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Ms- valla de la Ruhr

situad() inte
la Rambla derles Flors La
flor d'Alemany

a
Els barcelonins, quan al mati agafen el diari, busauen irisivament un solt epigrafiat: "L'atemptat d'ahir". Aquest so t i
Els partits alemanys sie dreta i
stuma a trobar-se en la secció d'última hora. La persisteraaa) els &entente Militare, que tanquests solts, tallats pel mateix patró en llur part essenclai. hai ta influencia tingueren en el
dat a avesar el públic a la noticia dels atemptats terro2iste.af , • egim imperial, han mantingut
reiat d'aquests crims ve a ésser una cosa tan habitual co:n er' Î esperanaa de donar un cop viotrabuques alhora la Rest de les desgracies fetes pels tramvies o pels automóbils. Forn . heO que:i el
Tractat de Versalles.
liar on l'atemptat es comes, la normalitat del viure ciutaila
cents
moments, ha semblat
la
visió
del
crim,
tal
s'interromp, i així ben aviat s'esvaeix
%;itc l'assalt reeixia. Si s'hagués
ni el soroll dels trets homicides.
..ran!lat només d'una qüestió inPera per aVesats que estiguin els barcelonins a la tragadia tee-air del Reich, tenim per segur.
la capital catalana, han sentit en llur anima un sotrac en as- que je tarta temps que el vell
bentar-se de les circumstancies de l'atemptat darrer (el dar- regini alemany estaria restaurat.
, que nosaltres sapiguem, quan escrivim les presents ratlles). Pecó u ¡'altra banda de les fronteres hi ha els aliats, i especialop de mitja nit, que és una hora en que les Rambles de rar-, ment
Franca, que podrien
ona eón plenes de noctambula a la Rambla de les Flors, can- gir un càstig dur a l'intent d'enada al carrer de la Portaferrissa, un heme fou mort a trets. vasid
lí hi baria guara-bes de seguretat, agents de vigilancia, viga
L'ocupació da la .Rhur ha prote particulars i nombrosos vianants. L'agredit caigué a terra, duit uaa d'aquestes agitacions
els agressors pogueren fugir pels carrerons propers. Eli ha un earacteristiqaes de l'Alemanya de
la post-guerra. Mentre els partits
t ingut; pena succeeix massa sovint que les detencions, en d'esquerra
estan en una posició
uests casos, estan fetes d'esma.
expectant, quiets, amb mes teL'espectacle dels carrers barcelonins en el moment dels mors que coratge, els partits de
raptats as una cosa més horrible encara que el crim mateix. dreta i els elements militars es
talada dels pistolers i llur impunitat constitueixen un des- mostren extraordinäriament acament als ciutadans de Barcelona, un escarni a la ciutat. Als tius.
Eón recents les revelacions sonys de les victimes s'hi afegeix la vergonya de tots els barorlan, en veure que en els puras més cèntrics de la poblada, bre la reorganització d'aquestes
forces. Hi ha dins Alemanya nom
bornes cauen entre la sang i que els agressors, vermells o broses
organitzacions clandestiles, o grisos, desapareixen entre vianants i escamots de nes, capaces de realitzar en un
força pública. sa moment donat un cop de force.
ili ha atemptats criminals que per la forma corn es reat- Els partits d'esquerra, i sobreen escapen sovint a l'acció de l'autoritat governativa i jadi- tot els socialistes alernanys,
. Pena és inc,emprensible que s'escapin d'aquesta acció sem- núncien insistentment aquel:t. perill. No fa gaire que en un periòe, sempre, en qualsevol dia, aa qualsevol hora i en qualsevol dic gerrnänic eren escritos les
e els autors dels atemptats socials de Barcelona, que no presegüents ratlles: "Els diners,
1 per a llurs fetes la precaució del carrer desert, ni la de l'hora
les armes, els homes, les masses
empestiva. Qualsevol diria que volen demostrar que ells ma- ordenades i disciplinades, tot esn a qui rolen, quan rolen i allí on rolen.
lb a punt. L'Estat s'ha lliurat a
D'aquesta ignominia ea eón culpables, en primer terme, els forces que estan fóra de la seva
mes que durant els darrers anys han exercit a Barcelona fun- zona d'influència, a forces .hosns d'autoritaa. Amb l'excepció del cas particuiarissim d'Irian- tils a la República, que velen la
nosaltres no sabem que en cap país i en cap ciutat s'hagin dictadura i el retorn de l'Alemaimperial".
ccait el crims en les circumstancies dele crims, terroristas de nyaSovint,
els bornes d'e'squerrá
una
incapacitat
evidentíssima
per
part
de
l'Estat
dona. iii ha
d'Alemanya dúnen er crit d'anyol en la previsió i en la persecució dels atemptats. Un es- larma, avisant els alistas del peei fose carrer
rill greu que la política francenger s'explicarà 'agressió i la fácil fugida en
sa representa per a les instituun suburbi ciutadà. Pera no s'ho ()cidra explicar en el cor de
ciutat, sota la Ilum dels focus elèctrics, entre el pas deis ala- cions democrätiques que Alemanya
es don à després de la domo-.
i& i en presencia dels agents de l'autoritat pública.
Els barcelonins, els catalans, no solament estem adoloritsa ta. "No velen— diuen—, que 'amb
drama de Barcelona. N'estem avergonyits, també. Els mes' la vostra política preparen ia
ice i més cèntrics carrers ciutadans serveixen per a la realit- restauració del regim imperial
ió dels atemptats socials, tant com els carrers nous i apar- alemany i la formaciú dun Goverso de revenja?"
s. Quan els trets ressonen a la Rambla i a la Portaferrissa, •
Però França arronsa les esan és en l'angle d'aquestes vies que es vessa la sang humana,
davant d'aquest arguem que les bales van de dret a l'anima de Barcelona, i que patlles
ment.
De cada dia més, Franca es
cesta rep les ferides en el recia més intim de la sera vida.
desinteressa deis esdeveniments
El terrorisme barceloni, a més de burxar la carn i vessar la internes del Reich, i posa tota
g de lee víctimes, fa caure damunt la ciutat una negra des- la resta de la seva esperança en
nra. Pera la ciutat vera no té avui a les mans els instruments ]'eficàcia de la pressió exterior.
blies per a la seva defensa i per a l'evitada) dels crims. Aqu2sts
A. RoVira Virgill.
truments són en altres mans, incapaces de deturar la malura
e cfega Barcelona. La ciutat no es pot defensar ella mateixa, 11~1112111=1==
els que haurien de deefnsar-la en el regim actual, es limiten
presidir el vergonyós espectacle,
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tl meu bon amic Campalans,
ardb qui m'uneixen, ultra un gran
afecte, lentes coitioidancies ideoietaigues dunä darrerament a ¡'Atonen Enciclopèdic una comen-

ATENEU NAC1011118T
- DA
DISTRICTE CINQUE, , e
La comissi4 organizadora isamenado
ea la darrera reunid prepa ato tbacionaiir
sea que reberan la circular i pregunto
crinscripeid de soci i gue no rhafn » rrlor"
nada O 110 CU hagi ~al paseada a reos.
Iiir a donaeiti, »e serecioin, per tal trae
lleugerir-nos aguce° rasca, enviar-nos-ha
com Inda ae.iat millar a la searatatirs provisional, Carme, 19, ptitner.
,
D'ELECCION.g
Per bé que, en definitiva, no es poi
dir quin, seran les eleccions, el cas ésg
que, prarticament, som en perkde electoral. Comeneens,s, de servir tactualitat, fent la llisI dels candidats •
quasi candidats peli 3üitjØu d4 Cae.,

tada conferencia. Fou tota ella

una crida vibrant als joves, exaltadora de l'entusiasme ultrancer
i generes, i no altra cosa que la
nieva conformitat absoluta podria marginalment posar-hi, a no
t -ser la conolusió darrera, i una
ralea forçada, de la conferencia,
ert:La qual ,ssenyalava als joves el
petill d'entrar en l'agrupament
paIriütio d'"Acció Catalana". Com
un: dele alludits directament
personalment, em cree en el denre de contestar amb tota la precisld possible les seves paranLa tesi d'En Campalans té l'avantatge d'ésser serfzilla. La sintctitza en el mot, confusionisme.
Eegons tal concepte, As un mal
--i no un mal necessari— l'aple-

avui de nou, no se'ns pot retreuma d'hav e r-lo pros impremeditadament. Avui, decidas i 'convelevuts, sentim la joia de caminar
amb ums objectiu concret i clar. I
creo que els joves d'empenta,
d'entusiasme i d'ardidesa, no sola
-poden, sinó que ens han d'acompanyar en la roes recta pujada.
Esarribat riSS moment en fa
riostra vida nacional, que ha portat arreu com un convenciment
que es feia necessgri acabar i'actual estat de coses d'iniciar d'una
y ugada i decididament la darrera etapa Potser per l'encara ex:cessiva indiferencia aquesta últi
ma fase de la Huila no sigui tan
breu com el nostre voler voldria,
perit recordem que les guerres es
guanyen també per la resistencia moral. Som .molts el que, curta o llarga, no volem ja deixar

gament en un mateix estol necio//Mista de catalans que en altres
aspectos pensin i sentin contradietariament.
Qüestió, aquesta, vella com el
matei; problema nostre, i que
tantos vegades ens hem posat
dolorosament els nacionalistes
lliberals.
Podriern imaginar l'estructunació política d'una societat com
la nostra, on•interseecionen dos
corrents d'idealitat perpendieuJara, la nacional i l'abstraetament
humana, a semblança de les o r-

ganitzacions sindicals econòmiques. Caben en aquest cas due s .
estructures: una vertical, en laa
citad la diferenciacid sigui degui
problemet-da.prefxntml
ideolergies, polities o socials,
una altea. horitzontal, que lelostri l'estratifieäeió de la societat
segons la mejor o menor infiltració en el pensament i el sentiment d e. la conscianeia i la tra-

gedia nacional.

Escollir entre aquests dos esquemes, per acte de pura raó cerebral, sense tenir en compte
l'obscura dinàmica de les idees
en l'ànima deis pobles, porta a
les e-quivocacions funestes. De
vegades mis que accidentals
errors de läctica, és causa dels
fraçassos aquest desconeixement
de la realitat de les coses, que el
politic ha de procurar encarrilar
peró no cegament oposar-s'hi.
Cal, dones, preferir no l'estructura per la qual teóricament
s'inclini, sine') aquella més sentida i que tingui millor potencia
d'acció.
Es el mateix cc;rrent col•ectiu
el que amh preferencia orienta
les agrupacions politiques. Surtosament tenim un nivell democràtic prou elevan per a poder témer imposicions coercitivos des
de dalt que falsegin el sentiment
del poble. L'ideari polftic i social que sobresurti déla nucas
L'ADM IN IS TRACIO PUBLI- organitzats i que en últim terme
I
LA
PRIVADA
CA
imposi Eesiol alliberador i paNo és la pitjor cosa que les Compa- triòtic depenlrä exclusivament
nyies del Metropolità, Gas, Electricitat del sentiment i voler de la majoi Aigua hagin tot sovint d'esbotzar el ria deis catalans.
En un poble guanyat completapaviment per adobar Ilurs conduccions
o instal.lar-ne de noves. Tampoc és la menti a 1,§ consciencia nacional
pitjor cosa que les obres—excepcions sols hi liaurä un motiu dc difesalvades--durin dies i dies. No. La pit- renciada.
jor cosa és que després de donar per
Desitgem que len aviat Cataacabades les obres romasigui el paviassoleixi aquesta plenitud
ment en un estat deplorable, que re- patriótica. Peris en tant que això
cordi eternarnent que alié s'ha fet algu- arribi, cal fixar-se que en qualna cosa.
e(Vül de les dues estructures
Observeu. Al passeig de Grécia, en di- esmentades el confusionisme
versos llocs, ha estat obert un pou per a sempre d'ésser-hi. Els grans nuex-treure terres i cal abres ha estat obert rus, de real eficacia, hauran de
un vall per a evitar una onsuleiada ira- formar o be arriates rapes on s'hi
minera. La Companyia no Ira curat d'a- trobin diferents matisos ideolófermar la icrra. Ara hi trobareu un pare gica, o fortes columnes vertieals
de fang.
que continguin nombrosos esMai cap Companyia compleix el deu- trata de sentiment patriòtic disre elemental de deixar les cose:: en res- tint. 1 en el moment critie en qub
tat en que les ha trobades. Sempre les avui ens trobem de la Iluita per
deixa pitjor. Si el paviment era d'asfalt,
la llibertat nacional, és molt peen lloc d'asfalt deixa un conglomerat que rillús aquest según confusionises disgrega de seguida. Si era empedrar,
mc, que porta a la doble eixordeixa les pedres mal coldoeades. Si era quia de l'oblid da la ferida de Camacadam, hi deixa uns quants cabassos talunya, i de la impossibilitat rau
de terra i de grava seise atapeir„ Es na solució avançada per a Ilast

Full de dictad

ARNET DE LES
LLETRES
"LES TOMBES FLAMEJANTS r
't'atora Gassol, el poeta de "La
e", acaba de recollir en un volum
seves poesies patriótiques. Temps ha
corrien escampades i havien guala glúria de la popularitat Guaan ara, damunt les pagines orlenes, una glória més pura?
ora, evidentment, injust, aplicar a
tombes flamejants" la mateixa
ca que "La Nau" exigia. No és
els mateixos ulls severo i merats alhora que cal esguardar una
a de lírica auténtica i una obra de
umstancies. No hem de trencar, peró,
lligam que les uneio.:.
'embriaguesa sonora, la voluptuosireligiosa tan ibérica, la pompa lluent
les irmIges, tot el caracteristic de

oesia d'En Gassol es, també, a "Les
"es flamejants". 1-li ha, sobre tet,
Ha litúrgia 4e "La Nau" que juga
tantment arnb Llames i estels; roespases i glavis, esdevinguts sino-

fons liric més pur de Ventura
el lisa cobert una draperia retócorrí calia. La retórica d'En Gasnoble i encesa, es el mes adequat
jó d'expressió dels seus dalits paics. Es a dir, dels seus dalits po. Pugné el poeta, torhat per la mide la seva pàtria esclava, no té
1,1111140111111•1111RVIRPOREARIMIN

NACIONALISTA!
JUDARAS A UNA EMPREPATRIOTICA IMPULSANT
LS TEUS AMICS A LLEGIR,
SUBSCRIURE'S I A ANUNill? A "LA PUBLICITAT"

prou tranquil.la per aturar-se
a escoltar la caneó immortal de la ',erra. No te ternps de sentir el repós secular del paisatge; el neguit Ii enterboleix els ulls. Aixó es veu ben clar en
aquella poesia titulada "Elegia tardoral". Es, de tot el Ilibre, 111 on la
terra és copsada d'una manera més concreta.

ee'

'Al pla negreja el verd avellanar
SÓI1 tnig apagades
1 les zines ja
i pel dama'? hi aura el polsim blane
dels olivers de testa aureolada.
'Ara és el temps que torna a por a por
aquel l silenci greu de les mur:U:luyes.
>'"4441."

La visió va fent-se atnpla i suau. Peté quan els sentits s'encanten, del fons
de l'esperit en surt la ven adolorida:
aquesta pdfria que ara Verso tan gran
ai dotó', és una patria enetkia esclava.
Ifeu's ací el sentiment bàsic del darrer !libre de Ventura Gassol.

Ell ha sabut oir els clanes de Catalunya. Ha sentit les dolers i l'angúnia
de la patria. 1 ha fet sitie emmudís la
seva lira intima, per oferir-se al poble.
Ventura Gassol és un artista que sap
parlar com els bornes del pla i de la
muntanya, que ha escoltet els crits dels
mariners i ha arreplegat en eh Ilavis
de la velleta les canernis que anaveu a
morir. Per aix6 el noble ha seguit al
darrera ele la seva veu.
Les cançons publicades sota el atol
gepric sie "Símbols", el romanç del
"Calze de Pu Claris" i l'esgarrifusa
evocació de rombra de Juint Vilosa",
teilen la forro, el ritme i la simplicitat

de les creacions populars. Aquella
"Cançó dels mariners" Ls un cloral recatat i apassionat Aquest istiu, vora
mar, la cantaven els infants amb una
ven d'arent. I Rizó era, potser, la primera proclamació de Ventura Gassol,
poetp civil. La seva flama patriótica
hacia pres el cor dels infards, que es

roen dir que havia itluminat la nostra
esperança.
Ship-boy

•

un desastre!
Sembla mentida que l'Ajuntament no
pugui trobar, almenys, ons administradore corn els que troba qualsevol prepietari particular per a administrar cases.
No demanem molt. Peró, detnanem pron.
Quan jo Ilion la clan del pis que Une

llogat—i ja fans boa sol quan realitzi aquest acte—l'administrador seguiré
el pis de cap a cap. Si falta 'un vidre,
m'obligara a posar-lo. No admetré que
m'endugui les claus de les portes, ni les
aixetes de la mina. Tampoc comportaré que li deixi una cambra sense rajo-

L'Ajuntament, su Cal, amicts, meus,
decidir l'Ajuniament a edificar un barri
de cases a bon mea 1 tracar d'eneabirs'h?. Seré: una delicia!

Política

CONFUSIONISME

lligador de la indiferancia espa• mala.

.Ta se que En Campalans el rebutjaria, i que son desitg fia ra la
t‘ristallitaació cada cop snés voluminosa al voltant del seis petit
nucli inicial d'una pura consciencia esquerrana i catalana. Aixf
fós aviat, que 1.1.n1e Iliberafs distrota del problema de la Ilibertat de Catalunya el comprenguése
sin f sentiesinl

Pera de de emer que aquesta
permeabilitzneiö no sigui molt
räpida. 1 allavoras, en !loe de patir dalint-se en les-pera murta de
e,ent voltee millor prendre la drecora.

Als qun malles vegades ene haetrles Soldrella 1 vdem plantejut el problema linaza

un moment la batalla comença-

da.

En aquesta mena de mobilitzacia els sentiments de cadascú
no han de plegar-se, ni sufrir
desgast per la mútua concessiá els seus •catres vius. No es
tracia de coordinar punts de vista dispars, ni cercar unanimitats
acomodaticios, sino d'aplegar un
feix de Iluitadors. De mí sé dir
a rumia Campalans que la con-

no ha esmussat en räs la té esquerrana, cada
cap mes viva, disposada .sempre
a fer-li costa t contra la injustacm i el vil oprobi de les repres-

vivència patriòtica

sions cruentes, hipòcritament
amagades a l'ombra.
Benvinguda la joventut que
vulgui cooperar a la nostra tasca patriótica! Es injust pensar
que poguem afeblir els seus impulsos amb una blanca inèrcia
conformista Precisament ben poc

fa 'que en una conversa recemanara als joves la posició romántica, conjurant-los a donar
sernpre el maxim estere, en tots
els moments i ele actee de la seva vida, i a no deixar esbravar la
forca inagica que dóna la passió
i la sang generosa.

Ei la nostra concepció política dos estätica, rebutjaríem un

confusionisme anutlador de la virilitat de la raça, deturador del
progrés del poble, i que arribaría
a relaxar el sentiment de la culis.

¡tova.

,

r

A Barcelona, fet i fet, es disputarme
els 'loes, tres chndidatures: la d'Aceid,
Catalana, la de la Diga Regionalista i
la lerrcnixiiia. La primera no ha esta*
encara determinada pel que es reineis,
al nombre de candidata; la segona aspirara a les majories amó un ¡loe per,
als jaumins, i la darrera optare> per al;
dos llora de tninoria. .
A Arenys de Mar va a la reelecciti,
el lora de Giiell, apoiat per totes les
forces cotalanistes, atnb la probable presentació en contra d'En miia i Campe.
de /a U. 151., ja derrotas en les ante...»

Mora.
A Granollers, En Josep M. Trias i
de Bes, de la Lliga, i En Francesc Torras, actual diputat de la U. M.
. A Sant Feliu de Llobregat, N'Antani Mirado, de la Lliga, i En Pere Alvare.e, ex-republie3, ara reformista A
derrota: de sempre.
.
A Berga, retiras el comte de Figols„
Its U. M. presenta et seny kalletneertf
Per lluitar en contra, es proclamó el
monarquie autonomista En Miguel Farguell, MI de l'ex-diputat, pera sembla,
a dorrera hora, que sera substituit peZ
senyor Clot i /uno',
.
A Vital...mea, En Josep Zulueta, reformista, N'Enric Rafols, de la Lliga,
i En soca Casanoves, de l'esquerra cetalana.

A Mataró, ele dos comtes—de Caralt
i de Lavern—continuen atnb la tradicional por manta d'arruinar-se, la qual cosa tornara a deixar el camp linee a racSita l diputat albista, En Lluís 3foret. Ignoren; si En Serra i Moret, socialista-nacionalista, tornara a presentar-se...,
A Vich, rol Provar fortuna de bell
nou En Bartomett Trias, jaumi. No s'ha
designat 'encara qui ha de Iluilar Pelt
nacionalistes. Sembla segur que l'actual
diputat, senyor. Vilaplana, no aspiras:411

ciencia nacional, en una postrae a la reeleceió.
ció buida i condormida Pera nosA Sabadell, En Lluis Companys, renitres veiem Pude conjunta com publica. El Bloc eatalanista no ha feg
un dinàmic tumult d'idees i senliments primordials, que ens serveixi per separar del nostre camí
— per on volem avançar colrats
de tots els venta de la . humani-

encara pública la designació del .seu cae
didat.

A Castelltersol, En Ranwn ..4168, ct<
la Lliga, i En Salella, ex-jaumi, ara de
la U. 31., i conseqüent derrotat pel ma-

tat — tantes noses i entrabancs teix districte.
deis que cal d'un cop alliberarA Igualada torna a presentar-se el
110.9.
senyor Ginesta, sense filiació política.
El nostre confusionisme no Sentida que la Lliga, per aquesta retó,
vol esser altre que l'apretada so- li te jurada i farä els possibles per derlidaritat dels batallons en marxa. rotar-lo. Sentirla, també, que la U. Ilf.
Cales PI Sunyer.

Converses filo1ògiques
Cal evitar algunes incongruències morfológiques que constatem sovint en escrits catalans. Per exemple: el plural
d'un nono masculí es forma afegint al
singular s o os, mai es; un mot com
test pot fer, en el plural, sexis o textos, peró no testes; usar textes en el
plural stxposa admetre un singular tevte. Pot discutir-se si convé adoptar test
O leste; peró si s'adopta te.rt (que ersieht
preferible), el fet de no admetre's texte emmena al bandejament de la forma
testes. 1-11 ha, peró, qui escriu text
el singular i testes en el plural.

Era un escrit on figura testes cm
plural de test, havem trobat los restos
traduit per els restes. Aci el plural res »
leo es bo amb la condició, penó, que no
se'l faci masculi, sitió femení: restes es
el plural de resta.
Recentment havem trobat en un esert unanim masculi al costat de sala..
nime femení, Si l'autor volia, en aquest
adjectiu, diferenciar el fenteni del masculi, havia d'escriure onanime el
ni, puix que en tots els adjec t ius de dues
tenninacions el feineni acaba er. a i no
en e. Ara, que l'adjectiu ca qilestió és
d'una terminació com doble, Msig ge i

tants d'altres, ; ha de fer, per tant,
ttim, tindninte en ambdós geileres. jQuina d'aquestes dues formes is la preferible? La preferéncia ha estat donada
a la segona, venint itti .lninic rs arranglar-se en la categoria nie uniforme,

inerme, exsangüe, etc. Tenim,
masculi uniminer, femení undninte, adverbi imelninimnent.

P. Fabra

fa itestions per ' col.locar-hi un dels seas.,
A _honres°, l'actual diputat senyor
Crei.tv11, de la Lliga, i, possiblement, un
tal senyor Miguel de Miguel, de la
Unió él. El sensor Ramoneda "ja" s'ha
retirat.
A Vilanova, En Josep Bertran i lifsr
situ, de la Lliga, diputat de fa una pila
d'anys pel districte. Ara caen ara, NO hi
ha candidat en contra. Tan divertit que
seria tornar-1;i a t'aire amb carabasses el
senyor conde de Pontes!
A Terrassa, jubilat En Sala, la Unid
Monárquica pre'senta el senyor 3fareet.
Els nacionalistes i republicano torna' an a
presentar En Dotnénee Pakt i Barba.
¡fi ha qui diu que im dipute republict1
Vd, d'acord secretament amb el propi
senyor Sala, fan) presentar un catre
republicà per Privar el triognf del ic_q
company senyor Pals-t...
Peril, la ¿lista ens va prZgient hl Te-ipea que disposem i aleó que comía mis_
haveut referit a la provincia de Bar.
celosa. Digne n , ron' a les novelles 44
fidletd: Es continuara.
e

La situació a Europa
FA. PoIneara ha pronunciat urt
discurs davant de la ComIssló os
Flnances de la *timbra sobre

la peticiö de crédIts per l'ocupa-,
ció de la Rhur.t Peino:aró hä
decearat que no serien admesel
les temptatives de negociad() deis
industrials 1 sl solsament si ve-.
nlen del Govern . La ComIssid de
Roparacions s'ha deolarät von.,

Varia al projecte d'empréldlUalsa
many. ,

0 A

Unes manIfestaolo'n11.
de Slkorskl, cap del °averié
polonés han fet que el Goverä
dels Soviets hagl ajornat
cuele de l'arqueblsbe Cleplok I
tres sacerdot oondemnatg
_
ques

leemfflegW
▪ _

' LW""PeRLICITAT.
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FINANCES I COMERC
DORSA DE N1ADRIEO

EESSIO DE BORSA
del 28 de març de 1923
001163 MATO
Otaartugs ato
fiord 72 •60 72%4
Alteallta.
Bletropolita154.00
Antr11bu1124 .75 12525
..C. hi e troP . 150 16n .25

•

e
•

CORSA TAIMA
¡Obertura MI
73 20
728o
Borda
Alimenta 72 69 72,5o
Itnetalitsos 54 3o
Oreases 1. 00
Colonials 63 33
Cacerei 11.35To
P. E. MetroP . 161
auanDus.
12 4.75
"
Felgueras59 .00
Filiamos 2177o0

"ala

Tunca

7255

72•60
72.55
151.co
12115
1133'2,

121'75
160

atan
•7a•75
7260

5750
35Ola
1 f.1
125
55 .25

(335
35 7 0
Ifeeo
12415
595uo

BLAT

Amortllzable 4 per 100, 9025.
Idem 5 per 103, 9675.

• e,

Tabaco, 25150.
Sucreres preferents, 87.
Idem ordinàries, 39.
Cädules, 9105.
Nords, 3 6350.
Alacants, 36.750.
Francs, 4220.
Lijares, 2 053.

63.
35•7e
lbo•30
125
59"e5

Pesa
78
74
64
63
61 I 89
60 1 el

Yagons arribats: Nord,
17.
"
Alacant, 2.

-

CEREAL&
, *mota% Terma
EE. (dU. roe
Mar le moco ,r /rd1 *-•041),
" (Plata not)
Eluda Extremadura
roja
Ordi

?AJOS lareGA
Canvis sobre I.ondree. 70875.

blent Bélgica, 8330.
Idem Espanya, 233.
blem Holanda, 50750.

3230
35
38
35

31

"aves Peal
•
Valencia
Pavons Mames.
" Jerez fins

Mena IlOjin, 7430.
hiera Nova Ter>, 15115,
Idem Portumil. inc.

51
53
50
53
41

la
Teces de tenle
Verbi
Mera Suecia, 40375.
rrealola
Sevilla
Ilusa de Barcelona
Iden Saissa. 27975.
M111
Estrenan'
Cctització oficial de
Ola

Idem Argentina, loe.
Idem
Me,
Idem Grecia. In:.
Pirra Noruelm, 274.
Idea, Dinamarca, 1` O.
Idem lt.rtlI,‚
I .n Viena, 215 I
Ideen Praga, 4550.

28 o• març de 1 523.

1118.153E 3 GE 1.'E8TAT
72
Interior 4 0/0
• Metilo
8640
Exterior 4 % P
•
mune. 4%K
9650
P
• Aasale. 5 19
Gte. Tr. vi. 1 jullol 1992 3.2. A.
3.
•P
1 jener 1924 B. A.
10180
e e
"B.
"
d rehte, •" f. A.
e
e
•
B. 10225
t•
6
9

•

•

Pessetes, 233 dem.
Lirce, 7489 dem.
Dellare, 1513 dem.
Franco sulsses, 27975 dem.
Mares. 00727 dem.
Corones, 21501em.
Lisown.911 - Tnrec..9

Canica argentinos, 39 • 5.
Ex:erior, 75.
Freno, 7135.
Nova York, 43875.
Espanza, 2013.
Solasa, 2527.
Helando., 115135.
Italia, 9497.
-Suacfa, 1701.

Bomba norer,
▪
nPan. ti,
10,
•
Benliecti U,

acanala
.30
E9
1a
49

Palcos
MONGET211

Amonaelnas,
Coco mils,

Prot novel.
Mallorca,
atailerra.
Pine: lalencla

/Vosees

(Del nutre corresponsal)

Amena, a 225.
Mongetes blanquee, a 75.

Fesols, a 93.
Garrofes naves, a 15.50.
Figuee per cautines, a 4 pessetes atiza
de 10 quilos.

05
71
71 1/2

ea

Mercat de Reus
Dia plujCo i con] a tal un mercal desanimat, cotitzant-se eta següents proas:
Ametlla en gra llarguet, de 2 5 a 25 i
Mg duros quinta.
Arnettla en gra Esperança, a 23.
Ame:11a en gra CA)1111.1, a 19.
Avellana en gra primera, a 96 pessetes
quinta.
Avellana en Era largona, a SO.
Avellana en enrolla, negreta, o 51
peseta sac Ile 58,1 00
Ideas Ideas emú, a 58.
Ametlla molla, a 63 pessetes sac de
50'4 03 qullos.
Preus sostinguts.
reeok a 29 pesarte m'artera.

1dem boreliasot, a 5 Ideal ídem
Ordi, a 38:29.
Civada, a 3750.
Cigrons, a 52.
Mores:, a 33'75.
Tot per pessetes els 100 quilos.

Faenas, a 2.1.

Pulpa d'alberece, a 20 pessetes calas.
L'ores, de 30 a 31 la tova.
Sidra, a 3'80 Fono.

Rafe' M'estor 'Gales

2123

r‚e

Cate 00/7/. 31,
Seres
•
1,
•
•
a.

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)

88

ras
5i
51
60

etleat.

AIIIr tingua lloc la clausura de la
IV Fira de Mostres, malgrat haver sollicitat moltes cases que es prorrogués
per a alguno dies.

C4.81

195

Vagons arribats: Nord,
17.
Alacant, 23.
"

Noruega, 25915.

La Fira de

114

Selecte.

Monlev l deti, eaze.
Nilo, 2550.
Berl1u, osma
Copenhaguen. 24405.
Yokohama. '2057.
'Melca, 8200.

aGGeOr18 6u5a•TaT
a Gi seti
Eanioya inaustrIal
BU:. Gral.
•
4.inerit0 0'21e112x1141.,

AEDO

Portugal, 227.
Argentina, 12 0e.

•

Catalana Gas L2ect2icil6c

Tata aqueas prens E.,70 par 1011 901103
1 per mere g oeria sobre carro.
95
Garrofa negra nova
Sta! Obra
33
•
Portugal
•
21
Roja
24
•
Ibiza
Mallar 73 aoves
•
95 1/9
OZe.PGLI-E»
15
Farines camero
93
Segones
90
Terceres
Guanos
II
Preus per tazo do 6t quI144.
Ball
Nennt,
17
161/3
Seronot
Segó
ID
N'alcas arribats: Alacant, 1 de civada.

DESPRES TASCA
Lliuree, 70 7 5 dem.

uwa69(1rr9 1 DIPUTaC.10118
,11tene municipal a. 1903
1404
9975
1908
1908 fer.
8235
19G5 Ser. B
8225
1906 Ser, O
82
60
1901 Ser. D
1980 Ser. D
1819 Ser. ß
1619 Ser.
11912 Ser, Y
8000
Sor. fi
1911
8000
9 9e. B
1915
8030
etr. 8
1817
6003
Ser. B
1918
8015
Ser. O
1910
9000
irlo ber. 01
9975
tose
9650
/Mute 10.2.1122p1a E! 1591 4 1/1
•
• 1907
8575
• 1403
•
•
8275
Bona Reforma • 1838
7975
Mint.° Barna, Umptit. 9.933,000 p.
a.
60664180
•
12.634,060
•
7525
Illamomunial Catalana e. , :914
7420
•
"
14.• 1409
Calza Creolt Comunal
88
Bitalloa Por; Darlo,. 4 9;0.
Gai-IGAC.:tONS
64/5
Moras 1. • Ser. taciout.:-.. gaces
2. Ser.
•
6295
•
•
9. 1 Ser.
•
e! be?.
b
N! Ser,
•
625o
Bsoecials Pamplona
632;
Prior/tac Barna.
8360
begtvia Medina
ancialusos 0. • Ser.
•
9.• be.
almo. XMenzta larrag . 49/0.
6475
°
5885
gt. O. a. ' 1.•
A • •
8.a
697;
e• e
6975
l• • • ger . A.
7175
• • O • 3.
/O
G
SIGO
7085
• • ar • 0
7830
•
▪
• • y
8720
5835
Francas 1664
5225
1878
"
CA Gral. Tramo:ea 4 0/0
••
" 60/8.
ferrocarrils 06 Cat‘cJusa
Companyu general 011714. Caugla.io 10025
Eampansta isarce.00tm 1.20108 21.142 10:3
illgues Ile D.rceiona 1 0/0
7650
CatelLua Gas 1 Elet.tat. Ser. 2.
e
P
7430
p,
•
Iner919 Vetee, de Cual.' 0/0
Stil S
"
Someta: rreauctore FOreti 51011,:4 8 1 50
Garapaay.u, aene.ni 1;11.14%.3 flimmta

Comarca

Berta

primera, a 31 ral quartl.
Ideno segonoi a 27.
Garrotes, de S':10 a 9 pessetes quieta.
Y. blanc superior, a 9 role. i torreut,
de Easi mir, carrega t grita.
:den' negre, de S a 9 eals gran i c3rr‘41.
1 mig a
'den blaal de la Conca,
i Des cremris. tärrera i
a
idem migre de la ;Cma,
twart grau i electro.

Iden

SU:SSO g,

120 7 5.

Ene !migues, 37'35.

32 .11 A.-3555 A.-2514 A.

; ;res, :1 5l'30.

£h' VES PUI GBERT,S .en

g

Benedicció Apostblica

(A. C. S.)

•••

Els seus desconsolats mare Encarnad() d'Abadal vídua d'Iglésias, germans Josep Maria, Mercè, Pilar, Montserrat, Concepció,
Carme, Mariä, Joaquim Maria i Encarnació, germans polítics
Josep • Maria Llavari i Maria Massuet, oncles, nebots i familia tota i
el jove Ignasi Adroer preguen a Ilurs amics i coneguts que el tinguiri present en llurs oracions i se serveixin concórrer a la casa
mortuòria, Diputació 298, avui, dijous, a dos quarts de dotze, per
acompanyar el cadàver a l'esglèsia parroquial i d'allí al Cementiri
de Les Corts.

,
CSIMM-23tUMIVI:23953831!

n".

Mercat d'olis
(MÁS D'OLIVES
Prnitat extra, de 31 a 32.

Fruitat extra, de 31 a 32 rals.
Fi, de 29 a 30.
Corrent, de 27 a 23.
OLAS DE l'INYOLA
Preus per quartä de 3900 quilos.
(Irme, de 130 a 135 duros.
Verd e de 120 a 12 13.
'Preus per carrega de 115 quilos.

Mercat de vins
Preu per grau i beetúlitre i mercaderia posada al celler del colliter; informa-

ció facilitada per l'Associació de Magatzeruistes 1 exportadora de vins de Barcelona.
Penedès blanc, a 1 75.
Idem idem negre, a 1'75.
Camp de arragona blaue, a 1'65.

Ideal filena negre, a 165.
Conca de Barbar& blane, a 1'50.
Idem ídem negre, a 1'50.
Priorat negre, a 2.
Vilanova i Geltra negre, a 175.
Igualada negre, a 165.
Marlorell blanc, a 2.
Manan Mano. a
Alactint alegre. a 225.
Mistela blanca, a 275.
Idem ne g ra, a 2 75.
Moscatel!, a 4.

OLIS

Correat bo, a 19110.
Ideal superior, a 196'65.
Clases flan, a 12173.
Ideal extra. a 25 3 52.

Praia per .pessetes els 100 quilos.
I1ler.i.ut a la paja 4.44 frenes i a rbaverse ja s neabat relv.boraeiú de la milita, fa
Cito' al merCat esitguin els proas molt
Unos.
OLI DE rixror...A
Vera primera. de 109 a 104.

Groc pr:rnera, dr 19570 a 11304.
Com es pot veure, segueixen els mateiaos preus. (8.4mse enväs).
Ctlet DE COCO
Bianc (amb env&s), a 160.
Cochln, a 2, 1 5.
Pahba, a 1913,
Preus sestingats.
OLIS DE LLINOSA
Cru, a 170.
Cuit, a 123.
Seas, color, a 205.
Mercat pric concorregnt. En caixes, S
pessetes nul a per 100 quilos.

11e5unt, a 1 80.
Es fan mdt peques operacions.
Tots acuesta proas sna per pesse1es
109 quilos.
Vagons arribnts per l'estaciel del Morrot :
Oli andalds, 10 vagan"
Idem dep palo, 33 ídem.

Anuncis Oficials
TENERIA MOCI EFILlk FRANCO.,
ESPAÑOLA

Vencent el dia 30 del corent
mes el cupó número 4 de les
obligacions hipotecàries 7 per,
100 d'aquesta Societat, s'assabenta als tenedors d'aquestes
que, des de l'esmentat dia podean
fer efectiu el dit clip.") a les ofil
cines de la Banca Arnús, Sucs
cessora d'Evarist Arnús (casS
central), i a la del Sane Urquis
jo Català.
Barcelona, 22 mare de 923,
LAdministrador-Delegat:
Pie P.onquler.

MIIMMINele

PRIMERA FIRA COMERCIAL
DE MADRID

14 ee

mai'd al 4 de ;uny 1923

PALAU D'EXPOSICIONS
(Palau del Gel I de l'Automail)
ese- • -9.
Demanen reglamento 1 condiciono al representara a Catalunya,
don Arcadi Esealer, carrer de Raurlo, 6, Barcelora

01.1 D'E CAC-APET
Corrent, a 1 0.

•Wee o. e e•••••n•••n•••nn•......

.11.-6-

•
miLquina predilecta

90 caräeters (6 mes
que en les dena:Is
marques). Cunstruo
ció sólida. Pulsació
suau. Per a conèixer
tots els aventatg,es
do la CONTINENs
TAL, demaneu-la a
prova a

1

Quedent a l'es:mentada estaciö 8 vagens
dep pals.
Per via marfzima bao entrat 56 vagons.

.heti ANS
L. r- E IW
'' 1113q1
e CARVI VSLOI3S : GOF'ONS

ORIS, S. A.
Balmes, 12
BARCELONA

,4 "1 Centre, 16

in

mom...M1M1m-rn

EiA14/Cf4 CARPA VALORS
Rambla del Centre, número G
'In/Tons 1250-1231

g

Sagraments i la

Canvi i Corsa

ampliació de les seves
oficines ha traslladat aqueo
tes, da. Claris, 24, primer,
a Fontarrella, 9, primer,
primera. l'elefs. 932 A.Per

13191503 CSTRAEGERt3
Frane,, 43'10.

8

ha mort a l'edat de 16 anys bavent rebut eis Sants

PAIMISED

Ordf*T'Orea
Mensa •
Blanca extra
COrrent
Superfina superior
coereat

11 . I l sias 1

Joan

45'50
4450
84
0'50

Blanca; superior
•
Do
e. •
empedrat
-roe

Exterior, 0500.
nano d'Eepanyn, 578•
Mlem Espanyol de Cr&lit, 137.
Idem Ria de la Plata, 230.
Idem IIispano-Americä, 194'75.

16

Et ¡ove

Mercat de Llotja

Interior comptat, 72.
Idea fi de rae% 00
000.

tease.
73.10
729

'

irvirArisn

e

PRODUCTORS NACIONALS

JJ12..1"..aisnidd

Egilars,

concorrant a la

Maree, GOL
C.oronee, 0 • 015.
anGS1 NIT
Ctertorx Al%
Bolx
Borda
73...3
7'j'o3
705
a 15 e 93 :9 72'llo
Colon:a:3 63 7O
015

;;7„

' anto
7315
72":o
64'oP

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda da Valors,
Renovacions, Conversions, Agregació de Fulles de cupons i Revisió dc llistes d'amortitzacions.
Admden dipòsits i tota mena de valors

?ESTA A BORRA I Li/OTJA
Des d'avui fino el dilluns,
'no Si llamea PCI•i011.9 de Bona; la sessi6
d'avui de Llotja seria d'onze a dutze,
quedant tancat fins el dimarts, aLa 1, a

2=2:Mill=r2a2ganingffliaMDP4=IMNI•11111221122=211292102M420

SOLER i TORRA

les <A:loe del wad.
emes.» meco ame

BANOUERS

BANG ßE CATALUNYA

RAMAL A DELS ESTUDIS. £3,1 BONSUCCES, 1

13AR.C.E.LOD1A
CE117114L: Rambla 4444 IF-studia, 4
aGENC1E3: ternero 1, Crea Coberia.
9 .Sara
Andreu.
940. s
palmero
flamero 3, &ameran, gil.

46.•n•n••n•••••n•••••••••

1

Valors - Cupons - Girs - Canvi
Negociem tots els cupons
venciment 1." d'abril

40.sose Geneta, 551

Teleigrätiota
CATALONIABANIS
rirocció

I

7';

iu

ti'.

äi

12 ulium

1.

K
1Vicrcat internacional del 10 al 23 de

Uti w

-«•- 0 111,e-le

1/44023 9111: «0 Es r2 7 111CL0005 al.
512T1.1.ETI OrIC:AL lt. 5E0.'LZ..11 -9 I Ea
CPTITZEd A 1110E55
n Bonos Slos:s. tipos-10, 6
per 107,
92 75 op.
Barcelona 'frac/ion and L/g1
por
109
1921,
7
9950 op.
, Barcelona 'eractlen Sial 1.1gd
110 op.
7 per 1110 Preferente,

VALOR". CUP0910, 01118, CARVI I
SABOR

P

U
11

AFAVORIREU ELS VOSTRES 1NTERESSOS

El termini d' inscripció fineix el 31 de març

Obsequi de
la Societat
bi

Dele.zat per a C.itallnya, N. 13 I. A 11 ONELLS
Rambla de Sant Josep, 13, 1. 1' r -1 ." • Tal . 3370 A . arceth13
ta

Estabihr

dr
_u.6 9

f

JOSEP CREUS SELVA

:

Contra remesa d o 25
etiquetes de les que van
enganxades en el pot de la
Farina ladeada Nestlé, es
regalarä una preciosa nina
i un bou numerat per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuarä entre cada cent
participan:s.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines
de la SOOIETAT NESTLE,
Oranvia Layetan.a. 41, Barcelona,

'VICTORIA'
a

VIONES
ea

Immensa varietat

Qualitat extr3

Preus nuderats, fixos iflinrCalS
PI

a

•rd

Pela', 8
BARCELONA Orteu, 13 i 15, al costat de la m eva

BADALONA

antiga fàbrica
A la fäbrica "Barri de Llefiä"
Correr Lter5, 32

gialE1111•11111111121131dUCIIIMIZIO1111:191111111111111111161111111111151111

Dr. BREMON

vis
a chvis4 ceral;;4
Rsa
oX.
Xs bItpaide sio gfRaafdi iao tIonrsi tpaina t itenriv
eRaiga
t

i

a d..

Olidos, 29 de asare de

LA PUBLICITAT

1923

I LA CIUTAT
VIVENT

scr, pulsee, els permetria pasar els fonaments del teatre almas d'acabar latoberta d'un determinat
La vaga de la dansa no mima. Abans
era una manifestada) de la galantería i

Crónica social

VARIA

, Mai ha:Hiena sospitat que lun simple
canvi de retols pagues ésser causa d'un
rebombora cont el grie entern presen-

ciant, amé motiu del famós acord de l'altima reunió d'accionistes del Liceo.
e Ens ha sorprès la intensitat del rebombori, no el fet del rcbornbori. Ens ha
sorpres també l'actitud de diaris mes
aviat simpatitzants amb el Nacionalisrne cona "El Día Gráfico". Sembla que
encara, en algunes redaccions els campe
patas poc destriats o potser els esperits
sanas que els inspiren fan parnpallugues
com eLa voltática gusta s'encenen.
- Al costat del "Día Gráfico", obstinat
en tocar la nota práctica i descrivint
amb termes manllevats a Tartarí de Ta) rasca) les despases que representara el
l canv i' hi ha "Infostnacames", da Madrid , que arrb aire displiseent parla de
la cosa con den non senyal del snobiame catalä.
Veieu; parlar i escriure la llengua
que Déu ens Ila donat és un snobiame.
En canvi, adoptar innecesariament ia
¡lengua del sepa.« Alba es un acte ple
de scny i de naturalitat. Sempre se tic prenen de naves.
A "La Vanguardia", un senyor propietari fa canstar que es centran a l'as
del cataba perque "considera que 110
is lid l impeler un idioma deertn:rado
a una coLlectivitat, en la qua] hi ha
hornes de diverses nacionalitats", etc.
Veieu: la lógica sobreix.... Perque
to és lícit imponer el català als copanyols escadussers, que per conveniencia
han vingut a viem a Catalunya, cal intposar d'espanyol a una majaría aclaparadora de catalans, que no salan mogut
de Ilur patria.
"La Palabra"—surt, efectivament, un
diari amb aquest nora—parea de la vals.
trucció d'un nou teatre ad unan hispanicortito!, perque—diu—ractual tea/re del
Liceu "es antiqiiat, i cl seu csanari
passadissos, vestibul i dependències estar,
molt per dessota deis alces teatres d'EnCopa".

Es de doldre que no se n'hagin aclamas abatas. Abd faria mes temps que
tindrien la noble idea de bastir un altre
teatre a 13arcelona i potser, potser,
encapçalat una subscripció que, pot-

ernbarrancat

EL D.4NS.4IRE INCONEGUT

anys, inopinadament, cm vaig ca- mal, una noia honesta no consentia que
caure a ésser al teatre—era l'antic Prin- la tragues a giravoltar un desconegut,
cipal—la nit corresponent a un capees- no presentat en forma.
pee, en que havia m'es el pare d'un dels
En canvi, ,a‘mi el dansaire inconegut
actora.
és el qui est à de moda.' Es un minyó de
Era un actor que començava la seca posat esllanguit, de pentinat Iluent, enbrillant carrera, que sosté encara avui funda: dins un vestit cenyidíssim.
en tota puixança; va resultar insubsBaila tota la nit sense coneixer Matituible, no es pegué suspendre la (un- ga,. Tot just diu quatre paraules sense
ció iIi bou precia jugar el SeU paper, salta.
i fingir-lo. tata la nit, malgrat la desLes :mies en resten embadalides fina
gracia que 't'aplanava; aquella imatge. a l'instant—ai las I—que els ha robat una
tant gastada del clown que ha de bus baga o un collaret de preu.
riure. sagnant-li el cor, se • ns aparegué
SEXAGENARI!
test i viva tota la vesprada.
D'allavors ertea, cada negada que
Els mies de d'Annunzio acaben de
arriba Setmana Santa cm sembla mes festejar-lo amb un be de Deu de flors,
escaient i mas civilitzat aquest costum perque Ila fet seixanta anys.
antic de prohibir els cspectacks pública,
Confessem que aquests amics han esCIS neun tres dies centrals.
tat una, mica indiscrets. Cert que l'edat
Des de que tanta gent desvagada
dels bornes no és una cosa tan delicada
i et inventar les funcians de tarda. i a com la de les dones. De tota manera,
sobre la triplicada de les festes, el tre- roda: de l'ex-dictador de Fiume mehall del que ha de divertir els altres reixia ésser tractada amb Inés reserva.
es sense respir, aclaparador: i el sen mal
no es cura sense Una prahibició, perque
el negoci no té entrar/yes. ni en té el petill de perdre una contracta, ni tampoc el brsital egoisme d'aquell al qual
molesta la idea de trabar els divertí- LA VAGA DEL METROPOLITA
. menta tancats si. per at g ar, ti pega la
Segueix el confliele en igual
..searsarrhda d'anar-hi aquella nit precisa.. forma, sense que s'albiri una
possibilitat de próxima solució.
Per a'xia en aquest ces, prohibició es
Ahir els obrers vaguistes reho
es
la
607/1
alliberació; a la manera
corregueren els pous invitant
llibertat anglesa, la del refugi tradicio- els que treballaven a qué secunnal de tots els perseguits, dels cohibits, dessin la vaga. Per aquest matiu
i els gre ideológicament es rolen most- van cedir bastants, que abaniaee a sen amples. que es la més plena naren el treball. Es molt redtit
reztriecions del min civilitzat.
el nombre d'obrers que segueix
La sera excel.lència es den a que ato
treballant. actualment; no arri; las unen •Ilibertat abstracta i efactrinä- ben a 75. A les obres de les Ram; tia, sinó una lliberzat hurnanicada per bles i Passeig de Gräcia no es
l'amor al pragim: que té per límit el treballà.
- respecte als conciutadans; t els cómics,
En alguns moments, la força
CL artiates de Gire, les taquilleres &eta pública bague d'intervenir, per
cinemas els operadors. els tramaistes, tal d'evitar les coaccions i
els música, els acomoaadors. tot l'exercit ralles, detenint a Manuel López
milers de persones que fa mame la i Gumersind Sänehez.
, gran maquina del divertiment pública,
eavui, a les deu del matí,
ett són tant dignes COM qualsevol al- vaguistes celebraran una assemtre; una mica mes tot que el que no té blea a l'estatge del carrer de Caultra lid , que el passar-se-la a gust, banyes, número 35.
prescindint de si fastigacja o no als alDORT DEL FERIT DEL CARREP,
; tres.
Una vegada . a l'any, la mutas fa enDE LA CONSTITUCIO
; vera ells un gest de civilitat que l'hoL'obrer
forner Narcts Garriga
; nora; tant com honora Paris, aquch Auguet, ferit al carrer de la;
el
qual
trasbalsa
la
vida
d'un
dia
, amb
Constitució, d'Hostafranchs, mo: per a commemorar el 14 de julio], o rí a la clínica del doctor CoraColónia parant tot el tràfec - per a do- chan el dimarts a la nit,
: nar pas a una processó de Corpus, o Gi- traslladat ahir al dipòsit judi,
nebra esvalotant els m'aren amb Ta soro- cial de l'Hospital
i Ilota testa de fi de curs deis estudianta practicar-li l'autòpsia,Clinic per
que se faa-de la sena Universitat.
rt avui probablement.
En aquests dies. és quan la ciutat es
No
está
encara
fixat el dia de
1 mosca alguna cosa mes que una ma- l'enterrament,
pera es probable
quina. o que un cos rescgat per la fe% brr; es quan deixa veure la sera Uni- que s'efectuarà dentà, divendres,
pma. i la ndblesa de ses alagries i de tes a la tarda.
El Jutjat de l'Oest, secretaria
tristors; quan fa obirar el que els norddel
americans han assatjat. erl va, sic com- aliirsenyor Grases, va practicar
al matí algunos diligencies
',arar amb diners; l'aristocràcia d'una tea!elida, que es va renovant per sobre el relacionados amb aquest fet.
Rebe algunos declaracions i va
/surmenage i l'arribisme.
un acarament, ordenant
• Són dies ciutadans que temen el per- practicar
. hm d'alguna cosa mes que cl de la pols la Ilibertal de Salvador Esteve
el trafec quotidià; de tanta majar es- Cervera, per no resultar cap càr
¡tima, corn matar es fa l'urbs; perquè rec en contra d'ell.
' Com raes creix la multitud, més alt és
DECLARACIONS DE VAGA
gi nombre dels inadaptats. • Entre els
Els obrera de la fabrica de ciuals he pot posar-s'hi qui no sent
mentsa cale hidräulica.Home(leo
'salar de les roses de Sant Jordi o de i Companyia van declarar-de co
la quietud d'un Dais-ata Sant.
vaga abans d'ahir:
Joan Bastee
També van declarar-se en vea
ga els obrers de la fábrica "Coa
tonificio di Cornigliano", de 13a detona, per no haver estat acceptades les bases que tenien
presentades a la gerència d'e,
quella casa.
El catalá al Liceu
COMENTARIS BREUS

EI vapor "Rey Jaime 1"

CONFLICTE SOLUCIONAT

Ha estat resolt el conflicte que
sostenien els obrera del ram de
construcció amb el contractirla
d'obres Francesc Viltró.
LA VAGA DELS ESTORERS
Segueix en el mateix estat la
vaga d'estorers, esparters i persianistes. Per aquest motiu la
Confederació Nacional del Tseball lia publicat un manifest dirigit a l'opinió pública i al ram
de transports en . particular, fent
avinent a aquests darrers la ne-

cessitat dc solidaritzar-se arab
els seus companys.
Les bases presentados pels
obrers són les següents:
Jornada de vuit hores i
nal mínim d'onze pessetes;,jara
nal per a les dones, sis pessetes; en cas d'accident del tre-

ball, jornal integre.
ESCRUTINI GENERAL
Avui, a les deu, (nutra llor
l'escrutini general de les elee•
cions de jurats obrera celelmades el diurnenge passat, dia 25,
de conformitat amb el que disposa l'adiete 16 de la vigora Ilei
de 'fribunals Industrials.
Lacte tindra lioc al Palau de
Justicia.
EL SOTS-SECRETARI DEL TRE •
BALL IMARXA CAlf A MADPID
El sots-secretari del Treball,
despres de visitar l'alcalde i (.1
governador alije al migdia, va
marrar al vespre cap a Madrid,

amb l'exprés.
DETINGUTS PER FER COAC •
CIONS

•

A la fabrica d'aglomeräts gala
En ' Batel Julia té esletblerla al
carrer de liosend Arús, núme ro 0 5, foren detinguts aliir
matí Francesa. Andral6 Ittpoll,
Josep Garata Marte, Pau Jtne
Blixens i Lluis Pilarais Cannyo,
acusats de fer coaccions a la
porta d'aquella fabrica.
Derives de prestar declarada
1Invant del juijat foren posats

Ilibertat.

La tripulació 1 els 174 pelegrins que anaven a bord són
salvats
ES CONFIA DE PODER SALVAR
EL VAIXELL, QUE ES TROBA EN
SleUACIO PERILLOSA
Segons rarliog;ames que ha rebut la
Companyia Transmetliterränia, que coincideixen amb altres de particulars, el
vaixell "Rey Jaime I", que sortrdiumenge a la tarda, a un quart de sis, cap
a Liorna, portant a bord uns 175 passatgers pertanyents a les Congregacions
Marianes de Latalunya, que es dirigid'
a Roma, embarranca a primera hora de
la matinada del dia 27 a tu, baix situat
a unes cinc titules de l'esmentat poct de
Liorna.
L'accident ocorregué navegant el valmil a pea ma'quina, amb la mar calma
i laitoritzó molt 2jarlitat per l'espessa
boira.
De seguida foren intentades diverses
maniobres per posar el vaixell a fht,
pecó en vista de que en ter-se de dia
res havia pogut aconseguir-se, dementé auxili al port i immediatenent sortiren diversos vaporets, trailladares, els pelegrins a terca aula Ilurs equipatge.
El viatge fina abans d'ocórrer
cidenta havia estat una meravella per les
favorables circurnstäncies del vent i de
la mar. El projecte dels pelegrins en
desembarcar a (doma, anar en tren a
Florència, regresar a Liorna sortir a
bord del vaixell cap , a Civitavecchia;
anar des d'allà en tren a Rosti, on devien roe/landre diversos clics; tornar en
tren a Civitavecchia, embarcar-se novament al "Rey Jaime I", visitar Nàpols
i Pompeia i ernprendre el retara a Barcelona.
Aquest programa, en vistt de Necia:1cm, ha esta; modifica'.
Semana les noticies rebutics, els pelegrans, cap deis quals ha rebut cl menor dama seguiran viatge a Roma des
de Florència per tren, ignorant-se si a
la tornada el vaixell estarle ja en condicions de rebre'ls a boa)].
La Companyia Transernediterrania ha
ordenat, per mitjà de radiogrames, que
saetía immediatamcnt de Marsella el
velasen "Jorge Juan" per a contribuir
als treballs de salvament.
La situació del "Rey laime I", que
es troba varal ja fa moltes 1/ores, malgrat la naturalesa del fans, que és sorra,
esdevé a cada momcnt mes dificil i exposat a que un canvi de temps faci el
salvament impossible. Amb tot, les noticies darrerament rebudes asseguren que
el case no ha sofert el mes mínim.
Comuna el "Rey Jaime I" des de fa
ja malta anys el capità senyor EstavcIla, de Mallorca, amb la particularitat
que es la tercera negada que fa el viatge a l'esmentat port amb pelegrins a
bord.
El "Rey Jaime I" és una de les mes

modernes unitats amb que compta la
Transmediterrania. Fou construit l'any
1911, a Lestró Ponente (Itälia); les seves característiques són: en peus anglesos 304, de rnänega 37'9 de manega i 26
de puntal. Te 2.320 tones de registre
brut.

Particularment hem rebut el
següent radiograma, datat a Firenne:

"Pelegrinadó prossegueix
ea viatge Roma, per embarraneament "Jaume I".

Els Te at r es
TEATRE NOU
Definitivament, el proper disnahte de Glòria, dia 31, a la ad.,
reapareixerà al teatro Nou la
companyia (le sarsuela i opereta del baraca' Frederie• Caballé.
Es posaran a escena quatre actea, amb obres de les mes soleeles del repertori de la compaa
nyia.
En vrimer Roe es representará la bonica sarsurla "Pulnmaia
doble", creació de Rafelet Díaz.
A continuació lii uniría "La
rubia del Far-West", opereta an

qual Ireballen quasi tots els
artistes de la-companyia, sobresortint-hi la simpática firimera
tiple Empor Saus, Concepeió Bainda i els actors Pero Segura,
Rafael Díaz i Josep Chomon.
I, finalmant, Frederie Caballé
cantará "La alsaciana", ¡"La
la

canción del olvido", obres asperedes pe l públic amb interés por
poder sentir de nou el gran ba
caleta.
;L'estrena do "La monteria",
per taballe, al Nou, no tindra
lloc fina al dia 6 d'abril.

TEATRE BARCELONA
L'eminent pianista Emil
abans de marxar cap a Pestrartger, i d'acord amb l'empresa ele!
(Nitre Barcelona, ha organitzat
un concert popular de comiat per
SL diumenge vinent, dia primer
d'abril, a los onze del matí, en
aquest teatro.
Els Drena assenyalats són veritablement populars i el proa

ADVERTIMENT
, .

grama es integrat per una serie
de composicions que per primera vegada executarä l'eximi Sauer
a Barcelona.
ROMEA
La nova producció d'En Juli
Vallmitjana, "A la costa brava",
Pol considerar-se ja resalte de
Plasticitat escénica; manquen
tan sols alguns detalla de malta del drama Revenid, que ¡s'estrenara el pi-fuina dtstiabte de

Glaria.

El repartiment ifint: t1 seu au tor li ha donat és •el isegilent
Laie, senyora Baró; Maria.
senyoreta Coscolla R.; Poixelera, senyoreta Casas; Joan, se-

nyor Gimenez; Tianet, senyor
Greses; Abili, senyor Montero;
Bull, senyor Strems; Rabintxo,
senyor Torrents; Parat, senyer
Martí; Manuel, senyor Ferrändiz; Piu, sepyer Daroqui; Tust,
senyor Serrahima; Jan, senyor
Biosca; pescador, senyor Orad," i
altres personatges secundaris.
L'obra te moments de gran in.
tensitat dramatice i efectas escenles häbilment traçats.
a la Vellesa
L'Obra dols Homenatges a da Vellesa,

Homenatge

popular organismo social de la Ccix. de
Pensiona per a la eVIlesa d'Estalvis, es
disposa a celebrar el vinent dilluns de
l'asqua de nesurreceies a tot Cataltinya el
IX Ilomenatge a la .Itellosa, que momee
revestir excepcional damortanda p al ca-

rácter comarcal que tindra.l'aete principal, que s'efectuarà a Palarnes, en el
qual seran atorgades setze pensiona vita-.
Heies de pesseta diaria a veliz desenluta
de Palmes, Sant Feliu de Gutxols, Calonge. Torroella de Montgrf i Blanes. Ultra l'arte rablic de proclamad()
deis vello premiats, en el cual parlaran
los autoritats i les representacions de la
Caixa de Pensione, figuren en el programa de l'Immenatge diverses restes populars.
Aist matraz se celebrara aolemnement
I'llpmenatge a la Vellesa entre alinea direses localitats, a Granallella, Seriny5,
Vilanant, Pineda i Canet de Mar, en
quines polancions es concediran tamb6
pensiona vitalleies.

• •
— Con, d'anual consuetut, dijous
vendres aant i diumenge i dilluns de
l'asgan de rtesureeeid estaran tancadcs
les »Sinnes de la Cai g a de Pensiona per

a la Vellosa i'd'Estalvis.

Secció Marítima
Moviment maritim
vainita entrate

Vapor espanyol "Canarias", de Malaga, amb aparells de pesca. Amarrat
mull del Vuicano.
Vapor espanyol "Terranova", de la
mar, amb peix. Amarrat moll de Llevant. Consignatari, .Marles.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", de
Malló, anal, carrega general i 44 passatgers. Amarras moll de Muralla. Consignatari, Amengual.
%%par america "Minnequa", de Pencarota, amb carrega general. .Amarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari,
Agencia Marítima Dispano-Americana.
Vapor limes: "Carthage", d'Argel,
amb tostar. Amarrat tnoll de la Quarantena. Consignalari, F. Arguimbau.
Vapor espanyol "Sagunto", de Cartagena, amb carrega general. Amarras
moll d'F.spanya NE. Consignatari, Cornpanyia Tranamediterränia.
Vapor italiä "Tic-polo", de Trieste,
amb carrega general. Amarrat ntoll de
Barcelona Sud. Consignatari, Ramos.
Vapor belga "Spartiee", d'Anvers,
amb cärrega general. Amarras ¡non de
Ponent Nord. Consignatari, Casasen i
Suari.
Pailebot espanyol "Joven Paquito",
amb carrega general.
Vapor norme "Atle Jarl", de Londres, amb carrega general. Amarrat nsoll
de Sant Bcrtran. Consignatari, Condemines.

Vaixells despatxats
Vapor espanyol "Sagunto", amb carrega gener:t1, per a Almeria.
Vapor espanyol "Tambre", amb carrega general, per a Bilbao i escales.
Berganti goleta italia "Arito"), cn
Hast, per a Terranova.
Goleta espanyo "Comercio", amb
carrega getieral, per a Sant Feliu.

Vaixells sortits
Vapor espanyol "Cabo Penyas", amé
carrega general, cap a Sant Felitt.
Vapor espanyol "Iturri Ripa",
trànsit, cap a C,ette.
Vapor espanyol "Almazara", mil
càrrega general, cap a Vinaroe i Casta116.
Vapor espanyol "Enrique Ballesteros",
amb carrega general, cap a Valencia.
Vapor urce "Dimitrios Iglessis", en
Hast. cap a Kinitra.
Vapor espanyol "Polar", en Ilast, cap
a Marsella.
Vapor francés "Toronto", en Ilesa
cap a Hyere.
Vapor alernany "Vasta", de transit,
cap a \ralada i escales,
Vapor espanyol "Mallorca", amé carrega general, cap a l'alma.

Seguint el costum observat per una gran part de
la premsa catalana, LA PUBLICITAT no publicarà
redició corresponent a demà, Divendres Sant,

Palau de la Generalitat
••--•

LA APRESA DEL CONCURS
DE BESTIAR
El 20 de gener es publicä una
R. O. referent a Concursos de
bestiar, en virtut de la qual, havent desaparegut les causes que
obligaren a la Mancomunitat a

suspendre'ls, novamenC s'han
tornat a rependre, celebrant-se'n

LA c' - fPANYA CONTRA X.A;

LLAGOSTA
El Comen va aprovar lambe orp.
nitrar el Comité per a emprendre la
caenpanya contra la Ilagosta, prenent lee
mesures que es creguin més convenients
per tal d'evitar que aquest .flagell Cal/1
a Catalunya.
Aquesta campanya serle empresa tot
seguid atnb la cooperació del Consell
de Foment i Cooperatives agrícoles de
Catalunya.
Ila estat aprovat també el pressupost
de despeses que ha d'ocasionar, aquesta,
campanya.

tres en poca dies, un a Vieh. (in
altre a Itipoll i el darrer el pass
sal diumenge tu Eigueres.
En aquests tres concursas el
Reglament d'Epizooties ala
apheat al peu de la lletra, i en
dir alai) no es significa cap meALTRES ACORDS
na de protesta, perh si que es
neeessari posar de manifest la
El Consell va aprovar també ele sediferencia de D'ene que han de güents assumptes: 4
sofrir els actos que organitza la
Carreteres, camina i ponts.—NornenaManeomunitat amb els que realit metas de diputats de la Mancomunitat
zen letra de Catalunya i dintre per a assistir al reconeixement i remateix, mentre no siguin inter- cepció dels acopis de pedra per a la revinguts per la Mancomunitat.
paració de l'afermat de la corchera de
En els Mercats de Vieh, fi- Masnou a Granollers, qpilómetres t al
p011 i Figueres, cl bestiar de to- lo de la -carretera de Moya a Calaf,
le mena iti assisteix .sense flecos quilómetres 44 al final, cana,' de Boadella.
anal, que els seus conductors a la carretera de Madrid a França
liagin de portar la Guia sanita- carretera d'Amposta a Vinallop. 4r
ria, pera no aixi quant pela aniAprovació del projecte per a la exila;
mal s que van als Concursos or- trucció del camí de la carretera de Casganitzats per la Mancomunitat, telló a Tarragona a la d'Alcolea del Pi-'
els quals flan d'anar acompa- nur a Tarragona per La Canonja.
nyals de la Gula s-anitaria.
Aprovació de l'acta de recepció de te
Així resulta que a Vic.h, per pedra picada acopiada als quilómetres•
exemple, la vigilia del Corleare 1 al 8 del carni de Bordils a Madrana+
hi havia sis o set eents porcs, nya.
sense que cap enes acompanyat
Designació de serryors diputats dé
del document sanitari que s'e- /a Mancomunitat per a assistir a les
xigeix per -a assistir • als Concur- subhastes de les obres d . empedrat de la
sos de la .Mancomunitat, i len- carretera d'Esparraguera a Manresa,
domà mateix, als animals per es- quilómetro 14, i construcció de la carser traslladats al Concurs els retera interprovincial de La Pobla de
Ciervols a la de Reus a Fraga.
calgué una revisiú sanitaria.
Agricultura.—Aprovació de les basca .
• Per altra part, els Concursos
que es realitzen com tam136 els que regiran en el Concurs per a la proanunciats en diverges províncies visió de dues places de preparador ä
espanyoles, de cap dels efeetuats l'Escota Superior d'Agricultura.
Campanya de poda de l'olivera
ni deis convocats, sabem que
nsitat el .Reglarnelft compliment d'anterior; acords del Cond'Epizooties, tal cum es praetrea sell.
Resultat del concurs rarr,ader celebrat
en els Concursos de la Man c oa Figueres.
munitat.
Beneficencia.—Aprovació de les -ruiAquests fels demostren que
corta actos de la Mancomunitat mines per al sosteniment de dementa pomereixen per -part del gavera bres a carrec de la Mancotnunitat i triuna consideració- força diferent mit de diferents expedients de reclu-

dels ates similars organitzats si&
Despots generof.Aprovació de la mifóra de Catalunya, com aixi
tela fan ressaltar el tracie mes nuta en compliment de l'acord de l'As"iemblea
de soblicitar que siguin cepacial -que el govern darla als' remadora catalana, segons que me- triats i llicenciats els soldats de quota que
nin el bestiar a un mereat, o a han complert el tantas reglamentari de
Stil Concurs organitzat per la servei.
Mancomunitat.
COMISSIO PROVINCIAL
.
La relació de premis atorgats
En la darrera sessió de la Comissió,
en els tres Concursos lot just ce
provincial van despaLaar-se els següenta,
lebrats es la següent:
assumptes:
a:
En el de Vieh, presidit pel
pros

nY17
in
aBriiii4eng-a" s'atorgaren
'Josep Riera, de Vid', per un
yerro, 400 pessetes i per un altre
350 pessetea; Pau Pares, de
Gurb. per un yerro, 250 pesse-

tes; Pare (Casanovas, de Tara-

d'ell, per un yerro, 250 pessetes;
Josep Riera, de Vial, per una
truja, 125 pessetes; Francesc
Oliver, de Vieh, per una truja,
125 pessetes; Pero Massana,
Vich, per una truja, 100 pessea
Les, i per un altra, 100 pesscles: (Josep -Riera, de Vich, per
una truja, .100 pesstes.
En el de Ripoll, presidit pel
rnateix propietari senyor Bettestenga, s'atorgaren els següents:

llamón Perarnau, ele Hipan,
per un yerro, 350 pesseles;
Pujal, de Les Lloses, per un y erro, 250 pessetes; Josep Carbonen, de Ripoll, per un verro, 250

pessetes; Esteve Masdeu. PriV.
de Ripoll, per una truja, 150
pessetes; Ramon Serrat, de !ti-

pon, per una truja, 1 25 pessetes; Erancese Soldevila, de altipoll, per una truja. 100 pessetes;; Pere Coma, de Itipoil, per
una truja, 100 pessetes.
En el de Figueres. presidit per
Josep Maria de Quadras, enginyer agrícola, els premia salargaren a Joan Eigneres, de Vilamacolum,per un semental, 3.000
pessetes; .Josep abroga, dr 'formen:), de Eluviä, per un semental, 2,000 pesades; Enrie Itieard, de Llora. pee una euga,
500 pesadas; Vieens Llovet,
Castelló d'Empúrios, per una
euga, 500 pies.; Miguel Estrach.
de Cistella, ore una ruga, M'O
pessetes; Jaume Ayach. de Sant
Pere Pescador, per una euga,

500 pessetes.

El mes d'abril día 22 1.12,
celebrara: per la Comarca el
Valles un camales bovi Ileter a
Cardaden.-4 27 mara; 1923.
EL CONSELL DE LA MANCO-

MUNITAT

Dcgut a la feativitat daquests dies, el
&madi Permanent de la Mancomunitat
va celebrar les scves reunions cl dimarts
paasat, Si la tarda, i alar. al mati.
El senyor Puig Cadatalch, etrazahar
ahir al migdia cl Cansen que va presidir, retal els represo/tanta de Lt premsa que fan informació al Patas/ de la
Generalitat, donant-los compte deis assumptes tractats en el Catinga entre eta
quals figuren, com a,més importanta,
segiients:

BIBLIOTEQUES POPUI.ARS
Ha estat resala el contentes caseta per
l'establiment de naves Biblioteques Populars, acordant - se construir . els edifieis per a les noves Bialioteques a Bai Tiana.
nyoles, Pobli de
S'han concedit laminé hialinteques,
mittangant l'aprofitament d'edifieis; a
Mataró i Balamer, i una alt es. Igualada, que serle inetallada a l'edifici de la
Caixa de Penoions pee a la Vellcsa.

Informe a l'expedient relatiu a la sollicitut formulada pel senyor Martí Oliva
Eages de que sigui transferit al seu favor un aprofitament d'aigües del ritt
Calders, en el terme d'aquest poble, inscrit a nom de Joan Esquius Rivera.
Un al tre expedient relatiu a l'autorització sol.licitada per la Cooperativa de
Fluid Electric per a transportar clectricitat des de Ratavilla- (Lleyda) Bus a
aquesta capital.
Tramit en el recurs d'alçada interposet per En Gabriel Cirem contra Yacen( die l'Ajuntament de Sabadell. pet
anal es fixen les aliniaeions que llaman

.de seguir les cdificacions del correr de

Colomb, d'aquella ciutat.
EL SEN VOR -RAFOLS
El diputat de la Mancomunitat, Enric
Ràfols, va anar ahir al mati a penden
comiat del senyor Puig i Cadafalch.
El senyor Rafols sortira avui cap a
la Granada, on pasarle una tempora4
da.
VISITES
Allí,- al mati el senyor Puig i Cadafaleh rebé nomkoses visites en la
Presidencia.
Entre els qui el complintentaren hi havia els diputats senyors Bofill ai Matas. Bassols i Entapé.
La . setmana eatrant no es reunirá e/
Consell Permanent dc la Mancotnuni•
tat.

nova
de gas a pressió

La

Per a la illuminacia de la P114
ea de Santa Anna. Portal de l'Ana
gel i angle (le In Plaça de Catalua
aya, s'han instal.lat 18 farells de
2,000 bugies cada un, amb tres
Irees, muntals en canalobres de
cine -ladres d'otearla, situats a
distàncies que veden (le 22 a 30
rindres. I al starrer de Fontanella
i l'anglo corresponent de la Plaça
illlrquiliaona, la aluminació s'oh
le per mitja de tretze t'aras de
1 .000 bugies, amb dos becs, de
(malee metres i itsig d'alçäria dis -)
tendida entre ells una 22 metros
i (los truena de 2 .000 bugies cona
les des2rites enteriorment.
• El servei taquesta instaLlacid
ha exigit l'establiment d'una ca-s
nalit zació especial alimenta«
per un grup compressor montat
Imixos de l'edifiei social de ta
Catalana.
La instal.lació present te rayen
tstge que grákies a ua dispositiu
eapecial que porten els aparells,
s'encanen e apaguen tots o par;
(tos beta des d'un punt determia
nat autornatieament, i :noma vae
riant la pressió del gas.
El model de farells es el mateili •
que el Municipi de Paris esta irisa
tallant a lesí vies importanti
d'aquella capital,
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L'actitud enèrgica de
Polónia fa que s'ajorni
l'execució dels bisbes\
católics
ra Varsóvia, 27 (retrassat).-La sentencia dictada el dilluns pel tribunal soviètic de Moscou condemna a mort a Monsenyor Cieplak, arquebisbe t:atólic de
Petrograd, a mort també al prelat monsenyor Butkiewicz; a deu anys de presidi a cinc sacerdots, i a tres anys de
presó celular a sis sacerdots més.
L'execució de monsenyor Ciep:ak ha
estas finada per al dijous.
En rebre la noticia oficial d'aquesta
sentencia, el senyor Sikorski, president
del Cousell de ministres de Pulónia, ha
cridat el ministre de Rússia a Varsóvia,
senyor Obulenski i Ii isa fet la següent
declaració.
"El Govern i l'opinió polonesos han
seguit amb atenció i inquietud el procediment emprat pel Govcrn dels Soviets
caven l'Església católica, els ministres
dei culte i les minories poloneses que
sumen dos milions d'homes que viuen
dispersats del territori rus. No havem
dit mai que ens desinteresséssim daquestes qüestions. Durant el procés, els
representants dels soviets han informal
a la Legada, de, Polónia a Rússia que
el procés era una simple formalitat que
no podia provocar cap complicació important.
Les autoritats judicials soviètiques
deixaren procedir Ilimement durant un
any enser a l'arquebisbe monsenyor Cieplak i als sacerdots acusats amb ell.
Fa nomas deu dies de llur detenció i
sha ditat ja contra d'ells una sentencia que ha d'executar-se setenta dues
llores després. Els debats proveo que
es tracta purament d'un proces politic,
inspiras pel Govern dels Soviets a la
recerca dattres fins.
' En nom del Govern polonés -ha
afegit el senyor Sikorski-, i de tot el
nnón civilitzat, que amb indignació estigmatitza aquest acte sense precedents,
violació flagrant de la llibertat de consciencia i dels més elementals drets del
ciutada, ctido l'atenció al Govern cht
Soviets sobre la responsabilitat del compliment d'aquesta sentencia que no te
res de comal amb l'aplicació de la justicia. Aquesta responsabilitat sera enterament i única del Govern deis Soviets."
El cap del Cosiere, senyor Sigorski,
prega al scnyor Obolenski que comuniques inunceliatament al seu Govern
aquesta declaració.--Havas.
LA NOTICIA DE LA CONDEMNA
DELS ECLESIASTICS RUSSOS AL
VATICA
, LA SANTA SEU PROFONDAMENT AFECTXDA
• Roma, 28.-La sentina de mort pronunciada pels tribunal; de Rúsia contra l'arquebisbe católic de Petrograd,
monsenyor Cieplak i altres ecksiastics
ha causas probada emoció al Vaticà.
S'assegura que el Papa i el cardenal
Gasparri, el seu secretara d'Estas, s'han
assabentat de la nova pels dianis. , Poc
despees un telegrama de monsenyor Laura Nunci a Varsóvia, cronfirmava la
noticia de la sentencia de mora anuociant que l'execució havia de Unir lloc
setenta dues hores despees, o sigui el
dijaus.
La Santa Seu es troba pro fundarnent
afectada 'per la conclusió d'aquest proces que traca d'evitar i s'esforà en procurar que fos diferit. Quan s'anuncia que
el procés era inevitable, el Vana va rebre noticies que idea esperar que els
debats serien menys rigurosos-Navas.
LA CAMBRA .DELS ICOMUNS I
LA CONDEMNA DELS ECLESIASTICS RUSSOS
Londres, 28.-Cambra dels Comuns.Ei Govern declara que no ha rebut en
el que es refereix a l'arquebisbe de Petrograd i el bisbe i alises sacerdots ea. tólics, cap altea noticia que la que comunica ahir a la Cambea.-Havas.
11A ESTAT AJORNADA L'EXECU- CIO DE L'ARQUEBISBE MONSENYOR CIEPLAX
Heasingfors, sé-Comuniquen de Mai
cou que isa cstat ajornada l'execució,
aseenyalada per al dijous, de rasquebisbe de Petrograd, suonscnyor Cieplak.
Les autoritats bo1xevistes Osan decidit tambe a ajumar el procés contra
el patriarca Tikhon, que havia de començar aquesta setmana davaat del Tribunal Revolucionad Superan.
Es temia en els circols soviètics que
en la proximitat de le festes de Pesque
el procés del patriarca dones !Ice a una
gran agitació contra el Govern.-Radio.
JA SUSPENSIO DEL COMPLIMENT DE LA SENTENCIA HA
CALMAT LES APRENSIONS DEL
VATICA
HI HA LESPE*ANCA DE RESOLDRE FAVORABLEMENT AQUES1
ASSUMPTE
Roma, 28.-1a noticia d'haver quedat en suspens el compliment de la se n .
tencia de mort dictada pel tribunal so
viitic contra rarquebisbe de Perrograi
i les de presida dictadas cotnra un bis
be i catorze sacerdots católics més, ha
caimat una mica les aprensians del Vati.
c. el qual atenta ara l'esperança que
tal segada pugui resoklre's aeuest assumpte d'una manera satisfactaria.
La Santa Seu no ha plantejat amb •
motas creyentes eondemress, davant
Gaseen sovietie, cap Micati6 política ni
de nacionalitat pel que fa als prelat,

TELEGR AMES
LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT

Declaracions de,M. Poincaré davapt la Comissió de
Finances de la Cambra
La C. de Reparacions s'oposa a ,rempréstit alemany :: El Govern
del Reich accepta la proposició de Mr. Hughes
París, 28 (retrassat).-El president dei
Consell, senyor Poincare, ha fet una exposició a la Comissió de Finances de
la Cambra sobre la petició de credits
destinats a les necessitats de l'ocupació
de la Ruhr.
Va dir M. Poincaré que la zona ocupada, que és de 2.13an quilómetres quadrats, produeix 90 milions de tones de
cariara essent el total dels faena de coc
14.200.
El senyor Poincare ha explicas l'oreenització militar de la zona ocupada, tributant grans clogis al general Degoute
i a tots els seus col.laboradors. Et general Dégoutte, 'ea dir, realitza el pla
trances en les millors condicions, Iluitant contra tota ciaste de dificultats, a
la cegada que amb tacM i energia insuperables. Prop d'un miler de funcionarie
han hagtft d'ésser expulsats.
No traata,d'amagar el senyor Poincare que els resultats obtinguts fins ara
en l'ordre económic sane molt poc impartants i que sois tina ocupació prolongada
i estable podria, davant ele la mala fe
alemanya, permetre una explotada] racional de la Ruhr.
•
Ha fet ressaltar el scnyor Poincara
les diverses temptatives de negociació
iniciades país industrial; de la Ruhr ,.
que a la vegada han estas els malors
sostenedors de la resissencia.
No podem donar curs a cap demanda de mediació, va dir, que no viagui
amb caràcter oficial i feta directament
pel Reich. Tampoc podrem acollir temptatives realitzades gel: aliats o neutrals,
temptatives que creiem que no es realitzaran.
França i Bélgica estas de complet
acord en el programa a realitzar a la
Ruhr. L'evacuació dels territoris es reslitzari quan Alemanya pagui d'acord
amb el trectat, pecó no hi ha que pensar
que les nostres trepes abandonen Essen
abates que els deutes per reparacions estiguin arranjats.
Seguidament, el ministre d'Obres Obligues, serevor Le Trocquer va dir que
actualment es transpbsten cada dia 3000
tones de carbó i que aquesta nitre podra.
ésser doblada aviat. La mejor part deis
alts forns, ea entre mi, continuen encesas. Els stocks d'hulla a la boca du
les mines sam de dos milions de tones
i de soo.000 els de ene. El senyor Le Trocquer va acabar el
seu discurs expressant el seo reconeixement als obrers i emr.leats per la cooperada) prestada a la Ruhr.
Seguidarnent en non, de la Comissió
de Finances, M. Dariac va donar les gracics al president i al ministre d'Obres
Obligues i es va aprovar el projecte de
credits.-Havas.
París, 28.-EI "Matin" anuncia que,
crin a conseqbencia de la decisió presa pel Govern francas, creient que el
Reich ha contravingut les clausules del
Tractat de Versalles en subscriure un
cmprestit de 200.000 milions de mara or
en divises estrangeres sense sol.licitar
dcrogació de les cliusules convenients,
la Comissió de Reperacions va decidir
alija per unanimitat, declarar que el
Reich no te el dret d'acordar l'esmentat
emprèstit sense autorització. La coral: sie va encarregar ala menyors Bradbury
i Delacroix la redacció d'una enérgica
nota recordant a Aleinanya que la Comissió segueix tenint lots els seus drets
sobre els bens i als cebals de l'Estat
alemany.-Ilavas.
Berlín, 28.-S'ha reunit la Comissió
de Negocis Estrangers del Reichstag.
Es ella Veis Rosenberg recordà la proposició del secretari d'Estas ameride
Hugulles, relativa a convocar una conferencia internacional d'homes de negoci, a la qual assistiran delegats francesos i alemanys en condicions
tat i la finalitat de la qual seria l'asscnyalament de /a capacita; de pagament
d'Alemanya.
Von Rosenberg va &decae que el
Gomera acceptaria aquesta proposta. 'De
la confeséncis en podria sortir un projecte d'emprèstit internacional amb !es
degudes garantiese remetent als aliats
o a Frasea numerari producte d'aquesemprestit.
•
La Comissió es va ocupar de la gibes.

I

tió de la Rufir, icórdant seguir la política de resistencia passiva com fine
avui.-Havas.
HUC STINNES I M2JASPAR, A
MI LA
28.-Ha arribat a aquesta capital el senyor Jaspee. Sogons els diaris de Roma, samba ha arribas a Mill.
el senyor Huc Stinnes.-Havas.
Roma, 2.8.-El senyor Huc Stinnes,
que havia sortit cap a Berlín, s'ha quedat a Mili, on pensa entrevistar-se amb
Mussolini, Sefons els periódies romans,
Stinnes ha declarat que Alemanya s'inclina a l'execució de les decisions presas pel Congrés Internacional de Comerç
respecte s de les Reparacions i els deutes
interaliats.-Radio.
NOVES DETENCIONS DE NACIONALISTES A BERLIN
París, 28.-Al "Petit Journal" li comuniquen de Berlín que han estas detinguts uns altres deu nacionalistes, entre ells algunas personalitats
Hayas.
ELS LIDERS SOCIALISTES ANCLES() PER A LA CONFERENCIA INTERALIADA SOBRE LES REPARACIONS
Parle, 28.-Hanarribat ele Mere socialistes anglesos Itaresny MaedoniUd.
Ilenderson i Thomas, per assistir a la
reobertura de la Conferencia eocialista
interaliada sobren l problema de les ropae:viene. Tambd han tornar d'Alemanya
els representants socialistes aliats, portant nu projede que han establert
Otto Wels i els socialistes dernderates
alema2fte.
En Ileementat programa figuren ele se.
güente,punts principals: Primer: Pagament de lees reparacions per Alemanya
dintre ele límite de la seva rapacitat, que
iedii finada per un tribunal imparcial:
secos: reconstruceit; de les regions desaudades de França i Bélgica, si fs precie amb la mä d'obra alemanya i segons
ei pla anteriorment presentat pela sindicalistes alemanys: tercer: gaseada 'lo
In seguretat de Frenen per un traespe
especie) relatin a Rhenäitia. pel qual
Alemanya es comprometria a renunciar a
tota idea de revenja i a teta agressifIG
quart evarmariö gradual de la Ruhr, i
cloqu'd: proposicions per a la resoluel6
dels deutes interaliats.-Radio.
LLICENCIAMENT D'OBRERS
TOPADA D'UN TREN I UN AUTO-

MOBIL-1 ELS ATEMPTATS DO'0 BERHAUSEN

Eincardine-ou-Forth el 20 de se 4
tembre de 1842. Estudià a la Dollar Academy; a la Universitat
d'Edimburg fou ajudant de lor1
Playfair quan era professor
Química a aquella universitat.
President de la Societat do Química ei 1897, ex membre del
Comitè governamental d'Explossius, professor de nombrosoa
centres docente i director del
Laboratori Davy-Earaday de recerques. Fou premiat amb innombrables medalles per teasee
les soCietats cientifiques • del
mart. Entre els seus nombrosos
treballa citarem una lectura donada a la Roya! Socisty sobre ei
Nadir de la temperatura i proa
blemes annexes. Péu
cions sobre Phidrogen, la piric11-7
na i bases de la quinolina; mecció fisiológica de la Iluso; zublemes d'espectres; capia, ligue-

facció dala gasos; l'ús
de l'oxigen liquid, d'aire, de la
fluorina i de l'hidrogen.
Per l'evaporada de l'hidrogen
liquid sota una presid baixa, obtingue la temperatura de 13
graus absoluts o bé 470 gratia
Farenheit de fred. A aques1a
temperatura obtingué Phiciro,; in
salid en forma d'una maesa escumosa i l'aire en forma d un
salid compacte. Solament l'heli
de tots els gases coneguts no
pague ésser condensat.

rí abans d'arribar a Orleans.
El general Monoury havia 'lesna a Mintenon el 12 de desembre de 1843. Ben coneguts sin
els serveis prestats per aquest
'militar al començament de la
guerra. En la batalla de l'Urcq
robé una ferida a conseqüencia
de ,ja qual havia quedat cec.-Itadio .
UNA MISA CONMEMORATIVA
%París, 20.--Per raones cae
celebrat avui la missa commemorativa a l'Església
de Saint Gervais, a la qual encíala un obús alemany el Dijous
Sant. Celebra la missa el rector
de l'Església devela del monu-

ment erigit a la memòria del
In gilt suceda i que representa a
Crist rodejat de les animes de
les víctimes. Assistí a la cerim6nia un públic nombrosíssim. Les
ambaixades d'Anglaterra,
Itälia i Nordamérica .havien
trames Hure representants.-Radio.

MES DE 30,000 PERSONES DES. F/LAN DAVANT DEL CADAVER DE SARAH BERNHARDT
París, 28.- Durant tot el dia
d'aval un públic immens format
d'obrers, modistes, funcionaris i
ernpleats han desfilat pel clomicili de Sarah Bernhardt per reDescobrí que els metalls purs, sot- • tre homenatge m'islam a la inmesas a , aquesta temperatura, esdeve4 signe actriu. El cap de policía
nen perfectes conductors de l'electrici- encarregat del servei d'ordre ha
tat. Demosträ que pel mitjà 'slel carbó manifestat que ealeulava que a
emprat com absorben dels gasos a bai- les deu del 'metí havien desfilat
davant del caciaver anos 30 mil
xa temperatura, pot obtenir-se
znent el buid Inés perfecte i que gamos
com l'hele hidrogen i neon, poden ésser
així separata de raire. Féu tenle curieses experlancieseesobre la capitalitat.
Pera, de tots els seus invents, els mes
coneguts són la cordita, formidable explosiu usat per rexereit britänic, des'Cobert en colialesració amb sir Frederick Abel; i els flascons Desear, coneguts amb el nom de Thermos, que es
una aplicació del buid per a la conservació de les temperaturas, així altes com
baixes, deis cossos conservats en Ilur
interior.
Deixa escrits nombrosos treballs sobre espectroscamia i sobre altres diversos rams de les ciencid, a les quals
dedica les seves acearitats.-N. de la R.

persones.
El cadàver de la illustre actriu ha estat traslladat ul pis de
sota. Damunt del pit de Sarah

ha estat collocat un medalla que
conté çabells . i el rdtrat del seu
fill Maurici Bernhardt.
El celebre actor nordainerica
Hackett ha visitat a.quest Malí la
calle% ardent, després ho sfeu el

Consell municipal de Parte lliurant els inombrables telegrames
de condal que ha rebut de Nordamenea i d'Anglaterra.
conformitat a la voluntat
de Sarah Bernhardt els funerals
que es celebraran a l'Església de
Sant Francesc seran molt modestns.-Radia.

Dusselorif, 28.-A Duisburg ha ca- FIL
GOVERN FRANCES MODIFICA
meneas el Ilicenciament d'obrers. Un
LA LEGISLACIO SOBRE LES CASES HA ESTAT DETINGUT EL FAMOS
Irrt que hacia sortit de l'estació d'OBANDIT CAP DE LA BANDA
BARATES
bcrwissen topà amb am autom6bil ale"ELS FILLS DE LA NIT"
Parta
28.-El
Cansen
de
miniatres
ha
many. Resulta' mort el notes i dos oCuLisboa, 28.-Avui ha estat detingut,
aprovat
un
projecte
ile
hei
encaminat
a
pants ferié.
per una veritable cashalitat, el famas
Segons una informació realitzada . per talonear en certs punta la legislaciö rebandit cap de la bandaeseasemenada "Els
les autoritats franceses es dedueix que lativa a les cases barates i als erudita
fills de la nit", , Josep Ferandez' Conels atemptats de restació d'Oberhatssen, 1mmobiliaris.
Tambd ha acordes presentar dintre de veira. L'esmentada banda venia operant
fosen realitzats per ferroviaris alemany s.
els quals obraven segons instruccions poc a la Cumbre un projeete del minis- dea de feia més de quatre anys i maltre del Treball coneedint eredit ale me- grat de tots els 'esforços realitzats per
rebudes de Berlín per comerse actes de
nestrals i a lee ocoperatives obreres.- la policia no s'havia pogut etenir al
sabotatge.-Radio.
Radio.
seu famós cap.
Amb aquesta detenció s'ha comprovat
REDUCCIO CONSIDERABLE DEL
L'AJUNTAMENT
DE
PARIS
I
LA
que la banda posseia nombroses gasoPREU DEL CARBO A L'ALEMAMORT
DE
SARAH
BERNHARDT
lineras al Mi Tajo, automabils i tota
NVA NO OCUPADA
París, 28. - En la sessió celebrada sirena d'elements i amagatalls. El cap de
Berlín, 28.- Segons una informació
aquesta
tarda
pel
Consell
municipal,
el
la banda vivia i viatjava amb un gran
oficiesa, els preus del carbons, inclosos
portava vida aristocratice i fins
els impostos, a l'Alemanya no ocupa- president pronuncia un discurs d'homenalga
a
Sara
Bernhardt
i
comunica
que
ara no havia despertat mai les sospida, seran reduits des del primer d'abril
en la proporció del 16 i mig per cent la ciutat de París pagaria el seu enter- tes de la policia.-Radio.
rament i funerals.-Radio.
de llar actual import.-Radio.
NOTES DE LISBOA
L'AVANÇAMENT DE L'HORA
ENTERRAMENT DE L'EX-MlLLOYsia t PEORGE NO PARLAR
•
OFICIAL A FRANÇA
NISTRE PORTUGUES SENYOit
• AVUI
'
CASTELHO
París, 28.-E1 grup de defensa rural
Lanares, 28.-Segons el Dezily New:,
Lisboa, 28. - SIma celebrat
i contraelint una informació anterior, de la Cambra ha aprovat per unanimiLloyd George no prendra part avui, en tat, menys un vol, el projecte encami- Penterrament de l'ex-ministre de
l'antic regim, senyor Aceveda
el debat que hi haurà a la Cambra deis nat a fixar de manera permanent com
Castel-ho, havent constituït racComuns sobre l'ocupaqió de la Ruhr a hora legal la del meridia d'Estrasburg, que com se sap avanea 30 minuts. ' te una gran manifestada de dol.
pels francesos.-eHavas.
El decret governamental que estipula
-Hayas.
LA SUBSCRIPCIO DE L'EMPRES- que l'adelantament de l'hora tindra lloc
TIT INTERIOR DE zoo MILIONS
la nit del y de maree al primer d'abril, "MODUS-VIVENDI" . ENTRE LES
DE MARC OR
• OPOSICIONS I EL GOVERN
ha estat presentat a 11.11Carribra pal miBerlin, 28.-Es callejeen ja a hores nistre d'Obres públiques.-Radio.
Lisboa, 29.-A la Cambra
Diputats s'assegurava m'in que
da'ra, encara que aproximadament els
resultats de la subscriecia de remprese L'ESTATUT NAVAL A LA CAMBRA hi ha multes probabilitats que
FRANCESA,
tit interiot.,4f 200 milions de maro
mercès a les gestions quo es veor.
Paris, 28.-Ei ministre de Marina ha nen realitzant a ¡'efecto, s'arribi
Resulta que no s'ha cobees uit is10.14 presentas a la Cumbre la segona part a un "modus-vivendi" entre los
merays lami.ssió, pule lo subscrit anale del, projecte de Llei ',obre l'estatut naval oposicions i el Govern.
*ad
prou feines si arriba a zso milions. e, -respecte de l'organitzaei3 de la lefensa
EL CONSELL DE LA S. DE N.
.Aixa té la seva explicació en que de les fronteres maritimes.
sacerdots condemnats, sitió que es limiES REUNIRA EL DIA 16 D'ABRIL
semblant
emprèstit
no
pocha
asee
molt
El
projecte,
en
les
seves
grane
ta a argüir sobre la qualitat que unen
Ginebra, 28.-El Consell de la
del gust dels ternsdoee de dólars, pu& dIspoisa que el ministre de Marina s'enels esmentats religiosos, com a membres
aquests sempre han de tenis molla mea eaergui d'organitzar la defensa de lee Societat de Nacions es reuriiet
de la jerarquía católica.
aquesta
capital el dia setze
confianea
co
el
crdit
dels
Estats
Untts
fronteres marteimes i defineixi %le deFonamentant-se en equesta quanta!,
pròxim mes d'abril.-Havas.
d'Alemanya.-Havas.
que
mente necessaris per a a q uesta defensa.
el Vatica demana al Govern dels soviets
, en
. el
De l'esmentat projce te ha estas norneque reconegui els etudits prelats i sa:UNA cotettA LES PRETENSIONS
nat ponent el diputas pel Var, el. Alcerdote com a súbdita del Papa, i en
MOWDADIt •L'EMINEN'I QUIMIC guien-Radio
DEL JAPO
!toril d'aquest. sol.licita que siguin posan
ANGIGES SIR JAMES DEWAR
Nang-Dai, 21-S11a celebras una Inaen Ilibertat.-Ilavas.
Londres, 28.-11a mort a Lon- EL GENERAL FRANCES MA .. nifestaei6, amb assistbsia de mes .1,
ELS OBRERS SENSE FEINA A
NOURY HA MORT REPENTI- 20,000 persones, per protestar contra late
dres. -a reciat de 81 anys, sir JaRUSSIA
NAMENT.
Mt2 Dewar, l'eminent quírnid al
titud 'del ;lapa relativa a la restitutie
Ginebra, 28.-L'Oficina Internacional qual ea deu, en unid dun aitre
-Orleans, 28.-El general Ma de l'ort-Arthur i
a la Xina.
quirnir angles, la invenci6 de la noury que havia sortit. do Patis
del Treball ha rebut del Gover rus unes
Els comerciante han eolehrat Una in,
estadistiques, segons les quals l'atur tosa confita, explossiu emprat actual.
per l'estada del Quay D'Orsay, portant retada, neordant practicar ei hei •
meta per l'artillería britanwL va sentir-se de solde indisposat ent contra el Une-llave&
Os ha augmentat a Rüssia durant
vean.

El nombre d'obrers seise treball era
ats taran entre Petrograd i Moscos, da.
eint el mes de novembre xifra lee as
;e-,ssar a 244.000 el deserabre.-ILivas

Tambe s'havia especialitzat en
le'studi de la liquefacció dzils
gasos.-Radio.

en el vagó del Terro-carril. El
metge Koenig 'que es trobava al
tren, prestà a Palustre general
els primers auxilis, pero aquests
eitir James Dewar nasqud s, fiaren ing.t1la N uix el amera) nan.,

Els pèrits aliats prop

sen tornar a. celebrar
conterència de la Pau
Lausana.
Londres, 28. - En la cairel
plenäria que va tenir !loe almir e
la conferencia de la pau, sota 1
presidencia de lord Curzon,
perits aliats estudiaren els la
formes de les diveraes cernía

sions, arribant-se a un aeori
complert en tots els punts tra
tas i quedant aquests aprovat
per unanimitat.
Avui s'aprovarà el pr ojecte d
la contesta- que es dirigirä a 1
met Palié, el qual serä despr
sotmès a Paprovació definitiv
dels respectius governs.
Una nota contenint la das
contesta serà transmesa a An
gora pels representants de Eran_
ça, Anglaterra, Italia i Japó.
La deelgacia francesamarsar
demà en direcció a Paris. -Ida,
vas.
Londres, 28.-Els peras aliat
han acordat. propasar la reober
tuca de la Conferencia de la pasj
d'Orient a Lausana per a la se
gana quincena d'abril.
L'ex-president del Consell d

ministres senyor Venizelos h
exposat a lord Curzon el peal d
vista grec referent a les indem
nitzacions gregtees en concept_
do reparacions.-Havas.
UN DISCURS DE
MUSTAFA-KIMAt

Constantinoplo, 28. - ES un
discurs pronunciat recentment
Adana, ha declarat Mustgfä-Kei
mal:
"Mentre "la vida de la Necia
no estigui en peral la guerra se4
ria un crim, no voldria Itanran
el meu país a la guerra aleaba
la me y a consciencia no estigia'
segura (Me raons vitals l'han fea
ta inevitable."
Terminé dient que esperavá
concloure una pau honrosa, pe-i
r6 si les potencies noaccepten
les justes condicions de pau, els
turcs aniran a la guerra per Une
posar-les.-Radio.
L'ASSAMFIDEA NACIONAL TURe
CA ESTA MOLT 'DIVIDIDA;
RESPECTE DE LA PAU.
Paris, 28.-Led noticieS

es roben -d'Angora acusen q
l'Assamblea NáCiónal es tea
molt dividida respecte de la ran.
El bàndol deis extremistes, e res
que mantenint tina l'orla intran4
sigeneia acabaran per fer-se veus

re a Europa, i els moderats pres
veuen les conseqüències d'una
resistencia exeessiva, lamentan
que no es signes la pau a Late
sana.-Radio.
LES CONTRAPROPOSIC1ONS •
TURQUES
REUNID EXTRAORDINARIA DEC
CONSELL DE COMISSARIS DA.

GORA
Londres, 28.-Els periódles publiqüen
un despatx de Constantinoblc, que did
el que, segueix:
En vista dels telegrantes rebuts
Londres referents a les contrapreeosicines niegues, el Consell de Comissarit
d'Angora es reuní en eessió extraordie
s' aria sota la. presidencia de Mustela
Ramal Paixà, ignorant-se fins ara si
s'arriba a adoptar algun acord rada nat amb les esmentades contraprageie
cions.-Havas.
CONTRA LES BEGUDES ALC0110.
LIQUES
Nova York. 28. - Les autoritats
port anuncien que Ni endavant totes lea
botelles i rascan de brazados alcohdlt.
aun portats pels torssetgers shas vairells
seran confiscas, i als panatgors se'le
impone. una multa de cine dólars per empolla, a menys, que no deniostrin seo
aquestes ampolles eón necesearies les Set
punt de vista medicinal.-Radio.
CONDEMNA A MORT D'UN CAP
REBEL DE LA INDIA ANGLES
Calcat (India anglesa), 28.-Aca
d'esser condemnat a mort per haver ces
mis assassinats i actes de violenc ia 1
haver-se aixecat en armes contra el mi i
emperador de les • Indies, el fama': calls
rebel Hora Chelgal, organitzador i
ma de la rebelió dels moplahs.
L'esmentat cap és trobava desasead
des del mes d'agost dan-en-Hayas.
EXPIASSIO DUNA GRANADA
DOS MORTS
Londres, 28.-11a esdatat una e renada. matant n un nen que portan a
braq la seva naire. i a un noi nue juga""
per les immediacions.--Radin
LES ECONOMIES A ITALIA
Roma, 28. - El Rei ha signas un
eret, el qual permetrareduir considem ble
-mentlobrdfuciaAme'
•fecte, les diversos administracions hanran de tenis en camote la ineapacitar, 1
nInt, l'edat, el temps de semi i la
'tienda de trehall, motius que decid"
eacomiaslarnent dels funcionarle.
Als Ilieenciats eels cunee-tiran mes i
letnnitracions especials l variables,
len! nis CILSOS.-Ilaras.

FOC A L'AJUNTAMENT DE MILe"
Still., 28. - S'ha prodult un tomad; e
la casa Ajuntament, enuannt, causan,
pérdues cousiderables.-IIavae,

LENIN, PITJOR
Moscou, 28.-L'estat d Lenta ha
pitjosat.-Radio.
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La qüestió del Marroc

En Silvela visita
el Rei
migdia ha estat al Palau l'alt co
inissari, senyor Silvela, que s'ha 'estat a

la Cambra regia fine a tres quarts de
dues.
A la sortida ha manifestar als periodiotes que hacia fet clavara del rei
Imatelea retada, que f¿m ahir davant
Consell de ministres, sense afegir•hi
• treure una coma.
—Per aisee—ha afegit—ha estat la
:nieva entrevista amb el rei tan Barra.
--I que li ha dit el rei?—han preguntat eis periodistes.
—S'ha limitat a escoltar—ha contestar el senyor Silvela—i ara ern toca a
fer-me oidor.
Veurem després l'opinió ene la meya
impressió mereix.
Ha afegit el scnyor Silvela que el
próxim dissabte complimentaran al rei
els moros notables Bennuna i Mustafä
Raisuni.
Respecte de la comissió de moros, presidida per Abd-el-Kader, que es proposa venir a Espanya per a ramplonestat al sobirà, digué el senyor Silvia
que el més probable és que aprofitant
sc el viarge del rei a Sevilla. és possible
que vagi la comissió a la dita capital.
En os que el rei no fes el viatge o
que no els fos possible als moros reunirse per aquesta data, aleshores vindria
presidint la comissió a
Madrid en data que oportunament es
fixara.

-FERENC!ES
la responsabilitat, que es pot dir clarament, deis dame d'un rompiment.
Estima que aquestos ambignetats, tilo-Muten del problema mamulla, ea es podentolerar. No es tracta solament que Seria il.lfcit enganyar a repintó, sine. tanate
911e es crearla una 'crisi gra rlsai ma Proce
-dintealmr.Pfoenqué
s'ha entrat a governar pels Iliberals, i per
la manera con es preparen las eleeeions,
la ralitat del palo en 'la matéria,
es evident que ei el Govern pot tenit una
majoria eh el prózim Congres, solo ho
serl a oomlieló que es mantinguin junta
els grupa que junta apareixen al roas-orar els comicis. Diteimular ara la disgregada felino per Cauro despees en la die'reguló moral, seria crear, a grateient, a
la Corona i el pafs, un gres conflicte, i
la inhabilitaria d'unes Corta al constituir-se, i celan tan importante problemes
pesen s'obre la nació, ant enni definir el
programa amb el qual sala d'arme a la disolnei que s'anuncia. cal determinar amb
lotes les garantiere entre luimos d'honor
fins on arriba el compromfs dels que ho
signen. Acollir-se ara en ambigiletnts per
surtir del pas, seria agrcujar les culpes
que es conminen governant d'aquesta manera.
EL GENERAL BURGUETE
L'es - Alt eomissari al Marroc, general
Eurguete, quo ha tornar fa por de SuisSR, aquest matf ha estat al ministeri de
la Cuerna. celeterant una confeaancia
amb l'Alcalá Zamora.
EL, COMUNICAT
Zona oriental.—Lea bateries del 15 de
Tafersit i Flentreb feren foc sobre cecamota enemies, sense novelan
L'aviada bombardejá la posiei6 de Sidi-Dris i retonegue tot el front, osase observar res d'anormal.
Yola. de Quebdani i del Candusi [casen un pas seig militar, sense enyetan
Zona oceidental.—Res de nou.
PER A UNA FESTA MILITAR

r,

Aquesta nit, en l'exprés d'Andalusia, i per a presenciar el
lliurament de l'estandart a ia
Cridat pel marques d'Alhucernes, ha Cotnandäncia de Melilla, surten
estat aquest metí a la Presidencia don cap aquella plae a el general
Horaci Echevarrieta.
Märquez, cap superior del CO3,
Segons les nostres noticies, el presi- arnb el sen ajudant.
dent del Consell ha ofert al senyor
En el mateix tren surten per
Echevarrieta un lloc en la candidatura a idèntic objecte el coronel Ejido
ministerial de diputats, que ha de Matar amb altres caps i oficials.
per Madrid.
CASTRO GIRONA I JORDANA
Sembla que el senyor
Aquest matí han arribat, en ei
ha declinar l'oferithent del pres'alent del
corren d'Andalusia, els generals
Censen.
Castro Girona i Gonzälez JorDEL COMBAT DE BU-STEdana.
DANEN
Aquest darrer es quedarà se Melilla.—La incursió realitzada en el gurament a la Península, per 011
dia d'ahir pels "gums" fou deguda a ha estat destinat darrerament.
En. Castro Girona celebra: fi
haver-se rebut confidéncies per les quals
conferencies amb el ministre i!e
es va saber que nonibrosos contingents
la
Guerra i el Govern, al qual
s'havien corregut des de la
vanguarda d'Issenlacen al toa de BU- donarà dados referents a -la repatriació dets soldats de guaita
Stedanen.
ECHEVARRIETA NO ES VOL
DEIXAR ENCASELLAR

Les {orces del "gurn" sortiren a les
sis del matí, ocupant per sorpresa les
posicions de l'equerra de Bu-Stedancn.
Les patrulles del primer eseuadrai s'amag,aren a les crestes, mentre s'acostava el segon esquadró. al lloc on esteva
l'enemic per a voltar-lo.
Prop de les onze del matí comeneå el
foc i dará uns a les guatee de la tarda.
Els rebels foren l'enema sobre les
citades crestes i llavors els amagats els
reberen amb descarregues closcs fins a
treure'ls d'allí.
Els esquadrons falten la retirada pel
lloc anomenat Arrichen, després de perseguir els rebels.
•
El cap rifeny more que disparava sobre el "gern', s'anomenava Hamm-ByInri. antic cap d'Abbada.
Es urdieren uns binocles francesos,
una borsa i una xilaba pertanyents al
dit raid.
La jornada fou brillant.
EL COMBOS DE 'PIZZA
Quan a abin les festen de Setmana Santa re munirá el Consell Suprem de Guerra i Marina, per eonóiser el dictamen del
rimel en la causa pel comboi a Tizza.
LA MARCIALITAT DEN SILVFLA
Els diaria confirmen les informacions
que averigárem anit sobre PIS plana bélbes que poeta l'Ah comissari t que expoeá aleir al Go rreen i aquest matt al Rgi.
En Silvela ha proposat al ministre nogensdnenya que la ronqueeta inmediata
d'Albucemna i ha portal d'allí un pla militar i un nitre pla maritim completament
redeetabe.
Diuen els diaris que tota als ministres
quedaren sorpresos davant la proposie•i6
d'En Hilvela. I "la Voz" supo. que En
Pilvela será destituit, per no poguer-se
mantenir, allf personntan sugge.stionable
pian elements enemiss del prottetorat
Per go ?capera que sigui de ¡o-fin Mana.
remienda el Consell de ministres que es
elebri dissabte.
Comelerä el Censen esposant l'Alba
el seu eriteri.
Després l'esposará l'Alcalá Zamora i
el starrer en expressar la seva opinió se'å En Gasead.
La deliberad ser interessantlesima i
emocionant, a judicar pel que ahir a'obaervd, e n end es consiguaren determintules
actituds.
Entre ela mateixos consellers de la

de la quinta del 20.
L'Alt Comiesari anà a l'estaca

d Atocha a rebre els dos generals.
amb els quals conversä un culi.
lemps.

La

situació de Barcelona

Comentaris de la
Premsa
"La Aojan" al.ludeix a la situacia de
Barcelona en un article afirmant que
amb el procedir dels acebals govetnanas no se solucionen els problemes dz
la capital catalana, sinó que es va a I sos
revolució salvadora.
Basa la solució d'aquell estat en la
netcja de gellt malfactora que allí viu
i en que la justicia no sigui, cons ara,
una incógnita.
Després recull fragments de les cxcitacions a l'atempta't contra En Ca sis&S, que s'han publicat a Barcelona i que
ha recollit "La Vea dë Catalunya, acabant l'articté arel, aquests paragrafs:
"Com és possible que len autoritats
Barcelona hagin consentit la publicada
repetida d'aquestes salvatjades?
Fina no tractant-se d'homes tan erninents com En Camba, devien impedirho. Aquesta sí que és una enorme responsabilitat.
No se silla donat cornete el Govern?
Com es pot somniar que així tingui solucia la situada, tristissima de Barcelona?
I tot aixó en vigílies d'elcccions! Concedint o negant els permisos del jocl
Moral I Moralissiml Impecable!
També "La Correspondencia de España" parla de la situació de Barcelona, fent referencies a l'atemptat de la
nit passada : i sostenint- que si el terrorisme es va fent crónic és perque no
se li fa front amb resolucions inquebrantables d'extinguir-lo.
EL QUE DIUEN ELS MINISTRES

glaterra i Alemanya i les dels
notables moros Bennuna 1 hiuley ,Mustaftt Raisuni.
— El ministre del Treball
dit aquesta tarda que havia sie•nat tina reial ordre fent la distribució del crèdit destinat a les
societats constructores de cases
baratos.
Al ministeri d'Estat han faeilitat la següent nota:
Telegrama de don Agustf finbert, president de la cinquena con
fereneia pan-americada, al ministre d'Estat.
Santiago de Xile, 21 do mar:2
de 1923.
La cinquena conferencia panamericana reunida en tersa descoberta pel geni de Colón i la
generositat d'Espanya, prengue
coneixement profundament con-moguda en la seca primera sessió del telegrama que V. E.
dirigí per la meva intermedia-.
ció a nom del Govern de S. M.
Católica. Tan intens i profund
com el eentiment cl'orgull de !a
mare Espanya davant les obres
dels seus fills americana gin
V. E. alludeix, és de la gratitud
filial de les nacions d'origen nispänie per la vida d'herència (fue
reberen. Es a la vegada molt grat
i honorós per a mi el compl/r
Feneärree rebut d'elles i de les
nacions amaricanes de totes les
llengües de transmetre al Go •
vern de S. M. Católica Pesaressió del más viu reconeixement
per quant Espanya ha fet 1 continua fent en benefici de tota
Amèrica.
,
Les legacions espanyoles, inspirados en un elevat ideal de
concòrdia universal i de cooperad() de tots els pobles de la terra per assolir la mejor quantitat.
poapib/e de benestar per a la burnanitat, s'han congregat aqui
per continuar l'obra de pau, uriió
i solidaritat amb el continent
americá, aportant així un cantingent continental valuós per
afianear l'esperit deis pobles, els
sentiments de justicia i solidara tat universal que V. E. alludoix.'
:Tainbe han facilitat. a Estat
el següent telegtama:
Praga.—Al Circo' Espanyal
s'ha celebrat una brillantissima
festa en honor del § alumnes i
professors de l'Escota dEngioyera industriafs de Barcelona
que han vingut a visitar aquests
establiments fabrils txeco-ieslovaco.
Es pronunciaren alguna discursos patrhaties, donant les
gíjwies el ministre .4:Instimcció
i el professor director de trape-'
dicha
Es projecta una gran recepció en honor dels expedieiona-.
ris, per l'Ajuntanient de Praga.
— Aquest mati han desPatxai
amb el Rei el president del Cense!l i el ministre de la Guerra.
El president lia posat a la- signatura del monarca decreta . de
Gräcia - i Justicia.
El de Marina. al qual . 1i corresponia avui despatxar amis el
sobirà, no ha pogut fer-ho pes
trobar-se malalt de grip.
Ha enviat la seva carterä per
mediad() de l'ajudant secretad.
— Una nombrosa representad() de diputats i senadora, en
noto de la Comissió de parlamentaris mi' orientació tributäria,
ha oled els seus respectes al
ministre d'Hisenda, conferenciant extensament sobre la prórroga dels pressupostos, sortint
molt complaguts.
El secretari d'aquesta Cornissenyor Comas d'Argemir, ha
celebrat tambe tina extensa Coliferdncia amb .el sots-secretari

d'Hisenda, senyor Palacios:— En les conferenciéSrque
aquesta dies han celebrat el
nistre de la Guerra i els caps de
l'Estat Major Central, han traetat detingudament de la delimitació de funcions del . ministre
de Mi centre per a la seva noca
organització. .
NOMENAMENT
Ha estat nomenat metge .forense del Jutjat de Vilanova 1
Geltrn En Pene Soler Berta.
COMISSIO MILITAR 'A VERSALLES '
Aviat, i enviada per l'Estat-Major Central de l'exerelt, anträ
cap a Versalles una comissió
d'oficials per a presenciar les
celeproves del concurs que sle
brará entre oficials. de eexertil,
fiances per a l'escena a capa.

El cap del Govern Ita rebut
aquest /naif la visita de les perMOVIMENT BURSAT4
sonalitats mores que arribaren a
La lloran es presenta deaaniMadrid arnb el senyor Silvela; és •
a dir, el ministre de Finances ja- muda i maneada de negoci, reatant la partida de l'Interior a 72
!Uta., Bennuna, el baixä d'Avcila, hluley Mustafä.
per cent.
Corona riespera amh fretura annéixer els
En valors Industrialn i bancaEn parlar despido amb els pepunta de vista que esposaran l'Alba, Pealriodistes ha manifestat que no' ria poc entusiasme, .acusant latte de Romanonea. Alcalá Zamora i Pede tres entera l'Espanyoi
tenia
noticies
especials.
xa
dregal. A aquel« darrer !temida que ahir
Ha despabrat amb el Rel po • Crèdit., i de dos i mig els Tamateir se li fea alguna aclaras le- imporbaca.
tant referent als extremar de l'ex/mide sant a la . signatura un deeret
Els Eerrocarrils 1 Sucreres es, d'Estat prorrogant el pressuplst
d'En Silvela.
tan molt ferms.
de les possessions espanyoles
PE/31, 131E331E8 DE aLA EPOCA"
Els frenes baixen 30 anima
Golf de Guinea..
També ha posat a la signatu- i queden a 4330; les Mores pas• 'La Epoea", tent deduccions resaleeingut tilde al Cansen, altractordte del ra- el nomenament d'un arcedia. sen -de 3052 a 31'53; eta atrio,
Ila confirmat que (nasal:de, a sos a 120'10 i les liree de
preblema del Marrare, g ueosa que en el
de dlsetibre no Si ',aura acord, i que el dos quarts de sis de la tarda, sQ . 9., 31'49.
Amb de tes lestes de
desarend s'amagarà darrera (le lea tembi- celebrara Consell ife ministrss.
— Aquest matt ha robot, el Setmana Santa no se celebraran
gfictate d'una nota oficiosa, pereque domo
sessions de Lloran fina al dlinarta
dele Ira daden que aguaste dies se citen, ministre d'Estat, ent mo altres visites, les dels ambaixadora d'Anque ye,
gene»nn joajana, niega vol carregar

DE CATALUNYA

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
RUDI

el lotal del (tenue 1), ind r. • Itetr el: e ed va donar ama 0.1. anuda N'A• VILAFRANCA DEL PENA DES
tunden Aragde, aolare PLS relerseiree,
La actual crisis vInfcola : Contra a ,-,., a: molt n iaeudit el asta', eneiant. per
l'alcohol Industrial en les begudes ls concurré e t la. que ve Isser bastant
nou t rosa.
En el Teatro Principal, ha tinAtir contitsionnts per l'Ae.t.eine•id
gut lloo ei miting organilzat per
a Bir:' , : rma t .:e daleVfill
la Confederaci6 Agrícola (le Vi- gM'inerra.
d'in/mista vila per p.entlte /ad a
nyaters de Catalunya", d'acord l'Asecemblen a, delegas la la Ceje" ee Inaamb entitats agraries de la Comar basonirea de Ceatalunya.
pa del Penades, formant part de
—
eremana pes. 'Institut de
le campanya eomeneada. El !m'al (*.haltera i
Pelee, lo la Dona
resultä insuficient per a contenir vis'1; la fábrica de Limites :lelo ',gayera
la extraordinaria concurrencia
Fue, Idartt, Duboise i Companyin,
que hi assistf, calculant-se amb remeta vila, de la qual van feree molts
unes tres mil persones.
elogia
Presidí l'acte En Faustf Sirrib
Hi han noticies que.dirdre de por
Amorós, vis-president de la Unió emps aerä consruida una impetrara fáarompanyant-lo l'Al3alde -de Vi- brica de sedes, havent-se ja eomplat una
lafranca En Joan Fuster, n Jo- bona extensiG de terreny a tal objecte.
sep At ar( i En Francisco Olivella,
— Continua en igual estar el tonSecretari de la U. V . C. i President Bidé de la fährirzt 'Raid Inditstrial", esdel Cansen Comarcal, i el Delegat tant petralitzats ele treballs.
especial del Governador, enviat al
Els andes i l'Associació Joventut
efecte.
Nacionalista han organitzat unes audiEl senyor Sim dotad principi al cines de urdanes a cárrec de "La
acte explicant la seva finalitat, i tipa)", de creassa i per a la tarda I nit
fa sonstar la absoluta exclusió del del dilluns de Pagina.
— Degut a la iniciativa del genj or
mateix de tot objecte i interds
potaje., conforme el propósit cona- Mesana, propietari de la hisenda "Tenre
tant dri la U. V. C.; acabit fent la de la Llebra", s'está construint un terna
passeig en el lloc del cenit de Can Alpresentad() dels oradora.
Mn. Josep M. Rovira, de lh Cha Zamora ; molt bi guanyaran els propietaeis d'aquelles rodalien amb nauesta iraca
mara Agrfcola de S . Sadurnt tre
Noia, ocupant-se de la manca ab- tant millorn.
— Estant ja bastant adelantaba els
soluta d'estadistiques que posen
al corrent al productor, de la (pian trebalIs de la enea Malla que el senyor
titat exeste de vi existent i venut Almirall conste-miar en age s esta vea, esper a paguen deduir amb fona- sent, segons es dial, la mes importan: nue
ment el preu de venda, assenyala hi haurà per teta aquesta comarca.
— La Junta local de Protecció a la
la inajornable necessitat d'establir, 5 tal efecte, per hei, la decla- Infäneia i Extinció de la, Mendicitat publica
la nota que segueix:
ra/ció de cttllita i gulas de circuSalriament ael mes ante: l oe. 3,27421
lad() dis vins,e amb arregio
projecte que i bah peserntat al pessetes; captat durant aquest roca,
sumen. 3,493'31. Pagat durant
Parlament, amb eó que, a la seva 22410;
el dit mes, 34010; queda en caliza,
vegada, es reprimirien els fraus, 3,1:13'21
pessetes.
En

6.0 faie6 anàloga a França.
En la pissarra anota les dife2
OLOT
rents despenes que graviten 'so- •
Diverses noticies
bre nostres vins des de la Surtida del celler del vinyater fina al
Diumenge van •igelebrarse, amb la traseu ingrés a Franea, deduint
dieional solcennitat, les funciona religioméricament el preu mesquí que SPS de /a diada. assistint-hi les antoritats,
arel) exportacid obtenen tala Ajuntament i bon nombre de fidels.
caldos. De eó dedueix, amb nitres
— L'hospital i ia Caritat han rebut
antecerients, la naturalesa. aleatoria i insegura del mercat frartre-

céN assenyalant la .extraordireit-,
na importancia del mercal unté.,
rior, viii torea abandonat.
Demostra com la campanya actual, ilt estricte cumpliment de
la hei, no ha de perjudbar als mo
nopolis, fet, de l'Asuerera i la
Alcoholera; i que si s'analitzés la

trista situaci dels ronreuadors de
remolacha,. es paleneria una de
les majors injusticies de l'agricultura espany(la. Araba recomenant estreta unid dels elevalees i p apera ciutatii per a denundar i perseguir als infrastors
la hei, fent ús del servei ja organitzaf. (Grans aplaudiments).
En Josep Marf posa de rellen
la importanucia ele Pacte en la
capital íl p l Penadés, per ta extraordinaria trascendencia que te
la crisis en la comarca esencial
i unicament vitfsola; inlieant que
el fi primordial de la campannya
es la defensa del dret del vinyater
a la vida, per*a enriar de la grcu
erisia dual dels preus, (Tutea!era a la deelaraci6 de ruina i mi-,

seria.
Amb referencia a la destileria,
afirma que aquesta deu Asser la
darrera de Ins sortides dels caldos
en ordre a sa importancia ; peró
que, adtmc aixf, en la aelualitat
resulta en extrem restringida, a
causa de la competencia il.licita
de Palead] industrial frandulentament empleat en Pencapsalament dels vine i elaboració ele licors i begudes.
La situació artualn o pot continuar; de cumplir-se la hiel, rie
cessariament es destilerien treg
milions i Dijo d'heeldlitres de vf,
6 es, la màxima exportnetil . dherant la gran guerra: si aixó
eefs—i estä a mans dele vinyaters Hassolir-ho el vi tindrfa
preu remunerador d'aquella Apoca. En la actualitat imposa el
Pneu del vf a Espanya el blat
moro i garrofa eslrangers que es

un donatiu ananim de 1,025 i 1,000 vegetes, respectimenent.
— L'arquiteete municipal En Jostp
Este e ceba casal amb In gentil gimnina
Na Maria Jamen
— El mercat selmanal del Mutas va
estar molt animat i conenempet.
— Les ofieines de la recaptació
contribucions han quedate atablenes al
caer. de Fermentas.
— El moche/ven dernolráfic registrat
durant la paseada animarla sfin de zinc
morts; guatee naizements i dos rasamenta.
— Sig-nade per molts veins ha retat
presentada a l'Ajuntament una demanda
porqué s'organitai un hornea:eme al d'etingit olott el dador aliquel Serra, biaba
de Tenerife.
FIGUERES
El tamos -:- Les coaccions -:L'Ajuntament
Governatives
de Castelló
Ila plogut abundosament per Data la comarca_ Les labora agencies elan surta
zenit beneficiad..
Diumenge panal foca celebrat aal
firal el Donenrn eavallf, que baden orate
nitzat els Serceis d'Agricultura da la
Maucomunitat.
— Les coacciona g•overeantives soben
els Ajuntaments emporelanesos \han continnat aquests amb novas inapeeelons
als Ajuntaments de Pont de Molina, Espalla, Boadella, etc.
— Dilluns passat, amh mitin deis
enites de Setniana Santa. i'Ajueetament
destituit de Castelló d'En-leerles fou ole
jeete d'un magne homenntge popular.
Mentre l'Ajuntament governatin acedia
a la Sen castellonina en MIS ealedat absoluta, l'Ajuntament destitait Id Linera
formant manifestació anda un entler
persones, obrint marza els emplents quo
van abandonar Hura eärroes al meteix
terupe que era destituit rAjuntaruent DOciohaliste.
MATARO
Aixecament d'un aeroplä correu

De futbol
Accident
Diumenge, entre dotze i una, merenel retorn u Barcelona l'aeroplà N'eEl senyor Maní sigud moll, aplau gue
1 ' I me Castablanea-Touloutte, que dee d el aldit.
jons es trobava n l platja. A l'ame , arEn Fausti Sima I aneä l'acte re- riba el pilot. direetor de la Centpanyin
sumint eloquentinent els parla- Latecoere a Bareelonn. M. Cros.
menta. Indieä que la !legislad() es
Alguno milers de persones presenciaren
de una elaretat tan extraordinaria el vol de l'anemia peses !In-mienta n num
que sense tibriet /loe a Urdes do ile l'aizecament pave un altea nempla
cap mena,' jeastiga '30O1 elide corren. pilotat per E. Polla, fent una
Pna deis alcohols industrials en sollst damunt la rentada. r nn n salten
els vins i begudes, de igual modo
— El primer cquip de l'Ibero vn
que a Portugal, Franea i
fácilenent el d'iedat eategena del
Inalieä el cerní seguit per la U. Samboiá, per S gola a 0.
V. C. en cumpliment de les'dispoEl C. D. ?datar& 1.:itner tina %a
sions vigents, fina a arribar a latianyar el Catalunya E. O., de Terneformular les denüncies que avui sa, per 2 galo a O.
es tramiten en alguna Jutjats
— A la eneicteti Embedie rlecnen
d'Instrucció, 1 assenyala sonve' bague un briannt ball, a riere ala la
Mamita de que teta eurriptei±in
Banda munieipal.
amb llur deure, com a mil.» »Durant lee próximes testes a 'Iris,
pu' al °hiede d'arrivar a la•nt• ultra celebrar la cesa resta Merada-mi
nalitat qe es persegueix.
.
SieSI de tots els anys, hi 'batirá enormes
Seguidament es donà leatuted- • I halls a eärree de l'orquestriva
les conelusions, siguent aproba- Pujadas.
L'Ir:abad° Ateneu antefecha eoncerte 1
dos per aelamaei6 al iguaj . que a
Terrassa, Martorell, Vilapova i hallo per la handa de 'la Marina", de
Manresa, 1, assabenta del proper Barcelona.'
— Cona cenia arar en ida dies -le Pieante a Ealset,
L'Alcalde -en breu e izraes, féu qua, Ist goeletat "Moderna Fraternitat"
leves les eenelusions prometent efectuará la soya eseursin. El Iloc escbpresentar-les al Adtament per "lit en el present ea la P ial or plea Ba nyadestilen-

Ilur aprobad&
Acnbtt Pacte amb mostres d'extraordinari entussia5M11

lee.

— Havent - se desbocat ei cavan d'un
carro d'escombrarais, el tonductor, Ardo-

ni Esteve, fon llançat a terca a la cantonada delt earrer d'Isern amb el de Saat
Rafe!. Anteni Esteve sofrf la fractura
brav raqueen i diferente contusiona
al cap.
VALLS
futbol
Sardanes
Diumenge jugaren al clamp de la .\
mora el Valls le. C. i el C .S. de Reus;
finá el partit amb un empat a dos punte.
L'infantil del Valls Espnetiu guany
a l'equip de la Societat Agrícola.
El partir de campionat que l'AtIdtie
Vallene bada de jugar a Tarra gona ane
el Ginmästie, fou suemas, a causa del
mal temps.
El dia de Pasmare orla seto/die de jugadora del Valls Esportiu i de l'Atldtic
Vallene jugaran al carap d'aguce darrer'
contra un equitformat ezclusivament per
soldata detregerucmt de cavalleria de Tetuan.
—
Fas troba greument mala l'ext-regidor nacionalista N'Albert Saigt. Dinamo,
eap-al-tard, lt t'oren administrare els dar:
rara sagrarnents.

— La robla de sardanes "La Principal del Camp", de la p ostra eiuta-,_, ha
anat a tocar a Gelida i els dics de Pesque donará audicione al matt i a la tarda
a Vilafranca del Penedése.
— Ha mort a Barcelona En Pau Domingo i Gamma, que havia estat anys
consecutius regidor del nostre .Ajuntament.
— Aquesta retama quedará enllesitia
da l'explanada ded camp d'esports del
Passeig de l'Estad6, propietat del Foment de Cultura Catalana.
— Dnrant el mes de febrer, la Biblioteca Popular ha tingut 442 lectors: 232:
bornes, 44 dan. i 168 infante, llave/Mea'
consultat 503 obres. En prestase a domieili han estat deteste 65 Mitres (n'hi ha
quatre de la Biblioteca de Catalunya).
VILAFANT
Futbol

•

S'ha constituit legalment el P. C. Vilafans, que de tempe ja funcionase:, legren-'
azur a la Frderació Catalana. Es president el prestigiGsfebricant de neyeaira
Salvador Soler.
Diumenge passat, el nostre er.ttip, late-,
grat per elements del primer i
va lluitar amistosament amis
P. C., de iFguereas, empatant a dos gute.
Es parla mol: del gran entrenement de/
Vilafant, que Iluitará el prGeim campare
nat.
Diumenge que, ve vindrà a jugar al
/lastre camp de Sant Pere un partir, ciad
do molt esperan
SITGES
Diumenge passat el Ventean. F. C.
guateen al seu camp el C. D. Sitgeta, peg:
guatee gola a zero.
— As-ui celebrará junta general la,
Joventut Nacionalista, A Fordre del d'a.
Si figuren temes de gran interés per
aquesta Amociació de joves patriotes.
— El eandider que 'presenta el Co.
vera d'Espanya en aquest districte en les
priiximes eleccions generals, senyor Dean,
eingue a la nostra vila el passat diumenge, on s'entrevistá amb els seas ccmpanyit
VILANOVA I GELTRU
Conferencia d'En rfl. de Montoliu
Aceediut a la sol.licitud del Pomell
de Joventut "Poeta Cabanyes". el co p egut home de Iletres Manuel de Monfolia,
dorad diumenge passat al Centre Catalá,
de Vilanova i Geltrá una conferencia •
desenroteant el tema; "El mamad/clame:
de Cabanyes".
DeSpres d'una discreta presentada per
molasen Boreal/aya, conseller del Pontelt,
comengá En 3fontoliu dient apio el Ifrie
silencie) Manuel de Cabanyes era preeen-.i.
tat pela amas biógrafa cona un vilsaie o un .
neo-c-làssic, el que hauria eatat d'una
raretat incomprensible vician el poeta en
• temps en qué a Europa era rei t seuyor
absolut del mar' de lee lletns el Rom an
-ticsme,nuprtobaes
las manifestadous literáries del seu
tempe, essent per tant natural I Reglo,
que aparegui fondaanent inftuit pel eorrent romántic de la seva e poca e ra En
Cabanyes classio en la forma, en el lona
essencialment romántic. Deseurodlant
aquesta apreciacia, separä en dos (desees
ele poetes del romantieisme: els originaran, els autanties, els qui aportaren al mata
de les arte i de lee l'erres una renovaeid
de temes i una novetat en la manera de
veure la naturaleaa, i eta que erapetitimn
l'enrola, quedant-se solament amb el sea
catire de peetaimisme, eserivint
eloc de
poemes rosaris de gemees i pensaments
wat-abres. Cal inseriure la figura d'En
Cethanyee digo rl couferenciant, dirra
primer romantichune, el que es nianifettä
ensems que la recolucia del peusament a
tot Europa, el veiem aparaixer en ale
fone de les poesies de Cahanyes en ele
feas d lea que hi bat una potent reaceia
envere, el culte de la rae iniciat a l'aeabar-se el segle XVIII junt anda el retorta
a la enmendó betlenica, substituint la
viaje fonamental del man per la tantaairt'
i sentiment humane, rejoveniment de lideal ¡tinte que merman en el "census humanitatis". En aquest sentir Cabetece
es elássle romäntie, mea ne eal eonfonaire el seis chunderistne amb el degencrat
retariques i preceptivea
El quo el earacteritza cona a romäntie,
afegf el eonferenciant, es el sem subjectivisrne, el culte n la intlividualitat, en la
seca poesia es manifesta hostil cera Feas
perit gregant I la sovietat corruptora.
exemple anblim des la virtut Rediga. Ene
ea pni,•ea negiut leo sesees poesies "A ml
estrela" "La independencia de la poesia"
d'antes.
Aeaha Fa' afrintoliu demostrant la es.
talanitat del poeta (tutti tot i haver egerit
en castellà, nora ha prova el que el 'seta
llenguatge ha merescut agres censures
alelo crítica castellans, eitant amb inolta
oportunitat conreptea d'En Costa 1 Llobera sobre el poeta vitanovt. BI conferenfou molt aplaudit.
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La moda a Barcelona

NOVES RELIGIOSES

DIrneerea, 28 de inaro de lee

-

GASETA LOCAL.

•s,
Catalunya)'. - Collegi Balmes.
ta, ta petició de la qual vaig transmetre llongament urbanització del tarje N
-Germanes de Nostra Senyora' 00SENSAT0111 111ETICOROLOWC OS Y
1A1016118111IT 05 seacaLotee
al ministre de la Guerra, fent-me 'in- Balmes,
de l'Esperanea (Bailén i Consell
dir, en el Itenguatge de totes les quial de la Purissima Comandó.
tèrpret dels desigs d'aquelles gnyores.
Dia 18.-Visita al cementiri de
Dia 28 de triare de 1923.
de
Cent).
Asil
del
Sagrat
flor
.elegäneies, UN PRIMOR. - DespleCorts.
- Adoració nocturna: Vetlla regla(carrer claeldana). - Pareóquia
Noto
d'osaerac10:
7,
13,15
Fantasia
i
ga les seves ales la
Dia 25.-Visita a les instaliacions
mentaria dels Monuments.
del fiarme. - Peres Ceeielites
Barómetre a acre i al nivel! de la JOIES VILANOVA
es compJau a fer-nos realitat
, Servei d'Agües de Montcada.
- La Missa d'avui: Color morat.
(Llúria). - Sant Cugat. - Nos- mar,
709'4; '769'7; 7697.
un somni. Periodista enamorada
- Cort de Maria: Nostra Dona de,
,- tra Dona del Roser (Auzies
Termömetre ser, 112; 12 9; 119.
de la Hala, la color i la bellesa, Maig. a Saeta Arma.
Marcha - Germandat de Santa
Term6metre humit, 10 0; 111; 11'0.
com tuta papallona eftmera que
- Vetlles en sufragi de les :intimes Madrona (Monteada). Asil
Damitas (centesimes ele saturado). 85;
Us interessa visitar
no representa cap valor positi- del Purgatori.- Torn del Mont Calvari, del ' Pare. - Asil Bressol del Nen
Si marafl usell I lämpra
va, us convido, dogetes de la llar a la seca capella (Escorial, 55, Gräcia). Jesús (Montcada, 18). - Esco- 85; SU.
del
vent,
N.;
calma;
2.
pirexia
,1 de l'amor, dames deis alts cela
tes Catòliques (Provenea. (93).
vent, N.; calma; E.
DIJOUS SANT
rimonials de societat, a visitar
-Penedides. - Seminari ConVeldcitat
del
vent
en
metres
per
segun,
L'Església Católica celebra avui la
els dies de dijous i divendres
ciliar. - Santa Teresa. - CallebRÄN EXPOSICIO
Sane les àmplies vitrines de la institució calada l que féu Jcsucrist, fi- gi de Loreto (Portaferrissa). - 1; 0; 2.
assageu-la i l'adoptareu
"Casa Baltä", per tal que no va- nida la predicació de la seva doctrina. Santa Anna. - Sant Felip Neri. temperatura «t'emes s Pornbra
on la
Estat del cel. (anat.
alelen mai raes, a assortir-vos En aquest dia fou instituida la Sagra- -Capella de Santa Creu (causa
liana Flors 26, botiga
de les armes seductores que du- da Comuni3. Macera arribat el primer de les Magdalenee). - Agonit- , alaxima, 142.
Minima arrea de tarea. 8'8.
rant la temporada de -les flors dia dels Mimo, Jesucrist mana els seus zants. - Pares Paüls. - EscoOseil.lacid termace:trica, 42 Tempeanea a usar, essent així y esal- deixebles preparar la commemoració
lapis.
Religiosas
Bardares.
tres mateixes flors animades, si la Pasqua que en e:5 jueus era costum Pares Salesians (Rocafort, Fin- ratura mitin. 121.
dóna a çonixer el
Precipitació aguase, des de les 7 horca
els plees màgics de les teles de de celebrar-la coLlectivament.
ridablanea).
N'ostra
Senyora
Primeres
Comunions
del
dia
anterior
a
les
7
llores
del
dia
de
Fou en aquesta darrcra cena que Jela "Casa Baile" eireuniden els
més nou Per a l'acdel Sagrat Cor (Rossellú i MunDevocionaris, Recordatoris, pievostres cossere com un fullatge sucrist, després de rentar eis pcus deis taner) - Hospital Clínic. - Ca- la data, 00 milimetres.
l'hija
des
del
partieulars,
Observacions
sents.
Llibreria
Subirana,
Porta-.
tual temporada
Apóstols
(com
a
ababol
de
la
puresa
de color d'Iris, i de tan graciosa
pella de les Eseolee •Pies (Dipuferrissa,
flexibilitat, - que deixi endevinar amb que s'ha de rebre el ces del Se- laca)). - Capella de la gaseada migdia.
Canees Nous, 11
•amb distinció l'escultura vostra. nyor, dona realització incruenta, sota Familia (Avinyti, ad).
Telefon 773 A.
CACAUS
les especies del pa i del vi que els oferi,
• Les sedes de la "Casa Balar
A (eltria lii haurà els seseis tenles i de tan vairiades el sacrifici del seu propi cos i sang, güents: Mont-Sió. - Santa Ma- LA PUBLICITAT
XACBLATES
lasses, mataos i novetat, que que donà a menjar i beure als seus ria de Jesús. - Sant Frlip Neri.
PREUS DE SUBSCRIPD10
Al narren de les Corts Catalanes, to• s.caldria un catàleg de nomencla- apóstols autoritzant-los i manant-los de - Caputxins. - Sant Joan. Barcelona: Diles pessetes cada
BOMBONS
e-ad al del carnet. Calabria, la nena Matures per assenyalar-les. Aivi, fer perenne la consumació d'aquest sa- Germanetes deis Pobres. - Car-- mes. Catalunya, Espanya i Portilde Cardeftes, de set anys, f-m atrodones, us prego que accepteu la crifiei. n 111,"
tnehles de la Caribe - Germa- tugal, 750 pessetes tres mesos;
Ell multes parróquies del m&n caSéDiumenge passat, a conseqüència d'u- pellada per un entornan, que li ?rodal
larva lamentable brevetat,
nes Paüles del carrer dc San', 15 els sis idem; 30 un any.
lic
commemorat
aquest
fet
ale
un
na
topada
del
El "Crep Romain" que ofereix
tramvia amb un carro, a everses ratudusiona, alunes greus.
Unid Postal: 25 pessetes tres
Gervasi. - Monges de la Novia
El noi Emili García, do vuit anys, va
la CASA BALTA es d'insupera- simil del darrer sopar de Jesüs...S‘au ) ditneia. - Sant Josep. - Asil
e la carretera del Clot, prop del carrer
mesos; 50 els sis*; 00 un any.
eser atropellat per un carro d'escomde Valencia, el carreter Emili Caselles,
ble riquesa. En veritat, Romà, convidats una dotzena de pobres de la Duran. - Asil Bon Pastor.
braries, resultant amb ferides al peu
Sota els auspicaa del Gocen trances, de 67 anys, va resultar amb contusions
. es presta als amples plecs, a la parróquia, als quals el rector ofereix un --Missioners del Puríssim Cru.
esquerre.
lrnajestat de les túniques de lu- sopar, després de rentar-los els peus a de Maria. - Nostra Senyora del i organitzada per l'Office des Universi- importants al cap i peu esquerre.
la nau central de l'església. Aquest cos'e, a la Pompeia, Cornelia o alSagrat Cor, correr del Rosselló. tés de France, amb la valuosa cooperamatremes de la Ciutat im- tum tradicional éa . molt antic i estés -Hospital del Nen Dele al ma- ció de les autoritatsdinunicipals de Barres matrones
Hostal "La
mortal, Per a vestits de luxe, a la nostra terra.
&eteix carrete números 27 29.-e celona i provincials de Catalunya,
Restaurant, telèfon 3940 3
d'abril
al
jeempre fou la CASA DALTA la
fectuara
a
Barcelona
del
15
Procedent
de
Nova
York
ha
CATEDRAL BASILICA
Mares deis Desempara
ts.-Sant
Per
turistes i lamines 1
uno
Exposició
del
mes assortida.
maig
vinent
arribat
a
aquest
port
el
vapor
6
de
Josep
de
la
Muntanya.
SanAvui, Dijous Sant: A dos quarts de
Especialitat en els eneärrees
El "Crep alarocain" sorgeix
Cientific Francés.
Nuria",
portant
una
nova
reLlibre
tuari
de
Nostra
Senyora
del
Col!.
nou mati, Rés ¿'Hoces Mcnors. A
teMollet
del Valles
les
unes
de
erepitants
'entre
mesa
de
cobres
"Buick".
La
qual
.1 it
les nou, Missa solemne, celebrant.el s e- -Capella Expiatòria de les unicosa es complau en assabentar
•
PARAIGÜES
les meravelloses, ideleclant les nyor bisbe. el qual consagran els Sants mes del Purgatori (carrer de
fines ments d'aquelles iniciades Olio
Ferrar., .14. casa CL A PES la casa Abada l als interessats en
Un automail, a la plaça d'Espanya,
l'Escorial).
i
donara
la
Sagrada
Comuniú
al
rebre coixes de l'esmenta
en el difícil art del ben vestir.. Capitol Catedral i autoritats. Després
va agafar el noi Agustí Euguel, ocasioA Sant , Gervasi de Cassole.s:
ICreació erquisida de mil aplica marca.
nant-li ferides al front i contusions al
Església
Parroquial
de
Nostra.
sera
traslladat
amb
processó
el
Santísions ett GASA BALTA, te una
s'entre i bracos.
Res i Divedres 4Sants
ánfinitat de seleccione d'aeuesta sim al Monument, acabant amb el res Senyora de la Bonanovae-a- Moneslir
de
Nostra
Senyora
de
Jede
Vespres.
La
capella
de
míasica
inter; tela sillita "Cri de la Mode".
Exposició interessant
Tanagra esquina els seus pretan eis "Kiries" i Glória, de Ta- rusalem, Carrer de Sant Elías.
I
baldini, i el Credo, de Pujol (segle set- - Sant Joan de Jerusalem, caTau els mals que ha a la pell
1 feels per deixar-los a la CASA ze).
d'Aites Novetats en
reen
del
Camp.
Nostra
Senyoque molesten taut i tant,
j JBALTA, homenatge a les dones
ra
de
Lourdes,
correr
d'EspaTarda,
a
dos quarts de quatre: Seramb la Crema riEPENTAN
j loc que allí es vesteixen.
nya. - Religioses Mereedäries,
mi) del Monument pel predicador quaLLANES-SEDES i
rugen prompte sens tropelL
* ' e Es una tela dolça. suau com resmal reverend 1'. Pijecn, S. J., i ce- mares. -Major. - Capella de l'Ol na caricia, voluptuosa com un rimánia de rentar eis pena, practicada brador de Santa Eulälia, panG
BANS
FANals lent de Lemaureux. S'adapa la figura d'una manera per- pel senyor Bisbe, a dotze pobres per- seig de Bonanova. - Capella
Dins del sch domicili, Josep Sifre,
TASIES
eistent enamorada, realca i dis- tanycnts a altres tantes parríxmies de del Col.legi de Nostra Senyora de
f
Castell, de 24 anys, es prodnlesna fela
Donanovn.
Germana
'de
les
Barcelona.
A
les
quatre,
Ofici
de
'rTe>imula, es zéfir i es zendal. La
entntras
rida penetrant al coll, de pronóstie greu.
nebres, cantant-se per la Capella de naft; Escoles Cristianas, passeig de la
$iluela moderna no té millor diA13 esperases rriagerzerns
Passi a l'Hospital Clínic.
..Blinanova. - Collegi de Terebuja que el que li traen, la seda sien les Lamentacions, Benedictus i
Tanagra. La CASA BALTA sesera del inevre Pujol (segle XVI). 1 sienes, carrer d'En Gandtixé. Baltä
.Sant Cris: de Lepant el Capella de les Filies de Sant JoMOSPITAL 27 .19
jagombola pilons d'aquest deli- Adoració
EXCURSIO A PARIS
sep, carrer d'En Ganduxe. - CaDirendres Sant
Nous, 11
Manys
ciós ropatge com un gabab eis
.Amb el fi de facilitar, t a,, t con, ea pella de les Oblatos del Redempe
BRUXELLES, ANVERS, ESseus tresors.
Tainfcm 773 A.
TRASBURG 1 REIMS
El "Punt Marigny" , s esfuma posaba, Vade d'adorad& al Sant Crist tor, linea Bellesguärd. - EsglaSi de qualsevol pel.lícula se'n
Surtida, 20 de mala.
sin de Sant Antoni de Padua,
aopiós i lleu súbtil com escuela de Lepant, donada la multitud de fidiu
avui
una
joia
t'art,
quin qua-.
OREE() DE SANS
de vins de Manera o de Cessar: deis que tou els anys acuden a la Ca- carrer de Calaf.
lificatiu
baurem
de
donar
a
Correr de Sans, 73 y
sant Buril de Proveneals:
Pastilles Laxants Prats
Xampany, Falerm ekipre, eta etc. tedral la tarda del Divendres Sant, i
PERFUMERIA IDEAL, Corts Cae e
Les seves aplieacions eón tan- per a major reverencia i ordre del dit Església parraquial de Santa
Mona Vana
talanes, 642.
acte 'adormir'' , es i-ecamatta als fidels Maria. parroquial del Clot i
'
Seguin el tradicional costum, cl CenLes guantes vulgui linventar
la
produceió
cinematográfica
m
que
tinguin
present
i
observin
puntualTe
p
le
de
la
Sagrada
Familia•
que
säpitre
Autonomista
de
Dependents
del
Cocapriciosa
'una
dona
d
- Tinència de Nostra Dona de rnac i dc la Indústria, ha organitzat que presentara el Sabe Catalunya
Aníbal Tunis Ornedes, de vuit anys,
ga de l'irresistible poder (taques- ment les instruccions seguents:
caigué casualment al carrer del Consell
L'ingrés a la Catedral es fan -per les Montserrat.
pel Dissabte de Glória la simpática l'es- el proper dissable si Gläria?
:tes teles dúctils cona lee attade Cent, trencant-se el braç dret.
Dones senzillarnent constata-.
portes del claustre i la sortida per la . A Sans: Església parroquial ta de les Caramelles.
eions, del/cedes I formases.
espeAfegeixen ele dibuimps llars porta principal i per la de Santa Cla- de Santa Merla.- Monges de la .lIi pendran part, ultra els choro, els real que its una Exclusiva
Divina Pastora.
dansaires de l'Esbart Cata15. de Damai- cial Gaumont i amb això eetä
girs funarnbulescs al prodigi ra.
dii tut.
A les Corts de Sarriä: Esgle- -r es.
d'aquestes teles que la meva . Comenzar à l'acte d'adonde, de la
ploma amiga us deseriu. L'o- Sagrada Imatge. a les ducs de la tar- sis parroquial. - Capella de
l'Insten Frenopälie. - Capea
rient desparta dels setas somnis da.
PERM ANYER
d'opi i els cirerers i els amet- La rantedat del lloc, del dia i del lla de l'Asil de Sant Rafe!. Confiteria - Pastisseria
IMPERMEABLE:'S
!lees en flor, obren lima petals mota de la congregació de fidels, im- Capella de Nostra Benyora del
Gran assortit de ITIOI1CS i objecper a senyor i senyora
eent contorns d'encisadores for- posa la deuda reverencia, i en gran Bon 'Consell. - Capella d el Collegi de l'Hospital del Sagrat Coa
tes per a la diada de Pesque.
(Iran assortit des de 85 ptes.
CURPN
mes per a realitzar aquest ar- manera el sllenci.
Boade
Gre?anejo do Colomb, 2.
No és de recen-lanar que siguin per- - Església de Religiosos
E. FUREST. - Passeig
gument del poema en tela que
CATARROS PER
pitalaris
de
Sant
Joan
de
Deu.
i
14
12
cia
tades
a
la
dita
cerimónia
criatures
petiTelefon 2828 A.
anomena "Oriental". Canti la
ANTICS QUE SIGUIN
'Butterfly " els seus murmuris tes, per evitar qualsevol accident in- - Casa de Maternitat.
A
Sant
Andreu:
Esglasia
de
evitable
en
les
grans
aglomeracions
de
La Secció d'Arquitectura del Centre
e? dolor i amor, i ella pudrä
El primer d'abril s'inauguran la temR. R. Germanas de Jesus Marea
aleshores millor que jo descriu- gent.
porada al Turó-Park, on sisan installat Excursionista de Catalunya i l'Escota
Germanes
Dominiques.
-CaAl
mateix
temps
es
recomana
als
fieleg.antíssima
re-us aquesta
de Funcionario d'Administració
un servei essa Asil.- Beyerends Pares de la noves atraccions. Hi llama
del> assistents que estiguin previnguts
- creació.
pecial d'autómnibus, que sortiran de la han organitzat pel vincnt mes d'abril la
Sagrada
Pamela.
d'aquells
que
concorren
amb
la
mala
inla
dels
xals
que
interessant sèrie de visites colsegüent
Catxemira,
de Catalunya i aniran fins el resA la barriada de Pequín: Ha,. placa
ofereixen els guerrera a liare a- tenció ele robar i de denunciar els sostaurant del Turó. El roserar, magnífic. lectivcs als Serveis tècnics municipals:
madee, ens trame t metres i me- pitosos als agents de policia de servei. grada Família.
Dia 4-Visita al Sen'ei de clavegueres
Prou cabells blanes. - Bicorne
A Vallearea: Sant Jordi i Sant El gran auto Round arriban fins la de la ciutat.
Cooperaran eficactnent els fidels a la
tres de les seves brodades meraparable Aigua Aster, Venda a
placa Central.
Camil.
Dia ms.-Visita a les obres de per- l'en e rós i al detall. Banús i
velles. Cap reina de la Moda no major observancia d'aquestes insti-ticA Horta: Parrequia de Sant
deixa avui de tenir un rhtit de done. si les divulguen a totes les perler.Jautne
I, 18.
'
Els cafés La Portorriquella
Joan.
sones
devotes
que
npiguen
que
tenen
Catxemir. Te aromes de l'Harem,
són els més fins i aronlitties.
À
Sarriä:
Parròquia
de
Sant
la
intenció
d'assistir
a
l'acte
de
reteaneja com tenda en el desert;
Placa del Bonsucces i Xuelä, 25.
Vicens. - Parròquia de Santa
Els seus geroglifics eón llegen- renda.
de
Vallvidrera.
Relais
Maria
des de caletees i de tirans. Te re- FUNCIONS RELIGIOSES MOPis principal o primer,
Monestirs da Pedralbes i de Sant
- flexes-de sol alons d'arena coro
„jfitho
NUMENTS
ex hibeix avui i
Pare. - Collegis del Sagrat Cor,
Ens a un máxim de 500
el Sahara. No rés tan bonic enEls que es . podran alienar ele Sant Ignasi i Escala Pia. tre els nostres moderna edificis,
it; iii0P ral),P di: I
pessetes mensuals, per
Asil par a pobres invàlid. "Insels articles de
aquests mantells de Samarita- aquests dos dies sún:
titut
del
Desert
de
Sarria".
Catedral Basílica. - S'unta
eles i de Galileas, i de la India
entitat nacionalista, si.
que
havia
demanat
el
Reial
El permis
dels Rajahs de mil constellacions. Clara. - Tereiäries Dominiques
Club Deportiu Espanyol per a jugar un
CAPELLA ITALIANA
tuat
entre els carrers d'
GRAN
MODA
(E/isabets, número f9)). - San'.
La CASA BALTA lambe ens
El reverend P. Aquiles Parco, donara partit de futbol avui, Di)ous, Sant, ha
ofereix amb igualada afabililat leraneese de Paula. - Escotes Dijous
Aragó,
Rambla de Caustat
denegat
pel
governador
civil.
i Divendres Sants, tres confeCristianes, Col.le,gi del Sagrat
s per un personal erudit i artista
rebuts per a
rencies apologètiques en itali à per a
talunya,
Fontanella i L111.
Cor
de
Jesús
(carro'
do
Haues
enCasp
i
).
de llur genere: reps
RESTAURANT ROYA!:
senyors, sota els titols següents;
tretexides de r i argent, riques i -Capetla de Religiosas de MaSaló de Te
na, se sol-licita.
toPer
què
cree.
autentiques, de les mee renom- rea Reparadora (Casp i Girona.
cada dia te dansant de 5 ' a 2/4 de
PRIMAVERA
2. El problema niés greu.
Enviar ofertes a l'ad-Religiosos de la Divina Pas.
brades fältrigaes.
8 i dinar a l'americana de 9 a II.
d'Itàlia.
3.
La
mes
bella
gldria
I per aquest Palau de la Tela, tora (Ballen ). - Capella. delministració de' La Puanys
Nous,
11
m
que e'anoineua la CASA n BALTA, Cullegi de Maria Immaculada per
CAPELLA DE LA SANG
blicitat, Sr.
els ramatges de cató eancauen a minyones. - Ensenyança. Telefon 773 A.
Parraqtria del Pi
a Califòrnia, teixint després les Eseoläpies. - Coneepeió. - SaArxiconfraria de la Purissima Sang
ladee, les peces nevades que ¿eses. - Germanetes dele Pearriben fías a aquesta bolega per bres, Casp. - Sant Pere de les de Nostre Senyor Jesucrist. Dijous i
les -Santa Maria de la Mar. Divendres Sants, estaca esposada a l'a' refrescar el sutil del vostre cu- Puel..
-Sala dAch de Sant Joan I3ap- doració dels fidels la venerada Imatge
', tis, en vestidets de /alelas o rob"; interiors dignes (tuna Van- Lista, carrer de Ginebra, Barca- de Jesús Crucifieat, propietat d'aque.na
loneLa. - Sant Miguel del Port. Arxiconfraria i, eom de costura, per
derbilt.
La cola:cc/a es tan anmeasa, -Nostra Duna de la Motee. - ¡'Agregad() de Portants Els Setenta
Por a senyors, senyores 1 nens
.tan grana les existanciee, que no Sant Josep.-Capella de FI:ape- Dos.
A les sis en punt del mati del Distatindreu prou temps per escalla:. ra Sant. - Palau. - Esperança.
Gran amera en corbata;
' Aneu, dones, gentils dametes --Coelegi Gerenanetes Carnee- drcs sant, sortirà de la parrOquia del
(nom registrat),
,de Barcelona la Comtal, el Dijous Mes (Lladó). - Sant JUtol,- Pi la venerable Congregació, per pracImmens assortit en totes lesclasses. Venem únieament
Divendree Santa a la Casa BAL Sant Pau del Camp. - Sanlaala- ticar el devot Viacrucis, concorrent-hi sangrä T
F2 11.241712
Banyetas
classes superiors a preus Im mitadíssims
'TA, Banys Nous, 11, i us anireu drona, església nava. - Peale- la Santa Creu i Nostra Dona la Ver'formant una idea de les precio- eia de l'Angel Custodi, Iheeta- ge dels Dolors al Peu de la Creu, la
:s‘
RECL A. M
sitats que a dintre • tus esperen, franchs. - Hospital de la anilla qual sen portada en tabernacle. PrcsiCita aelaració.-En resposta a la pro.
ateses pels seus Cape, distingas Cren. - Capella de les (termo- din la Imatge del Crucificat, essent testa que els pares de soldats de quota
Per a aguaste temporada
•
:grana senyors, i pels seus em- mea de la Nativitat de Notara 15e- portats tots per l'Agregad() csmentada, han formulat davant del Govern conCurte de vest ii esluin superior, fils .doblats i en ruca,
nyora, Causa pea de Darder, car- a inh la seva Junta de prohoms, seguint tra el governador civil de Barcelona, sepleats, ¿'inagotable paciencia.
rentables, a Ptes. 45 els 1., n cs melres. Vendes exelussivaM'acomiado de la nieva visita ter de l'Hospital, 69. - Sant el cura segiient: carrer del Cardenal nyor Raventós, aquest va manifestar als
ment . 11 detall. Plaga de ¡'Angel, 1; Gran Via Layetana, 28.
, 'de criticona periodista, de la CA- Aguete. - Beatos de Sant. Aguse Casanyas, Rambles de les Flors i d'Es- periodistcs que no fou di, sitió el secreRA BALTA, amb la penn de no lt. - C. Retire - Betlem.-Bene tudis,„carrer de la Canuda, Plaça de tari del Govern, senyor Junguitu, el que
, peder -signar xees en !loe d'a- SUCCef3. - Miseriebrdia..- In- Santa Anna, carnees dels Ares, Plaça va rebre, amabablement per cert, els
Mera humil eructtinim que única- fanta Orfes. - Angela. - Casa Nova, carrer del Bisbe, Placa de Sant representants dels pares dels soldats de
Belga agregat, dels Hospitals do Par,:
'Ment avalora 5eI vostre alegue- de Caritat. - (lermanetes dels Jaume, carrer de Ferran, Rambla del quota, aconscllant-los com calia,
lis. Gola, Na. I ()renos. Consulta da
Pobres,
carrer
de
Borrel.-Ado.
Mig,
tan&
del
Cardenal
Casanyas,
Plaqui
vaig
rebre-digue-fou
a
tina
izeim afatac
3 a 5. Consulta económica de 12 a 2. Rbla. de les Flora, 4, prime'
Mont-Sió (Rambla de ga 00 PJ r_ tetep a resslesie.
Miss Loyat d ratrius.
embaí, de mares de soldats de quoLa ''Casa Baltä" exhibeix les
lleves novetat, la qual misa vol

Sants d'avui: Dijous Sant: Sants
Eustassi, abat i Bertold, confessor.
- Quaranta hores: Esglisia parro-
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Notes d'Esports
Un brillant historial en perill
El Club Deportas Europa, que si mal
-, no record= va ésser un dels primers
• en practicar l'oficialitat del .català en
tots els seus antes, ha portat sempre
una Vida enora que altament esportiva, den caient pur i netarnent caletane, o gua respcMa be al sentir deis
dirigents i dels socis. L'incident ocorregut darrerament entre el sea president, senyor Matee, i el del Sevilla, precisament -per 'miel- sostenir el primer
el nrestigi de la ¡lengua catalana, n'és
• una bona prora.
Pecó des de que l'Europa, per la seva
• sola foro i per la seva inesgotable
voluntat ha anat clevant-se fins aconseguir el Boa que avui ocupa, ha vingut
essent objecte d'una serie d'assalts
sinceritat esporeiva rieft dubtosa lame miller sernbla quadrar amb meres
electorals per part de/s eleinenm radicals.
Aquest penh del que segcns sembla
els -directors cr.cle no s'havien adorat encara. fou causa d'un primer inlc-ident en /a- leste que va celebrar-se
.darrerament en honor deis Cal/in:mis i
ect el On.1 es natctit'n visiblement el disgust produit per certa sortida inopor, tuna del senyor Olivella, el qual mes
que com a regidor de la ciutat de Bel-ce:ara reenbleva parlar en nom de qualseca! dependencia ministerial.
Una replica oportuna den company
motiva el que determMats individus que,
ultra no tenis- res que veure arnb
acre, ja que hetn els coneix per ésser
de l'Espanyol", promoguessin un avalo:, injuriant de pescada els periodistes
que allí esmven presents.
No voten/ detallar ni ler mes referencia del succeit totm vegadea que
l'Europa poc ti te que veure: peal bo •
•sera. que pel be del Club i de l'esport •
cenia sapina desfer-se cm/1 mes aviat
•millor d'aquest Ilast que arrossega i que
' tan poc higa amb el brillant historial
nacionalista que fM's avui té l'Europa.
ACLARIMENT
''"
•.11
l'article aparegut ahir en aguas. tes mateixes columnas amb el titol
."Pensant en, el próxina Campionat", de/
nos:re amie En Frarreesc Busch (la sig- natura del qual va ésser omesa per de¡ate d'anca:a), hi havia im Ileuger
•error que desfigurara en bona pare el
sentit que l'estor ii nonava realmente •
• En MI semblava eren si ei crup C
llagues de quedar limitas a tres Clubs
determinats i en realitat era tambe. de
: vttit, la designació dels qual ¡aria,
turalment, l'assemblea autoritzada.
ELS GRANS PARTITS
Amb la visita de l'Irún que el Barcelona ens anuncia per als vinents
menge i dilluns, partits que eón esperan
amb gran interés per ésser força coneguda la igualtat de les dues forces,
:inaugura el Barcelona- el e calendari que
prepara per al mes d'abril.
Dies 7 i 8, contra el "Grad'.anski-,
:de Zagreb, campió de Iugoslavia.
Dia 15, partit a benefici de l'Hospital
Clinic, organitzat per la F. C. C. F.
Dia r. contra el F. C. Cette.
Dies 28 i 29, contra el "Basel".
Per al mes de innig. hi hauran grane

En Ningun Hogar
babdan de /eles:

partits contra seleccions txeques, belgues i angleses (amateurs i professionaLs).
•

[ ASTILLAS VALDA o
l'

• •

Este remedio respirable preserva de loe peligros del

Per la sera part, el F. C. Martinenc,
caminó de Catalunya del seu grup B,
de primera categoria. i semifinalista en
el campionat d'h.spanya, esta intensificaste els seus entrenaments per a Iluitar, al neu camp de Sant Martí, els
dies i i 2 d'abril vinent, contra el fort
equip francés Sporting Club de la Base
tidionne, integrat per quatre internacionals i que figura al cap del camponat de la Lliga Sud-Oest; i els dies
7 i 8 del mateix contra el formidable
onze suís F. C. Win;erthur.
Per l'afició futbolística I principalment a la populosa barriada de Sant
Marti de Provensals, són esperats amb
gran expectació aquests parns que, a
l'ensems <pie hauran de -posar a prova
la pcnencialitat esportiva del nou simpàtic campió de Catalunya, serviran d'eficaços entrenaments pets partits de
semifinal del Campionat d'Espanya.

tltuye un tratamiento anorak° do todas las afeccionas
de le Garganta, de loe drenados y los Pulmonesd

Tanto para los NIÑOS. como para los
ADULTOS, y para los ANCIANOS.

Este EXCELENTE PRODUCTO
ha de tener cabida en todos los hogares
Procuraos hoy mismo
UNA CAJA Dr

vAiti

PASELLAS
Peto sobre todo EXIGID, como

Cts

VALIDA

s
0.032
e atol
Aoscsi-Gogio.

Les Instes d'inscripcions estan ja a
punt de tancar-se vist el nombre d'assist a nts (que és limitat) donades les condicions especials en que es fa la dita
excursió, per concórrer a la mateixa
senyores i damisel.les.

fütkl (1ü Hiel! :
REBUTS seqpn trimestre
A partir de divendres, ilia
30, de deu a una i de qiiiitre a nou, podran ésser retirats de les oficines els rebuts corresponents al sepa
trimestre d'enguany.
Per als partas dels dies
1 i 2 sois seran validó* els
rebuts del primer trimestre.
Per als partits dels ¿les
7 i 8 sois serviran cts re,
buls del segun trimestre.
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Servei Municipalitzat

TELEFON 2480-A

CENTRAL:

Distriste

A. 1895,

SUCURSALS:

Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.—Tel. 264, S. 31.
Borla, Major, 27,—Tel. 09, S. 31.
Sant Martí, Muntanya, 37.—Tern-
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Pacific amb trasborda a l'haya:la.
LINIA DE VENEZUELA -COLOMBIA - PACIFIC
El vapor MANUEL ARNUS sorlirä el dia 10 d'abril de Barcelona, l'II de València, el 13 de
3fälaga i el 15 de Cädiz Cap a Les Palmes. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico l'avena, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Coldn i pel Canal de Dann mà a Guayaquil, Callao, Moliendo, Aries, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. Sortida de Valparaíso
el 12 de cada mes, retornant per la mateixa ruta fins a la Guayra I d'allí a Puerto Rico, Canäries,
Chdiz 1 Barcelona.
LINFA DE BUENOS AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirä el 4 d'abril do Barcelona, el 5 de Màlaga
r
gl 7 de Cädiz per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LISIA DE FILIPINES
El vapor LEGAZPI sortirà el dia 19 d'abril de Cädiz, de Cartagena ei 20, de Valencia el 21
de Barcelona el 25 para Port-Said, Colombo, Singapoore, Manila, Hong-Kong, Xanghai, Nagesa_.
ki. KolA i Yokohama, admetent passatge i eärrega per a dits ports i per a altres indrets per els
quals hi hagi establerts serveis regulars des de les ponis d'escala abans indicats.
LISIA DE FERNANDO POO
" El vapor CIUDAD DE GADIZ sortirà de Barcelona el dia 15 d'abril, de Valencia el 10, d'Alaeant i Cartagena el 17 i el 20 de Cädiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
ja Palma, restante escales intermedies Fernando Pdo.

4

Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatläntica té establerts els especials delä
porto del Mediterrani a Nova York, porto Cantäbric a Nova York 1 la ¡Rúa de Barcelona a Filkv
pines, lee guate sortides no eón fixes i s'anunciaran oportunament en cada viatge,
• • 'Aquests vapore admeten c rrega en les condicione més favorables i passatgers els pala
la Companyia anta allotjament Mil ctullod i tracte eSInerelt, 99in ho ./gs agrortis
. .
Se.ryobl, Tolp els vapore lean Telegritfia sense nie„
e1
"

PreVentiu individual Mata
els germens en mig minutd
Indispensab4e en la llalla.
ANTIVENERIA
Una pesseta tub. Farmàcia
MORATO. — Passeig Sant
Juan, 8:

fürita de Producte3 Cerhieles
Rajees de Valencia 1 arti
cles deconstrucció

Casimir

Vicens

Dcspatx: Tallare, 72
Teléfon A. 5090
Fabrica: Carrer Benavent (PP0
Xim a la Travessera de Sana)
BARCELONA

higiCnic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box— al
cid, tal! anglis, doble sola de cuico
•

Domenech, i Tusquets i del Cap
cerimonial senyor Ribé, es trasiladaren ahir a la tarda al denniili del tinent d'alalde senyor Blajnt per a doar-li el ccndol
l'Ajuntarnent per la mort d'un

dels seus fills•

EL CONCURS DE CARAMELLES

El dissabte de Glária, a les deu
de la snitIla, es relebratiä a la Placa de Sant Jastme el eoneurs
ararnelles organitzat per l'Ajuntament.
S'han inscrit les enlitats choretls segments: Pomell do Joventut
"rest amor": "L'Eco du Catalenva"; &hola Cantortim"; "Lo
fnansament d'En Clavi. "; "Nova
Porcino"; Cermanor Barcelonina"; "Cooperativa de Peanders";
"La Violeta irnii:Clav.3", 1"Afició
A rl fstica".
DISPOSICIONS PER A LA SETMANA SANTA
El tinent d'elealde di distrizte II senyor Tusell lia disposat
quedurant els dies sie Dijous i
Divendres Sant els dependents
la seva autoritat evitin al d i S tr i e te que os produeixin eschndols
Tu via pública i que la maitinada
Ilittri a l'incivillabita-it d tustar
/es portes anib les masses i altres entriquels•
---L'Administració d'Arbitris
directes assabenta que no es noclran entrar xais fins a les dura
de la tarda deldi vendeos.
PAGAMENT EIMFIG,AGIO
En el despatx de l'Airaldia sella
proredit, al pagament de la finca
Parc de Montjuieh, it qua! per tanyia al senyor Aleix morros.
Abans d'ahir comemarerr les
obres per la Seerid Nacional en
la finca número 11.—

5.1

a

Fon posa g (1491119N del tajar de

Ptes. parell

VENDES AL DETALL

2
131

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Fi;i31 dl los li-EN3s)

,,,,TACLES
--•••121- • • • 1.1117.---
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Telefon, 3,500 A.

r

I
E

fi Dlumenio, tarda, a les tres:
Slalet valict. A dos quarts
de sis, i nit, a les den:

Prenent-bi part
MARIA CONESA

CDREIZINNEDDREINSDEEDIllie
9C.7.2z:ZDEE222.151112/11115.11Db

.A LA Cene a3P.IIVA.

1.

d'En Juli Vallmiljana

j
11

1

El Gran

Es despatim a comptaduria .
amorwarvmeilEMMWMIKUL2e110n12•MMOI.M.......
led

IsuroilMelSt.

TEATRE DEL LICFAI

Dissabte. Estrena: friAiliANELA
..nn••n••••nansIOI

reineiNrIlreltIENSIONUTZIMT.1
3
a
2

DIssubte de GIZiria, 31 mare
DEBUT
N

ce

grandiosa dela
eoinpanyia de
sarstiela i opereta
PINEDO-BALLESTEN
dP Sarsuela, I le
Teatro de la
Madrid, tunb l'ESTRENA a ir
Barcelona de la sarsuela en
dos antes, de Josep Radios
alertan, lOrnúsica del mestre
Guerrero,

LA MOR:TEEIA
111
ES despaixa a comptad.aia C

till1•1111111CCaliaccma3111111111a
....3.•n•n•••n••

LA NACO. EN TENIR
CONSCIENCIA D'E L L A
MATE1214, ASSOLE1X LA
PLENITUD DE LA SEVA
fEKSONAL1TAT

S

posada en escena tal com
s'estrena a Madrid.—Diuenge i dilluns, larda i nit,
.Es despatsa a
l..
aEnIntrtcaodu
irriisas

A LA CESTA BiZAVA

11

Prirnavea.

Grandiós espectacto
Reestrená de la revista -m
111 tres actos, original de Toa ralas Borràs, música dels
151 mestres Auli i Benlloch,
111
19

Esdeveniment
d'Art Teatral
Dissabte d'e Gläria:
Tarda, La malvasia de Oitgas i Les bodes d'En Cielo
Nil: Estrena ' de l'obra en
tres antes, d'En Juli Vallmitjana,

GRAN

Teatre Novetats

Dissabte de Glúria, tamiz guració de la temporad../ de

cata; ä

0-1111.-

El cap dels tallers "Non Volcarlo".
Joan Jover Encela, ha denuncint a la
psiiria que fa pees dies relie una caria
sienada per un- tal Blassen, en la qua'
deia auti e st <me test ell (En :fo y er) eira
un altre subjecte nnoinenat Manuel Tre s.
orr as, e'vataven liar:set per mitjaus
sis. i defrandant II la Companyin TrenamerliterrAnia (a la final pertanyen eh: tallors "Nen Vide:mol exielnt lis Plawn
per gua nlar el stet 30,030 i 20.000
peewetei respeetivamont por a rada un
dele doa que estaven al eorrent de la suposada defrauilecia.
D i ssalus. En Joan Blanco erela por
te12. fon a Joan .lever preguntant-li
hi linvia
nassiimpte i el :foyer li va
oferir 10.000 pessetes, per VOIITO si el
Ichs eaure a la traman. En Blanco va
maroar de l'aparell orase respandre.
Al din següent el :Toser retal un sehiti
amb l'ailreça d'un animal publieat 11 "La
Vansmardin" dernanant quo Isi posSi don
mil pessetes i he diposití a la seeel3
d'anuncis de l'ementat P arida/eLa milicia va enearregar-se de deixar el
sobre taneat, estalilint un servei ele vigiIjada. Va presentar-se un botones del
Colon n reeollir el sobre, essent sorna
pee l a Policia. En arribar al Colon el noi
fea remesa del sobee a un senyur qne
balda newton junt a una Mule ra *TerMalta, que Tau detingut tot segelt. •
Portat a 15 delegarla va deelernr'que
es dele Jemes) Oliver Suareu., rasar, se,tural d'Arbas, Tarragona, 1 que dvia al
earrer de Fontanelle, mimen) 15, tereen
Va con(eaaar-se autor del fet que se
Imputava, assgurant que no ho fria per
lucre, sind per venjança d'haver eatat
aeoniladat de la casa Iterengubr 1 Torear.
oras, on treballava, sospitant que el ;foyer havia estat el eauennt, per l'amistat
que te amb el senyor Tresserraa.
4

r=3'50

A 'so
1
h -"I-

Un negociet cine fRilr.).

LiLdtZ.3 ß LES ANTILLE-3, MEXIC I NOVA 1103W,
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirà el 25 de mare de Barcelona, ed 26 de Valencia, el 27
d'Almeria, el 28 dn Mälaga i el30 de Chiliz per a Nova York, Havatia i Veracruz.
El vapor ALFONSO XII sortirä el dia 17 d'abril de Bilbao, el 10 de Santander, el 20 de Gijón
1 el 21 de Corufia per a Havana i Veracruz, admetent càrrega i passatge ner a Costafirme i

•

Inf[11S3 JOHllillS

que ho cregui convenient.
Els cresos seran classificats co vuit
grupo: Prime-, gossos de guarderia :
utilitat; segon, Bergers; tercer, gossos
de rastre; quart, galgos; cincsne, gossos
de mostra; sise, Retrievers i spaniels;
seta, terriers per a la caça, i vuitè, gossos de luxe. Cada gos pedra competir
solament dintre els del seu grup.
Els prenda consistiran en medalles
d'or, d'argent i de bronce. Diplomes,
premis en metallic i objectes d'art.
La inscripció delta fer-se a la Direcció de TExposició, instaklada al car-

senyors Tusell, Nada!. Bordas,

ef,

..,eiceruzgmeas

Tr le

A la Direcci3 es facillitaran guando
detalls es demanin.

MUNICIP!

número 150 de les M'edades ¡Id

ti

I Estafeta. Poble Non, Wad - Ras,
Ix
236.—Tel. 238 S.
fon 234, S. M.
yn Puble Sec, Campo Sagrado, núHospital Glínic.Tel. 332 G.
mero 24.—Tel. 3400 A.
Sarrió, Reina Elisenda, 8. — TeleSans, Canonge pinernat,
11
fon 107, II.
!Aren 104 11.
VIII Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
El palle poi aellitzar tumbé els telefonsde les Tenencies d'Alcaldia i quarteretsde la Guardia Municipal.

-enh,=,-.=:=Ev=23err.,.. ,77,emEau=ewmrz

no ett tinguin.

nent acord zonsistorial, el senyor
alcalde, acompanyat dids regidors

• F. C. Barcelona

Districte I Balboa, lletra P. Barceleta. Tel.

Organitzada per la Societat Protectora d'Animals, plantes de Citalunya, i 'sota el patronat de la Rita/ Societat Central de Foment de les Races Ca-

VISITA DE CONDOL
En compliment al correspo-

CURSA EXCURSIONISTA
Organitzada per la secció d'atletisme
de la Unió Esportiva de Sans, se celebrara el cha 22 d'abril vinent una
cursa excursionista de Barcelona a Sabadell per muntanya, a la qual podren
a
prendre part totes les parelles que ho
desiejs-n. El reglament es publicara opas-contra
tunandent.
De moment, entre altres premie, es
compm jea . am4 ama Coca, la qual s'ad/
Preus de les locallials:
judicarà a la societat que tingui les
Tribunos, 4 pesantes; pri.tres millors parelles classificades.
ferencies, 2 pessetes; lo i
. EXOLtA3105itSIEE
populars, 1 pesseta, i 171PER ALS arrs DE PASQUA
trada general, 2 pess2t
El Centre Excursionista Rodam:m
organitzat, amb motlu de les fe,,tes
Pascua, les següents excursion;:
Dieu 20 març al 2 d'abril: A les
Promet assolir un gros bit
altes vails de la comarca del Cardonar,
als monestirs de Sueltes Crees i Pasota el seg,iient itinerari: Manresa, Berblet que per als clics 1 i 2 d'abril .viga, Llinós, Sant Llenan de Morunys, . nent, .faran la Seceÿologli9 ei
Sane fiel. Cap de Bala, Coll de Gósol,
Grup Excursionista Barceloneni, deMnal
Gósol, ascenció al Pedraforca, Saldes,
amb el Comite d'Excursionisme del
Sautuari del Gresolet, Coll de la BanCentre Autonomista de DeKedents del
da, Ente del Castereny i Baga.
Comerq i de la Indústria, sota el seDic i i 2 d'abril: Al Berga,la, amb giiern itinerari:
aqueas itinerari: Ripoll, Sant Estuve de
Valls, Alió, Vilarrodona, AiguarrtórLa Riba, Sant Jaume de Frentronyä,
eia, Santes Creies, Pont d'Armentéra.
Borrada, Santuari de la Quar, Sagars,
Pla de Cabra, Valls, Espluga
Santuari e al Guarra i Puigreig.
i Pnblet.
• ••

Fle i

fer de Claris, 29, entresol, estriada, toa
els dies, de dos quarts de sis a dos quarts
de vuit de la tarda, des del dia primeg
al 15 d'abril, per als gossos que desata
"pedigree", i del 16 al 25 per ski ea;

el pel tallat, pazdalts o motilats.
La Comissió es reserva el dret de tancar el periode d'inscripció en el moment

4 en la tapa y nunca del
otra manera.

ATLE11SNIE

Plaça Santa Anna, 24, 1."

et debido,

LAS VERDADERAS
que se venden únicamente •
ea CAJAS con el nombre

EL VUITE CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE CROSS
Diumenge vinent i per vuitena vegada es farà acuesta clàssica prova sobre
el circule de Sant Cugat del Valles que
organilza la F. A. C.
El recorregut será, d'tms dotze mtilómetres i la sortida i arribada seran
a la Placa Major.'
La inscripció ha estat oberta per l'equip de l'Espanyol, que actualment detenta el Campionat; divendres, a les
nou de la vedhs quedara definitivament tancada.
Per a la reglarnantació de la prova
es consideren en un tot valid el reament de l'any passat, establint-se també
les tres cetegories de seniors, jtmiors
i neófits. i la social de sis corredors.

Societat Protectora
d'animals i plantes
,

mines d'Espanya; han tmedat ultimats
els preparatius per a realitzar na acuesta ciutat, 19 al 35 del proper maig,
una Exposició iuternacional canina; havent quedat constituida la Cornissió d'admissió i classificació dels gossos que
prenguin part en l'Exposició.
Els gossos que s'inscriguin des-unan inser 4e puresa de raça i a tal efecte en
er'rnointnt de 11 inscripcieVseran revisats per persones compeNts.
No s'admetran 'els gossos que, encara
que siguin de pura raça es presemiu
amb les orelles o cua tallades, no esscnt
tolerada aquesta maniobrde dintre els de
la scva olasse.
De igual manera, i a judici de la Co'
missió, leo s'admutran eis gossos amb

Prio, de la humedad, del polvo y de los microbios, cono.

effemimenesessesen-za=--..›.__..—

Vi 12ew

-wad" y

I;Wr' KIBLICITAT

restre Espanyol
,

Companyla de vodes11 I grano . a
espeetsciet
BERGES 1 SANTPERE
riem-ra actriu,
ASSUMPCIO CASALS
DiOSP.ble de (4lena, 31 de

194
2 loare. Nit, ESTRENA do roE lira en tres actos de Juli
Vallmitjana El barander
(1...'c!oalde). Decora' nou de
E EIailbana i Otea'. Direceid
55 Mística, 2/eard Canats.

/e
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Teatre Nou
Companyia d'opereta de
FFIEDF.RIC CABALLE
Debut, dissabte, 31 de mare, a
les 945, amb quatre estupenda
fletes, guateo. I,
•
.LA PULMONIA DOBLE
creació de Rafe! Díaz. 2, La rib,
bla del Far-West, un dels exila
d'aquesta Companyia, distingint -,
se Empar Saus i Concepeiti
Dills, Sanz i senyors Segura,
Díaz, Chomon i la parella ale ball
Carbonell Becerro. 3,
LA ALSACIANA
exit de la senyoreta Bahule, se,
nyore Díaz i el barítono
FREDERIC CABALLE
prenent-hi part Tana Llurd, senyor Segura, el barítono
FREDERIC CABALLE
i teta la companyia.—Diumenge,
grandiosos cartells. Tarda, a lf-S
3'30. Pulo/orla doble, La rubia
del Far-West, El pitlaro azul.
Nit, a les 915, Pulmonia doble,
La rubia del Far-West, La alsa-,
clans, La canelón del olvido.,
Dilltms, larda, a les 3'30. Poes(
pena, La rubia del Ft‘c-INs.§.4_Wi

I Ä PUBLICIZAT

40'R1

Dijous, 29 de març de

LT

Ic

De

CASA CENTRAL : LONDRES •
CAPITAL 1 RESERVES: Més de Lijares esterlines I3,090.000
zuvrsais: Barcelona, Plaça de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, Valencia, liaris, Nova York (agencia), Bradford 1 Manchester
24 StitursalS 3 l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai

siati.X2KMffl 2:3• IM lEas3C-13
'oara del minlstro, Los cadetes
'de la reina. .Nit, a les 945, La
rubia del Far-West, El pájaro

raaarnam•imaaanmaaa•
Palace Cine

Dissabte de Glòria
RAQUEL MELLER
a ELDORADO

azul. En totes les funcions hi

Gaita SALO DE etaDa
Arlineeritique.
arUstlqwe
Programe, •xtreordetult

prendrà part Frederic Cabaité.

Teatre Barcelona
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Temporada do primavera 11
Gran ol mdoea nvvai ,a i e t a t e
Internacional
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20 sensacionals 20
atraccions
it
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Debut: Dissabte de Glòria •
31 de març
:

iesamaamaaanianuaza

•razawariatazianamen

Dissabte de Glòria, grandiös programa, extraordinäres i importants e,l.renes, entre elles La marquesa de Clermont i el COLossal
film La veritat nua;:eeeaciú
de Plna Menichelli.

Diumenge, primer d'abril, a
les ouze del mati
Extraordinari Concert Popllar

SAUER -

Escollit programa, integral per
obres de. Beethoven, Mendelshan,
Sehuman, Hummel, Chopin,
Sgambati, Sauer i Straus, Schober. Diferents primeres audicions.
Localitats: Magatzem de n•usica Unió Musical Espanyola,
Portal de l'Angel, 1 i 3, i des del
divendres a la tarda a les tait.tilles del teatro. Preus populars.

EDEN CONCERT
ASALTO, - 12. — Propietari: En
Francesc Buzó. Director artistic: Francesc Perezoff. Teléfoa
3332 A. Tarda, a dos uarts do
quatre, nit, a les deu: Presentació de les mes gente artistes i
els millors números de varietats.
Cada dia, de set a dos quarts
nou: Aperitif dancing a l'elegant
Foyer, i d'una a quatre mati,
gran Tabarin amerIca. Tzigam,
1
Tyndall.

I

,

1

•

MIDSIISUCUMBISINCliile-ter6f8

Saló Catalunya
•
a

1

BABUSUMBIMILMMEMBEB le le11.0
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ELDORADO

• COLISEU

DE VARIETATS
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a
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ARISTOCDATIC %AL°
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PALAY DE LA C.4 EE ID AA OGRAFIA
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i del popularissirn

artista

SI

RAMPER
tillIMOBB3113101GIBiaBii2aztaia

paantiewmaeramamaaamam
Teatre Barcelona a
a
TourmSe El niño do Oro

INAUGURACIO

a

Debut da la Gran
panyla del

a
dionsisanazzannennawearns

igimmugglimMillig A terminis sense fiador
‘iPi6OS

I

broaats).

110113

Dr. GALLEGO

amb cuarlo de
ball, termc-311ón,

Vies urinäries, MATRIU, Impotencia,
cura radical de la
BLENORRAGIA oró
nica. Tractament
exclusiu. Comte del
Asalto, 18. Festius,
de 9 a 1 i de 6 a 8
fit.

Anules, trances o allem,

PANYOS
J. MIR

Preis. s'oír. llena part.
Excel. ref. C. Boquerla, o, 2.

VIVES, S. A.

ascensor, etc,
des de 50 3 65
durs s al mes

Cura rápida

SARNICIDA
PARADELL
Trasrai.Mas-Asalto,28
armada.

Els

Hl J. AMO, G.

1

Robes Clq totes ClasseS,
Sei mes senztll al mes ti.
Gran reserva. Rae, Plaga
Bonsucees, 2 (guiase de

foliú, 303, r 2,. Rexachs
Falten brodadores Cornely.
caladores 1 aprenentes, a la
dc 2 a 4
sucursal carrer Consell de

8111111•11~11111~Me

Trituradors TORRAS
mes ee055m1CS ils Me3

Cent, 332.

Maquines - Eines

DErAANEU-LO ARREE

11111111111mmili11111111111111111111111111111111111111111111111111111f

311112E111111301i1111111a1111131131

STU
6 CILINDRES

LIQUIDACIO
Maquines novas,
la major parto de
PROCEDEICIA
AMERICANA
Casp, 112,
xr-nfra Roger de Flor.
a 2 quarts dl
Apartat de Correus 602

11111111111011ilffillinIZINIIIIININIIMEMEMMIIIIIIIIIMIIIIMIMIN131111131113
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S0 CIETE GENERALE

No n'hi ha cap coa doni majar saiisfacsiO
Tols els do la sova roputaciet i

oblen el preu

Com-

Sucursal de Barcelona

a

Plaça

a

de Catalunya. 20

Primer actor i director
FRANCESC ALARCON
Primera actriu
ELOISA MURO

mmaieneaseurarauranairaaalue

Tela mena d'operacions de Banca i da 8 0133

u

CAIXES
aingitair

DE

LLOGUER

•

awaaramaaradrararawaraaranalallallaliallialrat
401

PER QUE?
Perquè STUDEBAKER es construit per les Utbriques tri6s
importants del . món en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
,producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
G eategoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a més
de 9.500 inspeccions

111111511111111111111111131311111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111311M
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Xapa ondulada CANAL ET

A

TAMANYS: 114 y, 185 cm. 1 75 x 120 cm. :-: PLAQUES do 40 X
40 cm. planes XAPES "B" per a recobriments; tamanys: 120
x 129 cm., 1E0 x 190 cm. I 120 x250 cm. URALI'l'A, S. A.
Madrid•Valencla-Ocvilla-Lloyda - Salamanca :-: DIPOSITS a Lotes
lea Ciutats iMpOrtarItS d'Espanya
CASA CiNTRAL [lancine, ?lacia A,

Lepez, 15 —

Terelon, A. 1644

A.

848. Barcelona

eRMI/alnL2

Agència

•

FA LA ROBA 131^NQUISSINIA

rencntrwat.
Per a blat de moro, sucre,
nyella, pebre, terres I Iota clase cla
tuinerals.
Faciluats en el pagament.
ANGELS, 12, TALLER.
Visiteu l'Estant aool de la Pira
de A/ostrez

IVniieusaturaiintaralepsa,reelulraeseipGecriaapi.idawitzu:
Alomar
de 12 a 2 i de 4 a G. Festius, de 10 a 12 Económica. Unid, 20,
de 7 a 0.

a

•

JOSEP PAGANS, Ponent, 28

G.

Madrid

•
•

de les aigües de taula

de Banque pour l'Etranger elles Cobnies

•
E Teatro Rey Alfonso de
•

CONTADO

PLAZOSYA LQ uILER

IMPORTANT ESTOO en

Dissabte de Glòria, colossal programa. 6 es l :; ::nes, 6,
entre elles La marquesa de
Clermont i la parúdia dels
Tres mosqueters, última
ereació del popular Max
II Lindar.

Es la reina

la de la Vall de San: Daniel
Depositan:

NAN PAQUITO
meravella i admiraciCi de tot el
mon per la seva perfecció física,
clara intel.ligencia i simpatica i
inesgotable gracia.

Teatre Comtal i

Gran Cinema Bohemia

a

Dissabte de Glória

AL

Tots els dilluns 1 divandres
venda de reta s

TURÓ PARK

•

•
•
Gran

Casa fundada en 1870.

tissims

a:
de la temporada de priDissabte de Glòria, estro - a
mavera DIUMENGE DE
M na de la preciosa comedia i
PASQUA, primer d'abril.
, •
ar g ument
o'• de finissim
Importants reformes, fronPASSATGER SENSE
-- Closos jardins, artística rosa•
BITLLET
leda, novissinies atraccions, reper la celebre ingenua
•
•
1 aparició del
Ossi Oswalda

•

R.MARISTNIY

La casa millor assortida en estams de tnoit bona
qualitat a preus bara-

.

Reaparloió do

••

DIVERSOS --

1

ai
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Dissabte de Gibria

Sublime marca

fino

disponibles

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens
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DE TRATAR a easa SON.
TEMP8. Restaurant expedid.
Paz. Ratrea 1 Mariscos. Quintana. 7.
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DE CUERDAS CRUZADAS
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:a KURSAAL.
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PIANOS

Capsa do 4 flascons
Preu, 4 pessetes
La vvenen tots els centres
d'especIfics del imin, les
bones farmacies
Fill de Josep Vidal i Ribas,
S. en C. Barcelona
Per detalls i cons,,Iles dirigir-se a
J. Domenech, LaforJa, 69
Barcelona (S. G.)

Ronda de Sant Pera, 15
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Dissabte de Glòria, el mes
grandiós i formdiable es- •
deveniment de la cinematografia: Monna Wanna, "mis
se en escene", luxe i riquesa a
mai igualats. Monna Wanna és la més gran meraveIla d'art.
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AVICE,NA

MUS1C-HALLS
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. 8 GUELL - TUDELA - AS.
QUIMINO . CORTES
(ToWon 4134 A)
II
Inaugurael6 de la tempera •
E
da de Primavera
, • Tarda, a les cinc. matinée I
tI popular. Butaca platea, tira 11
pesseta; l'esa de broma en
tres actos,
LA PLUMA VERDE
Nit, a les deu, popular. 13utacaplatea, 2 pessetes: E3trena a Barcelona de la hisI torieta còmica en tres aeII tes, inspirada en una trina
E alemanya, de Frederic II.,i • paraz i Rarnon- López Ilitna
tenegro,
; El director és un "hacha"
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A vosaltres, escrof ulo40s, raquítica, anèmies,
convaleacents, inapetents 1
tuberculosos que patiu i
creieu no curar, os tornarà
la salut perduda la
PORTISENA

Espanyola
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