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als catalans d'ofici intelectual, des d'aquEst lloc,

justicia que es mer;ixen. I volem fer-la també als b9tiguers.
Aquest salt que done,m des de la intel .lectualitat a la petita indústria i al comerç al detall, sembla, a! primer cop d'ull, violent
forçat. Qui hi 1s:sud una mica, veura q-u és completament
lama'. A Catalunya, i sobre tot a Barce'ona, hi ha ea Els rostres ternps un fort Iii2ans entre l'hama d'inteligencia i l'horne
botiga. Fixeu-ves-hi: les unes de la nostra tcrra més riques
de sentiment, són avui aquestes dues: la intelectualitat i la
asene3trana.
Són bon tros anacr5-:ics els cscr'ptors i els periodistes catalans que sovint daspectivaraent a's boti g uars. De ls.
taxa manera que hera sostingut que la intel•ctualitat catea és una de les M4.3 idea l istas del món. sostanira que els bolipus catalans, i mes assenAladanaant els barca'anina, són tamuns dels mes idealistez de la present época. Aneu, si us p'esu,
altres terres i a altres ciutats, i miren el nivel sentimental i
jdea ; dele hornee de botiga. I dignen -na3 desprée si abunden tanteom a Barcelona els qui tu aquestes profEssiow. senten eneasa
ilins llar pit la flama d'un ideal.
Un polític intelligent—i fine un home intelligent que no
sigui politic—ha d'adonar-se que la forca catalana esta formada,
en la sEva composició noucentista, per dos elements principals:
ld Inteli gencia i la petita burgesia. Aquest fet, completament
risible a Barcelona, s'estén per tot Catalunya amb major o menor intensitat. Per qué, dones, lsem de burxar i ferir amb iroPies i amb sarcasmes els botiguers. si elle són, després dele borde' d'ofici intelectual, els més dignes de lloanea?
Aguas sentimerts egoistes i materials i aquella petitesa
d'eperit que hom retreu als botiguers, fent-ne, cense ra-5, les
earactcristiques d'una c'assa, no estan acaparats pels !lames de
botl'za. El percentatge més .11 d'itnimes minses no el trobt m
Cidaiunya, en la burgesia petita. sinó mé.s aviat en ta burgesia
gresca i en els rengles de l'anomenada aristocràcia.
La forca social de la nostra intallectualitat estä precisament en la coincidencia idealista amb la massa dele bornes da
botica, de despatx, d'eseriptori i de magatzern. Els rmis agats
escriptors forasters han vist el feromen català de la comun.tat
da sentiments i d'aspiracions entre Els intellectuals i una gran
zona de la massa popular. El contin g ent més nombrós d'aquest
públic no es recluta avui a les fisbriques ni als obradars.
recluta a las botigues. Els botiguers, i llore dependents, i Pure
aprenents, i llur3 macips, estan molt rnés aprop da /a intellectdalitat catalana que els plutiscrates i els aristòcrates.
Fa molta estona que ha tocat l'hora de retirar els despeesalta-laulells. Podríam estar
le mote vuitcentistes:
contents que en altres classes catalanes hi hagres la matzixa
nsltat sentimental i idealista ciue en cl rara deis botiguers i
Ilurs dEpendències. El senyo- Esteva és ja una sa,pervirdma al cap i casal de Catalunya. I encara cal obs:trvar que aquel
ig-uer del segle XIX, tal roe Rot. sinvoi el pinta,"16 - alguno
res dignes de respecte. La psicolcç!,.a del senyor Esteva no és
pobra, no és tata rebutjable. El dramaturz mateix, en la
a obra famosa, deixa traspuar de tant tu tant l'enterniment
sea heroi. Dina el sanyo .• Estere hi ha VTO ,..ses Elefantes; pub
ha tumbé forcen fecuricks que, ben aplicadas, duden considaablerrent- al progrés d'un gobio.. 3loit pitjor que el scnyor Estere
-ci senyor Canons. I El senyor Carons, si alguna vmade és
tIgner. altrEs vegades és noble da pergarni o de paper, rendista, fabricant i fns advocat.
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PETITESES CI1'11.5
Fa •,-,OCS dies, cr.-.) al tard, vag
XiCötet que amb ura irevula
corla velaçment pel correr
el cariar de la Cantada, or?
simpar:e (me te l'Atenta a
• ralt:e cas al Fr mart del
ic nal—mireu qu:n tränsit
. carrer tan clut
estret,
a mis. és u:1 C.
• p - , • ment..il•- 11 (11::3 MéS
- de Barcelona.
ca ci:eumstäncia cra
la que hacia d.aerminat el
car sobre la frevola paf:-
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aetrias darrguts fa uns guiar!)
on .v.^. 1,21 , • .clet proressa!s eLe ex-tariame7:aris int:.'nins En Miguel j'arpad i
Ea Parla:va Trias,
Per

I10.1!E.V.4TGE EN PROJECTE
A Terra-sa s ' ira C,d1,;filliii
Gra , l',.7. ierte rL rebre udhesions
a TI.airee n,,,,-. re projecte, al general Pr:eno de Rivera.
Pe r

vcr:tab7e virtuós de la

els viarrents—i111:31ni ui segkt
-a2leies i elegantissMies.
rl vaig recordarme d'un
•, a d'Amsterdam tal, a lerra
arvia vist patinar sobre roe-Deu de nois i mies de
• 1:espeetaelz, que cm va
en'hav:a fet mormolar:
,
larssI'c: de veureA9 a
!Va

impossilie, no sols per la
al:eVi dele nos:res pavrmints
principalmert. per una
rieranc:a que agita cl cor
r,areelonins davant certs esf4otivols,
Sana dIfeeencia entre respeetaele
tests tendres patinadors
i la d'un paetit de futbol dels
rar erselvatg:t respecte de molts
r places de Barcelona!
F.: que cm semblava impossible
d'esdevenie perssible. El llec de
re és prou ben triat, recePerò no cal ex : gir-ho tot
criP i voita.
Es s empre confortador de saber que
' 11:c itn nediment perquè un noi
l'asfalt barceloni és la mal", rr aifah i no la manca dr toleeite4
, 1, P ar '. deis transeünts i deis con 'ante de vehicles,
ea
desesperem de verte* els infants
na v(ga'r barques i barquetes so' ti e stanys dels !Ristres saltares—
hi hatá estanys i .tqsarrs— . No
r ern de veure.. com a París, a
t a. u a Lausana, ocells confiats
ilen a prendre una molla de pa
qualsevol transcrita.
*Me Soktevila
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CARNET DE LA TEI1E/AM CARNET DE
LES A E:1S
{MONA DELS LES LLETRES
LES ARTS I ELE ARTISTES
Segdin cdcatéleg, trobem dos pah.
sanees i una figura d En Lluis Mercacle, reselle discretament. En
cual exposa un Estudi i dos Paisatges
d'O.ot, pintats de la manera musculosa amb qué co presenta en la seea
darreea exposie:6 parCeniar. Enric C.
Ricart hi te un estudi i una Natura
morta.
jossp Togarcs clou la llista de tes
pintares amb tres obres magnifiques:
un paisatge, un bust de dona i un grup
de tres mitgas figures. Aquestes obres,
P ul: la solide:a clz1 dibuix, per llarmania SCVt2C1 tons, per la passid
que coree sota una iredor (Kilt:rada,
sLti parionts ele kis ronlors obres que
km. vist datapst artista. El paisatge,
interpretat amin riera Vidria terrosa, sorda i limitada, té una mena de rodera
clegiaca que cmociana, la figura femenina es pintada a:nb una rolaustesa
exemplar, perZa l'obra mes Corta du
toles tres es el grup tIar les tres figures. La eumposició d'aquesta tela es
admirable d'equilibri. La distribuciö
dels volums. Säviamcnt explicats, i
juxtaposició dels tonta, gris i verd,
units al centre per una nota greu
terra earminosa, donen al conjura
d'aquesta tela raspecte d'una gran
Einer, producte eatMic i delizat d'una
b:aticor (runa sensibilitat excepeiorul. Arjacks figures exangües vium
per l'excelsa harmonia del total di
qual In elements. Es possible que
preces separad:u-km cada una d'arruellcs testes iafantils i aquella testa femenina glaçada ces deixess :.:1 un bon
xic perplexes; perr'r en situar-se cota
a elcments capital:, de la composicie
s'animen i adquireixen une fona d'expressió sorprernat.
-A la seezió d'escu'tura names hi han
concorregut tres expositors: En Josep
Dunyac, amb art retrat de senyora; En
Casnuras, arel> das capa du bronze,
senzillament admirables, especia'arfae
el que porta el rimero 60, i En Fan
Gargallo, que arr.b .aquesta exposiciii
ha donat rolara calulal de la seva carrera. El torç de brollar:. "El gitaller fell salara per que li ha p.sat
'atIncst-ineneses-asatsilk-ies.-teetssicmes
complotes, més fiaas i més pares quo
hans vi5t en escultura ea'.alana malta-ea. Era amr.esta obra, a la perfecciú
(eertica a hi uncix un scntiment de 'a
Cetrina tan elevat, un concepte dz la
• reahtat tan nolde com el 11112 inspirava
els grans artistas da Dar rema antic.
Junt amb aquesa obra d'una kllesa
tan serena, Gargailo exposa un petit bronzo. "Esclava", -graciosa ionta-. ia dita amb una seguretat i una
finesa extrarredinéries. Mot interessaits l'hunmeada "Lborne del café",
argila cuita) i "Bagneuse" (modai per
alabastre. .E.I retrat del pintor Nogues, diseretatnent estilitzat i molí notable ptr le si. niblanea.
A la secciú de dibuixos, l'Espinal
canosa unes guant es apuntacions i esLocos. molt àgils i fina. Pere Inglada hi té sis ditatixos eran:n .1 ,1s, resalts
amb aquella elegant i savia simplicitat
que li es caracterstica i amb 2iquella
digitac'.6 tan siduil ami, la r i tual sap
reir rares qualitats a la 'Mies L'Obiols exposa das estudis per pla fens,
tantico de composici r'a i uns guares
buixos. En jairp F. RStfois scbresurt
"Estudi da figura" i Tm "Re-ami)
trat de la mare ratünr". ratthe
Id te tina vista, "Encontorns de FI -5
reac'ai", executada amb la prolixa precieir de scmpre, i una cemposició co1(r-ida nil pas!e l.1 que titula "A . 1.1 merAria ifEsteilen". N'Enric C. Ricart
lii Ira concorregatt anth dos infieressinos dibuixos, i Ett Xavier Negués,
amb un dels seca admirables aiguaforts.
C. C.
— pintor Trerttella exposa una
catire-rió de notes de paisa!gcs i d'apirtlacions da curses de braus, fetes
antb multa aa !it a l, a! Sal.; Pah's. —

U.V.4 CARTA D'EN GUI
MERA.
Inetill de Thoinenatge qua .Sanhz
Cruz; de Tenerife in e. II (II patriarca
de la chau:Mira catolaa N'Angel
Guinterd. eque:1 ha r.ittes a l'alcalde
de Teratcniada catat la ref./h.-lit carta:
stivor mea i de la mol
. tt tug:s

distingida consideraciú: .11ta i agradab.einent sorpr,'s vcrig quedar en rebre l'oled:fas telegrama Jan!) que se
serví vosie honorar-me, i a mis a zna's
al/res lees cables, iguahnent afecquosoi,
pariicipent-rie que en la casa ir: vaig
mixer es rallara una leida a hintor
inca, i que, lambe en 11:Olt hat n.,
cinto de Santa Cruz hava posea el
mar luan of cueree cn que hi ha agurIla. Tinerfenya meza idolatrada
tn,crr raid& el Men bondahis per:,
mos atunes sil:: per a aquci.:a illa i
sezw.ecOilai i trr ti Catalunya, en l'idioma de la qual is escrita la meya
obro inerdria. ägraidissim
quedo a 1 n33 altes considerarions• i voste, én mon nom, espero que donara les
gracies mis efusives a quants
ressffru prr aquest huntil servent, que

no pe

trober-se obvia d'cupl
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RUS WEGLIZS
COM L'INVENTOR MATTHEWS DECIDI D'ANAR A
FRANÇA. — .HORES D'ANGUMA. — UN INTERVIU
RESSANT.

DE

• El scnyor MatthIws, segons el corresponsal a Londres d Exceisior, esperara la rcsposta de> Govern a propitsit
de les seves darrerts experiencies, passé moments drarnatics. Cal ese-tentar
les partmles r 1 3e Ii havia dit Lloyd
George enea sorcr del sea Iaboratori;
"Siki un dels homes que cl ilustre
pais n p E derreoneixer si vol resar.
al cap de les neeioas. Tindré compre
de fer apreciar els vosfres invents."
Durana rany passat passt divuit
hores cada dia ca el seu laboratori, i
les seves recentees li han costat tota
la seva fortuna. Li arribà un missatge
dz sir Geofirey Salmard, del miraste:1 de rAeronamicar, dient que dintre
una hora rehria la resposta del Govern!. A l'hora justa Matthews rebe
la lletra que Co::!< nia cl seu desti.
la pegué Urgir rt mateix, per la fadiga dels seus uls casaigats per la
clarar maleta del ea.ig. Dona la 'letra
al seu arde. rl tapitä Edwards, el
(mal. al cap de p res minuts, sortia
dec:arava als inri , distes que, d.want
les exigeneies inacceptables formaladcs
ministeri de l'Arre, cl senyor
lattliews repta:fria la sera nibert.it.
Grindell Matthews ha explicat arar
el desenrotIlamaire d'aquesta ruptura:
"He judicat rid'cules les oiertes del
Govern britbit, i inacceptables les
sevcs pretcnsions. Després d'haver fet•
davant els experts del War Oí i:ce
perincies concluems, lurn mIra demanat de renovar-les en dues SCSSiC!1S
da suspendre durant qu'atice dies les
negociacious amb la signatura francesa, que in'ofereist condicions més
satisfactivies. Saben quina garantia
Mita estat preposaia per aquesta operé
dz ducs setmanes 'a La quantitat irrisòria de 1,07.:9 114es escerli g esl He

teteaadd cleirxreiteet verismerat
Ge,vern hri'ä::i2 per propers:'
més ramal . les. Hauria esperal a
Landres t'expira;i6 d'2.quest darrer tertnioi si ma hagas temut laS pers.ecus
tinas dels enenVex, que valiera apoderar-se de la rn va invenci6 sota prcleal erhaeer ohtegut de mi una cpcie
muenda.
Esperaré fins a divindres la resposta definitiva de: Govern britiark. Segons que sigui r no satisfictimia, tornad: a Anglate era o signaré el contracte preparan, el qual cm 'ligarã definitivarnent an ., el senyor Royer."
Cal afegir e • It tot just partí Mata
thaws de Lond-es, un nivier porta al
sen laboratori ena citació per camporèixer davant • 1 trihunal per respondre de la no-e . ecucirl de les chiusules
«un comormni- anterior, assegurant a
un, t al 1; ubins als setas associats una
partHa-ei ,", al 52 per loo en els bedel savi anadee.
rreficcima
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SANCIONS A PINEDA
mea destiluit el dipoA, Pineda
sitari manicipa!, i castiga amb la Perilla del son de tres die, rcncarreat
ha

deis m.....ssos.

El senador, la noimt

i el bes
Un despatx de Washington anuncia
que una viva creceré es manifestà dissake, a la Comissió (l'Agricultura de:
Sena, quan la senyora Edinundston,
presidenta del Comité iemeni de Decatar (Alaska) a favor de rccupac:6
Gavern d'una cencessió del senyor
Ford, la Ilusele Shoals. acusà 41 senador :Sorris. inembre de la Coreissib.
erhaver besat una noia. membre del
femeni de,j/ecatuf, amb la
per...Mesa de pronune:ar-s.; a favor de
la concessió Ford al Senat.
"V63 hacen besat la noia--digue la
senyera Edmundston—i us haven pronene:at tot seguit contra 1'z:ea-pu:ció.
Es una traicó veritaMe."
El senador Norris, vermell i indigdectarè que el teelitr.oni de la semora Edmendston era un complot de
"chaMage”.
"Ja no he besat la noia--cridä el
senador—; és ella qui mita besat. Jo
hacia rebut amenaces tEent que si jo
mo cm pronunciava a favor de l'afer
Ford. alguna crea cm rauda sobre el
cap. Supuso que den esser un fet."
I.a senyora Eilmandston va dir
aleshores que el cap de l'honorah:e
stnador devia estar molt satisfet d'haver-se trobat un momenf sota els Ilavis
petonejadars de la noia. Un gran desordre segui a nquestcs declaracions.
El senador 1-li/fin, presiclent de la
Comissiia resebli l'ordre cx0cant que
la no:a lluvia sentit a dir al senador
molt ga:münnot, tot rnirant passar les
noies del comitè femení de Decana:
"Estic temptat de vo'ar per raicr
Ford si una d'apestes noies maques
cm fes un pelé." Aleshorzs la noia
alludida. scnse dubtar i espontàniament,
be , a el senador.
E:s fels reFtablerts aki en la seva
varita`, limonar del senador No n-is ira
quedar intaete i el curiós incident ha
acabat.

.5 LA C.5511MA ItELOA
Er, VOT DE LES DONES
Busseiles, 25 • — A la Cru»bra
deis Diputats va Asser aprovada (Mili. per 86 vote contra 75 .
Una proposició demanant que
(it projee e de Ira relatiti cli vot
fo,;
do les dones a la p Ir IV
inserit eontinuarid de l'ordro

del dia.—liarits.
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cHli per les panycs sardinKstipus que, darant Incord pres per les
entilats carresponents de lInI celebrar
atinen au:," T.lp!ec de ht Serdalla, ci
scnyar Josep Afila i Cairps. diputa! de la 110: aMünC , IIIIIniftlf se'n do:prof undament, i que, can a canseglijneir. ofnTi - el scu gencrós adjutor per III que na es perdi una fasta
(l t re ja (mata essatt tredicional.
A agiten gen tan sarer i espontani
es deura, argons aqueas runiurs, lt
fofa que aquest ony cs faci.

ALS ESTATS UNITS

t lelrelorelge

-erirei4 -911P.eW1-3
seva infantesa de la Uta que té par
eraen viqi.'ent cf sobira Te•ide. enralt
nr blanea ha deixat ni per
1!7, mone.mt de recordar-la i admirarla."

"ESCLATS DE LLU.11"
Mn. Ramon Puyes, rector de l'oboleda, gus.ador de la v:da Acida ele
pobla, atine del camp i dc a mantanya, acaba de publ cae un pelit ncull
dra acacia amb art thol jurt: "Esclats
deilum". La poesia de min. P:nyes
és n'alinean llena co:or. Dirieu que la
Ilum substitueix en molts deis seas
versos el r:trae.
Mn. Pinycs ha reflectit en els scus
scnets, com en un marbre o en un llac,
la visier de la natu.a, Uni sonet sembla mes a propósit per a descriure
cantar delicats panoramas de resperit.
Me. Pinyes, canvi, ha volgut 11:gar
amb ti cinye 1 dels catorze versos la
vida r ca del inbn cx:er:or. Els ulls
craqt:est p:rata :‘ön amarats de Ilum
calroeroía, co es dren ànima endins,
a guaitar l'heme palpitant. El descriptivisme de Mn. Pinyes es, tanmateix,
una mena de puesia.
Algaras deis sonets del Iiibre "Esclats de Ilusa" voregen la perfeceiG.
Podriem citar uns quants versos recixits de veritat. Tot el Ilibre neda en
una mar de llum. Es un bell espectacle: perb de vegades les paraules se nil bien nàufrags.
Ship-boy
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La si i tnciá a Europa
Cont r nua publicant-se la cm.responancla entro Polncaró i
racdonald.
El Cengrio de la Federaeló
Sec i alls'a del Sena ha acordat
per gr.- .1 msioria no col.laJorar
en el PlinIsterl.
La Cimbra dell Comuna ha
discutlt la mooló de censura al
nevera presentada pele corearvadore. Els Illhoral s'hrm reunit per veure al seetlndrien els
constrvaders contra el Govern;
però deeprée Mr. Asqulth ha
declarat que coneedien ale laborbotee una mica més de temes
per tal de poder desenrotllar

llur programa.
La Cumbre dele Lorde ha so.
gag, contra l'opinld del OOVIMI,
la emplume de la Conferencia
an g lo-rusas.

VAUVENARGUES
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FRANÇA

59 RENO, ICA5EMIC
(DEL NOSTRE REDACTOR CORRESPONSAL)
París, maig.

L'entrada do! reverend Dremord a l'Acadinnia Francesa,
ha salat malt pm, interessani.
Iti havia la tradicid, a l'Academia, que quan entrava un heme
d e sentiments religiosos (ferie
Mis li contestara un acatlianne

de sentiments religiosos diversos. L'Aradémia—ja salten—
és, abans que tot, un saleD'acutostes entrades teredicionato, la nnis famosa (in aquests
dar'r'ers tenuse 'Cota la de l'asteto. . Pasteur era un cathite
praetiennt i fervores, i el seu
discurre d'entrada fou una anotiogia del rnisteri i una deseriprió do la petitesa ile la
ciència. 1,i tons testä flmiri ir, i ja
poden eomptar en quins termes alliora deliciosos, Iremies•

respectuosos. Fou — diuca —
aquesta sessiú un dolo exquisit.
Al reverend Itremond li ha
contestat un novel - lista per a les
families, que al mateix temas
Ita inri calblic com n'In ha ante:
Enrip Bordeaux. Han picla!.
d'actord, i si d a` (
ha Intglit alguna disriordMica. ha eslai por part do
e i01 Bremand, que 1 at, maleen
it, les seres idees präpies. Enric Bordeaux As, polser,

riptnr que representa (i'una

manera rnAs completa PI hurgós
francAs Initjä. No cal s im-'
recordar que el pare d'una ale
les heroimis da TIordPaux
sa al nsarrinioni de la sera fills

iIcn-qtt nl preterdind no I/ el
Datvillerat. A tos famili p s, aixe
sompro agradar. inedérs 'mAs

que 010 senliments del .; perso_
nsIges lo Bourget. que són,
malgrat tal, atasen h e rnies t
niesen ideólegs--de diamenge
la larda. si volen—perb ideól ege, cIP Iota manera.
MossAn Bremond, cona diem.
1.; idees própies. Es un jesulla
edneat a Anulat e rra, que sap el
cardenal Nov.anan .le raentimia•
Això ja vol (lir que ro As pas
un cas eorrent. Es un inquiet.
Tan inquiet que ja nn dc jesuita, ni porta a ila (densa la
rodoneta zdailada. tan divertida
do veure en Pls grassmosts
xerraires t'apenaos de le haca
Italia. No PS not dir larapor quo
mossAr Brernond sigui un modernista. del tiple Itomolo "Mur_
ri. Tols els Mimes quo f.mmen

la Unirorsilat i l'Insl Hui Católir
do París han haeal da Bailar
molt antb liorna, prl francesos
ron/ sórr, i_per tan', equilibra;s,
s' iban quPdat en un termo
fot de submissid i trirdaprnDIT:11(1fld
iPne. ia.
amb el llichi, Bandrillart —les
rnerav o llos.es conforiincies
ra
qua! ni Ba reelona
la membria de tole—. la m'irse,nnilat rnés en viola de l'Instihit. Mosski Bromond
qoz. dal. dores, allth una cama a
EIndox i Entra (aula al Dogma.
Mossio i Bremond ha escrit
sis grossos voiltuns. No lois
actolinnies Ito podrien dir
El pe.lo no tils inc pes
riodisme As una cosa quo em
rla
deixa 12111 1/00
Iteres t an extravagant e. QUO Cl
hOrn vol Regir no poi passinr
faseicle. IllossAn Bremond ha
eserit, per sort, dos 11,tres
iturts, dedicat a Eenelort,
Eallre dedient a Dossuel. So hec
aqueete dos grans antors les
nueves p obres idees roincideicon amb les de l'eminent aradérn i e. MossAtt taren/ami. (roba
011el BOSSIIIlt As l irr montun o :ti do
earbi isinh una filosotia que e:1

(t intinea, accentuant ereara la
Inri CI. de "rartesiants t ne de eartó". do lamb e iÌrC trobo, i Bossu-t. As, Per a mi. un autor insuporlable. Les seres simpaties
són per Fenclon. Les meres
lambe. Fenelon i rr te ta pompa,
ol raig de Ven lila laknillia

Itossue l , però As mAs profund.
Inés veritah l o. niAs natural, mIs
bisbe.
"nosire" q u o
Un eapellh que s'Aneara amb
aguast e., COSPS anib aquesta
franari csg . li gfonir per fortm
M(S/I 1 if Orari,
inta sittinoi(1 1 . 11

Mossint Ilrernmid la Id. Es un
dols gran poIrritistes de l'època.
El S011 OZIrroll Ii permet me for
polémiea sobre 10 s 170 51 5 fintatirón-11;11s. En nich als enveiahle.

LPS falscs nf(4 santes i sagrados
han estal objeetn de la medita_
cid ilu Nlossen Tiremond. Polare '
no lii ha deixat, sobro aquestes
Coses. una esearrinxini g nora,
perh den quo P9 limeta. 011 annest
mdn, rls de situar-se. !tfosOn
Bremond As, por evomnlo, un

aferrissat aneaste, do la raó;

creer que amb la rarS l 'borne
va entine, perquè la rin; ens
ganya sempre. Per ell, ei forti
és el coi', ei sentimenl.. La veri-e
tat sentimental—rcligiosa,
tira, si voleu—no ens enganya.
mai. No pot veure, dome, els
savis, i. en eanvi, estima els
sants. Mosén Bremond, a:1lb
aquestes idees, ha parlat del
problema pedaghgic..Ill arribat
cor2:usions que l'aren indig,els leelor, per;) que a

ner
mi,

particularment, m'encanten.

Mossen Bremond valdria que es
respectAs, en les criatures, la
ignorivrieia. lo. ingenuitat. Al.
entendro. el reverend Dre-

mand té rnA, i el que diu c'ts, tan
mtciamblic, que no es neeessita
ni perdre una ralla per demostrar-ho.
Mossón Bremond ha pros una

e

¡larga part a la poUmiira
elassieisme. Aquest capellit As,
francament, pel romantioisme..
Per e-II, romantieis,rne i
ritme scsic tot una mateixa cosa.
Es. dones. l'anticlitssir per excellènria: i,a un exaltador del
larlaroutleig. Els gran pactes,

por mossén Premorid, són rnúalta pura: per?, com que a
aquest capen li a g ra da el cant
rossinyol o q1A murmuris
d'una pineda que les sonates
Itectlioven, (roba més suc en
e1s M'up e de prosa dolents (me
en els de panela boas. En els
bree de prosa (latente la finor
do Mossón Bremond hi troba
mis murmuris tan delicats que
la gran müsica dols libres
d'alta poesia (Mitran. Goethe)"
no pot ni de molt comparar. Moscón Br p niond, en mines-

ta polémica, tti ha portat mona
hum. El romanticfenie, cosa a
sinénint . de inistieisme, As el
veriiable, reten. L'alt re, el que
els erilics l neoclitssics Irnbcti,
per erremple, en Verlaine, As unromanticistne, turnane• o giratori. Si Vertaine t s he, d'aquí a
cent anys serie un cilassie. No.
lii ha altra sortida.
Aquestes idees del reverend
Brema agraden o haurien
agradat mott a BarrAs. Barrès
—que jo (robo cada dia nli s s Me,
sobretot aquest Ilibre esquitixat.
sobre l'afer do Panaioh que (is
E itula "1.((urs figures"--A-.
Hui»
ines:re
realdat,
Es— diriem — A nicstre
sensibililal del non aoadérnic.
L'altre mestre, el ile
el sea antricessor tu 1 seliaf ataMm t ic, el hinab-' Duchesno.
bisbe Ditchesne era un Munns

d'una ironia que tela tremolar
itslrelles. Tanibé va s'inca •
sempre passant rl filferro ele
1 . 1,X( 01111311ill i du esp rit. una monumental llistória
l'EsglIsia, *q u e aquess Ultime dies he fullojat a la BE1-,Iiolera Nacional. Eis nostres
pielistP5 l'haurien
d e le g l r . nna h t sdéria feta

amb un meted.) da
Dada regada que el hishe Duelk essildl OS traba ' 1;w:tu, de la
%ida d'un sant es fa ara roflexiú
molt
—Aquest leone Va AS:al !' un
horno eom un all re. :Si no bague:, esta l un hione Cota tlIt
tre, ja no hauri g r, l al un Sra
IS'aquesIa simple posieló inicial es desprén Os itnoortnr.da
del seu libre. El bistre Duches/in
e ., posa, per exemple, davant

d'un iniracle. Si a un san! li fan
un lob}, i de la ferida en sinnt,
rajoll
per eomples Ite sang,

nie llet. II rererend Inntliesne
somriu eseóptie. N., Ir., :loaba
d'en t Plld re. i troba
lacte és una casa massa imporenir-se Pll agites lant per en
les liquides petiteses. .En eanvi,
no ti él!) ineonvenient on nereptar Ir:ti-Tram e n! ot misteri, i
adorar-lo. I do misteris el rném
n'As ale. La Ilisléria d o l'EsglIsia no Is 1 , 1 inisleri mes gran
que exieleix, per ventura?
El hisbe Duo/tosto , nra, cota
voien----i (iom venr o u encara millor si us deeidiu a enfilar el
tin hnraao mol( Mi.
'mona!. Era, coro mossan

mord. un voritable catélie. El
veril:Ah) ratólie no Is aquell
tina mica de
Itome ano PR
vergonya de 1 artir-110 tot reson ?

Josep Pla
ISIEIZIMINSOISEME11111.111111.111.111

AQUEST NUMERO

HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

nl

COMERC

FINANCES

COTITZACIONS DEL DIA 29 DE MAIG DE 1924
BORDA NIT
Bale
Obra Antr,

BOIRSA NIATI
Obra !m'ir.

Ball

Tafle

ij
Taue

Almas „
Andante. .

urenses .
Chales .

Cäceres
AU/OmniM/I.

CORSA DE Mili

BORSA DE KIADRIZ

ettringeres

Itera.

CAIVI DE L'Oft

Com

r •anes , .
s uben% . •
menruee. .
I !reo. . •
1.11nres . •
Ir il.rel
leso Relean
no.
. •
de Montes(

M one des nr Alfons
" Isabel

Abisme . . •
Ame- ..... idee e% .
Arnerifteable I% .
e llerlor 4% • •
Liter

"

frlespänve .

rredli
Ball" ENE de
ta•
.1,11,
B. Illop• Alner...

Itore.

..

Nooa NO"li
Franea

A larnril. • e
Andante. .
Orrnees •

Bélgica
Italia

Colonial

F• C. Metrop.
CO

0111553

Caccres. .
tuAlica . • •

lispanya

Portugal
1lManda

Dinamarca
Noruega

43292
50025
9330
98 3 0
24325
31555
139
11502
25725
31455

tini‘nta
A kinanya

Nova York
Juliol
Setemine
Desembre

Almiteride0
Nile

NOTA NECROLOGICA

co li china roo pessetes el mataaa.
— Raid Puig Bacardi denuncià que
en un cinema de la Rambla tres inditadus l'amenaearen de mart.

ENTERRAMENTS PER AVUI

Joan Gulbernan Aubil, de 7 mesos, Montsió, 18, al cernentiri Nou.
,A les tres.

No dejarse sorprender
M. Rodés Pornos, de 18 mesos,
can pcoovoscs
Portal de Santa Madrona, lo bis, al
N O WI SRES
cementiri Nou. A les tres.
EXTRANJEROS
Clara Sáez Rodríguez, de 62 anys,
para
salo
Consell de Cent, 895, al ceinentiri
cobrar frias caro.
Nou. A les guatee.
nter-elosoli Oc
1.0.3
trili • ore.
rra,
Libe-ata Serra Llorens, de 49
gurantil
Dt,oln'te,
anys, Coello, 321, al cernentiri de
ese g l.. s.. ettftrlenn. a 11
Les Corto. A les quatre.
SrsFolTneam, u, Esi enoM ,
Elisa Berenguer Liban yez, de 48
11. • ,8 0•1• n
.n ns5nliT113"
al
cementiri
Nou.
anys. Coello, 321,
o "LEDA" y • n • Ira - 1
A dos quarts de quatre.
bou de oenlo eu
I
Carme Ferrancllz Jané, de 76
; 1ori5 lee princiio,
tCaaaallei rslltU
anys, Salmerón, 117. al cementiri de
enI. 1,01);1.
Sant Gcrvasi. A les quatre.
aircricna!
Fairhoz:
M. Aragay Brucart, de 47. anys,
E.
•
Santa Catalina, 5, al cementiri
Les Corts. A les tres.
Amor./ José Manuel, de 59 anys,
DETENCIONS
Vidrio], 113, al cementiri de Sans. A
Va ésser detingut Josep Cabrerizo
les tres.
i Cabrerizo. el qual es decbcava a ureaFUNERALS
dre géneres de restació del Nard.
Na Maria del Carme de G. de
— Al caarer da la Diputació foren
San Peciro i de Glanga. Mori el dia detinguts Isldre Terra"... i Malcior Gar24 del que sorn. Avui, de nou a dos cia, als quals seis varen trobar eines
quarts d'una, misses aa Jesús, de de robar.
Gràcia.
— Fou detingut Pece Parido llarN'Ernilia Soler de Sänchez Deyá. sändez, acusat d'haaer agradit amb un
Meri el cha 22 d'abril proppassat. bastó a Joaquim Coger.
Avui, misses a la Concepció.
En Joan Bapüsta Gimeno Fernáne catarros. rerrarlat., grano/11th
errouques, e. gl.atelvli me!.
dez Vizarra. Morí el dia 16 del que Gairvin4.4
ali:14 Elixir Gnmenol cumEnr.
Avui, misses a la Casa de Caritat.
lIOSSEGADA tsE CAVALL
ANIVERSARIS
A Ca la Cutat fou auxiLada
inri Ribera Jiménez. de seixanta sis
En Francesc Font i Joseph. Morí
el dia 26 de maig de 1923. Avui, de anys. que va ésser mossegada per tut
deu a dotze, misses a la Concepció cavan que li causà una ferida al colee esquerre.
i a la Casa de Carnal.
N'Isidre Quiroga i Jordà. Mori
e dia 29 de maig de 1923. Avui,
DÉ FinNG, 1115 5 polud,
deu a datze, misses als PP. Çarextra, lis sera Mi/ir:Ida
melites.
miljançant el canvi do 100
tapes d o l papar de fumar
L'ent:tat Unió Industrial ha orgaMOLLi o de 150 de CLAnitzat per al dir t de juny pròxim,
S;CO. El canvi lindra ilue
una excursió a Igualada amb el fi
a Barcelona en el mesos
que els a!umats de les classes que soss
de pu/y i jtiP orl. a los ofité ptiguM visitar l'Ateneu Igualadi i
cinas de 111 C. A. F. (Va
les fabriques de teixirs ea J. Coció i !a
Layetana. 5 13, len), tots
dels senyors Font Germans, per tal
eis dios feiners, d'II a 1.
d'obtenir coneixements präct:cs de l'enEl que no vulgui petaca,
senyament de la teoria de teixits.
pot seguir guardanl les. /a_

T

II

Tapioques i Vures

FIGUERAS
eón els millors del mó n

r

Avui. divendres, al local del Centre
Excursionista de Cataluitya, acabada
la conferencia del senyoe Folch i Torres. que començarà a les des de la
vetlla, tindrà lloc una sessin de projeccions de nombroses vistes de la
Costa Brava, com a reunió preparatòria de rexeursió que d'aquí poca
dies es farà de cap a cap.

ImAo../ezeia,
'As el paper predileete de les

rnillors fabriques de cigarrets
del ro6n.

La conferéacia del senyor i
Torres versarà sobre les seves poesies "(Aries del Canenner" i altres
composiciims de caient popular.
Colla ALBERT: no s'entornan
DENUNCIES
Johann llichalak va denunciar que
doné una maleta a un individu 1 no
Iba portada al lioc que devia.
Josep Casanovas denuncié un comerciara al qual va vendre generes
. evaluats en 1.096 pessetes i ara es nega a pagar-les.

— Antoni Troti denuncié un intlivi-

tu que no li ha pagat 130 pessetes

ii deu.

Campabadal denuncia que

del nu donsicili del carrer de Sal'imana Ii han pres una maquina des-

de motel Ritz dettuneik
del Bit Hotel, el quid

pos i oportunament s'avisarä 3 eanvi per aures
obsequio (rollotges, plomes esti1ografiques, Ilapis
automatics, ate.), indirant_se el nombre de lapas
notrosari per al cauvi olo
cada ohjeele.

CONSEJA.. DE GUERRA PER
SUPOSAT ROBATORI A 81.1
AR NI AD:
Abur al mati va tenir flor a la caserna Roger de L'Ur j a ranunciat
Consell de guerra contra el paisä
Iscle ltartin Gil, acusal d'haver comes un robatori a mä armada.
Segons el relator, el succeit fou el
següent: el dia 13 de novembre, al
vespre, el noi Mimad Peris Mirabet,
que sortia del treball i asase, a casa
amb la setmanada, es crié sorprés
per dos individuo, al correr 1.1a 11sii,
prop de la Presó Mrolvl, Un dels
atracadora, pistola en mä, ii exigí de
Murar tot el que portava, que tren
unes 25 pessetes, melare el seu cornpany, des de darrera un arbre, vigilava si venia algú.
Lattracat no féu res , stencia, i ultra la setmanada Ilitirä una bufanda.
Al cap d'uns dies, el Miguel pas
sana pel carrer de Tarragona i crié
a diversos indiaidus que jugaven a
"les xapes", cutre els quals recosegue els sello dos atracadors. Va fosen
detingut l'ara processat, Iscle Martín Gil, que primerament va dir anomenar-se Facund, quedant a dispo
sició de l'autoritat militar. En el moment de la detenció portava la bu1 ¡anda robada al Peris.
El processat, en les seves primeres declaracioas, • negit la seca participació en el fea Posteriorrnent digné que no havia amenaçat al Peras
ni Ii !savia mostrat cap pistola. L'a-

Galera EtectrIeltst 1%. .
Ajuntament sevilla 6%. .
. . .
Hotel liar: 7%.
Unió sanuera ditopaltya..

s. T. tiar,..iona 8% . . .
C. E. counauseld e% . .

Inc
i que en es proposà, i aconseguí,
va ésser eatariar-li el (linee fent veure que li vcnien una moneda d'or.
El fiscal, que era l'auditor de brigada senyOr Gonzal Kinizindez de
la llora, es el seu informe f.M ressaltar les contradicc ' on incorregudes
pel processat i demanä la pena de
vuit asys de presidi major, amb raecessOria d'inhabilitada teneawal. indeinnització de 27 pessetes a la Tic-Cana i devolució de la bufanda.
El defensor, el capitä d'infunteria
seityer Michelena. aprecio el clzbete
d estafada i destanä per al seu del ensal th,s mesos i un (Ea trarrest_major amb pagamcnt ute les pessetes estafarles i al,onara- se -li cl temps de
mesó preventiva 'inc ha sofert.
El fi ;cal rectifieä breument insistint en les seres atirmacions, i el processat va dir que no hacia existit l'atracamant sisó tina cariada al carrer de Sans, davant d'un cinema.
La vista va durar prop d'una llora
i !a senténeia será ferina quan t'amovi el cap ti general.
Colla IILRERT: no fan calor
CENTRE EXCUP.SIONISTA "RA.
FEL CASANOVA"
Aquest Centre ha organitzat per al
(liumenge, dia 1, una excurs'ó a Vilafranca, Sant Martl de Sarroca. Torrejo,. Foix, Fontrubi, Sara Quinti de
Mediona i Sant Sadurni de Noia.
Reunió, a les 4 .45, al pujador del
Passeig de Gräcia.

JOIES, YERITABLE OCA210
obirctes usats de lotes :Minsses. Preu fix. Tallen, núm. 41.
ATENEU BARCE.I.ONI
La secdO ¿indústria de l'Ateneu
13a:ceba1 es reuniré divendres, th 3 1,
O les set de la tarda, en sessió reglament:cia per tal de designar els senvors
que han d'en-reir càrrecs durant l'exercei de 1924 a 1923.

RESTAUFIANT ROYAL
Saló de Te
/oda dia datt,ant de 5 a dos
de
8, i dinar a l'amen-quarla
taba, de 9 a 11.
GUERRA PER A DISSANTE
Dissalite vinera raulrä lloc un consell de guerra contra el paisà Forraran Barrabés Baethe, acusat del suposat debele d'iljnries a rautoritat.
masemeamet.r.lachas.
EXQIE2.3,3.

CC, DE VICIA, L.F.CliTICIVI ClREMA, rl,, de I l*Zor pts. log.
LLARD 731F117:1A, a
l¿e S. .j. 11 11 Manila (FI har.

FOIE GRAS SIBERIA, a

FERF:EN I ti.", Plaga Catalunya, 12. Tul. 1 12 A
ATROPELLS
Al carrer de la Creu Coberta, da'
damit del de Sarriä, tul auto atrope'iä
el jove I)idac Co:ssa cansant.-I; contusions i erosions al peu osquerre i nas. .
— Al carrer dc Roger de Flor, tia
auto atialallä Josep Si ilbuta Garcia,
cano:tia-1i commoci5 cerebral i ferid
tallaut al cap, de pronbotie graviss5n.

2372
2500
257.i

.
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GAFES
Nora York
Tunca 29 maje NOVA ORLEANS
Disponible
o 9;15
Tanea anterior.
JUI101
'..e
Obertut a . .
tiietembre
2111
octubre
:os Se4tril icl e gi alna • • .
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1,,,,Inure
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1752
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1545
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1725
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1404
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3075

2935

2305

Tosca . . .....

151.)
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talunya.

morí el 7 de l'actual a l'edat de tr.tza au Ys

— Per loas-ce empres el tramoia la
marxa abans que llagues baixat la
passalgera Maria Balaba Lladós, de

havent rebut els Auxilis Espirituals

34 anys, casada, :aposta bou auxilia.da al Dispensan de 'diverses contusiono rebudes.
— Al passeig de Sant Joan va eaure del carro que guiava Esteve jurri
Garriga, que va ésser atropellat
velticie, resultan: amb fractura de ‚In -verses costelles i commoció cerebral,
de proniraic gres.
rauxiliaren a la casa de socors de
la Ronda de Sant Pene.
— A la • Ranilda del Centre va Coser
atropellada per un autombbil la noi:)
Cencepeiii Calvet Cabanyes, resultant
ferida ami.) magollaraents a diverses
parts del cos.

(A. C. s.)
Els que la pl oren: pares Josep i Erriqueta, germanes Juana i Enriqueta,
one'cs, 3ins j par.nts tolt-:, en iis‘.!2rnt.iir de tan :Ireparable pèrdua Ilurs
m'e.; i ro-tezuts, e's ircgucn (julo Ii irluiin itfl r_tztort)
liars'orattion i que se
evav.ixin a . 'sistir
fintra'.s que ;:n su:ragi de !a say a imima se ce_ebraran
dissabte, ein 31 Ccl correal, a das quarts ít- 01. 22, a resglúsia du Nostra Senyora de
Pompeya (D:agonal, 459), pel qua! favor els quedaran et2raameiit roconeguts.
avis,

EL

DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA

PARTICULARMENT

Les mieses que se ce/6MM InmO, dissabte, dia 31 del eerssnt, de 0e0a parroquial de
Cual Jaoeo, da Badalona, i les de 8 a 10 a le de Sant Estere, ./.'enot, scre.n concedes en sufragi tic la
sela anima.

3 VEN1
aparell de teleb mia 9101°C
fila, marca "Gotli", de Irds

lar/mates. a/oh quatre auriculars, NOU DE TRINCA.
Darbara, II i 13, Unpremta
n.t
11211111~1121111113111.

Al mover de la Crea Coberta fou

aGrOpeliar per un automòbil Vicens
Llheer Sänchez. de 29 anys. que va
ro-ultar amb lesions i earninoció cerebral.

Colla ALBERT: indestructinIes
ACCI DEN T DEL 1 RECALE
Treballant a les obres del Metropolitä, a Hos.afrancs, Jo s ep Baró Soleiranca. dc trenta dos aeys, va sufrir
una caiguda i es fracturtn la cama esmierra.
Va ¿asee auxiliat al di,pensari.

"HULES" - PLOMEle...
A GUST( CASTELLS
Forteerrtssa, 18. T. SUR A
etelleteset4044~44.04.44

Obsequi de
la Societat

f6111

r99

Is

fa)11

11n1•MIMe

Contra remesa de 25 etiquetes blanqueo de los que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Nost16", es regalará una preciosa Mita.
Les etiquetes poden presenlar-so a les ofieinns
ha S 1 171r.".TAT NEG7LE,
Granvia Layetana, 1, Darcelona.

INBRISSISILIBIIRCENBIKIEBBICKIBBINIIIIEBIABBIBil••••

ACUMULADORS

TI

PER A AUTO, RADIO, ETC.

II

REPRFSENTANTS EXCLUSIUS

Ii

• hbed

Desbre

20'3
55,3.7

roda que shavia desprès d'un autoisObil i que a mes a mes de causardi
lesions Ii iulai muialbri la seva matpaina,
inatilitzant-ialii per a la Volta a Ca-

;fr VA I

MORTADELLA SIBERIA,
a 1 . 2 0 :latina I/O.

Oebre.

— llague d'esser auxiliat Joan Cosajuana l'arena, de 36 anys, barbee,
que anava pedalejant sei carrer
Muntaner quan es ocié sobtat per una
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En les seo-es ¿arroces sessions la Calubra de Comerç i
Navegació hin /1120 actinia,
virtut de dielainens de les Comissions corros/ton/mis, sobre
l'informe demanat judicialment
quant a costuras relatives a la
forma bursitt¿ d'operar PII Moneda estrangera i sobre lili altre informe relatin a les denominacions -purod" 1'
ha acordat tainbe apotar la
demanda de lla Cambra de Gomere d'Oran eneamina(la a quá

s'establelxi eiimunieacid misia)
ai. ria entre. Espanya i aquella
i una altra ihr la Cambra (le Comer: de Valáncia ro-

l:011a al compliment de les

lirio lribularies amb l'objecte
d'al/eugcrir el seo rigor guata
que no han
}n'ore/lit de mala te.
Havent seu eärree
do representan/ de la Canibra
en el Contilb de. la Pira de
Mostres el senyur Joaquini Cabot, fou elegit per subsf fluirlo el senyar David Ferrer. Aixi.matrix per substituir el senyor Jaume Griera en el seu
earree de .represontant de la
Corpovacia en lit Junta Provincial . tit3 Proveïments, fou eieg:t
el senyor 'Manuel Sorigue.
El senyor president dona
contple do l'assistáncia a Ihm
als rontribuents

nididire d'aeIes, enlre ells una
teunió de representants do lies
Ca tirares de Comor /:, IndúsIria
Navogacid do la zona eafala. r on qué es tractit OSno-bale a
d'aspociallatettl da Peleerió

snssorn del Comer!' de l'F-tonomia Nacional i una allra de la
ponáncia ospecial const Huida
per . comere:ants, consignataria
i agents de Imanes 11051, el propbsil . (10 trobar f,%runilos que
resolgnin vis einifindes que se
}hurarnent de mera:niveles als
Tanitt (lo g ra cumple de dito110115 gestions N'a y : iendes, reforint-oe espeeialment a les

nodivadrs por les dificullats
quo I robavon els exportadora
per Murar a rmitnanger palatos novelles, dificultals que
pogneron noser rossolles.
1,n Cantbra s'assahentä
PrIveció. l'eta reglamentaria/neta per la 3lesa, seayor
Mareell Sobron per al cárrer
ole vogal (Iel Consell lo l'Eco.nomia Nacional per al grup
quart, elasse 12 d'arrord amb
les Cambres de Comerç de Madrid

i de Santander; d c . la de-

signan) per la presidáncia .le
vocal; de 111 Aranzolaria entre els associats enope
de la Corporació, 1 d'ha--rads
ver-se volat, d'acord atrib t.es
altres Canantes de la provine la, per represenlardes ri
Consell ProvMcial de Foment
els senyors N'Antuni 311100(1 i
• Gasailas i En Pere Amal 1 Ecu-

lurEssos de la Companyii
rerrecarrils de N..c,s.1

mello. coni a vdeals enniereiatils
efeetitts, i En fluís ti. Parés
i En Ramon Trulls cono a su-

pients, i en qualitat (findustrials els senyors N'.11tgust
Itull i En Josop ttorina,
tina i sup/ents els senyors En
Salvi 1borra i En Joan Gass¿ i
eix s'assabentli
Aixi mal
Ist Cambra (1 • 11aver-sr (Vsposal,
conforme havia demanal. que
es toril; l'inlinirt ¡le) mes do
mar.; als abonats do ht varea
Marón:ea urbana, als quals en
3 1 de l'esmentat mos no se'ls
llagues restablert la comunicaeiú i que continniii senac salister l'imporl de l'abonament
fins a la data en qui' sels doni
lilia‘er-se
in1vament
sistit en la eotivertfimaqa que
l'Administració adopti uit lorodel oficial de certiLeato d'origen per evitar quo ele dits &cm/tenis no siguin admesos.
D'havrr-se reduit. Ilo canforni:lat ando dennuidds
des a la Corporaeba. ois
Imis extraordinaris per a l'ex-

padició, Iransport i Iliuramout
.1r mereaderies facturados per
ferrocarril. De les gestions
praelioados amb motiu d'havor
-estal detingut a Málaga un
mooleuari d'una rasa (Vaquesla eiulat, i, finalinettr. de les
motivades pel fet donunclat a
la Corpocaciú que als vins espanvols se'l, exigia a litut en-

troila a Txcroslovimnia diele

superiors

als d'altres
llar:11'4mo en

11111

ei

Con-

veni coniercial vigont entre els
(los paises hi figura la cláusula de nació mea afavorida.
•nnn•nnn•

1-11FNOTISME
g Malalties d'origen nerviós
7

-- o desconegut

Massatge Rus
lIst bvtl lo de! Pa ml, rl,Elea•

troleräpia, Itaigs Dopi- — loen') Eléctrica — —

Malal t ies

4

Del 2 1 al 30 d'abril proppassd
aquesta Catar.ams ia porta un ZIng.
inent eli . la recaptaciO de
pessetes sobre la matziica recminició
en les esmentades dates de Vial
1923.
De 11 de gemir al 30 d'abril raro
tat tene.1 d'augment de 3.711.3315 2
ressetes vista la recaptaciä ea In
inateixes dates de l'any 1923.

F.,2A3e5"
(-)1. Alar t

A OCA'
.41

r &Dr. n cant: J. ALERM. MATM10

S ülei i îrra

enil3

DAN OU E RS
BITLLETS
Francesos, 39 per o0
Anglesos, 31' 00 pessetes.
Italianw. 32 per 100.
Belgues. 33 . 50 per 100.
Suissos. 12.8 . 5o per too.
Portuguesos, tita peSseteS.
Noiandesos, 2'62 pessetes.
Suecia, 1 .8o pessetes.
Noruega, ti90 pessetes.
Dinamarca, 1'12 pessetes.
Romania, 3. 50 per ayo.
Turquia. 50 uc e e c teeEstats Units. 726 oessete.
Canadä. 7'16 pessetes.
Argentins. 3 .33 pessetes.
Uruguais, 535 pessetes.
Parag,uais, o'to pessetes.
Brasilers, o 63 pessetes.
13olivians, 2 pessetes.
Permuto, 25 pessetes.
Xilens, 010 pessetes.
Japones0S, 225 pessetes.
Algcrins, 38'50 per 100.
Egipte. 3e45) pessetes.
Pilipiacs, 3 . 10 pessetas.
014

Allpns, 142 per toa
Unzes, 142 per ton.
4 i 2 duros, 142 per 104.
1 duro, 142 per 100.
Isabel, 142 per loa.
Pralles, 142 per ion.
llares, 35'75 pessett s.
Dállars. 735 pessetes.
Cubà, 733 pessetes.
Mexieä nou. 143 per iota
Venezuela. 139 per leo.

Mares, 173 ocr loe.

crontques

Doctor J. Fontova, COrsega, 307, principal primera

Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, tarda.
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fls lliberals colmeMiXall una perola a la vida del Co rn :: Din mfster
Asquith

REPARACIONS

FRANÇA

EE. UU.

I JAPÓ

Ea regala de la ti d'iffiloinärs
ilenyil sobro el coillrel där
CONTINUACIO DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE POINCARE I MACDONALD :: LA SITUACIO

L'aviador
Xangallai. 29.
fratmim d'bisy ha re-

DEL CONFLICTE MINER A LA RUHR

Londres. 29.—La Cambra dele Comas ha discutit la moció conserralora de censura, considerad que
a política del Govern laborista per
astrar la manca de treball nc corrapen als compromisos adquiria pel
;aun obrer durant el periode cleceral.
El senyor liacdonald ha declarat
'cae cls conservadora han fet sobre
tut una obra de partit, peró no tenen
istenci A d'ajuda'r a la solur.ió del
problema.
El senyor Macdonald ha clerical
repte tot seguit d'un projecte per
restablir la situació económica sorpal.
Es tracta de realitzar empreses
per al desenrotllament de l'energia
il:ectrea, de les torees hidräufiques
1 de la repoblació taceta'.
El Coreen presentara immediatamea: projectes de Poi relatius a
aquests plans generals.
Després de parlar el senyor Macdenald, els lliberals s'han reunir. En
calar aquesta reunió, el senyor As, ith Ira entrat a la Cambra i ha
unciat que els Iliberale estro dis nats a concedir al Govern una
ea mée de temps.
Diu que espera que el Govern
e '. -175. räpidament els projectes
qué sha refcrit cl senyor
aa. Ha afegit que els
• aitgen poder examinar els
als quals s'arribi per les
as del Gen-en.
de relleu que el senyer
LI
,r7,e no ha estat present
-a durant el discurs del se• a' • .—Havas.

DELS LORDS

Amb l'aposició del

DE

-

n •• • 6-

Palletier d'Oisy re- El tu de la F• 8ocialisla del hm con- L'Ambaixador. japo»
Os protestan
me el sed vol
!laarriba a Faquín
a la coNoracié en el >o solemnement
vad el Cuera de

ag.—Els diaris disten que
carrera aquesta tarda greu
tia
r derrotat a la Cambra
c,r-ans on tindrà lloc el debat
forçós.
eeat conservador ha anunciat
propós:t de presentar una
rpas : ( demanant que sigui reduit
cera res esterlines el sou que
„se, n.! :71:cistre del Treball. Si aqussarce :eció arriba a ésser aprovada.
. a ssesasyarà un vot de descentrancora7-7., el Govern, i en aquest cas
re-S. versemblant que aquest prola dissolució de la Cambra.
En a:.'atat, la situació del Govern
ele l'actitud que adoptin els
cis quals celebraran una represidencia
eeuest matí sota
Asquith per tal de fixar la
a ec conducta a seguir en el clebt eaquesta tarda—Hacas.

LA CAMERA

--

L'AVIACI)

Govern

es vota la susnensió
de la C. anglo-russa
29. -- La Ca robra
sds ha votat. nialgrat
e". del Govern. tina redemarcara la stispenahl

(.anferancia anglo-russa.
—II
„ vas.
SOBIRANS D'ITALIA A

ptas el sen vialge aeri en (Breoció a Poquin.--Ilavus.

Pequín, 2 9.—Pelletier d'Oisy,
que ha sortit aquest mati de
Nang-Ilai, ha arribat a Pequín.

l'han convençut que, en enfondir
París, 29.—La Confeti bcia d'arnGabinets en la —Hayas.
baixadors ha cursat al Govern sincera/neta tote dos
linee
entens
respectins,
de
realitat
El viatge de Xang-Hai
mart una nova nota comminant-lo a
procedir immneditament al desarma- acabarien per harmonit:ar, sense cap
a Pequín
sacrifici per a ella, els interessos de
ment. Les investigacions de la ComisParís, 29.—El scils-seeretari
sió dc control es reprendran tot se- tots dos països.
el
Es declara disposat a seguir esto- d'aviació 11;1 relmt de Pequín
guit. —llanas.
següent telegrama:
diant els detalls administratins amb
París. 29.—La Conferencia d'Amnbai"L'aviador Pelletter d'Oisy va
el carácter acostumat na reprendre sortir de Nang-tlai, a les vine
xadors ultima aquest mati la resposta que ha de donar a Alemanya rela- amb el futur Gocen/ francés l'exadel mata amb fin fiNi6 faeilitat
men de les qüestions sobre les quals Ir r' GOVel'll ei e. 'f'xe-Etrine g. pe ta".1
tiva al control.
I
arribas
a
un
acord.
La nota de la Conferencia d'Ambai- no s'hagués
sense reserves suplementäries.
Podcm, dita congratular-nos pela
:cadera al Govern del Reich es' resA les nou aterrava a Sooehow
posta a la que trameté Alemanya a progressos que s'han realitzat
s'ha aprovisonat, efectuant
aquests
darrers
meses
sobre
la
miprincipis d'abad proppassat relativa a
reparaeions a l'apamen.
nora
de
les
relacione
entre
tots
dos
la represa del control militar interAeabades aquestes, ha marpaïsos, i sencpre recordaré amb gra- xat a les (fruta atorrant a Tsialias.
Nan-Eii, a la una; ha tornat a
Sembla evident que la Conferencia titud la manera generosa amb qué.
V. E. ha correspost als meus sincers fer proviaions i Imst sovt it a les
d'Ambaixadors ha rebutjat per unan:
esforços.
i n - es de la larda aterrant a Pemitat la tesi alemanva i manté els
quin a dos quarts de sis.
cinc punts de l'enquesta detractada pels
LA CINQUENA CARTA DE
El temps ha estat favorable,
POINCARE
aliats. o sia:
i la rerepciö euluaiaata. L'aviaPrimer: Reorganització de la poliEl dia 25 el senyor PoincarO tordor
es quedara dos (lies a pe_
cia encarregada del control.
na a escriure al senyor ltlacelonald
a la revisis) rompleta
Segma—Transier tració de les !a- dient que quedava molt agrait als quin peraparel.---liavas.
del son
brigues ele guerra.
sentiments expressats en les seves
Tercer. Lliurament del sobrant del cartes. i assegurant-li novanient gue
material de guerra no autoritzat ;er tara tot el que pugu i pe
r assegurar
lemanya mesures Manuel:ates i radila Comise»; de control.
la inteliigencia entre tots dos pam- cale.
Quart. LEurament deis documents sos, tan necessaria per a la pau munEl "Daily ChroMcle" escriu que si
relatase al material de guatea ex
la intenció dele "racionals alernanya"
Em
arras
de
arielici
Aleman va
tent
L'ACORD ENTRE POTREARE I és acccptar el pla Dawes amb reseri producció de les fabriques alsmaMACDONALD ves. els aliats no han de concedir-li
de
després
nyes durant la guerra i
París,
29.
—
La
publicaciö aquesta 'libertas de regateig.
l'armistici.
La "Westminster Gazstte" dio que
Cinque: Promulgació de les neces- de Inc eartes Poincare-alactio- si realment els "racional; alemanys"
nald ha produit viva satisfacsanies Beis dc pronibició efectiva
en; per demostrar-s'hi que intenten ter fracassar Yinfo.me Dales ranpaetacions 5 exportacions
procuras ager- alavia arribai a un tacotal en- aves, caldrá advere: al po'de aletnany
material de guerra
que l'opinió del mitón s'unis.i contra
re els caps dels governs
manar els reclutament s i osganització
de l'eascit i clausales Mlitars Paris i Londres sobre l'a ct it ud
AL \MICA
contingudes en el Tractat de pau.— deis alials davant (rAlernanytt.
Les caries posen de manifest DISCURS DEL SANT PARE;
Hayas.
SOBRE LA PAU
que Franaa i Anglaterra
INQUIETUD ALS CERCLES
Roma, 29.—Aquest mati el
ien arribat a ums acord per a
GOVERNAMEN TALS I DIPLOrodejat de la seva Cort.
l'aplieaciö de litt forme de is pe- Papa,
MATICS ANGLESOS SOBRE LA
presidit una reunió eelebrarita, acord que indubtablement ha
CRITICA S/TUACIO
al Sakí del tron, a la qua/
al-manara el successor de M. da
AL EM ANYA
han assistit els dignataris ponPoineare.—Havas.
lifivis.
Londres. 29.—Segens rEvening
L — INDEPENDENCE RELGE" 1
Ea la dita eaunhí Sa SanteStandard, els cercks governamendat ha pronunciat un discurs
LES CARTES POINCARE
tals i diplomaties d'Anglaterra es
ordenam la promulgarla de la
mostren neguitosos pel que es refe11ACDONALD
liutlla que estableix la celebrareix a la situadó crítica d'Alemanya,
Brusselles, ag. — L'"Indapendence
d() de l'Any Sant de 1025.
que es palesa cada dia mes greta
Beige" fa notar que les cartes canEl Sant Pare din textualment
Els esmentats cerdee lenes la teviades entre els senyors Poincare i
en . l'esmerilada Butlia:
menea que vis clarrers esdeveniments
Macdonald marquen un grao progsea
"El jubileu ene ofereix lodesenrotllats a Alemanya retardin per arribar a una intelligenc ;a entre
casis 'n (le demanar a Den quelEaplicació de l'informe del Comité França i Anglaterra, respecte de :cs
con), especial i parlicularissim,
de perits.—Havae.
reparacions i dels problemea relactus que vasaltres demanareu amb
a la seguretat de França.
noaaltres.
LA CORRESPONDENCIA
Afegeix que les modificacions que
Seutim parlar constantment
M.
Ilerriots
pot
introduir
en
la
políPOMCARE
ENTRE
de la pala no tant de la pau
tica exterior francesa no aden tenir escrita en eta, Tractats cena de
I illACDONALD
sind favorables conseqüencica—li avas. la que ha d'estar impresa en /les
(Continuació)
animes i ha de restaurar-se enLA TERCERA CARTA
tre els nobles.
COMENTARIS DE LA PREMSigui el que sigui, avui la
FINAL DE LA RESPOSTA
SA ANGLESA SOBRE LA CORDE POINCARE
RESPONDENCIA MACDONALD Inflo no pot. aseen Iltiny de nostdIres.—Ilavas.
Res, per tant. s'oposa a qué, bé diPOINCARE
LES VICEPRESIDENCIES DEL
rectament o mitjançant l'anchaixador,
Londre,s, 29. — El (Halls fan
V. E. em comuniqui les observacions
IlEICHSTAG ELS ESCANresaaltar el to amistas de la
DOLS
que sobre el fons dele assumptes
eorrespondisneist Mctn'nlnsiost Inihagi suggerit la meta carta d'ahir.
Berlín. 21. — En la sessió
l'oimtn'arsí insistint en la nacesEl canvi d'impressions que tinalta! de restablir la unió entre d'alfil' al Reichstag els sociaguem d'aquí al dia primer de juny.
els aliala da y ant dama Alema- listes i ola populistes hagueren
no postra sitió amivar notablement
nya recalcitrant i disposada a d'interposar-se entre comunisl'avenç envere el resultat que tots dos
sabolejar l'informe Dawes. Les tas i ultranacionalistes (turnad
esperem amb confiança.
cantes de alta Maedonald, ale - ll'elerció ele presídela de la
ge ixen els periadiea. tieniostren Cambra, que es desenrollla en
LA QUARTA LLETRA DE
que existeix a Anglaterra un mig d'un avalot indescriptible.
MACHO NA LI)
El popMista Ritter, el cenval desig d'aribar a una morEl dia 23 el senyor LI acdonald va
dial infelli g artria amb }'ranca. trista Ball el socialista Dittescriure al senyor Poineare una abra

LONDRES
APAT I RECEPCIO
aa. 29.—Els sobirans ita-

feriren ahir a l'Anfbaia.liana un banquel
do la familia reial anliP la colònia italiana a
ros del banquet hi va
lea recepció, que revestí

carta expressant la seva satisfacciO
pels tons cordials en qué estaven redactades les cartes que li hacia dirigit el senyor Poincaré i la 52I/SfaCció que havia experimenta t en assabentar-se que aquest seguir ;„. col
lalicrant per preparar un acord que
asseguri, mitjançant la creació
l'esperit de pau. un principi de segumetal contra la guerra.
El senyor Macdonald subratlla
que les cartee del scnyor Punteare

El "Morning Post" formula
nl desig que Mr. Macdonald
provi igual fermesa respecte
del lisie-li com genlilesa respecte de M. Poincare.

El "Daily News" subratlla que les
cartee de 12. Poincare estan inspirarle;
cn un esperit d'amable modera:e:O i
afegeix que esta clarament provat que
Alemanya prossegueix en els ssus sinistres preparatius de guerra. Els
aliats, diu, sabran prendre clavan'. d'A-

DONA UN MILIO DE DOLARS
PER A LA RECONSTRUCCIO DE LA CATEDRAL
DE REIMS I ALTRES REPARACIONS

ROCKEFELLER

París, 29. — Reunida en Cenares
la 1: o:te-sació Socialista del Sena, sha
pronunciat. per 1,754 vots, contra la
participacM
Es pronunciaren a favor 666. —Havas.

Un important donatiu
de Rockefeller
París. 29.—E1 milionari RockefeIler ha fet saber al senyor Poincaré
que ha posat a disposició d'un Cornite franco-america un milió dc lblars per a la reconstrucció de la teulada de la catedral de Reims, per a
Earranjamerit del paviment i fonts
Versalles i per a les reparacions urgents del castell i del pare dr Fontainebleau.—Havas.
ESFONDRAMENT DUN CAM-,
PARAR DEL SEGLE X
Toloea, 29.—Anit paseada a Vedenil (Alt Carona) es va esfondrar el
campanar d'una esglesia, la construcció de la qaal datava del segle X,
destruint en la scva caiguda bona pan
de les miaus del temple.
Afortunadament no hi han hagut
victimes.—Hayas.

Ha acabat la vaga de cuiners
Paris, 29.----/la terminal la
vaga de miners.
Els VtlgtliSIPS han aconseguit
augnient de sou i Itt promesa
d'aplicació de la jornada de vuit,
linres.
Els palrons s'han negat
signar el contracte de trehall
que els obrers pretenien.—llavas.
ELS CONFLICTES ENTRE ELS

manta liar estat elegits per a
les vice-presiSmeics cie la
Cambra.—Havas.
LA NOTACIO ALA PRESIDENCIA
Berlín, 29. -- Els vidlents
dehats que es desenrollaren arl
Reichstag, i les escaries luntultuoses a qui' es 'lineen els diversos geups políties, demostren que certs grups no estan

ESTUDIANTS

París, 29.—"L'Oeuvre”, diu
que la Comissió dr, professors
enearregada (te solucionar ela
da rrers lii igis interna cionals
entre estudiants. notifica aliar
que. despees de sondejar els t?studiants alemanys sobre la repre§a de aelaeions„ , tn ecoadieió
que aquests conformin !Bus estalitt A als de la Confederació

internacional d'estudiants, han
d'afirmar que llur missiá ha
fracassat. ja que els alemanys
es neguen a reformar Ilurs estattils.—Havas.
M. POINCAIIE REP al. CAMSENYOR OUNONES
BON I
París, 29.—M. Poinea la; ha
rebut aquest //latí Jules
Cambon i l'ambaixador dTspanya.—Ilavas;
MORT DE PA1.7I, CAMBON
l'aris.

mar:

in 1. Paal

Cambon, ex-ambaixador de França
a Isondres.—Ilavas.
hierre Paul Cambon, germà
Cambon, nasqué a París l'any
1843. Tenia (tonel., 8m anys. Havia
estat secretan de la Prefectura del
Sena i l'any I 1172 prefeete del Departan-1cm de l'Ande.
L'any 1882 ingressà a la carrera
diplotnatica i bou nornenat resident
general a Lamia. Passa després
ocupar les arnbaixades de Madrid
el 1886; Constantinoble el iSoi, i

Londres el 1898.
DETENCIO DEL CAIXER DE
L'OPERA COMICA
París, 29.—Ha estas detingut el
caixer de l'Opera Cómica, per has-er
malversas 5 23,000 francs.—Havas.

Washington
Toquio, 29.—El Govern ¡apea
ha protestat oficialment
contra la no y a hiel dammigració
signadst poi president, Mr. Coonós

Londres. 29. -- A l'Agenrw
li telegrafien de Toquio
confirmant que, segons un comunicat, el Co yern japonès ha
encarregat al SPII ambaixtelor
Washing on que protesti clavar-U
niel Gevern americà d'una manema solleinne per la non, llei
d'immigració (helada pel Govern de Washington.
El Parlamen lia aariptat una.
resoaurió protestant fambe del'esmentada Ilei.—Havas.

LA CAMB ft A AMERICANA DE
REPRESENTANTS CONCEDEIX
EI, CREDIT PER A LA CONSPADEREWSKI CAP A PARIS TRUCCIO DE VAIXELLS DE .
Brussellcs, 29.—El senyor ParleGUERRA
rewski, que va passar tot el dia d'aWashington. 29.—La Camhir al palau reial, ha sortit de Britsbra nie representants ha adopselles a la nit amb direcció a París.
cent onze
L'ha acompanyat fins a l'estació cl tat el mili concedint
milions (le dblars per a la censa
príncep Leopold.—Havas.
infectó de vuit crenets, sis cawaters i per modificar i moEL GENERAL WENGAND A dernitzar sis cuirassats. — Ha,
LA SIRIA
vas.
Marsella, 29.—Ha sortit cap
Washington, 29.—En la se.
mr Beyruth el generani Weygand, ya sessió trahir la Canana de
alt eomissari de n'ano a Siria. Representants rebutja una es—Hayas.
timan nl projecte sic llei do ermstrucci(mns navals, stutoritL'ESTATUT DE TANGER
zant un crédit de sis milions i
París. 29.—"L'Officiel" pro- mig sise dòlars per al /fin:tramulga una convenció relativa a me/1f del muntalgaf de peces
l'erganitaarió ine l'Estatut (le d'artilleria en detriminats
Tanger i anexos que l'oren slg- rassat s,—Havas.
wats a París el 18 del passat
desembre, entre Franea, Angla- UN INCENDI AMB EXPLOSIO
!erra 1 Espanya.—Havas.
A BUCAREST
LA CONFERENCIA D'AVIACIO
A TANGER
Tanger, 29.—La Conferancia
d'aviació se celebr'a ahir a
aquesta polalaeió davant del representant del Sold:i, dels presidents de les Camtmrs de Comere franceses, anglesa i espanyola i d'aviadors deis tres palsec esmentats.
L'Assernhlea ha vntat im'animement. el desig que Tan.ger.
per la seva situada grografiea,
alami el mint de reunió do mies
ihnen aiTiea d'una manera ininterromauda amh Europa i el
Sud d'Afriea.
L'Aasembl e a ha demanat als
Pmlers públie.s deis paises resred-1ns que s'erupin d'installar
a Tangrr rin pnrt aeri internacional. digne (le la seva sil/fa-

Bucarest, 29.—Slia produit un intemí( en un tallers de pirotcnia militar. esciatant un dipósit de munícions;
Les pèrdues eón de consideració.—

Navas.

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
m anbt
Café iai

Ilet

"EL PACES"

ria.—Havaa,

1 8 70 Ptes. pot
encara capacitarnt por governar.
Els nar:onalistes han ebüngut un primer exit amb el nomenament del senyor Wallraff
per a fa presidè'nc'ia del Reichstag. a favor del qual han votat
227 dipulata, contra 1:51 que
han continuat fidrls a lea-president (le l'Assemblea senyor
Loebe.
No es considera probable
que el canceller senyor Marx
aronseguoixi formar un nou
Gabinet. La situatió no s'actavira fine despres del debat sobre Ilinfornme dels parits. —
Havas:

A LA RUHR
El Sindicat Socialista de Minaires rebuMa la sentència
arbitral
Dusseldorff. 2.9.—E1 Sindicas Socialista de .Minaires ha rebutjat la

senténcia arbitral del dia 27 del co l-rest que accepta el Sindicas CrIStIa.—
ayas.
Berlín, 29.—El conflicte miner de
la Ruhr sentida entrar en vies de solució—Hacas.

44.444444444444444444+044
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SOLARS

Els patrons l'accepten si
l'aprova el ministre
del Treball

▪
•
▪
•
•

Dusseldorf, 29—Eis patrons
ininers han ritanifestat que ad-

•

meten la sentancia arbitral si
aquesta porta l'aprevació niel

▪

ministre del Treball.—Ilavas„

•

UN CONSOL D'ITALLA GENEROS

111

Roma 29.—El sen-rar Läbia, Cetasol general dislalia a l'Airica del Sud
ha 'fa al mes:e:can Mussolini una
oferta personal de 62e,oeo lires per a
l'adquisició de sis acroplans.—Ilavas.

▪

EN VENDA
Gran esdevenidor, ben
rituals, yeti tramvia, amb
fama als carros d'Ami- •
-bey i altres
zies-Marc,
•
Preus: o' °, o'6o, r i 1'20

pessetes el pams quadrat
Per haver-se venut ja
molle solass en queden
pees de disponibles .
Poden visitar-se els des
de festa, de ro a I t de
6a7

•
•

••
•
••

•
•
Carrer Pera IV, 556
tterme muMemat da •
Barcelona)
••
la
arammummumumwszal
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SACHEM
—
per ---

lienryk

Sienkiewira

(Continnacie
tta i que cl sea funärnbul havia
'ex hibir-se sobre la mateixa tomdeis sets pares. r‘que.sta
tingué la virtut de posar de
eguida el director d . /in humor exseg ent: porta, en efecte, comptar
farà amb traea, amb una
'great attraction".
Na turalment. els filistins
s precipitaren cap al circ, fe' es de poder mostrar a llurs mue r5 i a llurs fills,—importats de la
ik
uertnánia i que mai de la vida ha• vist un Pell-Roja,—el darrer
rrvivent de la tribu dels SerNegree i dir-los:

—Velenl van ésser uns hornee tan
terribles con, aquest, que vam fer
bocine, fa quinze anys.
—"Act f. Herr jet!" (i)
L'exclamació de sorpresa i de
por era agradosa de sentir en boca
d'Amalchen o dels petits Frita.
Aixi per tota la ciutat se semita
repetir a cada instant: "Sachem!
Sachem!"
D'ença del mati ele infante, carasotjasen acab curiositat
per entre ele tatilons del dime; d'altres, m ise grandets, presos bruscament d'una bella ardor guerrera,
havien termal de l'escota marcant
el pas, ara!, l'actitud amenaçadora,
sense saber per qué.
S6n les vuit del vespre. 1.a nit
es meravellosa. el-tetada. L'oratjol
porta a la einsam el violent perfuni
deis tarongerars, estranyament mesclat a l'olor de la malta.
El cinc és illumninat que hi sentida
de ri j a. Davant l'entrada principal
flamegen i fumen unes antorxes de
resina. El vent empeny Ulls torterola
fuliginosos; la flania guspirejant illumina per intermitencies les linies
ombrívoles de la barraca, mena d'edifici circular de fusta, receutment
construit, recobert d'un sostre
(t)

£3, 814170r

DNI

nic al cinc del (cual flota la bandera
constellada dels Estats-Units.
Davant la porta, s'agiten grups
que no han pogut trobar lb es, o
que no han tingut manera de com.

prar-ne; contemplen cl< vagons de
la companyia i especialment Ist cortina de l'entrada principal, on hi Ima
rimada una le salta entre Manes i
Pells-Reges. Lbs morne»ts • que la
cortina s'apa.rta per deixar passar el
públic, es ven el bufet interior i,
damunt les tardes, rente-1m5 de
X0155.
Després, és l'entrada dels tebeos
que veuran Vespectacle. Els passos
Imite entre els seients ressoneu sota
les pasees de /a multitud i aviat la
massa negra omple tot l'aintiteatre,
de les grades mes elevades fina a
pea ida.
Dins el circ és ciar com a ple
(tia; no sita cregut necessari dur e tallar-Isi el gas, per ó una gran aranya, ami) cinquanta Ilanties de petroli, inunda l'arena i els cspeciadors
d'onades de llum. Els raigs Aludnen cls calas atapeits, Ileugerament
tirats enrera, dele bevedurs de cercesa, la barba dels quals penja sobre
el pit, les cares joves de les dones,
vis costees graciosos i atóni(s dels
infanta, que obren uns ullassos de

curiositat.

'rota ele espectadors testen aquella mirada típica. satisfeta de si mateja, que es trole, en una assistència de circ. Entre la reimm de les
converse s, interrompudes pels
"Frisa 1Vaseer ''. "Frich Bier!" (i )
tothorn espera amb impaciencia.
A la fi sona una campana: sis
palafreners, amb botes enliustrades,
apareixen i fan 1;1 maca de l'arena
a l'entrada de les cuadres. Entre
Ilurs rengles es l'anea un cavan, sense brida 1 sense sella, i, damunt la
seca esquena, dins un núvol de muss' elina, de tul i de tintes, la dansarina
Una. Ella comença a maniobrar als
sons de l'ortmestra.
Mita tis bit bonica que la jove
Matilde, filia del cerveser de ropunciagasse, alarmada a la vista de
la scva bellesa, es decanta a Forella
de Floss, jove adroguer del mateix
carreta i pregunta si encara l'estima.
Durant amlesta estoica, el cavall
galopa i bufa eonm una locomotora;
un eixam de 'clowns corren darrera
la dansarina, a,ii petar limeta, eliden,
n copa de
es roparteixm un s gras
puny en piel: :cara. Lina passa cenit
un Ilamocc;tuin tro d'aplaudiments
retrun y . Quilma representació tan espléndida!
(1) Alg u ¡tasca! Cervesa treses!
•

Chiavatta t. Chiavatta!... Peral cus
ven. Te l'honor de pregar "als amables i honorables gentlemen. aixt sOn alemanys; estan cnt terreny propi
i ja no pensen en el Ilunyä pais natal
ola a les tienes i no menys reducetablee botica, tIc romuumire excepcio- ras mes del que els permeten ele
mnaldecaps del comere. Abat is que
naincent tranquils, de no aplaudir,
III
tot, mmii hom ha de menjar i beure.
Mis de no bellugar-se, perquè el cahlilI aquest vespre encara és mes Aquesta ventas inc jied ésser obliirritable i mes salvatge qtte de cos- dada per cap ben filisti, i tampuc no
l asdria (asees altrament pel darrer
El primer .1)úniern del programa turn".
Aquests mots produeixen una imn- dele Serpents-Negres,
Oca tertninat ràpidament. El in nipressió dcsagradosa i,—cosa singuUtt xitilet salvatge, sortit de les
mero dos s'acosta. El mot "Salar—els eitnadans d'Antílope, aquells
.1 nadre s, insto-retan bruscament
chem" vola de boca en boca entre
:acuestes meditacions, i a la lliea
ele espectadors. Nintan ja no la ca- mateixos 'montes que quinze anys carera han &etnia Chiavatta, experi- apareix el Sachen' esperat amb tant
bal dele clowns, que continuen fent
menten atan una melca de malestar.
de delit. Un rápid muncturi tras-eganyotes.
¿eles. quan la bella lana executava
sa la munió: "Es ell! Es dile."
En mig sic llurs contorsions sidel
Despres, un moix silenci. Només se
iniesques, cls palaireners porten uns salte variats cianato l'esquema
casan,
eren
feliees
de
seure
ben
senten deflagrar els focs de bengacavallets de insta d'une quants mea
la
coca
de
la
barrera,
des
d'on
la que hom torna a encendre a l'entres d'alenria i els eblloquen als
velen
tan
be;
ara
Ilencen
miraIren
trada de l'arena. Tots els ulls es
‘ los extreme de l'arena. L'orquestra
des de recalco cap a les grades al- giren cap ;ti cabdill, que va a distinpasa de tocar el "Yankee Doadle"
tes
del
circ
i
troben
que
a
baix
fa
gir-se damnunt la temba dels seus pai inicia l'aire Ingultre del Comendauna calor que s'Imi ofeguen.
rea,
dor del "Don Juan'',
Pera at inen Sachen' pot recordarEstenen cl lit nEmin eaaallet a l'al(Acabarà.]
se'n? Ha viscut retirat d'enea de
tre. De solde, un foc de bengala esla seva infantesa dins Ist companyia
campa per sobre l'arena una claror
sagnant. I date aquesta Ilunt ha d'a- de l'honorable Si. Dean, principalpateixer el terrible Sachem, el dar- ment composta d'alemanys. Ha deren sobrevivent deis Serpents-Ne- gut oblidar-ho tot. Es molt verosímil. La gent que l'ha voltat. quinze
gres!
Per ò que es aixa? No es pas el anys de carrera sobre l'arena, l'exSachem, és el directar de la ceta- hibkló en Malle, l'embriaguesa dels
panyia en persona, l'honorable M. aplaudir/wats han degut influir en
Dean. Saluda el públic i aixeca la el seu caräcter dc salyatac.

ütvendres

PuBLICIITAt

mentuliO

Teatres La Músiça
`MITRE INTIM. — Sesmaig, La torea del
peneament,. de Leonidas
eiö do

Andreiev, trad. de Ventura Gassol i Alexei
Markov. L'amor melga,
de Moliere, trad. d'A-

Aquesta obra d'Andreiev pertany a una mena de teatre suggestiu, al qual els russos
són molt donats, i qua censo
arribar a la profunditat i a la
transcendencia, agua ti el
drama a flor de pell, per una
runa de Dates, per una calada) composició de l'escena, arriben a produir un afecte sobre l'anim del públic qua ara
el duu per un (ami de fantasia
poética, ara per un ('ami de
guignol o de melodrama. Pera
sense entretenir-se masa
les escenas, cense traixar
personatge, C0111 fan ele cultos
francesos; tot queda dins Tuna carta vaguetat, duts d'una
carta sobrietat datada. Això la
que aquest teatre des (Id primer moment interessi, :tan) al
seu aire de mistara mal) allú
de dir les coses a maja tea,
embolicant l'aceiú arnb una
boirina patológica qua la /nana
de contacte amb la literatura
de Poe i que es franaanient
producte d'aquesta monstruosa i desequilibrada literatura
rueca de darreries (le saeta.
,"La forfaa del penstament",
des del pan t de vista dramalic,
es una obra prima i inconsistent: podria •sser un drama
enorme i aelaparadar, pera
lautor nornes apunta el lema, i
el va deixant hatalment en
unes guantes asuntes, mas filles de l'home de (catre que
del poeta de deba.
El cas as simple; es tracla
d'un Doctor Kergeusef, un Mime anormal que Diga amb la
pral-tia anormatitat fina a tornar-se boig rematat. Per llagar
Eacció fria Andreiev un nitre
desequilibrat, un Aida Savelif. literat de fama, mala intim del Doctor i rival arnor(is.
El Doctor estä enamorat dala
dona del literal, fins al para
que en un rampell de bogeria
barrejada amb oda mata el seu
arate.
raeció s duta arnb una
gran rapidesa com acostuma
a pasear en el teatre de pugno', agafant els punts sortints
i els del alls que puzilin amoeionar mes el palana
La fraduccia d'En Gaseo' em
va semblar viva i correrla, ami)
un diàleg molt natural i n'un
de leal re,

En la presentad() de l'obra
cal elogiar el bon gust mol)
qua l'Adrià Gual ha sabut
¡multar-la, curant de. bis 5i S
detalls d l'execució. (Mata
als intèrprets, a mas a 111AS
'd'En Camelias i la senyorela
laneras, hem d'elogiar el treball magnific de 'Enría (Jiménez, que va fer una de les seves miltlors ereacions i va
aguantar l'últim quadro, ditrcilissim i mon perillas, arnb
una gran noblesa, anili un
aplom i una elegäneia de mustre.
La vetllada acabà amb una
bona interpretada de "L'amor
Metge", de Molière. danant-1,
tota la frescor i el deixat arme
de la farsa. En aquesta representada cal cementar el treball molt apreciable de latir
M. Bertran en el "Doctor ala.

aroton*
s.
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AMICS DE LA MUSICA
El quinté concert d'aquesta
AssociaciO Ladra Roo avui,
la MI, al Palau de la Musica
Catalana, anant a càrrec
notalda tenor rus Teodor Batch,
heu couegut del t'ostra públic
.per les sa y as tatarpreladons
al Liceo deis papers (le Dimitri del "Boris Goilunow", i
\Vladimir del "Prinaep Igor".
En el recital d'auto, Teodor
Rach cantar una bella seleell ."n eh! %, n 1111:011S t äries russes.
en la interpretada de les guate
I :tul fortaniant expressiu de
l'artista rus es manifesta plet'antena
La part de piano d'aquest
cuneen ha asuat enea erogada
al distingit pianista Blai Net.

DUETS I ELS DEURES

DE

Lt _JOVENTUT

Domina el regim de baixes pressions a tot Franca. Sud d'Auglaterra i costes de la mar Cantabrica,
amb mal temps general. — Les altes pressions estan
situadas a Escandinavia i Italia, produint bon temps
en aquelles regions,

brin,

ARC CLONA

I.

de transpents donaran al notita rus la
impressió que la tau, era l'Un/bala, i
als crits subversius de les multittuls
caigué l'Estat tsarista, establint-se en
diferents etapas uI rilMn Conulnisla.
El coeferencant, amb una noble
passiö per l'estudi d'aque,tes
cutid exposant eirrb gran claredat i
mirlo:Id textos a poSta ks ideas i practiques del comunisme rus basat al, les
doetrir.es marxistas aplicadas per
n'in a la constitució ele la 1:epUbliea
saviética • 3., tau parar centena que el
régan actual de 1,1 lathi.1 te, ole:RomaTia Jiu és pals triataixus CV1111.11.15tCS
rustas ridaal de llur programa, sin...)
que tots coral:arreo en qué ara regane
111 transitori ..1.1C participa
en multas coses dat mea:misma estatal

india per Id impossibilitat material
d'aliar a una total transfortnació sense
tu transaació temporal d'una intcrinitat
pseudo comaiii.ta.
Explica el I'. Vohas la constimeiä
politied

SuV1,1S b11,..111. -

d'un, cl,Rsse (mica, la
Irdrilladura Civil 0 militar, daixant al
marga parqué s'axinmaird ami) la nagaciér dels drets politics u eselaiant-la
colossals iRRIp0stos la hurge,ia
rsi,leut encara no com a dret, siriír
112ncia jiuu idiea

tour a fet. Presenta la cunfessid eme
els Soviets taren lv llar grane:, en td
Conferencia de Genova. tentme notar
las fi, lsetats per ell nzateix practica-

n-ten( constatadas.
Retereut al problema religi6s, derrioArd amb exemplei da tothern salen!,
Clqn malgrat de la teoretica
a
tolerancia dal régiut actual par toles
les idees religiosas, la religi0 carOlica
bi es follament perseguida, ineolcants uc als iniauts feducacier atea i la ido-

latrio per Leida.
Tothorn sortí de la conferencia, prorniade amb justissiins aplandiments, es pennt atol) gran nutres la que avai
sera donada, el programa de la qual és
el següent : "Consarittencies r te la mierra i ele la revolució. al Farn a Rnssia ti Missiuns de soeors".
L'hora és a it set en pum de la talah.

di d'air a Sans
EL FOC Da:S .1'111 7M ELS MAGATZE3IS DE FORNT 1 VALLS
Alar al niali, cap alié a tres
quarls d'onza , es calé foe als
gran, inagatZelliS de drupa
d'I•in Par, Fromt, del ettl'rec
Guadiana ilearrs•;.
Ilapidament el fue es propaga a lotes les depentléneies dele

grandiosos Inca le que (betunen
Iota 11 litt, ',remad proporciona
este:tortita:Irles.
Els noinhrosue dependents
1;1 casa, en donar-ae cumple dal
ate, intentaran apagar-lo,
rapidesa (n'ab qua es propaga i les fuina:diques propmeions que en Imane ntoments
peana-ira, els obligaran a desistir, avisaut els bunibers irnmedialarnent.
Al cap de paca estuna hl acudiren les brigadas de bombees
amb dos aultibombes i autofurgons anib material. Dirjelen els
treballs 0111 dos caps rI Cos
senyors Audet i Jordana.
La lardada i sostres de ¡'edifici es desplomaren, car les llames cada vegada eren més
tenses. La 'gran combustibilitat
>del material aniagatlemat. aom.

21-lou's
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Thmecres
passat 3 la Biblioteca B a l-

subsegilants a la manca o rusuficénci.r

TARRAGONA
1,7/7/G" fith

,spessi

_ russa

me, ion donada, a les set de la tarda,
Ji segetzta do les conferencies sobre
"La revoluciä russa", a carrec del
1'. Pece Vidtas, C. al. la Si en la
primera la gemada ompli Ia Biblioteca
i dependencias adjuntas, en aquesta
concurrenci, fou tau crescuda i puntual
que ;II cap de une. d ' ésser començada
ja 'imites persenes hagueren de turnztr-sen per no poder penetrar a ia
Sala doble. mi la coste re a c ia era
nade, ni Lamine: estar cómodament en
el vestibut de la Bibliuleca•
El P. Valtes camote:, explican les
causes immediates de resalar rcrIlhlr
cionari que motivaran el ele,,ballesta
mara inhalo,- de Büssia: el malestar
natural ele la guarra porta, les elestetes de l'exércit tus, l ' ebgolarnent Rlel9
cima: ui at. les dificultais i con ¡bates

.%

e. ESTAT DEL TEMPS- A CATALUNIM A
LES a DEL MATI. (Obtervacions de la Xatxa meteorológica catalana, comunicadas per telefon):
Cel gineral núvol a tot Catalunya, amb vents Rajaos i variables. — La temperatura maicena ha estat
de 27 graus a Elite i Ghana, i la mínima de 7 graus
a Puigcerdà. — Hi ha rosades a la Cerdanya.

i.--SITUACIO ATMOEFERICA GENERAL A
7 DEL MATI. (Observado» d'Europa, Nord
d'Afriea i l'Adagio.; rebudes per telegrafia atuse fil):
LES

Les Conferències sobre la revolució

El form i dable limenELS

(Mil; 1.)13;
e mala d ep 1924

e

»Hm NOV4
JORP MARTA ?UNO,

DIss 29

li:1;6 bLi..-.22RIORS A BARCELONA. (Sondatges au aaratOsicra aiare a sea 7 del izad);
A3e.,..d, matrero:
aso, 500, 1000.
Direcció:
WSW. SW. SW
y elocitat en metres per segon:
6,
0
4,

OBSERVATORI METEOROLOGIC

DE LA UNIVERSITAT DE TIARCELONA
llores d'observació: 7, 13, a horas
Barómetre a zero i al nivell de la mar: 760'2. 7 6eS. 739 . 6. — Terrnómette sec: 19'6. 210, 212. —
Terinómetre humit: 17 . 0. 18'0, 17'0. — !lentitud (e el.tessimes de saturació l: 76, 74, 63. — Derecció dcl
vent: SW., SSE.. S. — Velocaat del veía en metres per scgort: 7, 7, 3. — Estat dal truvolOs, quasi
seré. — Classe de Mienta: cürmils, imrus: cémuls, c i r -ms; cirrus.
Temperaturas emTemes a To.nbra
Méxitna: 22 . 8. — Mínima: t vimmnisirica: 6'3. — Temperatura india: 10 . 7. —
Prearpitaciér :lignosa, das de Ins 7 1101. C5 utah di n a 11 te rar a las 7 llores del dia da la data: co
' onlimetres.
Recorregut rIal vant en igual tenips: ton quilome tics.
post de bates da 11:111..u, draps,
elcidera, ha estat la eettisa que
roe lan difiatillosa l'acoja e • xlintora. Dintre eethert feia
roes (lies qua sari Mima entrat,
111 1,r gitarelar_la neo. esionalment,
tina pan partida ele fustes d'alta mialaid. Muna ieftr, adoba. ale. T..1.11,, R110 . 11O fleS1.11111.
:1 n 11104.R1 par! itill ' l i' fusta boua
es calonla que S'A j a IlInS de
cinquania mil duros.
1s irehalls dele
bombers.
(lanados les eirrunieléneies de
n cc fiel i, s'encaminaren a
ataniseguir iSOlar 01 (00 a lee
tres naces, per tal ffeviair qua
110 eRS propa gRies :11S '1111 re s coherl S i u las ofirinas. Malgral

las difiaillaits amb qua tapaven
als hambars, ear Itt Muta les
balas apiladas eromatil u pro4111 .110 urans flamee, s'aeonsegui
isolar II fem, unte continua fitts
a t'II! 11111 . : Miras da la liuda,
pardues san aansidaratules. L'edifiet eslava aesegurat,
para la fusta enunagatzemiada,
nu

propiatari, senyor Farnt, es
In-

;I

assabent ant-to
sial surcas.
Els inagatzerns cramals as
consitidavan, dele nie",s grandiosos i reensUetVell ele (malee
coberts mt,lt alts, tole pieles i
allarredats ele bales da papel.,
Hana, etc.
diales
;11(at dal surcas l,i aendiren leS auloritats. Nin sliagua
de deplorar cap desgracia per-

EL LECTOR DIU..
ELS ROSSINYOLS
Senyor director:
El earnalee; es un animalet
del lamany d'un Ilangarelaix
gens. Seuons ele naturalistas,
te la propialat (l'adaptar-se el
color de l'alije/le damant el
(mal es posa; sagons 1;1 veo
1;1 sota d'alimentar-

se 11., l'airee del riel.
El etunaleti és, (kanes,
e i nz

un

Tanznalreix liii earnalet't t vesveril l'hl lanim beis els Mimes; 11:1111calnwnt, de initjur o
menee' grossitria. Aque • Ile Itee_
mes l'anima dels quals es nodreix tuiraionent de falle.res.
s'assentbla ii camaleó en e o
que la veo popular els itriasAliaos lirones
lredeix.
senthI RR n Oil l'I R SI rally a faeiltlat
anth que s'identifiquen a Eantbien! que els
Es 1111 exressivatnent
lit,tabla Pasperit d'agriaste
mes, que en trobar-se l e n un Boa
i al qua! !loe
que no es el
han aullad. atapasas par una
arreveril aula pasaatgela,
pan rom cillas u, Ilfl mur. 111.r
tul
l ah ulut rarnandre-tii; i
11111' esperit d'adaptada, ipie
still
quo
hl
arriben a (:reure
par raí, natinal, par liatica
llänliea: tal con' aquella malva
da qua ens parla En Bart etnia
qua en eaure obeint a tina lid
de. gravitada), pansava que descendia per prapia vi,luinlal , auxi ella es arenen que san on els
toca, no pertocant-los atino° on

són...
També produeix altre afecte
cl camaleó que portem dintre,
del qual detecte tothom en pa.
teix poe o molt, i és el d'adaptar-se a una idea suggerida
a qualsevol moment i que pren
solada en aI Mugre espera, sub,

pu...anadee tu,: a te . r-nos tener

I lt 1 1 ,1,11"
seRlyRIr Director, que par
a mi, turista critala, arprest -no I i

bala nt expi

por eer I Rui RI.R.ItURCR0r1S ¡pie
no la idea ialaptaila falsarnant

l

es desprenda Expande:
Estie segur que algan poeta
Cl ;dalias pactes han RI ti (pie el
eald els ocells els as llar l'en
grun 2e o r elie quasi segur que
Puelmer ha dit .iiie mollas de
;nenes (lantells, n •11 eanviar da
país, (muelen Ihrs cants;
estie gens segur que els
si n yols de les man g les catalanas vagin a antas 'misas dutant els masas darrers i viniere RII.! l'any. It..rea el cantalee') qua natal parioaat parlar
limite watt, s'II:1 ente . elat ten
lot el que ilmao .111 t's
i per ;usa. %Motu parlar dals
rossinyals. he ',rail .1..1 0am:tima_ I vtlIl pnt-1.11 dInIS
nydls, els m'ale ja lian iornat
de Iltir vialue; i hato', eld leet
el elu o volia. t e n /lavar (lit (put
l'alta . (tia vaig santitana
1 1. 11
C0111 refilava, i 111 ' 1 1 1 • I' lla
fi rata a la 'ardor en anarse'n,
tan fi t tan boutc l. ele tualetxos
119)1/11 .. th!Slefilels, 1 1 11 1
folia rosnava el bee xic
clii 301,
J. Aleo Figuerola
.
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dril - , que alguns Cal ‚laus mal aco tesaltara atinar!) cn Ilurs converses i
eme amenaça de convertir-se eil platé tan so de renca Cont
cl que per a ini mateix, cristii,
tul relleC

"No hi ha dret" és, en catala, una
expressici incorrectissima, quecal
ter desapa p..ixar tapant rapidament
II boca de qui 1.1 pronuncii. Es, lingitisticament, una mala expressió,
t.'al que el riostra jo y era de jets dos
stsars, qua l'usa i n'abusa la bandeja lid tot
la seca convarsa. Ultra esser uu, flaturnquismc idiota és
d'un mal git:t evideut.
"Parlen
bit si us plau"; perú dignein-bo, taraId.% als cristians ben parlats que parI( a malament el catala i COseS
tan airoses com "No Iii ha dril".
Joan Ruiz i Batlle
Diguem als renegarres:

1

fe

El Gens Electoral

gra

LES frIESCR. iCt ES DEL
BALEES
CARRER
Senyor direcloe:
war a filie
No passa
llégint de 'dorar una catastrofe per atropalls carral. de
italmos i no paesa dat que per
una casuattlat tu hagi ovorregut. el pelan d'haver-Iti
tres.
•
Tottaan estä -contara-uf en
etue l'Onica :manera d'avilarlee ésr, , ,, desa para t ser el s pasSOS a nivel!, convert.nt. I:t via
subterrättia, perO abans
1:,1;11q.1 realitzaela aqueeta
t'arma tan mmessäria, Rin:unes
da persones moriran entre les
rudas dais trens (la Sarriä?
Manila . pasea el temas po( Jeta adaptar-ele una saluda
interina qua ovilana altnenys
tut- noraula per Unid de desgrdence, i ¡mimara es la MetalLlenó de sencals alü n trnfilies
II,' r ¡ l'astil del que funciona a
la maleixa 1 ta per adtarta . :ti mutilarme d'un tren
la proximitat d'un ;Otro al dau-m g seu , lium verre,11 proa
paleta. per ésser vist de dia i
tat lite s'encenguas (pian arriba tin tren a cont mel res
dislanaia, i s'apagués en ;mallar da pasear seria saficiant
O b inlblie el per211
1 1 1 . 1' ; 1.) l ' Or!
l'atiereuarnent.
Ilasla fixar-se en la maniaIra lut fer aelualnlent per e Collar 1;1 V la. /10111
S ' aRIIIrll i 1111ra primer eap a lit
()reta, (le, .9inAs can a l'osquerl ' a .1
ll " yyll P 1 ' 1111 P e,.ary. P P n'e ele cegadas surt un tren dar-,
roca d'un allre que Ala vial
passar 1 en aques1 cae l'atropall es quasi
Andl un sistema "de senyals
ben
aquests perdis ilasaparaixerian . q Ii a s i
,Ttruplataltiant i sois serien 'uf"lima dal Iren els deseuidals o
(as lamararis, pera ntai els que
prenen sernpre
degudes
precaucions.
uie Noma

PARLE U BE, S1US PLAU
Sr. Director:
En una folla de prop ganda contra la blasfemia, escrit en Guata,
hom titula un parigraf 'un lloable
antele d'Ivon l'Escop,
b l'horri-

El retp.rtiment i la recellilia
de fiutlatftis d inscripció
oliddar
Coses cue cil
Els futurs el. ctors
Els funcionaria encarregats de la
confecciä del nou Cena electoral ens
diuen que s'està fent amb tota activitat el repartimcnt i recollida a
domicli deis butlletins d'inscripció.
Els agents deignats per l'Alcald:a per ter aquest servai són els "serenos", cada un del.: guata té al seu
arree el repartiment i recollida de
butlletins a la seca dernarcació. A
ells cal que s'adrecin, de moment, els
veins que no hagin rebut els butlletins d'inscripció, reclarnant-los.
UI ha, però, algunas demarcacions
—poques, segons ens assegurcna les quals, a causa de no haver-se'n
fet carrec el "sereno" rcspectiu, no
In ha agent repartidor. L'Alcaldia
els designara a no trigar.
La rccollida de butlletins ha d'estar enlleetida abans dcl da 25 d'agost, pera els ciutadans taran bé
d'assegurar llar inscripció molt
abans d'aquesta data.
Ets butlIctins d'inscripció són
individuals; a cada In cal consignar solament les dadas referents a
ers't°anrles
a.
preguntes del
Cal
on
aPtc
unasolc
butlletí d'inscripció arnb Iletra clara, emprant sempre que sigui possible la maquina d'asadura, TENINT BEN PRESENT QUE ES
TRACTA D'UN DOCUMENT
OFICIAL DE L'ESTAT.
No niti ha prou amb procurar la
l:2 5.a fer inscriure bata
aci°icnsnstcrqribui e reuneixin les candieplalpzaliim
exigidas
per ésser elector i
cions
facilitar als agents repartidors
les dades corresponcnts a aquellas
persones que, per absència o per
qualsevol altra causa, no omplin
perscmalment els butlletins respectius. En aquests casos, els Inalletins han d'azur sotascrits pel cap de

casa.
Han de figurar al Cens electoral,
segons les darreres disposicions,
que no semblen definitives,
d'omplir, per tant, el canesponent butlleti individual d'inscripció:
ELS BARONS QUE DURANT
L'ANY zgaa FACIN z ANYS O
MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURANT L'ANY
1924 FACIN 23 ANYS O MES;
I LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A

L'AUTOR1TAT Dilik,11

"

nutlg

CATALUN
SANTA COLOMA DE GRA-

MANET
La Lliga de Defensa de l'Arbre
Eran« i de l'Arbrat en general, va
celebrar diumenge passat la IV jor',zeta Pro Arbre Fruiter i d'Hernienalga a la Vellesa, presidint•la el
regent de la parróquia el qual, al lilaleix temps, representava al senyer
bishe i cl Consell directiu,
lii hagueren representacions de
diversas cntitats corals, acompanyant-los un gran. nombre de Coristes, ami, Ihirs senyores, tant de la
capital con) (le pobles comareans,
prcsidits pal president de l'Asseciacin Eutcrpettse deis ..7.ors de Clavé,
per la 1)nió (le Professors partíanlars de Barcelona i altres representacions d'associaconis de dintre i iota de la localitat. 1.a testa va tenir
començament al mati, amlt el repar/irnent (le bons als pobres a la Casa
de la Vila.
A les quatre de la tarda, les autoritats, el Patronat ele la InstitactO i
cls collegis de noies, sortircn de la
Casa de la Vila, amb la Banda del
Cercle de Sans, dirigint-se al doinicili de la nota Francisca Sol, reina de
la fasta, la qual ion concluida en una
carrossa tirada per dos cavalis. Es
trobava asseguda a la part alta del
Iran, a re:tecle aixecat, tC11illt a llar
costat urdes tuinceses o sigui llur
cort d'amor: Angeleta Pujadas, TeRoura.
resa Saladrigas,
ria i Lbrisa Colldeforns, L'arme
EncarnaciO Sol. Conrepe'M
130adalla

i 'Nlont:errat Salvatella,

contornaut a l'emir:orada placa
centrant - se ami, les representaeion
dele eorS de CLisé i U ainra associacions i corpen-aeions. ele collagis
de note que dirigeixan eh niest re En
Jaunie Salvatella i cl particular d'En
Francesa Escobar, els

lautes contrinfants, poble I forastera, i en processó dejes acudiren al
camp del E. C. Granianet, al qua l
lloc es va callantar el partit cc:un-retal entre els equips Sarria EsporOil 1 E. C. Gramanct, disputant-se
13 cepa LL. D. A. E. í da l'A. en E.
La victória tau per al Sarria Esporté,. per dos gols a un. El vireprcsülint, senyor Caya (per trobarse absent en aquells momean; el
president, sanyor Salvatalla), fZu donaciä de la copa al capita de regula

N-cncedur.

Ele coristas d'En Clavé, a llur arribada a la Casa de la Vila, saludaren les autoritats que es tremaven
al baleó, entonant el "Salut cantors"
i altres composicions catalanes, essent jerga aplaudirles par la gran

gentada que en aguan lloc es trobaca. Mentre es repartia exquisits
berenars als escolars, la banda
interpretava algunas sardanas. Les
autoritats i els escolias es trasIladaten al passeig \'inyes, plantant tot
segun els escotara els ;ubres (rentare escollits. entonant r"llinme de
l'Arbre
Es doné ter in: mamada després
la III Exposicia d'Arbres Fruiters
0,ue les notes havien Ungen Cut a dura In itt Ull u ay a casa seca. Les autoritats, la reina de la fasta, amb Ilur
cort d'amor, al l'atronat, els vells,
representacions i altres invitats, s'encaminaren al jardi del restaurant
-La Flor le Maig", on es va celebrar I'llontenatge a la Vallesa.
A. 14 mula presidencia prengueren
saleta les principals autoritats, L'enpant !loes preicrents la reina de la
fasta, el més vall de a poltlaciO.
Agusti 13ay a., ile Sa anys; la mes
valla, Papera Gaspar. de So, i altras deu vellets. Mentre se servia
el lunch, es donava aviada de globus portadors de in:eximes morals.
El fundador de la Instanció i president, En Joan Salvatella, pronuncié un eloqüent discurs ett catalä,
donara lectura de les diversas adhesions rebudes i remarcant el significat de la festa, (ent constar els
premis cii metallie rabias d'En
Francesa Vinyas (autor de l'obra
Pro Arbre l'untar).
El senyor Gaya va retre homenatge a la vellosa. El senyor Capeievila
teM COnStar la infrangible adhesió
a la instituaiú, a la qual tributd
gratis elogis.
Tots els oradors torea larca
aplaudas, donant-se per acabada la
testa, de tan Items records, a les non
de la nit. Algtms repórters
grais i molts aficiouats a la fotogratia impressionaran un gran nombre de plagues deis actas tan simpatics.

TERRASSA
La setmana passailit feil i-letingut a l'estació del trainvia
ellitatri•e clactrie, Eindividu de
23 anys, .soll er. habilant al
carral. de Rubí, llonaventura
Serra sumisa/ autor de
l'a/raeantent a l'obror qua porlas a el se-q uiten:el ele la casa
Arel' i Trullas. El di i subjeete.,
el qual ha presta': servei de foganar tin ytuixeli mercant,
estat detingut diversea segade s per estar complica!. 19) robaloris, i ha estat reconegut
per diversos le.stimonis qua (d
dia de l'atracan-wat es !robavan en aquell
— La Societat ele Sccarsos
Mulas La Fralernital, d'aguasla eitilat, amb moliu del sen
¡ingrés a la Quinta de Salut
laAlianea, va far-hi una visita

concert en un deis salons del
Cerele Egarene.
Interpreta anula molla juste.
sa obres de Tarrega, lobet,
Mendelssolin, Bach, Mozart
Granados.
El senyor Sainz fou rae
aplauda per la naniii:osa cala
curraticia que acudi tu sentir el
racaal.
nagna gran anal:anee
'11
entre ' ele elements d'aqueas
ciu!at amb rnoliu l'Ante de
tienta nor a Macla a l qual
s'han rutilara lots els cueles
excursionistas !acate.
A fi de donar el minin de
fadlitale a lots els gue vea
guin assislir-hi, la earrassa
organilzarlora ha eslaidert un
servei de 'ami(uns que taran
viniere a IThaell des l iC Ie3
cinc del matí.
REUS
Els exportadora de vins
Alees
noves
L'informe dels Sindicats Exp ortadors de Vins de Tarrz..gor.3,
lana i Reus ha elevat a 1:1 C omissie't nomenada per a restudi de
plicaciä de l'alcohol induotial als
vine, concreta cl seu unanim criteri
d'oposició a qué sigui modificat el
"statu-quo" del regim dels alcohol,
industrials en laticapealameet dels
— Una torta tronada ala deixat
sentir la nit passada, el que feia pre.
veme l'arribada tic la plena benefactora, tan esperada per la nostta
pagcsia, nies ter ha estat soroll,
caient nnicament litt ruixat, que MiS
aviat ha ict mal encara.

— La Secció ExcursioMsta del
Centre de Lectura organitza per al
dia primer de juny pnä magnifica
cxetirsiO a la farola de Buda i Gomges tic l'Ebre, llocs on es trobaran
ami) altres excursionistas de l'Atemil de Tortosa, amb visita cebativa.

— El vice-president del Centre,
senyor Aguaele Paras, lia presenta
la clitnissió del seu cueree. amé caräcter irrevocable, després désser
derrotat en les alecciona de presi.
dencia, en les quals era candidat
— L. Associacia de Concerts
Reas (amenas passat dona un CO,"
cert al teatre Fortuny, a carrec del
'rito Casadesés, constituint un de(Mitin [rimel( d'aquests artistas, que
foren ovacionats pel nambrös auee.
tr:rri que assistí al concert.
— Iii lia encanta les places d'ioe
pector ceterinari de Prattlip i la i
secremei del jutjat municipal de
guerola.
— El Reus Deportiu convoca
una reunió general extraordinira
1,.:r al vinent dia 27, a les deu de la
tat. al sale: Kursaal.
En la dita Assemblea la Junta Directiva sotureträ als socis, per a la
sera aprovacié, , l'avant-projecta dm
non eamp d'esports.
— 1.a Comissió Permanent de
l'Ajuntament iza celebrar .sesfa> , pública. en la qual ion llegida una comunicacide ele la Comandancia d'espinar:1: s de la provincia, reierent a
rampliaciä de la caserna de cavaIleria d'aquesta citttat par la part de
la gran i bella placa de la Llibc i
eentric carrer de Castelar.
Discutit aquest particular, per
ta import:orcia que el mateix lanCRI
per zds interesaos de la ciutat,
acata arietar a l'Ajuntament e,, ple
Pe r tal de proposar-li que sguin
tetes les deguiles gestions junta...test
amb les forces vives, per con,nuir
un nou celifiei caserna, a bas,, que
l'Estat aboni la mcitat del seu cual,
que ascendirA en total a UtIS tte3
pessetes.
Milions
— Tambe ion llegida una ivaanorganitzador la
Comité
cia (lel
VI Volta a Catalunya,
eme siguin concedits premis y als
va
scus guanyadors. L'Ajuntanit
'cordar prestar-li l'ajut moral
poder destinar a tal afecte cal . subvenció, per no esscr possible.
— La companyia de sarsuela ,l'En
Calvo ha olningut torea exit :catre Fortuny, representant
Francisquita" i "Los Gavilanes - . El
inateix teatre dóna j:t per c,..,.‘cacada la temporada distiu amb sessions de cinema.
Al teatre Bartrina donara ?i,.rsts
funciona la companyia de t
que dirigeix l'actor Joan 1), 1 ' re.
prcsentain "Los dos pilletas
L'alcalde ha convocat altres Urna
alcaldes (le les respectivas pobla•
cions que formen part de la zeil regable dcl projectat Estany del ['railcoll, per tal que assisteixin 1 una
reunió que el vittent dia primer de
juny se celebrara en aquesta aje
tat.
Adés force convocats lambe tots
els presidents de Sindicats agri«des
de les dites pohlacions, per tal ,111
d'alli en surti la manera de procurar transformar en realitat otea de
tanta importancia i prometedora
(l'humanaos beneficia a la part agdcola.
— El dia 31 del mes en cara, 3
les dotze del mati. tindrá !loe a la
sala (l'audi è ncia del jutjat, lacte del
sorteig de vocals que com a majal

contribuents s'han dc constitu ir ea
Junta de partit per a la forma
de jurats.
ae•

diumenge passat.
Pa' -ergo— El notabilfssim guitarrista Sainz de /a Mara, cionä - •
diumenge pasma un important L. 4". '"1.,
-

DivendreS

LA PtIMACITAT

.de matO'de 92.4

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
EN EL MITING QUE EL PARTIT DE LA "UNION PATRIOTICA" HA CELEgRAT A MEDINA DEL CAMPO, UN DELS ORADORS HA COMPARAT EL
CAP DEL DIRECTOR! AME ISABEL LA CATOLICA. EL GENERAL PRIMO
DE RIVERA, EN EL SEU DISCURS, HA DIT QUE EL DIRECTOR! FINS
.4RA HAVIA RESOLT EL PROBLEMA DE LES SUBSISTENCIES, EL FERROVIARI, EL MINER MOLTS D'ALTRES
EL PRESIDENT DEL

DIRECTOR1
Irid, 29. - Amb el ramal
•ri aquest mal a les nou,
ana ,arecria a Medina del Camgenerals Primo de IliHermosa.
aaa

França i Anglaterra, majoria
dels ministres plenipotenciaris
quo es troben a Madrid, arompanyats ntolts d'ella per Mies
senyores. el duc del Jnfantado,
el marques de Pilares i reyministre Joan de la Cierva.
El sots-secretari ifinstruccia
va remetre a les reines i a la
infantessa magnifies

ta Central de Proveiments, vial

l'informe de la Comisaba permaneta. del Consell PEconornia nacional, favorable a la

dent també l'interessat, en aquest cas,
el dret de devolució del dimisit, et
ingatessara al Tresor, i
Novena.-Per importar les quantitats que per conseqiiéticia del convingin en aquestes bases queda pellent
dimportació s'obrita nou concurs en
condicions a les establette,
per al present.
ALTRES DISPOSICIONS
La "Caseta" publica una reial ordre coneedint nuu termini per a la
venda Ilaire d'encenedms.
Governació: Reial ordre disposant que sigui!' acceprades integranient
les condicioas me Companyia Trans
inediterrania proposa per a subministrar passatge gratuit al personal de
Correus i TeUigrafs que viatgi per raó
del servei.
Reial ordre desestimant la instáncia
Vitieuldel president del Sindicat
tors d'Almendralejo, sullicitant que
s'inclogui en el repartiment general
del (lit roble l'initartI del pressupostat
per arbitri municipal sob:e begudes espirituoses. escurnoses i
Avis del ministeri de Gracia i Justicia resolent el recurs governatiu interposat pels SenyOrs Ricari Aseni Ferrer i Frederic AmorOs i
Freixa, contra la negativa del registrador de la propletat de Falsa en
prendre anotad(' d'un Ilegat.

al poble madrilleny que doni
mostres de cavallerositat tributant ale reis d'Itälia una
grandiosa rebuda.
Din que els balcons elan
d'ornar mal) banderes italianes
i espanyoles.
L'ALCALA ZAMORA A PARIS
Madrid, 29. - Ea el sud-exprés ha aorta, a les nou del
mata eap Paris, l'ex-ministre senyor Alcala Zarnara.
L'objecte diet vialge es asaislar a les sessions de la Comi.ssid exlraparlamentäria, de
la qual forma part.
L'INCIaNDI DEL SEMINARI

DE JACA
Saragossa, 29. - Cenniniquen de Jaca que ha quedat
completament extinga I alcendi del Seminari, el qual ha quedel destina«.

nors una companyia tles handes de música militare.
Al castelle de la Mota s'ea
celehrat
red:etnia.
El poeta castellä senyor Medina ha t'el un discurs, elogiara
el 13 de setembre, que ha liad
d'Espanya-ha dit-les bruffeies.
Despeas ha llega uns poe-

'-3T-rera nora
Dr. BARCELONA
LA FESTA AL CLUB NATACIO
BARCELONA

A quarts d'una del mal{ va acabar
la g:-an festa celebrada a la piscina
del C. N. Barcelona davant rombrds 46blic ami) els elements del Cercle des Nageurs de Marsella.
eiens.
Sense perjudlci d'ocupar-nos tila
Després ha visiint diversos exiensarnent daquesta verllada, doriem
locatis.
rontinuació els resultats objagitts.
l'arcinnbishe de Valladolid hi
Partit de warer-polo entro uns equip
&mamissarge
ha !Nitral
del Llarcelena i en del Sabadell; guaeroulenmat
ncad Findult
nyen els prjners per 8 a o.
mort Candid Valletaria
Cursa dels loa metres cstil
Els agricollors i enmadera !I
t. Castelli ((le Marsella), amb 'ny
brin niurat les següents Condos quinta.
9
.5..
elusions:
12 1.
2. Pinillo (C. N. 13.). 1 m.,
Lliberlat de corriere en els,
Navarro (llarsellall; 4. Parés;
3.
meren t s int erior s.
i 6, Fabregues (C. N. B).
Piadora-al aranzelhria i sti- 5,Ea
Pinillo va perdre t2rops al final.
pressia dele drols creyere-lacia
soo metres, estil Wure:
i bons,
1. Pellegri (Marsella). en 6 ni., 1f
Reforma 'dele serveis agraria.
segons, dos quints.
mulla-aire/1i les ensenyenres.
12 se2. Monzell (C. N. B.), 6
Ileferiaa dele arrendements
grane. tres quirds. Aquest anä
rtl s tic s.
Quo en la PtlabOraellli fleil vi pa:t do la cursa al davant, pern es
s'ontrarin cinc. grama de sulfat daxä. avanear en els darrers 50 metres.
politsie.
3. Domlngo (C. N. B).
Cradlit agríenla.
allle. Pellegri féu una bella exhiReforma catastral.
Coneessid deis salto (In 1'0- biciO sobre. loo metres.
Cursa rellene sobre Soo metres. per
ncrn.
i exencions equips (4 per aoo).
T.loi de
Guanyä Fequip marsells, integrat
tributarios.
A t arda slia celebra) al por G7irrtaitli, Navarro. Costoli i Pelpa_
mfring del "Partirlo Enid!'"
legri, en 12 na, to s., 2 quiats.
iriatira Narieral", caaendlrant1;equip del C. N. 13. el iormaven
se la tribuna do la nremsa.
Pu:e, Baste, B.:ademas i Percdejordi.
Iaalreldr fa les salulacions. i
Salts de palanca: prergueren
es felicita (me el primer arfe part: Grintaldi (Marsella), Tort i Midel "P. Ia P. N." se celebri
ca (C. N. B.). i °rija (Alacant).
Medina del Campo, breeol
Aquests das darrers es dis'lagirea.
Castella.
Finalment es jugä un pa7tit
hil arte bis._
water-polo entre els equips del C. N. Pa
del
patrio!frie. de reserrarnent
i el Nageure de Marsella. Fan urt
tismo do Int Espanya.
tricint absalut per als locals, que gua,
El sonyor Gil, en nom dels nyaren pcr 9 a 1.
segovians. shifereix al resora
giment d'Espanya. que vol as_
PALMA DE MALLORCA'
ser governada per bornes ausel Diem-lurio
tera. i
Arribaea deis peried:stea del
El senyor Ros. en nona de Congres de la Lacerase Catala.
Lean, saluda Caste//a i les auno-fialcar
torilals.
El senyor Cavilan, ma,lei(Per telegraina'u. - En e/
lema compara el Marqués d'Esvapor "Sister" haa arribal sea
rolla ainh Isabel la C.atiilien, par
tanta congressistes que assisa
l'ayer avonseguit la unitat d'Es_
teixen segon Congras de la
panya i fonwalat 'l'amor a la
Premsa Catalanoalla,ear.
pntria.
Foren rebuts al moll per una
En Primo de Rivera fa los eomissió l'Associaciú de la
salutarions del ras i din que el
Prernsa de Palma, trasliadaetprogvaula del "P. p." (.1; el
se al local de rAssociació.
inaleix que' el del matares, que
Aaui, a les onze del mata al
dirigí al pais el 13 de seteinsala de sessionS' l'Ajuntaroninlau que l'arte SO
hre.
ment, s'ha celebrat la sessi6
relehri al noble na nasqud
la Cal Mien. Si Urna-mes ma- inaugural, presitlint el regidor
senyor Cattals en reprea
"Plore de Boabdil
aentaeió de. l'alcalde, assea
avni nosres foni 1111.1
ient-se al costal el president
allres ens liem fer dignes
per salvar Espanya, porqui3 -no de la Diputació senyor Oliva
saben) pharar nona una dona.
Fronlera, En Joan Barco, preAl "P. U. P." hi enhen els
sident. accidental del Congras;
Inds i el mes religio_
Josep Vives, president de l'Assos. El Directori no donad' al
sociaciú de Palma; Garcia Alpartit una nova ordre del din,
varez, de Girona; Costa i Deu,
sirní normes de govern, intede Barcelona; Dalmara de Tara
grant-Idd ami) la selecieiú
ragona, ele. Aelnava de seerea
mes pulirles !le 'gran raelitud.
tari el senyor Ralo! Dora
Dili que han Suiltieionat, enS'han pronuneiat diversos
tro nitres, ele problonies de les
discuraos. L'alcalde ha declaa
sulisisleneies, forroviari i el
obert el Cenaras.
minera El "Pala P." vol rader- ralEls
congressistes estat
roca', el eadadpasnie. Neta dama(
arompanyats en autombbils als
demcderatirament el vot a la
pobles del voltant, pasaant a
dona.
on han eatat obsequials
Es .plany do eampanyes
antb esplialilid lunch al resestrangeres, qm. presenten Es taurant de l'estaca'''. Ball torpanya uns eops cona governa_
nal a Palma en tren especial
!la per un rei despota i "litros
quati-dindisposnt 'per la Companyin del
per un rei
estera governats per 1111
ferrocarril de Saltee.
que inspira ele seus artes en. la
Els congressisles eslan molt
mes verla justicia.
salisfets l'acollida i obsea
Din Is agricult ore i ramamas dels eompanys i autoras'
ders que mirarit d'ovil:te
tats de la illa.
tentia do produeles ostra ngers.
Demä comettoran les aes-i
L'exareit-flfegeta-estä eafundió
por a la defensa dIdd sions. A la nit hi hanrä on aras
país. Ja saben bé detesto la de gala al teatro Lirio
tua la eompanyia alorano.
guerra.

mes.
El general Primo de Rivera
tineut tnols falaguere pele
alcaldes de des petiles pobla-

i
modificacia eiretanstancial
transilaria del dret d'importacaa per n11VIP, i en valla de
Els seminaristes shart recerataorilzacia a que es rofereix
Hit al l'alai] Episeopal.
rapartal primer del Reja! deCONSELL DE GUERRA
L'induit de -El Poeta"
cret (le 3 de novembre de 1923,
Valdncia, 29.-Ha acabat el Consell
mairid, 29. - L'Associació
imporla
s'ha servil autoritzar
de flore.
de guerra contra el comandant Ver:Mere de Madrid ha acor- rama
El rei revista. les l'orees, i lacia de 5,0u0 Iones malriques
dugo, oral) motiu d'hacer mort la
junta general sol-licitar acte
dret
,ia>
que
abonaran
un
de
surre,
seguit penetra al Palau de
seva esposa. Cencepció Robles.
Joan Acher "El Poeper
l'a _al
a5
pessetes
iaanzelari
de
60/11il'Exposició, seguit de la
La sentencia no cs 'tara pública
lia) quilos amb subjeecia a des
invitats.
tiva
fins que l'proci ci capitä general.
elasses
següent
s
prenvan
rcials,
persones
El rapte de les tres nenes dreLes
Primera.-Tms els interessats que
seient en una estrada coll!,.
Mancanent a un pacte
\ ;In( die'
cada al hall 110l Palita. A la segons les disposicions vigents acrediBilbao,
29.-El seeretari del SindiEl
programa
oficial
Unide
la
distriete
• del
dreta es coroca Folement ofi- tin estar faculiats per realitzat coMinaire de Biscaia publicas una
-aat ha prestat declaracia
mere d'importad() de primer de gener
de l'estada deis reis d'Itälia cal
cial. i l'esquerra el Cos diplonora a la Prernsa denunciant que malmati Malles Ortega, co(Ic 1923. zdmenys pudran presentar al
mar ic.
Madrid.'2o.-Klut facilitat el pro- grat haver transcorregut luís de dos
n, 2 des de la desaparició
president dc la Junta central de proEl sol s-serrel ari dinsirureida
grama oficial del viatge dels Reis IneSas d'enea que la comissid d'obrers
a- ...es nenes amb el nom de senyor Garita de Leanis. avar- vdments una proposicil) inscrita conEspanya.
(l'Italia
i patrons signaren el conveni relat:u
'1'il••ine del lobanillo".
ea. pronuncia. previa la venia tinguda en sobre tancat amb In insEl segnici espanyol dels Reis (11- a l'augment de ¡enlate a les mines de
dit que el dia 21, dia en
da! roa la frase de ritual: "Que- cripció. per a importar sucre, solliciestara compost del marques de B:scaia, encaea hi ha patrons que no
desaparegueren les nenes,
da °Vierta laExpesidaa nao bin al tant a l'efecte la importació del dit Iloyos, duques:a de .lontellatto, daho han complzrt.
cstigua des de les vuit del rma: de Bellf's Arte, de l'any 192V. article conformant-se en un tot al conma de la Reina.
El Sindicat ha adreeat un ofici al
Arte :seguí! s'aixecaren els tingut de les presents bases, durant
ti a ies tres de la tarda, a les
Vice-almiral! Barrera, general
calcines de la Resinera Espa- reis rec ntrregueren les diversos termMi ele 15 dies naturals comptats Lossada, i En Josep Maria Creus, governador rnanifestant-li que els patrons no compleixen el coticen' i prenaala, on presta els seus sersales do! Pidan d'EYposieiort:s..
des del següent al de la publicació del
majordom del Rei.
venint-lo per al cas que es vag'..1 oblipassant després al de eristall
despras marxä a easa sepresent concurs cn Gaceta de MaEn el seg,niei del princep del Pia- gats a una raga parcial per w:a,:st,
per a contemplar les obres exaa a dinar, sortint despras,
drid.
marques (le Somenmota figurerO
facarament del pacte.
een totes les tardes. a cercar pOSaileSi.
Segana.-Les referirles composicions
Rei.
ruelo, gentillioate
t
NOU
en
anys
anernn
una noia amb la qual sosta reespecificaran la quantitat de sucre la
le
Talio,/
de
n
n
loc
A les ordres
Madrid, 20. - Per R. O. que
intimes al earrer d'Ha teriors. esta dividida en dos pa- importació del quid s'ofereix dintre (lo Reed, ministre de d'haba.
Palau crExposicions
publica lit "tiacera- eS coticel'antoritzada, referint-se únicament a
larion Eslava; que en sortir la -vela-u/s.
el capitá (le cerbeta En 1.1. Rodri.
i el Palan de Eristall: el Primer
dleix un nou termina que acaarniza
digua que espela importació de sucres sitnilars a ks guez Pascual.
divideix en diverses sales.
bara el 30 de juny d'aquest any,
ras un moment perquie anava
classes nacionals, denominades Vanseguid
del
Rei
d
Itália
serä
el
El
Les S'I'e rj.111A que integren quet, granulat. manifestant cl gran (te
peequit els comereinnts Is
eamprar mistas, no tornant
següent:
pitilnen. oseul_
tju al s es re f e re ix la preverle iú
la a. fina a un quart de vqlit.
polaritzaciö, que ha dèsser almenys de
de
la
11711listre
Alexandro,
Conite
I ura, arquitectura, gravat i ara
tercera de la lt. O. de 28 de
11.,*:a en que ell, "Vhdame del
99.4 graus.
Reial Casa i seeador.
d ee ra t iu
gener (Jarrea eUgUill
Consignaran a mes a mès en la proes dirigí novarnenl
1
General
Cittadini,
ajudant
de
camp
Els cpinairns exposats san 580;
exislancies d'eneenedors
les
dornicili en el qual l'esa]
posicitS:
(lel
els gravals. 52: escultures. 9l:
desembarcament
meeänies.
re.raven el sen sogre, el qual
o ports
Port
divisió
Attilo
b)
Contraalmirall
nrquiterlanirs.
17.
treballa
ESCA NDEL
tla \
vingut a la cola per pasa
Bonald.
trehalls d'ala deroretin. 10a. que pref ereixen.
5..a7 uns quanta dies.
aladlral, 29. -- Al Palau del
A les ordres lel princep (lel Piae) Pren que serh. venut el glenere,
total de 939 nitros-.
amb
que no podrà excedir de 165 pessetes
Moments despeas de les set
111 ha Itagut un forat,dable
mont, el general de brigada Dio GoL'ex-ministre senyer Cierva,
sarti juntament amb els seus
escarnio!. a causa d'haver-se
els leo quilos net en rnagatzem del
ri, ajudant de (aun, (lel Rei.
representaid del Patrorama
pares politice per ensenyar-los nal da
concurs.
rol port
Conne Eran( esco Iseppe, mestre barallat el direelor senyor KeVi pregar
els prineipals edificas de MaBer ami) un alortiany. El settyor
el> Resguard que acrediti haver
de cerimänies Ce la Cort.
que interessas del Govern que
drid, recorrent diversos car- augmentas consignar:U pros- consignat a la caiam. general de diKeller ha ardan algunes feritria Brusey Felgari,
Connessa
dos, amadas han estaL detinre rs.
duquessa Elisaret Cito, dama de la
sunuslada per a radlquisicid pbsits a disporició del president de la
També estigueren al Cerdo
guate.
la Reina.
junta Central do provelments com
Cort (le S.
d'obres.
Ameri •!'n i a la erbena de la
Conne Luca Bruschi, gentilhome
rei neolli her:aadarnent la
LA JUNTA -DEL COMERC ESiianea o gararaia del compliment de
oncloa.
PA NYOL A CLTRAAIAR
fola pel siaivor Cierva
Ilirrs ofertes una qUantitat que no p.de la Reina.
El fet d'haver-li trobat caraColme Luiggi Bcssi, ajudant
ea nona del Patronal:
d-ä èsser inferior al to per ton del
Madrid. 29.-Sha reunit en sessiö
mels a les butxaques, en asser
total import dels drets aranzelaris
camp del Rei.
plenaria la Junta Nacional del Codotingut. ho justifica dient que
COnitC Edmoad Dianclieri, de la
corresponents a les par:ales la imponniere Espanyol a Ultramar. presidida
Te/eorama
diissable al metí havla estat a
Secretaria Reial.
sació de les quals sollicitin.
pel sots-secretari del Trcball.
les oficines de la Resinera urd del nener2! Primo de Rivera
Tnhon de Revel, ministre
Duc
e) Termini en què es comprometen
S'aprovaren. entre altres, els scn n ie seu que es dedica a la
a fer la importació, la qual foreosaMelilla. 29.-A la Comandande Marina.
giients assumptes:
si,:ala de caramels, al qual
Comandait: Rossini, ajudant del
ment haurä de fer-se abans del pricia General sita rebut el seDiversos nomenaments (Vindividus
caeprä un paquet. donant un
gitenf telegrama del presiden!
ministre (le Marina.
na-n: dagoet de 1924.
de la Junta.
cnatrnol a cadascun dels orde- del DireclOri:
Giovachino Furolo, inspector geTercera.-La totalitat del suene que
Aprovació del ple deis treballs reana"En tornar SS. MM. del son s'imparti amb dret recluV: quedafa in- neral (le la Cort.
litzats per la Comissiä Permanent soTareba justifica el posseir triornfant vialge per Calalunva.
Marimi.s !le Paulicci Caroli, del bre reorganització de les Cambres estervinguda per la junta central de
lles, dient que a la ver- saluden l'Exareit i la Ma- proveiments per a la comprovacii,
gabinet del ministre.
panyoles de Comen; a Ultramar ; reeonsignant
la
sena
satisde la aleneloa, eorn a rina.
secretar; del ga- glamentació de la facuhat que seis
• Giorgio
qualitat i quantitat a la seca arribada
- .mal al mancig de l'es- facer() pel brillanf esrat de los a's porte, aixi com per a la seva ven- binet del tistre, i Ilumbert Agos- concedeix per expedir certificats d'oril'orees que han l'OViSial i per la
fau algunes tirades,
leo, lambe del gabinct del minis- gen i dcl tränsit; dotacló cconOmica
da pels importadors al preu ofert per
unid del poble i rexereit (lavan' coda interessat en la seva proposició tre.
..,aut diversos premie conde les matZ:ries per part YEs•.at,
- ralead drunitat i grandesa ai mai superior a 165 pr.,..a.ites els loe qui,mis en m'irnos,
Ele Reis deseinbaroran el dia 6 destinant a refecte la quantitat mípatria."
2.it que ninga rhaguas vist
(le
juny
a
Valencia.
los net, i a acaest fi la Junta central
nima de 3oo.ooo possetes; admissions
amb les nones.
Ultra la recepció i el banquet, se temporals; tractats de comere;
portará a cada importador una
Disposicions de la "Gaceta" especial de la quantitat importada i de celebrará l'Lete de la eollocacití de de mostres que se celehrin a Ultramar;
• raprovada la a-orar:tal de
nifeslarirws Mes per LA 131POWEACIO DE SUCRE
la primera jedra de la futura expo- comunicacions inalámbriques; serve:s
les vendes realitzades amb eárree a
i no exislint cap earrec
sici(t
maritims; comunicac:ons postals; or-.
Madrid, 29.-La Gaseta mi- la ¡minina.
es va decretar la seEls rcis arribaran a Madrid ri dia
ganització del servei dc missions i
mara el segaient Reial ilecret:
Quarta.-Els diOsits o fiances consi!ertat.
"La defieient produceid de tituida pels sollicitants i que queden 7. Esniorzar al Palau, revista de tro- dagregats i agente comercials. amb el
El direetor general de popes i recepció.
d'informació i propaganda espanyola a
afectes al compliment de les obligasuere oblingurla 6.n la campaéri retire avui els perro- nya Snel'eril de 1922-23 produf,
A la nit. sopar (le gala al Palau.
Premsa d'Am,;1.rica i Filipines, i
cions que contregnin scran tornades als
- ha dit que no hi havia
Dia S.-Visita als Museus, esmor- mitjaneant exhibicions cinematograiirppa SSa
els inesos del
que les constituiren dintre dels 15 dies
nou referent a aquest I
zar a AraMuez i carreres cavalls 'mes; servei militar dels espanvols a
i tardur. dificultals derivasegüents al cn que s'hagi realitzat 11
(ira l'Itipi)drom d'Aranjuez.
Hda i que seguien acti- des de l'eseassesa que iinpf,saUltramar; cena de societats i
importad() total de la quantitat autoren intervenció de Pestmortat
A la nit. fundí, de gala al teatre mes cornercials cspanyoles daquells
• al:- trehalls pulir-Mes.
ritzuda a cada interessat, i respecte
sóti nomlirosos
;Ha Uile, pollada a la pracliea
paisos; rec.milacions estadistiques; prea les corresponents proposicions que
EdDialla. g.-Revista (lel regiment de paració (lel primer Armad Geografie
confidencies que es per la Junta Central de Proveaes desestimin es tornaran immedialaFambaixada d'ISavoia. Rieepció
.
quals, despree de nrenls.
estadistic de la producció espanyo,
ment. despKs de resol el concurs d'imeampanya de fabrieacia
rebutjats
la, etc., etc.
portació.
La "Unión Patriótica" sorloarabat
produit
que
ha
tarda,
excursi(5
a
l'Escorial.
Sobre el problema de l'exportació gala exponlänianuml. cona a ex_
Ha facilitar cap dada contM:iVa.la
Cinquena.-Seran preferides les disnas 175,343, que unidos a les poskions que en igualen de classe i
sopar de gala a l'ambaiA la
de Poli d'oliva, !la cregut en la ne- prossió de la \adunad dld•I poI0.000 exislents en fabriques i
DE MADRID
xada (1.1 t
aparegut i
reS "roben
cessilat de sollicitar del Poder pnblic ble, i espín, I quo 0iitlal.i.n-arind
qualitat de sucre oiereixin menor mea
Dia to.- .Excursh5 Toledo.
bt supressió del gravamen imposat a a la grandesa d'Espauya.
• respectins rlouricilis e: magatzerns a primer de ju_ les que es refereixin a ports de desles
darrer. representaven
A la ni• tornaran a Madrid, se Lt dita exportaa.
vella a qua es referien
carrega més covenients per a la ulLA CONFERENCIA NACIONAL
disponibilitats per ;11 comalia
celebrará an ball al paiau deis ducs
paseada els diaris.
L'auginent de les exportacions a Ulterior distribuciA gènere, a judici
"LA EPOCA" I ELS REIS
al \MANA
parlir
del
eunielivainenl
de
a
tramar.
de la Junta central de proveiments.
D'I'r Al.l.a
L'Exposició de Belles Arts eampanya.
La Junta sha ocupat del plt de
d''.1\./lib:It.--Sortida cap a Carabanel tertnini
Sisena.
Transcorregut
Madlrid, 29. - Al Tealre
Corn que les sortides de fila
)Iadrid, 29. - "I.a Epoca"
Excrcicis militars, t,inor[ar a treballs a realitzar per la Comissuí
cn la hase primera. la Jun1 A ECallt AC
salan
els
tirara per al consurn nornAs han determinat
cementa praxim viatge deis Ileial,
t.'151.11italitent. Reeepeiú a l'AcadePermanent,
ta
central
de
proveiments
procedirá
deixat en existencia en fatuacelebra( les testes maig per
rois d'Italia i 11111 que aquestes
drid, 29.-Amb
solernn
mia de I., Histi.tria.
l'obertlra
dels
plecs
rcbuts,
i
dintre
Formidable incendi
ra en 20 fiel einTaill 23.582 tola Conferencia Nacienal alevisdes no alteren la direeeiú
costura sha inaugurad
A la nit, sortida•cap a Barcelona.
dele quatre (lies següents al en
ineendiat
nes, de les quals san lauree per
Ovied.u.
rta /da.
-t, mata andb assislencia
pulitrea exterior de cap país,
Dia 12.-A (los quarts d'emze, arurald
cl
termini
d'admissió
de
les
sol(m'in.' 110 la MiDesamas d'una representaeia
un
reis, l'Expositiú de Bulles a la venda 8,-556. illunlocal en
perque aqqesta politiva
ribada al baixadur del passeig (le
lieitus
formará
la
relació
de
les
proaquesta xifra 3.556 tones de suSadrottillidd, niorint
teatral el senyor l'azqüez de
!dimita ni a la voluntat ni al
Gracia, 1,n:sentad.; (le les auturitats na Cardo de
preferència, cleposicions
per
ordre
la
Junta
Central
de
groes,
ja
cres
obrers. Per ara
iliVerSo3
vollants del Palau d'ExMera ha parlat exaltant la
sealinient, sind a raons j'upopalan vestit (le mitia gala.
vant proptista a la Presidèneita del
Proveinients fa present a
trobat deu cadavers, que
sentiment del den-,
laaieiona i tots els jardins
Nades pd‘r geogralia 1 per l'e- velen) en
A la tarda, visita a 1s jarclins
Directori militar por a la resolució del
aquesla
presidencia
In
precisió
pegut.
asser
elentificats.
no han
fleta- presentaven animal asconomia.
ro religkis. Ila explicat l'origen
i Fira de Mostres.
Coneurs.
n'hi han molla
d'evitar la reposició eseassa
Es
caer
que
pece..
Espanya ta un gran deure de
de totes les religions per treuA les cine de la tarda, visita als
Setena.-No s'admetran proposicions
aria en
mas.
Davant ded Pelan es trobava sucre que s'experiment
re la ronseqüeneia. que la eagratitud
anib
els
sobirans
itamuseus
del
Pa
rc,
Mangue:1111.5'11i
que
sollicitin
importació
de
quantitat
el perfode de temps que rnanca
El foc ha estat formidlable.
formada una companyla del retallert as da malora
ha
s.
n
una
aova
sala
(le
numismätica.
superior
a
3,o(to
les
O
inferior a 5oo tones
fins a entrar en el mercal
giment Dita amb bandera i
A do, (Isatis de set, exeursió
tones. La Junta central cil formular
produecions que s'oblingitin en
L'acte de la "Unión Patrióinnsiea.
la proposta determinará les quantiuM
la próxima earnpanya, i ja que
A les onze punt, i prece,
TiA
bidlaeis)'1,1011 de la nit. el Reial Cus tica" a Medina del Campo
ris preus riel suele rol el t'irrque slagin d'embarcar a cada ittt.
dida d'un esquadrdi de rEseolta
de la Noblesa Catalana oferira al,
augmentat atol)
distribuint-les eme els del Cainiiiiric,
Medina del Campo, 29.-La
Reina arrifiä la regia comitiva. eal mundial,
dels drets aranzelaris,
Reis Un dinar a la Llotja de Mar,
.1tlantiC i Mediterrani, tenint en comppohlació presenla un aspeete
s'inatu-rurarit
Al veslibul del Pallar] foren
dia 31,a
/
vendia
de
representaria
preus
te
les
dzsignacions
de
ports
que
els
animal,
veient -s'Id a l'entrada
relnales les relate persones pe)
assenyalats per la
als
1
11)ailvi.endres,
13.-Mati,
a
les
nou,
visarriors
concursants
haguessin
fet.
u
mire
amb
la
inseripeiú:
"El
CERVE:CE1i1A-ORXArti:RIA
Marquas de Magua. sole-seereProveiments,
sita als monuments artisties i hisVuitena. - Si en els tertinis depoble al cap del (lleven".
laris dainstructió Pública i no- Jimia Central
classee fabricacia
a
les
ier
terminal; en aquesta base no s'ImanesLa Plaea Major estä engalaMiliYernaeió, cap del Gahinet
remusuficientaaent
tar del rei. general Milans del nacional proposa la Junta sin presentat al despida de Duana les t6rAiesles dotze, visita a la Casa dita- nada, principalwent, la part de
neradores,
Fa: vestit de levita.
quantitats que a eada signant de proI atjun amena
Bosch; director general de BeCentral que es eoneedeixin faA dos quarts (le dues, estuurzar
Diversos l'andes de masiva
posició admesa correspon, quedara
iles Arte, senyor Pérez Nieva,
a la importara() del sa- aindiada Vautorització per imp(ttar
cilituts
recorren
la pobtació, i fan
CAFE-RESTAURANT-I31LLARS
director de l'Institut Geogräfie
cre de tal manera que, sense amb dret reduir de la resta del total intAitales tres de la tarda, els Reis salves de coets.
i Estadistica senyor Cubillo.
prointeres detle
lesionar
cap
el
gea
una
cursa
de
braus,
arribat
assistiran
A
la
tarda
ha
concedit, i els interessats respectius
CORTS CATMINES Magra Rambla de Cataba»)
Tambe eren al vestibul del
ntteionals, el prowd.
A les vuit de vetlla, (esta 'árnineral Primo de Rivera, neornreclamar la devolució del diPalati els individus que com- ductora
podran
estigni
assegurat.
interior
dues
a
ca i embareament al port cap a Itapanyal, deds generals Hermosa i
Tuts els
l'impon del (pral
Pasen Jurat d'admissid i col- ment
pósit fet amb
es creu el déficit. del su- ingressarà al Tresor. Alai mateix lia.
Sano, el director d'Adminislra'reacia d'obres a l'Exposició, Si ba
matinada,
de
quantitat,
en
mas
gran
cre
cid i l'oficial major do la Presiaenyors Cali PM. Fructuns Ores podria rodilla' la im- s'anullari Fautoritzaciú. per importar LA. REBUDA DE MADRID ALS dencia i alguns periodistes mapel quartet MAQUE
duna, Miguel Angel, Eugeni moment, a la airea de 15,000 to- amb dret reduit si la qualitat dels suportacM
D'ITALIA
REIS
drilenys.
Hermoso, marques de Casa
cres importats no correspongués per
nes.
salu_
En baixar del tren l'han
RiMadrid, 20. - L'alealde ha
torres, 1Prancemc
A aquest efecte, el rei, d'a- Ilurs graus de polarització al deelaautoritats, tributant budat
N'eta. Batel Doenanech aeord antb petició de la Junrat en la seca petició al concurs, per- publioat una crida aconsellant
tes, ~babadero de
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les sis de la tarda,
El
la GRAN

R DEL RIN

/

dies, de les sis tarda
de la
cuneen

les

dres 30

de

Malg de 1924

I va ésser presenat per nom101.c.
partkia tingue el mäitini iaterès
a fesiore del Satis per tal de
requip de l'Espanyol, pena la
ji sa ésser adversa, tota
major atac va éster dut per

L, primera part fou un frac dnm:ni
Uran. que &gin a la Ikria Lede Vilarrodana i Saprissa no
teueNn res da profileis.
A ja •;:a part, uO xic Inét rel'Espanyol, aconseguiren
• .p.ra a la pernera, obobra d'Horas, corsat.::
asada de Mauri.
..a:
. :arrodona, Mas. Saprishoja. Rérirnas, Ma. Monis, Mauri i JuaPedret, Perelló. BaBadal, Cal ve:. Czmpius.
carel', Fando i Moner

Coll. dolentissim.

BAT EL MARPER 3 A 2
u 1 Martinene Mur
par n it, el qual
quo t.
el Saut Mar-

TI

tren desee entrats
temps per Júpiter.
San.
- per 1 'libo
.Ta par!. vI Martiji dominar en alentrant. dos gol:
l en e; Júpiter.
aconsequile per
s, i el del Júpiter

•

- oren:
.Leal. Maceran.
Pina I. Batel.
Laliatos, Urrutia

l iafid, Ortiz, Mos17mbert. Gura7avolas. :11ontolim
.117neng,d.
,, :norora, amb voC. - U. S. DE SANS

p UPIP;:;f31¡
Esiit

compIes

!7.11 ecmplimer.t de
ço qua prezeptueii as
csi7. .e.:t1, es Pasa a
ce1zi:-.57:-.ent deis senyers nazis cine al ella
23, de 13 a 6-2 del
i eta cites 30
11,1 de dos cgar..:•:.s
7U: t a rala dcl vespre,
c,...edaran CX7CG7::,S i
2. :a
dis2osictO
al argos i movienixa- de Pe:-ue rar finut,.

•

LA PrrotTerree
aquests dos cerdee feren e4
passat diumenge, fa esperançar

SUBSCRIPCIO PUBLICA

que la de diumenge, quant
menys, s'anivellarà en interes.
A VALEÑCIA
Valencia, 2n.—Aquesta tarda el.
Valencia ha batut el Sevilla per quatre a tres, resultant un partit durishavent hagut d'ésser expulsats
Kinké i Reyes, pele dos bändols.
L'arbitratge, d'En Torres, deplorable.—P.

de

14,000 Ongacins al 6 per 100
de

Dinnienge que ve celehrarä Assenthlea general el F. C. Barcelona.
Tothom sap i coneix el profund malestar que regna en el si del gran recele, les causes del qual no creiem del
cas tornar a retreure.
Es un iet evident que el resultat
deis sacriticis económics, veritablement quantiosos i insólits que ha fet
el cercle no s'llan vist correspostos
en ter-se el balan.: esportm. Sobre
Ist aixti In ha molt que parlar, però
tot i concedint-los la transcendencia
que requereixen seguim ercient que
DO stin les COlUIIIIIIJS de la prcinsa
a nr n it per iniciar conel
troversies sobre l'actuoriO general
d'una Juma ni el programa que puguin sustentar elements addirtes a
rentitat, agrupats CII penyes" o remiions.
En cartel, a la vigilia de l'Assemblea general del F. C. Barcelona caldria ice un sic de meitniria sobre
l'actuació por clara i menys en con.
amb l'historial del «rete,
que hm, tingut els seus directors en
aquest darrer exercici.
Es innegable que el F. C. Barcelona, per damum de la sera fama
esponje-a, representa quelcom d'intangible (Entre del nostre esperit, i
es per això que el pohle SItZ Ira
tit sempre identificat. Si aixi no hagués estat, la seca vida no hauria
pogut arribar a l'estat de maduresa
que ha assolit, i tota la seva fama
slauria fos acial de-pres d'una
tetar imrada dolenta o per la presi:neia
d'un club adversari.
Precisament perquè lii ha clubs a
casa nostra que Licite el que facin
a despit de Ilurs negatives no poden
dissimular el que realment sOn, es
pugne el Barcelona ha de conservar. per darnnnt de tot, respiritualitat que tant stia trobat a mancar
en aquests darrers temps.
I ara que per part d'abres signiticate i conezuts elements se cerca el
desviar l'opinió esportiva cap a en
determinat sector, el Barcelona ha
de refermar-se en la voluntat de
mantenir els ideale que seinpre ha
sustentat i que formen part integrant
de la seca gloriosa carrera.

al tipus de 96 per 100

'
J_'i'iiiiesiù Os g lo 20.000 Obligaelons. que han estat preses
terin per un grup de Darles. fijó se n'ofereiNen en subsm'inri.", pública 1'..non. per haver esta) ja subseriles les 6,000
resttirils ji ele:n.411s afeetes a la Societat i del Soll Consell

NIMIfflibeiMMNOIralYea--.11MICIMIMMMIII n

VISTRF.S
FILLS

tl'At11111111s11-ara',
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:

I:ANQUERS DE 1%.%1ICELONA. S. A., i
BANt:
C.tT.t1.I'NAA, obriran subem
píblica a tilol
irreductible el din 2 de juny vinent,

o sien 480 pte£3. per tito

eleelMiSIMM1See.

les quals >eran salisfeles a Pacte de la subsoripmú contra
llturanierd .le li, Carte le, provi-aonals.
Com que e!S títols portaran cupe) 1 de juliol vinent, queda
millorat el tipos d'einissió.
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[DIA s'31 DE IVIA
IG

DE LA GELVA: Boxch i Cedola, Jubert i Presas.
CUANOLLESIS: aanc de Cranoilers.
Fluir,: aar.c tj 5 Ficus dc Descomptcs i PriStecS.
RiP 3LL: P. Sofier i I:erPar.
SA2::(DELL: Elooc dc Sabadell.
TP.FIBLiCei).: Baile Ccinercial de Tarranola.
Banc de Terrassa.
TOP.TC:A: Eanc dr, Tortosa.
1/alls.
P.anc.
VILANGIII4 1 CELTRIJi Sane de voa•uva.

t

ELs inv. tats que concorrin a

t

l'arte dzl..; Pa!aus

de Vont.t..-h nueron d'ingressar
de la gran plac, a de !es Columnes.

1'..ef

les portes

EIs invitats oficials q Ue n(iitzin cotxe. pedran
arribar-11i fins a la porta número '2 del Palau
In dustrial, a la qua/ es dir giran seguint el següent trajecte: bes de les Coliimnes. per la dreta
i rampa situada davard. d g ì Correr de IV1exic.
Després d'inaugurada la Fira

a

MADRID
Banc ralcrr.any Tr_ncattantte
Banc Esoanyot del rilu do la Plata
VALENCIA
Da rl e CEpanyel dcl lIiu dc la >lata

eeteoes-e~res444.44,4•414•4
Teatre Barcelona

TEATRE NOVETATS

Companyia i la' comèdies
DIAZ-AltTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel Diaz de la Haya
Avui, divendres, tarda, a un
quart de sis, la interessant
comedia en tres actes (el
primer i el tercer repartits
on dos (madres), de J. 51.
I)t t't'ie. I raditeció de G. Mar.
littet Sierra,

t!8 rglvtiS
El drama d'una dona

formosa
segons la novella
d'ALl'oNS VIDAL E PLANAS

MARILUZ

Nit , a

media

Temporada oficial d'Istiu

TEATRE APOLO

Esdeveniment artístio

TourMe Manuel Sugradee

Les dues primores companyies d'Espanya

Aviti. diveudros. 30 de maig
TARDA, A DOS QUARTS DE
CINC; NIT, A LES DEU
Esdeve II i vi le atar i Is
Progralita ministre
El
i • I mes: econiunie

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena

.

Entrada i butaca, 2 ptes.

ALBA-BONAFE

La famosa í lop / r revista en
21 11U111103

Continua obert l'abonament

:`.0.»freteCeSe'ree>>0.04a44.,o

AUREL PRAIAN
Succés de los bailes densa-

TEATRE POLIORANIA

LES 4 SORELL
rin eES BIANCHI

i,'

LEONEL
Moscou a Montserrat

ALFONSO XII,

NITTA JO

lOgrafle:11

II

ret

u

eln lllade la forra,

ieeeeee-e-:.-e->c->e<reoe,r+o+bow.

g
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l'as; l'invencibl e ; el tnes
III atleta del tliuliu, .11 l'exilas
p n 19in•lal

do

7.011 1111,

e, al Colaindi es, I ilittat

liseurn

Brooen-Public-House

o
El terror de les planes
•

Culossal l'epa, 1 olo al ; makplifle
,j

e1•.1
8 1 O CViltglITil
s •

• •

thrafeis liC. S

111111ala

l'01.1T()

N t. gran festival organitzat
per la revista
BELLA TERBA

LA CASETA DE LA FERIA

.

••

Om'eq,ira

Sextet Torren

tac er c2NELICr:Crlall72nuriitaill inUelerill111111111112•••111ki
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III milha 1 mes :1,21 ;11:,/1/10 espectacle de Barcelona

Si haveu vist

LES Ertil DEIS

SANTPERE - BERGES

LE

di,endres, tanta, a les 1.111C.
Inflara I as pau3eld

!Adiada

Extermmades en un multa difb

tiniaa

HOMES

ritt

ti

ti-

FARMACIA PARADELL.COMe Assalt.28.B4RCELONA
•
UNA PESSETA-Pic cosatu.130p
tes

MARIONETTES

.

Postpaii.

EL

Ir. ilifigar

pu
b. atrap as dat la, It
fn

" hi

N

St. Pere, 6S 1-t, d e 3

NE

aristocràtics

i Catalunya

Les fhles deis homes rics

que s'estrenarà el pròxim dissabte ala matabas

CAACIA

•
PILL DE LA MAMITA
(AMICOM 1 Nantua)
"PI

als

115 1

no deixeu de veure també

Dissabee, 7

LA CAMPANA DE

ffIS ffCiES

Kursaal

111,Iable, landu, II illi, ipiall3
da cinc:
BAIXANT DE LA FONT DEL GAT
o
La MARISTA OC L'ULL
l5 II, repostein de.
LA 111 011 0A
Pernil,

1-1111 1 g),

Elaii

estrenades amb grandiós èxit
salons

LA DEI- REGIMENT MUNTAT

1:insecticida PA- RAULL

AIIII •••••1

Per

•

Avut, divendres. moda selecta. Per/Ilesa de raräder
a (exclusiva), per Williant Fartium; Els volcans del món •
al (natural); L'auto de Canta, de broma; Paraula d'honor •
E (exclusiva), cread() de Reqinei Dumien, i De nit i amb
o mal temps, de broma.
•
•
Demit, dissabte, es,trenii: Les filies dels homes ries, •
•
tu per Mirian Cooper i Stuart Holmes.
•
ti
"NOTA: Avui, de sis a vuit, es despatxaran hutagues •
• nurnerades per lt la ses.siú especial de les sis de diumenge. •
in Me/ t aviat, colossal csdevettintent.

u'''

Les noves timbres en renten

Asid.

GOYITA

Repertori nou i exclusiu.
Itinuíssima presentació
Debut de la eiMebre divette

13

Nit, a les deu:

g•I x'Orttabh ;1111 11;
4itio sosle dos Ilt 1110 anil, MI >01 bral:;

de)

tista

LA

tutee selecta:

MAC ESTE

loiti

POMPOFF,'I'l;nEDY, EMIJ
La bella i popularissima ar-

dix emires, lauda, ma-

II al qual
dines magnifiques dee.ua,nuis
t StnIllagral Ros
Luxös v'sl lItina y tigIlill tobliol'ates. limaco_
San. Sorpt
st sell ur pai lv,, i els teniunens
ta pantalla
artietes

la

Presentaoid
l'espectacle
ineravellAs 1 laut asile
LES 0913RES EN RELLEU
Grandiós èxit dels famosos

Companyia de Juan Vila
Primer actor: Francesc
/Morcón. Pmmera exista,
Maria Lluïsa Moneró

Exit le d'skelell
lit en
quadros,

,

Tarda, a les eine, colosa l
programa
Notables peIlicules
Exil
fal/U/S imitador

laceres, 4 de juay de 1923.

q

,

ELDORADO
Coliseu de varietats

t-te1,94.441.944.4ece94.0$4.041srv

Pla itaclos pe: l'aplatel:da

De

Fa444.4-9444~9~

Gran moda a 18 funcions.
Debut de la conipanyia. Di-

I•
•

les l/01/. lit bonica co-

EL TIMBRE DE ALARMA
Denla, dissalite, tarda, El
timbre de alarma. Nil, Los
muñecos. Axial, estrena 'le
la emiledia en IrfIS artes, de
Be»a volt( e,
LECCIONES DE BUEN
AMOR
el a expressamont per a Pepela Diaz d'Artigas i per
eilt estrenada a Madrid
einib clamorÚS &U,

e .

150. 250 vestits nous de Mudanie Jeanette, 250. 20 devora(loas 1111‘1 5 ne Ros i
20

COBLA BARCELONA

La Goyita - Nitta Jo

Gran Teatre Espanyol

la Maneornu-

Fi

I

i l'enweionant pellicula en
cinc parts

4{4.4.2-tetat-e-,lhAri-9,,e+11+4.1,44•

n bt. tutti_ (Inc strit anona:al convenientment en el
r ecicle de la Pira mitja-acant alta-porlants,
ran les portes (; :els Paiaus al púbiic.
La Com:tiva
de7prés de rzcórrer la
P ir
a, terGrä per la porta número 3 dan L'a'.zra Industrial (davant dcl correr de Mèxic), on s'cli g raran els cotxes otleials per a más comoiilat dels
ocurants.

RICA RD FUSTE
, barilIM)

CHARLOT

Baco Comercial Espanyol

1

1101011

ANTONI SALUDAS
t I en n .e•

-reeeeeeeee ,-44 111144411+4 1i,

la quat pronoil par!. 150 an1 clic espanyoles t estrangents,

•

ver.4.6444.44.e1+1141144444.../

per Pininidable rei de
broma

Entrada i butaca, 2 pies.

i als altres flanes i banquerf'

r

" Les quatre sorelle Bianchi , eis pallassos Pompoff,
Illedy i Ellii,j, lee ombres en

EL NOI

-4444444+664009+04+60+3444.

poldie: ii me de,-aria tut,' els

Cl-20.11

Els invitots a !a inau g urad() de la V Pira de
:Vfostres que itEsisteixin a Pacte que ISC
th ma, a tat quatre de fa tarda, a fa lilaricomunitat,
se
varan al :tildó en la Fegüent forma: HonoraCos Consular 1 senyors delegats otivials, a la
dr i l,: de fa Presidéricia; senyors diputats de !a
i de la fhputació senyors regidors,
i'es-uerra de la Presidencia. E(s altres invitats,
Cl Sti(o tic Sant Jordi.

revista

BELLA TERRA

en sis parts

tille

Banc de Prestees 1 Descornptcs
Filla de elagí Valls
îovretl Cizernams
filebcts de Parr:sol.; i Cornpanyia
Banc a tfir, S. lt.
Reses i Ctinpanyia
Eano Alemany Trarczati:intic

1

1; nn rgd

giros .le foi rur :1

Gcier

hO'j

Avui, larda, a les cinc, i nit.
a les deu. La gran pellieula

s

Soc:ciat Anónima Arnets-Gari
Eanea Tusw.,a n s.. S. A,
FUI, da F. filas Sarda

de la ud. GraMlids
festiir
val organitzat per la

3-,,,,.-x-e-t,:›e->x,-,.-- e-:--..-emle
TEATRE NOVETATS

I

SUBSCRIPCIO

BARCELONA
Eanc de Catalunya
::.ap..ur.s, S. A.
Nebcts

DE LA

ria

De

Ali+aeoeseeoc~~›.
Teatre Eldorado

' .- .

Les noves ombres en relleu

al tiptas de e.,6 per 100

1 e!3 diEnsann
de l'escrofulisme

e.

e

1

na ; 1111, hlalvaloca.

:. Avui, divendres a les deu

suela Diego Montes. Nil, estremi a Espanya ile la salesuela en dos iteteS, de Nieb.
do 31olina i nieslre Parera
DIEGO MONTES
Protagonista. Pau Gorga.—
Dissabt e, tarda, leus pa pulars. Butaques, a 2 pes
seles
DOÑA FRANCISQUITA
Nit. El número 15, per Va(teto, i El dictador, ir
Emili Sal..:;..P...el, t„ — Dinmenge, lauda. , 1 dos unan,.
de qualu : El núme.ro 15,
In Vallojo. 1 El dictador,
per Sagi-ltarba. N i: La cara del ministre, ver Valieje.

i Diego montes, per Pau

Aval, iiivendres, tardn, E.Its
alas rotas; nil, Don Juan sing.
na persona„—Deniä, dissabte,
tarda, Don Juan buena peras.

a

VII

sixinc.vr

7,7 Prrili„,, , r ,
t" ifl /¡:,.. ',''.. te I ,

,„..,

.

de

alommoomoraaremr_,..
-

p

n

111:111,
EL PRINCIPE CANAMON

Nariasin 1 iota la cninpanyla,
Magnidea presennielo, ttecorat non,
nia,:one internen:fines a Naraisin
(plan realla, all ralala, fa tantasa
-*ida a Ilar elOna",
ITIOS.sM Ja- 7
Inali,ama sardana, dain3e3 tipapici catafanes, ate.
per

.

Conressions, Terronys, Alitouinaria i 1)1c flotatit-linicament
les Drassanes de Valencia estan cinplacades en 1 na . superiele de 65,000 rnettes quadrats u teclea un valor intrinsee,
real deeeniborsat ell efectur de dotze intleuis tle pessetes,
sease complar el valor deis terrenys. La g armilla queda soli-
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Grandiosa companyia
sarsueia. Primer actor i director:
FERRAR VALLEJO
Mestres direclors:
Josep Espelta, Gerard To.
mäs i Ramon Gorga

ció de les Drassanes de Valencia, els Tallers Gómez, de Va; els ta/lers "Nuevo \ideario", de Barcelona Drassanes
do Tarra:n.na, i comptant amb la gata ntia bYeniea de la casa
ky lipp Gormaniavverkl;' , que amb independencia del
contiaole (le garantia IS partieipant de la Societat LIMO
NAVAL DE 1.fiEVANT, en una proporeiú del 22 per 100 sobre
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dada per quanl benefleas de lee seccione socials en el selle
rendidneills normal:, corrents, actuals, i segons dades del
darrer seploni, ',rigen a pessetes 1.150.000 annius, mentre
que
neceesaria per a pagament d'interessos
amoriltzacid ( c de mes do 800,000 pessetes. 'fot ir ixò, prescimbro n le la I'V:n 1 a deis ment s industrials de l'empresa
de la falagnera perspeeliva que repteeenten per a le indastrui
niarit una les iiiipOttants primes de construcció queleoncedeix
11:,-1.11
que
eabolalge sigui exclusivament
filial per v aixells de eonstrucei0 nacional,
Denles, la UNID NAVAL DE 1,I,EV.‘NT te artmonient
const recelo a les Drassanes le Tala rigOila
pallis arallerS

tompanyia de combdiaa di
MELLA CIBRIAN
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La Unid Naval de Llevant s'ilit eonstituit amb un capital
de 30.000,00d tut pessetes, ropa et11 aecions preferents per
pessetes 1: .250.000 i en acetil os ordinaries 12.750.000 pessetes, aquestes tlai reces desemborsades en Une totalitat i de
Ins prefereals de.sembureades per pessetes 1:l.750.000, que_
dant en cartera les restants inteions preferents pessetes
.3.5 .000. les quals os reserven per a la Maquinista Terrestre
i Marítima, en virtut deis central:les de tabricaind deis moler:, Diesel.
La Soeietat s'ha constiluit.amb els elle ments de produc-
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Dies, 4, 5 i 6 de juny, els et)1..bres artistes fratteesos
M. LE BARGY
GERMAINE DERMOZ
Día 4: Le trarquis de Prioia
Dia 5, Le dual. Dia 6, L'enigma el. L:asile do
sable, 7 do juay. Debut la
ronipanyia Ricard Simó Raso.
Estrena del tia e pan exit
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CURRITO DE LA CRUZ
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gran argument. interpretat
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Bajcics dc l'el Cacia 1 articles de ecnot, uncid

La casa del misten!, L'alegar t
senyora Blundeil, E l poder
d'una mentida, Charlot a t car.
rer de la Pau, Un boig per la

mati primen.; 1 Es de resultats

segurs.

Fátrip de Praducids CEramic3

Diana - Argentina
Excelsior

Aigua d'Horline.

Es la darrera conquesta científica en aquest
terreny. Tintura progressiva, absolutament inofensiva
tense cap principi temic o necia, scr.sc ni ombra de nitrat de
plata. No us (aria per;udizi a l'epidermis, no us fará mal'
be cabells, sine que al coctrari, ademes de tornar-los al
lit1f color primen:, els suavitzaria i ondulara, treient - los La
caspa i evitant-los l'alopecia.
Amb pus minuts us en fateu una aplicad& tense tacar-vos, renne olor desnradable.
Aquesta

Estant els productes separats
NO'S BESCOMPOSE1\T NO S'HUMITEIGEN

s,.1Ps. Senyores i nens.
possefos.
l'empresa,
CatZt Orient i l luma Arenes.
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Avui, On du la parada, Caçador de dots, Pel seu proni cas-.
tig, La casa del misteri, il; La
domadora de Calitre.

iAlKuA Enzu LA
MES DIGESTIVA
MES DIURETICA .
MES REFRESCANT
MES CAREÓNIGA
MES LITINÁDA
MES AGRA D BLE

IS:1-4711

ateutals, per penes, per inguietutS, per

malalties... No importa res la causa — La questi6 es que
VOSte té cabells blancs.
Els cabells blancs, sigui' com sigui, son considerar a com
indici de velicsa. Sou encara ¡o yes i aquests quants cabells
blanca, us envelleixen.
Teniu el dret í el deure de rebelar-vos conüa aquesta
injusticia. Acudiu a l'Unjo remei eficaç i aconsellable; te-

PERA PPEPARAR

dissalite. 31 de maig
a das quarts de la ni!:
Gran revetlia internacional do

Tekifun 3533 A.
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Casa Suprema, PelaI, 56; A. López Aznar, Casp, 12;
J. Garzer, PortnI de l'Angel, 19; J. Esteva Marata,
Ronda de la Universitat, 7; Lores, Codina
Roig,
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Bons gèneres

interrompen els sons.
Descàrrega uniforme de llur potacfa.
Timen Ilarga
co stock i servei.
Uniqucs fabricades amb elements de zenc, d'una
sola peça.
Vo)tatges graduab/es de 22, 45, 81 i 108 volts.
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i experitnentareu la mil 'cima satisface/6 en escoPar els
tons de l'autlició amb perfecta clarcciat, perquè:

Magnifics jardins
ilh p rts loto els di p s, tarda i
nit. Avui, divenitres, a les onze
la 11/1. seg011a surtida (le
ei. iimea raceli'l
M. Odeo, le cochon cornique

MARY PiCKFORD

ghall i Lila Lee; En PODEN
DE L'Erar:nc, CIY:i n • P ') 1,

Rofastes

RAMO ° LOT

TURO-PARK

PROGRAMA
CHARLES RAY
en Entre l'espasa i la paret
El que pot una filia, per
Enid Bennet
i mall p s altres
Arribada a Barcelona
Oquostrina (arrea. BarCara

sastreria
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Equipeu el vostre rcceptor radiotelefónic amb piles
electruptes de la rettemenccia marca
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