amarras moll del Mora Europa.
cabres, 24, 1 poses 246.
audició que tindrà ¡loe a l'espaiosa plastarnany.
rot. Consignatari, Loverdos.
I.A CONFERENCIA
de
la
nit.
Pi,
a
les
deu
ca
del
Vapor holandés "Berenice",
! La vi,ibilltat, pers, de certes parDEL
DOCTOR
P1TTALUGA
El
Foment
fa
present
al
públic
que
Cartagena, amb cärrega general.
tiente s . impasible de tenir adhue amb
tots els di,sabres, de set a nou, dóna
La conferancia que Irania de donar
Amarrat nooll de Barcelona N. Con>la minore microscopis, s'obrí fàcilclasses gratuites dr sardanes al carrcr signatari, Talavera.
meist per abres mitjans. Huir su) el doctor Pittaluga sobre el tema "L'odel Rec Comtal, re, pral, prop de
bra sanitaria del Comité d'Higiene de
Vapor espanyol "Sagunto", de
que els gränuls de pols existents a
l'Arc del Triomf.
Cartagena, amb carrega general i ß
l'aire eso la proporció d'un aire perfec, la Societat de Nacions" ha estas ajornada fins divendres, a lee set de la
passatgers.,Amarrat mol] d'Espanya
ja meist respirable són invisibles dispoL'ESCOLA CATALANA DEL
NE. Consignatari, Companyia
aant ädhuc deis majors augments; nri tarda.
CARRER DE MONTCADA
Transmediterrania.
obstant, basta que un raig de sol peDissabte passat, l'Escola CatalaVapor espanyol "Enriqueta
reir; a l'interior d'una cambra fosca
na del carece de Monteada celetnä
de Cartagena, amb càrrega general
perqué hom pugui percebre en el ti:
al teatre de la Comèdia, de Grai 114 passatgers. Amarrat moll d'Eslinche de llum format una pila de corcia, una vetllada teatral interpreD'alije a avui havem intensificat la panya W. Consignatari, Ramos.
puselem dotats de moviment. Analit:
tada per la Companyia Catalana resma informació 1 podem ja asseguVapor espanyol "J. J. Sister", de
rant les diferencies, hom nota que es
d'Art Dramitic Claramunt-Adriä, rar que, efectivament, en la Memòria Palma, amb cärrega general i 83 pasLICEU
n'acta senzillament d'un problema d'ilrepresentant
ano!)
„éxit
la
divertida
Ilutninació; en el darrer cas, aquesta
que el Consell d'administració del fer- satgers. Amarrat moll de les DrasORQUESTRA PAU CASAS
comedia en tres acres d'En Santiasanes. Consignatari, Companyia
re:taza sobre fons fose i lateralment
rocarril Nord presentarà a la Junta
Demà,
dijnus,
a
la
nit,
tindrä
go
Rossinyol
"Els
savis
de
VilatrisTransmediterränia.
tilquest sistema permet així de descud'accionistes el dia 24 es proposará, un
Por,
el
primer
dels
dos
(mies
ta".
En
la
representació
es
distinVapor espanyol "Carmenchu", de
brir reterogeneitat òptica d'un sistema
dividend de 24 pessetes netes.
concerts organitzats per l'emgiren les senyores Cazorla i Guart,
Tarragona, amb càrrega general.
1 fa observables les di s persions himeDel narre record — i és un record
presa d'aquest tontee, per tal
i les senyoretes Monasterio i PuAmarrat mol! d'Espanya %V. Conn:Mies dites colloidals. Basta collocai
que l'Orquestra Pan Casals doni ja i els actors Domínguez, Xuclà, que abraça més d'un quart de segle signatari, Freixas.
damunt el cilindre de Pum que fa visia conébter al públic barcelonf Doménec, Adrià, Nona, J. Clara- disisrória bursätil — el Nord no havia
Vapor espanyol "Arantzazu", d'Ables les partícules citades un microsels programes que execularä munt, Fornaguera, Sarda, Trull, repartit un dividend semblant.
vilés, amb carbó. Amarrar moil de
ropi per tenir l'aparell annimnat ultraAmb menys dividend que ara havien
dinlre pocs dies a Paris, amb Carda i Claranumt.
Ponent.
'enirroscogi. Amb ell e, distingeix claarribat a loa.
nioliu de les festes de l'OlimAcal:It la festa amb un recital de
Pailebot espanyol "Joven Paquigament el conjunt de moviments dels piada.
Es clar que eren altres temps.
cançons
cantades per l'antic alunito", de Palamós, arrb cirrega geiquals sin dotats els gränuls dispersos,
Enguany sha imposat la forea del
Per a aquest concert Osa oh- ne de l'Escota, l'erninent tenor NEonoviments en direccions distintes i sen'
tingut el concurs del ci,lebre mili Vendrell, acompanyades al pia- drup bilbaí que ha yan comentar re- neral.
Vapor holandés "Jolena",
./its oposats d'una faisó no regulada
violoncel-l is t a francés Matutee no pel senyor Vall, "A la taverna petida no en t.
Malta, amb petroli. Amarrar moll de
ver cap fiel coneguda i que són els
Por primer cop en molts anys el
Mareseal, el qual, acompanyat d'En atanor, Apeles Mesures;
resultare dele moviments moleculars
del violinista Pass Casals execu- "L'emigrant", Vives; "La ginesta", Nord no ;infra seguint el criteri de Ponent. Consignatari, Petrolera Esprevists per la teoria cinética, manifer
tark el "Doble coticen", de Pujo!: essent totes elles molt apura- restricci SIC l'Alacant, 1, davant, d'a- panyola.
tete d'aquesta faisó característica en
Brahms.
Ifaixella tortita
dide, i veient-se obligat a bisar questa actitud, si l'Alaeant no llagues
pis sistemes col1oidals. Aquests moví'
Tarnhd figura en el programa "L'emigrant" i cantar fosa de pro- ja celebrar la Junta potser seguiria el
Vapor espanyol "Eugenio Dutrús",
'enents deservats per Brown, i aus omela célebre "Simfonia incomple- grama la romanea de l'opereta de criteri mes Iliberal o més arriscat def
en Ilast, cap a Gijón
pat per abed Previa"( hrenunid, defi- ta", de Schubert.
Nord, pesqué cris costa molt de creure
lAragallei Ribas "Pel teu autor
Vapor espanyol "Teresa Paniies",
pauten d'una manera precisa l'estat colles dues poderoses companyies no
qtte
Completen el programa l'OEntre les 'omites entitats adheriamb càrrega general, cap a Cojón.
nidal d'un sistema.
desitgin o no els convingui anar unides
bertura, de Coriolh, enmeló del
des a la festa lii ¡savia representaVapor noruec "Orm Jarl", amb
Altres caracterfstiques que cita el meslre Casals; la Ilapsielia
cions de l'Associació Protectora de i no desentonar.
càrrega general i trànsit, cap a
Tal volta arrisnt no ho sia gaire
professor Ostwald com a pròpies d'a- Debussy, que exermfarn l'exrel- l'Ensenyança Catalana, Lliga Regionova.
quell estat sin deeluides de l'estudi de
lent solista senyor No; la Sar- nalista de Gräcia, lea-senador En el criteri del Nord, pesqué si en mig
Vapor espanyol "Florinda", amb
dana de Garrota, titulada -"A
les forces que modifiquen la grandäRicard Ramos Cordero, En Ba- de la situació poc espontània que
eärrega general, cap a Londres.
Pau Casals", i, per fi, l'estrena
ría de les particules: la condensació
gunyä, del Patulea i moltes abres crea el lent 1 confós plet ferroviari
Vapor espanyo/
Carmenchu",
d'una obra del mOsie eatalh
reparteix un dividend optimista sea
ver precipitació, per exemple, que les
entitats culturals.
ami.> càrrega general i trànsit, cap
sens dubte que pot fer-ho cómorlament
;loan Mnnun, eonsistent en un
-,ja pasear per partícules grösseres; la
La
part
musical
a
Marsella
i
escales.
anà a eärrec riel
sobretot, que el ven assegurat i tal
I isnlueid, la qual ks fa mis petites fins Ballet de la APV/1 non tragèdia tercet vele que executà, entre altres
Vapor espanyol "Pedro", amb el
volta superat en vinents exercicis.
msdevenir dispersions moleculars, ha lírica "Tierna i Ante".
set: equip, cap a la mar.
composicions, "La sardana de la
aambi forces químiques: per eintesi,
Aquest dividend de 24 pessetes fletes
Santa Espina".
Vapor angles "Milltown", amb
1111~1~111111:111311=
poden arribar-se a fer les molécules
loe si res no s'hi espatlla — i que
càrrega general i trànsit, cap a Casproa (rones perqub arribin a tenir el
espatlli res ja és molt difícil — es
feilst.
BARCELONA
tatuan( propi del caolde; l'albúmina
repartirà, representa al tipus de 70 ud
Vapor holandés "Berenice", amb
Estreni
'Vi un exemple, el solidó, probablemeht
ínterin del 685 per mo, perd calcular, cärrega general 1 trànsit, cap a Sant
Ola mi altre.
ja
con' correspon, al tipus de 65—
La notable companyia de l'eminent
Carlos.
El dector Ostwald fa notar com cal
actor En Ricard Puga, que amb tallas el cup6, representa tm interés de
Vapor espanyol "Cabo Corona",
D'IlIGIENE
ESTADISTICA
7'38
per
seo.
tant d'èxit ve actuant al teatre Bar01« ni conque en °posar l'estat crisamb càrrega general i trànsit, cap
feia
Graluun:
hi
Segar. estadística facilitada a l'Al- celona, ha anunciat per a avui l'esSON al Collcidid com
Si es tractés d'accions d'una altra a Marsella 1 escales.
adieldes criatallitzats caen l'or, com caldia per la Direcció de l'Institut - trena de la comedia en tres actes constianyia important com aquesta, però
Vapor espanyol "Ehrique Balleseaneitats ela midan. d'albúmina I Municipal d'Ilikiene, durant el passat dels senyors Graiales 1 De Miguel uso com aquesta subjecta a l'apassio- teros", en [test, cap a Gijón.
titulada *El ador de la vida y de nament i a la necessitat variable de
fitet d'abril foren prestos pel dit In,miednefee.
Vaisor belga "Lys'', amb almena
sitia ela mgüents 'unja: In4cccions la muerte
cotitaaciou emuculativ_es. i si no tia- general i triumit, In a 7„3jiagoaa.
/atabla ti l'emartat.
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Notes diverges
L'Associació de Música té en preparació dos concerts, l'un a carrec
del Quartet Lenes i nitre pel tercct
Casadesús, de París, però les dates
dels quals encara no han estas fiabades.
— Ha estat de nou suspés per
l'autoritat governativa el setmanari
"La comarca d'Olor". Ara la suspensiö es indefinida.
— Amb el fi (l evitar possibles
accidents l'autoritat ha disposat que
101s els go,sos siguin registrats i
usin morrió.
--- De conformitat amb l'estatut mu
nicipal a les oficines de l'Ajumament s'ha fixat el despatx per al públic d'onze a tretze.
— Ea estar reelegit president
la Federació Patronal En Josep Mató i Carbonell.
— A Castellfullit de la Roca
bolcä un carro, sofrint algunes contetsions greus, el qual el guiava En
Joan Vila.
— Durant la setmana passada es
registraren (marre morts, tres naixements i dos casaments.
— Per diferents funcionaris municipals s'está procedint a la confecció del nou padró del cens electoral.
— Després de molts anys de regentar una cscola particular a la
riostra ciutat, ami, igual fi s'ha trasnadat a Calcita de la Costa el nostre particular amic el mesure N'Antoni Eagella.
— Estan exposats al públic els
nous pressupostos municipals confeccionats per a l'any econämie de
1924-25.
— Per al primer de juny estä
anunciar un non curs a l'Escola militar d'aquesta ciutat.
— A l'església dels Pares Caputxins s'ha celebrat la festa de la
Divina Pastora, amb diversos acres
que han estat molt concorreguts,
prilicipalment la processó de la tarda del diumenge.
— Diurnenge hi llagué un partit
amistós entre els reserves del Marines, F. C. i de l'Olot F. C. Fou sols
Un passaternps amb fort domini deis
locals i un bon porter en els forasters. El resultar fo u de tres gols a
un a favor dels nostrcs.
SABADELL
Una reunió de persones
El senvor delegan governatiu ha
cursar aquesta circular:
"Delegación gubernativa de Sahadell.—Ciudad o flavo 1 toar. —
Muy distinguido Sr. mío: Fijada por
el Directorio una orientación de la
futura política de la nación y con
el fin de dieta a conocer e iniciarla, loe convocado para el próximo
dia 13 de los corrientes una reunión
de las personas mas salientes de la
ciudad en el salón de actos del Ateneo de Sabadell a las siete de la tarde, a la que espero concurrirá usted.
Dändole las mäs expresivas gracias
por adelantado, aprovecho la ocasión para ofrecerme de usted affmo,
q. e. s. no—Fernando de la Toure,'
Ens sembla adient fer notar que
aquest Ateneo de Sabadell,:—contra
el que aten de lora casa nostra
drin creure—no te res que vence amb
el caracter que tener' ei5 Ateneus
de tot arreo del món. Aixi, no es
tracta de cap societat important de
d'hura ni de hon tros, sin.; (rima
societat que en altea temps fou
portant i que ara es veu recluida a
una vida Perita, amb un nombre
molt limitas de socis que se scrveixen del local únicament cono a lloc
de reunió. Per acabar de donar idea
de l'estas actual d'aquesta casa. només direm que avui l'Ateneu t arrendades a diverses organitzacions i
entitats la majos part de sales i
cambres de l'edifici social, utilitzant
l'Arenen prémiament dit únicament
la sala-café. No especificant dones
en la sala de l'edifici de l'Ateneu on
sera la tal renniO, hom suposa que
se celebrara al salú-café, que dnna
a la plaça de Pi Marean.
GIRONA

Exposieió a l'Ateneu

Sessió de
la Diputació Demografia :-: El
xinsmt concert de la Diputació
vinent concert de I'Associaci6 de
lensica
Altres noticies
A l'Alerten de liirona ala obert
una exposició de paisatges empordancsos d'En Bonaterra, essent molt
visitada.
— Ha estat convocada la Dimitad() a sessiú extraordinäria per
tal de procedir a la votaciO d'un
nom per a la designaciO de dos se_
prescntants de les Diputacions a la
Junta de Liquidacions creada per
Retal decret de 12 d'abril darrer.
— Durant el mes de març darrer
hi va haver en aquesta provincia
O40 naixements, 512

dentario:1s i IS9

matrimonis. correspqnent-ne 43, 43
i 12, respectivament, a la zapital.
— S'ha possessionat del carrec el
director de la sucursal del Banc
d'Espanya, senyor Eduard Ibero
Herrero.
— lla estar enterrat al cetnentiri d'aquesta ciutat el senyor Ernili Guilayn, hanquer brasil«, mota
fa poc a París.
— Aviat començarà a publicarse un setmanari humoristic gironí
titulat "El senyor Narcis"..
— ¡la estat destinat a Barcelona
l'inspectdr de /a Renda del Timbre
de l'Estat, senyor Eduard G. Centurion.
— Ha pres posseesii del arree
.de aeczetari de la Junta de Govern

dels Establiments de gen
de la Mancomunitat en aqUeity
tintcua . el senyor J. Font i F
Dilluns vinent, dia ta,
lloc el vinte cotice rt ae
A l segon
de l'Associació de Música d,
ta ciutat, confiat al U ° pasa
de París, el qual ha estar d
pel gran compositor R avel per
pretar el programa del "Festita
vel", que ha de ce/ ebrar-se a
celona. En aquella data agbi
termini per a la inscriptiO
socis en les condicions actual.,
quota mensual de 2'50 pessetesi
a adquirir invitacions individ
miliars a 3 pessetes cada una
d'aleshores pausa du pagar.e
quota (l'entrada de lo pessetes
— Diuen de Figueres que
els dies de Eres i festes
a aquella ciutat 10467 viatgers
— A l'estadi de La Bisbal
celebrat un partit entre 117.E
balenca i L'Escala F. C.,
e! primer el cantpionat del
d'aquesta provincia, per un gol
ro. Diurnenge vinent tindrä
mateix camp el primer partit de
mudó al grup A entre el F
Orion, ele Santa Coloma, i 11„
Bisbalenca.
— A l'estació de Celare hl
mes de 500 vagons de patates
transbordar i garebé altres
Portbou i Llansä.
— L'Ajuntament d'aquesta
tat ha.acordat construir un peo
formigó arrnat per al tränsit r
que substitueixi la passcra del
del Carme.
— El dia 16 -d'aquest mes,
prés de la sessió de la Dipt:
es reunirá la Comissió previa
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SITGES
L'escorxador
Ens demanen diversos veías
cridem l'atenció de l'inspector
inicial de Sanitat sobre el
acord de FAjuntament de fer
cionar com escorxador un e
construit prop del cementiri, el
ocasionarla un veritable atemptat
la salut pública i motivaria aa
traiment absolut de forastera i
tiuejants. Ja Fan). 1922, essent
vernador el general Martínez
do, prohibí l'acord amb la
provincial de Sanitat (fobiir el
escorxador mensure no sinus.
un altre cemcntiri, en !loe
la qua% prohibició queda isrma.
anib els canvis de regidors i de:
pui t or de Sanitat, es veu que es
sorpendre la bona te de la su
niat dernanant-se una auton
"interina" per fer funcionar
xador, ami: gran aldarull del
Senyor governador, cal der
la Ilei a tothom, encara que
de la U. M. N.
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BA DA LONA
No han estat encara deseo
els autors del doble assassi
La 'e-ni:tedia civil i la poli
conl inuen act ivament les rae
(mes per tal de d2scobrir
asilare de l'asean al Calé
panyol, 1 on el qual, com

sabut, resultaren dos merts.
Per lu yen incorregut en
verses contraffircions, va A
detsngut el dependent Ra
!semi, si hl in& fard va
alliherat ansah la garant:a qus
s'absentaria de Badalona,
permIs
jutge militar

tructor de la causa.
Fina ara notnAs estan
gute per suposar - se'ls
eats en el succés de referil.
Gregori Serrano i Joan Ze•
S'efectnä (It
duce víctimes, compren-al
que Francesc Plana tenia
tre,ferides de bala, una del
mortal de necessilat.
El Rossend Folch. dues
des , per?) ambdues mortal
A las tres de la tarda va e
miar -se Fenterrament de
vietimes, havent eqnstiuitt
te una sincera manifestaré
Per l'artivUat que de5ple7.t
les torees a les ordres del jul
ea ereuen imminents altres
tencions.
No cal dir que el doble e
continua rontitnint el U'
preeerirde toles les eonver.,
L'alcalde ha disposat ved
ra endavant tot a ele cafès
tablintents por l'estil, tanquia
la una de la malinada.
MANRESA
De raternptat contra el jutge
nicipal de Fonellosa
Ha estat a la nostra ciutat e!
mandant d'infanteria En Cris
Fernandez Valdés, jutee real
de causes de Capitania general,
ha estat instruint cliUgéncies
stleec, c °corregid al tel
Fonolloa, tenue de Fa' ,, i del
ja dovavent compte en /a n
edició del diumenge.
El jutge militar. despré s del"
6re declaració als detingets.
tra s lladar-eu' al loe del erina Pe'
igual amb el ferit seavor So'd
l'estar del qual continua essent
estas pcI qual motiu ha estar
possible traslladar-In a alaneez

1

di
La

res 14 de Mil; de 1924

otes d'Esports
si la' victòria es en esport quelcom que no cal peritre de vista,
cal tenir present (..orn a factor
interessantissim la forma en
que ha estat obtinguda, ja que
no són dignes d'ostentar-la
aquells que la cerquen per mitjans Micas.
La idea d'esport i de patria
sön tan prtralleles que no es
concep avui colas hi pugui
t'a y er qui no comprengui la seva estreta relació.
Les Olimpiades que hom celebra suara a París, en las quals
lii leisen represontaciO els mas
variats grups elides, en s'in la
prova manifesta. Sota aquest
aspecle es necessari que els directius de tot cerele esportiu
tin g uin esa compre a rada instan' l'alta transcendencia de
la tasca que realitzen els seus
afiliats, i contribueixin a que la
seva individualitat racial amb
la präctira esportiva resulti
f indament superada.
A. If.

eche immediats
de tot cercie

esportiu j
.•

ta-princi pal finalitat de tot
tea esportiu ha desser foliar entre els seus afiliats
i la präctica dels esports.
quant se separi d'aquest
„tiu podrà ésser sota difeaspeetes interessante, peala 'larga debilitar l'efieaspertiva del cercle fins a
ar-ia.
L'esport tendeix primerament
" .ncipalm ent al millorament
..d p le individne i deis poldes;
rticat arnb mètode, fa els
físicament forts, que
sal rom dir allunyats del
de les passions
Convé. dones, que la
tira dele esports s'encama:me s gran nombre possible
äividus.
record. el eampionat o la
le competició, ss3n interese perquè ens donen idea de
-tencialitat de les collecti3 . dele individus. i perquè
un gran esttmul per a la
5i,5 de l'esport, però fora
no s6n mes que episodis
pràctica esportiva. Més
atis. que un cercle compediversos centellare dinje que signin mitjane
orante de l'esport. que no
posseeixi només un sol
de jugadors susceptible
-!1"ar a finalista en un canast.
cercle esportiu ha de
. er amh diles classes de
.s. aquells que ho són per
:!car els esports i els que.
atats de la gran virutalitat
ativa de Teeport i de la
:1 física, vulguin desinteiiament encaratjant-los. Tot
interés, per respectarle i
st que sigui, no es digne
ortingut en consideració
.rPritables esportius.
pritet,ica ele l'asport ha
desinteressada. El pro-2.'!nse contrihneix, in.:.ernent, a perfercinnarfeeniea i a la seva
tot això fins a un cert
. Cal tenir en compte que
«ofessionals no t'aran pronr resport. ja que havent
tete els resiords netnnis
, rts pels amateurs. Os por
no impossible. que
essionals els millorin.
fi:vulgar:id de les regles da
'. el mateix que el seu
acepte moral, és una rascerrles espartius
l'entreprondre amb en151' ennstänrin a fi i M'eme
o moral esportiva no den sofreixi lamentables
,ions. d'un disertada acorre amb rna s sa fre-

BOXA
LA GRAN RECNIO DE DISSABTE UZCUDUN-N1LLES I
111:1Z-DENAIN
Despees de la fulminant vietória oblinguila tris:sable passat a Bilbao per Pauli Uzeudun davant de Paul Journee,
en menys d'un mima( i mig de
combat, existeix una gran expectació entre el nostre món
pugitistic, que encara no ha
vist boxar el celebre boxador
base, per veme el que tarta tizcudun davant Marcel :saltes que
es indiscutiblement el boxador
de més talla que fins ara horn
h ha posat davant.
El resultat d'aquest encontre sera per a Pauli Uzeudun la
seva consagració definitiva
com a boxador excepcional o
be la interrupció d'una serie
d'fixits ressonants que será la
corifirmacid del que molts asanib referencia a la
tècnica del base que és encara
bon ale deficient. Sigui com
sigui, l'encontre ha d • ésser dels
mes interessants i d'una gran
transcendencia itilernacionail,
ja que el nom dele dos adversaris es cotitzat ja a tota Europa.
Figuren a mes a mes en el
programa, subjecte encara a
variacions, els següents encont res:
Sales contra Mestres; Moro
contra Rey; Roca contra Brown
i Denanin contra Ruiz.
La celebració de l'encontre
Denanin-Ruiz no està encara
definitivarnent acordada.
ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA AMATEURS
Avui dimecres, a la nit, tindrà :loe al Punching Ball de
Gracia Fontanals, 17),
una :mportant ro/7nd de boxa
amateur, en la qu'II s'efectuaran les eliminatòries del pes
welter i quarts de la final del
pes ploma.
En el pes welter estan insende els amateurs F. Ros. M.
Givert, J. Armengou, F. Borrell, E. Mustich, J. Lorenzo. J.
Pi, A. Novials, S. Gili, M. Llongues, 5. Almeda, i en el pes
pluma, fine avui han quedat
seleccionats A. Teje:ro, P. Antonio, L. Díaz. A. Esparra guera, F. Fabregas, 1I. Brd, V.
Valdero i J. lbittiez.
Donada l'eutensie, del programa, la vet liada comencara
puntualment a les deu. Actuaran d'arbitres els senyors Munich. Rizzo i Alfaro, i de directors de combat els senyors
', alaater i Figuere4.
LES SEMIVINALS DEL
CAMPIONAT
Diumenge al mati !boira lloc
la penúltima prova tol am:
p j onat amateur, al I oatrp
mie ,l la qua'', pels alts valore

^Asir,' país és fàcil trobar
encones tècniques en els
ole esports. perh. en canexisteix encara cap grep
79 a Vro ner per la poresa
en anurr tee r.jreumg_
ronvinlifia q ue fot
lrriu compt,', E arnh una
LA o
riciMmeia. dedicada

:ment a aque*ta Mera.
ribservämeia de le s re' lit rorreriA de en leer o tutor intereasant¡ss.im,
9115 cori‘..r• nplisgt
Irt perd trata la so y a virArripsfa observisnria.
ineuleant-la al, espnrde s dels sens primer, pasp e r mitjä de la recomaverbal rontinnalla. arnh
es t e d'evitar la impnsiris1
ri gornsos que de vedieta In passió msls que
.r inierif ole wfirial
3"!Te rte d'aUnest punt. el
de l'equip d'Anglaterra
11,:zb7 deia no fa gaire que

BILNEARI

VICHY

CATALA

ES DE MALAVELLA : : PROVINCIA DE GIRONA
Temporada de 1 de maig a 30 g. octubre
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LA PUBLICITAT

bicarbonatadas, alcalino., litigues, oloruradee,
abdique*
de l'aparen dlgestiu-Fetse-ArtrItleme en ses mulltlIllselfestaolons-Dlabstls-Olucesürla-Conaorldaeld de fractures
ktb liment de primer ordre voltat de frondosos pares. Hans g rane, ebmodes i ventilades; menjadors 1 cate espaioespecials i elegants per a festes i atraccions. Cape_
'""lt to rmera. Diuminaciod eléctrica. Camps per a tennis i
teertb. Autos per a ea.at s'une. a: a.a c,
Rambla de les Flora, IS, Barcelona-7-

que s'han revelat durant
aquest eamplonat, promet revestir gran importancia, majorment quan ja estem al da

la final que Miura,-lavut
de decidir els representante en
el canip;onat peninsular.

MOTORISME
III CURSA COSTA RABASSADA
D'acord amb les indieacions
rebudes de l'Automdbil Club
d'Espanya, ha quedat modificat
cinquè dels reglamente: d'apresta cursa, les
quals modifismcions stSn don
segueix:
Dis motoeieles inscrits el
'Grup Comercial. barran d'ajustar-se a un dele tipus deis
cafälegs de les cases constructores, havent-se de presentar
le -mental catàleg a l'efecte de
la inseripcid. Atril) tot seran
Iltures las formes del manillar
i surtida l gasos.
Als velornotors estarà obligat treure la cadena si la rniuquina duu pedals, • durant la
cursa.
Els eiclecars del Grup Comercial hauran d'anar equipats
d'una carrosseria de dos seients
amb pailafans estregs i fanals.
Els tubs d'escape dele cirlecars
hauran de tenir 80 centíznetres
de Ilarg.
Els rotxes de la categoría
Comereial hauran d'ajustar-se
al tipus del cataleg en la maleixa forma que els motocicles

de C. que han demanat formar
part de la dita excursió, tot i
haver-se obert encara la Insta
d'inscripcions ni establert els
preus defindius, que secan molt
reduits.
Seguirem ocupant-nos degudament d aquesta interessant
manifestació exporliva.
• '
El Grup Excursionista "Drecera" te projectada per al dia IS
del corrent una exeursida a
Vallvidrera. Valldoreix, Sant
gat. Sardanyola. Ya I [finura, Sant
Horta i Sant Andreu.
Llne de reunió: Sant Andreu,
entxeres del tramvia, a les sis
del matf.

amb la decisió dele jutges i ha
aplaudit llargament el francés, que
dissabte que ve hozara a les Atestes
club Ruiz, campió peninsular del
pcs ploma.
Els Otees combats obtingueren els
resultats segiients: Armengol i Marti feren match mil; Mommi bat a
Ruiz. per punts; Americä bat a kency,
per parar el cotnbat l'arbitre en el'
darrcr "rssund", i Marin bat a Pulmones, lambí: per la causa dita.

Els Espectacles
• TEATR.E.-SGran

germans

BANQUERS
BITLLETS
Francesas, 3970 per Ion.
Allgle505, 3145 pessetes

DARRERA HORA
GIRONES I DENA1N FAN
MATCH NUL
Anit pas s ada, al cinema Barcelones, tingue Iroc el match (;ircnesDenain, que des del punt de vista
de la hosca ha estat un dele combats

Italians, 3 1 o0 per mo.
Belguce, 34 per 100.
Se:tesos, 128 per ton.
Portuguesos, o8 pessetet
Holandesos, 262 pessetes.
Suecia, ido pessetes.
Noruega, o'90 pcssetcs.
Dinamarca, 1'12 pessetes.

mes interessants que elan vist damunt deis ringb barcelonins. Girones ha estas, dels dos adversaris,
el millor. Denain ha fet un gran
combat, però segons Fopini6 de diversos intélligents, la victiaria correspenia al nostre compatriota, que
ha Itoxat amb molta efectivitat,
anant a carrec sets gairebé sempre
la iniciativa de l'atan. Cal fer constar que el públic cIta conformat

Turquia, 3 . 30 pessetes.
Estats Unids, 7 19 pessete

Canadà, 7 pessetes.
Argentins, 2 . 30 pessetes..
Uruguais, 3 . 30 pessetes.

Peruans, 23 pessetes.
Paraguais, oto pessetes.

OR

Lliures, 35'90 pessetes.
D,...lars, 7'38 pessetes.
Cuba, 736 pessetes.

'

_ TEATRE TIVOLI
' Gran oompanyla da sarsuela

Primera actors i directora: ;t
FERRAN VALLEJO
q
1 ANSELM FERNÁNDEZ

MeXia flOU, 544 per 100.

AWIli, dimeeres,

Venezuela, 140 per roo.
Mares, 175 per too.

en Ptixtt

, ,

41 7 103;

/

SUBUR
Bogauia, 33 : San! l'au, 15 : J.111M1

•

prE

foneesslenarl:
Frederic Bonet

1,

6

bilis

444444441+344444.04444.44.

Gran Emeslern
Une desmoto
cle la FABRICA

TEATRE NOVETATS

Una cinquantena dc comensals hi

4444e4444-eseceessesemersua
Companyla hisnino-erlOga Ba
1iRARCIAIN

J Avul, dlmecres, tarda, a dos quarts

do cine, gran matinée Do/salar.
j Butaques amb entrada, O pts.: re-

.

; nerat, 060; L'entremes 114soret5e
' • co de confesión; 11. La sarsuela en
d lila arte Mal de amores; III. La pee1 cresa :r ae-neta en un arte Lee Qße
tunas, creaen1 de NarcIstn. alt, ß
rIns wrart5 de den: 1. L'entremes
Chilindeón; II. La popular sarsuela Mal de amores; III. Exil rolessal de I'apropaslt en un rifle 1 tres

$
i

quadros,
EI. PIBE DEL CORRIJA»
crearid gemid de NARGISIN

AVist , estrena de
Narcisfn, •1 nido de RfotInto
Dlumenge, t s g randlCs matinal de
BOXA
!

Esdeveniment artístic r4):

-›-e454.04444644440441111

[LECHO it

Gregori Martínez Sierra
Calarina Barcena

FS HORA r-'7,Arrra

13::

TEATRE POLIORANIA

/ Les duce pr2zrz
d
scompanylas
,ya

RELLCTC2E

1s

i
ALBA-BONAFEt

BONSUCCES, I i 3

X Companyia de Joan Vila
Primer actor: Frenos«
i
Alarcón. Primera actriu,
Merla Lluiaa nombre

QUEDA OBERT 1 SRONAMENT i
' Avui,

mascammacm.

sa corndia

Cinc úniques tune-losas, cine.
Espeetaele
I BALLS RONIANTICS RUSSOS
Catops Elyss
Flieatre

Negociem tots els
cupons venciment
1 de maig

dimecres, tarda, roati4
nee selecta:

PRIMA ESTA LOCA
•; Nit,MIreposicisi
de la delicio-

Teatre Catali Romea
Telefon 3500 A

VALORS CUPONS-GIRS-CANVI

a 12 Molina. emportant-sc'n rollona un
bell record de la festa que ha cles
acuesta temporada.
E , ja aun fet que l'empresa de la
cnnstrinitrit3 d'un xalet propi -tal del
Centre Excnr s innista de Catalunya a

ANDER
magicien humorist
Exilias de la eminent &Meta
LA GOYA
Repertori nou i exclusitt
Riquissima presentaci6
erfeWeereasoterbe

' ')44,54•4444,400944.5444434/4/44^

TEMPORADA OFICIAL D'ESTIU

••••••n••n••••

1MM.

E3ANQUERS

assi , tiren, figurant entre ells la tnajOr'
part de le a dtmes i senynretes <re 112:1
concorregut a les excursions ami) skis

Avui, dimecres, tarda, a les
cine; nit, a les ;Jet', cotos.
sal, programes. Notables
Exil dels eminent s artistes
EIRONZI FANABONI
LES OCAP, arrebates
JULOT & ANETTE, musi-t
cala excentrics
Exilas del famós

;32.1tnes, 22,

SOLER i TORRA G.''s

d'aeuest hivern.

s

11448$44.4444444.4.4.1144.

Daurais

4st-ifstr'Ist eisrps.s,+stszeesseeiesses4444

RAMBLA ESTUDIS, II i

LA cantrros

TEATRE COMIC

DONA FRANCISQUITA

1

oua

ramal (Sitges) el dinar amb que eh
slcadars de la Secció d'espnrts de
muntanya del C. E. de C. han tancat la
brillant temporada d'esports de neu

EL DALLDIND1

DIssable, tus, ESTRENA:

tarda:

per Oliver, Veläzquez, Yendrell,. Fernändez, Fuentes,
eteefera. Nit. a 4f 's deu:
LA NIONTERIA
r,
1 per Emili Vendrelli ~fina Bugatto, i
..k. GLORIAS DEL PUEBLO
pe! Sell errail9r pau coegé.
Dljous, nit; dissabte, nit, i
diumenge, tarda:
,
EL DiCTADOR
1
p er Emill Sagl-Barba
...—

CALÇATS

MAIZENA
-"

FI» El. D1140141 POSTA 111114111181
att:

ELDORADO

eer.,..4,4 0 a s die>444044444,114444

m;

/ Reme, dIjous, larda:

oollesso de varletate

Unces,. 142'50 per loo.
4 i 2 duros, 142'50 per 100.
1 duro, 542.50 per 100.
/sahel. 142'5o per /00
Francs, 142•50 per too.

T

Astil, din-tema, tarda, a dos quinta
de cine.
Entrada I butaca UNA pessela
FINO EL DI/10/11 PORTA 5ARTIL91
alt, a les dru:
EL PECAT DE LA CARN

Telefon 3500 A

Alfons, 142 • 3o per lob.-

ELS FERITS.
AIALALTS. O
CONVALEt•CENTS,
ELS ORGANISMES
DEBILS PER LA
FATIGA. PELS
SOFRIMENTS.
S' ENFORTEIXEN
CREEN NOVES
ENERGIES. ALIMENTANT-SE AMIS
LA N1JTRIVA FUI].
LA DE LA FI.OR DE
BLAT DE MORO

SANTPERE - »CROES

Teatre Català Romea

Quat're actes, de E. O'Neill, tralintel() de Millas Raurell.—Diuinenge, tarda i nit, Anne Chrlstia. Es despatxa a comptaduria.

Algerins, 39 per mo.
Egipte,* 31 1 3o pessetes.
Filipines, 305 pesantes.'

-fintvareonstifelComite organitzador d'aquesta i m
cursa, que patrocina la-portan
Unió Esportiva de Sane, i que
tindrà llar els dyes 29, 30, 31
de maig i 1 de juny. /a qual de
integrada pels següents: Julia
Zarandona. rimen' de la U. V. E.,
president; Joan Coma Videl, de
la Unió Esportiva de Figueres,
secretari, i Carlee Casals, del
Centre Excursionista i Esparts;
Bonaventura Imhert. d l'Emrhärium F. C.: Camil Arfe. Endald 'Soler i Joaquim Gillamet,
vocals.
Ens comunica aquest Comité
organitzador que la 17. V. V. ha
aprovat totalment el lleglament
de la cursa, quedara. per tant.
()brida la inseripobi, la qual ha
quedat ja enrapealada per Viehui Otero, de la Unió Ciclista
Munfanyenra. seguint en Joan
Roura, de Bareelona. tercera
ralegoria; Janer-X. X., independent.
CAMPIONAT CICLISTA DE
CATALUNYA
A noz s de la !lista d'inserits
publicada darrerament e' han
allistat per prendre part en
aquesta cursa. que Se telebrarh
diumenge vinent organitzada
per rEsport Ciclista Cal alä, els
segiien t s corredors: .Tann Ba(losa. ,de Santa Colonia. i el
;ruana-adia r de la cursa Penya
Bobinaran. Joan Hnds.
Pa llista d'inseripciona es
tanearft demà, a l'esta! ge social,
i e ls qu e ho facie passada
aquesta data, na els será admesa•
ESPORTS DE NEU
Diumenge passat tingué lloc a Ter-

Gran Teatre Espanyoi

ANNE CHRISTIE

Japonesas, 3 pessetes.

CICLISME
vr VOLTA A CATALUNYA
Diumenge passat queda d o

6.94444•••n•••••1•••51 94~111411

FtmncisS organitzada pel Gremi
de Flequers
EL VIDU TRIST i
CIVILITEATS TANMATEIX
Dissabte, (Metiera vol liada se-.
tecla. Estrena de

Xilens, o'bo pessetes.
Brasilers. 063 pessetes.
Bolivians, 2 pessetes.

del maleta Grup.

Liceu

f4444444444444~~~

3 1 30 per 1oo.

Romania,

del

Dorna, a tres quarts de deu.
Primer comed per l'orquestra
Pait Casals, sola la direcció
>tul mestre, amb la cooperaciO
dele concertistes Enrie Casals
(vital), Manrice älarecliat (vioInneello), Josep Novi (elarinet). Primera part, Obertura
de Coriola (Beethoven), Simfinütt inroMpIrsla (Schubert).
Segona part, Doble Concert per
violi. violoncelha i ()muestra
(Bratunsl, Tercera part, Raps/dia per a clarinet i orquestra (Dehtissy). Ballet. da la nova trags\dia 'frica "Neron i AcIf!" (Marp, 11 ; "A en Pau Casale", sardana (Carreta).

IMIMMIIMMIMIMMMInNNO.

S0181 1 Torra

Teatre

t

de Parts, actuant actualment al
Retal de Madrid. Debut, 21 de
maig. Detalla i programes W
Padministraci6.

!QUE NO LO SEPA
FERNANDA
/44>

ese
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dementa
Metge inspector del servei
SQUET Mancomunitat. — Preocupacions,
BU
9r.
migranya, neurastenia, epilepsia,
de

de

la

angoizo.

histerisme, malenconia, impotència,

awaizisis.: amiga i tot trastorn mental o nerviós. — Arag6, 201. De 3 a

La Molina, situat en lloc molt proper
a les pilca (le Font Canaleta. AqueA
xalet tindrà cabuda per un centenar d?
persones i estarà dotat de totes les romoditats necessaries. Existeix el propbsit de portar endavant aquest pr)¡ente anda beta raparleSa, esperant-se
preic r-10 inaugurar solemnialrnent en
crar ? ncar la nena temporada d'esports
neu. Aquesta obra de tanta transcendència ha despertar fort entusiasme
entre els socis del Centre Excur,ionista. i tots es preparen a portar-la em
davant amb rota la leva collaboració
moral i econòmica.

EXCURSIONISME
Excnism mAnrrimA A LA
COSTA BRAVA
Alguna clemente de la Secció
alEojumte le Muntanya del C. E.
de C. han romeneat els treballa
preliminars per la celebraei n i
d'una grandiosa manifestacid
de tnrisme coto (Ara
una dreursid a la nostra formoea i desennegnda Costa Brava.
Aquesta rxeursi6 serie tela
utilitzant algon :Iris na. r e locos:3s vaixells de la Companyia
Transmediterränia. els primers
dies del vinent roes de juny,
aprofitant lee fe4es de la se_
gnna Pasqua. i An Eilinerari figura la visita a les mAs xamoses poblacions del litoral.
Manea encara establir els
itinerante i horaris definitius
que ben aviat podran fer-se pdbitas.

El nombre d'excursionistas
que podran concórrer a aquesta
excursió sera supertor a un
su sg ttner, ess o nl ben noml.ro.
tos ele Socia 1 mies del C. E.
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20 de blat. 1 de terina, 1 de duda, 5 d'oral.
ESTAC40 DEL NO»
S de Wat: 15 tle ferina, 1 d'ordl.

de

11-nprassio general:
Itero" — El d'ahir es presenta torea animat.
Blat. — Ha minvat aquella tivantor que es podia notar dies enrera en la part vened ora. De totes menores, com

que les farines segueixen enealmades en la venda, els comerciante prefe j.ixen adquirir blat del que arriba invenut al
nostre mercat, puix que poden adquirir-lo a preus mis favorables.
ecanAmfen de UI nrorinr probablement as ad
Die' enr..1%1 les ofertes s'aguantaven. !lea, sterb,
(n'OIL
que arribesein a aquest mercal, alguna vaguua Ottawa traqueA L bisiteue, prowea51t. rUkiui, trulla bala •

Dimeeres 14 de

LA PUBLICITAT

— CINEMES —
litATRE NOU
%MIMA% te amuela del
baleen

Demà, dimecres, tarda, a
les cinc. Bgtaca, 2 pessetes
501. DE SEVILLA
lit, a lea deu, fundó a be..
nefird de les Escoles Republicanes Gel Poble Seo
EL DICTADOR
per Frederic Caballie, prenent-hi part la eminent to-

nadillera

LA GOTA

Di,jons, estrena en aquest
teatre
ISEBAIIKIR
Nit, a les deu:

nilles programes. Les pePleules
ebmirenes: Canal (raposa I Va
lalumager majal; les grandioses
pellIculea La nasa dele mimarla; 1E1

,I Ami, dhneeres, tarda, a les
Cinc, la comedia en tres mies
Loe hIlos mandan i )'entremés
Lectura y escritura; nit, a un
quart d'onze, estrena de El talento de ml mujer. Gran éxit, de
la temporada.
114

44.4...444~41.
1 Maninnental - Pedró 1
Wancyria
o»
Ami, (ameres: Sherlock Not,
II 1 darrera; Entre l'espesa 1 la Pares; bese; L'eruga; darrers
saltes als rtnernes Monumental
VJaihsrta de l'Opereta Le Geisha
posea, cantan per notables amis .

acompangsda per un quintet.
DIJon s. La portera de la fabrica,
1 jornada; Hatentot; El perruquer
al pulso, per SIdney Chanten,
1 atine.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
diniecres, Amor Leen,
La Gua del general, Sonant el
coleo, 10 round; Roseta la cantadora deis carrera, La casa del
mIsteri, 1 episodi.

Teatre de la Coletilla
El proper dijous, día 15. a

Elos quarts de deu de la vetlla,
tindrä lloc en aquest elegant
teatre una selecta fundó en
honor d'En Josep C,aramunt,
benemèrit director de la Com..
panyia Catalana d'Art Dramàtic que amb tanta fe i encert
de temps ve laborant pel digne
aosteniment del Teatre Català.
Es posarä en escena el drama en quatre artes, d'En Santiago Rossinyol, La bona gent,
en el qual tant En Claramunt
com el seu company en homenatge, el notable actor En Lluís
Rolla, mostraran les Pa p el-leneles dels semi treballs discreUssims.
Es de creure que donades les
simpaties dele homenatjats, i
per tractar-se d'elements
rúnica Companyia Catalana
que empara les produceions
dels nostres novells autors, el
teatre es veurit concorregudfs_
sim d'amants del Teatre
Catalunya. que voldran aixt testimoniar l'afecte a qué s'llan
fet rreditors per llur abnegació els estudiosos comediante.

El local mes elegant 1 cómodo

enfeeeneenniffleneleeflee.

MELIÁ - CIBRIAN

Cinema Princesa

Avui, dimecres. tarda, a un
quart de sis. El xamás calnet en tres artes, de Paradas 1 Glmenez,
MI SALVADOR
Nit. a un quart d'onze. La
tragedia grotesca en tres
actea, de Carles Arniches,
• LA LOCURA DE DON
JUAN
Demà, dijous, tarda.
LA LOCURA DE DON
JUAN
Nit, grandiós festival, a benefici del Comité ()limpie
Espanyol, organitzat per
l'Anglo Bank Sports Club,
La casa de la Troya. Aviat,
estrena de la comedia en
tres actes. de Grajales i E.
de Miguel, El sefior de la vl.
da I de la muerte
1444.4“011~-ee4÷~1144+111/1

TEATRE APOLO
Tournde Manuel Sugraties

'Avui, dimecres, dia 14 de maig
Duo. graos funciona, dues
Tarda, a dos quarts de cinc;
nit, a les deu
Entrada i butaca, duele pessetes
47 i 48 representació de la ja
famosa revista en 18 quadros
I. K...I
en els nous grans quadros
biAll HORAS
1
LIGHT.DANCES
per als quals han confeccionat 290 vestits nous els famosos modistes parisencs Max
Walkarki i Madame Jeanette.
Quatre esplèndides decoraciones
de Ros i Güell. 207 artistes
escena, 207. 47 i 48 represen.
tacions del sense igual especta.
ele
LES ANAGLIPHES
LES OMBRES EN RELLEU
El més curiós. El mes botijo.
El Inés agradable i el més culto
dels espectacles que es presenten a Barcelona
Entrada i butaca, dime pessetes
penal, d4ous, 49 1 50 repreaentacions de I. K...11 Lee om.
bete. Be despalma a comptaduria amb cine dies d'anticipa.
•id.
Molt Watt, debut del notable
primer actor En Josqulm Ronhro 1 estrena dele nous qua..
IDOS ineestrIk4ass-1116nd, DelMe* Roma 1 Une 1114 NI De.
,

Avui, nit, programa Ajnria;
EL PEL DE LA DEVE3A
Tier Clara Winsor
SONANT EL. MIRO
, etè round
LLAÇ INVISIBLE
per Irene Castle
EL CATET I LA HIPOTENUSA
Dissabte, estrena de la formosa producció rueca
POLIKOU3CKA
Oran exclusiva per a Mirla
Preferencia, 1 pesseta;
general, 0'50
44444444+earwesef

COLISEUM

1E1111;11111111111113111111551111313111

TURO-PARK
Magnifica jardins, oberts to.
tes les tardes. Dijous, Tercera
matinbe infantil. Magnífica jocs
japonesas; la illusid deis nens.

•derznatöless

les formes sahonoses (ve's sAitanual
Cosméticas, de Saa(elcl, tratcci6

Dr. Peyrí, página

86).

Entre totes les

creme*,

,

EXPOSICIO MUNDIAL D'AVICULTUAA

_VASTA N IX

MODERN

.Ita estat elaborada pensant en l'higiene

PALAU D'ART

de la pell. El seu (u cura irritaciom,

(PARC DE WINTJUICH)

)cors,

InstaLlacibns de 25 països. Més de 2,000 exemplars de totes les races d'ocells. Aportacions de la
Reial Casa i del ministeri de Foment. Presenta.
cié de Paons del Parc Zoològic, Coloms, Conills,
etcétera. Interessants aspectes de la cria del cm
de seda. Aparells i maquinària agrícola, etc., etc.

rans, etc. La cara, clespris

'cl'afaitar-se, I; quedará fina, fresca, su"
sense aquel encarcarament que li
' ni

aquella cremor tan molesta, de

Demarn-ho en ciroSueftes

Anglaterra
PESSETA

BIIIIIRBRIERIBRI13:11131113111
e
e

CaShilif Vinos

ROM, 1 RALNEAR1 •

FORNS
Caldea de MontbuY
(provincia de Barcelona)
Cuines per a famílies
Preus medios. Servei

COMPRES
Pu de Cin/xois. Drenes: L. y . banys
Pinos, numero O.

BARCELONA

seseesssetagelatenfilarsiounearreeesieweeseme."

URDES

3

er

gersana
b sktd
Ie
lpsiesp
Tu l t ene'
ARQUES
lic .., tar los. Mallo,a, 125. Interior.

rantlt. Rae: plac• Registrar,
Tenda. De 7 a 9 del Mitre.

TERREN y ele regalo. De del.

mes es vaguea es
pagant-lo a 5 I 10 centlms el pu
prop de l'estaoid de Sant Quiste
de Les Planes., voltat de bofe. II
competencia. Raó i Palla, 10,
De 3 a 5.

DIYERSES

Fàbrica de Iones, lonetes
teles per a espardenyes
Sant Pol de Mar

(Uarcelona)
nalga. MoMMI.

1111113111331.

HIPOTEQUES. zi:Tote.

traelactd, 5. A. Paseata'. da II 9e,
entrecot. Telefon z4e4 A

PROPIETARIS: Zlit etr,231
Condielons Inunillorables.

de les Flors, lo. balms.

FestIti a respete«
tilo/dada, etectriclot,
mina. !toscos 1 Jardín . , quo llogoi
penados. Flag : Rossolle, num. 42S,
De 3 a 5.

PASSEU

111n041.111.11~1W

Associació intima de COBC3riS

bols a mares.
tr 1
. miss«
Yaietlitirit5or II, al leste

COMPRARIA itZsa,Munr.eanctilres

InEBBBIIBISBEEKIIIBIBRC

csmerat

fehis huthicis
a 0'50 pessetes ;es deu
meres paraules i a 0'10 per
I .. cada una d'excés

pl

Despatx; Tallere s, 72
Telefon A. 5050
Fiarle*: Correr Bonavent
prop de la Travessera de
Sana)

Liosep Sauleda

perfumeries al pret

111111111IN II II111111111111111117,111111111111111111111111 11111 11111111111111011111111111111111111311 1111 111iill313111MIN311111111

_
el GRAN

e

ele a '50 pessetes tul)

ENTRADA UNA

Bajeles de Velé/lela 1 anides de construcció

rafai-

tat a l'antiga.

dijous,

Fábrica do Productos Cerämles

fa

seinhlai que té L muscles d'una sola pesa,

tarda
GRAN FESTIVAL INFANTIL
Concert per la Banda del
Regiment de Badajoz
Focs japonesos. Aviada de globus. Exhibid() de
flors. Restaurant a càrrec del Majestic Hotel
Demà,

Dit'PrS'eS primeres
eions i estrena de cines de
les mdc recents creaMane del gran compositor.
Dirnarts, 20 de maig,
extraordiniiria SeSSiÓ de
música coral, catalana i
estrangera, en honor, i
arnb la presència do
MAURICE RAVEL
a Arree del gloriós
OREE() CATABA
dirigit per l'eminent mes.
Ire
LLIMS MILLET
figurant en el programa
tres obres del propi Ravel
Exclusivament per als socia.

aconse ea

emplear les cremes o pastes pe,,
afaitar, ami) preferència al sabe, i tot,

montannenennunmannnnineenniintninnennannna

COPCERTS::
Sala Mozart, Canuda, 31
Diumenge, 18 de maig:
FESTIVAL RAVEL
en el qual cooperaran,
ultra l'illustre composito: franci.s
R1AURICE RAVEL
al qual esta dedicat, elg
eminente concertistes
MARCEL.LE GUIAR, eantatriu
ROBERT CA ctADESDS, piano
MAISICIS CASAL/ESES, violi
MAU RICE MARECHAL,

-4

Sexteto Torren

DIVERSOS —

Avui, dimecres, colossal programa: Por que) canviar d'esposa?, extraordinaria cinta de
gran argument, magistralment
interpretada pels tres famosos
arlistes Thomas Meighan, Glä.
ria Swanson i D e be Daniel. Especial Ajuria. La juguesca sennacional, grandiosa cinta amaricana, interpretada riel preditecle del públic Frank Mayo;
Sonant el <miro, 11 round;
Preu do redompolo grandiOs
insuperable film de gran Pinocid. magisttahnent interpretat
pel popular artista Bert Litell;
La gota de rosada, pel gran eä_
mir Tomaset, gran broma: par..
tit de futbol Barcelona-Gijón.
—Demà. grans estrenes, entre
elles Roseta, la cantadora deis
carrera, per Mary Piekford; Bavu, per Wallace Berry, j nn ia
Universal; La casa del misterl,
projectant-se el primer llibre
de tan inieressant super-sierie,
i altres de gran èxit.

lt
a

Avui, dimecres, El rel del carbó, de broma; Com corres.
ponen ele filia (exclusiva), per Lucianne Legrand; Redemp- N
II ola (exclusiva), creació de Norma Talmadge; 83. MM. els II
Reis d'Espanya a Barcelona. Prens corrents.
Divendres vinent, estrena de Les esposes deis hornos rlos
rl
(exclusiva), per Citare WIndsor i House Petera.
24
iii Aviat, La peoadora, per Paulino Brunlus.

Avui, grandiós programa
PANIPLINES PRESIDARI
pellicula cómica de molla broma
Et. BARRANC DE LA IVIORT
preciosa comddia por l'atleta
Lluciä Altertiol
LLIÇONS D'AMOR
Exit creixent d'aquesta contédia, darrera prodneció de la ingenua i bella actriu
CONSTANCE TALMADGE
Divendres vinent, estrena de
MANUAL DEL PERFECTE
CA2AT
deliciosa comedia, per Elena
Chadwick, Clara VVinsor, Mao
Busch, Norman Kerry i Pat
— Molt aviat:
ANIMES EN VENDA
extraordinaria producció basa-,
da en la vida dels artistes
35 grans artistes de la pan-

Via Layetana, número 14
Telefon 1371 A.

Teatre Barcelona
RICARD MIGA

de Barcelona
Carrer Valencia. 289 i 291,
entre Ro6er de Lidria iBrucis.

OrquestrIna Son

talla

Cinema MIRIA
Companyia ebm ico.dramittics

Kursaali Saló Catalunya

ReinWcroria
Esplèndid cinema

premier N renda 1 Miran la llana. per Charles Ra)'. Avtap La partera de la fäbrioa

•illempasyla de vanadio» de

Excelsior

Saló

Aval, almecres, tarda 1 litt, »a-

TEATRE TALIA

IMIIMMDIMallniint•MMummommulintnannannin>

Avui, La «ea del mleterl,
El presoner da Zonda, 1; MI.
rand la iluna, Canvl d'esposes,
Un m'amagar moda!.

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohimia

Frederic

Diana - Argentina

PELL, CABELL 1 S

F. Montalia, deis tiosnitals
Is. Corta Catalanes, 539. ucase,

Doctor

Sabó

4

9-11 OC

QUALITAT SUPERIOR

Fabrimuit: ALMO.. In

MIMO

compost exclusivament amb coniant i ciment
( Plagues de 43 x 49 Ciii., co;ors gris ciar i roig.
PER A COBERTES
Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1 250 X 114 Cm.
material

( Xapes, onaulades

PE R A R EVESTI MENTS

(

Xapes "B" de 1 20 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.
LIIPOSITS per a aigua, atenta cabuin

"¡LIBERIA Per a taixades :nigua, e ditments Madres

TELEFON 3531 A.

Avui, dimecres, interessant
programa: ARRIBADA
DELS REIS I PRINCEP t
D'ASTORIES; el gran éxit d
HELIOTROP, drama, per
Fred Bu rt un, PROGRA MA
AJUMA, NOVETATS UNIVERSAL número tis; U15 9
MILIO PER MALGASTAR,
comedia, per lierbért Itawlinson, i LA PADRINA, ilion.
, cOrnira.
1' Dijous, PER QUE TANTA
PROGRAMA MIL;
IIIA; comedia per Wallace Raid.
AVIS: Divendres, a la nit,
no hi liaurä fundó cinema- e
togräfiea, per tenir lloc un f,
coneert amb assisténcia .
dels Reis.

e

PRESSA?,

t

1

Uralita, S. A •

ORQUESTRINA
GAT7Z-HAARA. Contractos
Reynels—Tipinerfa, 35, primer.

üficines centrals r Flap k ION, 15, Teles 1644 A I 848 A

RESTAURANTS
,r

/

RESTAURANT

LI

Ma1son Borde

rl

Placa do Catalunya, 7
El mes elegant i aristocràtic de Barcelona 11.
Raid de Te. (ln 5 a 8 tarda..1;
Orquestrina de cine tarda
a tres de la matinada
Raid per a batiquets. Servei f
_ especial sortida teatro

soliera, casada o
si mi

mare --

bi

No deixeu de veure l'alta comtdla sentimental

1E3 ESPOSES JELS HUMES

a
el

r,

11

El divendres que ve ESTRENA a l'aristocràtic
Saló Barsaal 1 8z16 Catalunya.

IINPRI 8E11 IIIEUNIDE8)

(S. A. U. E. P. F.)

FI

Despatx central i oficincs; Placa de Santa Arma, núm. 24, principal
u

TELEFONS: 2480 A. 3916 A.

13

Tallers, Garatge, Desinfec- lat
Telèfon 3400 A.
ció, Fäbrica d'ornamentació tainpo Sagrado, 24.
21
5

Protagonista: CLARA WINDSOR

POMPES FUNEBRES

ti

Ei

salto] proJuccIO merina

(EXCLUSIVA DE LE'

ELONA

1-14.16C4444A4ie.Nteeeelt-•:45-te

ti

51 son

I3ARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

111

SERVEI PERMANENT
Aquesta Empresa disposa d'aparells de desinfecció portàtils per a eteCtuar
aquests serveis a solicitud de les families a les quals interessin
Aulo-furgó especial, celo ladre par al transport de cedro 1 despenes a prerleeles

Iimaimunimamminamarnammazirminnummannumuniamunuman

