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EL NÜU

OCASIONA 100 MORTS

A França acaba de constituir-se un gran Ministeri, segons
la qualificació que els francesos acostumen a usar en casos així.
ElMinisteri Painlevé mereix la qualificació de "gran" per
comptar entre els seus membres tres ric • ns de primer rengle, UN MINISTRE, DOS PREFECTES, L'ALCALDE,
com són el del President, el de Briancl i el de Caillaux. Des
dels temps de la guerra que no hi havia hagut a França un QUATRE DIPUTATS I SIS GENERALS RESULTEN
Ministeri de tanta alçada per la qualitat dels ministres. I men- MORTS — EL CAP DEL GOVERN I ELS MINIStre que en casos semblants es tractava de Ministeris anornc- TRES DE LA GUERRA I L'INTERIOR, FERITS —
nats nacionals, és a dir , de coalicions polítiques a base d'unió
COM OCORREGUE L'ATEMPTAT
sagrada o cosa per l'es411, el nou Govern francés és un Ministeri c.xclusivament d'esquerres, que s'adapta del tot a les GRAN PART DE LA CATEDRAL AMENAÇA RUINA
tendencies dels grups burgesos que han entrat dins el
"Cartel".
ha hagut a conseqüencia de l'atemptat
Paris. I7.—Al."Journar li comuEn si mateix, el Govern Painlevé-Briand-Caillaux té una niquen
de Sofia que l'explosiö de la figuren el Prefecte dc policia, el Pregran força. El prestigi, la influencia i la capacitat de la ma- bornla a la Catedral d'aquella capital fecte del Departament. l'Alcalde, cl gejoria deis seus principals membres, són qualitats universal- causä gran nombre dc víctimes.
neral Davidoff, el general retirat Naidenof f i els generals Nerezof,f, Zlament reconegudes. Paul Painlevé, que a la Presidencia hauS'assegura que fino ara van retirats
ría tingut un paper decoratiu, s'ha reservan la cartera de so cadàvers del lloc de Iatemptat — taref,f, Loboff i Popoff.
Tan/be han aparegut marta, els diGuerra, per a la qual reuneix condicions i coneixements ex- Hayas.
Sofia, 17,E15 detalls que es van putats Ratschedcl, Lokarsky, Koloutraordinaris i innegables, a despit de la campanya violenta
f i Tzanof,f. el secretari particude que ha estat objecte per la seva gestió de temps ante- coneixent de l'atemptat comes a la Ca- chef
lar del president del Consell i el rrnSet Sants. demostren que
riors. Aristide Briand és avui el polític francès més consi- tedral delsd'una
nistre dc Ferrocarrils.
veritable catastrofe. El
tracta
derat i mes ben vist a l'estranger, i el seu cariacter personal, es
ist ciutat ofereix ruu aspecte tristísnombre de morts arriba a un centenar
reforçat per una llarga experiencia política i diplomàtica,
temple
aim ; nombroses families estan de dol.
el de ferits a dos cents. El
dóna l'aptitud màxima per intervenir a.mb la mejor eficaeia es trohava molt concorregut de perso- La majoria dels establiments han tancat les llantes -Hayas.
en les greus qüestions internacionals actualment plantejades.
nes que assistien als funerals del geJoseph Caillaux, tan discutit i tan discutible com es vulgui neral Georgief f. more a conseqüència
ELS DESPERFECTES A. LA
en el terreny polític i fins en el privat, és un economista i d'un atemptat . la canal cosa explica el
CATEDRAL
nombre
i
la
qualitat
de
les
victimes.
un financier eminentíssim. D'altres personalitats que figuren
Solio, ta.—Una de les tres címules
El
president
del
Consell
de
ministres
en el non Gabinet, si són de segon rengle, tenen en canvi un
Tsankof f i els ministres de !a de la catedral dels Set Salas, la cónom acreditat i un esdevenidor brillant; tal és el cas d'Ana- senyor
Guerra i de l'Interior resultaren fe- pula del Sud, prop de la qual ha fet
tole de Monzie i de Steeg. També és una figura prestigiosa el
explosió la bomba que esclatà durant
rits lleus,

1200 FERITS

Per aquest cantó més aviat haurien d'ésser els socialistes els
qui veiessin ara disgust l'entrada de Caillaux en el nou Ministeri amb la cartera de Finances. A mes, Caillaux és partidari del manteniment de l'ambaixada al Vaticä. Però a França
Gaston
ro s'ha oblidat gaire l història de l'assaseínat de
Calmette per la dama que és encara la muller de Caillaux, ni
Actitud d'aquest durant la gran guerra. El nom sol de Caillaux té ja el perill de provocar tempestats paeSionals, sobre
tot en un moment en qué la passió es desborda altra vegada.
Només un gran encert immediat en la gestió económica podria
minvar els efectes de l'ofensiva que tot seguit esclatarà contra
Caillaux per la dreta i pel centre.

Quan, corn ara, el problema europeu en general i el problema franco-alemany en particular entren en una fase trans-

cendental, la rehabilitació política de Caillaux i la seva reaparició ministerial tenen una significació innegable. Seria interessant de veure l'efecte que aixé, tare. a Ano'aterra i a Alemanya. Amb més o menys raó, Caillaux paseit /ser anglòfob i
per germanefil. Es veritat que la presencia í l e Eriand, grat
als anglesos, en el Ministeri d'Afers estran atenuarà el

mal efecte que a la Gran Bretanya ha de produir la constitució d'un Gabinet en el qual ocupa Caillaux un lloc important.
Més que un Govern de pacificació, el nou Govern francès resulta, en alguns caires—potser mes els caires personals
que els de programa—un Govern de batalla. Poincaré ja ha
dit que la designació de Caillaux com a ministre és un repte
al Senat. En tot cas, aquesta designació mantindrit la divergencia entre les dues Cambres i deixarà oberta 'la porta a
pròximes eventualitats que portin a un estat agut la crisi
política i constitucional. Tenen tota la raó els qui diuen que
el gest de Painlevé fent ministre Caillaux és un cop d'audàcia. Els fets que han de venir dicen si el cop será, per be o
per mal.

La política
:f.•TLINTAMENT DE SITGES
Jis presentat la di missiti del carrc'e
rrgidor. i Ii ha estat acceplada, el
•r!iiirr tincnt d'alcc ide de Sliges
Vidal i Vidal. Com anteriarnicut
el re9iclar En Lluis S'oteo.
sán dues les yacants a orelir.
j5 fa zeleS torn hé, dimití luz altre re•
tr'do. En Mitjans, i n'hi ha un ul!ce,
En Juan Olivella, que se n'ha anat
Cuba

UN SUPOSAT MA,NIFEST
DE DON JAUME
Retallein de "El Día Gráfico":
"Circuló ay er por nuestra ciudad un
supuesto manifiesto de dou Jaime de
Borbón, dirigido al pueblo español, an
el cue se comunta la actual situación
Pu'iittca.
La circunstancia de no llevar pie de
Il turenta, hace suponer que dicho do-.
cumento es apócrifo como también
confirman esta suposición algunos de
los conceptos emitidos en el mismo:"
LA DETENCW D'UN
PERIODISTA UR u UAI
12.-produirn de "Las Noticias",
ahir:
"Ayer mañana estuvo en Capitanía
general el cónsul de la ReOhlica del
'U ruguay con objeto de sz,:icitar del
ge neral Barrera, la libertad dei periodista uruguayo don Ramón J. Alvarez
redactor de "El Día", de Montevideo.
El señor Alvarez. uuc vino a -EmoPa

L'alcalde de Sofia i l'ex-ministre de
la Guerra senyor Haidonof.f. foren
morts per l'explosió.
Entre les victirnes hi ha molts altres
personat g es importants.
L'explosió fou deguda a una bomba de grans dimensions . amagada a les
voltes de la part Süd de la Catedral.
L'ediíici ha . resultat ami) importatits
desper f ectes.
El Rei i els ministres que, no 'havien
assistit a la cerimänia . es presentaren
al lloc de la cata-trole . i foren aclamats per la multitud.
Aquest atemptat C3 relaciona amb
altres diversos que han ocorregut al
país d'un quant temps enea, i copecialment amb rl comes contra el propi
En fa pocs dies.
SIan practicat nombroses detencions
especialtnent entre els afiliats al partit agro-coinunist.
El crim ha causat gran emoció a tot
el país.
L'ordre é complet.—Havas,

ELS MORTS
Sofia, 17.—Entrc els morts que hi

els funerals del general Georgiefi, ha
quedat completatnent derruida.
La cúpula central menaea tumbe enfonzar-se, i per tant s'estan adoptant
mesures urgentes per veure si es pot
evitar Tesfrondament.—Havas.
LA SITUACIO INTERIOR
Sella. situació interior continua essent molt enterbolida en Bulgària. a causa de la rivalitat en els
partits.
Les forres enviades en persecució
de la banda comunista que atemptä
contra el Rel, na han' aconseguit encara
capturar als assassins.
El diputat del partit de Starnbuliski, Apila/. ha estat assassinat a la
ciutat de Hada.
DOS CREUERS FRANCESOS
A LA MAR NEGRA
Tole, crenera, "lvletz" i
"Strasburg" han sortit 'a la nit de
Toló arnh 'rumb desconegut.
Seeons . rurnors que no han pogut
coni rmar-se, aquests dos creuers
dirai,a, a' la mar Negra.
••nnnn

CARNET DE CARNET DE
LES LLETRES LES ARTS

UN 'POET.I ELEGIAC
El !libre de Salvador Albert titulat
"Opals" que acaba de sortir és una
bella elegia. En ls poemes breus del
Ilibre, talment llitgrimes contingudes
o sospirs profunds, l'autor diu el . seta
platty. Fins quan floreixen les roses
de la lírica de Salvador Albert la elegiaca: mescla el dolor a
l'amor. l'enyorança al desig. Desig i
amor esdevenen enfosqueits pel vel
negre que encega el cor del poeta.
Salvador Albert no fa sisó aceenruar un deis seus mes nobles aspectes
fines, en aquest ;ion llibre. L'erotisme elegíac d"Opals" (per batejar
-FlOMMIUMIIMIMnnM
e
apraximaclament 111 seu coutingut) te
con el equipo olímpico de su nación.
el mateix to de ven daquell panteisaprovechó su estancia en París para
me que lela de Salvador Albert el
redactar algunas intervitts con perso"poeta dels estels". tina mateixa punajes salientes de la politica española,
resa afina les pm-aulas d'ara i les d'adés.
ahora residentes en la vecina RemaEls poemes d'"Opals", brcus i preMica ; Mas al pasar la frontera, la pociosos cona una joia, tenen la virtut
licía halló en su maletín de viaje las' de la sobrietat. L'elegia és /nansa i
cuartillas de dichas conferencias, siencallada, en ella Sembla que els verdo, segón parece, por ello detenido y
sos participin de la itideclió espiripuesto a disposición de las autoridades. tual que els dicta. Versos com secrets
españolas."
a mig dir. En tots ells. ädhuc en les
EL SENYOR VENTOSA 1 fines sensacions de paisatge, palpita el
mateix sentiment trägic. L'enyoranea
CALVELL
hi t'u; tan forta. que viu no sols en
lietallem de "La Noche":
l'absencia sinó en la presencia de l'a"Se nos ha asegurado que el c.x mor. Aquesta melargia que us fa enyoministro regionalista señor Ventosa y rar el que teniu davant, en una /nena
Calvell, siguiendo el ejemplo del se d'anticipació poética, l'expressa SalCor Combó, ha manifestado su provador Albert en . on poema admirable:
pósito, en una conversación sostenida
Mento-e en más bracas jo restreny,
antes de partir para el extranjero, de venenda,—trámul el /inri .0spirant
política
retirarse en absoluto de la
d'amor,—bo i sentint vera . /M' 15 . olaactiva."
710 su Per (1113 9 1:iipiir que
tic ton
C
t'II; por-duda— i als alls em
L'ALCALDE DE BANYOLES
Segons amablement ens (01111OlkO Ilituritnes d'enyor.
Paró encara assenyalar'em en cl nou
l'alcalde de Banyoles, En Lilas Torrmt. des del primer moment s'oferl llibre de Salvador Albert uns versos
que canten amb mea clarcdat el seu
a ell resmenlat t'arree.
sentiment trägic i elegíac. Són els que
NO 1141 va ésser, dones, cont hont
(ligué, per no ',a yer-ha volgott accep- fan: .
tar En loaquim Cornalina.
Bose • endins, ritt astá ron dóna el
boye dio en veure'm a-mnicar per en.
al,culls.—Plera Id solitud en eis
Ineus ulls—i en sos ulls elars la soPertorba extraordinäriament la
lit out someta.
tasca de la Redacció i de la Im• Versos admirables, on el contrast us
.colpeix. El que en uns ulls es somni
premta d'haver de traduir les no.
co els seus és pina Quan Salvador
tes destinarles al nostre
All>ert s e . n'adona i ho canta, la seva
ses en català, car del contrari no
paraula té una expressió leopardiana.
T. Gatees
Podran ésser publicados
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A ALEMANYA

GOVERN FRANCES LA BOMBA DE LA CATEDRAL DE SOFIA

ministre Loucheur.
Però tot tenint en si mateix el Govern Painlevé-BriandCaillaux una gran forca , dins el moment actual de la política
francesa ha d'alçar-se inevitblement contra ell una oposició
agressiva. En molta part això serà degut a la presencia de
Caillaux. En l'aspecte econòmic i financier, el seu nom no
suscitaria avui cap grossa hostilitat ni cap profunda alarma.
En els últims temps. el famós polític ha adoptat, en aquestes
matèries, una posició relativament moderada. El projecte de
lleva sobre el capital, que era un deis punte del programa d* Herriot, és rebutjat per Caillaux, el qual vol cercar per nitres
procediments la solució del complicadissim problema financier.

E

LES ULTIMES EXPOSIGICNS
Galeries Laietanes.—Josep M. Gol
exposava vidres bufats i esmaltats al
loe que caen uva prova mes del talen!
i Ile la sólida tècnic de vidrier de Fant oa En ;muelles vitrines en les quala
In lusvia o;ses•eXcellents en tots seutits. veien:. uns gratis plata camaltaus amb temes de flors, molt notables com a °fiel; Perä en els que la
puresa de l'estil quedava sacrificada
a un efectisme una mica perillós.
D. Egill també exhibia vidres de
qualitats remarcables.
El dibuixant Emili Ferrer, omplia
un dels departaments amb una collecció de dibuixoa colorits en els auals
el feennd caricaturista Iluia la seva
verba d'humorita i les seves aptituts
de decorador. Fu Ferrer, mes que un
comentarista de la realitat, rd un fantasisla àgil que disloca amb ort virtuosisme decoratiu, les anecdotes que
Ii serveixen de tema.
A les mateixes sales el pintor J,
Casals i Peypoch exposava uns paisatges pintats discretament, i el senyor
joan Gil una copiosa serie de pintures
i dibuixos.
El pintor mallorqui Pere Barceló
ha exposat un retaule que segons deia
el catàleg és un quadro homenatge a
Ramon Llull que Mallorca ofereix a
S. S. Pius XI ami) moitu de l'any
sana L'obra del senyor Barce16, inspirada en autors , quatrecentistes, és una
peen de mèrit que acredita el sen autor
d'erudit documentadissim i d'artista tan
halo com delicat.
Galeries Dalinau. — Et pmtor castas Maroto oferia al palle barceloni tina collecció de teles plenes
de Nata. voluntat, per?) d'una eficacia
relativa. El senyor Maroto, per fugir
de l'acadetnisrne tradicional, cau en
un decorativisme mes literari que pictärie. En aquestes teles. pintades amb
evident facilitat. hom hi troba a faltar un bon xic de convicció i un exces

de retórica.
A les mateixes Galeries, el pintor
valencia J. Vallo exposava unes notes
de color, apuntacions fetes ami) igual
Bel/gel-esa de Inä que de concepte.
n Ciii i Ent e, ha reunit a la sala
Pares. tina serie de telea, fi gures i
paisatges. en les quals mante totes les
característiques del seu estil.
(.7. C.

BELS CLAUS
ALS VOTS
La candidatura del mariscal
Hindenburg a la presidencia del
Reich clima a les eleeeions alemanyes del pròxim dia 26 un
interee Molt més gros del que
baurien tingut. El nom de l'antic eapitost deis exereits imperials durant la gran guerra ha
tingut un primer efeete importentfesim: i és el de portar la
Halita per la presidencia des del
camp de la política interior al
de la política exterior.
Som dels que no creuen gaire en la victòria d'Hindenburg.
Hi ha motius per pensar que el
candidat republicà Marx tindré,
no solament els vote dels eateMes, els demberates i els socialistes, que s'aeosten en conjunt
als 14 milions, ans encara els
d'una gran part de comunistes
i els de inolts populistes o conservaclors moderats. No seria,
dones. cap sorpresa que Marx
lineases uns l5 milions de vots.
Tanmateix Ola de veme! colina
influèneia exereira sobre la massa del poble alemany, i especial/vent sobre la gent no elassificada políticarnent, l'aureola de
glòria que velas el mariscal en
el temps épie de les victòries

alemanyes.
La figura d 'Hindenburg
cerda encara aquella .colessal estàtua de fusta que s'ale à a la
Plaea Reial de -Berlín, a l'entrada del Tiergarten. Els patriotes havien cobert de elans l'es-

tätua, fine -al punt que la fusta
estava revestida per una elosea
de ferro, que l'aigua del cel, impía. aviat rovelló. Si tots els
que anys enrera clavaren claus
en l'estetua d'Hindenburg
donessin arIi el vot, és sepia...Que
el mariscal resultarla elegit per
una enorme majoria.
De totes maueres. encara- que
Hindenburg no 'atarti elegit president del Reich; • elesol fet de la
seva presentad() té ja una
grossa importancia i és una
exterioritzaciú inequívoca de
1 'estat d'esperit duna considerab l e part del mble germblie
-Els1042miond'etrs
que tindrà Hindenhurg ja pot

suposor-se com. pensen en . materia de politioa exterior. I, en
el feos, una bona part dels que
votaran Marx no pensen d'una
manera esseneialment diferent.
Si les eiremnstaneies lii ajudessin, es tornaria- a formar dins
Alemailya una forte majoria
La derrota il'Ilindenburg seria un mal servei fet al vell ma-

riscal pels setas amos i partidaríe. Fins ara, IIindenburg no
slavia barrejat en les qüestions
politiquee, al revés del seu lloctinent Ludendorf, que ha tingut
en el peeat la , penitencia. 1 encara que surtís elegit, tampoc
se li llamee fet personalment
gaire favor. pide: que hi
molts itulieis que aquest -guerrer
de 78 anys no té les qualitats
de claredat de seny i cl 'itHel-Itgèneia neeessaries per exereir
encertadament la suprema magistratura de la República ale-

manya.
RovirtA I VIIWILI

Converses f i 1 ològiques
E( catalä de la seccid telegràfica dels
nostres diaria empitjora inclubtablement de dia en dia. Ja haviern perdut
tota esperança de milloratnent: son
lila que, en la traducció deis telegrames de Madrid, es topa al/lb dificultats insuperables que no permeten esperançar que mal arribin a sortir en un
català passador. Peró que. lluny de
ernpitjori V Ara ja s'arriba
a traduir (si d'això se'n pot dir tradtle) asien t o per asirla, agrado per
agror!. torpe per torP, i ald (l'adverbi
ahn per allí.
Qni sap, penó, si l'excés del mal és
un be: perquè fins ara encara hi havia
qui. riel fet de trobar, en un diari catalä, una paraula una forma n una
construcció, creía que era legitima i
que podio per tant usarla cense mancar a la gramiltica i a la puresa de la
!lengua; pero. davant de faltes tan groIleres COM asient o °U qui no s'adonarä que el catalä de la- nostra premsa

ANATOLE FRANCE 1 NAFOLEG
Horn remarca entre les phginee mes interessants ir"Analole n'anee en pantoufles",

Brousson, les dedicades a
Napoleó. Napoleó en surt molt

J. J.

mal parat. No es pan • una excepció. Anatole France no tenia
miraments per a ninge, per
gran quo fos, ni per a aquells
que, colas Víctor Hugo, Conste i

Laffite, ell mateix havia glortficat en públiques solemnitats.
Ja no cal dir eorn tractava certes institucions, pe e respecta/des que fossin La seva formidable ironia no deixava res per
verd.
No sorn pas dels que s'entusiasmen amb les reliquies napoleúniqu-es. No comprenem pas
que encara lii hagi eects
esperits que consagren un cultp
exclusiti a r"Eniperador". No
adrnirarfern pas el que, per gran
que fos, m'o y es a hores d'ara
d'imita/el°. El "bonapartisme"
ens serntearia avui una cosa
odiosa, si no fos perfectament
ridícula. Pe,r2) tot, atxh 00 ens ha

pes d'impedir de veme: PI que hi
ha d'extraordinari en Napole6.

D'alt ea handa, no ereiem nics
que s'esvaeixi fäeilment la Ile&r enda napoleònica, per implacable que sigui la crítica i per
eorrossiva que sigui la ironia.
Aquesta Ilegenda, per?), fa mes
d'un serle que és intermiten/.
Unn rrneració posa Napoleet
fins a les estrelles; una _altea
generariö sets destria en la seva
vida u en la seva aceiei les haixeses i les. maldats. Segons les
enormes 1 . eis ideals predominants, els escriptors el divinitzen o Eenfonsen. 17n 5 notases
veuen en ele el gnerrer ene sacrifica calrulntiament milers
vides als seus designis personals: mentre que per a altees
el creador, el conductor de nobles que sap erulegar amb mit
de ferro les passions desferma
des després d'un gran moment

histerie.

Malgrat tot, no sisa ene dit
eneara la "darrera pararla" sebre Napelo/e Potser no es dirb
mai. .I no hem pas de ereuee Que
Anal ole France hagi pronunciat
•
el fall definitiu.

. pee a Anatole France. Napelo() és un bufé, un . "bufe S.11blim". Quan torna de la illa
no te altre prestigi que
el de les imatges Es
valent. però és cemic. Vet-el acf

d'un vos/ a t del pont de la GuilloMere: a l'altre eostat hi ha les
tronos del due d'Angulema. Els
"ereenards". rfue el reconeixen,
el virteregen. Napoled es precipita sobro el qtilì crida mes fort
"Visca l'Emperador". i
que ha frait el sed cap i que ell
no vol pas traidors. El "graznare encaro cuida rnees inree-

nsent —Visca 1 • Einnerader1". Napolecl, reglaren Anatole•Eranee,

ateny el snblitaì dins de la bufen o ria.
Napoleó n,o era e pes. , certamen!, Irla esperit delieet; al /tentrari: algunes de les seves brutalitats han p assat,a lt histhria.
Envers les dames, sohretot, na
tenia pes gaires reiraments.
Anatole Franee—qu e, a través
d'agrestes .phgin P S. e5 ven ene
no trartava nas mnssa tHS les
dunos—recorda que a uno dama
rime enaenorada, va demanar
Neolee el son retrae nquost
nn Huís. A una 111tra
dama. 01 ball. Ii pre g untik, ",nah
el to d'un duanee que reclama
PI e piessanort S", si era casada
i tenia fills. "C'est un ros/lid!".
ex/divo/te/ Altatole France; "c'est
un ennoral!".
Anal ole Fraree, noch, no deix.-/ de it'ett re hell paetit
nos .de les aneedoles napolrenienes, com aquesta: Una vornda
Napole6, en un ball de mese-ares.' lugava a la gallina regia
nnati una joveneta. De soble, oil
li va p osar les mans sobre els
ulls. Ella ovelanah: "Alt !, les
n s tatta Metates". L'ogro nrotesth:
"No ho són pas, de lletges. Midiària rIo és ni de molt UI, catall
exemplar i no aprendrà a malfiar-se'n ?
Un pos mes enllä, en l'empitjorament, i arribarem a limitar la traducció a la supressió de les ro i de les
ec finals (asiento: asien l ; torpe: torp).
1, no valdriä ja més, Ilavora de deixar els telegrames en espanyol?
Ileus-nos, encara, una vegada MéS•
parlan t del deplorable català de la secció telegräfica dels nostres diaris. No
hi tornaren/ mai mes. Ja ens havietu.
ahans, proposat no tornar-hi. Pera),
davant faltes com asient i t'arad i ahf,
no hem sabut estarmos de fer-hi parar
esment, una regada mes, als que potser

podrien fcr alguna cosa per evitarles.
P. Fabra

l'en!, eón petttes i Manques" .
Són aquelles mans que admiiel

Heine quan Napole6 passe per
Dusseldorf. "Napoleó, diu Anatole France, tenia la coqueteria
de les seves mans i dels ,seus
pena".
Bonaparte tenia algunos qualitats: Anatole France ho roenneix; perb eren qualitats mediocres. La soy a memòria era extraordineria—una meenbria de
xifres, de eonierciant, de tenedor de llibres—; però no tenia idees; ell mateix ha confessat que els seus afers estaven
encaixonats en e seu cervell
com en un armare "Quan vull
interrompre un afer, deia, tener,
un eelaix i n'obro un altre. Vull
dormir? l'aneo tots els calaixos,
i dorrno", len canvi, era ineapae
de retenir un aloxandri.
Leticia Remolino, la mare de

l'herí-d. "madre romana", ne
surt pas mes ben tractada en el
Hilare de l'indiseret secretari
d'Ara/ole Frunce. Era avara i
malfiada. Un veritable penennatg.e de remedia. En PI Tome.
ella no peje/releva a Napole6
d'ha-ver sunlantat a Tosen, el
germla gran. Per anaivagar
aquesta fernbra insaciable, Napolee donava trons a Josep,
Elucie, a les sevos creen-u-mes. a
tota la "gens". ädhur a Euinepte
Junel". Anatole France retreta
amb gust un "mot admirable"
o d'Alhany sobre
de la
Letfein: "Es ' una bona dona,
sembla. Per a mi, es el ventea
més culpable de la cristiandat".,
No manca a Napeleel. segons
Anatele Franee, un' bon sentit
popular. C0171 a exemnle. • esmonta agites/ fet: Al "Moniteme", quan la guerrh d'Esparive. el redactor li lela dir: •
"L'Emperador, ami) .forces ben
inferiors a les de-le-momio, l'he
hatut completamAnt". En corregir los preves, tIe-resä al mar-,
ge: "Idiota! Jo no neeessil o glória. En. fine mes de la que em
cal. Perb neressito aue hom
eregüi que fine- soldats, i no
-en tine".. I substituí la frase
així: "Al Caer d e . tropes ben
suberiors a les de, l'enemie,
l'Emperador ha guanyat una
escl a ant vietbria",
Ja hern vist que Napoleó era
un bufe. Era lambe sin matalt.
El sen pare, elsou avi, havien
mete del eranc..Ell heretà
acinesia matar-tia qu'e el - teu
rerrnatme, • per la gent amb

p retensions poètiques " , rnb
Premetenenreee del voltor ,

aquest gran home no és
pos un borne. Lessoecte ferneni

del s pei cadí-ay er va sorprendre
eis eirurelans que Ii feren l'autbpsia.Nap o l e4 'tomes va estimar . una dona: la.e .glbria. le
guerra. Anatole Franee insisteix
sobre aixd.

IA tataiciart tragèdia de Santa

Elena.; tan eolr ictera, te un cafre
burlese. "Sir Hudenn Lowe no
era pas tan negro cona l'han fet;
perit el eu ~tes era insuporta ble". Nápoleó es creía sempre
Emperador. • I si el sen esear-

eeller l'hagués deixat fer, hauria
transformat ami/sita illa en un
dep artament francés.
Un abre greu ge ano el sunrem estilista fillP era Anatole
FrItT ` C e TIO salina nprdonar: NapoicA no eabia fratials:
"armisticio " time " amnistíe",
"retal es salva emes" per "rentes
viarreres", "section'' per "aes-

sion"...

• • •
Desprds d'acinesia formidable

escamosa lt eons 'lim p ia. tiapol p nI securament tornarla a esser glerifirat. llene continuarà
estudiant serenament ha seva
vida, la sena ebra proteica —
Sine la onal potscr no As prts
la mes interessant In del euerroe—, la se-en influenc i a en els
destins d e Franca- i deis alt vro
nobles d'Europa. I hom
le s faltes. els erims. lee emule/In/e. lesemelalties i les Ini4rieS
del gran tunee ene ettre.estinnta
com van mes les multituds 1
trasbalsh la humanitat.
Joan de Palau

EL REPRESENTANT SOVIETIC
A PERSIA
Teheran, 17. — L'enviat de /a Re-

pública dels Soviets, senyor Shurniatski, cridat pe! seu Govern, ha sorte
d'u/tiesta capital.—Havas.
D'ORIENT
ELS REBELS KURDES SE SOTMETEN EN MASSA
Constantinoble, 17. — Els rebels
kurdes, en assabentar-se que el cap,
Said, ha estat fet presoner, han deixat els altres caps i o 'han sotines
massa.—
•
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FINANCES 1 COMERÇ
4r4

CENTRE COTONER DE BARCELONA

Cotitzacions del dia 17 d'abril de 1923
1330
Borsa de Madrid
BORSI MT
BORSA MATI
Ante.

Obra

Balx

Tane

75'85
7/20

7585
7120

Tancs

Borsa de Paris

Divises estran

11075 9065 Franca
1890 18'95 guassos...
Nova York.
Be/glea....
0590 0590 0e1005..
27150 27100 Lires
Espanya.
lI011a
7800 7000 Lnurea...
Salase
360 36650 Waters
Dlindlia era
351
753
758 Peso arg
Noruega...
310
Peso m'U&
Secia
51175
Beis
Praga
5650
Rumania..
860
VIena
Portugal
Argentina.
Brasil
Grecia
Aletnanya.

CANVI DE L'OR

G

155,1 " 1

LIVERPOOL

j355i

A

1311
1306
1310

Tanca anterior
Obertura
Segon telegrama
Tanca

, Non,.

/300
1303
1300

I

,t1

(

.1

4 0

1328
13/9
1322
1327

O 1

A

1324f
1317
1319
1323.

—1-13-3-6/
1328
1331
1335
—
-1

Afta
13700
137'00
1
Baal6a
—ir,
137'00
7585 7590 Interlors
a
21-ae-ant
mortizable 416....
137'00
N
O
D
NOVA
YORK
Si
G
Colonia/. . .
mortatzaßle 9%
137 DO l'anea anterior
65'50 6565 6550 6565 AExterior
9441
2451
2445 2415
2421
2456'
4%
Mercas.
8700 I3anc d'Espanya
34'50 obertura
8700
2451
2462
2130
24631
2.130
705 segun telegrama
2493
2449
9.4,30
5.130
2431
Baria Esp. ele Crerlit.
rama
2488
2199
2490 2472
2470
2504
Baile Esp. HM Plata.
—
Hauc iiispano•Amer.
Aloa
Tebeos
BaIxo
sucres P
SUCRES
Sucres O
a
O , N
D
NOVA ofriLEANS
.1
5 .
a
A
A
F
Cèdules
Nova York-Tanca 16 abril
Nord
2425
2458
2422
l'anea anterior
24141
2450 2416
Borsa de Londres
2' 07 Obertura
Macant
2468
2437
Mal
SORSA TARDA 44;i'
2' 85 Orean telegrama
Franca
3u1101
4785
Nova York
3' 02 l'anca
2.314
Llores
2402
-etembre . .
2481
2463
2505
2167
Holand4
11965
3' 10
Desembre
Alça
Nord
Franca
75'85 76'10 7565 7595
9050
a'
SI
(tener
Belgica
Alscant „
71'15 7120 71 15 7115
9140
Baixa
Oreases
Haití/
, 18'40
18'40
11612
COMPLEMENT DE COTITZACIO
Cäreres. .
SuIssa
3075
2473
3075
DISPONIBLE EN PLA9A
ALEXANDRIA
Colonial.
Espanya
6500 6535 6500 6505
..
3340
EGIPTE (Liverpool)
La noma dele valore easenyelate ene el núm. 1 latan !n'orna
Itenics
Tanques del Ola
.
243
1650
16'50
Portugal
CAFES
a
lo
CotItzacle
011olal
Autbinntbus... 6300 60'00 6300 6500
DInarnalea
2586
Good 5 1 31 11118 (Standard Universal)
A
O
Tanca anterior
2785 2750
F. C. Mere. 0400 0400 9350 9350
Noruega
2977
Corrí.
Corre.
Any Part
Orleans
Tea«
Asbmoun1
NOTO. York-Tanca 16 abril
bertura
Suecia
1775
Mernanya
II
2010
102 75 AJ1MUMent Bovina 41%.
lanca
Traellm se 4Dfl..
2755
2860
224
05'75
226
20
0/8
Disnea/ate
•
.
Praga
16137
133 00 Hotel Bits 7%. .
Traman preferente
Sakellarldts
9300
18'35
. a
Austria
330700
9075 1 1.1n10 Salinera d'Eepanya 98'00 mata.
1 d. Metrop. 6%. .
1-'80
Juny
argenuna
4375
a.
9925
Un10
Naval
de
Llevent
.
liarcelOna 6%.
9600 Jullol .. ..
1723
Montevideo
4702
C. t.. LsonlIzact0 6%
8005 1 Transversal Metropoliti
9325 Setembre
12J. ‹euns u¿i, ?tía cvagost
1645 Arril)ades ala /ares dzis
9,600 /3 /s. contra
8,000
B(3. rey &alertar
lile
4170
10000[1 E. C. Catalana 1994 8% 96'00
Galle g a tiectriett:- 6%
Octubre
1030
8.883,000
"
6.219,000
Buenos Aires s. L..
o Obllg. Bullere" e%
103'001Clment "Barman^ „
•
a
g.
9175 ne.embre
4,000
1950 Vendes a Liverpool
"
7,000
vagarais° s. L ....
Tele onla siamesa .
99751
Gener
1537
Transferencia: 4,76 3/8

7600
7120

78'00
71'30

Obra • Ante.

Ball

Londres...

Com.

75'36 75,20

37'00 Bou. or Alfons.
13535
• Isabel.
35'55
• • linees.
•
Delire!.
28'90
" mancos.
33'47
698
O. dOlars.
3/4
267

11 1

..

INFORMACIONS I COMENTA

8

MANCOMUN1TAT
DE

y

DEUTES DE L'ESTAT

Fer , Catalunya 5% 9075
OBLIGACIONS
I FERROCARRILS
Fer, Catalun a 0 50 101'50
7140
" tsialans
100'0D
7130 Nord 1.. 111p. 3% 6600
,. 59111
1922 10015
,. 2.. "
7130
6400
"
Crealallera
10125
71'05
" 3..
"
65'73'
01P UTACIO DE BARCELorie
""
71'00' " 4.. "
"
66'75 AIGUA, GAS, ELECTRICITAT
Ernp.
9.090,000, 78'00.
71'00
5..
"
"
"
67'15
C. B. d'E. 1913 5 % 80-5.
"
s.ocio, oo
"
(i. B 70'50 Painp/ona. .
70'35*
6630 5 ' ° 8025
" 13.095,05,5ill 76,50*
8600 Prloritat . .
6985 70 55 Elecinca ea % 97'85
" 13.000.500 C. 78'00• Exterior 4% A.
85'50 Si. s. loan .
6675
e
Algües Barna. 5 96
AJUNTANIENT
" C.
85'75 Nord 6%. .
10275
G e% .
10100
DE BARCELONA
"1).
8560
Alsäsuas
.
.
8400
»
Emisslc3 1963
l/2% 71'7
85'20 A/mansas Adtts
7925
67'50 Catala-l
74'0.1)
na Gas‘
85'30
1904
Valen.
1
1/2%
79'25
9775
93'50
"
" 0:14 89'00
"
1903
Asinries
1..
.
7920 Ainortttzable
64'80
Elec.
(BorLi
ti
%
9165
4%
A
,' ,
1906 A
9150
"
2. • .
7963
6265 Luenga 5 % . . 87'75*
" B 91'50
7965
"
3..
.
n:,'00
"
8
9G
.
.
96'50
" C 91'00 Al, S. A. A 5%
333 2
79'50
9165
"
9051:1 5 % 0300
''
" 13 88'70.
1907 1.4
"
13 4 1/2% 77'35 J. F. F. hiot.
79'00*
% -900
"E 91'00
"
1010 U
coto
"
7900
.. " Lion 7 '-6 83'09
7100
»
5%
A
5919
re
9700
»
D
4
7000
5
H.
A.
69'25
Eleet.
5 %. 70000
Gratin de les cotitzacions del blat des de primer de gener
"II 9715
any a Xicago
:
/912 E
E
41/2%
73'75
78,30
" ,.
"
O % 11225
" C 9715
1912 O
"
F5%
7175
87'50 C. Flult Elct. O % 05 •75
» (Sepons dades proporcionades per la casa Joaquim Sities Padrosa)
"
1913 II
"
06%
79'25
10000 C. 51011. Elcr. 6 % 68,50
" E 9710*
1916 13
97'05
"
li
.
79'15
Produe.
e
9430
94'00
"
»
1917 B
97'10•
1.• .
".
7025
63100 OELIGACIONS DIVERSES
1917 A 96'00
1918 /3
2.. .
"
7025
79'75
:'
,
" B 96'50
1919 E
"
3.
79'25
I
ransatiantica
4
3,
85'50
79'25
•
" C 96'30
e•
e• se e na ria 11, e e ,Y2 ••n
Orenses
Ilx 7950 3%
•.
‘,15
5 % 99•65
61'50
rci IN1 VIN
12?
ry N
9660 Caceres 0% .
9825
e,
10105
110'00•
8
"
E
"
1922 Exp 98'35
11x 4%
1.2'50.
79'00 • Urgell Ter. . .
" F 95'60.
lxampla 1899
_
r'90•
"
V.
56.56 • O. Tres. 3. 1924 A
100'00
3000 ununl 0 % .
1913
Andanas 5%.
8825
7%..
"
101'50
00150
g 101'50•
1907
tur70•
9175
2..
64100 F. d'Obres 4 1/2% 5400
O. 1925 A 191'75, secundaria 4%
Bons Reforma
C. Oral. Trate. 4% 79'50 ,,"
8175 ^
5%
80'25
" .,
PORTS
"
Badaioz
• • y. 1927 A i101'55.
5% 94•00 " " 8 % 91'00
5vo7,
Trameles
Poj t de B arcelona. 9300
)
BEG 5% 99501' Car p o. Berga 4 1,3 54'50
a
a
a
,,
210
J31103'3'0
"
114, 75-1-• Const. 1 pavs. O % 7500
Melilla. . 99'00
Aza nff,
" St. Mal. 4 % , 7s j r,• cases Barales a se 20'00*
Sevilla. . 91'00*
Sarria - Barna. e% 101'00 • Colonia " e"
..,7)...tio.7., .. .... ..., ..
G1.1.-Musel 9150
0750
AL de P. de S. 7 %° 101'50

11

CATALUNYA
interior 4% A.
Emprestit 1914 .571"5
71'35
"
1920 . .[ 70'00
"
" C.
C. C. COmuna/ . .7O'60
II
II
70'00

g ,

LES COTITZACIONS DEL BLAT
PEF OBSERVER

E4

11

0

d'a'uest

1"

0

E

v

66

P

..

BLATS

Ame, I Navarra
do
de
Centella 1 Manis . . .
, . de
Extremadm's .
,
Andalusta Oir (ame me) • • De
SAgol (amb rae) . . de
(Prens per pessetes ele toa quilos,
tense seC. damunt vagó d'origen.)

ARINES
F
Força
de
Extra 10611'de

W

/do

Corrent local. . . .
.ce
Blanca extra Citelella. de
Blanca corrent Costana
. de
Baila
. . . . . . . . de
(Preus per peseeles el Rae de 100
Quilos damunt carro acpal.)

DESPULLES

•

IN .
e
t

i

.

1

_i
-

--

i

/

•
-

‘

n

•, \ s • .
•

1 .

I

..

4.1.,

.

o
.f

1-ro
. . . .,

1

s

maig
t

...

.0

.

'8%,..

,

12.

.".'-

,f

'
‘,

/34

•

-.94
I

2o

et

Més alt Mes baix
—
111 7/8 roo 1/2
104 5/8 sol 3/8

106 114 503 3/8

103 1/8
Juny..,..., .., 116 1/2
136 1/2 113
Juliol..
133 1/8 120
Ar
,mbre... ... 140 1/4 122 1/8
S e,*
141 3/8
Octubre... ... 151 1/0
155 7/8 39 3/4
Novembre
Desemhre ... 177 1/2 152 5/8
L'evolució deis preus des de primer
de gener la dóna el gràfic que precedeix. S'obsevarà que el canvis han estat violentissims. Horn toca el record
del preu all a fins de gener ; pel
brer els preus tingueren un ileuger
retrocés per precipitar-se en una baixa formidable durant el mes de mare.
Tota respeculació estava a Palea; sembla que a primers de febrer Arthur
n un dels gratis especuladors a
Xicago, havia guanyat UnS deu milions
de didars. En venir la baixa, la gran
especulació canvià de sobte, i es posa
a la balsa, per be que Cutten sernbla

tracta

MOVIMENT DEL BLAT
A

NOVA YORK

Terme mig de;

9 1

1 9 9/ 4 •••
1914/15..,

1915/16_,
2916/17..,
1917/18..„
19 1 8/19..,
1919/20...
1920/21...
1921/22_,

2, 100
... 127
... 120
„.„
189
224

221
238

ws 196
126
122
3 9 3/ 4 • • •
113
(Terme mig de 8 meses)
9 4/ 5
2, rs 4.1.: 156

2 2.
1 2 2 ,,

Aquesta evolució (que repetim no
indica cap preu en absolut sitió la
relació de cada preu amb el de
1909/14) es refereix a anyades de primer de juliol de cada any a 30 de
juny de rally següent, llevat del dar
rer, on es tracta del lerme mig dels
primero vuit meses, o sia fino a darreries de febrer. S'observarà que els
preus pugen constantment (amb
cepció d'una lleugera flexió en
1915/26) fins a 1919/20, i d'aleshores
endavant baixen constantment fino
a l'any 1923/24. El terme mig de l a.
part que examines de 1924/25 ja indica la reacció
A darreries de triare de l'any passat tocareis els preus de Xicago el seu
més baix límit, amb tipus d'entorn
d'u/1 dolar (roo centaus) per bushel.
(El bussel per al Mal, són 27,216 kgs.)
Heu s aquí l'evolució (en cents per
bushel des de marc fius a fi de l'any
passat: —

•

SAves extrem. o Andel/lata
Favons Extrem. o Andalusla
F:avons estrangere
de
.
Veces Navarra
de
Veces Sagarra
de
Veces Andanisla
de
Veces estrangeres
Veces verdes
de
Escalola snatnueie
Escalola f.:erro&
de
• •
Escalola Plata
de
75 a 90
MII eatranger
de
66 1/2 " 67
Erra,
de
65 1/2 " 66
Titus . . .
de
" 67
(Preue
per
pesestes
els
100
Quilos,
65 " es 1/2,
amb ese. damunt cerro KM.)
54 " 56
52 a 54
51 " 52
50 " 51
42 " 44

LLEGUMS
ARRO8

Bomba Calasparra
Bomba
Especial
SI a 82
Se/ect e
30 " 81
bietiest.
25 " 27
O
24 " 24 1/2' Bell-llocb
Trencret
.
23 " 24
oE8PULLE8 D'AFtROS
Ferina . . .
. . .
Cilindre 1farintte210 . . .
20 a SI
Esea,lier
20 " 21
SIONOETES
18 "
Castella . • • ..
Mallorca . . • • r
Prat . . . . ...
Estrangeres blanquee .
.
Estrangeres vermelles
Urgen . . . ...
.
Vaiencla.
.
.
.
• . . . .
a 33 1/2
53 " 53
51 " 52
54 " 55

que no pogué fer -el- canvi prott de
pressa.
Segons opinió de una part dc la
premsa la baixa estä en relació amb la
puja del tipus d'interes als Estats
Units a 3 1/2 per cent que cocar/ er
diner obligant 31/4/ eis especuladora a
desprendrc s (runa pan de Hura Opera-

.

cions.

METALLS
TANCA DE LONDRES

596:2
Coure Standard (complatI D.
Coure Standard (comptat( 0.
5975
006
D.
Coure Standard (3
n
6075
Coure standard (3 une 08) O.
I),
Coure Eleeiroiftic
6300
Coure Electrolltic
O.
6350
Coure Best selected
o.
6250
Coure Best Selecten O.
6375
Estany Standard (comptat) 1). 23305
Estany Standard (comptat) O. 23350
estany stantiard ta mesos)
03625
23675
Estany Standa r d (3 ines0S1 O.
Plorn estran er (2011/ptat)
3101
Plont eelraniter 1 termInn
3137
Spalter ordinal. / Icomptao
3443
Spelter ordinal . ) 1 termin()
3312
Or
1./98

° Z g'Z.L. lies' so Extertor 4 5
'27. Z7„'r'
5. .
nano Lepauyol
FERROCARRILS I TRAMVIES Se. Alacant
.

240'00
117'00
970'00
848'00
71000
770.00
98,7'00
9:5'00
907'00
866,50
i85300
3,536
3,790
45'30
56'10
875'00
tiOs'o0
91000
870'00

Ae. Andalus°, .
18'50'
62'50• Obs. Andalusos 2..
20'00. 059 ameres ver.I•
Acetona Nord. .
AIGUA, GAS, ELECTRICITAT
•
t.*
. 55'00' Pamplona
Catalana D
.mreelOna 1..
E0. pf. . .5 %. 60'00"e
9700. :Unirles 1...
2.-.
^
e Dr. 6% 80'35 l'anees Finr.
.11575
Alees Balsa. o.
weitnie . .
Renda
tease.
3%
,,
,,
C. H. A. Electa: 1.1 4'4250
5%
xara 2.. serie
DIVERSES
8.4
C. Gl. Tabaco F 1...25200
"
F 2.. 22100 Lleydes. .
2 50
C. Traaeartica
Astürles 3.. .
882'00
Priorat. .
885'00
Pamplona
esp.
E spanya industrie:1:
'
0
90
865'00
ValenCia
,slacant 2.. .
1.047
"
.
1,000
Caceres acola.
601611.
CardOVAS
.
1.I. Metal-10,91ra P
559'00
AutOmnibus S. A.
70'00 .Ancia/USOI 1.. ver 49100
" 495'00
Illspuno-Sutssa .
135'00
e
1173% 346'00
. .
oo •
$atat O
.
I tulleres . .
193'00
hl. 1 Sondeigs P.
5'or Ced. Argem. . . 328'75
inchlstries Agrieoles 186'00
NOTA--Ele camela assenyalato omb un eeteriso (•)
san canvis ¡interim.
Orense Vtgo . .
Anda/usos. . .
Canal Ebre , .
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RAM BLA ESTUDIS. II i 13:: BONSUCCH I i 3
Pagrm el cupe núm. 43 de les Accions FOMENT D'OBRES
I CONSTRUCCIONS, a rae de 25 pessetes, litera d'Imputes
-NEGOCIEMELS CUPONS DE LES CBLIGACIONS TRESOR
5 per 101), VENCIMENT EL 15 DE MAIG VINENT
CAIXES

DE

LLOGUEli

per a guarda de vara, documenta, joies i alees objectes de

ffrrM'firPrtg ePS PF'
1 slicuRsALs

de
Ile

de

de

de
e

54 " 55 1/2 , Manes arrugals allanmtes 58/80 de
errugats retamares 60/65 de
54 " 34 1/2 1 Blanc.s
51 " SI 1 , 2 Pelons . . . . . „ . . . de
L,Ientle3 . ..... \ • • • (le
52 " 50 1/2 GuLtes
.
.
.
. de
51 " 51
Per pessetes els lee dados,
1/9
51 " 51 1/2
ainb sao, damunt carro aqut..•
43 "
49 " 50
90 " 91
GARROFES
Xlpre
de
Negra Vinaroe
de
53 " 54
Negra Casteild
de
52 " 54
. de
Negra Matarera
. da
Roja i negra . .
Negra DivIE.156
de
siallorca . . • • • •
. de
(Preus per rals els 42 quilos, sense rae, /14,InUnt carro 000t4

(1',1./3

120 a 125
05 " 100
:3
7.1

73 " 74
71 "73
" 70
59 " GO
60 a 63
36 " 38

140 a 150
157 " 108
105 " 115
100 " 100
" /05
/10 " /12
175 a 180
158 " 180
142 " 145
135 " 137

lor.

79 DPPPRIIr ?n11ah

I lvtADRili. Alcalà. 32.
I SANT SEBASTIA.—A vinguda de la Llibenat, 20
_.•11.113111111~82.111fflamme

128 " 130
115 " 120
110 " 1/5
90 " 115

51 a 52
48 " 49
48 " 49
47 " 48
47 " 48
II " 42
39 " 40

FARiZATGES

g

Alfals primera
de
011010 se ona
de
Palla /larguera
de
Palla curta
de,
Fi.11a d'ollverit
Trepadena . .
(Preus pes- pessetes ela 40 quilos„
(Minuta rorro aduL)
Polea remolatss, estrangerli .
,
POlpa remonetza, pato . . . . de5
Turid (le rOCO
Ferina de 111nosa . . .
3:1
(Prono per 100 outtos, amb sec.
munt carro &tul.)

8a9
7"8

6
6 1/9
li 0 5 0/1

38 a 39
23 ,55 ,
55 " 11
41 "

VAGONS ARRIBATS
ESTACIo DE IV. 8. A.
o (le blat; 3 (le ferina.
ESTACIo DEL NORD
3 cle Mas; 1 de t'orina.

Ingressos de la Companyia
deis ferrocarils de M. Z. A.
De p 111 al 20 de madi proppassat
aquest a. Companyia porta una disminució en els ingressos de 64.77761
pessetes, en comparació amb les mateixes dades de l'any 1924.
De ri de gener al 20 de mare proppassat, aquesta Companyia porta un
total d'augment en els ingressos, de
pessetes 2.164,114 ' 49, en compa ramo
amb les esmentades dades de rany

*

a coneixement de llurs
nyors tenedors, que, a partir de la data.. esmentada, es
procedirà al pagament de l'expressat enrió. amb deducció deis
impostos corresponents, a la
Societat Anònima Artnis-Garí i
a les oficines del Sindical de
Banquero' de Barcelona, carrer
de Ferran, núm. 34, principal!.
Barcelona, 18 d'abril de 1925.
—EL DIRECTOR GERENTE. Enser Lawton.

SOLER I TORRA GmA"
BANQUERS

mo208s

SOLER i TORRA G.

CAMBRA CUIRASSADA.

de
de
de

alanes arrugats alrarnates 44/48 de
D'Albeo arrogas alrarnates 48/50 de
Blanco arrugats alfarnates 50/51 Ce
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de
de
de
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CIGRONS

1

Cmte ,

roo; així 125 vol dir un augment de
25 per roo sobre el tipus mig de
1909/14 i no cap preu en absolut.

. de

e

Maro

..aae,\

Dona a tot arreu es fan negocis especulatius sobre futurs de blat sinó la
repercussió que el negoci en futurs té
sobre el preu del blat del país, i fibalment el fet que aquesta influencia
s'accentuarà ara després del R. D. sobre importació del blat. fan que parlen'', de la situació particularíssima de
respeculació sobre blat, especialment
a Xicago. Con/ és sabut, la Borsa més
important pel blat és de la ciutat nordamericana que hem anomenat. Pe.r tal
de comprendre els violento moviments
dels preus del blat darrerament, cal
examinar primer revolució dels preus
des d'abans de la guerra. Heu's aquí
el moviment dels preus del blat a
Nova-York (són els de que disposem,
peres els de Xicago serien gairebé els
mateixos).
Com que allbl que es
noviment relatiu dels preus, con6fit;e4_,
ten el terme mig de /909/4 corta a

es

Morosa plata pica& , . . • de
Ordl Extremadura 1 mensa . . de
LISOS Extremadura . . . . de
LIOSOS roja
aveß Llobregat
de

.
1....

No solament el fet que a Catalunya

de
414
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de
de

Menta (Pelma)
de
sexonez
de
Segó , . . . de
per
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la
(Preus
uarters 40 70 111103. acose eac, damunt carro aquí.)

Moreno Plata neo . . .
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Número , 3
Numero 4
Segoneo
Terceres
et er eas
(Preus per peruter
es el cae de
quilos damunt carro agur.)
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ACCIONS

ANDICIS OFICIALS
FERROCARRIL DE SARRIA A
BARCELONA, S. A.

Es posa a coneixement dosis
senyors tenedors de les obligaMono enloses iler aquesta Companyia a 17 d'abril de 1916, que,
a partir del dia i de maig, propvinenr, es procedirh al pagament del cupó número 36, que
venr en la data esmentada. amb
deducció dolo in-mostos, a la Societal. Anbnima Arnús-Gari 1 a
les oficines del Sindical. do Banquers de Barcelona. calmar de
Ferran. número 34, principal.
Barcelona, 18 d'abril do 1 925.
—EL DIRECTOR GERENT—
F. Fraser Lawton.

Franceses, 37 P er 100.
Anglesos, 33'47 pessetea.
Italiano, 2890 per 100.
Belgues, 35'55 per ioo.
Suissos. 535'35 per roo.
Portugueses, 0'34 pessetes.
Aletnanys, 1 07 pessetes.
Austríaca, o'ol per zoo.
Txecoslovàquia, 208 0.
Holandeses, 280 pessetes.
Grécia, 1152 per 100.
StICia, /SO pessetes.
Noruega, 113 pessetes,
• Venezuela, 125 pessetes.
Japonesas, 250 pessetes.,
Algerins, 3660 per roo.
Rumania, 3 35 per roo.
Egipte, 33'95 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.
Dóllars, 7' 05 pessetes,
Dinamarca, 129 pessetett
Finlandia, 17'1o.

.

.

Bulgaria,

FERROCARRILS DE CATALUNYA, S. A.

Vencen! a primer de maig
propvinent el cupó número 8
de les obligaelons al 6 per cent
emeses pot aquesta Companyia
a 8 de maig de 1923, es posa

468.

Turquia, 342 pessetes.
Estats Units, 69875 pessetes.
Canea, 690 pessetes.
Argentins, 267 pessetes.
Uruguais, 6'6o pessetes.
Xilens, 079 pessetes.
Brasilers, 074 pessetes.
Boliviano, 225 pessetes.

Lassabte. Ves (l'abril de 1925

LA

PUBLICITAT
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INAUGURACEO 'DE LA NOYA FABBICACIÓ

Marca registrada

Fil d"
üte

PROGRAMES PER A AVUI
RADIO BARCELONA: 325 m.

iffICS EsIng fiera

6'oo: Cotitzacions oficials de la
florsa de Barcelona.
6'o: El quintet "Nice" interpreta-

ELABORACIO CIENTIFICA DE TOTA MENA

Vi

'E iEBACKS lema ALS

e

f

Si

(Patent número 89631)

Firmes reforçints per a nens, produces especials per a ditiIA
131

btizs, malalts de l'estómac, convalescents, etc. - Dernaneu
prospectes guluits

des nous productes

162

Fährica 1 Central de Von'es: 111ALLORCA, 207 1 309
:
Sucursals: RAMBLA CANALETES, 9 I 11. --- Diposltaris per a Barcelona - 11
J. stgalà, Ebla. Salir Lsep, 14. -- laman Oliveres, S. A., P. 11 Gracia, 132 IN
Vicens Ferrer 1 Cia, Placa de Catalnya, 12 - Enhitt Manean, P. de Gracia, 43

6
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ROMA EA
Sapts d'avui: Sant Euleteri, bislances Anida, mártir, i Clara,

e.

NOTA NECROLOCICA
LV/RA MORROS I BORRAS
la tarda d'al/ir rebé cristiana
epulama la virtuosa senyora Elvira
l eues i Borras, vidua de Coma.
Stab motiu de la dissort que
la familia de la finada esrebent sentides demostracions de
el.
Aíeinii a aquestes l'expressió del
.1r2 sentiment.
TERRAMENTS PER A AVU1
MATI
ltiaida Mases Guardia, de 86
Flor:dablanca, 87, al cemenles deu.
Ana Torres Guerrero, de 25
un ksa, 6, al cementiri Nou. A

GELONINA
del tren de Sarria; Informació esportiva, per Feber; Les elegrincies femenines, per Maria Sala; La fotografta
artisica; Gollaborador distingit; La
radio en els ferrocarrils; Curset de
radio, per Radiätil; Radio-noves de tot
arreu; Preguntes / respostes; Onzena
Ilota dels que han tramés el butlleti.

res; vocals, Esteve Díaz Bonilla; Antoni Pcyri Rocamora; Modest Tost
Punyet, Joan Casasayas, I. de D, Soler Radia, Josep A. Masip GumA, Janot Vilardell Permanyer, Marian Brutos Plandiura, Josep Mestre Puig, Josep Arola Sala, Josep Benet Sala,
Francesc de P. Folch Calbó, Candid
Bus-As Coch, Carlea Puig Castelló,
Angel Soler Daniel, Rarnon Surinyach
Vida/, Joan Draper Alfarràs, Josep
Argemi Lacoma. Josep Mestre Artigues i Lluis Marimon Casabosch.

epr.preZnielall blanc i
' platejat. Garantir-u en immillorables qualitats,
preus de fabrica. Llorens Germans, Rambla de les Flors, 30

:Sense
ntzejr.r 1 hrve,:t el que volglich, polren curar-vos ia
BLENORRAGIA

UNA REVISTA TECNICA DE
CARNISSERIA
Ha soetit el número 2 - de la revista
"El cortador moderno en el arte de
la carniceria". interessant publicació
técnica dedicada a l'art de la carnisseria, la primera ci , aquest caràcter que
es publica a la Península i que ha ohtingm molt bona acollida d'ençà de
la seva aparició.

(pargacieno

en CINC o ZAS ales 1111/1/e.e, and2 el

GONOCil.
remei heroio, infallibie i radical
---

Demaneu prospectes a Can
SEGALA t principals farmacles
AGENT

francesa Suárez, ale 34 anys, has: Clinic, al cementiri de Sant
7.:ta, A les onze.
Evarist Compte, de 19 anys,
Spital Clínic, al cementiri Nou.
ii anze.
Eadc Marco, de vint-i-dos meses,
ao, 31, al cementiri Nou. A
Teresa Burmell, de 58 anys, Erescernentiri de Sans. A
TARDA

Elesteri de la Penya Valdivieso,

D/POSITARS:

JOSEP EsCuoEle
Entones, GO

S

Salvador Arrió Gatell, d'i any,
:ona. 9, al rernentiri de Sant.
init.
Para:ventura Gualt, de 57 anys,
42, al cernentiri de Sacas.
los deu.
Esperança Castells, .de 71 anys,
F ii.;Z cíe Sant Pere, 77 1 79., al ceeran de Les Corts. A les deu.
Pere Peilarroyo, de 42 anys, Sant
21 cementiri Nou. A les deu.
Cacles Montleon, de deu meses,
je Martí, al cementiri Nou.

Economia en e' m'alar
CASA JOAN LA PATRIA
Sepúlveda
FI.' Sta. Mónica

Tel. 2372 A.
Tel. 2044 A
Preus convencionals per a ban:
quets, !anees i bateigs
Organitzada per l'agrupació
"Esclat de joventut", dissabte,
dia 18 del corrent. a dos quarts de
nou en punt, tindr à lloc una selecta
vetilada al Teatre Escala, Consell de
Cent, 234, en la qual es posarà en escena l'obra d'En Santiago Rusinyol
"El pati blau", anant la direcció escénica a carrec del conegut actor senyor Bartomeu Pujol.
Prendrà part a la fundió la simpatica primera actriu senvoreta Teresa
Pujol.
Un Ig nal lamiliar tancanâ la vetllada.

!hirieres cornil n ions

LA NOVEL.LA D'ARA
La popular publicació La Novella
d'alra insereix en el set/ darrer M-mero
una col . lecció de Iletres de dones
nals del . popularissini escriptor PoalAregall, sota el titol de "I....änima de
les dones". En Poal-Aregall, accedint
a orees dels seus lectors, ha decidit
publicar aqueixa tercera serie de Iletres de dones que, junt amb les dues
series anteriors, esgotades, formen un
admirable estudi de les dones del nostre temps.
tal

La millar aigua de taula s'obels

POLIM ilE

ElillÁ

de la casa Garlo ERE 1, de Mitä.
Gapseta de 12 dosis do litre,
Ples. 1'50 a totes !es farmàcies.

Devocionario :-: Recordatoris
Presenta

LLIBRERIA SUBIRANA
Portaferrissa, 14 --

Diputació, 202, al ceAcció Femenina prega a totes les
citar Nra. A les tres.
seves associades que se serveixin assisReaon Quendo, d'onze mesos,
tir a la Junta general ordinaria que
e s deis Molers, 24, al cernentiri tindrà lloc diurnenge, a les onze del
-• A les dues.
mati, al seu estatge social, carrer de
Cro dúlia Majua Garcia, de
43 a., la Ganada, 17, 19 i'2I.
zaada de la República ArgentiEl Gremi de Serrallers i Ferrers
-d.al cetnentiri Nou. A dos
. 7-t 1 de euatre.
>, de Barcelona, en la seva darrera reIlen tserrat Bailarín dz any, Gig- unió general ordinaria, nomenä per
unanimitat la Junta directiva en la
25 al cementiri Nou. A lea
forma següent:
Sal vador López, de 2 anys,
President, Esteve Andorra; ricepresident,
Just Martí; secretari. Ro30, al cementiri de Saca
a
, mon Serra; vice-secretari Josep Mu ral comptador, V'ctor Ctmillera; tresorer. Eusebi Canudas: bibliotecari,
SORTIT
Jaume Urgellés: vocal. Magí Satis i
Jo ventut CPtliam
Pece Martí Barrull.
5 Una interessant informa—
RESTAURANT ROYAL
'?,rafica.
Saló
de
Te
Preu: 30 céntima.
cada dia e dansant de 5 a dos
quarts
de
8,
i
dinar
a l'ameriAlt
estigué interromput el tränsit
cana, de 9 a 11.
tre v ies, al carrer de Salmes i
'cla de la Universitat, des d'un
La "Lluita contra la Mortalitat In
t'es quarts d'onze del //latí. El mo- fam i l" celebrara denla, diumenge, el
jos que un comió quedà encallat
"Dio del nou nat" amb Una cap
ii Va.
Va pe's carrera encomanada a neo,
de collegis de Barcelona. La Junta als
JOIES, V ERITABLE OCASIO, l'esmentada associació espera del tai
°bie nes usats cle totes clas- blic que correspondr à a aquesta crida
e. Preu fix. Tallers, núm. 41.
als seus bono sentinemts , lliurant una
-almoina als petits postulants per con
"JOV ENTUT CATALANA'
tribuir a la salvació del majar nomAvtt
es posa a la venda el número bre possible de vides infantils.
l'aquesta i nteressant revista que
—
ld' exit ve a.csolint arreu de la nosLa Junta de Govern del Colle g i Oh
hita, Po
rtilla el següent sumari: dial de Metges de Barcelona. en vir
aa, Per Roca: El P rince P, per tut de la renovació parcial reglamen
Se ld evila- Vida catalana, per caria ha quedat constituida pels se
Ber onat i Recasens; Nòtules; nyors doctoro següents:
;üsres p , ..etes,:es; Clernemina ArPresident, Felip Prouhasta Masfer
, u; Amor futbolistic. per J. Vilarer ; vice-president. Francesa Pon,
P‘4; Segretles; E/ Freixa; tresorer, _Tosen Moll Guinfer
'llel" abril, per Domènec Juncade- rer; comptador, Sebastià Birba Cor
Uktu alitat gräfica ; La catàstrofe domi; secretan, Melcior Parrizas Tor-

DIA i7 D'ABRIL DE 1925
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SERVEI METEOROLOGIC DL CA1 ALUNYA
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u, Aparells do dues lampares,

a

ra: ''Shine" (fox,trot), Dabuey;
"Bohemia" (one-step), Weslyn';
"Padre nuestro" (tango), Delfino;
"In the Infle eyes" (vals), Darley;
"Java del Cheril;on", X. Poli.
635: El tenor Francesa Cañadas cantará.: "La partida", F. Alvarez; "La tempestad" (salve), ,Chapí
-El dictador" (caneó deis cosaca),
Millän; "La alegria del ,batallón",
Serrano. Pianista acompanyant, D.
Martí.
900: Conversa pedagógica per
F./1 Josep Juan Alcaraz, cap de Negociat de la Secció Administrativa
de Primera Ensenyança.
92(0 El jazz-band "Vela" tocara:
"Lazy", (fox), Berlin; vorried, over yon" (fox-trot ballat),
Rose; "What'll y Do"„(vals), -Berlín; "By the Salimar" (fox3, Rochlen; "Stars" (fox), Alden; "Le premier baiser tenche" (Vals Ich t),
Pensó; "Umbrellas to mencl" (onestep), Ríilliniann; "Art Orange groVe in California" (fox), Berlín.
2200: Retransnmssió dels cors que
prendran part en el concurs de caramelles que se celebrará aquesta
nit a la plago de Sant jaurne.
RADIO PARIS: 1,75 0 ni.

r 2 '30: Rádio-concert
ció de Luden París.

sota la direc-

1345: Extractes deis diaria del
mati.
14501 Cotitzacions d'obertura de
cotons (Havre, Liverpool; Alexandria); cotitzacions de cafés de l'Havre; comunicat Halles; previsions
meteorològiques; comunicar Hayas;
colitzacions d'obertura dels valor;
de la Borsa de París; cotitzacions
d'obertura de canvis.
Radio-comunicat d'informacions
religioses.
16'3 0: Cotitzacions de la Borsa de
comerç de París (blat, ordi, Sucre);
tancament de canvis i de valona
cotització de metalls; cotitzacions cie
tancament dc cotons (Havre, Liverpool, Alexandria); cornunicat Hay as; priniers resultats de les carrares; extractes de Prernsa.
2015: Radio-comunicat Auto, Aero i Esports.
20'30: Darrers resultats de les carreres; canvis; tancarnent de cotitzacions de cotons de Nava' York;
comunicat Ha y as i de Premsa.
2045; Radio-concert de gala, erganitzat pel diari "Le Matin". •
EL CONGRES INTERNACIONAL
DF, T. S. F. • •
Paria, 17. — El Congres Internacional de T. S. F. ha adoptat una Memilria. en la qual es recomana a totes
les nacions la conveniencia d'emprar
per Ilurs comunicacions dererminades
longituds d'ondes.—Havas.

LONDRES: 365 ro.
13.0o: Hora oficial de Greenwicla
concert pe! Tilo 2 LO; cant i renteto; conferencia per la senyoreta
Momo, sobre: "Loildres antic
modern"; conversa pel senyor Wilmot, sobre: "El jaral".
18'0o: Sessió per a nens; emites.
1835: Música pe: Trio 2 LO.
m'en: Senyal horari del Big Ben;
proneatic del tempa, i butileti de
noticies (2 toteia les eatacions);
conferència agrícola per sir Greena/1
(a totes les estacions).
m'25: Música Ileugera (a totes les
esta ci ons); conferencia pel senyor
Lewis (a Aberdeen).
20 ' 00: Nit d'opereta per Forqucstra "Radio" i alguna artistes; crquestra: "Phi-Phi", Christine;
lío América" (fantasia). Tinck; "La
princesa del adiar" (iantasia), Fail,
etcetera.
22. 151:, Hora oficial de Greenwick;
pronòstic del temps i butlletí general de noticies (a totes les estacions); conversa per l'Automobile
Association (a totes les estaciona).
2230: Orfeó i banda Savoy-Habana des del Savoy Hotel; Selma
Four (a totes les estacions).

SITUACIO ATMOEFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATE. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i Atlàntica, rebudes per telegrafia cense filo)

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa

Els nuclis principals t pertorbació atmosférica es

A Catalunya el temps és bo, mes a la provincia de
Barcelona existeixen abundants núvols i bolees altes.
En canvi, a tot l'interior el cal és completarnent teme,

troben situats artualniat a la mar BältiCa i a Italia,
essent el temps molt variable a la meitat oriental
d'Europa, dones es registren plugcs generals a Aletnanya i Suissa. — Els vvuts són relativament forts
tot el Continent, en particular a les costes de la
mar del Nord. El regim anticiclenic es troba a l'Atlàntica i Portugal, pere al nord d'EsPanya el cel.
As núvol, atril algunes Muges a la Cantábrica.

en2ak

ARCCLONA

Ftis
TARRAGONA
To

3. Y brio
Altitud en naetrez:

ROMA: 425 ra.
13 . 00: Eventual comunicació governativa.
...Mrldn•••nn•n•••••••••••n•n

Als abondls

1

telèfon

Companyia Telefónica
Naciuna d'Es nanya
g

Temperatures extremes a l'ornbra

ItIixima: 155. — Minima: 12 .0. Oscillació te rmometrica: 35. — Temperatura nuitja: 139. —
Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia ante rían a les 7 hores del dia de la data en milimetres,
.d'espessor, o sigui, litres per metre quadrat: inapre- ciablc. — Recorregut del vent en igual temps; /8»
qui:innetres.
Observacions partmulars: calitja.
164 5: Lectura per a nens.
17'15: Orquestrina de l'Hostal de
Ritssia.

1743: Jan-band.
20 ' 30: Noticies Stefani; butlleti de
Bona; butlleti meteorolbaie; tercera confcréncia d'Astronomia pel
professor Scheible; "Ifig,enia in Aulide" (obertura), de Gluck. per l'orquestrina del mestre Paoletti; "Preludio in re maggiorc", de Rach. i
"Canto popularc", de Mendel,,sohn,

pel senyor Boccardi, pianist
"L'huure exquise", de Iialm, per
la senyoreta Castellazzi; "Canti
russt", de Lalo, per la senyoreta
Raimondi, violinista; "Faust", de
Gounod, pel senyor Hort. bariton;
"Dnrize : spagmile", de Moszkowsky,
Pan la Radio-orquestrina.
22 . 1;: Noticies Stefans.
jaaz-hand.
230: 51 toPen de:
BOURNEMOUT: 385 m. .
15'öo: Conversa femenina sobre:
''El jardi", senyor Dance; música de l'orquestra des de VElectrii:

Theatre.
1 700: Sessió per a I/C/15.
18"oo: . ,Mitja hora per a estudiants:
conferencia pe( senyor Scattegord
sobre: "Ocupacions i rnaneres de
viure".
18 . 3r: Discos de gramòfon,
i9'ooaProtubstic del tamos i noticies de Londres; sir Greenall. des

de Londres.
1925: Programa retransmés des
de Londres.

1935: Senyor Lewis, des de Londres; noticies locals; endt.vinalles.
22'00: Pronòstic del temps i noticies des de Londres; conversa par
l'Automobile Association des
Londres; noticies local..
2230; Les bandes Savoy des de
Londres.
24001 Tancament de l'estació.

VIENA: 53o m.
ll'oo: Concert del /tutti.

música per l'orquestra Riacho.
1830: Senyal horari i pronòstic del
tent9P' 3g o. : Conferencia pel doctor Elft ej snt iepat k
.2oo: Música russa per alguno ar21'15: Senyal horari i pronòstics
del temps; concert de la nit per

.1111•13111111n111.n•••

Sondatges Ge ratmodera tunee a les 1.3.:
.250, 500.
S. SSW,
6,• 3.

Direcció:
Velocitat del vent en metres per segon:
Plató de núvols: a 535 nutres.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DR BAtel;E:LUNA
Horca d'observació: 7, 13 i
Barämetre a cero i al nivell de la mar; 7645. 7641, 7639 milimetres; 1,019'2, 1,0187, 1,0185 milibara
— Termórnetre a l'ombra (sec): 143, t4'9, 14'1. — Termemetre a l'ombra (humit): 127, 125, 120.
Humitat (centéssimes de saturació): 82, 88, 88. — Direcció del vent: SSW., SSW., SW. — Velocitat
del vent en nutres per scgon: 4, 5, 6. — Estat del cel: tapat tapat, tapat. — Ciaste de wholst nimbos:
camtds-nimbus; m'nunis-nimbus•

campanes 'de les esglésies de Zu.
nah; nit de ball.
2150: Darreres noticies de fra
Prenisa.
2300: Tancament de l'estad&
ESTUTGARD: 443 metres
17'oe: Sessió per a nenli; contes;

.04+e-e.e44-e-~-4:~4~..seee

Tancament de l'estació.

a, ßherts

_DIvEfil/7.E5 s

•Morette

Mil/oraren el vostre servei telefònic
51 sempre feu vostra demanda pel
número

2400:

AGUSTi CASTELLS
t Portaferrissa, 18. T. 1933 A

f‘a,,

LEYSerSr-4

Bauer au Lac.
18'15: Sessiä per a nens; cant
amb llaiit i guitarra.
to'oo: Pronòstic del temps; noti.
cies . de la Premsa; Preus agricoies,

JOGUINES

NYA.

Cl

Per damnar romunicació, doneu el m'Enero, no el norn
de In persona o entitat a la qual volea/ parlar, i
estalviareu temps a la senyoreta telefonista,
que d'aquesta manera podrà atendre amb
nada rapidesa a tothom.

"HULES" - PLOMERS

arast

1.

Feu ia vosfra demanda sem9re per
"número"'

ree+o+eo-o+.4-94~-s-~2-3443

dotninant vents dels tercer i quant quadrants.
La temperatura" maxima a Roquetes ha estat de
26 graus, i la mínima al Ilac Estangento da.

e

16'1o: Concert de la tarda: "Marsa turca'', Mozart; "Llegendes del
Danubi", Ziebrier; "La bella Helena'', Offenbach.
17'ro: Sessió per a nens (cantes).
1830: Conferencia pel doctor
Schviger, sobre: "Ei receptor superlieterodi".
2000: Concert de programa variat: 1. Brahms "Valse de amor"'
recitals de piano; peces de música
de l'antic Viena.
22 . 00: Música alegre.
ZURIC: 515 metres
12' 00: Pronòstic del temps.
1255: 1-dora oficial de Nauen.
13'oo: Noticies i proniastic de la
PrImsa; cotitzacions de la Boris.
13'30: Recital de l'aparell \Veite-M ignon.
r7'oo. Comen per l'orquestra

/-: 100 pessetes
3
:......./...,=.

meteorológica catalana, comunicades per telèfon):

Iotquestra Radio; cant.

descarrilament del tren

de Les Planes
MES QUE CARITAT, JUSTICIA

UN ALTRE ¿ESMENTI-:

Continuen organitzant-se subsMENT
eripCions i festivals benefies
El senyor Colonia, jutge esper atendre les victimes la pedal
encarregat d'instruir el..
catetrore , de
pel desearrilaMent - del
Repetim: Itt Companyia tia sumari
tren de • Sarria., lambe ens ha
de complir l'obligació que li
pre,gat
gala féssim constar el
pertoca i iidtme ha de feriho desmentinent
d'unes manitasanib generosital. SI; emn sena- tadons publicadas
en un dani
bin, ella es la responsable, se,
d
el
-vespre,
‘segons
II,s quals ell
ria grotese • que Pis ciuladans tumbé .hevia ,:dit que
es derivaeonvertíssim en obra de .cari- ven . reSponsapilitats
per a la
tat allò que ha d'ésser reparaC,unpanyia, 11 causa de la ca-,
cid de justicia;
tästrofe.
Quin pla pärten els inicia--_ , El SUIlliiri
— segueix el
dors de sitbscripcions i els or- curs normal—i aregi
que. hagin
ganitzedors de frstivals? (Mi- de declarar totsfins
els.testimoms,
na OS -concreta donaran ferils
nonienats,
als cabals que obtinguin?
formar judiei respecte a si
El públic ha de saber-ho. Cal pue,derivaran
o no responsabisuposar que no ho fan pas es
litats.
comptant, per endavant anib
LA CAMBRA DE LA PROl'esfori; de la Companyia per
PIETAT URBANA
recibir la sera participacid.
ple de la Canibra Oficial
DELS. FERITS de la Propietat Urbana. d'aquesTeresa Cartilla segueix en el ta eintat, es reuní en sessid extraordinaria. presidida pel
mateix estat de gravetat, tement-se encara un trägie filial. nyor „roan
A.bans d'entrar en el despatx
Itamon Casas, Rosa Jordà i
de l'ordre del dia, la presidènels germans Cerré, tambd segueixen greus. Els nielges en- cia fusa pública la profunda concara estan intranquils. De lo- dolença i la pena que havia cautes nutrieres veuen possibilitats sat a In Cambias la ¡inmensa
desgrfteia produida pel desearde solució per a tots guaba!.
Quant als restants ferils rilamenl del tren de Sarriä, pro.hospiialitzats, segueixen tam- posant a la Cambra que es fes¡id igual, tots ells foca de pe- sin constar en acta aquella sentiments i que es dirigís una insrill.
Cana f'S ven, dones, Vestal, tilada a l'alcalde en tal .sentit,
exposantlli, demds, la necessielide retes ha canviat ben poc
tat d'exigir a les empreses P a
del dita abatas.
-tú d'aquellea mesures in-dope
ENCARA UN ALTRE FEdispensables per evitar,la reRIT
petid() d'aceicients de tal magUn non ferit s'ha presentat nitud.
FERITS QUE S'AGREUal jutjat.
GEN
Es diu Concepció Martínez
Tortosa. Sofreix ferides lleus.
Posteríormont a quan ens
Esta domiciliada al carrer de
han assabentat de l'estat dels
ferits, el metge forense ens ha
la Princesa, 14, Hotel Universal,
informal que tres dele que
L'ENTERRAMENT D'E- estaven greus, han empitjorat
d'una
manera considerable. Els
VARIST COMPTE
creuen difícil de sa/varEvarist Compte. el darrer dels metges
ferits que ha mart, Será enter- ios.
Aquests tres fp rits són: Rerat avni. Ahir al vespre encara
man Casas Ramón, la nena Rono s'havia determinnt l'hora.
sa Jordä i un altre membre de
dissortada familia Carrs,
ELS FUNERALS EN SU- la
Mereel Carrc,s.
FRAGI DE LES VICTIMES

L'Aloaldia ha designat el tiriellt d'alcalde senyor Dainians,
el regidor ,jurat senyor Martf i
el substitut de regidor jurat senyor Gay de Montellä, per tenir cura de l'organitzaeid del
solemne funeral en sufragi
les viel irnos, de la ealastrofe
ferrocarril de Sarria.
ELS FUNCIONARIS DE
LA COMPANYIA
Ahir declararen cinc fundonaris de la Companyia. Es
guarda gran reServa sobre llurs
clectiartteions. De totes maneres, sembla que no han aportat
.detalls nous.
EL QUE DIU EL FISCAL
El fiscal de l'Audiència, senyor Sitnehez Olmos, ha mani•
feste que la qüestió de la eathstrofe no ofereix eap difieultat d'ordre legal. No pot contestar enriara si se'n derivaran
responsabilitats.
Referent a aqueeles deelars•
done, alguna pern'idies do h nit
donaren a entendre que e/ senyor Sanelle2 Olmos insinult
que tal y egaila es desprendrien
responsabilitats, cosa que ell
deantenteis.

AQUEST NUMERO

HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

e;e4e.
tetAlt
MAIZENA
Significo en torcs ¡CO llora
sana i nutrifile afirnentocki.

(2,...:tro d' alomar.,
del., MICIPOI, atunera,
MAMA r •
• ••
Pomo
Nro..

• oir

Ore, roneon
Are,

~sol

•
•• ••••
• to. .3 Avaro
•
o 11
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CRONICA DE CULTORA

.

Es un treball del nostre folklore

conípäräta desénriatilet - eacluigiale•
forma ;literaria, en el qual hi can t .
paja una 'vaSta erudició , en materias
,•
•
I
tradicionalista A de la' història 'de _les
SOCIETAT-ESPERANTISTA
religions: ' "; •
"NOVA SENTO"
La • , •
Va comenear amb un' brillant exordi
iociatat esparantista "Nora Sensobre les deitats amiatiqaes, donant a
toa, estatjada al' carrer Wad-Ras. conèixer tina rondalla recollida - a 'Pinúm. 1 95 (Cooperativa La Flor de neda; 'El Mig-peixa, s'eta,
Maig), ha . organitzat per a avui, disblant' en el fo-ns' amb altres narra'alotis
sabia, :ales deu :da la nit , una confe- • catalanes eh que hi surten ardmais
reacia', a'Cariec del doctor don Salusti terrestres. la- qu'al ya analittar, 'misa
Degollada qui vèrsara sobre el tema derantda com a variant de la rondalla,
"Anälisi critic de magnetisme, hipque Apulei tracta en l'"A •sa 'd'ora
teferint-la a .1 . " Amor i Psibia".
natisme i • suggestió":
Aquesta probablement ' ve a ésser
CONFERENCIA
diptació d'una altra popular, que seaAi Club Muntanyenc (Nou de la
Pta. gons Cosquin ha de venir de l'India,
Rambla. ai). En Ramón Miguel isubte
trobant-se , a diversos paisos orientals i
nas dallara un conferència
Rctn- citantee a l'efecte algunes versions
"Csbncepte del meravellós en la
trates dels- aplecs xinesos i indians.
quarts
dallisticaa, avala dissabte, a dos
A coissinuació fer una serie de
vespre.
del
vuit
de
comentara häbilment conduits, Vetara
PSIQUIATRIA
DE
SOCIETAT
a lee conclusions següent"; en l'ordre
I' •NEUROLOGIA
hipotatit : ele nostres avantpassats,
Psiquiatria
i
Neuro-.La "Sócietat de
impresionats per l'intmensitat i mistari
celebrarà
sessió
Palia"; de Barcelona
del mar.' varen suposar-la datada de vida
pública inaugural del present mes, el i ' d'en poder sobrenatural ; II, aquest
a
les
t•
COTTee
del
di'umertge . dia 19
capera sobrenatural. ya prendre forma
cace del mata en l'amfiteatre de la Faoriginant un déu maní
cultat de Medicina.
el qual vivia al • teme de la mar, amb
doctor
Tot.
difa'societa
El sed dala
ple domini sobre d'ella i la sera
rnas Busquet. inspector dels Serveis casta. podent impósar. per tànt , tributs
de
Mancomunitat
de -Demente, de la
al mortal que volgués pescar-h], 'gua
Catalunya des.enrotilari el terna setenia un cavan per servidor i que se'n
dels
estudis
psi"Valor
social
va emitir una dona mortal, i III. esgdant ':
campada per Europa una llegenda
quiätrics".
assiätica reicrent a uns esperits sobreSESSIO NECROLOGICA
La "Real Academia de Buenas Le- naturals qual .acció, es desenrotllava en
tras de Barcelona", celebrar solemne l'aigua dolça. a Catalunya va bifura les onza del car-se. passant a éSser a riaterior 'un
sessió demà . diumenge,
mita en la sala del Cansen d'aquesta asear de terra (Ilargandaix. etc.) •i en
la costa un ser dé mar (mig -heme i
Universitat literària' per honrar la manumerara
maria dels quatre acadèmicsOrriols, ao- mig-peatel.
La nombrosa i selecta conearrenetá
difunts senyors Joan Bta.
Isidre Bonsoms 't
que emplenava el local, entre la qual es
sep Soler Palea
quals
alguns coneguts flokloristea va
doctor Joan Codina. Pare. Deregar velen
premiar amb llargs aplaudiments' i t fenecrologies estan encarregats
Bub
licitacions a la senyora Llorens ] de
tivament -els senyors Carreras i
Serra.
Casades 1 Gramatxes. Miguel i
„ EXPOSICIONS
Planas i doctor G. Alabara Pere.
Poden visitar- ge les exposia
CLASSES DE PINTURA
Gions següents:
I DIBUIX
•
A les Galleries Laielanes, la

La Comissió de Cultura del "Centro
26,
Obrero Aragonas" (Mercaders, cor
del
princiall inaugura el dia 20
rént les classes - de pintura i
pintoi aragonès
Fota la direcció del
tots
En Vicens Rincón. Es comunica a als
els socas que hi estiguin inscrits
que . desitgin jet -ho .
fOMENT DE LES
ARTS DECORATIVES

Densa. diumenge, tindrä lloc la inauguració del nou local del Foment de
les 'Arts Decorativas, al carrer de la
Platas. núm. 4. Aquesta casa, propiatat del Capitel de la Seta és segurament del segle XV i valia la pena de
conservar-la . 'per tenir un model d'habitació civil del període gòtic. Els trehalls de conservació j habilitació, vera
tablainént importante seas ha emprès
aquella entitat. comptant sobretot arnb
la collaboració deis socia que hi han
abocat tot el que han pogut, tant en
traba]] personal corn en aportacions
materials.

Acabada la feina, fa gaig de -cura
amb. quin respecte. completament allunyat de sota idea de restauració . s'han
portat les obres. El cel-obert de l'escala s'ha tobricelat ase una claraboia,
el vestibul cha convertit en saleta de
conversa . amb mobiliari mallorqui;
la sala d'actes. amb una gran llar de
campana, té leo parase endomassades;
la biblioteca, uns nitres dos salonets.
s'inicia un museu de tècnica dels oficis
d'art, les installacions sanitarias tot
respira el millor gust. essent verament
notables les Ilanties de vidres i els
mobiliari en genera]. apropiat i sabvi.
Resulta* conjunt digne de l'acrapolis
ciutadana, parió del que fou el darrer
ajuntament amb la casa de l'Ardiaca.
En la cerimania inaugural es Ilegiri
una ressenya de la tasca social referent al capital concret de la casa noca
Len Joaquim Folch i Torres donara
tina conferencia sobre art decoratiu.
CURSET DE PSIQUIATRIA
Ha tingut lloc l'anuncia t curses de

dele Nonells da la colleceió 'Sala i les dels pintora Antoni de
l'arralar, N. Puget. .1. Nun i i
Francesa .Franquesa. W. F. de
Soto exposa robes decoradas.
A les Galantes Arenyes, la del
pintor , Oliveras.
A les Galeries Dalmau, la del
pintor alompou.
A La Pinacoteca. la del pintor R. Alsina Amila

ELS TEATRES
''.Aznb rara unanimitat, la premsa i
el: ,públic, nombrosissiin per cert, ha
proclamas que "Napoleónicas". I'espectacle de l'Oliympia és un dele millor e espectacles que slan fet i posat a Barcelona i que sens dubte és
un espectacie per ésser comparas amb
els rnés famosos de l'estranger. Malgrat això, la direcció de l'Olympia,
que vol per damunt de tot assólir el
grau de perfecció possible en tots els
setas espectacles. continua milloranalo
cada dia. A cada representada, s'observa un major refinament, mas gran
cura, de manera que l'enlluernament
del palie és cada dia més gran. Cada
cop que s'alça la cortina produeix ad
les evolucions, els jocs de-miracó:
Pum i els jocs d'aigua a cada reptesentació es presenta amb més justesa i
preci sió, i tot plagas confirma el qualificatiu d'espectacle meravellós que
unànimement s'aplica a "Napoleemican ".

L A III tl_S 1 C
EL MESTRE PAU, CASALS

Ha arribat a la nostra capital, acabada la seca extensa
brillantíssima tournée d'hivern
psiquiatria donat pel doctdr Josep
per l'estranger, ei riostra eximi
Frenoartista Era Pau Casals.
Córdoba, director de l'Institut
Acudirea a rebre'l una noassisteixen
als
pàtic a les alumnas que
drida representaeió de la Junta
que
es
donen
a
cursos per infermeres
de Patronal. una altra de la
l'Acadèmia i Laboratori de Ciències
sama orquestra i una all ra -de
Mediques de Catalunya.
la Societat de Mestres DirecLa primera conferència fou una ex- tora i compositora.
persa
les
característiques
El mestre Pau Casals torna,
posició de
després d'una aelivissima tempals deis individus predisposats als
porada
de treball, durant la
ment
definint-se,
amb
de
la
trastorns
qual ha dona!, mes de vuitanfa
aquest fi, les constitucions psicopäticoncerts
a Europa, Estats Uhits
ques i 105 diaerses tnalalties cerei Ganada.
a
conproduir-se
que
poden
brals
ASSOCIACJO INTIMA DE
seqüència d'aquestes disposicions mor
CONCERTS
boSes.
L'anunei del concert que el
A l'Institut Frenopatic tingueren
calebre violoneallista aus Ale/loa unes Iliaons practiques destinadas xandre Barjansky donara avui,
a la presentació 1 explicació d'alguns dissabte, a la Sala Mozart, 'ha
gran entusiasme en els
casos clínica Després visitaren l'estacentres musicals barcelonins.
bliment recorrent tots els seus serL'Associacia Intitria de Gotavais, per a farsa cärrec de l'assistèncarta, organitzadora d'aquesta
cia psiquiatrica envere aqueixos masessió extraordinaria, fa' avilalts. En l'última sessió les senyoretes
nent .als seus habituals coainfermeres irgan obsequiadas amb un
eurrents, • que la dita sessió bin"Inch" per la senyora Dolça de Mach'à efecto a tres quarts de.eu
Institució.
de
la
theu. propietaria
de la venta : Dernes, com sigui
Las alumnas pogueren apreciar la que , el repartiment d'invitacions ha 'este ' fe!, amb inueiimmillorable mana de la Institució i
tada rapidesa, qualsevol defitiagueren frases d'agra •iment pels seus
eirencia que pugui haver-hi,;seDirectors.
rä atesa a la mateixa Admirastració de la Sala Mozart, .on
CONFERENCIA
SOBRE MITOLOGIA s'admetran 1.arnlea novas , inscripcions. ,
Al "Club Muntanyenc", Secció d'Ata
telas .aquf al programas.. que
queologia, Folklore , i Filologia, en la
execalara avui , a la, Sala Modarrera sessió celebrada, En Timeteu
Barjansky:
e
zar Alexandr
Primera part.' — Cancera
Colominas va presentar a Na Sara
Haendel;
Adaglo„Tartini;
‚MeLlorens de Serra, explicant la seva
lodie, iCilpok; Gavota, Lully;
significació folklórica a la regada que
•
•
literaria i per trobar-se afónica la con- Largo, Catéala . • Sonata,
.-Dea
Segona part.,*--e
, farenciant, el .seu marit En Manuel lius.
•
Sarta' i Moret, va procedir a la lec-,Estudi, CapTercera para.
tura de la interessant monografía, titu- pineGlazunoff ; Gavota, Molada "Exemplar català d'un déu mizart; Adagio-Allegro, . Scalu/manaba.
kelagia"
CallSktf.

•

,

Oftlahra:CÁTAII•
t'Orlad a d/ala, átab Motiu
dePseti peaXim, reamiatge a Rema; ha Örganitiat per a daña,
diumen¡e; e le g deu de .1a: valija,' állePalau de la Música Catalana, Mal t interessant äessió
PrePabataala k el fa queSta important elattesióaaala capital de la
Criet ignitat. ;
donstara aqaesta seesió de
duespOrtS, eta la,primera de les
ciarais l'entinen pintor Ea Joan
Dlirtieina (Marribra de la Jutlta
de . l'Orfeó Catata)- explicara la
aignifleaei6 religiosa de' l'Any
Jubilar. -o; Any Sant .que so celebra • aetualment a la eiutat
deis Pap
a g, sobre la qual es donata després une tonferanda
amb nombroSes projeeeions
reir:losas ' que laa encarregada a l'erudit i atilio eseriptor En Migilel Capdavila. el .gual
tenia: "Rama,
dessnrolllark
la ciutat i ala setas moho messt e".
La Junta Directiva de l'Orfaó
Català convida toas els senyors sacas a aquaSta.eariferancia, i aspeaialment els que acata
panyaran la 'seda edrall de
l'Orfeó Català a Roma.

LES

CARNET- D'AUDICIONS
La Selvátana, de Cassä de la Selva; dissabte, a les den de la
nit, al "Centre Sarriahenc", Lliber
tat. I, Sarria, desgranara. una audició
'de sardanas aota el seüent.,DrOgranta:
"Mardanyes de 'Monig6", Vicente;
"Ginesta", 'Bou; "Amor que , naix",
Ribas ; s "El s bruixot de les Rocallei",
Mer ca d e r; "' La 'fasta mäjor", 'Morer a ; "Maria", Bou. •

fn

Una bella iniciativa
En una, secció sense Mol ni
signafuraa—per bé que s'hi endevini la tela de' l'illustre poeta
En Josep Carner—a que apareja
de faaun parell de diés..a —La
Ver deaCiataluriaa"; Ilegim la
següent-irriciativa, a - la grial deataren la , ' nbstra .sinaaatia' mas
sineatal..".Esjaró que 'el primer dita
Manga de thaigael noblepatriarea -de • la*Vot g ia' catalana, Erancese: Mathan, rebrà una targeta
meva: saetea -cap eserit. • El meu
nona, i prou: ' Otean ell era un noi, lt rodaven insiatanlment par la 'tasta
una versos 'inflames de Victor
Balaguer que la ini ompliren de
beles calabries: En la joVenesa
fou el dalidy 'dales arastres lletres. en la maturitat. l'organitzador, qualifiaaaíssirn do les primeros organitzacions de cultura (Joes Florals, Illustracita
adichms adatadas dels primers
escriptors ea/alai:1s). Ara, en
una viva i vellesa, gran
amic Veherable de tot liorna i
tota cosa. ,nostra. rnereix que,
aqueSt priMer rliumange
mala.; insteatosament, pera amb
tot-el eor, tot band i trobaire, o
arnic • de' Ilars esparses, o simplement del Cerb en el qual les
espars.es torera retallades,
tramesa däl simple nona semayal d'alhesi6, : en tal diada escaient."

DE

L'AJUNTAMENT
em.•••n

:

REUNIO IMPORTANT

Ahir al migdia l'alcalde. el
tinent . tralealde senyor Ramon
i el secretari de l'Ajuntament
sanyor Planas, celebraren una
extensa conferencia. Es guarda
gran reserva sobre el que , es
Iran -tic, pene es dóna gran importancia a la reunió.
Suposem que es tracia de la
qüestiór suscitada pels pressupostos muniaipals.
Com se sap. el senyor Ramon,
president de la Comissió Municipal de Finances, indica, essent atasa la seva indicad& la
conveniència de no 'confeccionar ele . pressupostos munícipals. car s'anava, com ens va
manifestar l'alcalde, a un dafidi inicial de : 74 milions de pes.
setas.
Ala& cona ja diguérem, ba
desplagut a alguna regidors no
inicials en qüestions financiares. El sehyor Ramon esta dieposat a sastenir fins a les darreres con g egiléneies la seva resolució de no confeccionar el
pressupost.
.
'
CONCERT PER LA-BANDA
MUNICIPAL' La -banda municipal donara
un corlean . a la palea d'Orfila
(barriada de Sant Andreu de
Palomar) _cierna, diumehge, a un
quart de , dotZe en punt del: mata executent , el següent programa: • ,
'
.
I. 'Marga catalana "Violeta i
Margaridoya", Casademunt:' II.
"Ruy Blas" l ( obertu'ra), Mendelssohn; . III. "L'entra . de -la
Murtra", (trinar ;IN. "Maruga"
(preludi), +Vives; ' y. "Concert de
elarinatsa, AfVettge; NI. ' "A 'la
plaea" a( gat'dana), Morera:
No • es „ateinara cap' obra fora
de progre:ha.
INAUGURACIO D'UNA 'PETOCA'
TERIA ;: a ,.-- "
.
Derria. -diurnenge, : s'obrira al
públic Ila ' nava, peixateria del
marcial/ de ( - Santa Catarina,- el
qual cleatirtamarit, situat al , centra da: la, : Nau • Central, ..1.1 'les
matelaels ..prapetacians • :que ..el
seu similar del mercat de Sant
Joaeli.
•,,•
LA PLAÇA,
..
, AL,
...DE 'CATLINyA
•
ak l'AlesIdia ens !acallaren
ahir agrleata 'nota: " , - . "La : Góliapafila.' de ; los : Tranvías lea •. contestado .aeun 'oficio
del tenianteade, aldalda :delegado
de Obras atIbliele, se?hir Nabot,
manifeeVtkIple atte aa-sernaaa
próxima ,eakera poder ;en1Petar
las ()M'as i da caalleio daorfai de
la apilaza,,,da, Catalafia„,Con'arraglo al:packetca'de'urldlifización
'dala' mis a'. : '''. ' :
; Gln.ello''se. därän -nuevolilaila
.PP lso., ack,1 , :obnas • dé ..11a; Inda
de ¡Gatoi a , :bis -el e.32,.ee r_fteän
Oil ini;pni Ido 'de mayopaaatiVI.4adi^ ,.., ., ' , ,- • • • !‘ . t'i. !. . e, -„,ci ..-i--i
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SAR1ANES

•

E] Foment Sardinistic Andreuenc
celebrara' aaui cierna' leS festes del
seti' III aniversari 'amb els següents
act4s : s '
• •
' • Z a•
Aval, a les deu • de la nit: •
Lriach de germanor , al'espaiosa sala
del 't5tTletlt Regi011ä1. Sä)kreta, 221,
duraat al 'qual la 'Cabia Barcelona
exactas-a • el • següent clta s/Cert de sardanas : •
'
• 'e
Serna; "Heroica". Casals ;
'' El c«ttaller enamoras", Mané-11: "Das
vant - la Verga", 'Morera; "Juny".
Garreti : "Glassa de les . . danses de
Vilartóva", Toldraaa Haliszant rada
amb les segiients satdailea per, • a dansar pobre Manelic Juanola
"L'APlac del Vinyet". Cátala ; "La
polsosa del mor, Soler (J. MI.
Diuldengee a les quatre en punt de
la tarda, al camp d'es'poris del Rugby
Club t' Sant • Andreu,* . earrer • Viladrau,
davant de la Hispana-Suissa, ext r aordinaria bailada de sardaties i danses
populars catalanes. Praarama:
"La nostra fasta", Mercader ; Ball
de la Cerdanaa; L'indiot "da la Seu;
Ball pla d'Alinyà, Ballet de Fólgaroles ; • 'Nbies garriguanques, per l'Esbart
Folla-16re de Catalunya i la' Cobla
Cathalenia.

Ball de les gitanas del Vallas, per
ta -cobla Cathalonia i 'l'Esbart Folklore' de Catalunya.
"Sota l'ornbreta". Batallar; "Espesa 1 . Osare", Boix : "L'hostal de la
Peira",' Toldrä; "L'avi Castells (estrena), Cortada ; "La font del' Rodó",
Vallesaf : "Nova Ilum", Temida,
Cabla "La Se/vatana".
Nit, a les deu, al Foment Regional,
sardanas a &arrea de la cobla "La
Selvatana":
"L'antiga .cançó", Vinyals; "Vilafranca", Bar6; "El Cape11,5", Serrat ;
"La nit de l'amor", Morera; "De ben
matí",' Pep Ventura-Pujol; "Ramells",

es titulen ramaders gallees, car

mire g eltoldoNS

ja se sap que no grieta un sol

Aval, dissabié,1a9ct

Centre SarriOnema; Carrer de la Llibeatit, Cobla La SélJatana.
Pina Mercat
MetieJ 'elar-el.
Clot, Cobla Bärclno.
Diamenje al mati:

Jatehtut' SardanJsta Pep Ventura.
Plaae Josepets. Cobla Cathalonia.
Plaea ydel Sol de i,13adalona. Cobla
Pridtiaal,BarcalnAlaa.

Dalenge -a la taadd •
Akrupació Sardanista de Barcelona.
Placa Palma Coala P. Barcelonina.
taró Pare. Cobla Barcino.
Difulte g ige 'a "la nit:
Fólleat 'de II Sardana de Sans. Orfeó 'llenaixement.i Galileu, '6o. Cobla
PAncipal de La pistan.
Agrupació Sordanista, Lluna - Pare.
Cobla P. Barcelnnina,
Dijalcs, dia 23, a 15
A les lima Radió Barcelona. Hotel
dalbrab. Cobla 13arceionsi.
--- Per celebrar' la, Diada de Sant
Jota]] hi hatea una bailada organitzada
pel Fcmient de la Sardana de Barcalonaal seu estatge ti, a arree
de la : cobla tafaelona, executant el

saeta programa:
F.Spurnes d'or". Serra; "La llana
riu", Serrät ; "aleröica", Casals;
aforera ; ," La doncella
Enaoranea
de' la costa", Garretaa "La Ciseta",
•
Toldra:e
,
Nit. Orlad Gratienc. ' Cables Barcelona i Principal de Perelada, organitració a arrea de la Joventui Sardanista • "Flap Ventura" Grup Sarda/11sta de l'Orfeó Gracienc.
•Eament de la Sardana de Barcelona. FeStes d'Aniversari.
Dissabte. 25„ nit. Estatge del carrer del Pi, u u Cobla Barcino.
Diumenge, -26; mata Plaça de la
Cascada del ' Para. Cobla Barcino,
HÓMENATGE A JOSEP • SERRA
Organitzat .per la Joventut Sardanista "pep Ventura" i el Grup Sardanista de: Nadal Gracienc atiadrà
lloc el ,diumenge dia 26 d'aquest mes
uh homenatge al compositor catara
•
-•
Josep Serra.
L'ordre de l'homertatge sera el següent -Mata a les onza, bailada de
cardanes a la Plaça de Tetuä, a azrec de la cobla La Principal de Peretada". aligtlia: Apat d'honor al
restaurant Carbó. Nit, a les deu. a
l'estatge de l'Orfeó Gracienc, les cobias "Barcelona" i• "La Principal de
Pereladaa executaran sardanas de concert i per a dansar.

Mercader.

• • •
L'Orfeó Núria ha organitzat , per
a densa, diumenge. a les als de la tarda, una audició de sardanas a cärrec
de la' cobla Cathalonia.
Queden convidadas totes les entitats
germanes i tots els sardanistes en general.
L'Esbart Folie -löre de ' Catalunya, seguint In seva tasca propagadora de

la clanga popular catalana, • donará la
sessió ¡número 326 ccamerant •a les
fastas del tercer aniversari de -la fundació del Fomemt Sardanístic An'
dreuenc, que se celebraran diumenge.
a les guaira de la tarda.- al carim del
Rugby Club Sara. Andreu. •
'a
•• '
Continuant la sarie de festivals organitzats ' per commemorar • dignament
el quart aniversari de In fundació del
Fornent de la Sardana de Barcelona,
demà, diumenge, al Mita' se celebrara
una extraordinaria hallada' de sardanas
a càrrec de la notable cobla empordanesa Antiga Principal de , la Bisbal,
a la plaça de la Casaada del Parc de
Barcelona. En cas de pluja a l'estaige social, carrer del . Pi, n r. S'executara' aguces 'programa :
" /Julia plena", Taldra; "Encisera",
Pujol ;• "Les flors da Sant Joan", Baró; "Tardoral", Blanc; "El barcoc",
Morera ; "A Sant Madi", N. Freixas.

**
•
El Gfup Sardanista de l'Orfeó Gracienc ha organitzat una "selecta audició
de cardanes per isser balladea la nit
de ditirnenge al pati • det l'alegara sala
d'espectacles de lasmantat • Orfeó, executant la renomenada • Cobla Barcelona el ., programa s'agüera': "Puigcerclä", Serrat; "El pardal", Pep Ventura ; ' '"Rosa roja", Cisanovas; "Festa caihperola", Català; "Dalt lea gabarres":' Garreta, 1 "la' nit 'de 'Sant
C
Joan",' Morera.
'
•
•

La 'vida provincial
Yomemeal

UN COatENTARI DE
, "EL SOL"
- 4
Anal) el Mol de "Gerona, lógicamente, se va", diu.eUdiari
de Madrid "Ial Sol":
"Ha llegado , ' lo : que esperahamos. La Diputación de Cero/la: por siete . votos contra cuatro, se ha separado de la Mancomunidad de . Cataluña.
La noticia ha producido . entre los posesores del palacio
de da Generalidad de Baraelona,
grande ,y dolorosa ampreaiárj, a
lo bue • pareee, y no lo comprendernos: ¿Urna* pare« impresionar Cl señor Sala: y a sus eampatieros gire o el Estatuto provincial . de aos:nat atea : les frutos?
Pensaron tal ve que no . tenla
iiaport ancii u -Mi-latina que la
Mancornara dad , Aletea disuelta
si en saga da de la disposición
soberana que ordenaba disolverla se al (mataba la creación
de . Otra Maticorhanidad sobre
otra . tipo ; pero ya : ve - cómo ha
fehiclo iinaortahata. cómo las
palabras mirabas ?veces matan.
La Ditilitációrt de Gerona esta lah unateerenoale-lagica 'irrebatible, por (atan ca. representa
el criterio' paaaill alista del Directorio, y, se malea o no. el
del •. Eg f ähito provincial, Cuyas
gsräntfas y ..eStInullo para crear
la régióta, han ' bellido una pmMera' calda tan lógica como el
aciaardo
de -dicha .Diputaoión."
....
DIMISSIONS
..Han dimita :llanas càrrecs 'el
praahlent 1 , 0I:*viea-presielent nie
la Diputació de : Girona, senyors
Llopas j'atarla .Tamba han reMilietat la aapaaaentacid d'aqaalla eprard•ació „a la Comissió
gesto
ra' de 'caordiriació de ser.

.;
NO
vl i8. EL:' IS'Ei.N4' y'D;:ii. .)TORRAS
A ' les onza del metí de demä, tindrà
-•
bisirrii,•
s
HA
'
lloc ,utla audiaió de aardánes . al DeAl ta Ifiti¡)títdaii .6'- 1'lla desmenseit • dé Sarria, a cIrrea de la Cobla
;que t al..sanyor ',Torras -hagi
"La ..Selvatana", de' Cásä 'de 'la 'Sel- tit
diaajtit aa caraec ala.diputaacorva. ;Programa:
''
a
porathr pah- 'Clattlidtfers.
.
a,
"El 19 de juliol", Mercader ; "El
,- EL ' SEN YO ft aSA'N S I tBUa
cavaller enamorat", Manéis; "Fasta
•. 4 HiGds . -JtnILAT ' a
Majar", Morera; "La princesa' capHa egiat : corifIrMada la notitiva",. : Serrat ; "Lluna plena", 'Toldrà ;
cie :ele "inieriein .en la nostra
"Ritnie", Rilimalló: • ' ' —
edialaal'aliir, d'ha
v
er estat joAasiesta audició tiddr• I'lloc al dia ag, bilatael r.seecia',Sahs n 1•Buhigas,
en subeirució de la que havia de ce- seeHatlai :_. de ala aMancomariit at
lebra:tase el adia 12 'i '<lúe' la ' dómissio diaSollta.
.. ' . '. .
•
il.".'"...”'
,•., '/..-:
.
orgatilttadora t suspenlatiéa a causa de la
.!' . 11 S YIATGIESIDEL -;COM tragkli ocorregüda pe] déscarrilament
eaaTE 'DE ,g psois'. .
del ferrocarAd de 'Lls''ePaines.
-11,4".sd'ataf.l eria a ' aladrid l'anga
.
'
'
'
4
•
•
.
, . . ,...
' .1
tiaekhlilliafilade la Diputaeió de
Le aCobla La • n.34441154 Terrasse Bed6elbia
a -Y. i .!-aatual vica-presidonara una audició a '•Taa/II abacial, diu- del. ,d'aautradabeareiroració . proor- \ata tala adellaair aeo te de'Ffgals.
manga, a ' les, eniatreOle -1a.'tarda,
ortallehallahaa gal pot supogaitit41., w,..4 , , ÓDIt14'de?r g, exeeutanf aqiieSt prögraWia: "LIWórella", sa`r'*,net Mli..,a•••-, 4 .ant . per :atlastio
a9olltigliara.l
tatiest top :va
Garrea; "Catiçons aire + torn', Vicenta; ''' Toc • d'a) rició 7, i, -, 1,11tura; a -u 'a .'earlfabeliala"nitriera. *
l•eitca'.',' Carreras; ••"gamaerola",
" Etaa•
Total a ;',"La'nostra -,feta",:atarcader.
El Fbmeat ,ale :. la ,S'alia da : Ller
da ' h hrgarsitiat 'a Arree ¿de la Cobla , ala ;TrinaiPal .deiaaisda, ,uhá audició, er aa les . cinc • de tia": tarda, a la
P la , te la'tConstititeit,,t4iletitant el
.,...0/1.JESIA 4 CA RN -CONO&
segu t atase rama: ; . , isa•
klrA4Ä''
"E ß I"
tala; Itstaiards ,d'Olot",
ei• esináa, ' ' Stains ;' "La
Mire
'IjgnverliadAr, va.' donar ,ahir
1 urla 4 1,,
N/aVIii6 d'a- al te glia'fil' aq Ua nt _nota:
':.).4a"., 'y'
aay eth atettria g deairemsa senamor '„ e• eraieler ; •-•3' atilnye.s del
aoja' galiiItIdegudament
,
' • a f.* a`9.,',
., .
••••
.
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•
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CRONICA

JUDICIAL(
cap de bestiar i nomes compren,
protesten que hom hagi tancat
l'EscorxadOr d'aquesta ciutat.
Assenyalaments per
En primer fine, convé repetir que la carn congelada no
AUDIENCIA TERRITORIAL
,
sala importat parperjudicar
Sala primera. — Manreel
eak interés legflirn, i molt
menys dele veritables pro- Major quantia: Manuela Casi
ductors ramaders, sind com a 54 contra Jaume Carreras ,
coinplement de la carie fresca,
Audiéncia.—Treati
moin: Ey
Peacassedat . de la qual era pa- Riu'contra Domanec Bara.
losa, encara que ara s'hagi doSala ,segona.—Lleyda.--a
nat, la molt, felia coincidència nur
que en arribar el vaixell amb tra quantia: Josep bes et,
F. C. Nord.
.
la .earn congelada s'hagin con°asa— Major quantia:
gregal gran quantitat de vedelles als corrals i escorxadors d'Espanya contra Artur Ca
blanca.
de la playa.
Talment el que pasea As que
AUDIENCIA PROVINCIAL
els coneguis, amb el nom
Secció primara.—Drassaa
fraetants, s'estan ara . valent da
llurs eriats per propagar entre Dos orate per injúries cate
eamperols i per lesafires de Ga- Francesa Serrano j Josep ar
líala especies infundiosas amb ton.
Un altre oral per lesionsao
Pobjecte d'abaixar els preus i
seguir lactan-wat als primitins, Ira Ramon Bascule.
beneficiant-se, clespietadament
Saceió segona.—conrepcie
- Un oral per injúries contrafSa
anal) el treball del campares!
ritable de productos. els inte- vador
ressos dels quals, per sser
Terrassa.—Un oral per ea')
molt legitime, aquesta Junta diCió de bitllets falsos con(
defensa sempre.
Bascompte.
Ner soflament as falsa l'afir- Josep
Oest. —Un oral per inadri.
maci6 quia hagin estat tancats
ole .ascontadors. sind que d'en- rontra Júlia -Alberola.
Sedó tercera.—Granollera
ala que se subministra rana
roagelada ha augment al el IIn oral per robatori ,cont
nombre -de• e aps .que hora hi sa- Llufs Blandeort.
crifica. Per exemple. al promeHospital.—Un oral Per ce
di .setmanal de sacrifici de ve- rupda de menors Contra :Nihil
della era ,abans de la present Lafuente i,altres..
setmana, en la' gual ha comenTRIBUNAL INDUSTRIAL
çat a q uest. subministre,
Ante.judit-is a les deu. — N
1.600 cape i artualment, s'ha
mero 461: per reclamació de
eleve a-2.300.
Les altres espacies, cona la laris de l'obren Josep Fer
de llana i porquina, segueixen contra el patrci Josep Grau
sacrificant-se en ingual nom- Núm. 462: per realamació des:
bre que d'ordinari, ami) tendèn- laris de : 1 - obrer Vieerits-Nicel
cia a augmentar la primera.
contra el _perra Antoni•Marqu
' Tot aixa ciemostra la fundó i Companyia.—Núm. 464: p
complementària de la carn con- reclamació
de 'salaris de Tebr
gelada i per eonsegiient que les
naéessitats del constara no eran Josep : Botella . . contra : el -paf
abans suficientment ateses i Eladi Llobet.
ludirle a dos-quarts d'onze
calla :per consegüent fer qu a lNúm.' 253: per accident 'delhh
gran per remeiar l'escassesa.
hall de l'obrer Joan Campos ea
tia el patró Companyia
nia i tira altae. Jurats: palma
Sayol, Carbonell i Vila; obren
SOCIAL Viure,
Castell'i Gómez.
—
A les' onze.--Núm.. 359:•
CONFERENCIA DEN LAGUIA
reclamació de salarie' de :robe
Blai Farra contra : P1 pateó Jo
I LLITERAS •
Si tes. Jurats:•hatrons; :Fer
Au-ui. dissabte. á les deu de la nit,
el director de "Upión Obrera", En Joan res, Jeremias i Casals; obrer
Martí:Baque, .Lloret
Lagttia Lliteras donara, en la sala
A un quart de dotze.—Ntia
d'actes de . rAteneu Barcelona; una
ro 392: per reelamació de ärle
conferència sobre el tema : "El nastre
ris de labren Nicomedes Anda:
pensament actuació en el moment
contra el patró Marc Sane. J.
prasent".
rats::patrons, Fàbregas, Basa.
LA NOVA ALIANÇA
i Coll; obrera, Redondo;.Corbi
•
DE CAMBRERS Villaplana.
.-•
A dos . quarts 'ele
La .societat. "La Nova • A/iatiaa de
ineag
.
37.3:
per
reclamacba
de
s.
Cambrers" convida a tome els companys
del rana a la conferancia que baix al laris de l'obrer Mareeli Tacrla
tema "Societat i Cultura", donará. en das corlará al patró Ramon alas
Jurats:,pataoasallfesagida
Joaquim Balduch, alma dissabte, z8, a
les qaatre de la tarda, al local social Coll i §ayol; obrara, Gaballer A
Martí Bagara i Gómez.
d'aquesta entitat, carrer adel Pf, lo,
A' tres ,q.uarts de :dotze,—Na
principal. •
mero: 394: per rariamarili de sa
ASSEMBLEA DE DEPENDENTS
Inris de. l'ataree Joan ,dttriétte
DE COMERÇ A LLEYDA
contra el 'pal1715 Josep .Coaell. Je
La Unió Ultrainarina i la Lli- rais: pafrohs: -Casajuana:. Cest
ga de Co'rr'edors del Gomera han
obraaa,CarbiaDiaz
i
i
,
délegals perqua aseis- ret.,
teixin a T.Aaserablea extraordinaria que la Federar-a-S de Dopendents de Catalunyeacelebrara
el diumenge dia 26 a Llo y ds, els
sehaors Balbí Izquierdo Josep
Nidal, : Miguel Herrero i Pene
Gorga,Artigas. •
•'

a
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CRONICA

MOVIMENT—o—

VAIXELLS ENTRATS

La premsa
i el servei de Correus
No és:la primera vegada que
hem -de 'respondre p.úbliortment
les reclanaacions que ens arri-

ben • de subscriptors' .de fora i
de ebrreeponsals administratius
pel retard arnb qua els arriba
LA .'PUBLIGITAT; i :ara, aom
'abans, hern;de dir: la :culpa no
aa riostra. _ttr lIbio-tao al passim, 'lamentable servei de Con, No .són ,solainerit •els leetors
del . noatre diari els .que obserN'ea . ,aquesta deficiencia. La
queixa , que fem pública. avui
camparlaixeratots ele', diaria de

Vapor belga "Girondar, aria
cal-raga general, de Malagat
Vapor espanyol,
me. Fa amb .carrega .genetalf
280 passatgers, de Palma...
Vapor espanyol e:Alfonso:Be
rroe", amb càrrega, de Santa!'
leve de Prävia.
Vapor espanyol -"Cunea',
amb carrega general a 5'7 pa!*
safgers, de Gandia.
,
Vapor noruac "Hop", ambica
136. de Port-Talbot.
Vapor anglas "Pizarro", asa
ajar:raga general, 'de Liveraeal
Vapor espanyol "Rey Jäh
me II". amb eärrega general'
42 passatgers, de Mehls.
Vapor espariyol "Cabo -Te
faatia", amb càrrega generalad
Marsal la. '
an'alb,apfuorsta. itadleiäFiu"Pinreo.inentre*

Vapor. espanyol "Remeta
.Eea Companyies feraoaiäries, amb foafat* i 8 passatgerse'
pi incipelme.nt la de .M, S. A., no Les Palmes.
Vapor espanyol ''.1os6llarts
de.stinan al servei de Correos
cl anaterial indispensable, i al- amh peix, de la mar.'
xa fa que molts . dies 'els aria- VAIXELLS SORTITS
balants .es .neguin a admetre els
'Vapor espanyol "A/atonal a
paqiiets . cle diaria, allegant man- trúStegui"; anah carrega
ea 'd'espai.
ral, aap a Avilès..
; Fine :atajes peticions formuVapor espanyol " Melión
ladas per. representants de la am
l
aiiö.
hearrega general, cap. ä
Promesa a les Companyies i
general
de
'Gorreare,
la Direcció
no 'hala tingut cap mana d'efi- am\la pelorseeusPeaglai rY.i°p 1. cujacipsa"labil
cacia.' Ed. 'servei .es pitjo r . cada
Vapor espanvol "Cabo 'tot
'
dia.' ' ì
finapnaa",
Tallo ifliersrceaglae g e nc,
Tétbina'la'eegua'ct'atque si a a
Bilbao
xam apasea-a ,' amb els • diaais
'Clovern, la. Direc.eió
Seg.ons telegrama del cOeitin
, :Correus i *I'gs Companyes dant
de Marina de Cartagrens,
farroviaries sliaarien donat
ahir a Barcelona a leS
pbesSa a •,trabar prompte remei robot
a' un ..mal que patina les em- do la tarda del dia anterior„da°
embaroa
en l'esmentat Por
paeses .periodistiques'a cl pi
hile, car signifiea una raan ea sense novetat, la tripulaclial
dé a:recae-aparare por Ull 'servei vapor "L. A. C.".
iridiSpensable i pel (mal hem
de gatisfer 'quantitats considerables.
Pertorba extraordlnarlarrient
No aabern si el clam de loas
tasca de la Redacció i de la te
el periòdics pioduira algun resultat ‚satisfactori. Estem dispremta dalaver de traduir les de•
posats, en 'Meres dele nostres
tes destinadas al nostre diäg
lectors i pel nostre arteras mabaix, • a ,reproduir, encara que
Preguem que ens siguin eral*
sigui diariament, la queixa d'asea en català, caz del contrae' ra
fitts qua un fli it o filtre algú
podran fuer publicarles
la-vulgui -*adra,.
•
•

Barcelona.
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Desprs de la constitució
del Govern
Peales modfflemeions Loan/mur renuncia la cartera n ` Dimarts hi haurà la declaració ministerial
París, /7. - El Gabinet ha estat
tornpletat de la manera següent :
El ministeri de les Regions alliberades serä transformat en sots-secretarjar, confiant-se al senyor Jamzny
Schmidts.
El senyor Ossola será nomenat sOtssecretari de la Guerra, i el senyor
Benazet alt comissari de la Guerra.
Es demanarà al Parlament que es
crei un sots-secretariat a la Presidencia del Consell, el titular del qual
se :a el senyor Georges Bonnet.-Ha-

Loucheur renuncia
modificació de la !lista
París, 17. - El senyor Loncheur
ha renunciar el ministeri de Comerç
que li 'havia estar atribuït i que pasaara a' exercir el senyor Chaumet. A
Cciónies hi anira el senyor Hesse i
a Marina mercant el senyor Danielou.

• La

composició política,
del Gabinet
- -o-

rana, 17. - El Goverri compren
dec senador,. catorze diputats i el senyer Caillaux, que no és parlamenlari.
Des del pura de vista polític, el
Govern es compon de quatre republicaes socialistes, un socialista independent, dotze radicals socialistes i dos
membres del crup Loucheur.-Ha•

eas.

Els nous ministres a l'Elisi
Caillaux i la política
de Waldeck-Rousseau
París, 17. - El president del concli ministres, senyor Painlevé. ha
resentat aquest matí els seus col-legues al senyor Doumergue.
Demà es reunirà el Consell de ministres per tractar de la redacció de
la declaració ministerial, que no quedara acabada fins dilluns. Dimarts el
nou Govern es presentara davant del
Parlameht.
Seguint els precedents de l'anterior
Gabinet, l'actual Govern no participara en cap rnaifestació política durant les tres setrnanes anteriors a les
eleccions municipals.
El ministre de Finances. M. Caillaux, ha declarat que es proposava
continuar la politica republicana de
Waldeck-Rousseau.-Hayas.

LES NEGOCIACIONS QUE
PRECEDEIXEN EL GOVERN
París, 17.- El "Petit Par-Sien" déna compte de les negociacions que precediren la
bonstitució del Gabinet, en
aquesta forma:
El senyor Painlevé. abans de
distribuir carteres, volgué
toneixer netament les opinions
dels senyors Briand i Caillaux
p ebre les qüestions essencials
le' la política francesa.
El senyor Caillaux expressà
Irr en aquests moments el miaisleri de Finances era d'una
gravetat extraordinària, i que
per poder-ne suportar la respensabilitat era necessaria una
interveneió eficaç i rigorosa
en les despeses de tots els minieteris.
El senyor Briand cridà l'aleneió deis seus col-legues sobre els debata apassionats que
eegurarnent es promourien
Parlament. Demanà que es fixessin les posicions en que haeta de situar-se el Govern,
que es definissin coneretament
llaços de sulidaritat entre
el Ministeri actual i l'anterior.
Xixl-) va promoure un viu debat que estigué a punt de rompes tot acord; però, finalment,
el s presents, conscients de les
n ecessitats imperioses del país,
animats del més alt, esperit
p a i ribtic decidiren un acord
g eneral, ' el qual fou ace.eptat
per tots sense reserve.
Despres de la discussió, el
eerl y or Painlevé donà una abracada al senyor Briant, egraintII el seu concurs, i dient que
l ' a braeada significava l'acord
entre tots els republicans d'esqaerra.-Havas.
EL GOVERN GENERAL
D'ALGERIA

que s'havia anunciat, s'assegu
ra.que encara no s'ha adoptat
cap decisió referent a la designació del ,successor del senyor
Steeg en el Govern general
d'Algèria.
La qüestió serà examinada
en un pròxim Consell de mi
nistres, i es probable que sigui
p lega el senyor Violette, diputa(' i ponent general de la Comissió de Finances .-Havas.
HERRIOT FARA UN LLARGVIATGE D'ESTUDI
París 17. - El periòdic "Excela:ir-1r" diu que el senyor Hernot te La intenció de viatjar
per Europa i América, per tal
d'estudiar l'opinió internacional relativa als problemes mundials del moment.-Havas.
L'ACTITUD DE M. POINCARE,'
París, 17. - S'ha anunciat a la
Premsa que el senyor Poincare es
proposava interpelar el nou Gabinet i que parlaria sobretot dels origens i responsabilitats de la guerra.
Preguntat per un periodista, el
senyor Poincare ha declarat d'una
manera terminant que no era aquesta la seca intenció.
Continuo inserir, ha dit, er. la discussió general del pressupost d'Afers estrangers i contestaré Si senyor Briand com hauria contestas
al senyor Herriot. Aixth és tät. Hayas.
LA PREMSA ANGLESA I LA
TORNADA DE CAILLAUX
Londres, 17. - La "Westminster
Gazette" publica un extens anide
parlant del senyor Caillaux.
En aquesta rticle diu que l'actual
ministre de Finances francés ha
donat una veritable prova de valor
acceptant, en les actual; circumstàncies, la carrega i la responsabilitats inherehts a aquest ministeri.
Afegeix l'esmentat d:ari que des
dels temps del senyor Clemenceau
no ha sorgit en la política francesa
una figura de tant de reileu coas
la del sencor Caillaux. - Hacas.

LA PitEalSA ITALIANA
Roma, 77. - Comentant la tornada del eenyor Caillausc a la política "Il Sereno" escriu:
Encara que portant l'etiqueta . política d'horne d'esquerra, el senyor
Caillaux e aä, en reartat, fora del
dit partit, cm r és enemic de la fórmula de las frases tetes.
Coneixelor perfecte de les malaltics sochns, esta priva: de tot seatimentalisme com boa Metge; en
politica tan sols corle taa l'economia
política. - Hayas.
EL TRIBUT D'ANDORRA A
FRANCA
Perpinyà, 17. - El vice-sindic i
cos conselltrs generais de la Ren«,Lima d'Andorra han arribat a Perpinyas ama robjecte de Murar al
prefecte deis Pireneus orientals el
tribut que ei petit Estas /la de pagar
en moneda cada dos anys.
Després de la prestació de fideliten es redacta un acta.
El prefecte oferí un banquet als
delegats d'Andorra, seguint el costura tradiaanal, que es remunta a
tcnms de Carlemagne. - Radio.

GRAN

BRETANYA

El viatge forçat del "R. 33"

n

El dirigible torna finalment
al seu cobert
-o-A 5o MILLES S. O.

D'AMSTERDAM
Londres, 17. - A primeres horeS
d'aquest maní. el dirigible "R. 33", es
trobava a 5 0 milles al SO. d'Amsterdam.
A les vuit, el ministre d'Aeronàutica ha arribat a l'aeròdrom de Nirwich, donant les oportunes ordres per
quan retorni el "R. 33".
El dirigible, que no és perceptible
encara des de les costes angleses, pasea
per Lowestof.f. a una velocitat de sis
rnilles per brea.-Havas.

A TRES MILLES D'HOLANDA

sien" anuncia que el .senyor

Londres, 17. - A les 8'5o d'aquest
matí s'ha rchut un missatge del dirigible "B 33". dient que treballa acticarnear per a dominar raeronati i portar-la amb direcció a la seca base, 1ro6am-se a tres milles ONO de les costes holandeses.
A les deu s'ha rebut un altre missatge dien que te combustible suficient
per aconseguir tornar al seu refugi.Hayas:
A LA VISTA DE LONDRES
Londres. 17.-E1 dirigible ."R 33"
que marxh ahir a la deriva, en direcció
a la mar, a conseqüencia d'haver-se-li
romput les amarres, és a la vista de
Londres-Hayan.

ure-Havias.
P arís, 17.

L" R. 33" TORNA A NORWICH
Londres, 17.-El dirigible "R. 33"
ha arribat aquesta tarda prop de les
tres, a la seca base, essént immediatament posar en seguretat per un equip
nombrós d'homes, els quals, utilitzant
Cordes han pogut subjectarlo convenientment a les tres i vint minuts.

b EMBLA QUE M. VIOLETTE
SUBSTITU IRA STEEO
P aris 17. - El - Petit Par-Ytol ette. ponent de la Comissió
de Fi nances de la Çambra, serà
ternenat governador d'Algäria,
e a su bstilució del senyor Steeg,
Lerneriat ministre de Justicia.
S egons el "Matin", el Govern
eB Pr e sentarä dilluns a. la Carn-

En contra del

•

LA PUBLICITAT

Mitja hora mes tard el dit dirigible
fou • introduit en el seu hangar armase
cap di ficultad.-Havas.
D'ALEMANYA

UNA REUNID ELECTORAL DE
LES DRETES HINDENBURG
FARA• UN DISCURS
Berlín, 1 7. - El bloc de les
dretes anunein que diumenge
propvinent se celebrarà una
important reunió ellectoral
Hanaover.
Seran invittias'
nialeiX
a
els representants de la premsa
estrangera, frita vegada • que
mariscal Hindenburg ha de pro:
nuneiar el gran diseurs ja anun
ciat.-Radio. . .
•
LA CANDIDATURA HINDEN - ..
BURG.
París, 17. - De 'Berlín li c`d-:
muniquen al "Jouraal", que
candidatura de Hindenburg per
a 'la presideneia 6 la República, ha original alls Estats Units
una sensible baixa en els valors ,,alemanys, i que moltes
transaceions financieres que es
negobtaven entre Alemanya i
els Estala Units han quedat interroinpudes.Havris.
UNA FRASE DE STRES_EMANN
Hamburg, 17. 'El senyor
Stresemann Isa declarat que
Alemanya. privada alell seu poder, /tomes pot comptar amb el
seu propt mereat.-Havas.
DE

naval de primera importància.
a Les operacions es desenrotliaran , entre el 27 1 el 30 da-.
quest, mes;- es creu que l'atac
principal serä dirigit contra la
illa d'Oahu, en la qual es troba
la ciutat de Honolulu, capital
de tot l'arxipeleg.

-Les manióbres navals
italianes

•
L'esquadra italiana de la MmeditfmrrJjn la. comandarla pel vi e r' almirall Alfred Actor', ea sentir
dimeeres per dirigir-se a diversos punta eatratägica del litoral
de lAlta i Mitjana Tirrena.
Després d'una' bren estada a
Rapan(); • I'esquadra italiana es
dirigirà a Vado, després a Portnferraio i Sant Esteva de Ma•-•(
remata, pe r . cemeentrar-se des'»
pr4s. eap allä primers de male,
a la piar marítima de Gaeta.
aquesta loralitat els equipatges
realitzaran els acosturnals caenei - eis preliminars per a les pròximes grane maniobres navals
italianes, que es desenrotllaran
acuest.anv entre les costes de
Ponnt da la, Sl l ilti i les• mr'ridienalE i oecidentals de la Sardenya. . .
Aquesles maniobres tindran
un earäger täetic-estrategie,
tornant,,a
.c.lässiques
pbrea,navala amb materials
m itia ha , 4'eiOlgracions diverses,
entre ti(C qualal_Ehidro-aviaciffT
Ea p roriästtlea. a les quals se lt+s
farä de senr h illär t ia paper
porlant.'

EL LECTOR DIU...
•
SOBRE LA MUSICALITAT D'UNS

RÜSSIA

restablert,
és esperat a Moscou
Moscou, 17. - Es traba restablert de la • seca malaltia el senyor
Trotski, que estaca sottnes a nraetarnent a Soukhourn.
S'espera aviat la seca arribada a
Mascan. - Hayas.
LA SITUACIO DE L'EXERCIT
RUS A GEORGIA
Tiflis, 17. - Ell el Congrés dels
Soviets de Geòrgia, el cornissari de
la Guerra ha exposat la situació de
l'exercit verrnell. Aquest exèrcit
compta actualinent amb 562,000 homes.
Les trapes nacionals de diferents
repúbliques soviètiques formen un
deu per cent dels efectius totals de
l'exercit.
El comissari ha anunciar que el
Govern ha pres la decisió de no
comprar acions a l'estranger, i d'encarregar la construcció a /a indústria nacional. - Radio.
EL GENERAL MACHADO,
PRESIDENT DE CUBA
Havana, /7. Parlament ha
proclamar el general Afachad0 president de la República, i el senyor
Carlee de la Rosa,- isiee-president.
Ha y as.
EL NOU MINISTRE SUIS A
MADRID.
Berna, 17. - El Consell Federal
Ira nomenat el senyor Màxim de
Stoutz ministre de Suissa a Madrid.
- Hayas.
LES NEGOCIACIONS ITALOEGIPCIES
París, 17. - Del Caire li comuniquen al "New York Herald" que la
legació d'Itàlia a aquella capital ha
desmentit que les trapes italianes hagin ocupat l'oasi de Djarabuth, continuant-se, en canvi, les negociacions
entre Egipte i Itâhia per resoldre
aquest assumpte dintre la major hanmonis-Hayas.
•

Les maniobres navals
americanes al Pacific
El vaixell almirall "Seattle",
de la flota del Paeífic, a borddel qual es troba l'almirall Robert •Goontz, acompanyat del
major general Hinds, cap , d'Estat Mejor de l'exereit, i d'un
grup de corresponsals de diaris,
va llevar ancora dilluns, a les
dues de la tarda, cap a les illes
Hawai. La resta de la flota partí
dimarts per aquestes mateixes
maniobres.
La flota estä provaida le taita
els perfeecionamenls moderas.
Es tracta de simular un afee
contra les obres de defensa de
Honolulu.
L'atar i la defensa es l'aran
per mar i per aire.
'Fot el gnu) de les ' illes Hawai'
entrara en les operacions del'
grnp• que ataca.
Les forces d'atac es compo:
nen ' d'us vaixell almirall, d'onze
vaixells de primera Unja, de sis
ereúers, de 56 destroyers, d'un
vaixell porta-avions, de sis submarines, de quatre Vaixells porta-mines i de deu vaixells de
proveiments, un conjunt de noranta ais unitats.
Les defenses navals d'Hawai
es componen de vint,submarins
de defensa i de Molts vaixells
posa-mines. •
Les forces diverses són
ment formidables; •linm
rä, dones, a una demostracht

•

VERSOS
Sr. Director:
•
Entre ahres que amb caràcter íntim
m'han arribat aquests dies, he rebut
d'adjunta Iletra. Degudament autoritzat, vos demano la seva publidació, per
si alguno del, conceptes que énclou poguessin tenir interés gencräl.
No crec-malgrat i les afirmacions
elogioses que se m'hi fanque aquest
meu 'desig que aparegriin- en el vostre
diari Pugui significat' ho
faig per facilitar precisament cl con.tria/ d'opinions cnntradietóriea, estimulant de la veritable crítica.
Remerciant-vos per endavant, vos saluda vostre
P. de 'C. •
- 1 Atta' rage's.. äe diment :
He Ilegit una nota crítica del castre
darrer !libre "Tamarius i Roses". Ccm
que jo no aoc literat, .ern guardaré
prou de discutir les apreciacions per»
sanada de la'dita nota pel que fa a la
val= literaria de la %ostia obra. El
,que he de dir, peda és que mita sübs'
tat força vente aquesta -afirmad& no,
•basada en cap tprova: -que' els vostres
ver,vos tio temen nuesicalitat.
. Recordaren be, • amic '-rages, :que no
fa gaires dies-amb aptiu d'hacer Pegit el vostre darrer • Iiibre-jo as dela
ben sincerament, si fa o no faaaquestes
paraules: Cree que una de les millors
condiciona de sla costra tasca poética,
que amb.. tara d'entusiasme i devoció
caig seguint -des :del s-eu començament,
és precisament -la natural musicalitat
dels vostres versos; .jo ei 5 trobo perfectes de. forma: canten be, perque
posseiu el sentit del ritme , que rann en
la isócrona distribució dels ictus en el
vers, que és quelcom més que un compte matematic de sillabes, /a qual cosa
solea confondre ben sovint alguns dels
nostres pactes. Per això tumbé els
nostres compositors, en cercar lletres
per traduir la seca inspiració, rararnent assoleixen la connposició poética
que ben justament s'emmotIli al seu
sentit musical, i mis cal un esforri suprem per arribar a inquibir en una
ratlla niielòdica snau i plaent. a l'oicla,
uns versos manca-te de ritme, descuidats de forma. i desiguals en la rlistrP.
biseló dele ictus ; torrespenents a'- les sil-

tabes.
Com e's exemplar • •en aquest sentit

la- nostra caneé popular! Agafeu a
Id-zar fatal-sesol d'aquestes caneons ,
veureu quina igualtat de ritme, quine
successió tan justa i precisa en els acrente de la Iletra-Per això en la canee,
texte i melodía s'agermanen tan íntimament que arriben a confondre's en
una mateixa • cara. Fins sembla que
l'autor anònim hagi concebut simultaniament la Berra i la .música. Perque
tina composició poética de ritme perfecte sembla que ja canti a l'orella una
determinada melodía.
No linbta que el poeta catalh que
més perfectament h es estat dotar de
l'instan sentiment del ritme fou Mossen
Verdaguer. Per aix6 les seves composicions han pogut ésser musicades per
compositors de tots els temps. En la
mera bibliografia musical verdagueriana hi han anotats -mes ele mil titol's
earrespanents a- altre, tintes composicions originals del gran mustie, posas
des en solfa per compositors nacionals
i estrangers de torea condiciono' i ca'tegories. I es que Massen ' Cinto era
un enamorar de la caneó popular;
n'havia sabut copsar tot el sentit mit'
sichl i se n'havia encomanat ' el seu ritme i les seves helleses.
Vos, amic Fages, lambe Ineu begui
amb profit en les fonts de la canfió
popular. Afolles de les vostres composicions altra cosa no són que escaients
i encertades gloses de cançons noStradeS seguint el seu ritme i la suavitat
de les seveS cadències, i per alió haveu assolit aquesta qualitat essencial
que A t'admirable riatt,icalitat ' dels vos-

tris versos.
Franoeao Balde,

P re.

,Et.eoyeigueL DIRECTORIMItITAII
EL GENERAL PRIMO. DE RIVERA, PARLANT DEL PROBLEMA Dei
MARROC HA DIT QUE DINTRE LA GRAVETAT QUE COMPORTA,
Hog
yA TIRANT
EL SENYOR BENAVENTE HA TORNAT A L'AJUNTAMENT
PLACA
ARTISTICA EN QUE SE'L NOMENAVA FILL PREDILECTE DE
MADRID,31
LES INSIGNIES DE LA GRAN CREU D'ALFONS XIII QUE EL REI LI
y4,
IMPOSAR EN SESSIO SOLEMNE
LA. VENDA DE TABAC ' DEIXA A L'ESTAT ESPANYOL UN
BENEFiei
LIQUID DE 227.133,252 PESSETES L'ANY
NO ES CERT QUE ABD-EL-KRIM•
HAGI .MORT
Madrid. 17. 2-Un telegrama . de Tanger assegura, que el Raisuni ha mort
divendres proppassat, a conseqüència'd'un atac d'urèmia, .
Iguala/cm pot assegurar - se que tot
_el que sisas .elit -respecte la mort de
és inexacte.
NO S HA •CONFIEMAT- LA . MORT
p EL RAISUNfi.
Ternas-Ha circulat el rumor de
que ha mors el Raisuni, atribuint-se
la defurteió a ordres donades _per Abd.
disacerlarebut. aquesta infärmació de disserstis : condacies , no
s'ha confirmar.
.
•
.
Els rifenys de Benibursiaguel diuen
que. el Raisuni es troba en •un duar
de la muntanya, no nuny dAxdir
que Abd-el-Krim el té ranear jura amb
el seu net Muley, qui era caid de Beniares i sols té una esclava per atendrel
• El Raisuni perd el moviment i dos
nada la graceat del seu estat, no seria
estrany la seca defunció, .però, fina
ara no s'ha confirmat la noca de Fem.!
metzinamentENTERRAMENT DE L'AVIA-

anyleriim la sort que hi hagi
poe, 'paludisme.
-Hi ha, per consegüent ha afegit - pocs malalts i els
.subministres es fan molt be.
.afegit-va millor,
però compre es un problema a
continuar.
„ .
-S'estarà mält teraps a Madrid? - ha interrogat un off:te repórter.
-Ara - ha' con tes ta t cml Presiden t acompanyaré el Rei
en el sets viatge a Andalusia, on
romandrà sis o:set dies, i des:pres . tornarä i em quedaré aquí
al temps necessari per resoldre
. els ,acords que calguin amb el
Rei tel •Govern.
El , ' generad Primo de Rivera
ha rebut-al ministeri de la Guerra,' on s'ha trasnadat des del
Palas), -acompanyat del marques
de •Magaz, ele- sots-secretaris
d'Estat i Governació, i ha despatxat amb els sota-secretaris
de .Gràcia í Justicia
Instruc,•
ci6 pribtlica.„
Parlant atril gla'Perf.odistes,
ha -dit 'que * la situacid 'al Marroe és admirable:'
El deaernbre darrer foren repatriats 35.030 Alomes, i en l'actual mes..tornaran 2 6 batallons,
per ordre d'antiguitat a l'A. frica.:,
.
•
Ha elogiar... l a . tasca del gene,ral .Saro en , construir tildes de
defensa pea sorprendre , l'ene-

navente per un deute que tenia pendent de quan fou empressari • del
Teatre Espanyol.
L'Administració de les obres del
senyor Jacint Benavente ha facilitat la seguent nota:
"En arribar a París, de tornada
del seu viatge per Egipte, el senyor
Jacint Benavente assabentat; de
l'embargament dels seus béns, i ha
telegra fi at ordenara al seu apoderat,
senyor Martínez López, que pagada
de seguida l'import del deute
després tornes a l'Exora:. Ajuntament la .placa i les insignies que 11
foren lliurades amb motiu de
menatge que a honor seu s'efectu4.
el Prinier de mare de 1924, i a nana
a mes Mores 1,0 05 pessetes per a
la beneficencia municipal.
El senyor Martínez ha complert
les seves ordres avui, 177crabril."
LA SITUACIO FINANCIERA,

DE L'ESTAT

Madrid, 17.-"La Semana :Finan.
ciera" diu; . ,
"El compte corrent de la plaga
del Tresor en el Sane d'Espanyi,
presenta un ròssec de viat-i-quatie
milions de pessetes, contra quaratiia
nou de la setmana anterior. Durant
DOR,MUÑOZ ,.••
'
uns guante dies continuará, constant
- A'' les • onze r'd'aquea'ü
en l'actiu finas que passi al Banc per
maní sla celebrat el sepeli del ti-:
conmutar-se, en primer lloc, la quan•nent aviador Emili Aluffriz, mott
per una bala enemig,a quais volava,
-Les -troles.• -ha afegit --,-- titat equivalent en pessetes del cornpsobre Beini-BuChifi.:
rmataren ahir -tres caps rebela , te• corrent en or, que és de vuitanta
' set milions cuit mentes vint-i-una mil
de perill.
L'acte l'han pi-esidir els generals
•;
.
,•EL• PRESMENT,..,DZMA MAR- cent trenta-vnit Pessetes, segons rúlAldave, ' -Ferhändez Pérez,. -cap
tim balanç, i --encara es :tardari al.
XARA' aSEVIBLA...
viació tinerirdSränel Bayo i el gers
guns dies a .consumir
aqueita eqül.
_
tres guarra' i;l.'••n.;uif ita ''arribat
ma del mort jbsep, ülferee de regir:
lars
seu despa' tk"•Oteiált-d cap del doveiii7 Valencia en pessetes per comeneas
després, usufructitant la arana fitts
Tots' els'eetimianYs - de les . esquret
En saludats....dassageriodistes ha dif tres ceras einqua'dt.t' mihons que a u drete 's • '1' els Al'Selt-4sei
d'hidras
hans que hacia`Mall diverses visites al mi- toritza la llei d'ortiettació bandäria.
.
7
•
.
evolucimMt clUrant el sepell, ' timar nisteri ale la Guerra, peró que tro hi
Jutjant,. dones, a ' ba g e--dels antel3
flors sobre
cha res de nou.
•
tomba.
riors antecedente, hom pol calcular
Durant el sepeli eJ general-García
-Ja els he dit aquest matí--Lha
Aldave ha imposat al cadàver la me- git-que si deSpres d'examinar: 4'1: nr que , abaps de ristra caldrà fer una
emissió per aló que aleshores es dedalla militar,. desfilara . davant crelf hsaumptes.'terina ,en
suti•
' torces del •-regirnent d'Africa d'I•
quelédin noticiabld'ele he • cómühicare» gui i sper a lest áltres•atencions del
pressriPost.."''.
viació.
Ha confirmat qué deniä Osar sor:
,
'EL,. MARQUES DE COMILLAS
e
apa
''Se
'tirà
.
efil
"a
a
z
l
la
reARRIBAD,A_DEL Q NE RAJ,. PR I -:
-MALALT- GREU
cent desgracia de ftmmlta gite ha soMO-DERIVERA
ha' tret entusiastne en la rea. • - Madrid; .:I7.-2•Des• que estä
Madrid. 17.-A dos. quarts d'oras. í
trtalalt, a Midrid, el marqués de Colització d'aquest C'iatge -at 'Aticlatusía.
del mati en -el ràpid d'Algneira's
millas.
ha. a Madrid .4-general Primo de Wrs EL ' CONSELL DEL DIRECTORI
Anit passada empitjora i aleshores . 41 Consell del Directori ha acaban
foren avisats das metges. entre aiti
l'estació ..fgu.rebut üelasseus 011 1 . a dos quarts de miau de la nit.
el doctor Ortiz de la Torre, els qttal4
don íiqucl i don . Fesean, el seu gernial'• s Com de . costuress . el .geueral Vallesa
diagnosticareis que es tractava d'aftte.
a
don Josep, rinfant.don Ferran. el mar-2' pinosa, encarregat de facilitar la refebroncopneumonia.
ques: ele . Magaz•-atnb tots • els- vocals •' rencia als . periodistes, ha. manifestar:
Passi ta nit mas sossegat
-Senyors,
realment
la
reunió
que
del Directori., Secretaris de tose els de,
metges han tornar a re.conei*er-lo
pir tarhen6,..iticlris iris det Treball • ' 'hem celebrat no .ha estat un Consell,
as-ui confitmant que el diagnóstic:is
Instrucció'' pública: que Imanen tornas' .puix • que encara smo hem estas reunits srett. A darrera hora .sba accentuat:
ni una hora. ..- •
.
,
=metas als'ans 'd'Henal i Sevilla; e/
`la gravetat pecó no s'ha
Durant aquest temps, el general Pricapita general dora .Valeria Weyler;
'cap noticia facultativa.
mo
de
Rivera
ens
ha
parlat
del
Marcap del gabniet militar del Mi:genera/
ASSEMBLEA DF, LA CONFE,
roe.
Ens
ha
exposat
les
impressions
Zabalza: presideat,del Consell Suprema
DERACIO CATOLICO-AGRARIA
que ha recollit durara: la seca estada
de Guerra i Almäna general °nazca;
Madrid. I 7. - La Confedera-,
a A frica, lestat i situació en que es
almirall sensor Carranza i Ribera;
eis:) Nacional Calblico-Agrärté.
troben les Z011e S recorregudes. aitsi con/
contralmirall senyor ' Montero;
lt començat, les sessions ele la
la situació global dels assumptes
rector de seguretat general senyor
novena assemblea ordinäila
Marroc. No hemsfet-res smeutie aiszó;
Hernandez, i nornbrosos generals i ofianual,
sota la presidencia del
110 hem despatxat eaP as s
- umpte nt
cials de tots - els cosaco: 'entre els' quals
senyor conde de Casal, del conhan acuda els sota-secretaris.
veieretn els . generals Carniago i Gar:
senyor Rafel García TuPer altra part, no tedern temps de
fión de Lara , recter d'aqueat'
cía Morello. coronels senyors Franco,
fer res mes, ja que el president efeeSerninari, i d'altres persones del
cap del . Terç i cap de regulars coronel
tiu i el que fins avui ha estat presiConsell directiu.
senyor Gonzalez Carrasco.
De les 3.1 Federacions .que
També es 'trobaven a l'estació el ge-' dennt del Directori, marqués de
conté
l'organisme, asisteixeni a
Magaz, han d'assistir aquesta nit al
neral director de la guàrdia rélyli til'assemblea
31 delegacions..
banquet a obsequi . deis nous cardencar general censor Burguete a comisLeón,
I.ogronyo, Madrid, Manals i que ara _mateix Iran anat
akins de l'Ajuntameat . i ' de la Diputalló, Múrcia, Orense, Oriola,
tullan de la Nunciatura.
d& amb el president 'd'aquesta última
Oviedo, Palencia, Palma de MaBENAVENTE
corporació i l'alcalde; el Comité de la
llorca, Pamplona, Salamanca,
I L'AJUNTAMENT DE MADRID
Sant iSebastiä. 'Santander, Sé -:
Unió Patriòtica, el senyor comte de
g,Jvia, Sòria, Terol, Teledo, VaMadrid 17.-Avui l'alcalde ha reBilbao, el senyor Dómine i moltes allladolid, Zamora i Saragoasa.
tres persones.
but la visita del senyor Gregori MarEn la sessió es llegi poi se.
En . baixar del tren el general Primo
nez López, el qua!, allegant desee el
cretart
la alembria que aquest
de Rivera form 'acollit amb un aplaudij
representara d'En Benavente, Ii (lidirigeix a l'assemblea -.en nern
ment.
gue que tenia ordre de tornar a l'AmIel Consell Directiu. per tal de
El cap del gobinet militar dcl rei- juntament la placa artística del seu
donar compte. de Ila•vida de la
nomenament de fill predilecte de
genera! Zabalza, ha exposat al general
Confederació durant el propMadrid i les insignies de la Gran
Primo ele Rivera el desig de S. M. de
passat any, mereixent Paprovecid i els aplanditnents dels
que acudis al Palau a•despatxar
Creu d'Alfons XII que li torea imsembleístes.
posades en sessió solemne pel rei.
Ha contestat el marques d'Estella
Després es reelegí, tegati-,
L'alcalde s'lla mostrar contrariat
que ho faria tan aviat com candes de
zatit-se, eft nomenament de
per aquesta resolució, que eh no
roba
seil clirectiu fet en rAsserableä
creu justificada i molt menys quan
El general Prima de Rivera, des-'
anterior, i es passà a l'estudli
l'Ajuntament Irania manifestat en
prés 'de conversar lareument amb
dele pritners assumptes que files votacions hagudes pels diversos
marques de Magaz i altres vocals del
guraven a l'ordre del die, dedielements, radmiració a Benavente i
eanr-se gran , part dele temps
Directori, fou saludat pels periodistes
a trartar de l'organització de .ta
Le /i hada retut admiració jastissi, als • quals manifesté que no .hi hacia
propaganda
confedera/.
atta pels meras que corresponen a la
res de particular i que el viatge havia
EL CONSUM DE TABAC A LA
seca persona, ostentant per a aixó
estat.molt felia
la representació del poble, i Ii ha
t,Nci'.hi ha notícies-afegí.
PENINSULA •
pregat que trametés al senyor Be.I../es Mimas despres i acompanyar
Segons una estadistica s recta/ida ay*
navente
'el
seu
desig
'
que
ajornés
de4 asutrques de • Magagt despatxaré
per algun peribdie, la quanthat de
aquesta determinació, per si, amb
amb cl • rei i canviarem impressions.
tabac que es ven anualment a Espapogués
ésser
mes
calma,
canciada,
Ha acabat dient el president qua.
nya s 'eleva a 304.652.7t2 quilos, que
fent-li veme les responsabilitats que
aquetsa tarda. segons costum, es reuniprodueixen al Tresor, per serme nfig,.
aix6 podria dur-li precisament per
rà el Directori.
un benefici liquid de 227.133,252 pesl'alta
representació
intellectual
de
setes.
DIU EL PRESIDENT DEL DIfi/1i la prenia.,
RECTOR/.
El consum per habitant és de 2033
Peró
clavara
la
insistencia
del
repcssetes. Només a Madrid es fumosa
Madrid, t 7. - Minuta despresentara
del
senyor
Benavente
en
prés de les onze han arribat,
per valor de 36.968, 05)0 pessetes
Palau .el general Primo de Ri- complir l'enchrrec, l'alcalde s'ha vist corresponent 46'21 pessetes per any a
vera i el marques de.Magaz.
obligat a admetre-les provisionalcada habitant. Els de Madrid copenHan estat a la cambra regia ment i fins que l'Ajuntament acor- mema diäriament en tabac 101,283
pesfins a un quart d'una.
dí, en definitiva, el que cal fer.
setes.
-Quistes impressions porta
L'alcalde, respectant ractuació de
Aquestes
darles tenen com a base
del Marroc?
-El problema - ha contes- tothom, creu necessari consignar una població a Madrid de 800,000 aniaquesta
dada
per
tal
que
l'opinió
esmes,
segons
estadística.
tal el generall Primo de Rivera - diratre de la so y a impor- tigui assabentada deis fets.
Barcelona fuma quelcom menys: un
El motín de tornar aquestes inläiscia i la,'sseva gravetat, .té ea45'rr per any i habitant, que come.
'da din major desenrottlament. signies ha estat, con) hom recorda- pon a la xifra anual de 36.066,00a
L'exèrcit està niolt"bÓ i aquest rá, l'embargament que sita fet a Be- de pessetes.
- --
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ATALLINYA
OLOT
Festes.
oses :: Premis
senyera.
rafia :: Una
Vacant
Nemeol pals
ament

Altres noves

/ces els häbits de reiic.laris sa , en el conVent
eittlat, la senyoreta
ho han fet en el del
t Cor de Maria, les senyo.'.irancca Plana i Teresa
llä estat premiat amb 200
tes e: Sindical Agre,la
lit i amb 1,5CM el
stellful'
(;anetes. a fi de que puguin
girar el local de la Cempedesnata per un lacead]
ps ema,!3.
f c S t eS de. -Pesque han
Mol; animades, have,a-hi
,encurrencia a tote els
s. Fu molts els forastine.a,s a la nostra
la darrera setmana
sVilIP-•r" demogràfic fou de
1
naixements
i 1 mas
.t.
A *,• s g b-, sia dele PP. Caha :ngnt amb gran
nila. la benedicció de la
ira de l'Associaciö dels DiEnea UfStiOss , apadrinant- la
,cor 1-trtaventura Tremole3 S s nyoreta Catarina CaSr.
resar del “Triai" s'ha
força a.nintat. delectant-se
stent amb les áudielons.
anee, que foren nombroses
(tildes.
ltjuratament estan cepoel públic per a les reciamis a. padrö le cèdules per
,vv:n a nt, aixi eone el prose1:nari per a l'exercici
plaça de
Vacant
municipal supiera del
de Santa. Pau.
nomenat Aricar' de
7, pa:-föquia. de Montagut,
N;quel Torn.
phlia d'aquests darrers
',exat ben assaonats els
hurtes, perd per als
i rius caldria que
als encara.
la

IGUALADA
rmer Aplec de la Sardana.
del Sant Cr:st d'Igualadaou ...e,,brat el primer Aplee
la ha:irme, a l'ermit a de la
• Viene de Pasqua, amb
lega e s plèndid i amb una
ür, C0111 mai s'havia vist.
ra e preludi cle la. testa,
ges'org,anitzä una halla sardanes a la Rambla de
/3idre, a ehrree de la col:A-Miga Pep, de Figueras.
rierna , a 1 - e:e:mentada er, digné rnissa de. campaciebrada pel P. Sacarles
Lereas, caputxf, i cantada
:. : 0 1 1,6 de: Noia, dirigit pel
e :Miguel Jordana, repar-.
ce en acabar uns escaients
a!eris.
al reigdia es dansà e! ball
Ciespella, tfpie
amts se g uit es hallaron alea hauses, igualment que
tu , cona a final de fes,e ballä tota una malicié) de
ines.
esultat d'aquest aplec
pal dir que foil un esdevet.
' ,as de Pasqua. festa riet
Cr;st, se celebraren les
• ;., ns religioses d'aquesta
.athb gran assistència d'i.....fent-hi acte de prermtoritats.
BANYOLES
:: El Cementiri Vell.
e s:: Sarsuela
Naves sard aner.
futres noves
lairz, • - • zs de Set mana Sane la processó del
;yrnb molla solenanimis. recorrent els
consuetud.
j Divendres Sants
U)» visitats els dos ce1'13. T , d, el que el Nou té
ga,
ben adornat, el
9
de ruinös i airando-

sagrats on
',en els nostres avant'a
a en vfetimes d'una ne.,a SenSe,
a les autoritals que
n tan aviat com fit e rnani fixat, evitant
tots els
visiten.
II Viij polde de Serinyù. va
l' rar- s e dianas passat
`nolge a la Vellesa. A les
del walf la representació
'e Central de la Caixa de
j els representants
rioe ursal de Banyoles, fonei.ell s per les autoritats.
rie, <Marte d'onze
celebra.
pels vells difunts quo
n e star., homenatjats. cienel s !loes de preferencia,
Yes autoritats, els vells
de l'hornenatge.
les (AV:"
foren.rePartits als
algunes robes de vestir
i
seg uidament foren obSR arish un banquet a la
4n-cloral, servint-lo el Peal/0mi.
t errenys

,. e s tres de la tarda se ce°Inri v etllada al teatre June tan t-se P"Himne a la Ved 4 1 senyor Carreras, seP e esies i discursos, re-

presentant-se com a final el
drama allusiu a la festa titu:at
"Tal faràs, tal troberhs".
A les sis de la tarda, la seccid recreativa del Cerote de Catä:ics de la nostra ciutat dona
la representació del drama titulat "Don Gonzalo o l'orgull
del gec" aconseguint, aquesta
represeniac
ió un sorollós èxit.
Tots e:s actes d'aquest homenatge a la- vellesa foren moit
concorreguts. Feliciten.' el veritable instaunador i anima de
la testa, mossen Joan Trusell,
actual redor de Serinya, estimulantdo a no defal:ir en -una
obra tan cultural i exemplar.
—Tambe ha celebra'. seva
Festa Major el poble de Colmen, amb grasa nombre de visitants de la nostra ciutat. Hi
moltes audicions de cardanes per la reputada orquestra
"La Selvatana" i la banda del
regiment d'Asia, de Girona.
—Al veí poble de Mianegas
s'ha celebrat lambe el Roser,
tocant-hi cardanes l'orquestra
"Unió Banyolina".
— Ha debutat la companyia
de carencia i operetes de Marien Beta, omplint-se de gom
a golas cada. dio el teatro Vila.
, compositor compatrici nostre . Josep Sadezra, ha
acabat de compondre dues sardanes mes, titulados "Somriure" i "I.Mcieta", essent la darrers un conjunt ele • cants populars de la terra, ben ordenats.
Felicitem el emite compositor
per la seva tasca.
—Ha estat mort un gos que
presentava simplomes de ràbia
i que havia mossegat altres
gossos, els quas tambe han estat morts. Arnb motiu d'aixö
l'alcalde ha ordenat que es doni la "bola - a tots els gossos
que no portin morri ó.
— El temps continua essent
variaMe, havent caigut la setmana paseada algunes calamarcades que han perjudieat
els conreus.
—Ha estat recaptat el segon
trimestre . de Vany econömic
1924-25 del pressupost cl'inquilinat.
—El Dijous Sant, l'Ajuntament visità totes les esglésies
en corporació, assistint-hi el
deilegat governatiu de la nostra
ciutat.
—L'Asil de Vells Desemparats ha fet una crida a les persones caritatives percate donin
ei seu ajut en almoines, car
l'exeés el'asIlats no els permet
tan sols poder cobrir les despeses de l'establiment.
---En el mercat de dimecres
es notä una forte baixa en el
bestiar porqui.
MONTBLANC

La Grècia Groga st Setmana
Santa :: Desgracies
Obituari.
Altres noves
Cona a digne coronament de
la temporada teatral de Quaresma, tingue lbs'. al Centre de
Lectura, una esplöndida festa
que a l'ensems ho fon de companyonia i d'obsequi a l'entitat
hurnorietica "La Grecia Groga",
(le Vilanovia i la qual
visita la nostra vila.
Diumenge, a quarts de vuit
del vespre, a l'arribada del tren
(ni ei qual venien e:s que havien
dé-set' els nostres 'tostes, era
materialment Impossible transitar pel moll de l'estaciö, degut al nombrós públic que hi
havia desitjös de presenciar
l'arribada deis vilanovins.
Aquests, en nombre de 65,
Huila l'original barretina groga
i blava, es dirigiren, presidits
per la seva fambé original bandera i acompanyats per individus de les Juntes de: Centre de
Lectura i de l'Orfeö Montblanqui, cap a la Casa de la Vila,
en despris de saludar el senyor
alcalde executaren un parell de
peces, essent premiades amb
forts aplaudir/ante prodigats pel
nombrós pnblic que s'ap.egia
la playa d'En Prat cle la Riba.
A la nit, al teatre del Casal
del Centre de Lectura, fou posada en escena, amb lote propietat, l'admirable producen')
"Vacances reials", la qual obtingue una admirable interpretneiö. Seguidament, els nostres
visitants cantaren diverses peces del seu extens repertori, les
quals foren molt aplaudides,
especialment uns cuplets
sitas a Montblanc i a les morab:anquines, i Lambe d'altres allusius als socis del Centre. En
obsequi als forasters, ere acabar, es dansis fine prop de les
quatre del matf.
Dilluns, els "grecs grocs"
marxarerLal matí cap a l'Espluga, Poblet i Les Masies, portant un grat record de- la ecosIra vila.
- -Està assenyala-da la data
del 7 de rnaig vinent per a la
nevieid a Tarragona de les
excepcions del servei
—Les festes de Setmana Santa han estat Iluidfssimes. Els
oficis i altres func,ions religioses han . estat molt animats,
particularment la fundó de la
tarda del Dijous Sant, en la qual
els cantaires de I — Orfeö Montblanquf" cantaren solemnialment el "Miserere", que fou
contestat fervorosament per un
estol de noies i senyores.

A la pxocessó de la nit velerem el misteri de l'"Ecce Homo", que feia una trentena
d'anys que no sortia. El segadci era formal per socis de la
Germandat. Igual que. l'any passat, el "Misteri de l'Hort" fou
acompanyat per una seixantena
de socis del Centre de Lectura. Com a innovad& no del tot
plaent a la vila, darrena el "Sepulcro" anaven e 1 s dotze
apòstols i les tres Maries. Eren
sude i notes filies de socis
la societat "Le, Artesana", als
quals acompanyaven una vintesocis amb
na
L'Ajuntament, presidit per
iuicmslde senyor Panades, aseesti a tots els actes.
— A la partida Roca, Sanxia, i
mentre arrencava un cirerer,
En Salvador Güell i Pulan tingue dissort que li caigués
l'arbre damunt, procluint-li lesions tan greus que mori
mateix dia.
—Tenme Sans. fill del ferrer
que hi Isis a la carretera, done
gut per "Gurdiós", sia tenis' la
dissort que se li enfonses una
tramada del trespol, d'on havia
anat a cercar. palla, caient a la
botiga barrejlat anab les lunes,
i produint-se ferides Reos, de
les gneis gairebe n'está, guarit.
—Completa . ment restablerta
de l'operació quirúrgica que a
Barcelona -H fon practicada.
hem Ungid, el goig de saludar
la distingida muller del pastisser senyor Josep Torrellas.
—Tambe són aquí, de tornada de Barcelona, els senyors
Ramoia Folch 1 Damau i Josep
Bertran i Cendra, completament
restablerts, després d'haVer estat operats a l'Hospital del Sagral. Cor.
—Després de 'larga malaltia,
ha mort . la gentil nena Roseta
de Subirle i Soler, de vuit anys,
que era el goig de la seva
a la qual adrecem ei nostre
condal, especialment al seu pare, el metge senyor Josep Subirle.
—Ha mort, a l'edat de 77
anys, el senyor Josep Hortet i
Sold. Rebi la soy a víciela i
tot el nostre condal.
—Acompanyem ea el sentiment el matrimoni Josep M.
Montseny i Josefa Lladó. als
gneis la mort ha pres llur Silleta que tan sois tenia onze rasesos.
—De resultes d'una operació
ha mort a Barcelona la nena
de quatre anys Rosa Solé i Malet. Reposi en pan!
VILANOVA
CaFutbol :: Les Caremelles
sament
Durant les passades festes de Pasqua, el primer equip dele Alumnes
Obrers asta a Vich, contendint en partits amistosos, el dies 12 i 13, amb el
primer equip del Vich E. C. Els resaltats foren dos a un a favor dels
vilanovins el primer partit, i de tres
a un favorable als vigatans el dia 13.
Es esperat arnb interés, entre la
costra afició, el parta acunciat a celebrar-se en la nostra vila entre
aquests mateixos equipe.
Diumenge, clia 19, fruirern la vinguda del potent equip de primera categoria Grup A, F. C. Martinenc.
—Com de costum, aquest any tumbé han sortit a fer les seseo cantades
per la nostra vila els grups de cantaires de les societats "Orfeä Vilanovi", "Grècia Groga" i "Societat Coral", i tumbé com de costana tot el
poble en pes ana darrera d'ells fins
a la matinada.
—Diumenge de Pasqua la societat
"Grecia Groga" va anar a Montblanc
a cantar les seves canñons, quedant
els montblanquins i els volanovins complagudissims, per les atencions reciproques.
—Dilluns al vespre, en tornar de
l'ermita de Lurdes, En Joan Figueras,
que guiava un carro on hi anaven algustes dones, tingué la dissort de castre del vehicle, pasant-hi una roda per
damunt del ventre. Fou auxilias irnmediatament i portas al Sant Hospita. El seta estat inspira temences.
—Diumenge passat, ésa 12, se celebraren, a !a capella del Sant Hospital
de la nostra vila, les noces deis joves senyoreta Margarida Salat, filla
del nostre carissim amic i ferm catalanista senyor Salat, ara el senyor
Francesc Soler, fill del ric senyor d'aquesta població Sebastiä Soler.
Els desitgem teta mena de felicitats.
SANTA COLOMA DE QUERALT

Futbol

Caramelles

S'ha jugat el primer partit de furbo] de la temporada entre el tercer
eritép del Barcelona i el primer equip
local, resultant vencedors els lomasters per sis gola a quatre. L'equip del
Barcelona ha agradat molt al públic
especialment els defenses i la
davantera, havent demostrat Just, l'extretn dreta, que és un jugador d'alta
classe, si be una mica massa individual. Dels nostres. Roig el millar,
treient pilotes impossibles, i després
Pone, que jugà de mig centre al segen temps, i Gual, que s'e,,capava peri1105aMent. Foil molt notable un gol

que marce l'Estaella en un comer,
d'un opOrttin'SSiM cop de cap. -Arbitra,
be en general, En Sabaté, encara que
dona un gol als forasters que produí
cridòria entre el palic. Vingueren a
reforcar l'equip local els jugadors Sama i Virgili, del Tarragona. però no
pogueren jugar. car til capitä de l'equip local va valer fer cara a l'equip
tara amb els seus propis elentents. Per
a diumenge vinent s'anuncia la v:-

gula de regule de Sara Martí de
Maleta.

ELS ESPECTACLES
TEATRES

+444444+4444+~÷,p4+4++,
TEATRE GOYA

No («idea

Gran Teatre del Liceu

Gran companyla cdmico-lfrica de
marionettes del
TEATRO DEI PICGOLI, DE ROMA

aquest

Temporada oficial de primavera. Companyia de
BALLS RUSSOS
sota la direcció de Mm. Serge
Diaghilev. Repertori antut i
modern. Importante estrenes
a Espanya. II úniques fu n
-cione(9dt2ar).
Queda obert, l'abonament.
Ale senyors abonals a la darcera teraporacla d'hivern se'le
reservara les seves localitats
fins al dia 19; transcorreguda
aquesta data l'Empresa disposera de les que no haguessin
estat retirarles. Com de costura, l'abonament a la temporada de primavera dána dret
preferent per a l'abonament a
la temporada d'hivern próxima.

Teatre Catalä Romea
Telèfon, 3500 A
Avni. (Resabie, a les cinc de
Ist tarda, dos grandiosos èxits,
preu popular : LA FILLA DEL
MAR i TRES I NO RES. Nit, a
ritirel a Muro! A MONTSERRAT. Exit formidable de l'obra. de la interpretació i del
decorat representant els mes
famosos indrets de la Santa
Muntanya i de l'interior de
l'església on es canta per l'escolania el famós "Virollai", de
mossen Cinto.
- Diumenge: a dos quarls
quatre, La xinel .la preciosa; a
dos quarts de sis, A Montserrat; nit, A Montserrat.
- Dilluns, 27, benefici de
MARTA VILA en la seva creació
Montmartre. — Llegiu
ci f:, special de les dues funcions
de :a primera ingenua parisen
ca MADELEINE RENAUD i el
"icono premier" Charles Granval. Dies 27 i 28. Es despatxa
a comptaduria.

.e4444444+44+44444++++644.
TEATRE TIVOLI
COMPANYIA
MARGARIDA X1RGU
Primer actor Alfons Muñoz
-01118.1•M=1=11.12•

dissabte, a les cinc
de la tarda., segona d'atoonament i q tardes aristocrittaquee: La comedia dramätica de Pirandello
COMO ANTES,
MEJOR QUE ANTES
Nit: Reposició de l'obra
LA DAMA DE
LAS CAMELIAS

OLYMPIA
Avui, dissabte, a les den de
la nit:

NAPOLEONICAS

(Escenes del primer imperi)
El meravellós espectacie de
OLYMPIA.
Escenes. — I, Símbol; II, Damiselles i pelrimetres; III, La
"toilette" de l'emperadriu Josefina; IV, "Un contratemps"
(quadro històric de L. Cardette; V, TI i VII, Les campanyes
de Napole6. Als camps de batalla de Jena; VIII, Espoleó a
París; IX, Festa a honor de
Napole6; X, Les joies, presente
imperials; XI, Escena en un
carrer del vell París; XII, Un
casament a l'església de Santa Genoveva; XIII, Intermedi:
efecte lluminós: XIV, Una festa als jardins de Versalles.
p reus: Butaques primera
classe, 7 ptes; butaques segona
classe, pies; entrada general, 080 pies. (impostos compresos).
- Desale, diumenge: tarda, a
dos quarts de i nit, a les
deu:
NAPOLEONICAS
El meravellós espectacle de
OLYMPIA.
- Dilluns, nit, i totes les
nits:
NAPOLEONICAS
Es despatxa a comptacluria
per a totes les funcione anunciades.

Es despatxa a eompladu
ria i al despatx de revenda
de la placa de Catalunya.
núm. 9, Centre de localitats.

e+,4444+9444+0+4444+114441
644-4-1444-44444-144440444440

TEATRE NOVETATS
Companyla de comädies del
Teatro Infanta Isabel, de
Madrid
Avui, dissabte, a les cinc
de la tarda:
Matinée de moda
EL AIRE DE MADRID

1111•0 n0 n111n0•1n0•So•M nlemeem.o.Emenoem,,,

No ohlideu
z tül es 1

Nil: Disraell

4.144-044+11-344~~44+4

TEATRE COMIC
Avui, sis-sable: tarda, a dos
cinc, i nit, a les deu:
quarts

Teatre Català Romea
Aquesta nit:
ASSOCIACIO DE MF.RCERS
A MONTSERRAT
Es despatxen vals a la Cooperativa de l'Associaciá ((Iiral, 5, pral.-- Teléf. 2102 A).

ESTRENA
als aristocratice salons
KURSAAL. I CATALUNYA

RAMPER

CINEMES :-;

L' INFERN
DEL DANTE
magistral superproducc16

"Fox", I de la meravella
natural

L'eclips1 total de sol
a Nordamerica
.+44+044441+44+4

+44.4+4+44-~-6+444-teee+ei
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
Arut, d/ssabte, grandiosos programe g . Clac Axila. La Peilfcula
cOmica No e t perdis, Rosalia; A
cops de puny; La carta, de la casa
Gaurnont: Aventura del vol, per
consta/ice Talreadge, t Noticiari

Fea

1

KoulliHsrdHrk

t+4404.4444+4.4.4

Monumental - Pedró
Walkyria
Aval, Llissabte, AxIt; La casa de
la Troya, 1 jornada: El eic16, per
Wallace Re/c/: La papallona que
es crem les ales, ii er Lya Mara;
L'amant prim it i a, per Constance
falutadge; Els papera d ' En Severf;
Actualitats Universal
jeitOs,sliutnengc, , sess p1 mattnat
I a 5 a II. estrenes: 1-a casa
de la Troya, II i allana; Parees
mundanea (Ajurla)

i

)44441+0-1-bee+S-O-e-1.044-044-44e
•4+044 444+044444444444444

Teatre Barcelona
Telèfon 514 A
TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1925
Companyia cömico-dramätica dirigida per
Gregori Martínez -Sierra
Primera actriu:
Catarina Bärcena
AVU/, dissabte, tarda, a
Oil quart de sis: La come-

dia en tres actes, de A. Savoir, traducció de G. Montaner i S. Vilaregut,
LA OCTAVA MUJER DE
BARBA AZUL
Nit, a un quart d'onze:
Segona representació de la
comédia en tres actes, de
Manuel Linares Rivas,
CUANDO EMPIEZA LA VIDA
Demä, diumenge, tarda
nit : Cuando empieza la
vida.

OLYMPIA
El diumenge dia 26 del que
son', a dos guante d'onze, se
celebiarä en aquest artista: coliseu el festival a benefici de
les famtlies de, les víctimes de
la catiestrafe de Les Planes, patrocinat per les primeres autoritets, les quals assistiran a
l'acle.

R3C— RIC
Revista e i', tres actes i trenta
quadros. 110 artistes espanyoles i estrangeres.
BUTACA: 3 pessetes
El millor espectacle de Barcelona i el mes econòmic

DIlluns propvinent
sensacional esdevenlment

(el còmic més còmic de
tots els cómics). Gran succes del notable tenor mexica Ricard C. Lara. lvonne
George, vedette chanteuse
de l'EMPIRE de París.
LOLITA ' MENDEZ
en les grans creacions del
seu repertori.
- Demä, diurnenge, e
traordinaris programes.
Dilluns vinent: Debut
de la eminent bailarina
!li ado Minty

R on!

o4+041.1414)-34.44+114444.14+649414

Es despatxa a comptaduria.

Avui, dissabte: tarda, a
dos quarts de cinc; nit, a
tres quarts de deu. Programa: Projecció d'una pateada cómica, de gran broma. Gran èxit del notable
quadro d'atraccions: Llana
Gracian (bailarina), Les 4
Cadex (trapezistes), Fulvio (enigmàtic equilibrista)

>444444+114+11444+6+644444.0

Diumenge a la tarda: El
cuarto creciente i Disraell.

COLISEU DE VARIETATS

4-1444+1444141,1Krii-beilielp+ti

Nit, a les den:
DISRAELI

Noellipillarli

aimeiee...44+444.444+.44.ffli
ELDORADO

444-144-11444.444+4.444,-(144.9.

Demh. diumenge, a la
liuda: La Dama de las Ca-

has.
Creació de la Sra. Xirgu

DOM

Avui, dissabte: tarda, a
les cinc, i nit, a les deu:
Varietats seleotes
Ultimes de 4a fastuosa i
Respirada- òpera eöm:ea
AL1-BABA
i divertits i nous números
com a fi de l'esta, sobresortint la popular SALOME
- Diumenge, tarda i
immillorable cartel': Estrena de Urraca l ladrona,
i naves varietats.
11+044.^

Teatre Català Romea
Solemnitat teatral. Dies 27 i
28; La primera ingenua parisenca MADELEINE RENAUD i
el célebre "jeune prender"
CHARLES GRINVAL en :es seves geniale n !rerleiOrls L'AMOUR
VEILLE i L'ANE DE BUR1DAN.
"Troupe" de primer ordre.
"Toilettes" de, la Maison Bechoff. Capells de la Maison
Levis. — Als posseïdors de localitats de l'actuació- ROBINNE se'ls reservaran les /aleteaases fins al dia 20. Encarrees a
comptaduria.

).-4-01+44,44144+1,444.4,4444-44

Diana - Argentina
Excelsior
Avui, dissabte: La carta,
L'aventura del vel, A cops de
puny, Noticiari Fox núm. 14,
No et perdis, Rosalia.

Cinema Princesa
Vla Layetana. número 14
Telèfon 1374 A
Sempre programes magnes,
Avui, dissabte, gran programa: L'estiueig de Min I Max,
de gran broma; L'oficial de
ronda, magnífica cinta interpretada pel popular William Russell; Flor de llot, grandiosa
procluceiö, gran creació d'Elena
Chadwich i Janes Renini; L'orfandat de Xicarró, grandiós
film dramätic dedicat a les mares i als fills, pel diminut Jackie Coogan. — Dernä, diumenge, nit: estrena, sensacional
Pel gran premi d'honor, i altres.
4444.44+444.4444.444+4.4

CO LISEUM

1

Avui dissabte: Gran èxit
de la comedia L'ú ltima carrera, del "Programa AMria"; La ciutat del silenci,
drama: Novetats universal,
núm. 97, i El repartidor.
Diumenge: La princesa de
bronze, comedia dramàtica
basa-da en la novella de sir
Gilbert Parker "The Translation of a Savage".
Avis: Es despatxen butaques numerades per a la
sessió especial de diumenge a la tarda.
Nota: Per a la fundó selecta del dilluns, dia 20 del
que som, es faciliten a. l'administracit5 del Coliseum
la resta de les invitacions,
i poden ésser adquirides
per aquelles persones que
per involuntaria omissió
de les organitzadores no ho
haguessin fet encara.

.04441
8.4-4444,44~4114114444444

PATHe CINEMA
OrquestrIna LIZOANO
Avui, dissabte, grane estrenes:
1.'ETERNA LLUITA
comedia drarnatica, LoewMetro, interpretades pels
coneguts artistes Bärbara
La Mann, Earles Williams,
llenes/ Adorée, Pat O. Malley i Wallace Beery. Completen el programa EI
trlomf de la joventut (comedia), per Gina Peles'me, L'as de la trompada
(cömica), t una altra.,
Molt aviat l'esdeveniment de la temporada;
KOENIGSMARK,
conceptuada com iba creació
mes grandiosa de l'art mut
francés.
4-44.444444444.044444444144+
14.4+4,4444-4.44444,44444444,
Dilluns propvinent
sensacional esdeveniment
ESTRENA

No Miden

als aristocratice saldas
KURSAAL I CATALUNYA

a quest

— de —

noul

L'INFERN

DEL °ANTE

Nocuipark
e..e4e.?«.4e.044

magistral superproducoló
"Fox", 1 de la meravella
natural

L'eclipsi total de sol
a Nordamérica
-44-4444444*(4.4 1444.4+4,11444
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ARISTOCRÁTICSKURSAALISALÓCATALUNYA
ELS PREDILECTES

DE LES

Dissabte, 18 d'abril de

LA PUBLICITAT

FAMILIES DISTINGIDES

Afaiti ' s higiénicament

Orquestrina Suflé i Sextet Torrents

p

COMPANYIA THISliTLANTICA

Avui, dissabte, insuperab¡e prog ama: Els Alps canadenos:
èxit de la sentimental comèdia El tirà Felipet; Noldeleri
Fox, núm. 16; èxit del formosissim poema d'amor Ei seo proper la simpättcaartista Marguexitte
h
pi esforç (Goldwyn),
,•
Courtol. Proas de costura.
Nota: Avui, dissalde, de sis a vuit, i demä, diumenge,
sessió matinal d'onze a una, es ilespatxeit butaques numerades per a la sessid especial de deniä. '
-Dilluns, grandiós esdeveniment: Estrena de la magnífica.
suPerProduceiti "Fox" L'iNFERN DEL DANT; on apareix,lota
aquesta part de "La Divina Comedia". Aquest grandiós i suggestiu poema ès meravellosament presomat.
ran

:-: DIVERSOS :-:
.11.11111

MONUMENT A COLOMB
Magnífic panorama

No44

Santiago, de Cuba, La Guayra, Puerto Cabello,
Curaçao, Puerto Colòmbia, Colomb, pel Canal
de Panamá a GuaSmciull, Callao, Moliendo, Arica,
lquique, Antofagasta i Valparaiso.
.NOTA.. 7-- Per Ad, de la Llei Volstead (Llei
seca), ba estat surpesa l'escala de Puerto Rico

n
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Capita

ionigEHrk
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-

ncdrble
amb la Cooper,a eid
pianista Alexandre Vitalta.Inscripcions: Sala ;Mozart.
„.

PER

BARCELONA

Orfeó Gratilene : Cobles "Bar-La Biaba'

. -----

• Sardanas per et. robla 1 coTale. Cançons populars.
Despatx de localitats: Casa
liotesico, (Portal de l'Angel, 1-3)

e

1

Inure

.

1111

obanteum, realiate, de gran èxit
a ('Olympia I Alhambra, de Parta
Ot 7 • e de la tarda I e la una
d• la nit, DANCING APIERMA,

e

.

DE NEGRE8

GRAN FESTA TABARINESCA -

‘44+4.44~111+94444-34-11+4+9

ESPORTS :-;

III
1

Preu: des de pesa.

l'A

[In

Oe fetta, de as a

313

IU

r. C. BARCELONA
• (Clam p : 6 de Catalunya)

Canip del F. C. Barcelona
(L,es Corta).
Per , entradas i localitats:
avui, dissabie, a les taquillas
el Teatre Principal, i demà,
dium nge, a lee- taquillas' del
car0p.

e

Ireibeees,444414444444+0.1140

CAPSES DE LUXE
per a casaments 1 hatetgs
¡No [gs 3 BARGUES
I

38 - Sant Pau - 38

g

Lengua
ind a. ion, pla a .,,m.
aal

Pan. el Estreffw ento, Sonidos Remnetencla.
Sucia, Alla-,te
reL1d0. Dolor da Estómago,
C P
Mal
la t
Hlga'aa,
y Isu dcsatre.2[oa qut dime... d. 11 impureza dc la saagie,

Vd

Ictericia,

PD

tienen igual.

;49

DE YEAT1 EN US BOTICAS O. MALO EATERO.

Remedio universal para aislares.
e sieda ne uunecde
I, u: e undr•
a, entu
paäa --L Iiii/AC/1 Cae BAP.CELOPQ-

,n,fretr

EllIl

Ma-s

(lapsa, 3 1'

ASS
28

.

ïÅRM

COM

RES :-:

3p,

PAPERETES"
neueres. En %en'
preu. karubla cel centre. 50. entre301.

IlltailifillICZNIMXIMISSISSICNEISSIEHEITESIESE3111131(23113111

VE

P

CUIA CAT

NDES :-:

CAIXES

'andais )(unido a qualsevol
pren. Mallorca, 125, inter.
de eabn/s, (l'aren, gran seunretnt. Baratisslmes.

Perca, 125, Interior.

ca"
T APISSOS "nata.
Importan La
t d'Espauya

kspecialltat en lapissos religiosos. Erpo.
quadrus a Poi!, era.
islbe, u i e u r a t le e e te. Ye-bricolen:, Ue mere/
1 umtlluree.—No comprima cense vlsits,
amiesui caaa. Y. NontlecGu. 1.1dterl. a

p ermg an en t. a e

FERROM EILS

111bal r °nacer rizal.).

P/ANn
jau

Manes.

Cepigl a ila a ih 1il idicacia da

calor creuat SOrdina, t'ene
barat. Córcega, 257, porteria,
erenat per s'ataire. Carrer de
la LailversItat, Oit, entresol.

LLOGUERS

No hi ha mis remei que tenyir- se,
ai 'a lenyeat amb Algas d'HorUne
tijngú ho coneixerä, ni 'Is de la seva
ramilla.
L'Alitua dIforlfee da una tintura ciernen i progressiva
QUe II dentara el seu an1ic malle de caballa. Vosté mateix podrà
aplicar-se-la. en alguna minuts. Ea absolutament inofensiva I
no s'exposs el perfil d'abres tintures. No Ii tacarà la roba ni '1
culis, ni fa cap mala olor. Li rara desapareixer te caspa. aseptilzarä 'I seu cabeF1, el fortificara. evitara 11ur caiguda. estimulara Ilur creixença I '1 sin:Orara i hora.
•
De venda • tat arrea. e i piAL 1 Cati•

EC traspassa ferreterla. (odian (lela
mes rimtras Tiarrelona, per
malta de sann de l'arao. Eserlurei 11,638
liambin de les flors. 113. 11/01lir /S

DIVERSOS : -.

CMIEOS

la

universust. 6.

ge

raes, üt

e ssommunnummetmegimmumueauximsginumtnummuneil
u
SS

hnpotencts. Anallsi de ating. orina

una, Ropa,

r a ta ipla

513 Serle

•
,„„ Lä ITICS clara
La 111Ü5 exacia
znia sil ans m es nabarareestistamerima id ia tecm mirami enill

VIES URINARIES.

iNgsAdt ilieserab

CIE

TE

GENERALE

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Poltelluten

CAMISEHIA ▪ Sucursal de Barcelona
C a. talunya., 20
SANS
Boqueria3 32 E I ota nie d' i p erac in s a Dan ci9 3)m
PIaça cle

Estobtfuseats DALMAU OLIVER33. 3. A.
PuidelN es te ladedx4a, 14.. INANC.ELOINIA

mm

PRODUCTE3 HORLINE:
AMI» d'IMPUNE 'patata pregrtaalas pee •Is esbelto blanca,: O. - DEPILATORI (80/1m 1 trietensIb)i -Sa• POLVOS mill latieron!' a 250. • CREMA (mita

lea •rrugues)i itS14. • ANIMA OENTIFRIG• Ten comprimas efsev••••nti); 5. .
INATHOL MONTRY ' ( ecle mlnenela par ale batey* de post): 330. • SA DEL ,
rseresaireite st b•yehug• per • repermersr St ceban> 5'50.

NI

,

blARYCEL

Eseriurei Byudor, Anüge , n. 2. I

crea a la dona, que la fa spareixer
com a vella i que pol dependre la
neva felicitar coniugal de l'aperició
precoç de cebas

t10113 i

senapre seria pi
rible la que al
pas farà sentir
perfum dels poi
"Quimera de
Marycel". Paq

relaclunats Cata/u.
a i provineies vUluira perlar perrunieria amb bona es-

:-:

d'AIGUA dlIC)RLINE

ATHLETIC CLUB DE MADRID

(campió del Gentrei

minucia

ia hora.

el sieterna.

7M1

Badalona.

Els caballa blancs, generalment.
110 predlsposen favorablement. Devegades, el tenir cabells blanca imposibilita de trobar una col - locació. Encara és pitior la &milete, que aquest mal

parn suadrat

Poden viaitar -ea eta die,

Ceffer Pera IV,

Acerque al grabado
a !no cm!» y nora (1,
ta
entrar en

demils secn,aones vieladas. Es una
ounbeina que regula., purifica y fc,talene

-;•71.2.2,-,4'.2.4.

Grageas potenciales del Dr. Soivre

C

CABELLS BLANCS

ed

/FUTBOL
ßt: Asaci ona I parta semifinal del
Camplonat peninsular
Dernä, diunenge, a les quafr s i le da. tarda:

purifican

I pp !

Al ffez eit AMarra

CAIXES

des de t,geo paras, al pea
tramvia, trajecte Ce to
céntiras, mole ben extuate

ordinaria ORQUESTRA JAll-CANO

el Eslreti imie n t'a Crónico.

42

VIATJANTS

PER VENDRE

executant eis bailaba, una xita-

Careta

Píldoras

!a
de BRANDRET11,
Las
sangre, activan la digesuon, y lim ian ei
estÖnlags y ins intestinos. dstin aian el
bigada y arrojan del SiStelna la bi , y

pnidad;
ru

riOnicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

SOLARS

*

Siempre Eficaces.

OFERTES DE TREBALL

›:

virtuosos del
de la densa,
LILLY AMSELKA

gantainiste fran c o -poionesai

q

Puramente Vegetales

•memoria, delor de cabeza, reí-liaos, fatiga
corporal, &d'erina:o y traslortms , nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por

Flores, 14. ramada estala. Princesa. 7 y plincipates
farmacias de España, Portugal y Amenes,.

eninlomades ) rtrnvats. son.

muy y1iollCLEDEN
i

Fundada 1752

- poluciones noclurnas, esPermalorrea (perdi-

Venta, 5 ptaa. franca) Segalli. Rambla de uta

Maree 1 motllures de tata
estile, «n3111111; i llanas Hles 1 bisellades, vidrIerea

PILLE. AGUTTE
MAUD FOROS
1.E8 BANZANI8 11 LOULOT El
MARGOT
CLAIRE e.
(de La Cipalr , de Paris)

MA.L.ALTIES PELL VIES URINA
E. Catalunya. ni, 1.•.Deaaside7

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las de Brandrerfri

ras paraules i a 010 per cada
— una d'ezcea — —

ÄHTS DEL MAL • BID fLLORES, 8. A.
Ponent, 22

ä les den:
ESCOLLIT PR OGRA MA

pessetes tub.

ta.

anob),

•

Aval, mida, a le$ Ellutrp,

LY5 GfluTy

w e.

Indicadas especialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
y para conservar hasta la extrema iejez,
Sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro•
_pi() de la edad.

ate.(aELL0 DE liurnA

LI muele-hall mée elegent. Els arU•tee maa famosos de l'estranger.

Entrada

I

brasate de totes menee en me•
une 1 fuetes. numen en eis en cri ase . corte carmenes. 643 (neIr. rimen 1 Liorna). Tel. 716 aP.

Antic ALCAZAR ESPAÑOL

'

2 5o

u,'

Pelayo, 70

dirs sorninales), cansancio mental, perdida de

Telèfon A 3772

este~«.+4+.+4444+~
PARISIANA

preu ele

4111,111C13

Barcelona.

Solliciteu catälega fent
menció de "Seceld P."

Dcmani - lao en perfumemes, drosuerin

a 0'50 pessetes les den Pr i me-

F!LL DE E. ililiEUERA

MUSIC-HALLS

posats a cultivar microbio.

annannirgranas..n.n.n,

Referències a Barceleina

28. —

p
A

el

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gran Inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PUlGJANER l'aigua no falta
nirtaiazipebitTUMIANER', h. Ninfea que es garanteix per quatre any s .
Tee

EL

Riereta,

eh

etc., al

r. Boa da

salió, la brotxa,

tets i tots els altres objectes Te ,

:ake,a4~011:

SISTEMA "PLANOHE"
(patentat a tots eta petisos)

de

o

BOMBES
RAMÓN PUIGJANER

À FEH
.11111T
del neo tipus rotatlu

FOMENT DE LA SARDANA DE

¡

Be,

+.44> 1 8011BES +444

diunienge. a dos
quarls cinc Tle la larda, conved organitzat pel

¡ Eliminará

111 ••aullalaal•II•111W•••••111811111B1111111118w3 mmmmmmmmmm mvem•inanseeeinaiolapineememmoli

COMPEIE880ilS

. ,

•

=

.

Menéndez

CATALANA

celona" i Antiga principal

p

irritació despr'

o

Tl'afaitar-se.

,

Seceió q ue per aquests :.erveis té establerta le Companyia'
encarnega del trans ort .-vexhibicio a -ultrama r deis •hios'.ruaris que 11 sigma tramesos al dit objecte 'i-ee la collneació' aels 'Celes la venda 'de Is quals, com assaig, desitgin fer ele exportadora.

versitat

YALAU DE LA MISICA

.sentirá cremor

p

Anbau, 17, botiga
Prop de la plaga de la Uni-

ALEXANDgE.E18RJAN881

;No li quedará la cara irritada, no

de Magallanes.
•
SERVEIS-COMERCIALS.

t

g

Avui, -dissabte, a tres quarts
de den Ze la vetlla: Presentació ia Barcelona de l'eminentíssirri violoncellist a rus

I ment, perfectament."

•

Ocells americana. Lloros,
Colorres. Canaris Flautas i
d'aeres ra ees.r? Sinlis TitiS.
iossels, Lulú; i d'Aigua.
Ziabies i (hallares.

NI

'

,

Oran usuta

la PASTA

;S afaitará rápiciament, agradalil

e s en nálits d'exporta ció. —' La Co mpanyia fa rebaixes dc 30
roo en els neiE7s de
determinats artieleS, d'acord amb les vigente disp osicions del Servei de Comunicacions maritimes
SERVEIS COMBINATS. Aquesta Com panyia té establerta tina xarxa de serveis combinats
per als priocipals ports, servits per linies regula rs, que li permet ..n d admetre càrrega i passatgers
cap a:
Liverpool i ports de la Mar Báltica i Mar d el Nard, — Zanzíbar, Moçarnkiic i Capetown. —
Ports dc • l'Asia Mehor, Golf Persic, India, Suma u:, Java i Coxinxina, Australia i roya.
—
N ova Orleans, Savannah, Charleston, Georgetnwn,
El) Ilo, Cebú, Port-Arthur i
SOl7,, eirébec i Montre al. — Ports d'América Central i Nord América al
Balt more FIladelfIa
-Punta Arenas, Coronel i Vallparadis per l'Estiet
:Pacific, de ' Panariná:'•Saiiii:Fnciseo de

•La
MODERNA

Canuda, 31

Usant

carrega i passatgers.

,

Ocelieria

Associacie Intime de COUlfii

COM?

AVISOS IMPORTASITS. Rebaixes a farni;ies i en passatges d'anada i tornada — Preus
convencionals per cambrots especia> . — Els va pors tenen instal ..icla la elegrafia acuse fila i aparells
per a senyals submarina, estan uotats 'del» ma s moderns averços, tant per a la seguretat dels passatgers corn per al seu confort i gust.
Tots el s vapors tenen metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el . as satge de tercera es mamé a l'altura tradicional de la

Companyia.

CONCERTS

-

_—

Solench
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SALA MOZART,

LINIA A L'AROENTINA

,EI vapor REINA VICTORIA EUGENIA
sortirà de Barcelona el dia 4 de maig, de Málaga
el 5 i de Cádiz ete,"ilte a. Santa Creu de" Teneri-

"JUPITER"
tripMat pei

A

El vapor LEGAZPI sortirà de Conotya el dia 6
de maig, de Vigo el 7. de Lisboa , (facultativa) el 8,
de Cädiz el so, de eartagená, 1.ri. Valencia el
tz, de Tarraena . 1,facultatival el 13. i de Barcelona el 16, c4p:xt . Port - Said, Soez, Colorid), Singapore, Manila, Hong-Kong, Yokohama, kobe,
gasaki (facultat iva) i Natig-Hai.

Magnifica jardins oberlis
tote els dies fins a entrada
de fose. :Novas gratas i amocionanto atraccions.
Demir, • ditini nge. a la
tarda:
Ascensió extraordinària del
grandiós mongolfier

aquest

;

.

en els .yiátges
LINIA. A: :FILIPINAS -1 PORTS DE XIN
•.
' 1'
I DEL JAPO
•

TURO-PARK

•

Veracruz Tampico.-.. T
LINIA A CURA,NeNEZUELA, COLOMBIA,. PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor MANUEL ARNUS sortirä de 13arce - lona- el dia ro de maig,•de Valéricia l'ir, de Mälaga
el 1 3, de CM:Ea el 15, cäp 'a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creo de la Palma, Havana,

Atraccions diverses
Ascensió a la cúpula

No (Miden

fe, Rio de Janeiro; Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor arriba
a Cadiç el SAN CAR .OS, que surf de Bilbao
i Santander el darrer d de cada mes, de Villagarcia el 2 i de Vigo ei 3, atrtb pasratge i eärrega per a l'Argentina.
LINIA A CUBA. MEXIC f NOVA YORK
El vapor MONTEVIDEO sortirà de Bar, celona el . dia 25 d'abril, de Valencia el 26, de
Málaga, el 28, i de Cädiz, el 3 0 , cap a Havana i
Veracruz.
• NOTA'. — Per rae de la Llei Volstead (Llei
Seca) " ha estat suspesa l'escala de Nova York en
els viatges d'anada, efect-rant- se el recorregut directe des de Cädiç a iLtvana.
LINIA A FERNANDO POO
EI vapor ALICANTE sortirä de Barcelona .el
cha- 18 crabri/. cap a València. Alacant i Cádiz,
d'on sortirà el dia 23 cap a Les Palmes, Santa
Creu de Tenerife. Santa Creu de la P alma, altres
escales intermedies i Fernando P6o.
El (lit vapor enllaçarà a Cadie arnb un altre
, de la Compfirvia que admetrà carrega i passatge deis ports del Nord i Nor-oest crEspanya amb
tots els d'escala d'aquesta linfa.
SERVEI ESPECIAL
El vapor REINA MARIA CRISTINA sortiri
de Barcelona el dia 24 d'abril. de Valencia el 25,
de Málaga (facultativa) el 27. de Cádiz cl 28,
amb escala a Canäries (facultativa) i d'allí cap a
Sal :roan de Puerto Rico i Nova York, adenetent

LINTA A CUBA 1 MEXIO,
El vapor CRISTOBAL COLON sortir' de
Bilbao el dia.16 d'abril; de Santander, el -sg; de
Gijón, el 20, i de Corunya, el 21, cap a Havana,

t••nn

aniis
Ayni, dissabte: La promesa
D 1a vida, Els dos subhastadors,
La dona que va saber rasIstir,
L'oficial de ronda, Flor de llot.

Afaiti's

SERVEIS DIRECiES

-

.'leatres Triotnf i -Marina
Cinema Non

c .) 1 pressa
Alaite
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