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LLETRES
XAVIER MONSALVATGE,
O L'ENYORANÇA
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fL TERRORISME 1 LES Hi0111UTS

k'ATGE VA LL1GAD4 LA

PROBLEMES DE CULTURA CII

DE

LES

ARTS
i-R,INczsc d'A. GAL!,
MEST RE PINTOR

D'entre els papers ap,lats damunt la
La tragèdia de Barcelona no solament persisteix, sitió que
L'a ella ens arribaren, aplegades amb
rneva taula. cm ve a les mano C l eaESCOLES MUNICIPALS D'OFICIS
cura fraterna. les "Proses del viure
5 tagreuia. En les darreres setmanes, al oostat deis clàssics ategwtäleg del (anido concurs de pintura
a Solius", de Xavier .'slonsalvatge.
L'ESTIMUL entràrem a la Comissid de Cul- DO escessegen cabals ni gestiono celebras ara fa dos yesos a les Gatat sjnclividu als , han sovintejat les batalles a la via pública. Tant
!aria mis d'un any que el proque
creurem
tura
l'any
1018
en el centre de la ciutat com en els barrio sub u rbans, hi ha hagut Totjust la mort s'havia endut l'borne
El recull en un (suelde per
de l'Escota de Sans, avui icidra Lairtanes. Al costat d'alguna
•oes entre els grups violents. El terrorisme pren així una nieva noble i fi, i els seus amics oferien en l'Associació d'alumnes i ex- el problema havia dc resoldre's blema
municipalment. Calda precisar en local massa petit per a ella, noms de In (lista. -hl trabo apuntades
libre
póstum
llur
auster
borneI
cl
bell
l'Escota
municipal
alumnes
de
no
n'hi
ha
prou
amb
la
mort
de
la
víctima
desigunes paraules escrites räpidament tot
inedalitat. Ja
natge. Era un Ilibre tremolós de Ilum d'oficis del districte VIII dels I l'objecte d'aquelles escotes, ca- asteria ja resolt.
nada, caient entre els trets de la colla que estava a l'aguait. Ara
lia installar-les d'una- manera su 6 ciutadana dels estaments seguint re..p0Stenle.
i
d'
emoció.
articles
sobre
-El
problema
de
Algunes d'aquestes breus anotacions
eis carrer s de la ciutat han de servir de camp d'operacions a les
Xavier Monsalvatge aturi el seu la cultura obrera" del nostre digna, calia encoratjar l'estu- obrera, els mis interessats. hala haca servil dc recordatori i argugues
vingut
ile
fora
estant
a
brigacles de pistolers.
di
1
abrir
la
carrera
al
talent.
malalt
cos
esguard d'artista i el ces
bon ami° En Caries Pi i SuDavant aquesta nova etapa del terrorisme, el Govern d'Es- en cl tranquil silenci de Sollos. En el3 ayer, es un fet encoratjador. Per subvenir a tot atad una empänyer les iniciativas de la ment de notes aparegudes cn acuesta
secció; d'alees esperen que una exhiseves
autoritats
a
Barcelona
han
adoptat
una
actitud
les
fulls
del
seu
'libre
de
proscs
hi
reeeva i
Quan hom interve ea el govern Ilarga, sirle de dtetämens de la Comibaie de Cultura.
bid& futura els doni l'actualitat que
1919
Consistió
de
Cultura,
entre
tràgic,
i
deivluen
les
figures
i
les
colors
del
pocómoda.
S'han
inhibit
del
problema
nt
LA
CULTURA
1
EL
TREde les corporacions paliques
gres
' sivame
d'alesliores end ja s'ha esbravat un
t922, (oren aprovats pel Conserviran per apuntalar o
sea fer als uns i als altres. Ve't aci una actitud inadmissible. Els blet. Monsalvatga feia parlar do:can-rara rep sovin la sensacid de troSon xic
BALL
Beire'.a.
la
majordona.
o
l'avi
Casita,
bar-se
dins
una
campana
neuI
enotnenats libarais espanyols, i tumbe els conservadors,
la ccro. g , utiac,t e u c ‘c% contrapesar un criteri posterior. No
Eta
d'asara
Veltmental
puresa
(1z
Unta
148t
Forera
:
t
e
reformals
els
estudis.
;indica;
sembla
eom
si
la
taso bstant, entré la nombrosa llista hl ha
adoptada altres regadas. Trobant-se amb el fracàs dels procediEl mai i el capve s pre. l'ar- ea de prora coilectiu no trate- especialitzant - los: els premis Esroles rompIrrnottlisries trobia
nom tgene 'té la rara virtut d'aro//wats suaus i amb un fracàs igual dels procediments enèrgics,
mäxima resistencia una de les manar una frzscor perpitua a qualática. estival i la d,st.lac :g sie
foren
convertits
de
diplomes
aiessas
a
ningai,
i
en
la
Huila
crean cn 1.9tc ,
• d E :prs d'un periode d'alternatives i d'assaiga incoheients, les
pas,en ,larnunt el paisatg2
en eines de trelina,li i viatges c „ f , crues... la (1 ,,
per fer curar projectes so
e
li ase&
al
sevol oboes-notó quo
autoritats de l'Estat espanyol han deixat d'ocupar-se pract:cai es reikeicixen en cl ilibre de lucions no ve cap pressid ciu- d'estudi; borses d'estfmul i un rIlts. amb carlicier obligatort marge. Aqueo nom ei el d'En Eranp
is
alumnas.
classea
eat de la qüestió terrorista, i se'n volen rentar les mans, alper
a
tots
Xavier Mor:salva-tu. La tcrra i la
taciana a contrarestar la re- conjunt de beques, permeten de cultura n. t.,. rwrai. Dilas eh
cese d'A. Gali. mestre pintor. Direegata. , san senzids, csderenen un aire- sistencia, activa o passiva, in- ara enlairar - s ri a estutits sum- ,isiori.
i egant que tal com està plantejada la lluita social a la nostra
d'aquella que vu. tor de jEscola deis Bella Oficia. rusc
alg
ú
riors
eta
alutrines
ove
mes
la cie
teressada o dnsintereseada que
eNtat ella no poden ferhi res.
admirable on ansah silencias entusiasLes proscs c121 malaurat Xar,cr mires elements oposen. 1 si s'han distingit per Ilur capa- Ion representar Cls interessos
La inhibició deis Governs i de les autoritats da"ant un pro"gast"
Ies
ObrPTS. prrh que. per la mes me e ' vaeiab ° rant el "ga
Monsairatge,
humides
iluents,
sózi
citat.
Per
aquesta
reformes,
huna
triomfa
i
aconsegueix
imblema tan anguniejador com el problema terrorista de Barcelotradici,,ns burqc. 11ot-elles gencracions d'artífexs catabaixn. d‘)
1Wea
encesa:
Breus.
concisos.
trcba•
calgue
Iluitar
dins
det
Canelaposar-se
esta
convoneut
que
rlornmaatiqiuepardt'
i
uenua.
r
ae
cuna
x
e
s
cu
a
),
n
na
es
una
confessió
clarissima
de
llur
frac-as
total.
Si
es
tractés
lu
.
s
e
s
e
r
a
n
i
atcm:
Ilades. cristalllnes. sanables, canems.
igual hauria imposat qualsevol ten amb lemperaments esqui- ds es. t.,,sherma blia quere reerneei‘ar maci
d'una sincera confessió d'incapacitat o d'impotència, caidria san brillants i
co
Sito i amb aquells protectors
ahelee., t a l ralent en-U de cierta personal, putas la solue16,
m rinctinstm tu) (rebaten tares:ni de cada familia étnica (tirare
vol
la
en
principi.
Peró
aleshores
s'imposaria
lógicament
ellaudir-la
poesia. El riure dc Solius no p.dia el projeete han estat aprovati quo ma i no manquen efe totil
a
unes
funciona
per
a
les
quals
s'ha
dacàrrecs
i
de
uns
renúncia a
ésser dit amb paraules anés puros 1..^f no pel seu contingut, sind per- bona trate no vol cumplir amb el fauna
i
saaal.
Iess el Par
cenjuangtuedllae lacone si‘t. a nittiaciómeurniitrisrin•
" 1.-Nr) ski
e es` °que
per
a
aprectents?
Dones
austrat una espantosa incompetencia.
lara,:, pures encara l'enyt.ritnca. Ha l'esforç esmerçat. Tanmateix, seu deure; calgue Iluitar a los
col.laboració a l'ascensió de l'espenit
de
treballar"1;
tumensenyen
La cosa pitjor, en la situació present de Barcelona, es que
d'u el mateix InIcnsalratge en un in- quina no é3 la dinämica, del Escotes... per no cementar d'ali de la sensibilitat de Catalunya i la
dret iroblidable del ubre: les
projeete que ti en favor seu un tres casos, record el d'un cate- bé molla professors creien que seva producció artística individual tan
el Govern i les autoritats, si no fan, tampoc deixen fer. Tenen en
(i
d'alel
temps
allä
era
padre
Solius,
garrides"
du
dràtic
que
no
volia
donar
bruta
(
lairoses
i
moviment
d'opinió
ciutadana!
"
característica, En Gali es pot dir que
liursm ans els instruments pablies que haurien de servir per des- oyes
tra banda havien de eonfessar
turbar o almenys per punir els crims que diàriament es come- Ii duen "el record d'una altea inur• El de l'Escota Lluis Vives, de nota a cap alurane per tal d'im- (lúe la majar panl deis satis té Vactualitat al puny. L'interés de la
tanya. Es tota ella de topais i ma- Sano, nasqué viable per la for-. pedir-los de tenir beca. La
ten. Ja que no saben o no poden servir-se'n, que els abandonin ragdes. on les clàssiques °limes te• ca de la manifestacid popular ta, perla. ha estat fructuosa: alumnes no sabien de redactar seta personalitat es mame viu a desd'Una vegada i que cedeixin a la nostra ciutat i al nostre poble nea una ombra movedissa..." L'esgbi- que organitzaren les coopera- l'asaistencia es mante • ferina, ni de compt iar'i, i fino. de mo- Pit de totes les inoportunitats i del
tas de les estacions. Cada dia, d'una
acensas instrumente indispensables per al manteniment de l'or- nia del poblut suscita en el malait
tivas de la barriada; les resis- ex-alumnas d'aquestes escales ment alguna alumnos varen manera continuada í perdurable, smb
dre públic, per a la garantia de la vida humana i per a l'eficaç liIri l'eselés l a de la sera aiuttr. "to- téncies que la Comissió muni- uns cursen i d'altres han 'aca- pendre-s'ho com una "corvee", la seva paraula lluminosa i cordial,
funcionament de la justicia.
ta nafrada daurada pel sol, cipal de Foment, amb els se- ba( els estudio en les Ecoles com una pensada nostra. Ara, arnb el seu poder de suggestió. arnb
El Govern i els governadors no poden guaitar com a espec- sonora de pardals, feixuga de go:nin". nyors Mir i Miró i Callen al .superiors de Química, d - Elne- desaires d'un parell de cursos la seva amable autoritat, arel l'eficàtric,itat, etc., i per fi, veiem de fer l'assaig, l'èxit da les cia de l'exemple, renova el dalit i .
seu cap, feia al projecte de la
Aix6 er l'enyor.
tadora, amb els braços plegats, els atemptats personals i les baXavier de Monsalvatge, espectador Cornissió de Cultura de bastir una Associació d'alumnes i classes de Cultura general ha l'entusiasme de l'ufanós planté dar.
talles col.lectives que a cada moment es produeixan en els carl'Escota Pere Vila al Saló de d'ex-alumnes (a la qual ven- vingut a donar-nos la raó.
de Solius, és. per damunt de tot,
tistes que es forma sota el seu guiatge
rers ciutadans. No s'hi val a dir que el públic no ajuda la teína enyorat de Girona. Damunt la música Sant Joan, cediren davant la cent també mollas resistencias,
Si no valona crear castas en- fraternal. Aix6 sol dóna a la sera perde les autoritats. L'actitud deis ciutadans de Barcelona, per lavàrem
donar
!loe
de
reunid
dilas
bornes,
i
per
tant
donar
protesta
de
les
entitas
obreres
rieimatgeria
de
les
"Preces
del
Ire
els
la
i
mentable que sigui en aquest punt, és una conseqüencia inevita- re a Solius" s'hi projecta l'ombra de del districte. Si quelcom de l'Escola .) qun publica un B aut- päbul a una lluita aferrissada, sonalitat el dret d'una actualitat ten•
ble de la indefensió en q u e des de molts anys ença viu Barcelona. la muntanya plena de runes glorioses scanblant hagues estat fet a la- Metí, fa excursions cada fusta, hem de procurar igualar-los en se endemà.
Peró al costat d'aquest aspecte peEn les condicions que ad, veiem, els habitants de totes les pobla- i l'esglesia voltada de carrerons se- y ar de les Escotes complemen- organitza confertincies 1 te be- allò que pot esser patrimoni de dagógic, de tan transcendental eficä.
culars. Hi pasta també Ci plany inefa- tarles d'oficie, el problema de llas iniciativas com la que diana tots. Estern lluny d'una escota cía, hi ha el de la seva obra anís.
Cieno del món obrarien de la mateixa manera. Ben clar s'ha, vist
a Bilbao, on les mateixes causes han produit igual afectes. Allí ble del riu i alA sent la tristesa gai- Hure locals estaria aval resolt excusa a aquestes ratlles ma- primaria a la qual assisteixin tica personal, d'excepcional significatots els nois indistintament, ció dintre la nostra pintura. PiettSriyas.
rebé sagrada de la ciutat silenciosa d'una manera completa.
con ací, el palie s'ha retret de col.laborar en una feina que els
La bella iniciativa de que
sota la pluja.
Tasca feixuga fou la de tro- que seria el nostre ideal. Tam- cament, En Gali sempre ha estat colems directors han començat per esguerrar i per desacreditar.
els
ShIp-boy fern esment vol die que
bar eabals 1 la de trobar lloc be ho seria l'organització ð'a- local en una zona especial, situada
Hi ha hagut Governs i governadors que han volgut resoldre
problernes de l'educarla obrera per installar degudament les cuestes escotes coro Escotes de entre París i els altres centres aras.
c. probienia de Barcelona amb concessions i amb negociacions.
a Barcelona preocupen a un Escotes. La de Sant alarti, que treban, -_— però de treball com tics del món. D'aquesta po,acsó n'ha
Governs i altres governadors han volgut resoldre'l amb els
sector de la ciutat, el mée in- ja trobàrem ocupant un local a treball, entenem-nos, no de
tret un eclecticisme intel.ligent. un
rearsos repressius. I succeeix que el Govern i el governador
teressat en Hur resolució, i propi, Ita estat ampliada; l'un- treball com a joc, — per les to d'erudició elegant. i una mesana i
Converses
filoUera han adoptat la tàctica del menor esforç: no fer res ells,
vol dir també que els qui, de fiel cm era la de Gracia bou ad- quals a nosalires, catalana, no correcció fermissima.
dins del Consistori estant, vul- quirit i reformat; per la del ens cal parlar de Dewey, ni del
i no deixar fer res als altreS, amb l'excepció deis terroristes, que
En !es obres exposades a les Galó gi ques
guin esrometre'l trabaran ajut districte
pe':.c,nfer el que volen, com a senyors de la ciutat.
adquirfrem en con- a Palatinat bareräs, ni de Pesta- leches Laietanes amb motiu del con1
Segurament, el governador i el Govern només tenen una eseuro públic. l'antiga fabrica 1 lozzi; podem invocar al patro- curs que deiem, particularment en II
En el cataba actual és molt ireqüent i consell a (ora.
TASCA DE QUATRE Juncadella, al carrer de la Rie- 1 natge de Ramon Llull, que ja figura de la dona amb la criatura als
perança en la solució d'aquest problema vermell. Es l'esperanaa Se trobar mots arcaics usuta amb una
reta, que pera/letra donar-li pr op ugna perque tothom apren- brazos. les caracteristiques de la pinque, un dia o altre, els pistolers es cansin de tirar. Mentrestant, desconeixença completa de llur vet gai un ofici manual junt amb tura d'En Cali semblaven totes rejoL'any 1917 encara les Esco- arnpla volada. Per a la de Sans ), •la instrucció
Slomiren amb indiferencia, sense pietat per a les víctimas, san- ritable signiricacid.
literaria. No nem venides, com si l'artista s'hagués vol.
obrirern tarad concurs. i entre
Un
d'ells,
que
assenyalavem
en
tes
Amplementäries
estaven
se pietat per a Barcelona, com si aquesta fos la ciutat avorrida
una de les darreres converses, és en es.tat caótie. L'AilmtamPnt, altres s'hi presenta un local ; pogut dur el treball a l'escota: gut abandonar al go:g del color seaánima la qual han de caure totes les deshonres i tots els fla- frclura,
1
hern
dut
la
cultura
a l'obrador, se reserves. El dibuix, la composici6
sprint usat avui com a sinti- en una hora de pessimisme, va magnifie, nerb, naturalment,
gel:s.
nim de "daler". "desig", quan la SCV3 eneornanar de regir-les i reor- costás. Si no hagués mancat I el resultat és encoratjadora-- daquesta te la . ser v•es el ee
d or
ativiame
ent satisfaetnri.
veritable sigr.ificació és "falta",
ganitzar-les a un patronal. l'ajut, que yaig requerir, de ment
i la correcto sobrietat d'abans. pera:*
_._ .
persones
i
entitats
que
a
d'al"mancança". -carestia":
Aquest patronat no es reunf,
I
el color s'hi ha fet més tendre i mis
L. Nicolau d'Oletee calent, l'harmonia deis tons més viva
"E perdent a ell. se perdran passats per tal ram els regidors que tres fins benèfics i socials mai
deu rnilia combatem,. qui taran gran
i la factura te una Iza amplitud. En
1711111 n 2.

Full de dietari

La Política

Ho3fERIcAs

EL COL.LEGI DE t'ETS-

PUBLICITAT inseria la
descobriments d'un doc- za que ha trobat com cl
-vu de l'amor. Comentant
era do que si el deserniirmava, totes les ve• t. que parlaven del ce:
..iéncia dels afectes, hau- .7reconades. El redactor
,It mulag:a: en lloc de
ob tot el cor", ens
stimo amb tot el fet- .,.'.xclamar en instants de
-ea del meu cor". caldrä
"Reina del meo fet-

COXTRA

frel:vra per dar cornniiment a la cc,.
quista." (Tirant
Blanch).
"E no era ningú qui no plorà,
tant per lo MeréXé , seu. quant per la
ntolta 1.,-‘-on rs tv.le baria a tota... - (Id.)
"Si alelan confrare ss confrare,sa
vindrä a pobreta e freilira per mala'.
!tes o perdues -E, ti e tenry, rePa p r,1, -eutt ne frrtrata
(In e di de San Jordi.)
"S i a dorada per anrsr dc N'II a al.
gua untraiT o a rmaller o a Hl; d'avingut a fre2nra seria la culpa

VALERY LAR13 A.IID

Iroballes horribles i preciases,
Fa 20 5a de dru anys que co- COnfianca arruen esperit una
PROVINCIA-VI:SME
moments delicadíssims, instante
neixem a VaIrri Larband. Ales- mira (mamut de literatures
En el Col.lcyi de Veterinaris /a
d'una lucidesa que fa rodar el
hoces, aquest agudissem tarta- des. El ¡libre de Larbaud qun
pro: inicia de Barcelona, i co la sessli
dor ale paisatgea i sensacions, ha donat mes fama, "A. 0. Bar- cap.
extraordinaria dabas d'ahir (dla 1 41,
Les pàgines del seu diari a
Iodava pels carrers de Dareelo- naboot". és sens (lurte de les
proposiciO s:gno4,2
es presenta .
na acompanyal del nostre ss- coses mes interessants i das que Florenria, les porsfes que essenyors Dones i Casabosch, Montsallima/ imite Jasep Maria Junoy. més sentit morIrrn qtie ha pro- malten la narrari6, són probos
varia, Coramines, Pitiodentont i Ricra.
El veirm ti e tant. eta lant en el duit. !a literatura francesa del de la nada fina sensibilitat.
en la qual es fria coautor cona el
1 M; que Valry Larhaud
jardinrt del noslre Ateneu, i noucents eneä. López-Picó, coC. de V. de Barcelona, no cris
tota lle- una mica Barnabooth, per no
mentador al marge
partava
amb
un
interés
molt
sari adherir-se a la Asociacidn Vetetra impresa que yalgui la pena, dir un bon tras; aquest mi-lio"No consentiré rile passes fretura viu dels versos ele Göngora,
rinaria Espoeola", coneguda per
/lar' absurt, aquest joventssim
em sembla que ha senyalat la
t'e res. Cine eran ho hages mester ne't
poeta
espanyol
del
disset
la -. Unida, Nacional de Veterinarios'',
desesperat. és un germä espiriimportäncia d'aquest llihre
amb Europa.
ala
donar."
(J.
Estere.)
ben
enearat
puis res no tener: que vente la tases
tual del seu creador.
aquestes mateixes planee.Aixi mateix freinvar, o-CA di;
tun !ornar Valrr y LarAra
professional
d'una i de l'cltra. Defen.
ha ennr. Fe li t. el
Valdri
Larbaud
n "Diari ¡satina de Arrhibald
sind "ésser er- hand. invita! ofieialment, amb
"desi . jiir". "anhelar".
sarna la proposició cls senyors
si
nr
ns
,
a
l(iruattros
le
l
e
os
t
Olson
Barnabooth",
nail-lionari
timen
les
persann':
aire
que
re
aquel]
daquestes substitucons realSugrafies i Mas a Aleanany. Darrera
pata-Jaro deis paris del
"En la casa del senv o r rey bi
• nnrs elauracies per leaxit, a nord-america, representa lot
cert cfecte desagradable
d'un fort debut, s'inzposa el liso senil?,
neediterrani
i
del
Allantie,
ira
mornent de la vides del mön i
donar tres emferimeies,
prou cavallers que'l serviran, e Inri
.v .-51t a considerar el coiprenota l'acord dc quC el C. D. dc V.
el sol 4 el perfum du la
rebut
lleno saludal a l'antiga co- la literatura francesa. Es aquell
- 73 brillant , la víscera de de B., per ara, es reserva radhesió n tura ésser-hi vos " (Tirant lo Blancbl
un foliefssim llar.
taonia
soin
P. Fatra neixença a l'hem trobarla tambd moment afadigat de sensacions,
r e igna fàcilment a subsaquel l organisme central.
arrapat a Ida
gandaix
Vo_lOry Lar d'anàlisi i de riquesa de la primira
cambiada.
nna
.
fuge. considerat fins ara
••n•
Malgrat• aquest trionif, es volgui
mavera de l'any colore e . Els pedrea (IP la costa encarat arnb
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(Ak. •5:94.)
El seu espós Francesc Riera, fills Francesc de P., Josep Marria i Antonia, filia política Montserrat Martí l'Ionteys, germans, gezmans polítics, oncles, nebots, cosins, parents
¡la senyoreta Margarida Pons Carreras, en recordar als seas amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que la ti nguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als
funerals que, per l'etern descans de la seva ánima, se celebraran di Iluns, dia 16 del corrent, a dos quarts d'onze, a la parrociuial església de Nostra Dona de Betlem, Pel qual

tots

els restaran altament reconeguts.
El dol es dena per acomiadat. Les tnisses despres de l'o' fici . i de seguida la del pera
No es convida particularment
L'Emm. i Rvdm. senyor Arquebisbe de València i Excms. i Ilmms. senyors Bisbes de Barcelona, Vich i Seu d'Urgell es dignaren conceclir indulgències en la forma de costum
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Rema, 14.-L'Osservatore Romano .. del que la Santa Seu reman agepa a la conuitució del nou partit
ereie NacionaL-Hayas.
, Roma, 14.-E1 Congree del partit
;populista ha acceptat una mocee del
, anece Degasperi referent a la parta
.eipreie deis populars en el Gabinet
scival.-Havas.
yaeSSOLINI PRESENTARA ALS
adINISTRF.S DEL PARTIT PO. Pe LAR EL DILEMA•D'ABANDO- IAR EL PARTIT O EL PODER
Roma, 14.-En vista de la declaraele de Den Sturzo, condemnant la
..01.1abora ci6 amb el Govern, Memo un ha ccnvocat els ministres perlagyents al partit popular per celebrar
dimarts vinent una entrevista. Sc suesa que Mussolini els prcsentarä el
dilema d'abonar el partit populr o de
'LA CAUSA DE BEATIFICACIO
1 CANONIT Z ACIO DEL PAPA
PIUS X
Roma. 13.-Ha estat presentada a
ea congregado-) de ritus la causa de
i canonizad& del Papa
' Plus X. havent signat la instencia els
cardenals de la Cúria i el cardenal
. Beallecie Ha estat ja nomenat postulan; de la causa monsenyor Piaran!: jutge el cardenal Pompille-RaREUNID DEL CONGRES MAXI-

MALISTA
ta-Dilluns vinent es reunirà
a aquesta ciutat el Congres maximalista. La reunie es realitzarä en condicien5 molt originals, puix la mejores dels membres estan reclamats per
la iisticia.-Ftadio.
EXPULSIO DE MONTENEGRIb:S
COMPROMETEDOR>
Govern italià. com
Roma ,
s mesura d'ordre, ha invitat a diversa montenegrins significats a abanderar el territori italie. A aquesta
cesura no són estranys els repetits
:nace de montenegrins a lugoslär.a.
E., aiira banda, arub motiu de la desseieas i e del regne de Montenegro,
inaa iemiliars del rei Nicolau cerrciuei a Itälia , creient trobar
en ti veinat d'una sobirana Ella de
:ur ei. majors facilitats i tal 'regada
ato ejiit per recuperar el Poder per iugoslau &hatea queixat
cops dels maneigs dels monen5 residents a Roma. Per te-ee- /...,
s mis ¡llores en les riego-. 7,e van a reprendre's arnb
-'ha decidit Mussolini a dee: .expulsi6 dels esmentats monii

dielsies ð Sarre HM la
maillobra 1ß li1M3
14.-Un deis tres grupa
e- divideix la població mine et Antic Sindicat, ha pu'
eianifest fent constar que la
o caräcter exclusivament pe- e eant-se per la represa imr-:
treball. "Adés tenim
•
el manifest. que eis
--- :1 minaires del >erre treuen
I .
del fez al Govern de
'•
'instrument de la seva pomilions de franca que aha vaga ectual procedeixen
• erigen que els que servil
"
- mentar la famosa vaga de
c ., a l'Alta Silesia.-Radio.

' UNA leeMBA 1 ALTRES ACTES

TsE SABOTATGE
D 1,4e1;Irrf.
- En la via
e tere Duren i Elsenkir: ee7.
estat deszoberta una
cl dispesitiu per a lex-.
qua: riu f uncicute al
eas

trene.
- a . eloritats militars

han
e...id' a l'Alta Comissió que
.1(eilieuts sis funciona1poblacions Yornes.
L
del 12 al 13 foren ea:alece les linied telegrefia1.,
lelefóniques entre \Vil-

:

IN P reNT DEL FERROCARRIL
rtr l'Ert UNA MINA :: LA
AT DE BUER IIA ESTAT
MULTADA
: •I
- Ha estat volat

•

• :nsid d'una mina el
ferrocarril iminediat
.
terms do cok cap a
e sefreixen releed, pnix
-hn hagat de desviar . La
• de Dime ha estar multada
. raiaela reilions de mar:e.
: eaure de pagar dintre de

eAB OTATGE A MERKLING
lee-seidorf. 14. - Han tingut
eoes aeles de eabolage CO'
pels alemans.
A l'estació de Meerkling ha
fel e xplosió un vagó cerina/ de
rnateries explosives. No s'han
de l ernentar sine, perdues materials sense imp ortencia. Una
se etinella de reelecie ha disparaj 2o ntra un individu
sense tocartlet
Lit div erses ilecs e'han regiolfat temptativee de deecarrilanient.-IlavaSe
.

LES

QUESTIO

DE LA

DECISIONS DE [11 CONFERENCIA
flinCOIRCI

París, 14.-El comunicat de la Conferencia celebrada atare a la tarda al
ministeri d'Afers Estrangers i en la
qual prengueren part els nema Theunis r Jaspea manifesta que el; ministres belgues i francesos confirmaren públicament que es mamé en absolut la politice d'intel.ligència entre
les ducs nacione, dintre d'u esperit
mútua confiança.
En el succesiu, Alemanya no podrá equivocar-se sobre les verdadcree
itencions de Fraga i Bélgica, que prosseguiran la pressió ceje actualment
exerceixen en la Rular, en tant que el
Reich no fagi proposicions dignes de
ser tingudes en compte.
Han estat adoptades ja totes les mesures necessàries per a reforilar aquesta pressió.
S'han augmentat ja els serveis per
a la cärrega i expedició de carba i
coc, que breument s'intensificaran, i
d'aquesta manera les cantata catretes seran suficients per a cobrir les necessitats de la metaLlúrgia francesa.
L'Administració de ferrocarrils fraufranco-belga, ha començat a fund
-ra
amb normalitat. malgrat eme les
amenaces del Reich han fet que reprenguin el treball por.; ferroviaris alemanys.
Per últim, el; aliats exigiran que
seis pagui amb regularitat la part que
els correspon en concepte d'impostos
sobre els carbons, sota la pena de
sancions severes.
Abans de comenear la conferencia.
el senyor Poincare adate als senyors
Theunis i Jaspear l'abast del viatge
a Londres cfectuat pel senyor Loecheur. dissipant la primera impressió
de sorpresa que la noticia hacia produit a Brusel.les.-Havas.
Pares, 14.-Aquest mate a les den,
s'ha repres la conferencia franco-belga.
-Hayas.
ES CONFIRMEN LES RESOLUCIONS PRESES A BRUSEL.LES
Paris, 14. (Oficial.)-En la conferencia celebrada pel Govern francés
amb el president del Consell it
nistres cl ministre d'Afers Estrangera de Biler icta, senyor Thcunis i
Jaspea han c5tat novarnent canfirmades les resolucions preses a Brusclle; d<i subordinar a simbles preinetes
daelenianya !'evacuarle de h Reur
de la riba dreta del Ret
L'e:acució s'efectuarà a meseta
que Alemanya compleiei les setd-o obligacions en materia de r:paracions.

Seta decidit lambe que les mercaderica i productes de les regions ocuparles retan afectades directament per
Franea i Relean a les demandes fctes
a thol de prcstacions en material.
El sobrant d'aquestes mercaderies
'erb venut Ilearant-se Ilur produete a
ii Comissió de Reparaciens despre
de deduides les despeses de/e l/pede t
explotació.-Havas.
RETORN DELS SENYORS
THEUNIS I JASPAR
Paris, t4 -Aquest mati han tornat a Bruseeles el primer ministre
belga senyor Theunis i el ministre
d'Afers Estrangers, senyor Jaspea
Segons la nota oficiosa publicada
anit de l'entrevista amb cls ministres franceses, eis Governs francès j
loriga es troben completanuint d'acord
en intensificar la requisa dc carba a la
Ruhr i no abandonar el territori sind
mesura que Alemanya compleixi gis
sera compremisos relatius a les repafacions.-Radio.

La ¡tila Ja l'AmbinJor !raes a
il01131'

El Primer dime creu que illemarip
de C31211Çar per pur
Londres, 13. --Encara quo
visita de l'arnbaixador franc' -0
a Borlar Law no ha estar conoidorada uncialment mes que
(rara una visita de cortesia, no
hi ha dubte que ha donat peu
a una conversa sobre qüebtions
de política general. Sense que
pegan dir-se que el conde de
eaint-Auleire h,e setmes al primer ministre britànic un pla
ben de.finit de M. Peineere eobre la qüestió de les reparaeions i la seguretat da Eranea. es probable que l'ole/cele de
ia converea ha eelat eeneixer
clarament l'actitud que adoptarla eventualment el Gabinet
briliinie.
S'assegura quo aquest no es
proposa de modificar la cera
actitud respecte do recupere',
francesa de la Ruhr lambe se
t;ap ad qua Freno i
nu abatidonaran llur empresa
s.ense uhtenir garanties subeeaneials del Govern alemany.
del qee el Govern britenie e2
n'ostra r.ntidari d'una evacuacid ,gradeal dels territoris emepata a mesura que Alernanya
compleixi les Seves obligacions.
Quart a quina potenc:a ha de
prendre la iniciativa, uot dir-se
que Bonar-Law i el comte de
Saintetulaire han coincidit
judicar que correspon a Alemanya donar el primer pas i que
els Falsos de l'Entesa no poden
estudiar mes que oferiments
concrete i materials que faci el
Govern alemany,-Radlo,

D'IRLANDA.

RUHR,

Dusseldorf, 14. - El general Payot, director dele ferrocarrils de campanya, que efeetuava en automòbil una inspeccie amb un dels seus enginyers
ha estat objecte d'una templativa sinó criminal almenys mal
intecionada pels voltants de
kastrop.

Contra el sen automehil fon
llanca/ un projevtil, probablernen t una pedra, la qual va
troncar un dels d;istalls i ferí
Ucument a l'enginy-ce M. huy.
Vautomeil es detture tot
seguit i el geneital tete registrar
les cecee immediates. Com que
els habitants designaren un noi
com a un autor d'haver Han-,
i:at una podre, el pare d'aquest
noi i un altre individu sospites que sortia de la casa davant la (mal va ocórrer l'incielent, forma- corcheas a
Mejor de la 47 divisió a Recklinghausen, on es procedf a
llur interrogatori. El general
continuà la seva ihepeecie Sense cap mes incident.-Radio.
LA SANTA SEU CONSERVA LA
SEVA PRIMITIVA ACTITUD
EN LA ()VESTID DE LA RUHR
Roma, 13. - Cal considerar com a purament tanteen-,
ques lotes les preteses informacions publicades aquests
dies sobre l'actitud de la Santa Sen respecte de la qiiestiú
de la Rular.
La Santa Seu en res no ha
medirle:U la seva primitiva actitud, la qual tosa reconeixen
tetes les personalitals franceses religioses o laiques que

POLITICAreliGL5
e

HAN ESTAT DETINEDIS SIDNIF1EATS DAN POUTIES DE
LA flEGEL2
Londres, ti. - Se confirma
a Londres que el cortito Plumkett la comtessa Mark-teso-tez,
miss Swiney i la senyora
vidua de Halealde do
Limericle han estat fets presoners per les tropes e/le/enanates i portats al quarter general de emblin.-Itadio.

DETENCID A LONDRES D'IRLANDESDS nEr.Ac[oNA.rs
AMB EIS RERELS
DOGUMENTS INCAUTAT2
Londres, ti. - Atad, mesada
I 50 ludidos efectuaren registres en diferente seelors nle la
ciutat amb robjecte de peor:ea/fe a la busca' i captura dele irlandesos que calan en relació
amb els rebels. La pedida efeefuá, nombreses delencions i
sancanlä de documents. Entre

els documents figura un pia rol de la presó de Brixt.on i un
pla d'evasió de presoners . de-'
Ungute a la mateixa.-Itailio.
han tingut ocasió de parlar
amh el Papa o arnb el seu secre
tari d'Estat, 'cardenal Gasparri.
En cm que es refereix a la
missió de monsenyor Teste es
fa notar que la idea va ubre
Vaplaudiment del Govern trances-Hayas.
L'ODISSE_A DEL PERIODISTA
LABOUREL A ALEMANYA
Bcren, 14.-E1 tribunel d'E/bina ha
condemnat el senyer Labeurel a la
multa de zoo.000 mares per hacer entrat a Alemanya senee passaport.
En sortir de l'Audiencie i co cl momera que li tau notificada la sentencia. fati detiugut novament pel tribunal tic Leipzic. acusat despionatgeHavas.

TEMORNE ESOO
MR h
ti
ERA HM COME
Els diputat s anglesos no fan
gatees vegades esciendol; pene
guata el fan, el fen fort. Els
qui coneixen, encara que noDIU sigui damita per damunt,
la histeria del Partarnent angles, saben que els incidents
sorollosoe i ¡co eecenes violentes no eón pas pntrinioni
chisin del Parlamente Hatine.
Un d'aquetils oieänduld
täries s'ha produit darrerament

n la Catabre del Correrme_ lli ha
lingul, no snlantant crit, sind
tamhe cops. Tan turre miel, le3
goles del diputats hritenies entren en acció estrident, els
punyi corren a ajuntar-s'hi.
Iln dinri franeta g , "Dr. Malita".
desee»; emb un ni Heumant
irenie la batalla entre els diputale hrithnies, poeant-hi els
epfgrafs següents: "En el ring
parlamentara --Una bella SeSSilS de hose als Comuns".
L'eseendel fou provoca( per
Ja qiieslid deis salarie dele ex-'

soldats que avui ocupen :loes
eivels permanente. Els treba!listes, els lliberals indepen/lente i una part dele lliberals
naeineals havien demanat solare IlqlleSt pura una enquosla.
El (envere foil derrotat per nou
Nnts en le sessió del dimarts.
Atines( resultat era drena a
rabeencin do gran nombre do
ilipelats conserve/dore; per?) de
isoles maneres represen/ave rin
cop per al Gabinet Donar Lime i
aixa TeelliVil PIS erilS de "dirnis_
dimiesial" que els diputats
opnsicionisles (eren sentir.
De moment. s'havia decidie
il'ajernar la reunió de la C,arnbra fine el dijens. Pere el Gevern es repense, i amis la in-

NOTICIES DE MADRID
Les

11

responsabilitats militars

TASCA DEI,

-

CONELLSDPREM

:0: -

Aqucst metí s'ha constituit en ple
el Consell Suprem de Guerra per examinar da assuiptes ordinaria de la
setmana.
Sembla que les diligencies de la causa pel cambio a Tizza han estar ajornades per l'a,:cens del general Fontan
fina que prengui poescssió el general
Bellod i es nomcni fiscal.
A fi de mes es veure la famosa
cau5a per l'estafa d'un ma j ó de pessetes a Larraix.
Aquesta vista s'espera amh gran expectacia, dencs sembla q-1 . resulten
ara encartades persones de gran relleu a l'exdreit. la (mal responsabilitat
no podrà 5°5p:ter-se.
Deme passat. dia 16. es veurä al Suprem una causa per delict e d'estafa
contra un espité d'infanteria de Centa. Defensarà processat el rnpiti
Flores, sostenint lO noicid fiscal N'Angel Rodríguez de la Fuente.
TRALLAT DE PRESOS
Melilla.-Sha ordenat que rota cls
rapa i oficials precessats a conseqüencia de l'exnedierd Picasso, que estan al
fert - de Cahrerizas. signin trasIladats
als nou harracans itraallats a la part
pe s tericir del fort de Maria Cristina.
SOBRE EL VIATGE DEL GENERAL PICASSO
Alguns (liar le, entre els quals "La
Correspendencia de lespaiia". corneetant cl viatge n Ginebra dcl general
Picasso, s'estranyen que el Govern
exposi la mis46 gIfe porta, cena mai
cs publica la d'Es, Prast en el Cerigres del CGIT127Ç. de Roma. ni la del
cenare de Jimcno a la Societat de Nacintas.
Assenyala la sospita que es t igui relacinnat aqaest viatge actuació sobre responsabilitats. per la

qual cosa diu "La Correspondencia"
"no cns serprendria. en les actual, circiiinducies. la neva que el general
Aguilera Ita estat destirat. per exemple. a estudiar eis serveis dAviació a
Suissa o a Polónia".
LECTURA DE CARRECS
Aquest mati sala celebrat al Suprent la lectura de cerreta a unos de
les persones sotmeses a procediment
por l'existencia d'uns fons particulars
en el tercer establiment de Remonta.
La vista de la causa està assenyalada per a dos dies.
Se suma que en el primer acabadä
la prosa i en el segon informaran els
q uitare defensors.
CONTESTA IGNORADA
A Melilla es desccneie la COrae5la
doaeda poi Gevern a la preposta que
iéu la Cc:manda-ida general sobre la
manera de complir l'arrest els generala Echagee i Garcia Aldave i els

coronels Arrecien. Seoane i Morató.
LA JORNADA MINISTERIAL
El cap del Govern. en rebre aval ele
per-adiares. Ita marefeatat eue espera y a la visita del megistrat senyor
P ret , encateeeat de deparar les responeabilitats adiulLi$traliees, penimé Ibavia cita; pereue eria unid del ecits . seeertari esculli les sales del pia bala de

la Presiddncia, on ha denstalear les
seres oficines.
-D'altres coses -ha nfeeit sl President-00 pas s a res. neme les naif.
cies Secilln ja les publica la Prem.
Sa.

Un periodista ha preguntat si era
exacto un telegrama de Lunar). en el
qual die ene la testa dels regulare
s'njorna fine pe) juay. porqué bi assisteixin
reis. la itdautessa douya
i el ministre de Guit ela i Jus.
tfeia.

Do bi

- Dolió
la( el Pree-iclent

res -bu eoutes.
-. L'Un:ea I'llSa erta

es que a la infanta Reatriu racompanyard. un ministre.
La nota il'arui facilitaie pel
sots-seerderi diu cae pel
ministre d • Ilisüuda. i per poder eider,,Ir
la hei 21; juliol de 192'2. es ;a
part referent a la revi›iO, a insiau.lia

de part. deis treballs dosaneameni cadastral de la riquesa urbana en an
terale HUID/e/v.11, s'ea 55.00.15
nea1

tiran-. dictara les regles

j)et que

els AjUifiall/eil/s.
contribuents, respecticameut.

sle

subjectanse, per soelieitar aeuella

La

gitestiö

del

Marroc

DN EME EN DN CAMPAMENT
El eorminicat de C AM. Comissari din que no hi ha novelen en
el territori de Ceuta.
En canee en el ele :Melilla
escamot de malfaetors entrh
durant la nit en una cantina del
eamparnent de Drius. enduientse la filla de l'amo. essent tirote3als per forces del seivei
segurelat i perseguir per policia
indígena. sonso resultat.

TEMPORAIS AL MARROC
Tanger. - El "Isla de MG!
rieren" ha fondejat aquí a cansa del turnporal. el qual
d i ii reluce tulio a La rr a i ta .
Ha desembareat els soldats
que portava. els quals han marea( a Larraix en 20 carnions

mildera.

i sereuilal PI2 el judici que
11

fruace ene es prnetica n
on so
>upelineiXen Iiirereioh general., fins
eu miura del progre,: administrar/u. se

salva l'organitzaein del :adastre : fine
es magma una oreanitzaeie Lu4s amphi i acebade.
L'il.lustre financier Einaudi acaba
de dir que el eadastre - te una de les
gran, iniciatires financien, ita'ianes.
Els polltics d'aquella penInsula el despallaren deis mitjans nocessarls pel
sea avaneament rdpid. allerant quo
resultara inacabable i costas. pord
renlitat, es que no voleurren posar-se
els mitjnns per al seo ncabament. Encara que el seu rost sigui major del
ene ea calcula, resulta insignifiennt
al costal dels beneficia que pot dar.
Tingurs present que es tracia de fotogrufiar eis gran escala terca per terra
ea tcrrer i tu Ve despees conservar
ee fa, o sigui. trauseriure a lee rae.
tes tetes i eada uua de los mutacions
di la propietat. Tot el eliai5teri d'A.
grieultura. que La costat i eosta mee
que el eadastre, co ha produit ni pot
produir una desean part del itrefini
que el carlastre porta a la terra italiana. Els agrie/11(0es, que ara paguen
meny5 anib el procedimeat de declara.
anual. Merina; o cada euatre maya
cenen que enfrontar inseguretats, percielitos. trame ruultes, Inspecciona eta
indubtablement preferiria pagar mes
aneb el procedimeut del cadastre que
sense tenir per a re, en compte el propidan. té els seus resultats escala ola.
jectivament.
Fina auf eie que a 't'ella te lefereix.
Pere. conve enfocar tumbé anal ele
problemea. Es just i ceuve re-ullir ele

jUsli g is
estrangera encera
ele Governa eepauyele, perqué a tOlS

(tos lenrcreesa eo que
pensen sobre Espanya.

l'otra/4(re
•

2-

Et3 ESTAT1 /t11

posin ohsprovfn.alee
taetes a la eonstitució (raques:eones

le, ossoclaoion3.

NON- ES DE MELILLA
S'instrueix
eontradielori per a concedir la
:tren d Sant Ferran al snrgent
de la Comandencia
Edwin Puiiarosa. .püls merils
que va contrartre en la defensa
de la febrica de farines de Nadar.
-Es tenen retretes relaciona
drs amb l cestie nue els roningents d'Abd-el-Malet i Amar
'lamida han inferit a les concentra:ions rebele.
-Abd-el-Eader ha pregonat
al zoito d'El Arbea deerlleman el
seu propdsf1 ele castigar els estada/2s de les ("atril, I: . en ras do
repetir -' se els robatoree. 1 ha
ordenat als cabitenys que conotitueixin serveis de vigilimeia.
fent-los responsables de tot el
que succeeixi.
Abd-el-Kader ha rdenat lanabé la revisió dele pessot i mesures que s'utilitzell al zoco.
--Sireulen rumors que Abdel-Erina es :roba als voltants de
Ten semen.
-Duran la nit del dimecres,
diversos indigenes entraren al
campament de Tafereit. apoderant-se de la fartna allf depositada.
En entrar mataren un vigiAssabentats els maghazentes
que serveixen a les ordres d'El
Riffi tlrotejaren els Iladree„ ele
quale van rugir.
. L . e.

t)

011EN

THAMEIIE 11IIEN
TANT
LADSANA
- : -

Washington, 14. - En ele
centres de la Casa Blanca s'assegura que ele Estere Milis esaran representats a la Conferendía de Lausana pels senyore
Venid Carv i Almirall Bristol.
llaves.
!Arrean% 1 4.-La nonferenela
per n la conclusió de la pau an
el prexim Orient cemeneare les
eeves sessions el dia 23 da rae.

tenció rin desfer 'l'efecte de
/a votacióanterior. es pose. (-record em
b el president
de la Cambra per celebrar seoasió el dimecres. posara a l'ore
circa del ilia la moció discutida.
L'opesiree, i assenyaladament
els treballistes, volgueren dastorhar el pla del Gevern. secundat pel preeident de la ('amLondres, 1 4. - Comuniquen
lira. El cap tefe:Obsta, /tan-l- de 1Vastrington als diaris d ./tene, Meerlennlil, acusa el Ce. emiste capital. que el Govern
vern dra voler-sn si/iteren a _dele adate Uttita ha decidit
les sacas responsabilitats.
frareelen art representant a (se
president &Mere que la vole- 1...g//rallen/es dit Lausana. -Ba,
e/4 del dimarts havia estat te- vas.
ta per sorpresa, i que no afeeIIASSAN BEI DIMITE1X
lnva per res a In eitttaree del
Londree, 14.-Comuniquen
Govern, ei qual contininva lee
nun t contienen de la Carne clic Cnnstantinohle qua el ente
nistre de Finances (l'Angora,
tira.
Aviat la discriesid es fdtt en, l'asean Be)', ha presenta la
e:lejos-a. i la tempesla violenta
(metate. Ventee el "spentter" o
commur. PLASMAS T
president antmeiava que ahnne GENERAL PANGALOS CAP A
donava el M'II Une i els minisL'EXERCIT DE TRACIA
tres s'alçaven del bane del no'tiene,'. 1 1.---Ilan sortee mar
vern. sU dioulals Iroballictes tt l'exereit de 'erice( cl eneonet
es posaren a (matar "la Baorap del
. prodera y ermen:a". Un grup
visional. i cul general Pangalos,
treballistes prenia
eap del sus (lit exereit. El preemenneadores, a despit dele
texte dental. /Vaques!. preeipiferens . de Ramsay elledonald. tort aejalge es el desig d'amhdóe
El presiden!. suspenene la res-' P11115 trassislir a unes carretes
epl zrdit ialnnafri ht snr. isriei6
n r
militare a Derlcagatch. En ale?,
se el
del
ea proa cree) velare el nuble ama preve
fruí la haralla a cope ere prime de la lnnsiti que Ii i Ita antuaj_
El sote-secretari clol ministe- mera, entre f. :recia i Bulgària;
ri de la Guerra. roronel Wale nialgral aicó, ba estai una nota
Irr Guinness, va retire rin e.np
optimista el aher-se (pie el code erany a la cara i conleelh re reen& Plastiras tornarla dintre
171 en/ateísta forma. Al cap d'ene
drans granza die---Itadio.
estime la calma torne, lee ene
(eh-traicione coscaren, i el pro, LES AGRESSIONS " CONTRA
sident, consideran! .perillis do
SENT1NELES FRANCESES
penetre la SOSSilí. Unjeene.
Dasseldnra 14.-La pelicia ha dellena fa remarcar que l'eee
een,101 rIeb dimeeres passat a la tineue per ordre ile les autoritats
Cambra dels Cornees ten un &tes d'ocupacie, tiras obrera airmanys, pres.
mdc grossos que s'hagin vist sumptes atacas d'aigunes agressions
mai , i que no n'hi Miela /legra. comises conrra sentinellcs franceses.rep dc comparable des del que Ilavas.
es produi abans de la guerra
ami) ~in dels rlehits sobre el
"l'ente Ruin" d'Irlende.
LA 31111,l111 h DOttlA
A. Revira I Virgili
GOVI4 4

Cau a 13 malül

leLS PRESSUPOSTOS A LA
CAMBRA DELS COMUNS
Londres, ti. --- El dilluns vinent el ministre de Finances
preeenlare cus pressuposlo:e a
la aCmbra tírls Comuns. Mar;
Denahl. Asquith i Lloyd ('recargo
taran ils de la paraula. Com
(pie es temen ele alaes vialents
dels laboristes s'he pregat als
diputan: conseevadors que assisteixin a la sessie.-Radie.
EL PINTOR CATALA N'ANTONI FABRE TRI0e1EA A
LONDRES
Londres. 11. - L'Ambaisa-clov d'Espanya. senyor erriy del
Val ha inaugural avui el Centre Espanyol ur e a exposiciú del

pintor catare Antoni Farree
Cempoeen rexpesicid diferents
paiealges de Calalunya i Aragd.

ELS PARES DES SOLDATS tOE
QUOTA
' , estime 1W1,1I/i•
inglrUerien
i3
qual es regeili 1 3 1'311/moja del.
nolinirno a In
1.
El diumenge
çainents eadastrals d • urbana. eJ ea- . Cae, de iiEetuebant ele paree
runtir ele inresses
te
ns ja- • deis e eede i5 do (rd ota eruto ei
gil, preveure le peesibilitat
rup
elaniasió col.leetiva erre nutoritzt
, tria ban e 1 Africa.
Entre 1 05 qüeslions trae leneIneutada Ilei
2t1
Mere.
B .tez GP M I- taran. cracord auch les etreunieDespees. parlant EE 1)
a.
ce amb els perindistes sobre ele tre- Plur`üs figura la de ronelit
3 :Madrid nen Associneils de pa balls del Cadestre.
dit:
sonlate ale
-len excinple de g ran significado; r e s i fam t l t nrs
la quin hi ha a
' , urda sernhlant
s'acaba de donar a Njia. ¡ ec,6 que
ii thagueut ‚«ruf prestint per o molar 1111b30. i protestar de que al
Agnesta Reial ordre bu estar lud:s.

rs fiel sobre ele en/ele/me esparyols,
.mi,
1
la portera d'eco:muda

D'ORIENT :>)

L'amhaixador ha pe/mune/at
eaeteeta
per la seva notable labor.
lereeesiera este re s ent mol l
visiladn per la iralienia cepaeeele 1 eniebro,es personaht t.;
mol(
mirat eeperialinent el quedre
que ponla el [Rol de "Sarduari".-Ilavae.
Oil di e raire

vtnr,ENT txcEN p r u. mor_E
Nr
DE I.ONeinene
NYAC TABAC!
Londres. 14. --- Blas italat
roe en els ,I n phsils de latee: silual en el neet eecieria

Londres.

'rota la

ttieredder;a

diposilada ha quedet
da. calculant-se lee perdues en
mes d'un milue de liiuree eeterlines.-Radio.

REITBIJCANISME ES
FEBLE
A la "Conternporany Review"„
el ennyer Hneeld Spender
emita el sen darrer viatge
Grecia„ en ha anal tot regente
m'in!. per assajar de donare
se comete de la situació. Segons
la revoluei6 ha entre
en una fase atemperada, ranonistia ha estar proclamada. i
eil.

els parlidaris del difunt rei

Gonstanif no eón molestats. El
jeve rei. per b6 que ato es gaire ronsellat sobre els afers peblics. es ;tolla' de reepeele. No
hi ha sentiments republienns a
la fiasco. La revolucie ha atealit preeneament el parlamene
tares/n y . Ieopinie pilblica no
s'ha pas trastornar per aiee,
donada la seva tendencia a crihelar 1t politice grega que rime
sestetx a deiler dirigir el pata
per sunples Tel n,r1OSs Darrera
g. av e rn revoltietenari. que fueeione a caps decrets. es troha el remire revolucionare qua
,:;. >pene er cenu e e, al
.er.‘
rrve
ols,e
C
,n
etub dele jaeobins ve 11
eevern revolucieree 2:e0
nree, ITIPSl1reS ene .
Ir ea . ve . ezar les ter. e
pele. Be decretat
imita bennerns. ha depurat els
El

he

10 n'e,

on

SPn3A

elSi)114

,airt s ; hadisrneenr:naetdiee

In , H)In) humo- hen eqmpals t
sete e.ernai amb inedbrencia.
fermesa t merede deis refugiaba
n;14.;11oneintior.e de n s guate ateny

El ministre d'Afeite eetrane
gene, eitnyor Alexandri. encare
EL pEnTE nruTANin
LIJE. reg ä eenver Snender de preu
R.431ENT .1 crwr-rE
sentar a Lord Cuezan aquesta
14-1....ilebeixedee de prepeskel:
ia Gran lIretnn n 3 u l Esmts Units
1. El gaseen gree acrepta de
La Informal al an y ern nerdatnerieá reparar- so deis elements mili.
ene Len estar Iliiirets i sor el 1res4r lar .; del -gabinel sota conetiei6
eordereeee3
111Ileec
compre del riente lirl'anie que el gevern hrilenie repitenindependentmeut de lee IS1 mil lliures dre ?es relactorts diplomàtiques
esterlines d'intera del deate.-liadio. arnh ()recta;
2. El etevern gree procedirta
a novite elecrions immedielaUN DE LA "SCHUPPO" QUE NO ment despees de le signatura
S'ESCAllelENTA,
de pan arel) Termita, no pes
Dusseldore 14. - Cii tinent abans;
de la "Schuppo" que havia es3. El pacen gree no ataca-'
lat expulsat dele lerritoris ecu re 'rurquia sense rajet i er
reate, ba terral a ésser deti»- eonsentiment brttänles:
gut a la zona d'omite/tetó. Se l'ae. Cae que les forces angleses
cuca de teniptativa d'etepioteit- toesin atacados pele %urce, ree
ge.-Havas.
xercit gen, compost de 100.000
hofnes. aniria a llur ajul ;sola
conde, ie que la Gran Bretanya
MINISTRE ALEMANY MALALT coneenti tuis empeestil de 15 mie
llene de 'linees per a (emir mur
Berlín. 14. - Severa els diaria el nicions.
:ninistre de Finances 113 hagut dc fi.
Aquesta proposieió no ha ese
cae-se al Ilit a causa d'un fort .,tac tal acceptada per Lord Curzon
gripal-Hacas.
el qnal refesa de reconeixer el
govern revelueinnare Davant
aquest netracesme formal, b)
opeperacie militar no pecha ri
EL ['ROCES CONTRA nr. PAs-ers examinada. Lene Curzon
TRIARCA TrNtION
Moseou. 14. - . 151 prue. t s cutre es' declaret que r.onnts imite noves
patriarca Tedien comcnearä ei dillune elecelens poden reedificar ractituddel gerern
vInent.-Redio.
pc.

LA PUBLICIT aT

Plumente

'SERVEI METEOROLOGIC 1 DE CATALUNYA

11FICENES ELECTORALS
D'ACCIÓ CATALANA
Oficina Central: Acció Catalana, Trafalgar, 14, entresol.
De 4 a 9.

DISTRIGTE I
Joventut Nacionalista de la
Barceloneta, Sant Miguel, 3.
Delegació d'Acató Catalana al
Poble Nou, Pujadas, 188, bar'tos (entre Rambla dad Triomf
i Marian Agulló).
DISTRICTE II
Oficinas centrals d'Acató Catalana.
DISTRICTE UI

Oficinas centrals d'Aceita Catalana.
DISTNICTE IV

Foment Autonomista Català,
Passeig de Sant Joan. 113.
Atenas' i Escotes Prat de la
Alba, Nàpols, 219.
DISTRICTE V

S'anunciarà dintre de poc.
DISTRICTE VI

Ateneu Nacionalista Pàtria
Lliure, Consell de Cent, 217,

bats.

DiSTEICTE VII

Lliberlat. Ateneu Nacionalist' a del Districte VIL Marques
del Duero, 813.
Delegaci6 d'Acció Catalana a
Sane, Espanya industrial, 7.

DISTRIOTE VIII
Ateneo .11; actonaljeta del Distheta VIII, Salmerón, 62, principal.
-DISTRICTE IX
Avena Nacbionalisla Republia>
de Sant Andreu, Sant Andreu,
140 i Passeig de l'abra 1 Puig,
',amero 19-

DISTRICTE X
Ateneu i Escotes Prat de la
Rata, Nàpols, 219 (l'oblata:.
Ceatre Nacionabsta Lamoarana dei Clot, Munianya. 7.
Casal Nacionalista Martinenc,
Xifré, 3.
Delegació d'Acató Cata:anä
al Pelle Non, Pujadas, 188 (entre Rambla del Triomf ì Marian
AgMlet).
SAIRIA

Delegació d'Aceita Catalana,
Baixada de l'Hort de la Vila.
"ACC:0 CATALANA"

L'ORGANITZACIO ELECTORAL
Nacionalistas de Barcelona:
"ACCIO CATALANA", per la
sera adequada organització
en la propera Huila electoral,
necessita un gran nombre d'interventors en les meses. A l'objecte d'omplir les 'listes (Fintarvenció .amb el minim possible
despeses, demana a tots els
que puguin prestar servei patrióne, Que aofercixin voluntariament. Te ja la Cdraiasió ele"toral oferiments nombrosos, peral essen uns quatreeants eis
Co ..(gis electorals on la eireumacripeld de Barcaluna, la
presencia de dos interventora en
cada coLlega fa ne:eaaari el
constar amb unsvulteems notas.
Trameteu, donas, el volare eferiment a las ofienft s d'aACCIO
CATALANA" (Trafalgar, 14, entreas.*el indican: la vostra
adra; a. Aquella de vosaltres que
y alguin satissfer per Ilur propi
carate l'impera del dinar, poden
indicar-ho
Ale 'silletas I als ami.'s (1 — ACCIO CATALANA" qua no tinguin
vol, capen:abuela, a la postra
joventut entuaaiasta, els hi charranea/ que s'oaereixin per a
distar:bula eandidatures a les

portes dele col.legis lactorals.
En trametre eis noms lea adra;r irs oflainra CATALANA" poc:an indicar tumbé
si tenen alguna preferencia per
prestar selvei en un determinat
col.legi. Advertim que els dipoaltaris da la noaira :andidatura
no hauran de portar cap cartell,
i que Ilur (Maltrata consistirà en
un braçal de la bandera catalana.
Es prega als amics que aulguin oferir-se com a intervenJure, o com a dipoaltaat acje randdatures d'"ACCIO CATALANA"

qua es dirigeixin a les oficinas
que ralgui per ¿sujetar amb teta
ala :detalla i sanee presses la
mostra organitza:i6 electoral, de
Ja

qual ha de deoendre en bona

part l'exit de la riostra candidatura.
La CorniusI6 electoral
A7ENEI.1 NACIONALISTA
DEL DISTRICTE VIII

Es prega entatridatnant a lote

is Socis d'aquesta entitat i a

ls

siMpattizants de les barriadas
de Orada Sant Gervaai amb
M'eh; Catalana, se serveixin assistir a la reunió que tindrà ¡Inc
dia 16. il. 1 i1 5,* cien de la
vetlla, al domicili provisional de
l'Ateneu . (Saltnertán, 62, principall. per l'alotar da Porganitzacid electoral en armen distheta.
CRIBA ALS Armes D'ACCIO CA010 CATALANA
"Acajú Catalana" reclama,per
a la prbxinsa iluita electoral
l'esforg de tota els catalana que

!tullen per les reivindicacions
nacionals de Catalunya.
"Acciú Catalana", que es una
protesta contra la chrrupció
deis actuals procediments polillas i que ve a actuar en Iota
puresa.
"Acció Catalana", que enten
que els carraca d'eleceid popular no són per satisfer vanitats
ni altres concupiscencias, sind
que constitueixen una càrrega i
són llocs d'estora i perill.
"Acció Catalana", que no te
candidats de pirita, obre una
lista per sufragar les despeses
de la propera huila electoral,
per tal com deuen contribuirhl els ciutadana en la mesura
de las sa y as toreos.
CILITADANS: Passeu per les
oficinas d'"Acció Catalana"
(Trefalgar, 14 , entre:seto), de 6
a 8 tarda), a deixar-hi la vuelca aportaci
ó.
"ACCIO CATALANA" despras
dc les eleccions; publicara la
inversió donada als cabals que
per això es recaptin.
Es prega als adherits i simpatitzants amb "Acoló Calala•
na", que el dia de les eleccions
puguin disposar d'autos, motocicletas, bicicletas i telefona que
se serveixin participar-ho a les
oficinas dAcció Catalana",
deixant-hi noms i adreces.
El Gomita electoral d'ACCIO

Gnu:hm

CATALANA.
Tot . just apareguda la patriótica crida als atines d'"steetó
Catalana", per contribuir a les
despeses de la propera Iluita
electoral, hi han ja respost generosament reunió de patriotas,
Passant por les oficinas d'"Accid Catalana" a deixar-hi la acata aportació.
Patriotas: Es un deure que
tota contribunn a les despaaas
que comporten les Iluites per la
Ilibertat de la terral

El iiroleig tr g hir ul
UN FERIT CRELT :-: DOS
DETINGUTS
A dos guaro de nou d ahir al mati
hi hagué un tiroteig al carrer de Sant
Pau, entre eh de la Cadena i Sant Gironi, produint gran alarma al vainas.
De primar antuvi es (ligué que as traclava d'un aternp;at contra N'Angd
Pcsrafla arribant a dir-se qua hacia
estat ferit, paró alzó no resulta cera
La fantasia de la gent fati de les seves i a 'rana mati circulavan moltes 1
malt diferentes versions sobre cl fe'.
La mas versrmalanta. paró es la que
donaren a la Del agació de Policia de
les Drassanas i
ens
tren-,
tard per la "Jefatura", i és la
saga, nt
Una parella de palic'a que presta,
vi servai T'el cl e -er
S-nbservar que a la porta del naim. 85
d'arruen correr, on hi hi l'ostatgo saa'al del Saglicat L7nic del ram de la
Fusta, hi havian alguns bnmss ami)
pistolas a la mi La nraida va intimar-los a entregar les armes, per.3
aquells en lloc d'obeir van contestar
Semit fac comencant un liara itrateic,
de resultes del qual caizué ferit
subjecte ansamenat Ramm Salvador
Mentes.
Després de l'alarma que va nroduirsa els primero moments, el ferit fou
portar a la Cas a de Socars del correr de P,arhara. on els mames da guata.
dia van auxiliar-lo d'una ferirl a dar'
ema de tec a la m'ala supra-axilar.
Al can de poc rato cemnaregué a
amen establimint benPfic el lumias
guardia nue era el del districte de la
t'o:meada. scmetent el jutge. senyor
Laserna a un Irren interrnga tori al feria el cual decla r a ri ge ell na ss ava pel
correr da Sant Pan en direcció al carrer de Sant Giren i i que loa agredit
per uns subjectes, que van fer foc
contra ell.
El ferit ta 24 anys, as jornaler í vat
al cammr del Tigre, narn. 25. Després
de curar fati portar a l'Hospital de
la Santa Creu.
Se li trobis en una de len butxaques
un galiivet gran, dirnensions i a yentes passes d'en caigué ferit fou receInda una pistola.
Al carter de Sant °legad taren datinguts pocs moments desnrés dos subjactes, un a'ells marine astava forcejant rt^r a introduir el carregador a
una pistola.
•••

Una 'altra versia fou la donada pel
grvernador, que digné que la causa adginaria de tot fati per negar-se uns
individus a descobrir - se nuen passava
el Viatic pel carrer de Sant Pau.
Aauesta versta', pena scmbla invercsamblant.
La mis probable és que es tracto
d'una nova topada entre els elements
pertanyen" a Knuts alfar nts. Seanns
semi-0a. el Ramon Salvador Montes
(al "Cap de Gat", és un amic intim
d'En l'estalla que vio al carrer de
Sant Gerona núm rt. al qual acampa.
aya sempre, i ahir al mata en anar a
cercar-la per a sentir hm agredir. Al
(amanse camine de l'a g reasth alguns
amics del Salvador hi intervingueren,
entaulant-se el tirando. que va suspendre's en aparèixer la policia, fugin eh uns i els abres per diferents
jareta.

i a 1 4 d'abr il da 1923
2. ESTA'r DEI. TEMI'S .1 CaTALUNIA. A I,ES 3

SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI.— (Oberraciona d'Europa, Nord d'Aladro i
alelara:e, reiudea

telegrafia miar fila):

DEL NIATI.—(Obterrariona de la larva metomm/daica
catalana, coatuodeadea per telHon):
Vt i llt• torta a tut Crrtaivaa, cojee ialate,rt st Pla d'ah,

Las balsas pressious le l'oacidant crEuroaa
eie1,5 beu detioit situat a les Eles 1.4ritaniques, anth tengell i tiagarra.
.1atualaer121 tilos! al Pallars i a !a Plana de Vicia.
dencia a internar-se a Alemanya.
pressions
Temperatura aduana a Puigeerda, 2' ama zar..
oón
Les altes
a Canarias i rapidament envaela
ara la Peolusula
Eu les darin-es 23 bona ira Mimar a una la regia Pire.
l'hm al noroert: de Emitan i a la regid dalo Alps.
Ili ha temporal,: de ponent al Canal de la Manca i al
uordeat d'EFpanya.
3. VENTS surEnions A BARCELONA.
(Sondatgc: de Petmenf ceo Ilisró a les 7 ael mato'
Altitud, marres:
2555 , 7300, 10( 5 ), 2CO5). ; 3100. 4000 , :amo
Direerió:
WNW, W. S\V \\*S\‘', sw
w,
Velocitat metres per segon:
9, 11, 0, 10, 11, 15, 17,
OBSERVATOIII METE0110LOGIO DE LA UNIVERSITAT DE MaRCELONA.
Horra dobscrraei6: 7, 13. IS
Barömetre a zero i al nivell de la mar. 7515; 7334; 7573M. — 'Tertuametre ser. 14 0 : 12'0: 102. —
metre humit, :YO; 9'4; 94. — liumitat feentbitues de saturaaim, 47;
; 33. — ',trece :hl del eeut, NW; SE;
Velocitat del Ten( en metres per segon, 10: 10: 12. — Estat del cel. quasi sata; ousoldst quasi ami. —
NNW.
Classe de unvols, Fraearnutus, etImulus-nimbus; “Imulusdaitubus, Fr.-cOmulas; cúmulo s .
Temperaturre ca-fretuce a rontbro.
alistan. lt', — allnima, 105. — . 0Kiataeió termamatriea. 112. — Temperatura mitin. 1,10. — Precipitaci6
aquosa, des de les 7 Mires del dia al:nadar a les 7 Lotes del dia de la dataaupbe. — Raearregut dar veut co
igual reuma, Itta quilametres.

Gaseta femenina
Assignatura nova
Lira DE IZEBRE UN
PPESENT
Una instantriu acaba d'afegir al seu
programa d'astudis un capital inesperat. Havent de fer Eedutació de noietes de dotze a catorce anys, ha volgut iniciar-les en un art difícil, els
principis del qual no han estat codificats fins avui: l'art de rebre un pre sent. Si és vertrat que la manera de
fer el prasm t val mis que la cosa
presen t ada, la ciencia d'acceptar no
manca d'importancia, i ben mirat im és
a l'abast d'un qualsevol.
La mestressa en qiitsti6 detalla taus
cls mavisos d'aquest sentiment delicat.
Un pre3cnt ha d'ésser rabia amb una
alegria mesclada d'admiració. Aquí hi
ha la pranara dificulta!. Cal dosificar amb mal ta cura els dos matisos.
Massa admirada, fama frac a frec de
la impertinancia; massa poca, constituida una indclicadesa. Ou-n tarta, mitre las mans Tobjecte mistadas—parque
ecinvé per augmen • ar el pag ar del damatar de no fer semblant de deseobrir tot d'una el con'inaut d'un paquet
curessmant Iligat—cal desambalicar-In.
I cima no de nualseval rimara Ammsta
(merada vol ésser teta amb una carta
prmsa. que traduira la (iti acaree pläer, pera col evitar la procini t acia que trairia una curinsitat massa
aviaa.
El present esta davant els 'en a
1:11 1 meravellats. Fino aquí la tasca ha
cstat relativainent Geil. Penara tat lu
estat qüestió de mímica ccm en el cinema. Pecó ara cal abrir la boca val
emetre uns sons articulats. oferir onainatopeies amb rotas les apareases da
la espontaneitaa paró que amb tot han
d'ésser calculadas ama cura i tiradas
amb tacte. La gama del; "ah!** i deis
"oh!" ha d'ésser modulada amb una
comprensió azuda de la i dal
ritme Ha d'asser alternada amb adjectius ni massa correa t s. ni /liaste recaman, per evitar cl dobl e rscall d a la
harm'itat i de la pratensiä. ;Benin'.
;Delicias! :Enrasar! sdn els primen
epitees que han d'acudir als llavis.
En acaban, els precises' com si la
vostra primera impressió, mansa brutal,
s'afinés i s'agudazes par araras. Detalleu ele masas excepcianals del Fasent m n'expresseu les qualitats més rares i suattils. Cuiteu o proclamar-les
ostensiblement, fent N'aura fino a quin
punt respanen als rastras desigs mas
íntims: "Res no podio assera me mis
agradable... Es precisament el que desitjava.. Jo que justament..." 1 de,celeu el vo s tre caracter, analitzeu la
vostra sensihilitat, cara bi el dcnador
tenia el marit suplementad d'un 01devinaire capaç ale Itcgir en cl vostre
cor cono en un llibre nbert. C.onccdimli una pateal le psicaleg en t as reailta una manera ben delicada de mostrar-vos agrait.
Ara, si el areseat fa aalusia a instints poc honorables cona per exenta
ple. el de la gormanderia. el m'alarma
ealevé ango, x6s. Cal abrir i n-ny:fintarnent la cansa de hm/1mm? Fóra revelar una avidesa gens elegant i un gust
aun/Mere de les llaminadures. Cal,
amb ne gest desala* deixamln sohae
una Muleta praxima? Na hi he narill,
latir aix6, de mos t rar una indiferència moles:tosa, pena al generas vioin test és un cas
tan t ? Reconmurn que a de consciència ben terrible prr a una
noieta.
L'enginaosa ins t ittariu, proseguint
la seva lliçó de civili t at aliaría ens^nya a leg seves deixehles lar, temible
entre rota d'escriure llenes de regia>
ciament quan el present els arriba per
paquet postal o per un intermediad co.
marcial.
Veieu? Aix6 és educar. No trethem

en l'exemrle de la mastreasa

llat

ha

menstut el nostre conminara un d aquests enstnistraments automattes, meCZilliC5, on l'espe z it hi té poc a lar,
sind un exerciti psicolagic de primer
( ordre.
Afcgim—encara que no calgui—que
'
aquesta mastrassa /10 és del riostra
pala. En al nostre país, els mcstres i
mestresses indigenes, salvant les camaatoas que calgui salvar, no arriben ni
tant sols a imaginar aquests refinements que sense dubte qualificaran de
"romanços"
4LGUNES S.L'GGESTIO.VS
Per al vespre trina si us plata vastas d'un sol color viu, amb guarnits
que hi Iliguin, aixi com el calaaa Els
taus preteras san gerani, •verd "caronas'', malva marcida, airara. La toilette negra, encara en y aga, derrama
amb predi:sumió un ctnyell de pedes
gr:ses. els guants i les sabates del manía to que la "pierre d e . lune" voltada
de brillants que es fina en cl COS del
vestir, aprop de l'espatlla.
Els guants, grasos o beige, paró no
ajustats ni cordats amb botons e sempre de puny de "mosqueter".
Mal, tic ben mata manita al carrer
amb un capall gran. Es el capell petit el que soné amb la caminada matutina i amb el nafta de les compres.
Es ciar que hi ha una moda. és a
dir, una línia que cal cercar, uns tors
i uns teixits que cal preferir, uns
guarramen t s que cal triar... Posó,
afortunadaracnt, les tendancies 56n
prou vagues, el marg e de la hatasia
és prou esbarj6s, parque cap dono comen el disbarat d'adoptar un morid
que no escaigui per bei raó "qua és
un model de moda".

DEL MUNICIPI
DELEGACIO
— Tumbe lut del,aat e 5 tinent
cacle seoyor Bordes pernio', assisteixi
la ,est-in de clausura aels natas de

Lliga d'Avala Cataliaa aa la Dona
qua se velehrnra aeni al ralau de la
alaaica Catalana, i el raga! 5-11yor
la

Brea:10U re5tre5(-uti en la.
fna . i0 d'avul nl Ihrtnea eu leimt deis
artenddeiste5 del Cuagret: de la DoctaCatatunya.
sa

Crónica Social
UNA VAGA
Els obrers que ere:ballet, a les obres
del Cementiri Neu, cmpleats a /a Sodatar Materials i Obres, del carrer
da Floridablanca, núm. red, van daclarar-se en vaga ahir. en nombre de
140. per solidaritat amb un obrar eco!ter dnerents motiu..
ELS FERITS DELS DARRERS

ATEMPTATS
L'estar deis ferio en els darrers
atemptats que as troben a l'Hospital
de la Santa Crcu, és com segueix:
Dielac Barranco, (asir al carrer dei
Sant Crist, de Sans, segueix molt mrllor.
L/uisa Barranco segueix en estat
gravíssim, Ma1iii pel qual eh facullacias tenen peques esperances de salvació.
En Ramon Montes (a) "Cap de gat",
ingressat ahir al =ti a conseqüèn
cia de l'agressió de que fou sic ma
al correr de la Cadena, Lambe estä
millar, podent assegurar que si no ve
la comraicació de "peritonitis, pat dor cm e. nrobable la prompta curaC.:6 de! pacient.
SENSE IDENTIFICAR
Encara no ha estar identificar el cadesee de lobrar trobat abans d'alar
a la muntanya da Montjuich, prop de
la Font de la Mamella.
Haaani-se-li nube: una cèdula estesa a Badalona a nom de Ramon Roig,
la pc,licia va practicar gestions a agite.
1/a rimar, resul:ain que ningn cl conrix.
PROCESSATS I EMPRESONATS
SENSE FIANÇA
El Jutjat de l'Oest. secretaria cal
seyor Grasas , ha dictat auto de processament i prasa scase fianaa contra
Josep Sanchez Mima Josep Rata Casanovas. Manuel Juan Pilar i Josep
Casas Compeny, detinguts tots ells amb
inotiu del rirmeig, del correr dol Sant
Crist. de Sano.
RECON'EIXEMENT D'ARMES
Ele paras armero Antoni Ramos da
Lean i Domeimc Relato Malito han
dicta:Mima nspecte de las pistolas i
carregadors racollits per la policía en
el lloc del tiroteig del correr d'Ala°.
lea.
Segons setnbla, solament fou disparada una de les pistolas, no Imana ca'
tut usadas encara les altres.

ALIMIENT DE T.11LIFES
La Comísala Co-trat u ara plat propaaar al Cen51stori que siguiu
lo tarifes kbas ciaxas
p ebres, tolir ara produeixeu un déficit.
Aqueat augment altura d'assem el oi g
de I; i)e,setes, 11): a1 de 19 50, 211m-a.,
UN CONYLICTE EN PORTA
el de 28, :33,
l de 104. 110.
1
Si no se soluciona aviar cl conflicPREC: DEL PA
te dels rajolers, ca produirà dintre de
Ana° moriu ile la rebalsa del preu
pocs dies un nou conflicte pels matius
del pa que comonaara a regir al dia
següents:
/ti de) trate que aorta el seu3er a ke lEn plantejar-sc l'atur, la majoria
51, ha inauifee‘tat que la n ord 1,m aa
estar
adopdeis
obrers de les fabriques de mr.ons
Jillata de Proveiments ha
tar viera tnaver,se neeeornat leS
abandonaran la duma anant a prestar
eireutustaueies favorables ea que l'AlEuro serveis a altres be:hiles deis volrahlla es fina% per implantar a detants de Barcelona. Mercas a aiscó las
sembre pasaar la de 005 pessetes.
construccions a Barcelona han pogut
continuar sense entorpiment, parqua
1,••••••••n•n•n•••n••nnn•n••••••n••••nnn••n•••1
han pegar obtenir els mahous de les
batalles de la provincia. Perú ara la
Federació Patronal, envista que !a
vaga de rajolers segueix scnsc resol'
ROMEA checa, ha acordar qua des d'ahir
Aval, a la se s sió de les 3, sera re- ubres que s'astan bastint no pugnan
comprar els macas 5100 a les fabriquas
presentada la rondalla d'En J. Folch
de Barcelona.
i Torres "La Ventafocs", i en !a sesS'asscgura que aquesta mesura is
siú de dos quarts de sis as posara per
la primara danta sane que té cn pro.
primera vegada en aquest teatre la
jede adoptar la Federada) Patranal
precisa abra en quatre acres d'Osdavant les diferents vagues plantecar \Nilda, traducció dala senyors
jades des de fa algunas setmanes.
Jordi. i Pujols "El vano de Lady
UNA PROTESTA
Wiudermage". .A la %lit, tilsdehi (loa
una t'unció de gala en honor dels seHa estat adrerat al president del
riyors Assembleistes de la Primera
Consell de ministres el segitent tele.
Reunió de Precisa de Catalunya, in.
grima
tegrant el programa les comadies "Ga"L'Associaci6 Profassinnal de Carta.
tada i Prancina" i "La malvasia de
brees del Sindical Lliure protesta da'ode
Sitges". Segueixen (as assaigs
vant de la E. enargicament criminals
bra "Joan Casa Gran", l'estrena de
atemptats aquesta ciutat i Manresa,
qual tindra lloc en la sisena i última
així crac de la incompetanda de les
vetllada de (catre saleta nacional "S autoritats per a garantir la tranquil.liestranger.
1. tat p ública i la vida dels entadans."

Els Teatres

d'abril de f

Les sai.danes El rector -diu
Un

1.1•••n-n

I)

jorra Enric Morera, acompa-

nyat d'un conegur pintor, 'lidia' la Cidlid de Girryla, en copaa :O( fa:II/den(
i eta recorda tata la histúria. En éster
nit, nit de Puna, cl gran masse passa
pels voltants de la Catedral; ombres
pregones, clars de llana, quietud immensa, són les coses qua commouen
resperit del geni creador. Fruir d'aquella nit, és la sardana Gironct.
Tots l'havtm sentida aquesta sardana i ben segur que a tots tos ha sernblat una casa nova. nit astil de sardana
completanient nota i airea cada vegada que l'hola mimarla a sentir. Fat mas
do guarra anys que aquesta sardana
coneguda i cada regada la trobem
nona, sempre copsem notas datallm noves impressions. Tat i poriam bca
fonda rempronta del seu autor, is 11112
sardana di t'error de les altres. La terniea harmònica i instrumental és
prodigi d'equilibri i refinament de de.
talla.
Es una sardana quieta, gens remoroes, aottre tot en eis curta on se i nbla que hom talment es trobi pels vaits
de la Sru gironina en una nit de lluna: sembla que se sent la quietud
(permetemme l'expressia) de la cantar del riu Onyar. SC115,1 aca.:lerament
de la linia meladica, cl mcatimem arda
a racret, par a transforntamsa. C:1 Cl3
llargs, en la vida mana d'un poble
hcruic que Huata. tal com ho Laa el
poble de Girona.
Sampte, paró. queda tot en el sea
to tranquil i pausar; alai carn mai
perd cl dime de sardana, tanusoc perit
mai Ii seva tranquila., serenar. Podrama dir que Girona és la sardana
de la 'serenitat.
Hem dit que la instrumentada) per
a cobla era de les mas encertades:
cal que digucm quekom inri. Eit la pri
macero de l'any vint-i-dos. l'Orquestea Pau Casals eetreni Girona c..aqueotrada pel mateix Morera. L'adaptaca', a rorquestra es cncertadissima;
no cal que diguem la dificil tasca ijUti
, representa una aaaptaci6 d'aquesta ma1 na. L'execució i la interpretada gua
Im clima En Casals fou una Z2/tra mema celta.
Escolteu un jorn !a sardana Cielito
amb els ulls ducs; nn en perdcu ni
una nota; si sana fill d'aquellas terres,
haurea sentir raigan Iliscatit del sast re riu 1 us hura semblat que dintre
len sepulturas trtania la veu dels lianas; sigueu qui sigucu direut benaia
Gitana, tanta da gastes i
btutatl
J. M. G.

DE

réu aquesta pregunta a qualle,„a
deis joyas "nacionalistas", i la nia.
jor part d'alas us contestaran:
armara que no molt
veureu,
catala no ib 17.11 fcil aorta Empanyma
Aquesta as la resposta que us famas
la majoria dellt i poden donar pe
segur que els que us contesten anal
inta frase per l'etil, escriuen la nos.
Ira !lengua clesastrosament Si alisa
gueu la canversa i eis fau acure d
vergonyós que ie el no saber d'es.
criare la licnotia materna, tots us sur.
tan amb l'atenuara que han anat
una . escota espanyola, Un no seis In
ensenyat an el nostre pimpi idioma;
abra, pena no et cosa que pugui ate,
nuar ei greu mancanient que arta) h
Patria cometen, sito; que. al contra,
ni, puix que pel sol fe que a res.
cola ras vis han ensenyat d'asedara
cl catali, haurien de posar despras
tot rabiara per aprestare . ; i demos.
trae qua malgrat que el estala sigla
bandejat
moltes (Emulas, se sao

i s'ascriu a la palead& A ben segur que tu, jove natas
nalista que Ilegeixes aquestes ratito,
pcnses: "aquest lector -de LA PU.
B1,ICITAT ti rala": pare de cate
em donis la 'aó, ni • jo ni la cuan
ile Catalunva Co en treurem res. Alla
que cal aS que refleatianis sehne
importancia que té el verb don cm.
.ble i que procuris saber el nostre,
Pensa qua no són escotes i Ilocs en
Eensenycn el que manquen, puix qa
5611 molo els centres i entitats ea.
cionalistes que donen classes de cata.
Ia5 sind que alió que falta is vota>
tat. Pensa, de mas, que voler és po.
der i encara que sigui sense mensa
estudiant un xic una bona• gramati.
Ca 1 posant ate:trió en llegim, amit
molt poc temps es pm arribat a pos.
seir el estala a la perfecció. Norn(s
haig de dir-te que un amic meu, de
ficción;- tat itahana, que fa uns salt
MC505 que resideix a la nostra
tal, per assistir a Ins classes que er
donen a la Universitat Nova ht
apras en aquest temps descriure
de parlar el català a la pm:free:6.
Donas ara ba si un que ¿escanciad
l'idioma ha apris en pee tennos 4 una
relativa facilitat l'idioma i L'armara
fia, quant mis •ficil no ha d'ésser
per al qui concite l'idioma, saberme
l'ortogra fia ?
Forran

Alemany

CATALUNYA
RUBI

Eleccions .:. La fasta de Sant

Jordi
Comença ja a 110tar-se que s'acosten
les aleccions de diputats a Coro Els
que Lprimerament han ter treballs públics han wat els del Centre Dtmocratic Republica celebran* ua míting
d'a r iamació repualicana. prenan • -hi pan
N'Ernest Vedas. En Mame/ Ferrer de
Vilches i En Maraca( Darninga. Els
oradors d'anaren que lainica solució
que hi havia era votar a En D amanen Pules i Barba. el qual. en el Cm,
gras, curara nase es venti l a/ cl$ problemas del alarma, el social i la Ili•
bertat de Catalunya.
Monta fou la concurrir:da que assis.
ti a l'esmentat ame i també malta foren els aplaudiments que obtingueren
eis oradors.
— Allir tamba sintieren a aguasta valla a visitar eh seus mica l'exdiputar del districte. don Alicns Sala.
acompanyat del candidat En Jean Marcar i Palea
— Cont cada ativ. varen c--1,lrar-m
els funerals per ala geranans
Assistintad els tres cents. ,rnt
de l'Estola de 'lamentat nom i val
bona ronturrantia de seins.
— La Junta local da l'Asmciaciat
Jonntut Nacionalista asta preparant
la fasta de Sant aordi 110M té csmant
que encuany resultara t'asar cana cap
ama satagi vist, h aue creix cada
moment l'animada en tots els nacionalistas.
VENORELL
El perill

¿S/IBEU ESCR1URE C4T4L41
Sr. Director:

deis nossos - :- La 131.
bliotoca

Un gos ha masaegat diversas persones que ton eatat sotnicsas a tractament antirribic a la Clínica del doctor l'erran.
Attlb tal sofia, els dependents del
municipi reparteixen boles, havent
causar forces víctimas.
--Avui han estar represes les lecturas recreativas pera a peras analfabets. a la Bita:a-teca de la alancomunitat de Catalunya.
Aquesta Biblioteca es vea tnolt concorreguda, havent-hi passat, durant cl
Jaratar mes de mara, ao48 Ilegidors.
VALLS
La Biblioteca popular -:- Conferència
Concurs de /a Protectora de l'E. C.
Durant e; Ille2 de marc el

tions per tal, de reehfi'r. el aeu
projecte 'd'adtaquinat' .. ile. res.
mentat correr. Aquesta seta- lana s'han reunit diverses
des t tot sembla anar pel boa
carnf.
— Al vef poble de La Riba
ha contrat matrimoni cl cuicoiatriei N'Agustf Esearrd i Rovil awb la aenyoreta- Na Cae1,-te Calmet i Just.
— Es trotona malalt el digne
saeerdot i entusiasta nacionalista mossen Josué Roig.
SABADELL
cl'autornevils -

Una carrera

Un

butlleti municipal
Cada d'.a, as mas val ea 1a. U,SIT%
tat el sentir del veritable espert, ex.
tenent-se ca tots els ordres. Ara marea( sala Ilanaat una idea deliciosa. la
qual ha estar acellida amb gran entusiasme: la de celebrar una cursi
d'automabils. Totjust ei gits aqueas
mots, han trabar una mena de ressi
que els ha anat concretan: i formara.
amos degudamaut. ilont erganitzara
dxididamrat,
Sabadda una mass
d'autoniabils "J'ore!" de ia
en la qual cursa hi menean part canal:as de la rarl aa Arrahoaa, Aca3a
m'a de ECHCii Arts, Pcnya Ford
Amo-Club. En mamsta cursa hon
disputara 1:112 TII2gilifiCit COTin, azab d
nam de Copa Sabadall, la qual
Crun a una instituci6 per a aras
successius, essent-se - posscidor per la
any el que no resulti mamador.
El tragecte na esta encara fixat.
pera mi/tibia ame sera éscollit el dc
Sabidelliant-adapera-La Mara.
Aguasta cursa, naturalment, ha des,
vetllat mia florida de comentario i
=verses, per la qual cosa ja des daca podem amura en un axil assegarat
i indi scutible.
o•
Malt aviva EAjuntameat pasa"
ta en practica una mal; Pmabla idea.
Es- !a d'editar periúdicamant un Dallad Municipal. el 'real contindra el
perfecte histerial deis esdeveniments
que (mon jil a la Casa de la Cima; i
nurs dependencias, arta() una notica; detallada dt la tasca de totes i cadca
cuna de les Comissious, essent una
mena de Butlleti orientador da( rabia
cn tot allá que faci referancia a afeo
del Municipi.
Aquest progecte. que saben sedi
usa realiter molt aviat, digne et
ton lloa, per tal C9171 significa tau
fórmula directa de - eonumicae.6 catre
el palote i els seus teproentants; oia'
inca una facillmac.aa de les tasque
de fiscalització del roble &yes et,
bel» deitgiltS. 1, alhora, potaer aquest
mit¡I d.rcate sle comunica:1S sen
volta rrt, motlu per llimar-se alga alt
afers desconeguts 3r3,

nombre. de lectors que han anat
a la Biblioteca Popular ha estal, de 337: 271 tunees, 07 do.
nes i 169 infante. En prestec
foren deixades 130 obres. De
la Biblioteca de Catalunya elan
1:TU nou
&venias, Si cap d'avala en benefk-i
- Diumenge passat l'arqui.
tecle En Cesar Martinel dona de rencilla:tia en la compolicle da,
a la Biblioteca Popular una castres Ajuntamant de Easdevendar.
conferancia sobre el tema: "1m
El que cal, és qt12 anmesi bell Pro.
fludricia social de l'eduacciú 1 pasa de l'ac tual afunicipi devingui
estetica".
. . 1 realitat imminent i que no pass: re
— Els vetas del carrer de una tramitada pesada i lenta que er
la Carnisseria fan actives gcb- trebanqui la seva repida efieät:a•
I
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ELS VAQUERS

DEL VALLES
ESPIGOLANT

JI

mullir

CO °L'E POT DONAR L.4 FRIA-,
T.4

El prognffia a g rar i de la
colleelltraciú

ililierai

EL PEGO HEL HOSE11
Aquestes ratlles i aque-Ztea untes van
dinteles ti les mesures alcaldes Ilegidos

F. 1,
de inte, que anclen avidatuent.
Tant che he agrada inpleSt elle a les Camu
s de ueuar q COINUY
formigues, (Inc f:ns arriben a emporter-se els flds a llurs formignele, a
celebrara la Mabcomlal
erlar-loo, a cimservar llurs sus i a dirigir Ilurs emigraeions. Pensaut en un
exemple paleen] dir que niki es una
Per aquest any 4COTIÓ111l3'
mona de raen Iletera da la formiga.
1923-21, la Mancomunitat te en
Els latid', que teneu una vida tan
projecte els següents Concurinter p ssaut pol natitrallsta--i d'ella sed
sosi
bete recordar eis fets essenejels un 7es
Ilnles anteriors—inn un g ran mal n
ales dia 22,—Concurs
les plantes. No sol ale roseta pera. Els bovi Ileler per a la comarca del
venreu n1 prestregur • r, a l'annuller, a la Salles, a Cartledeu.
prunera, a la ml -i-flor, a les farcres,
Mes de niaig. dia 13—Concur5
nis Ulule-meres, ete. Són Oda de ein.e
lleter i del pato per a la
diferent, pera pertanyents a la gran fa. boef
j oinarca del Dei' Empordà, a la
ninfa debo aflds.
Bisbal.—Dies
27 a 31, Concurs
Clon) que ala enemies no Arriben teca.
parqui per ala comarca dv Mig
pro a deturar llur desenrotIlament irnpedint ilur pmpagneió u ele clinive rini- Segre, a Pons.
Se gi iente. cal enrnbarre'le direetament.
ales de juny.—Concurs'asinal
El renal mea r eonninie consisten en per
a la comarca d't:rge.11,. Sepnlveritsar ele rosera Mal) unte salugria 1 Pla de Lleyda, a Bellpuig.
dó de'embq moll al 2 per rent. Es fan,
Mes
- de seternhre.--Ccineurs
generalment, un parell de traman:lenta
a la dlstänria dun e vnit dies l'un de porquf per a la > comarca de la
l'altre. Si. perdis la invasió forra, Garrotxa, el dia 16, a Olot; Conconv-ó fer una altra pulveritztodó.
cure asinal, per a la Plana de
No silla de creure que deipris s d'a. \'s-h, el día 23, a Vich; Ceruma
questa 'cera la maishia no pugui tor- bovi Ileter per a la mateixa conar a. ' presentar-so. SI que querli un
marca anterior, a Vich, el el la
e-A insecto n'hi ha proa pernea al eap
24; Costeare bou'! Ileter per a /a
eran Inane temps n'hi hacia novament
comarca
d'Urgell, Segriä i Pla
diversos milers. Aleshores cal repetir
els tra e raments uralt santa (lac tancia. • de Lleyda, a Balaguer, el cha' 30.
Mes
d'octubre,—Concurs
bnvf
Una bona N-relucid 4a d esuncir els
nus -1'hivern, ço
de raça catalana, per a la
els que donnran
les primores femelles n la primavera. marca del lie , gto:b, e l d'- e.
Un on destruir sol dir ostalriar
Berga; Concurs bovi
b--rs dUei45 'al rosers AiSc, s'aeouse- aranesa suissa, per ít.de
gueia traetant les planten o nrimar's ele
d'Arara a 'Viena, el día 18;
febrei• ame ,,o selorin preaara
e
ln aroh
curs llaner a la 'Vall d'Ane
ria) =fas de e/1k i Z(K) de sulfat de
dia 20, a Es/erri d'Aneo; ferro Co 5 litres
eure
llaner per a la contare
Segnint mourstes inelicariona les nostres amables Ilegielores thulinn Pis roPallars, a Sort, el dia 21;
seta ben nets i hi Sanean reses ben
eurs Ilaner pel Ribagorea,
ufanosos.
23, a Pont de Suerte Co. bovi lleter per a la contare— le
A. Elles
l'Urgellk, el dia 28, a Seu d'Urgen. Per la mateixa comarca i
població, l'endemà, dia 29, Con.
La Tenencia pele afine
curaporquf. Per a la enmaren
de Cerdanya, el ilta 31, a PuigEntro ala Ralles l'arbre ha ocupat
acunare un llene preeminent i bu, estat cerda, Coneurs gavalli.
ein- eimbol sagrat. (lima part de la viMes de novembre.— Coneurs
da moral' i roli ginea dels anden hebovi • fleten per a la eomarea de
breas, dels masas i debe pohles aerC.rrdanya, aiPuigcerdä, el dia 1,
manida era frinamentada en la ceneConcurs bovl Iteter i - de raea
rack, dels arbres. Els hehrens densa.
marinera, per a la comarca del
Duren a l'aletee del té i del mal el
misten.: de la rrencid: la nevera oro
Gironas i Selva, a Girona. Cona fama el Sral hei de la força de la
euhe llaner, ' pe/ Ripollés. Valls
Matfeta, mal Ice era a !W at mitjana de Ribes i Camprodon, a Ripon.
l'ora i a sota de rombra de l'om que
Mes de desembre.— Coneurs
baria protegit ami) los seres hritnqUes
porqui, per a la comarca del
el bressol primitiu de -PIca h !Maui!,
fundadors de Rema, ce narre que els Valles, a Molkt.
Mes de febrer—Coneurs rareis .sueessors tenien Stur tribunal
pfllilic.i
y ana per a la coniarna del Be«
El costura de' fer e j e. judieis a sota Enipordia'a La Biaba) . -Ccineurs
d'Ina artare.e.mi e stuaa i respertaz arri- d'aviram i contlla, pel Baix Eneba fins a l'erial rditiaaa i en alguns
pordä, a-la Bisbal.Concues d'nai
palde, ds encara ()vid segun.
ram i coitills, pel Pla de BarceL'alzina era a-la noma mitiga stmbel
lona. a Gavä.
de ene i roas tune! h fotrl"Ilieersi
Mes 'ele mana—Col/enes porEl llover rervin als romans per en/vequa peltyla (le Bages, a Mutuana? rls triomfarlera i curara arni tata
aspiren/ a ell, ranlgrat que el Mal= reell.
de donar-lo Materialment s'bagi , p' erEls ramaders, els Sindicata
dut.
els Ajunlatnents que vulguin alDurant la revoluciú francesa en tots
puna modificació en el plä
poídes (su plarrtat l'arbre de la !libertar, sfmbnl de la nula era que rice Concursos respete la data ele
la edebrada. peden ecenunimoneara.
Tole els rubios temen llurs arbres car-ho als Serveis de Itnmaderia
h:stóries n g icabalics. Cataletnya el de la Mancomunitat, Urgell, 187,
mas glorias tIc tots i el mea venera t Cu
Barcelona, per tot aquest mes
el faenó: pi de les tres bianques.
d'abril.
greta

res euainorades de les flor:.
Var la pena de donar un xi e
Denianew, perd, perdó per l'argu_
ment.
publicilat
al
programa
agra
Deiem, en Tarticle anterior, ternes, que els genolls i els garEl
pagó. inseete del qual ens neuri
de
la
iioncentració
lliberal
.
que la segona qüestiú fonaros siguin ben amples i neta de
volent traduii • -lu; volea ,paren], es un anitualet que inspira una
mental que es posava a la Fede- tares els quattie membres.
crcixera cada dia.
fonda
repugnancia 1 el seu riera sol
racid de Vaquera del Valles er
La sang que va a la mamella
Els fruiterars Oi Califórnia, pais donar-lo en !lengua castellan a Os enfielent premié les dailles eonreas
la de produir el litre de llet d porta els materials per fabricar que tots coneixem per les seres famo- P e rgue ela Ilegiclors roe perdii 1 dores de Otra sentir) una mena de dinbaix preu.
la Ilet. La manella, dones, s e s mines d'os. . donen un rédit tres ni una afilaba del sou verita - gust que poteer ¡losa/tres Mullid cocapartnin. Per alió PI) direm äfids,
Els factors que eoneorren a transforma la sang en 'lea Un vegades superior al que donen les se- ble contingut. Diu ami:
nominaras que 4g mes eientlflea i
la producció barata de la Ilet braguer que mirat pel darrera res mines. Les seres 450 mil becta"...Queremos adihntis lleva
sinmation.
Tumbé els pudriera anumesigui des de sota la natura acola ries de fruiters producisen anyaiment al campo la obra de redención
5611, asalts diversos i alguns un
poc complicats. Aqueats fautora 'arrugues cap aval!, la mame - per valor de 240 milions dc dólars; del proletartado agrícola, me- nor club el non) tecnie de sinleonephoro rosal, per() ami, ultra e's,er un ele
Ila ben ampla; els mugronst ben ea és, de quasi dos mil milions de pus- diante la transformacicin del peelant.
podrien
odren resumir-se en tres ea
fe lambe un sic mt's
separata. Mirant el braguer de seies.
tegories: la primera, que fa re
ragimen
de la propiedad
dad
inEn venir la primaiera en (.1% brota
ueble. eitraos
Re m
fenencia a la vaca. o sigui la costal. que fa n'amena avane • Quant podría produir Catalunya?
as( viejas jet, ‚'5 dels rosers es rimen uno patita
cap el ventre, tol aitcó indicara
triar:cienes espaholas. Const
maquina de produir la Ilet
Insectes veelo i j'amante, ele qauli , senlambe el maquinista o munyi- que aquest organ es capaç d'una PER REJIEIAR LA CRISI
tu iremos con cultivadores y se 1 iumin del masele, donen un gtna
Montee de deseendents amb extramiclidor. La segona, ha de tractar gran producció. .
br a c eros llamados a gozar ele
COL.4
Ei signe de una marnella fo n - • Ara va
disfrut e (le la tierra, una aliso- narin rnpidrea. Els finets rehacen i en
de la manera d'alimentar la
seriosament.
lament productiva eslä consiie Illtia , la mas de tensa uns quino dios eedevenen ahIto, co
- Maquina i de les materies a
1 fins pot:cr
un pensament
gime,, alai, tots cls drets
transformar. Finalment, la • fa- t u b per les venes que n'ixen i es d'ultraprotectorar,sigui
contra la itivasión de utopbts - • persones
aquí que som tan
persones grano j, rota Ilur respeetable
disolventes; combatiremos por mare,
bricada, de maquines per pata firmen dintre el Velltri!. ()liara aficionau a pasear milions.
Pon/miren acial a donar fills,cls
de la Federació, conjuntament mes grutxudés són aquestes y ee; t'Inicio medio 'tune los males • nonla tambe
tee uns guille dies assolriJa s'entendrà que pariera del Mardel- 'ausentismo i de lae gran- 'coa Vestal neltelt.
amb la venda dels sobrinita, nes, o tic1 si estan forcades; laut ra.
contribuiría en gran escala a mes buna fletera sul éeser la
ch . s extensiones sin cultivo; y
A l só es v a repetint ernse internoL'any passat vam col.locae al país
recluir el preu del litre de Ilet. vaca.
cumple me ri I atlas tale4, re farro as • tia (humor In primavera i Tistiu fins
Els nitres senyals, cofa la si-. d'Annual 157,12 0hcctolitres de vi por un impulso g.eneral de las els minin r, freds le in tardor.
Una vaca, quan es troba en
usual. Out cap si km un esforç poAl pahnres les A ldiroes femelles donen
l itaitid dcl i • ernoli de la creo, les
en la puja de la l'ea es role una
vieras públieas y por la niniliciicalnr , hi un parcll de milions
fil'ets e els ena s• - rk q raìlu, dee pcCs
font en les seres revingudes, •a0 cassoletes de l'espinadaal'esceal clrient
plicaelon del creado a gro ola y de raeohlament, posen
i
el
problema
insoluble
de
colonitzapors ..ns, que
ha ha cap font que no estigui i anees tenen una valor forfat cid per vies
cultural,' i aticrreres i de !a irrigaeinn. nos aproxima- enerden ab: brote) mitiançant tina se.
schiente al regim de pluges. Les inconstant per denunciar el ca- di comiscaren
remos
3
lets
ideales
l
veatlas
ceeriel vismsa. traquests ous neixen a
pseude-civil trobaria
fents tnés constants. les que riarler lleter do la vaca.
ces encomiados como la mas In' t n rirr,-Ivera see,ent armen,' petits
En resulta i per a reprendre el un- auxiliar amb el mane de soneoll
durant tat l'a.ny donen istiu i
rase, t 's vecds i panxuts dele nmis
o
sólida
base
de
la
persanalidail
reventacups?
hivern la mateixa quantitat • sirnil de començament d'aquest
parlar mas ansunt i Cine són els
Clar que de voler-se prnvar el re- española, el de que España qhern
d'aigua són, per regla general, article, direm que una rara Heue Inicien les generacions de l'any. La
tera equi Va i a una comarca plu- curs. hauriern de fer-Ito anule peces de pueda llegar a bastarse a si facultad ele reproduccia deis .fiels es
les situadee en regaons plujoses. Pel contraria les tonta po- jtisa; que la N. aen ben eseellida, plona; te, fos el cas dc l'infermer misma en cuanto a las produc- formidable. Una fem p lla apareguda. Per
ojones de la fierra y aunque e:ce-malo, n tulleSe el.. fehrnr pat havor
-bree, solen ésser les pròpies de a una ruina u cornejaL subterrä. que trobant amelassada la potinga se Mejore
su posición corno ex- donar a arrias de Juay o primers de
ni , i la marnella ben con- la cruspia per guarir-se el mal i deicomarques seeaneres..
p o rtadora de ellas a otros pije. ithiol une den milione dc ileseendents!
Aeabetn de dir tot això perque formada, a una font inextrun- xava el pacient ei mans del scpultuSor!. per& tenen los nnstres helles
blos."
Ter.
molla vaquera quan compren cable.
marcadores de flors q0 la Prnvidenein,
Sincerament cal con fesear ene
Ne-) donar cap importancia . •a
una vaca bo fan tenint en
en forma ele reusek
lila ralea i fiar-ho tot a les qua- COI! ES PARCEL.LEN LES TER- (la raü a un castellä...) que en mita la propagarin dels rontrries,
compte el rendiment de Ilet en
¡fi els i deixa
RES
conjura és ben definit el mal que tanda, pli g nin vine e les reses.
el moment de la puja, o sigui, litats individuals de la vaca, es
Ja per a tothorn es cosa vulgar que
de l'agricultura espanyola i que
Ultra les inclemèneies del temps hI
després de vedellar. acuse preo- exposar.-se a una producció incupar.se de si aquella mamella, constant ; a linver crimportar Bulgaria prepara els millo:s kefirs i 5615 ben coneretats ele reineis lii Satt insectos que devoren els giels
o
Hura
ons i arriben, de vegades,
per
guarir-la;
pera
una
ja !larque es corn una tema raja tant continuarnent vaques de l'es- yoghourts i formatges salats, enes no
en virtut de les Intimes pluges tranger; a renunciar a vendre'n són gaires dotzenes que sapiguen com ga experiencia ens enseliya a fer.loe quest desaparixer. Les caree'i finalment, a haver de pagar a es menja el "Trurlowa posemelna no creare en els programes leo. per oxeando. cpie els nostres raleeo be perqué l'aigua tii per orisobswenost7 que scmbla poder-se tra- que, forcats per la necessitat g n g sülen destruir enrosament; sdn anmi
gen -un corrent o una conca un alt miel les màquines
leones auxiliare cine raen :en molts
produceid, les quals a rtiL una duir •" reserva per a la terra dele tre- de la farändola politira madri-, in gentes p e rritdieinle os
• subterrania, pea sensible a les
i Ale/Ines ap e teimica de cumple es podrien fa- balladors".
secados de no molla durada.
lenya, fcirmulen els governs es- len ele gali quasi ami" prriferéneia.
I, clar: una faisn del georgisme en
En tractar de comprar un doll bricar a casa mateix.
lli ha tantliF unes mosquetes <Me vo
panyols.
1 ara, ja que hem perlita de moda: desarnortització d'extensions de
pchs enser, per posar-11i els OUS.-lea
d'a:gua es vol l'asaeguranea de
Aquest pregrama tan sonor,
la constancia en el nombre de la maquina, quatre mota nomas letra no directament convexades, mit- que en norn deis son; rampanys dels cluals en surten els enquets que
e
d
voren
avi1nment els ¡fide. Pespresi
plomes. Molla vaquera no ho per la qüestiO del maquinista, o jançant un cánon d'expropiació.
de gabinet ha re ,laclat el sePeró . aqui.., no; alla, a Bulgaria, el neuer Alba per justificar l'ele- hi han unes vetees Mitra prtile g , que
fan aixi quan compren una va- sigui del munyidor.
pesen ele Orte dine
con niAtoix
Es
un
fet
reeonegut
per
tots
ca: mentre ragi fo rca en aquell
'seny radical mostra que terra sola es varnent al poder deis 11i/tenle,
e se'n desenrntilen els filla 'que
moment ja es donen per satis- els vaquers que una de les im- no res si rio s acompanya de possibles dironant finalmenttlfl llarg pe- grend
el neueren p e r ¿inc. dei g ant-l& Vednit
fets, cense pensar que són mol- pedimentes que mes priven d'explotacid. I un Banc Acricola ins- dude de foreades abstineneies, en una espée i e de mórain ami" un, felea les fonts que havent acabat d'estendre el negoci és el pertitueix prestecs hipotecaris per cin- no ens diu res..
rat a l'esquena per- on. Inesassi ha . fude recame ragen tant con) les sonal, sobre /AL pe] que es ne - quanta anys que comencen a tomatal',
.
.
Np aula pan eils esquemes de git.Pecó no
fereix al treball- de la munyida. pele efectos de primer pagarneut de
millors.
sea/are ele enernies són proa
regenerad()
que
manquen
a
Quan es compra una vaca na
Com tothom sap, lii ha ma- • reintegraeió, als tres anys de prime(or t o ver lliurar el rnsee del: arsee dele
.I'Espany .a. En lea hores montes afids: cte vegades o efin en poc.• Mimeala de comprar finicarnent la quines de Munyir. Aquestes mà
ra exploracia. E-iteres que es cerca- trascorregudes
n
n,.
o sea eorn!,aint, per altres enernies
al
Casino
q
u
i
n
e
s
no
són
avantatinses
mes
mainelia, sine') teta la maquina
ven : reduir latifund:s aparceldant leai al caía, t ol f e nt la di- que en limiten la /enmararía, o 1,,k1
de ter Ilet, és a dir, la vaca en- que en el cas de. les vaqueries cesura propietat ,
g ee tte, ajudada abandantment Tt f riudi cats por les inelenVen len del
tera. tea vaca no es Hetera per que han de tenir mita d'un mosd'aloa ele nostres Columelles potemns O ramlió eón' c ombat-de nele
eta mateixa. Vull dir que mal
co per munyir, perque la najo. lit:cs empeltats de Lott:s Blanc: er- arnb preces de bicahornat
ers Muñoz, ela erpanyola de lo- arces dele äfids. Perqiel e /s ands.
ningú ha vial que de una risc a na de les maquines no escuren go. tal com convé per casa.
tntliora, omis a e m-mies i fiarles. Les f.-U-tes les categories sorials,
bovina no Hetera en surti una be la mamella i precisa que es
mines s(b) holles
iuteliigents
Es aixi que a Catalunya la parcelfet i /l'han farmulat.
vaca Ilet: la vaca ha (resser repassin a mà.
i Retires, lar el o protezeixen.
ladó es maMfesta, i la ba32 ere fioimPila ce una familia Hetera.
desinrevessada nanomn proteceld?
Les maquines de munyir, con- »ea—reformable—es una societat ; no
E i mal es mes (alce.
ord.
I.a echó (le la raea, en par- tra el que inolts vaquera neuen, calen setc:imcies que vagin
panya
haea
. igut en una doca- Oh. 'sol Observen-los i les Touren pua cercar
lant de bestiar, no es pot &i- ni estraguen ees vaques, ni fan . Iluny ço que aquí estilem. I les leo- iii.lneia perdurable i indntura - jar pel roser i en a rribar al e-cesta 1 d'un
notare)) cebra ti fan. podada e Ihr,
zar (le banda. La rara, en defi- malbe els nena-roma Al alas- ri c s reformadores, més o menys pla- h'e; en una decadencia que no Afid
neiva, no significa altra cosa sol. de 'alota, una maquina del taförmiques, tenme la consistencia te rernei muI g rat lots eta ••s• pessiskdles Ces que li Cas treure una
quo una col.lecció de tamales sistema Sharples funcionà du- dele pous d'arena tan gelosissims de fOrViS í malgrat l'ajut interessal d ' iliglIlls tränsfugues
tetes elles dedicades a la ma- ran!. dos o tres anys i l'amo, En serrar l'agua. que mai la retorn.m.
tai t tI lunya .
rieres Cooperativos d e Catrilunya, aist
teixa fundó, yo dt), la produe- Nassari aIibd, n'eslava molt
A F.: S.2t
com ha crene'd ihr la majaría de Siadicon1imt,
Cid de hiel.
LA SAL l'El? EL BESTIAR
R es ll i ( leceel e m eRilerar CIS
mt.,
Arfreles. peden: mis entitat, conAra mateix a Vieh. a! Tint, el • Els animals nceesaiten trobar en ele talans d'aquest programa; Endi
En altres llore, ja M'un exposiderar-se nora finolis Yero,: s'r ,,,en
sat extensament que la rilea seu propiciad En Puig, Film aliments una cerca quantiiat de sal.
encestral dels governs cast._ CelJelrarjú Alri g A "hla
nrinades oon g idernrions reapeete d'A he.,
M4s apropiada a Calalunya
compraf una de belga, que tic. Pera les ea:vedes de l'organisme va- llana per
Ca tal u ti n a és su C viruela de conperació A g raria i acaba
la snissa o schwyz. La bondat tualm o nt intal.lant, amb rien ancle la classe
rient per impedir (in:llano]
l'edat,
melanina/ la unte, dels a g rien:teme, per
Je
Calabya"
d'aquesta Tina ens asaegiluia al la qual mäquina. segons diuen, feina que fa, etc.
mesura legislativa favorable a
fer front rtle enenfieS Une un eje sen ni
menya tres coses: no haver no caldrà repassar les vaques,
un
Així, per exemple, els bóvids, el,
si.I inoment de ditien/tati la seca
la nos I na terra, i el deseoneixedainp e rtar mes vaquee, un cop i si real»tent tía aixi, el proble_ potes, els equids, necessiten menys s a. meni de les nostres neeessilats
t'enlació.
LA CiltISI VINICOLA
s'hagin acabat l e s barreges;
ina deis rnossoe munyidors aviat que no pas les cabres i les reselles, cha mes medestes, es garantia sa11
senyor Extrem manifesta Tira
CON"I'l/A
/Nnus.
contra oj ota t per In in rrrd «chi da
una ilarga durada de la lid; podria quedaç soluclonat.
atiMals joves i els culis lambi en de- tisfaelaria que mai res no
'Mata
EN LIS ftEGUDEri
griens
er(dies leer u la destiLlemid
En el Valles són molles les manen més que no els adults, cf lees- I indrein. Despres de laceh a anys
una llet rica en reantega.
Diumeuge, ella -S de-la corrents_ se
Valenhol i p l sea emplea fraudulent en
La eomarea que no p r e o- vaqueries que vidrien adquirir tiar de treball no cn necessita tanta d'Espanya una, els governs
celcbrä cí la dita loealitnt el mIting
els rin g, /icars i begudes, en detriment
cupi de la mea e$ trobarà so- maquines do munyir per tenia con cl que produrix carel o Sei. i els
Anunei:11. tenint No 3! tentre - r.3 Arde la sa I ut pl hl ¡ea, arrui nan t el soMadrid ignoren Piteara que els
viet, que, si deixa de fer conti- sulictimt numero de vaques.
animal; criats a l'cstabla tumbe exi- problemes agraria i •
tesana que, mr,Igrat les inei.miimeies
fert
vinyntrr .1firma
ei ce om.
alakne
san
Però es evident que el tipus geixen una alimentació ir.es salada que
auament importacions i les
',mi lis _ o st13r, insuficient per ,•in i - Fl ns g lm les lleis N'evitarla tal ruina.
única a la península.Aiai ho del
trios de les vaques comprades de vaqueria Inés general eslis el que es crin a l'aire Eiere.
ten:r els viticaliors de la del
3loss¡nis JOsel)
M'Ida ni)Vira diu
dern0slr3 la poca anys el se- Priorat que mac q rregn, reo . a l'acre, que,
a. l'estranger es fan reproduir eompost d vuit a dotze ('aps,
de no obtenlr la o iddria amb
Co Ma lila general poden adme
lenint en compte que bona tre's les següents quarnitats de sal per nyor Alba — que alguns ennsi- per re g traordihnri iutecs que baila present ramnanya, sera impossible tenamb animals d'altres liares, a la
dore n, junt aní l'incoas/out despertat.
IcetIc altre, par quant la viticultura
Ilarga. la barreja de rares aca- part són molt aprop, a cap i per dia:
Melquiades, la reserva decisiPrest!I raast1Si,an Aapo,ls, r i.
'tiatirit aleen analireaut ein A¡versos
ba o per una baixa total de la l'objecte que la mäquina reBiwids adahs a Tengren. 35-4o grrn.5.
el,r,sideut de 13 (,) n , ne o nuullty311Iva
faetors eme 'loenmiteti el mea) del vi.
de la política espanyola
prO dlieriö de Ilet, o per una dissultes económica, es podrien Ved^lls.
io - ca —
1. En .l,,-,'t :Mas 1.1averia, aleable:
Explica In invert. I() fraudulenta dels
co
n mb un projecte ilemagügi u
'
ntinuilat en la produeciú, de associar dos o tres vaquera,
Vaques Ilzteres.. ... 30-35 —
N'Igunsi
Castellvf.
preident
del
alenhOls inelastri alS 1n I enervar n iuteugua: aplicació a l'Anddlitein.
Jornal que no hi ha seguida, que inunyint lien darrera l'altre.
Bous de treball............ 20-3 0 —
dkat Agrfrol d de Guinmets ¡ seeretala,
fruit ele la destil.latiel de moriiec,
terra (Ju s
Per acabar. Els avantatges
que a CaUna vaca bona Hetera. donara
ri de la Cambra .1grIcola del Priorat
Eraus
mtlasses, gaiinfes i anees
talunya, que ocupa e-egurannent 1110Sen :losen Mari)) Rovira. en re- senedatan,
unes ches que devindran poe immediates de la bona vaca Heproduetes.- en la hila nuijurin impur. •
Il ekres o al contrari una vatera i de la qüestió del melase
al neón el primer lloc pel re- pr000ronciCI de la Chinata Agrleoln da tats de Iestranger, drinoOvins i caprius........... 5-8 —
e raut nint)
partiment de la propietat.
Slant Saduraf ele Noia ; N',1belem
ca que no ho era gaire, en pro- munytdar, compla rit per alt enxifres e q s grano heneficio d ' uns pus
Porcs
eld. pe , eident de la exim ia:in Agrícola
duirä una d'exceLlent. Tot això bla, es podria dir, que les difeindustrials, arntinnut a milions de faPerú l'Espanya miserable, que
eh; Priernt. i el ser.yor Ciastellnon, del
sdu les sorpreses del mestis- rencies de produeeia en tina va- LA DCIRACIO DE L.4 GESTACIO pohla els earnps reme picnic
all l ieS quo es elcdiemen a l'insubstituiS1ni'lleat Vinícola del Bilis Lriorat. a ble ialltiu de la vinía.
satge.
quena composla de vaques trinEN ELS ANIMALS
li • islor, lampoe (Alinea res.
itereS 1 le: re prese/II:1(43ns segueuts:
La camptinya actual es diriseix senIlett's aquí algunos dados que
laiaral de una comarca va- des foren, pel cap beis, de mil
.Qui no eaneix l'egoisme dels Vi, o ne Extreme: i
Maria
sen g illameut 3 l'estricta coiniqieneut
quera ha daleaer de disposar de litres dc let de més per any i es refereixen als animals (lu- hornea que han governat fina representante) del Celler Cimperatiu de jä Ilei si ni g t fos, automätienment
vaques totes elles fortament per vaca, i quant a la maqui- to esties:
ara i eegurarnent dele que gn- t'ab: p f; Josep Esplugas, represeninnt
teil desaparelgeria.
na de rimnyir, contportaria un
ll eteres, i que a cada generació
Euga 11 mesos (330-340 vernaren? is convieció de tol s ire l'.1juntainent, i Josep Henel. presiAfirma epie cls paisso g estraneerg
Ce lloc d'haver-hi una batan es estalvi de cinquanta cenlime dies); somera 12 mesos (36i que els política espanyols cons- dent del Sindical Agriera i Calan lía- Segileilell ami) la maje nteneid el descor
u .313 1,U: J031,1, Ereilt Siamleu
ci' leS); vaca 9 mesos (270-285
n'
enrotIlament
da 11 propa ganda actual,
eprovi un augment de llet. I per dia e per vaca.
titueixen grupa organilzais
Aseas Amens, ropresentaut, del
ai • C s olarnent es possible aeonconforme demostres la Preonsa profesM. nossell I Vila dies); truja 3 meses, 3 setma- nnieament per a l'explotació del losen
Sindigat
Ile,aadg;
ja.0
Agrien/a
de
seg
sianal
usrlrirs de talo pal,os; prenes 13 dies (l15-116 tríes); ca- pueden.
uir-ho tenint una sola raça,
SeiS Algueró, alealde de Mora In Notot p rocurant,
ValeiSen intere,ens partieularS que gesbra i ovella 3 mesos (148-150
per una selecció
ta. i .41bert Pinol, de 31,,ra Tr.bre:
Però encara que així no ros,
tionen la inudiffettei3 de la legalirat si,
dies'); conilla u liebre prop d'un iinpediria la realització d'a- Josep Verned Josep Vcrnet, d,leant
progressiva l'augment constant
gell i es pugnas fmpumement ene apsas
Un exeniple
de la produceió.
Mes; guasa i linpa 63-65 dies; quest programa, la incapacitat la
1'.
a Vilanoca 1:,cOrri3160U;
lar sins ande alcohol Industrial , ens
Encara aixi, la qüestió de l a .
tauearfetu indefeetiblement l'expartaStutgard reuni a dan-crics de l'any gata 55-56 dies.
dels hornea que el signen. (Me Dulnénee t'erne',, alcalde. i Joeep
Pels
animals
ovipars,
baria,
presideut
del
Sindicar
Co es, lía fet mal el senyor Gasset,
Agrroda
vaca no és acabada. Entre les passat un Congrés de Cooperació
1
de Bellmunt ; len Ja q u es, del enal de
que
posen
ous,
la
dnració
Resana ele dieeureas el seucar
t
vaques duna mateixa raea hi Agricola. En un sol any, l'augment
que; si no cns egnivequern,
la U. 1', e. a Sorra d'Aliaos: Matices,: expliennt 5 i erateis Pari ps l'nellIaCi4
ha di ferencies de producció
jacta
do la ineubaeia és: eanari
de societats, tau de 2.591 i el total
estat ministre (t0 Emnenl, deu Era. president del Sindical Agrfeo/a de la I'. 1'. C. en ele diver-,os seetors
-16
1
3
dies;
echona
18
dies;
gaene reclamen l'atendí, del vaallistament d'associacions, de 36,235,
irrigarles? La pnIftica hirfrOu- do Mentroig; alcalde i secre:nr)
d, la sera tne-,a ea beneflei de la
llina 21; gen dindi 30-31; oca
1 que e$ necessari (liaro diem el 75 per loo da la Coopera- 32;
lira, que constittleix el seu ca- Mnsr i'd if alcalde de Guiatuels; ríela, cultura. trehnnt-se disposat a arribar
änec
30.
•
ció alemanya f48.coo societats).
ra)? de batalla, be aconseguit rió de la Crac, de Tarragona ; Agustl /j ets en les eireurrn•tancles erigeilin:
representant de l'Ajunta- finalment feo constar que, per ccord
vaca que tingui una boLES TREBALLADES
I sembla que la força de cohesió
eorn única raalitzarió l'escleve- Bargalld,
caTeta
g ran, barrada, un cap relä.1te:ep l'e-fret i :fosen Morera, 4.11 ' Consell Directiu. tue suspendria I
no fou altra que el sistemätic aparSol ocórrer, després d'un temps
reir motín ifironies als am- .050:
tiv
en representada drl Sindicar Agrit ola
la prupaganda oral, per a renudar-la
ament pelut, el pit ample i la tament de les societats de toca acti- Ilarg de sequen, que les pluges tar- bienta politices inadrilenys.
de García i &tres represeutarions.
Can proncide en g in transenrregur les
resplracia franca; el ventre ben vitat política, be que els individus res- d anes se Ics begui la terca amb daEls
agrioullnra
catalana
ens
Inii la pis di:el/M.0n
senyor
Bardeeenr otliat,
generals,.
les anques ben
tea !Inicies per sumar-se als camps lit i és freqüent que l'herbei sigui a quedern tan tranquila després celó, agraint la iniciativa de la U. 1'. e/rechine
an-Iples i la
Llegides les renelneinne, torra entinpell folgada, sera
que vulgunt.
eu PeIrbrar
teviscolar-se du presea, per migrar
tina rn
expliennt
tad/es
per unanimitat. ig ual ose a TerJe llegir el programa del goäquina ben construida
S'estila aquí, que en mostrar-sc revera transerndimela cia l'eeonomin
sembrats amb e) poder xuclador deis vern
ra sen. Matterell, MI:mea, Maneen i
Per pre parar les matarles que
ennerntraeir;
enniter da vl i arahä leal /a presea.
fractaria la muntanya als peales,
artels 1' amb l'empestament de la liban de fa
• ,
Per
a
l'agricultura
de
Catabricar la Ilet. Pera cal aquests van a l'encontre de la manta- quositat (lec roben.
Unió dels oradora.
L'alcalde tanej
niornelent
lumia Iliberals o conservadora
tart / h é
1:1 teenVor Cestellnou poeta de rollen
'
p.erque la maquina fin- aya i, clatellada va i . miting ve, el
I
defensar-In.
Recordar-ho i viure amatent, Es de Madrid són e! mateix.
la constant labor que realitza In Unió
en
durada,
que
estigui
m'In'l'ola els oradors foren mole *plan.
pag2s vota i, en barcal votar, qua re- xarcolar sense mandra i, en 11ócs esla
de Vinyaters de Cntalenya, a la nnat
da en quatre puntals ben bentt.
dits, regnant eitraonlivari entusiascaients, csmagencar primerenc.
August Matons es devana grau nombre de Calima 1 l'a- me.

YfIC3 lielUrd 1 13 1114111113 Hi

Segons calculs d'economistes competente, el comere europea d'exportació de frailes puja a uns so& milions
elt• pcssetes i les previsions sán que

ue

ft lerdreol eidc;
Ahir, al vecprr ,l. .':...ervatori Pa.
bra ens comunica que a les cinc i
cittquanta tninuts de la tarda, cls setas
aparells sismográfics sentiren en terratremol ben prop. A la poca estora,
el corresponsal d'Alella cela digne que
l'epcentre dcl terratrimol baria cual
entre Alella i Te ils i qua en agua::
població l'havia sentí: tothmn,
trepidació de vidries
A Barcelrina, ultra els aparells dels
observatoris, també cl seni'.ren algunos cases deis abres, especialment
Tibidabo, en les quals ressona can un
tr Ilunya.

La

Música

filcu's an cl sumari del darrer número de Revista Musical Catalana
que edita l'Orteó Catala, al qual número shi acompanya_ on un bell suplemmit. iS reproducció del Reliquiari del rei En Jaunna
Festa a la membria del reí En Janme el Ccnquistador, amb motín d'ofrenar a la Senyera un Reliquiari,
donatiu del president, En Joaquim
Cabot, contenint un rail de cabella
Reí, present que len a rpricia Catala. En Joan Follu i CodMa.—Ehs
rabells de! rei En kraw a la Ilustra de tOrfeó, Lloren Riber.—Dra de
Raum, Vice-Vinyes.—OrfcG
Obra de) Cançoner Popular de Cataterya.—Noves.— Necrología.— Seceiti
Oficial,
se

L'Assnclació Intima de Ceneerts tä
crintriietat en fern al eelebrat bartola
Silee Iloiruer Ortegren, el qual dona-

ra a la dita entitat una sPliei3 de he.
In vetlla del propvineut direndres,
din 20 d'abril Ultra I, n obres del res
pertori classle. Integraran el programa
compotürions (3 . 3)1(01S AUPre Inanp)ela.
ment tlesennegndes del, :mitres tila>
der

rtn5nien. CoLlalavarä eu aqueees

la notable pianista catalana Na inane Mbalit.
Com toles lee andlelons mu s ical,' da
la —Intima", acta resentida si, 'ene
adherl un.

Diumenge 15 d'abril de

LA Pi rriT,trTT eT

•GASETA LOCA
Sana d'avui, diumenge segon despees
de Paseata: La Divina Pastora, Sants
Teodoc i Victora, martirs, i Santa
Basilissa, verge i màrtir.
— Quaranta Hores: Església de les
Religiones de Maria Immaculada (carear dcl Conscll de Cent). Hores d'exppsició: de dos guara de nou del mati
a dos quarts de set de la tarda.
— Adoració Nocturna; Tora de la
Sagrada Familia.
— Cort de Maria: Nostra Dona del
Transit a Santa Maria del Mar.
— Vetlles en sufraii dc les animes
del Purgatort: Tetas de Santa Te-

resa.
— La missa d'as-ni: Color blanc.

BANYS RIERA
.SERVEI PERMANENT
Sant Pau 18
SALO ESPECIAL DE PERRUQUERIA PER A SE-

NYORES
* Inauguraeró; Dilluns dla 16
(»tres Bon-Temps, Quintana, 7
El Consell Directiu del Centre
Autonomista de Dependents del Comere i de la Indústria, convoca tots

CIS seus associats a l'Assemblea general extraerdinäria que se celebrara,
de segona convocatória, dimecres vinent, dia 18 del corrent, a les deu
nit, per discutir i aprovar els Estalas de la Mútua Infantil.
Donada la impon:inda que representa per a la majoria deis soels
aquest aspecte del Mutualisme, el Consell recomana la mejor assistència i
puntualitat.

el dit Sindical de :Vetad, neordä elevar a V. E. respedluosa protesta per
l'abundö de personal i despeses Inc
profitoses i Otils al pat g , que dificulten la nivellació dels l'reseupostos de
l'Estat, coca no sigui tributant nnib
ratees el contrilment. el qual no rep
els benefieis a que es ereu nmb tlret
pel sexi sacrifiei. Al muele temps fa
conster predlonunant ala nalgas catalans de no refugie de eap
les metieres. en absolut, les de l'Estat.
pertl ereu que :u-puesta i aquells han
d'essor sempre els justos i proporeio.
nets. 1 cono a fi preetie s'atreve:e
proposar que testa tributaria q u e cae

ros t

ELS
MELLORS t'elai, 50

Guant Meix
Patent núm. 84.135
No äs faeil trobar en
.guanteria 'femenina r e s
Mes “Smart" que el guant

Fases

pedida pel Col.legi Oficial. per nes111seguir substraure ima siAie de difieultate de trämit q ue reparen satta'ans
per manque, inroluntärdes i per es itali
tases oficasment l'exereici de la Me.
dic¡oe a to t ei que no eatisfaci patent.
Aprofita l'ocusiti per manifeetar la sera mllunceió als treball que respecte
a l'impost dttilitate eStä fent la Federada Nacional de Collares de Met.
ges, permetent - se sIgniCiear que trsentre rigorosament s'exigeixi al metge
el pagameut ele tributs elevats.
aquest de perectee o pereebeix tard.
els ecus honoraria corresponents per
serveis prestats Pe r m anifest de les
Beis. Tot el que eleven a coneixement
de V. E., amb la seguretat q ue el ssen
rete i juer procedir l'ara possible a la
seva oportunitat la reelitzacie dels de.
Is iirs de la classe mediral. Dóu guardi
a V. E. molte anys. Barcelona, 11 d'abril de 1112.3. II. Puig i Salo. T. Lilequet Itubricat. Hl ha sin segell en tinta que diu "Sindicas sic Metes de Catalunya-.

hieda, Argenterla, Rellotgeria
LA ISLA DE CUBA
Immens assortit en medalles
d'or i plata i nitres anides propia per a Primera Comunió, a

preus reduits i fixos.
r e .Jasi 7611A.

Banyeras

Com esteva anunciat, diumenge
proppassat /a Socielat d'Empleats
d'Espectacles Públics de Barcelona i
el sets :adi celebra reunió generale
quedant constituida la Junta de la forma següent
President, Josep Bizcarro Fibla;
vice-president, Joan Mirabell Pla; s ecretari, Josep Vives Campos; rice-secretari, Joscp Ibars Liercla; tre:Or.er.
Josep Serra Joan; comptador, Lage ni Palomares Gutiérrez.
Vocals: Joaa Tanteos Gabriel: Antoni López Mas; Agusti Soler Biasce, Jacob Alcey Mirapeix.

i Calats-Nleroeria Bonet,
Claris, 15

IIHM10

Rda- tiniversitat. 37. cantonada
a la Rambla de Catalunya

'zoo
r?-ztícip a la scm
li le, que
tan de se nllia casa del

pesantes que portava.

Reial, 12
CrIstalls 1 Miralls biselats

MGIA,

1188Ei rd'

Placa

viVidres de tóTs claases:
drieres d'art. CASANOVA, 32,
entre C.,.., rts i Sepúlveda,

g
17, I>TA.)
LACO

Tilldrà lloc dillEly iifigill
::

17 d g l corro111

D

. ELS PARTITS

CASA TORRES
La que

seis

La manca d'espai no rus permet
ocupar-nos dels dos partits jugats
aliir; en la Postra Editid d'Esporis
de demà, dilluns, els noetres lector;
troberan una extensa infortnació
guste dos matchs.
Apunteen tan sols els resultats, ele
quals forcn d'empat a un gol el Martinenc i Gradjanski, i la vietória de
elespanyol sobre el Viktoria Zizgov,
per dos gols a cero.
Aval es repeteixen.
Parlits d'avui:

rne:s baeat fla-

nes i sedes. Bonavista,
1 6, prop Passeig de Gra-

cia.

Tosen Sales Pastor, de 14 nnye, fou
atropellar per un auto n la Plaga de

—

paRri II

l'Hospital

.11

f;ASA GUITAUT 7

feaixa Pensiono, contra Anglo Bank
Esports Club, al eamp de la Granja
Experimental, a les nou.
Espanya-Jemiter (camp del primer),

rndlol de l'Anget.
Ultima ()les de la 011.05 EXPOSILIO
de les novelan de la temporada

"

CAMISER1A
SANS
Boueria 32
3

Gran assoitil en cabales
GRAN TORREFACC:0 DE
CAF7.S
La gran torrefacció (le cafes
LA GARZA garanteix les millora qualitals i ola prens mes
Inotlerats, per tenir casa pròpia
als palcos productora que selecciona les classes boncs i per
forrar en gran escala amb la
maquinbria nks potent i perfecTres classes úniques de paladar
invariable:
LA GARZA, tipus "Selecte"
(barred natural,
LA GARZA, I ipus "Anita",
(torra( natural)
LA GARZA. tipus "Familiar"
(torrefacte',i
Les millort. qualitats i els millora preus
ALSINA I PEREZ MARTIN
Telefon 696 11.
Diputaciö,

Xatolats-Earcia-r:leus
Bentost eouegut el rendirte dels
;loco Flteals sie 'lees, publicat atines':
dies a la Prenote hom agote:era
a les penyes i verdes literaris i arteRes, que la flor natural
olstinnuddt

ATENEU OBRER
DEL DISTRICTE. SEGON
Tal com estava antmciat. va celebrar-se dijous a la nit la vctllada intima d'Art amb una nombrosa i selecta va:curra:le:a, que aplaudi amb
entusiasme eis diem:rus isómeros que
usrr.p,"snven el programa.
Llegircn pieesies els senyors Josep
Rafel Berta, Josep Sabrafenc i
Na Elena Font.
En la part musical cl notable tenor
Joscp Maria Canycllas feu les del:cies de l'auditeri. interpretant diverges
compesicions, acompanyat al piano per
Na Carme Guilcra.
El tercet cempust per en Joan Ferrer (violi), Manuel Ridi (violoncel) i
Na Rosa Montaña ( piano) , es feu
aplaudi força. cl mateix que le: sena: metes Lluisa Alsina i Carrete
tocant ei piano a (matee mano
El prestdent de la Secció de Propaganda i Extursions. En Joan Montaña TC5llnli l'acte amb un parlament
de precies, que fou molt aplaude.

Rebut un variat asmortit en
arnerlranea 'ingleses le tricot,
per a Eeport.
Darrera ere:veló de la temporada.
Al rifé Brasilenv", del Paestig,
Nacional, e, batallaren Vicens liarme
Terol. de CeS nuys i Antoni lieneee
teineea, 52. El Peleeis; sarti de. la
Muelle cuelo una contestó a la mautlibula mies ¡oc i la cama remera trenLada.
Itt Barcelet, ilespree de curat al dispeasnri are la Bar eeloneta, tau trasItadat a •1.'Hospital Cltnic. El Bastos fou
detingut.

ORS
FUMAD
Colleceioneu 10,

a les unge.
Unió Esportiva Sans-Júpiter (reser-

ves), camp del primer, a les once.
.1 la tarda:
Gran partit a profit de l'Hospital
Chaira organitzat per la E. c. C. F..
al camp non del F. C. Barcelona ,
1
Gradjanski-Martineac.
Viktoria Zi g kov-Espanyol, isl camp
I d'atte.:Ate darrers.
RUGBY
ACTES PER A AVUI
Rugby (a dos quarts de guatee):
Al camp de Sant Bol: Centre Autonomfota de Dependents. contén ()limpie Rugby Club. Arbitre, Ce«,
A VIlipófirom: Unió Esportiva
Samboiana. contra C. N. Barcelona,
Arbitre, Camino.

folLeé,rafies

deis jugadors de Futbol que
s'acompanyen en cada llibret (le
papen de fumar.
SPORT
Es. el millor.
La nit tel divendres al disealue el
vigilant Emili Novelles los eViAlll pels
vilmente que a Teeraia del aranero
del cartee de lee Beates hai havin tuso
individlus sospitosos. El Noveiles pm,
tira un registre a reententaan csenla
i 1,1 traba, un euroltovi que contenM ull
IsurbiquE una palanca, una serra ami,
leuts a tot, dos s s ostats, nu toronbi,
sera gran i un altre de maja i does

tulles de serra. Suposant-se (me tot
aix5 hauria servit per cometre un rcthatttri, l'erra posa rles totes les einee
a la dieposiele, del jutge illestruceia
que estava de guardia.

A "La Parisienne"
Calçat per a senyor, des de
10'50 pica.
Caldat per a senyora, des de
19 pies.
Borceguins futbol reglamentaa 19 [des.
ria
Calçats a mida, des de 20 ptaa.

Compte del Asalto, 17
Per a comerç idiomes, Ta-

qui-rneca, etc., estudieu, scnyor
o scayoreta, a 17,CADEMIA
COTS, Garrar deis Ares, 10. • ora. 5041 A. La rinds important
d'Espanya.
Recaptacif, de Contribucions rus
notifica que la veraptad • isl de les quotes
per annments tl'in s lustrial de la erm i
corresponenzs al tense, i quurt tri--tal
mestre. linda el tertniiii vutuutari

vi rea3a11 dia itt, enneedint l'Arrendulärin una pteirroga de ‚'Inc (Des, que.
atialtartan el dio 21 de Vetenal.
ES do,les
Ser efectia el

incluotrials
dit angroeut abans sie la
per aiS

citada data. per un ineólicer eu n'Aman.
sal. it ante.

CARDUS
PA1'ùAiG9ES
Poctaferrisa, 10
PARAIGÜES
Ferran, 11, casa

an

LL

r

rn

C3

Es vel
en

LORYC

periec(e cstat, completament equipat

Raö: Lltiria, 20, 2..1.
de 6 a 7
A-el-F.7E331E
A les onze dcl mate. al camp vcil
del F. C. Barcelona, serä donada la
surtida als 120 atletes que han de di,
putar-se el II Challenge Pere Prat.
el qual, a l'ensems que constitueix el
Campienat pedestre dc Catalunya de
feas, es el concure de les quatre
done (França, Italia, Espanya ) Cataiunya). El trajecte ils d'onze i mig
euilennetres. donant la volta a Barcelona.
Despees de la sortida dels atletes
es ferie al mateix camp, la final del
Campionat de Catalunya de Lluita a
la cozda.
El repartiment de 'premis als guanyadors, tindrà Roe al C. A. D. C. I.,
a dos quarts de sis de la tarda.

Consta!, per la S. E. B., d'onze a una.
Partits de selecció de bassc-ball, al
camp de l'Hip6drom, per a seleccionar
les "novcnes", de dos 'quarts d'onze
a les dotzc.
Prefieres ellininatóries del Campionat eatele de "basket-ball" a l'Estadi de alontjuich.
SECCIO AERONAIITIC.S. DE
"PETA RUIN"
La Secei6 d'Aeronauica de 'Penya
Min .' celebrara diiluns vinent, dia PI,
n dos guatas (rozne de In nit, una ves.
ahí rinematogratin a In sala de projeecions. galantment cedida a aquest
fi per NE. Canturri, cernir /Je la Diputaciú. 278. baixor.
Seran projectades una sèrie de pellIcules d'aviacie, que aran reviure els

term.s heroica dels primero aesaigs altals
totes llurs enweidus. Seg uidament ea

projeetaran filtres pellteules d'autowobilimme.
Agneeta seasió rife reservada als actas de "ernya Mies" 5 als representanta de la Piemos:

FUTBOL
Diumenge dia 15, a un quart
de cinc de la larda
Camp

del F. C.

Grans partits

buidos de paraules matee%
de mètodes i receptes i mnquinisr54
per trober la Netitut. Aquest serä cl
1101/ mestre. Fa un niagnifie elogi e
saviesa, i diu que el uou mestro tata.
bit d'doser Flcome que l'encarni,
Aquest non muna., en suma tei, alee;
la eatttlaisitzaCiei de la d'Aunarle.
Cal que comenci, joven 31/11CP, la e¡e
tbria Cataluuya, poi:, fimo era tee
mes coneixeni la llegenda. Per fer e¡et
leba d'oblidar tot el que lia estat ¡
crear voealtree la cultura 1 la tete
independencia de la pàtria. El el,
tuesten lis d'Ala que beu de mirar la
vida cona una Injusticia 1 tina (hoce
/lila. Pulen ed ue l'homo untado
mesura per la profneelitez de la eeta
bonesa, que Os aquell sablee egoi.ore
que supera els propie perita interese"
i per la tuagnifieCncia del sets intrEke
te. Un non mente ns 'brin q ueval met
«rode «'teilt de bales el carrer que es
ras de fase cota l'alcalde de Cer11.
El senyer Donauee aenba linee ne
wagnífic i litorari apelen mreitraut
l'heroisme i Vabneeaeló del Uso mes.
tiudree
lee I elegí: Seas,. patxia
cultura: senee cultura no tintinen
trint. Tut dl *entre afee vol dir Isibettat. 1 INSuie earn1 viable per assolir
les mans

.1nAare.n

FUTBOL

Deeeree de cursi
de la Santa Ecu-u.

-

ESPORTS

ussameme.

Santa Anna. El Sale, resulta nmh possible fractura del peu 'led.

id HP'

Caratuels "PIROPOS"

ENRIC RIBA

RIGALT I BULBENA

E N n-0eQt.
DULTO

el pulcre i conegut poeta bareelssnf
Palau Nimenes.
N'Artur

Material Fotográfic

Ahir fou portal al dispensari de
Sane Andreu. Josep Gabes Farres, de
trerta dos anys. el qual feas trobat
estés en una vinya de prop de la
masia "Can Dragó". Se li aprecia una
ferida contusa i profunda al coll i
una abra al bree esquerre, la primera de pronóstic greu.
Segons va dir, fou agredit per Uns
desconeguts, eis quals li robaren mil

CALE NTADo gt GLiECE

-responguiatm'fcoda(Me per mitja de la patent ex-

MOBLES OCHOA Sangra
SON

sentants i dependents de la dita
empresa que es presenten per
concertar ets ajustos d'enterrament, a fi d'evitar la intervenció de persones estranyes a ella,
quo dificulten i encareixen els
serveix.

en un acte d'En Juli Dantas "Les
roses de tot l'any", interpretada per
lee eminents actrius Na Ramona i
N'Agneta Mesen.

1

Martinenc

internacionals
2,10iU

Campió de lagonlavia
contra

F P PeTINFNP
Campió de .Catalunya 1.' categoria, grup B.
Preus: Entrada general
2 pesseles: Bancs, primer
rengle, 1 pessela; Bancs,
segon, tercer i (mart. rengIr. 050 pessetes.
Els socia' del Marlinenc
bauran de pagar la mellat
de l'entrada.

A les pan en punt de la

tarda

Parid a Infiel de 1"110811ilill
Contindraa (tuca seleecions
de Clubs de primera cati.gorja, degudament cacoMes

El prodeele integre de l'entrada es
destina a engrossir el tiene reunit per
a premie i despeses d'erganització de
la V Volta Ciclista a Catalunya. Tote
ele corrcdors s'han ofert a córeer gratuitament.
Es,s erts del mar:

Selecciä Playa
Camp ami del F. C. Ildr-

eelona
Valuusos prern:s per a reqinp guanyador i de
•rack') pel venut

rsscuses, es curen ramciament tuna

Comenta Olimont.

Primeres Comunions

TA Celebra d'Adherits a Ice Fircs,

Devocionario. Recordatoris. presente.
Llibreria Subir:lun. Portaferrissa, 14

recite/ de la (7.ambra, a la eual
eols podran asnistirld les tases incite,-

RESTAURAAIT ROYAL
•
Se.ló de Te
cada d'a te ciansant de e. a 2/1
de P. i dinar a l'americana, de
9 a 11.

l'Elixir

Glität mima

a preus minims

PELAII .10
HOSPITAL 27 ¡'29

de Mostres de Barcelona avisa als industrial,: interessats a oeste, :usual,
manifestacions dum per al próxim die
19 del corrent eonrssea In Junta general de nora constitució del Consell Di-

trinls que figurin adherides a la pró g imo Fira.

Fino el dimecres, dia 1S de l'actual,
polran. els que le, desitgin, firmar la
fulla d'adbesió a la eirmiona l'ira per-

El Sindicat de eMtges de Catalunya
ha cursat a l'exceLlenttssim senyor
ministre d'Hisenda la segúent insten eia:
Eieelentlesim senyor: Els eoteserite,
Hermenegild Puig i Seis j Temas Busquet Teixidor, doctora en Medicina, in
la ¡mea qualitat de president i secretari, respectivament, del Sindical de
Metgis de Catalunya i per acord
la seva Junta Directiva de 5 del convete tenen l'honor de dirigir-se a V. E.
1 arub el degut respecte esposen: Que

sonant-se a les seres ofieincs (Pan) i
sind tindran dret a nesistir a la men-

cionada junta.

.101 ES VILANOVAUNI0,6
La Tenis) d'Empresaris
Pompes Fúnebres de Barcelo
na, Societat Anünima, inleressa

del públic que se serveixi exigir
el carnet d'identitat amb la conresponent folografia, als repre-

PANYERIA
Per a senyors, senyores I llena

LA TEXTIL CATALANA
(nora registrat:

Venem únicarne.nt
classes superiors a preus 11 mitadissims

Immens assortit en lotes lesclasses.

RECLAM
Per a aquesta temporada

Corte de vestit estam superior, fila doblats t en trecs,
-t'enlabies, a Ptes. 46 els tics' metres. Vendes excluesIva•
ment al detall. Placa de l'An gel, 1; Gran Via Layetana, 29.

FIAT
Torpedo 501-10-15 HP

Fessetes 10.750

BarCCIOna

m6amaiminestealaummermseemaaaM
CAMISER/A

11 1 1 A1

VELS

2

2, Portal dc

umeETES LIME titüc 5 11,
4 ..

ChnSETE . t'el,'
"

IIJAIRTE8

CO3E12 si-311

11

9"
16

Les entrados 1 loca:data
es vendran fina a la una
rIel matí, al rarrer de Fortuny 5 despr65 al eainp de

jec.

A les dotee, proveo notació a la
piscina del C. N Barcelona. A dos
quarts d'onze, primera prosa de yachts
per a la regata Copa Primavera, organitenda oel Maritim. A les ouze,
primcres regates de 'reza. orpmitzades
per la Federació Catalana.
Altrcs
Par 1 ts d'entrenament

al

Frontó

Primo: Entrada general,
piiieselee: Tribuna,
Bailes de preferencia, 2;
Populnes i goals, t.
Els socia del F. C. Barcelona. per presenciar aquest
. emontre, hauran de pagar
iii

mitja entrado,
•

fillfiEJ QUE ES
friaMaS!
•tct es cr..n

,•-,11

I'AssocineiA Drogurrin, Produe-

ter Qufruies i l'armat .énties ha ¡m'oilent un ninnifest i ba cursar un tete.
grama n1 Ministeri de la Ooveruneitl
ilp
d'Espanya protestnnt de
Bareelona eebre el
l'Ajuntament
couStan detigacs esiuerals.

pre g ent i l'escierrinidar d'una retiretiritar ando instinto i earnrter !n'opio.

lt

llohgg

3 Nüffil
ut-eim

dp, cllilla

"EL Sol: 31ESTRE*
Con) dienórent n
sl'ahir.
,endre, al vecpre En Cl'istator

nta/t/S. 1571111e.
inrunfusilsle g . Eu g
.iti e noratuent aquel/ dilema guirebd
trägle que solía estar inconie e tet dines
5, eme,: eque es primer. pft dria u s isIs su
ra? Ts,t3 la callara i lata la civilitzacie del món m'in incapaces le mudar
tarä, ter o la natural ce/i dees ee.
mana.

El neu mestre fóra, patser, melée
eue neenes reselmlentent tras els
tres westree turre-ama de fino ara en
un pum d'en. Inés alta i Infds nuda5
trina -1..1
CORTS CATALANES, 613
l'urepa. i sobretot en
faarepC:ii deE
Catatana d'Estudtents
per
MOBLES, JOIES, TAPISSOS
del,: in teressoe eulturals i pa triai
tima
¡
srEstudinufs dllisquerraL
tiss dc Catalunya Fue Europa que
LAMPARES decorad& proCalnlann.
prescindir, de Catalunya letra la
Ramo Roca Mataró
jectcs per erninents artistes
Despr, i a d l anes paraules de presenneetra Europa ni un miele] digne deaArgenteria, 49 i 51
bicis', 1,1 senyor ;lean Illiesiuyol. En
,er vies-,,t a la catalana. Ull Calnlä
647
A.
Telef. 283 A.
Cristófor IlmUéntic llegf la cero
l'enrollen, ovni, üs uso producte amad,
ern,forónria.
Aviu, diumenge, a un quart de chic
nIMA
desindividualitent.
IneIgnifleant, ee
Contiet,e1 dient que ell nrs ern cap
de la tarda, tiodra lloc, a l'estatge
obotnele
a In cultura catalana. 1...2 refs
del coneixeguarslador sle hss co g es
Arui, diumenne, a der quarts de se
social de la Joruitut Nacionalieta
guerra eencedi als «Italiana la insorpitn
1,Ca1/,, Ii plalla 101 el quuc
ment i
de la tarda. al emstr, s Exs:ursionista dt
"Pan Charlo" (Comte de l'A g alt, /6),
ble definitiva fortuna de ealutoluta ereene remembra l'etet'nitat.
Catalunya tindra Ilse una intereso:In
una l'esta extraordinària organitzatia
tesa de la :mea personalitat etea a rinmunoés — dig0 — els culturals I
Stia
earree
del
Sr
sessid
de
projeccions,
a
che 1 d'aleelteres enct. Catnhlnya ir:
pel grup fcminal "Pau Claris", aptopatriAticet intdsressos entabla, siel ftlJoan Nieart, sobre sin viatge a Ale
tractar de tu a tu a les t'elles aficionahit dc la bandera que l'esmentat grup
tur els que m'inciten 3 parlar-viee . jomitaya.
litats.
fa °frena a l'esmentada Joventut.
vee andes. T,en ultres inteneions pesPeed, ¡elle t'ora un nnit triedra? ie
de
In
mera
sita, i nensables no eisn
El programa anirà a cerrec de vatenda. En realilat esquema ronfern- que es mes ene 1111 pare de enIto - s - os
luosos elements, component-se de varia
SI soll
cerrador
a les altres sie nono dalo,.
via paslria dir-se també "L'altre mesnúmeros de concert, cant i poesics,
tre n acuse significar pejoraeid per a ‘.10 TIOUJ eeti:s propia i proinods.
Demaneu-lo a les farmacies i Ronda
representant-se la comèdia en dos ceAquell que defulz deilicadament
/dure.
Sant Pece, 3o, fartnecia Aragó.
les "L'amor vigila" i la bonita obra
triemf faell sobre els l'ella western. El
Tribute un e:nei 11 la iorentut, que
qui
faci néixer a la Isla-ca verge l'aFo usa 5 -is,« i nailfssinda anficipneid) sle
'lima del deixeble 5 seda perstenalila elúria de l'esdevenidor. Si fos
tat. El que e. vulgui superar esansr,„¡ j uH,,i de l'hospital de la Santa Creta GOLA, NAS i OREILES.
sentirla uua dolça enveja.
jo
tautincnt. El que no ensenyi tui extdiPasseig de Grecia. 8,1. pral. Teléfon 3274 A.
1
D ie
andes. Vosaltres sou els <m i Mocseiot
atii. exalti.
(Mi,
binó quo illuesini,
Guarim(nt radical de la fertor de l'a.a (OZENele.
aquesta edat que
la joveneea, cateo
permés, se us %Ano, davant. aprufai, ordeni inetintivament,
tot us
siuni orase restar. pusi proleernee.
vostre Fenal n1 domini de totes les
Metge agregat dels llospitals de Pa • poseihilitats en naviestu i tisirin. Iieroic- erel l'entusiasme d'un niateix El nos,
Os, Gola, Nas 1 Orelles. Consulta de nse fortuna, i Fan ton idos que ',orto- mestre Idea um telnicle vitt de leindf.
penetrnele, la pruienelft 1 la
vil.
sament inoreu teta nextensia del Vol.
ii a 5. Consulta económica de t 2 a 2. Itbla. de les Flors, 4, primer
erecinie. El que predieni vlrii
len fresar. eQtt IU/eU mes?
..-aoltri ecm una moral. El une en Ilee
Laparlar del non mestro em rifetie demostaer eaMi el me; eeni,. El ene
MALALTiES DE L'ESTOMAC se CUPPO radicalment arnb
I
releo a minen house que ¡m'Unid 1 es:
qtt el inestratee lo 4101 n)1' i
dnleiNi per°Mon j e la Ilibertat de la
GASTOgRIOL ROSSELL
ía
de dolor El aCil e:11W
quo perinet disposar de la *ter.
Dipósit: Farmacia Internacional, Rambla del Centre, núm. 17
— midelle suma d'energies del passat, el • de ideen, (ora del d'ell matees,. Tlielrä

Layetanes

cic (dercuie i
A les Si5 CIC la matinada d'ahir, tie
guardia de seguretat va trobar abandonar, al correr de Pulgurigner,
saquet cm:cenen coniltets d'India. Per.
tat el saquet a la Delegació de la Po.
licia del Sud. foren reconeguts com a
procedents del robo efectuat a llastitut Claremunt el die 12.
Per a tranquila:tal del públic, hm
d'aieg:r t;oe en el saquen hl baviee
tose el; conillete robats, si lié elgum
d'ells colasen morts.

Au• Arene:, uAt
reAr,

forr clerio,

Galenas

S'Can lobel ut cniIls ditlih iliocala%

Deportisles boto, al camp
del Barcelona a contribuir
a la gran ribra4 ciutadana
beneficencia.

Catarros, /serenan, BronqUitts, era-

RAMOS

cia.

Flanc

Selecciä

CICLISME

crita.

que entre bits tete do necear aquesta
torea alliberadora d'un poble.
confereneiant bou inelt avine
per la uombrosa i selecta concurra-

Societat General Aulomebils

FUTBOL

contra

A dos quarts dc qualre. al N'eh:idee:u de Sans, interessants curses entre .elie-re, Tresteres. Llopis, Solanas, Armergol, Cabrera, Gómez, lieranyol, Ferrer, etc.
El programa esta compost d'una
cursa a l'australiana, una cursa de
pernecució i una altea de duce horco,
en la qual prendran part teta els ins-

aquesta IMPOTIat Fa el Madre'. el qu.
no ens chalen El Ilull amarre US diría

Coberts metal blanc
Fugoos "Primus"
per a petroli
::tratadores i ensofradores
per a vinyes

LECHERA
,

OONCU LA Al 13011 PETIT 5E' :/A•
Posaba G t.t.S0 COY

,

...21ez=a5-10

n U

T i, PC don:, a l'Atilden Ilars elonf
buen anunciada conterellein sobre el
I501/ inentre'', enearreaada

AGENT DE CArditO I BOBEA
PASSEIC DE GRACIA, 17
Cumplimentaci6 d'ordres
ti,' Morsa en s ealors al
comptat i monedes estrosseres. IntervenetO de contractos corrieriais i pres.
Lees sobre mereaderiea
subscripcions
valora
empritslits, etc., etc.
DIreccit5 telegràfica
"iVIARGENTr."
Teiefo ns: 455 A. i 499 A.

ui.cu "FARINGOL

J. de Llobet

A L MHOLS P UR S

1 rectiiieat3 de 93/pe". EseeciaN
per a Cliniques, laboratoris, f,r
macice, peefurnerics

ANISATS
de tetes ola:as:es
VENDA A L'ENGRO3 I Al
DETALL

AINTiCtil
A.
Ronda de San) Pau, 32.
."Telefon 910 A.

Dlumenge 15 d'abril de 923

CRO NI CA DE

CULTURA
INSTITUT DE QUIMICA APLICADA
ia
La secretar de l'Institut de Qui-

Aplicada ens prega que fern pú•
blic, respone nt a les moltes consultes
• rep la les quals no pot contesque el cura del Protar o:lit-relamen°.
iessor Moureu va destinat als alum,;. j i antics alumnas de l'Escota dc
Urectors d'Indústries Quimicraes i altres SZCCiOtIS de l'Institut; no obstant
hi podran concórrer guantes
•
pzr son es que. amb coneixements cienMies, 5 .ia5eri gu in en la secretaria de
l'Institut. La inscripció és completalucro gratuita. paró l'entrada del curs
solamcnt será permesa als que presutil/ cl butlletí d'inscripció.

LES CONFERENCIES VALERYLARBAUD
La regona de les conferencies que
sobre La jcune Ecolc Litteraire (Rejornaux) ve donant ci novellista i critic M. Valéry Larbaud, tic 'a afecte dcmä, dilluns. a les set de
la tarda, a l 'Atmen Barcclonès.
L'ACA DEMIA DE CULTURA CATALANA.
L'Academ ia de Cultura Catalana ha
Organitz at un curset de cinc conferende, que donará el scnyor Joaquim
Grera Somani els dies 16, 20, 23 1 25
d'abr il i el dia 5 de maig, al Foment
de Cultura (Rogrp- de Llúria, r5).

El senyor Civera tractarà el tema
"L'ortografia i la sintaxi catalana.La depuració del Ilcnguatge".
ELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA
LLETRES
En la reunió (delirado pele esto'
diento de la n'ermita de Filosofia i
Lletres s'asa:re, per unanim(tat, enviar al ministre d'histrueciú pública
el segUent telegrama:
"Estudiants Faeultat. Filosofia i
Lletres. acorden per unanimitat elevar
a y . E. següent pree: anuncia q soncurs cátedra Psicologia superior talversitat Barcelona. d'aeord mula el
Titel deeret de 22 agost (lanar, demane» sigui coberta lo dita rasant per
easedrátic de la mateixa asignatura
del centran cona és de justicia, es declari camama desert.
Queden de vosté affeettsssims seguro
servidos.-Per la Comissiú, M.
sols, ValentI Noguera, C. Fages
Clirnent.
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
Dimarts vinent. dia 17, a les sis de
la tarda, tindrá lloc, a la Sala clactos del Centre Excursicnista de Catalunya, la cinquena confereacia del
Curset preparatori del X Congres
Nacional d'História de Catalun y a, la
qual será professada pel senyor Pau
Romcva.
CONFERENCIA LARBAUD
Dimarts, dia 17. a les set de la tarda. M. Valecy Larbaud donará, a
l'Institut d'Estudis Catalans, una conferencia publica sobre "La litteraturc
francaise d'avant-garde a travers les
recuas, depuis la guerra".

Moviment maritim
Valxclls ontrats
Vapor espanyol "Jaume d'Urgell ",
de Genova, amb carrega general.
Amarrat, moll de Barcelona Sud. Consignatari, Mujas.
Vapor espanyol "Mariä Dolores",
de la mar, amb peix. Aniarrat, moll
de Llevan:. Consignatari, S. A. de Navegad(' i Pesca.
Vapor ;tala "Occident", de Génova,
anda carega general. Aniarrat,
d'Espanya Est. Consignatari, Ligues'.
Vapor espanyol "Cabo Blanco", de
Santander, amb carrega general. Amar
rat, moll de) Re toix. Consignatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Mallorca'", de Palma, ainb arrega general i 123 passat•gers. Amarrat moll de les Drassanes.
Ccnsignatari, Companyia Transmedsterránia.
Paihrbot cspanyol "Buen Amigo",
de Palma, amb chi-raga general.
Amarrat, mol! de Sant Bertran. Consignatari, Torrabadella.
Vapor angles "Anglo Sgcipian", de
Bombai. anal) c:Irrega general. Amarrat, moll de Sant Bertran. Consignatari, Enberg.
Vapor americá "West ;reten". de Manila. amb carrera general. Amarras,
mol\ de Sant BTrtran. Censignatari,
Witty.
Vapor esnanyol "C. Sorni", de Gijón, amb cOrrcga general. Amarrat,

Tcatre Catalá Romea
Telefon 3,500 A. Avui, diumenge , a les tres, la meravello-r
sa rondalla mi' Ea EialcIt i Toryrn 3, La ventafocs. Presta popnlars. A dos quarts de sis, la
cr.inti:(Jsa t . ornédia, en 4 antes,
()Oscar Wilde, traducció de 3.
IordO i Francesc Pujols, El vano da Lady Windermore. Nit ,
funcii ., de Gran Gala en bono"'
dels senyors assembleistes de la
Primera Reunió de Premsa le
Calalanya, la deliciosa obra
(l'En Puig i Ferrat er, Garidó I
Franoina, i la jata del Teatre
C• malla. La metvasla do Sitges.
(1;11snas.-, tarda. no III l'a
fusrpt5, per a assajar la funció
ii' ra V,Illarla Selecta, Joan Caszlr:..n. N: t . El vano de Lady
Ikhndermore. Es despatxa a
rr

Gran Teatre del Liceu

44e.•••4444.•44e0«4444,..
Teatre Novetats
Compan y la sin samets . Carencia.
areneros 1 revistes. _ Direc t or de
escena Lleis T. Ntadrenle. Mestre
directM, 5 conrertaitor. 30sep Es.
pella , Anida) Cala/A I loan .1 n11i._
Exilian-Muertes
Avui , diumenE e .
funesone. — Tarda, a dri s gnos i s de
quatre. Nil. a les 10: Ucntremes dele germans Quintero . El Flechazo. 9. La resista en un arte 1
14 quadro). Ilibre d'en Tonsav no
rrás, música nels ancores aun I
Berlicich,

funcici.-Dimarts, debut del celebre bariton Wilhelm Muera i
del rnestre Josep Strausky, anal)
Ftopera en tres artes, de lt. Wag• L'holandès errant.

444+444444444444444444+1,

eat r2 13arcelua

PECATS D'AHIR

drama en cinc parto, inlerpre-

tal per Verninent actriu Gina
Hei tv
Novetat, variació I atractiu
en les nitres pellieules que
completen

Teatre Nou
Companyla de sarruela de

et-ereta Plnedo-Ballester
del
Teatro de la Sarsuola, de
Madrid
.1vui, diumenge. tarda:
> LA REINA DE LAS PRADE-

FREDERIC CABALLE
Avui, diumenge, 15 d'abril ile
1023. Tardo, ti k r s 330; nil,
a les 915. Grantliós cartell:
I, Lentremes leanolita la Peque. 2. La reja da la Dolcren.
I :t, L'obra de gran exit La 'non»
tarta, ovarrions al quart el que
e el tenä Ihr a a Espanya Tana

Empar Saus, Rafel Díaz.

RAS

1 per Viettiria Pincelo i Lloret
t LA MONTERIA

f rr r Ros s y, Pinedo i Vos, •
dr. II. Nil, Monolita la Peque, La viejecita i La montorta, p-r
Idnis LI.,.
ret.
ee+r,jeaer,44.4.14.r.ree)+Ceeee*)

ddluns. tarda, a led

.i . :10. 44l'alldo 'i s mal indp a prella
u•oirulais 1. El húsar. Gran

Perra Segura ) Flefel Diaz. 2,
El guitarrico, per I t 'cierta Cabal;. ; . Nit, a les. 11'47.i . El sexo
débil i La montarla, obra osIlimmia per aci tiesta conipanyla
(dunillet (pie est v e 113 labia. Tana Llurd, Empar
Saus, Frederic Caballó 5 Rafe)

Díaz.

tiran f eatre Espanyal
(emparve de vodevil 1 cra-13
•

•....`f/aCIP• elr

BERGES 5 SANTPEAE
frutera
ASGUMPCIO CASALS
55 it . ilturarti2e Srl
h, 4 —
.
r iT et a:rani CAltTrl.L. _ ele- es 2
— 1. Represa de
caml del sic::
2. El Sor: aneo EXIT . VOSTE CERA
,
MI a les le: 1 El ¡Doble ez menee del rei; 2. L'ENITA-i
VOZTE SERA MEVAil
Dens(. dilluns . larda, EL BABANDCR (L'alcalda). _
1 ;s.—
nita . el cretense EXIT, VOST
SERA

MESA!!

(Lada ella agrada Mea)

44444.4"444$4.»..ea+aa+a

e„

Gran ccrnpanyia cómica L:el /.
teatro Rey t.11'onaci, da Wia- Y
e,
drid
„ Primer actor 1 director:
e; Francos° lilarczn. Primera ,,
retriu, Elvira Muro
Avul ulunieri;re, /v . ' a a tres gnu:5
min ti. datre. _ (ro leil Cotes.AL
_ Lbs co' t,iii • de la coinpai»la:
3 Mi resma artá Mea ocia:cilla er'
ger,,,ng co ¡e e¡, ariciii . I ci sai::el
aunlis n • 1 er ea doittil en rico
s', guai::es , ctig.ni:i d-Es jiistp m.
Graisr,dy . Ile gi-zin (st.
EL NIÑO DE ORO
Gran '2:11fl:,la gitana" cl S9
tec
gin ade, 1)Ct2Cral riCill (5.13

l'entre Cómic
Companyla Intern.rconal de rarle•
1 . -s r frans atrareiens
Mul , dile/nene-o . larda a eln, usaren
da t5':,0 , / , . 1 ns . a des nuar: i. !le
ri, 7, _ La iit:didinnoi iin it qua.
&u: La mort del pierrot 1 ii• i
¡'mete a s e , ii , rs- Els Manzano
Corola and Mils Pile, Gu i tert Se
raln Truene, Mira 0:ga 1 a1 seo
exc g m1r.c Trova. ßpreal idetrar .
1 Festina Ethetores. — Pida:,
i 53 , 1 ih, pu. f31111. Tarda , a dc,
goa:1s de rair . matinee Ecputer
La csr.soninna La copa del doler I
la. atracciC7, Anny Carden Idetiili.
Pican,' ffroters idebul'i, Troupe
Breca' i Sans:ag T'auge. nu:aea.
I :.:(.: general. (r aid. _ :s i1 . a di,
cil 1 r1 0 de teil. crian ¡al ricial: ama 1
richl:t dr The Deffety , J'Alta 011err
I el tertsaci n nal Manero indostano.
VAYA ET AMAR

gran lar.rcalona: "da Oca aquí",
ami: derirrat, sastri r riii, lot non.

rfeee+6,214444{,944eeetre+640e
.:?, PrixincLits -:tt<1.-%," i
rsHsseil,3, '2o6, da s -cit Frenió
1. Set per liebre. 2 ae,r, 2 . I:: ...tirrezsa reo 1 ata. . :, 1 ii.S;': de
e,t,alre lOg' aincs. einire ir: total , : f'
conrunenis. Ettil-Dinsonl...3ran ball
del Tureirut. El eicritelde iuriiiint
rtri, 4 gios. _ Entrada 1 ,m2n/ . t
., UNA pesselL
Li ia. 1'3: Fetta de S;NT JOTIDI. 2
Cran l e es.;551 calii1:51:4, (irr,:i 5or•
tiii;: . idi.,:ut):s a les seryoirt: tei ...
mis dcl tila a l eiii -.Gta NO 111 "
I 1.17,0 El-. E:il c cl: 1 -eirrit . icaa
re.:. 55 3 . _ Liciiiar.c, .• : n . "7 aiiierioI ras i e , Nieta:, cer re,: n'Id haa- z
ras ; er a c::: en ,,y.

A

eseenijgrats senyors Castells i Fernandez.
Ca, a lec d'u. _ 12enircict's.Une
icganua I El Nido de Oro, _ te •
ma di/un! . tarda, Un3 ingenua i
El 'niño de Oro, _ :x:i . L.I na inget nu3 l Lis TPE , t de la erre:: -.3.
CC conazon A CC;e7,1Cil

t-e->0.6e,A4-2-:',-3~..4,9e6t-C4-, Y

-

EI.DORAF,10
d, COLISEU DE VARIETATE,
? A- •). diuntenge, tarda i nit,
iii3 prcgrames. Proji., c1 . ..i de notables peLlicules
Les colossals atraccions
OLIVARES
notable iiinitnuittlur

LOU ET JAN07
parella de balls exòtics
Hanni Carden, escultura!
trapezista

L'as dels excèntrics
i la genial artista

RAQUEL filE.L.LER
C.1;1 tha, Ramper i

Raquel Mollee
k4-freed6J:6664>O6.66“..-44,>11-S.6,)

Icatrf. V'cibrin
Dirreenl, F.
P. vidal
i mestres Thai i Conli.-Diornenge, 15. a dos quarts de qua
Ire i a tres quarts de deu. Grandiós cartel). I. La guerra santa,
gran dail de Jts. seprta Chafter,
Concepció Haerlas, León, Lluis
Moreno, Ignaci Cornadó, Blanca, Acuaviva, [tojo. 0;•a, Afag o
ele. 2, ColIlla IV,-ra2s,López.
gran exit de broma d'Ex:mur

Martí, Forran t'anejo
palo parts de la companyto. Bu-

(7.,!NFM F.

---

—.f.
keZ-0.36‘36660.66e-te>66044.1%
2
Cal'i!tinya

‘,k

trici
% Ntilabl e a nt.'ntelii
TOriflEN''S. ._ . t , , : l ., 1 • - nee.
: n'-

1

P.D.%

m y r .J. s,. • .... s, , ,,n5
c..a.i,r Cs.i ii e I si.. La r- r, r .-ir•
la e.:: e 5 - a •ci ii Ii i ri , s t e, r117 •
Cc Nett•-) crli . Led.,:ois 1 1‘,,r1e.
F-41::5,,.

e,•,

ncsuv DELS CO7C,7n

a,

amb les ponles, fent-los ImpossIble el

Els Pornells de

penediment, perqu Iloc d'amor per
tornar-los al bon (luid sola ben trobat
paraules ingratas i esguarda de rece(
que ele
endinsat encara més en la
' mala ruta euipresa.
Afegt que era del deeamor dele ho-

Joventut

rneo amb bornes que hartara arribat
aquests dies elolorosOs, que he prou que

LA FESTA DE LA TARDA
Ccinenc¡ l'acte de la tarda llegint
una menttiria el secretar', dels Pomells

duren, en qué, velem constantment a hornee que alcen la saya ma
Immeiern per decir els sena
aix4 enra si tostan terca, al

massa

guixolenrs N'Emili Plstuelles.
lli !lamieren poesies, parlamente i
co representaran cimis,irlics, hit a iärree d'alements pouiellistee.
En mig (l'una Ilargulssima ova( ist
dt senyur Polth i '1'orres es disposä a
parla r.
Coineneä regraciaut ola Pomells
xolenes
l'enttteuwme nm,mt, cillé trehallen per rubra dels nostre 5 ideals,

carrer. a Iota hora.
Dedica una sentida menu'oria al maIngemuyat pontell;sta N'Alfons Ribas,
president que tau del primer Potnell
Saut Feliu de Cutre-de 1 el primer d'ingressar al Pomell del Cel.
Una gran () y ací(' coronis lee darreres paraules del senyor Folt 1, i Torres, entnuant-so lat s e guit l'Ilirnne dele
Pomells i ele "Segadora". i er doná per

Ice la bella lalllat el, SI. L.C.
I:U
GUIXola fou una de les primeras
que aiaa , r . i. la sagrada !mudara de raruin : 55
i a la Patria.
Invilá a la joventut granada 'Ir Saut
«re encara no s'lat alli5tat a
l'obra de les nostres joven 5 u ts. que no
IrMi (s i] decidir-se a formar - y e part.
N . al (lir dar c/s DO5t
braços gen

acabada la (esta.
L'en detn a el sonvor Folcb i eis Senil
tteompan y anfs t o rnaren a Barcelona.
nortan) uu agradable record d'aquestea

festes.
• ••

filien, a fide els jures mle ¡lona Vol..,
r,...ran

uosaltres 1T0I111 a detanuIn

alue!la leeria t'U, la puma podrida cal
Ir) VII, (mino; la se.
va

podridura a les js.e sin sanes i bo-

“1"eairn a destruir-la-afeci-perrwC
absurda aplicada ol.
la ronsiderem
que els bornes
stin Pus P o nles, i lustrina ßegurn une pot teisir
innuiltres tnt aquelt nue tingni bona
.voluntat, segur cine t I n es 1 ais,or
•
i el (arfe deis ',estros.”
molts bu:»es no bao !m
-esrialmesirno.peimé tul hcia se'ls
allanyilt,

a q urst afauy de (malparar els hontes

Per commcmorar les m'operes ‚liadas de Sant Jordi i la Mara de Deu
de llontserral, cl directori (lelo Pomells da Joventut de Catalunya
organitzat el negfients actas:
Ola 22, al tnati a Visita collectiva
al glorió; Caval/cr 5ant Jordi. ril tc:1
altar de Sabadell. Visita a l'Ajunsament. Ofici solemne en l'esglesia
5-ms Fel l n Asubció de sardanes a la
placa de Pi i Margall.
ro rra organitzat mi tren especial de
ia Conmanyia dels Ferrocarril: de Catalunya. cl qual sortirà da la Placa
(le Cata I ri-a a dos quarts de non
dcl mati i retornará a la una de la

tarda. Eh tiquets per a aquest tren
es despatsen a la redacció d'Aiiiforo,
Claris, 15, Llibreria Casulteres.
A dos quarts de' quatre de la tarda es donarä comcnc, al Palau de la
Música Catalana, d'un magnific . festival palriirtic, intervenint-hi valuosos
clemeass i donant-se la primera audició de la formosa sardana "Sant Jordi triomfant", orginal d'En josep Maria Folch i Torres i d'En Francesc
Pujol. La Cantarit l'Orfeó Renaixeincnt, acompanyat de la cobla "Catalonia".
Fl dia 27, a les set de la tard, se
celebrarä una solemnitat religiosa a
l'esglesia de Santa Asma, cn Ilaor
la Verga ele Montserrat, 1 el dia 2 1)
els PoInclls dc Joventut prendran part
cmi tOIS eis artes dc la Diatla Mont;
scrratina.
LECTURA DE POESIES
PER EN VETURA GASSOL
Avni, a les ente dcl mati, el perla Ventura Gassol, donara lectura de
DOC.Sie3 originals. a Testalge de l'AgruNciii Excursionista Júpiter. Passeig (lel Triomf. so (Poble Nou).
Aquesta sessió ha estat organitzapel Poma!! de Joventut "Júnior'.
L'acre a públic. .

El, SENTIMENT DE PATRIA
GENERAT ELS 3101/131ENT.S NACIONALISTES. L.4
RAD 1 LES A LTES CC-1~s
NIENCIES SOCIAES
SELLEN DE SEGUIR L'134
PULS DAQUEST SENTIMENT

TAC

t

RAM PER

Nefteteeeeetege.3-e4+4+Sseelistte

Vapor espanyal "Santa Rosa", arda
el sea misil), cap a la mar.
Vapor arig/és "RItio", en llast, cap
a Sevilla.
Vapor nornec "ArUm Jan". amb
carrega ;esteral i tráns:t, cap a Valncia.
Vapor angles "Lucilina", de tratasit, cap a Tarragona.
Vapor halla. "Bellaura", amb carraga general i trànsit, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Rita", sml, cárrega general, cap a Huelva i escales.
Vapor angles "Pcterham", amb canre^a 1,t ellt. 721 i trànsit, cap a Santander.
Vapor espänvol "Mahón", amb cmrreca general. cap a Malui.
Vapor espanyol "Mallorca", amb
cárreg,a general, cap a Palma.

2,i'A

?

TIVOLI
Companyia de sarsueia

1

EX1T grandid.e. Prenent . hs pan Mario Corleas, Dlonisla Lehrens , charito Calzado. Plaalta Cabrer Narra Ferrer .1 els s e nyar, r e o (;.-meo llosell Cateador Arnaldo :ile- 4,
rdo Celemend1 S Juan •es
desto Cid Stilo
011va. ..2 lema , dilluns, lard a . a i
U o s quarls de cine: tilatinee amta- ;4
ordinaria . prenent - hi pari Illaira
Cono« i (emes princicalt ptils de
, .5.409,»4‹,e4«mlete+,.,,04,14e-24A
"
Im eunipunviai El flechazo; Jud:L1 1
1> , „_.
la aluda hateen, 1 España aleara.
, 2l
Nll a les Iii . ARCO IRIS.

einematogrbfica

Vaixells sortlts

nie Fox del Ii ha que veure...!
Ila que votuar!... del 1110Sii1O
Gooriolii _11 1 11111 a: , hei ì'atsr'mt,
I. La tcnapestat, per Joscpitta
Brigallo. floitripalmt, 2111,, T,,rnsslu:s .t. Llusä Mínimo,
5Iareel Rosal, Jusep .1endv iva ,
Companyla de comedla
Ignoci Coreado. fose') Irlar,ner.
2. Fort de broma. Colilla IV,
GUELL - TUDELA erracmi
(1 . 1:71,pa r .1111 . 1i ; Fori . 1 vi
QUEPUND - con-rss
Vallejo. Preci. 3 s Fox d.t. III Ira
iierefon 4131 A)
que vuord...! III II:1 . 571.1ii siesuio...."
Nit, a leo "; quArts dn • deu: 1. Alma de Dios, i r ait de Salut Itir_
1vui, diumenge, larda, a
ilt iguei, t'rrineese l'ala i , ele. .1,
dos quarls d g quatre, priJuegos malabares, (ail do G. i
Petrel a Muertas. Ferrar: Vallejo,
mera sessió:
Etanca, it o , r• r . Atoada, ele 3,
•
1,.
L'iipera Cr;:aiteria RustIcana.
'4"
Eixeu-vos en els intitur prets, Josepeto Bugalti,, 'Alar dile TurnaF iL
iu
mira, Pepeta ni/Pila:5, 1:Ine,
. Juan Valis. - Dimarts, ni', reA les sis, sessió especial, i
el.
estreno de Quo és gran Dar:mnit , a les den:
.g,
e i:m.1a, per a la cowl lid i'.elltl' con6
L03 POLLOS BIEN
g
I : acial. l'..%plandit slol, q•.1Noli
....
e.,,,544.•,./.2e4,44443<i<1944 Galceran. - DivenilieS. :.> I ro ala de la segona rm)t de Que ea

J IU !

A y u • , tercera de propretat
+6+6+666464.66664-e%
abonament a tardes, a les quaópera
en
tres
Ire en punt. L •
Apolo Palace (Teatre Apolo)
de II. Wagner, Sigfrid, pels
rid r.bres artistes senyores HatAvui. diumenge, 15. Sass mi
tren t Olcewska, a p oyare SC/111 - continua des do dos quarls de
M
hui. Groenen, Retos, Manowarquatre tarda, a dos quarts d'una
da . Wiedernann. Mestre Otto
Selectos projecolona
Lohse. - Demä, no /ti haurà
Estrena de la interessant e-ora

Vapor espanyol "Barcelona", atub
cbrrega general, cap a Havana i escales.
Vapor espanyol "Ciudad de Càdiz”,
amb clrega general, cap a Fernando
Po5 i escales.
Vapor esnanyol "A. Cola", amb
arruga general, cap a ValZmcia.
Vapor espanyol "Cullera", amb càrrega general, cap a Gandia i encales.
Vapor espanyol "Canalcjas", amb
càrrega general, cap a Melilla i escales.
Vapor espanyol "Capitán Scgarra",
amb carrega general, cap a Las Palmas i escales.
Veler italiä "Octavia". en llast, cap
a Basta.

ESP

ELS
"TEATRES--

Vaixells dcspatxats

Secció Marítima

.,

(.eeeee+N-eeeweexez-oee
Diana Ar7e,n1inIExceUior
.:vdi. Dcferrar-Ge o mcrtir,
Somnis trencats, 14armottia
mèstica, Er>citrtdct sc,:v.r.t.
leatreç 1 r:o- , ;l l
1

*Gran
T'entre Comtal i
9 ,
• Cran Cinema linheql.a
;, Aval .

di:menee . Gessid mittnal,
Tarda 5 ni, Fro;ra4 d'U a 1.
,so, p udinurisi L'ese:m.1cl reere: , le: rciiii . nmizi Harmonia
dS mkstica I Eter,bers rival') El vose. iii o d imp o rta i diisrt /ri j a, de la
"
u
4 n 31, sol lo americana Or f andre's o
No
101 o.
• morir, per
,
reOrna . En el cc,. do Pcatrina
(mira tenlo de oetenärea
‘.4„.
o morir,.

ei

e
s-eeereeeeme..—.eiseeee.a.244444
e'ls:4-Zetree-rrestreesIstreeeresX41I+7›

Palace C;ne

A
2,

iN
PP.OGILIMES SEI.E.:TE5
eis
$ A vid d i umen g e Sessions c1 • 11 3 1
7. de coatre
Ae l T.V .111., d e Ir" 5.. qu
X A , e. , Oe 5:5 a sint tarda. _ Nii.
e a les. te, 1,a in s eressant m'id/cilla
2 Somnis D'antela la (le gran esit
,,". Curs humana i 1.1 ris sai r a Harmonia
.."- dere.ii3Vca, ro la ,,,M1 da la nii
A
, Estnr:•;.t Co /a lonpra torn3nia .

e
.{
PAPALLONETA
''.4
15»:,44-:,eire<-44,.5e-a->x.e.›se-ci
Pe-.^.~:,,Der.e.f.>1.+7>eedreeeee›,
,.. lt`trutc.r.r. l31 . Fefrj-W;i::tif'd ..,'

J
4
.1-.11i, ii:urnlnge. sossi:. .,...I
1". matinal (ran g o a nna. Pan- ‘5
, sette, C., i 7 episo ilis; C rclc- e
,o, wat, La rjalcsia do Daty, 2.„

y

e Actualitats Gas.r.-nont. 'Val-- .1.

? da. Jazik l'indomable. Nit. X
7 ,,-1;1•11,•:•: Pratir3ctle, 3 1 9;
• Al cor do I t rireica sa l ?? .• tatg...1.--D..,...:,.. n 1:11iii13, Vuit
4.' dret, corntessa, p..r m.1 e y
j• 2411 .• ,.. Amo:. qua dedicado,
5., Un5 croursió brillant.
ae(1.-3-1-C-8.01‘.1-1rDs>3*5-Xert-Cristl~dtr,

-e+C-1..-1.-,>e<-1.15<z.-0-9.e,)+X~.,54-^,

X

latina

m,5 :15, Derz.-nr,rr-so o morir,
j; La vr.II silenciosa, Sesada,
Fariscttc, e; i 7. : ,:il. Al cor do

l'Afrlea ualvatgc, 8 i 9; Pannette.

pee-x?.>5.r.-er,.“-c.eee,.44.epee..:,..e
2
KURSAAL..t
ARISTOCFATIC SALO
PALAU Da LA CINEMATOGRAFIA
Cd 41 a ¡j , ji.

MARIA ANTONIETA
Dernä, dilluns, dues gratis
ertrenc.s:

La nota del raval
i Amor de perrelció
+.04-4144+ferb+11444,4‹-Ireb+4.-

lau

US

1 C-H Ã 1.4L

Plaça da l'Ang3!)
Avui. diumenge. Luerecia

..5 Br.rs ..a,

Ronda San Anl (mi, 62 a 61 1
Tigre. 27
diumenge , dia 1 5. Gran
hall tarda i nil, arnenilzat per
la celebro Ilanda Sport , la qua!
execi:larn ele notas ballables:
Xotisch castís "Lavaplds", One-

3

Step "La Monteria", Marela
"Da la Giralda al Ebro", dirigits pel popular rnestre Ponsä.

fon 3332 A. Tarda, a dos quat r ide qualre, nit, a les den: Presentació de les més gentils nz.

Pis principal o primer.
çins a un máxim de 500
p'cssetcs mensuals, per
enlitat nacionalista, si.
tuat entre es ea:rers d'
Aragó, Rambla de Cata4ny2, Fontane'lla i
rill, se sol-:ic;ta.
Enviar ofertes a l'adnihstFaciö de La Publicitat, Sr. U. J.

RESTAURANTS
den ,

Ostre3 I Mariscos. Quintana , 7.

° - ESPORTS ° 1

Frontfi

Princhni

Pfliace
alaMIMMEM4032Meer

iliumenro. tarda. ti lid
(ludri do cine. Tut . s oxlrzlorthr,ar;s 1-,; ! . 1;,, do ptIola. Pritster, a
c: 5.1: , Ha. !vianda 5 !chozo
ItUrYaltil 5 Palau. Sea:, ii, a pa .
trzu:•etp.ii ; feerY;111.0 ',,' : r ni Qu'.ntana 1

Les m's elevad,s emtnya i Arn; . riott rocomanon
per a '11:1IEEC.171.050.9,
A.NE311CS. INFANTS - FEBLES I M_IL.11.311:33S, MANCA DE . GANA. PEASI1NES
11.1Q EITIQUES, DETALITÄT
GENERAL 1 Gil:N:VALESGEN T S

Gguirre. Toh.,.r,

Viciernts iSal p arr:endi ei rin -

1
Dnritenechea m Uruuldi. N
5,t n lii 1.1
11.tiss . .in parlits.
11,

EUFf01.,
A

4

Fulbol
Aviri. a les ;

la tarda

AVENO-BARCELONA

ihu: 4 pi se.

ünim di: 1; L'avia a

porto, per Norma Erl-

ralea: Enamorada eel ecu
x o rcr i ei- l Fena de Besada,

4%.

I ?? per Maria Preves!.

4

4+64-:).C-9-e-te-»66,2442-84-0-64<-)
AZI q O
i VAI.EiTIMO
LA WODERNA DAMA DE
LES CAMELAS
lIan ress.tiscitat l'obra mestra d • En Durnas. adaptada a
ambient actual.

Aquesla grandiosa obra
cinemato g rafica nertany a
"Seloccions CapItoll",
3.
i será ei mes sen• sacional de l'any.
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CONCERTS : :
Teatre Eldorado

Avui, diumengc, a les onze
del mal!
Tarccr concort popular per l'Or„

foó Gracleno
Obres dels ti:estros Waelranr,
Luity. IMrez 310*a, CA111)Clias
Balcells, Morera, Huera i

EMPOEDANESA
Carrer del

número> II.
Avtii. d i untenge, a les ctne
farda. I. La humea burniiraift
en un m'ir, pela titelles. Un borbor. 11. El Zenol representr» r n La vInguda d ' En Tbfol a
Barcelona, Hl. 1,.) comi,(tia
aCle. bicis 11gs an brollia.
1( i lles, El Tram pós. Finalilzarä
ainb l'espolarrant Murga tlels
ben fets i el tipie Ball del Tururut. Preus: sOlió anda entra.

t;

ne,:itr.rf PI

Es cl mlltcr raccristlts: . cn" i
cutalitleix amia avarUct:e
POLI DE FET:.."',E CE CA-

DIVEf';SOS

madge; L'auto molan, e;)-

:

Venus Snori - Mace Ball

Campionat ita Catalurria de

r Granda Layetana. prop Irt

,
:3

da. O pessetes: entrada, amb
seienl. I pessrla.

EDEN CONCERT
Asalto. 12. - Propietaria En
Francesc Bux6. Director artisFrancese PerernIf. Tele-

Cinema PriiiC233

.,..,

do-

CIFir-.31A NOU

Sil/linden - Preus: Llotges,
sense erd railes, 750 pessetes;
ssltsi ilo pati. I pesseta;
lars (lo pati i primer pis lloraEtat itlsiret. 0 • 60 pessetes; entrada general, 040 pessetes; el
timbre a rärren, del púbtie,

tislos i els millors números da
Narietats. Cada (tia, de set a
dos quarts de nou: Aperitif
danertng a l'elegant Foyer,
d'una a quatre mati, Gran Trharin amcrica. Tzigans

GRAN SALO DE MODA

..,, l a

r.ceIN HCOP. d'ir 5,3 aslalare..
.. 4.CCO rneires. r,09,1,1-5r Sell,,,a
$ Obra II:r5lra de ret,.ii .. 59. rolo.
iPANES, line; CO fr or.n eso oc
si anos :::,<.: Si 3. e a aqur s 5 a pel 'ilesia. _ N:l. IS,I1 e.-I.5 esos: i! 2DIN CEL ZI 7:077.7.3. __ PI ir 1 ( l,'
Iii.i. i . g rata DEL", BOCCOS.

e

heseeemeteaeme+e+c4+444.

CALLA

De venda: FILL DE JOSEP
1 VIDAL I It/BAS, S. ea C.,
iMonleada. 21 BARCELONA

gaTiugdANTa. Venda de talets 1 ('aseleo llores 1 s e lles, de bona renal Di.
[la
Puig, Renatiach , VilanOsa I Geltrd,

vENDA do leo eriy.
N'In ha per a
sender a.roo.aou ile pnms , pe r pa r emita
o r ts ptet 1 i pam 45.0: Oitait PeS'ocer:
non,.

i i

.5, tascrna.

br i ncipal Nace NOIMI 't
DiJOUS ret—Erñ-71 DIJOUS
1e 9
DEBUT
DEBUT
de la Companyia d'Operetes i Revistes
del

Tentre Reina Victoria, de Madrid
curació räpida i segura
G. Alornar Vles urinarios,
aparell especial.

Anbau, 6,

de 12 ä 2 i de 4 a O. Feslius,
de 7 a 0.

de

10 a 12 ECOnüLniCa, Unió, 20,

LA PUBLICA r,

Diumua6v 10 u abril de 19

LES TARGETES D'ENTRA- DA

PERMANENT A LA

[adié 11110Mional 11/I hl/

1 hila

91PiiiOfS

que al preu de 20 pessetes s'expenen als prneipals establimenis de Barceiona, donaran d'el'
d'assistir a les teste g que.
*
cubrin
s

misminummemmanalizetallazumi
PANYOS

C000da se er...orgee

SASTRERIA

Ronda de Sant Pera, 15

11[11-91ERNAND9,42

Creacid del

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

medite del producto

Vestit recia ianqui a mida

i generes. Totes les nostres seccions de
pais i anglesos eón a ba5e de

Casa toodade et 1818
dedicada a la y ema de toda clase
da medicamentos legiumos

—> RUOL

'dolores ert la espalda, clablüdad. etc.. ampare.
ceo ton rapidez usando Rool. Es recomendado
por eminencias médicss de varios paises: suprime
el p eligro de Jer vician° de una muerte repentina:

isexuesurrie,uoileelle.,

no pernelea nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos si manifiesten
in primeras dosis, contiiinando la rne¡orla hasta el
trata) resublecimiento'y lograndose can el mimo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA, Begalt, Rambla Floree. 14. Barcelona,
y principales 12rmACIAS de Eipaha, Formes, y
Americas.

neres del

25311111511/1113Zidaili/32311/EGid11331311111113MIENZMINIMIE

fi

PIANOS

NOTA: SI ho soLlIcIta el comprador, la cas,a dóna

Preventiu individual. Mata
els gèrmens en mig minut.
Indispensable en la Huila.

a

mostees per al un/ examen

1111111111.31111111=3:95=13721111101

ANTIVENERIA

atnerat at • case

Sedüsin.
uuguda ¡teles

Fàbrica

uttorlattimsmenifeMarIon.7urefrizis,prowam;ten
cratU t s, Poto moitoni , etc., por efeä01.1 y »Fiel»
ol es quo sean, so cuma pronto y radicalmente non Ira

R N'ISLA DE CATALUNYA

Cachets del Doctor Solvré

ES LA REINA DE LES .o.IGUES [DE TAULA

la de la VALL DE SANT DANIEL Girona

in yecciones ni lavados en que haya de anervenir el
medico, y . nadie se entera de SU enfermedad• ifeota
comer u ria Caja para convencerse do cito.

(Barcelona)

CI:R.A LES AFECCIONS

L'EL PETGE, RONYON.S.
E.S1031AC,
rWINS,
cir., ele

Agente exclosi•e: Hijo en lose VID". Rmas,
S. in C., iletrado, 21.— Venia, 5 P um fraseo:
Ssaa.r.a, Kamble de las F10, ei.
F AP.C.
t a p e, Princesa, 7, y principales farmacias de Es.
pafI•, Portugal y Amiricas.

Unió d'Empresaiis de Pompes Fúnebres, S. A.
Plaça

Servei Municipalitzat

Santa Anna, 24, 1:

effleeeeeneeemenneen

TELEFON 2480-A

CENTRAL:

ta

•

SUCURSALS:

Districte .1 Balboa, Iletra P. Barceleta. Tel. Distrisle IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
1895.
número 201.—Tel. 204, S. M.
•
IX Borla, Major, 27,—Tel. 09, S. M.
I Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
41
X Sant Martí, Muntanya, 37.—Telii236.—Tel. 238 S.
f00 234, S. M.
•
yn Poble Sec, Campo Sagrado, número 24.—Tel. 3400 .A..
Hospital Cifnic.—Tel. 332 G.
Seas,
Canonge
rinernai,
10.—Te*
Sarria,
Reina Elisenda, 8—Toll•
Vfl
ton 107, H.
lèl'on 104 H.
VW Gracia i Sant Oervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
• 904elic pot utilltzar t . mhé els teleionsde les Tener,cics d'Alcaldia i quarteretsde la Guardia Municipal.

nn

in1121a

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

o

Sucursal de Barcelona
Plaça de Catedunya,, 20
ra
▪

MAN:NTIAL MiltALLES
Bicarbonatada, cUlcicossiddica-mananosa,
la: lal..,ea-arsemeM.

ha l Intsiirue 1 cardales
cona la C.e
Durant l'estiu resulta debebent•ie

El seu dipositari: JOSEP PAGANIS, c arrer Ponent, núm. 28

,...0.1.M..nnnnn•n•Minn•••n••
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que depuran la minare y los humores, remonte., A
la orina en. propiedades antisépticas 7 microhicids,
sus admirables resultados se experimentar; a lee prit
meras tornas. le niejeria prosigue basta el complete
yperfeenirMablescimientudoloilonleparaege,

espardenyes

Sant Pol de Mar

COMPTAT - TERMINIS - LLOGUER

CASA WERNER

de Iones, lonetes

per a

AUTOPIANOS
PIANOS ELECTRICS

•
e

Una pesseta tub. Farmacia
Passeig Sant
MORATO.
Joan, 87

co. st de gretis

pr,

rlac.e n er fe;ic -34.ertenatan
335 recae de un rAtottit ¡ir:Incito y eadical y a
et• leaz pzr complc:o tomando

Los sintomaa precursores de estas en f.ermedades: dolores dc cabeza, rompa o Calambres, caen6,ins de OidoS, falta de tacto, hormigueos, edhi•
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dorm(r, perdida de la memoria, irritabdidad de
_cardcter, rongest;arles, hemorragias, carlees,

nuantitat Qualitat
Perfecció i Ba, Aura

ll[fttiSh JINENOS

telefoto a.•

100 ptCS5

Visiteu els seus aparadors

Vda. da

Pasete del Credlto, 4 -BARCELON A

f

es poden vendre a a q uoSt abandonat Predi

Tots els dilluns I [limitas
venda de releas

Salvador Alsilla

fle peohorVeres pm:testara y

Solament 5 0 0 vestits

tissims
Medicamentos
extranjeros
acreditados

a

k;—"ç
'-‘44-14".

de llana pura l estam

La casa millor assortlda
en estams de molt bona
qualitat a preus bara-

josep

•‘,

irrjrZA1TA,,,54

M1R VIVES, S. A.

medica triellk cel/112 siempre cae mar•
ab, te cual sera toa
atruena de la leglte-

10

uno>

,

al.MBISSINV

A111•11111110111111•Milehe

'faite d

Are..
'

Iota mena d'operacians da Banca i da lar3a

CAIXES DE LLOGUER

te rf

u
s

TAPIGSCS ptritalit. La rata nado imporlant d'Espanya. Espenalitat en taPis•
sor reiLkt:sm Exposteló permanent de
QUacleos a Foil . cr05510 , °engranes, etc.
FabricaelA de marro i motilurei.
rea
serle 4.:011ar 00u0e!a
l'olieren
MallirticOn, boten . i ((mal Portat'enlosa,.
ANCLES, n'anee., alemany. Prat este
anda cae reí. s'ole/Me a domietlt. C
Boqueria . 9 . s'opone.

LLOGARIA camp de 125 per 75 rnices,
Peor* do Broa comueleació. Ofertes De?
n . 4. !a . in /iCitlt lloc 1 cOndlelani,
s No.
rell• Enputació núm. 1£. 3, pral.
_.
_
XCFER m eeann s'orerels per a scn..
rt on Teme o .treballar a 11111tJe5
nut tifient curse. Loc. TIrolesos . 10.444
egstaaTraas.Kassamoommasumummema

MAGATZEM per a llagar de noca caostrucea1 400 mc. !tedia.' ehanfrA Corts.
ES- nee. esslta bona modista a oormeil,.
ESC/1111, a LA PLALtC1TAT. ntim. 0.00 0
une habilarions co Ptei.

Fi
IE
•

XCIFElet meettretc s'oterete a partiCu•
lar; doneft rerer .enczes. Escriure: Toroleeos, 10.868.

▪
•
3

DISPESES.
dret menlanor cut•
na. satretx. 60 ptes.. sola Arenas. Es.
panye. Industrial, t'
3-2 (0ane.

y
?a

•
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PORTARE rfunplabilitat corree.pcndentia o lo que Sta a ho'ces catraortlin•
res. ESC. a L7o rveLicrtsj , mar, 2p,
-AurogloWL. comprarla pellt eilundrat•
lo smb quatra placee*. Esec. Ttrolesee
une. 10.$6".%

Triturafirs TORRAS

Els mes eCOlVanza de Mea UU.
rada I rente:roen!.
C u t. a lila: ne mora, suero, Cl•
n yella, pebre, lenes I tole ctsse dz
unnerata.
Ea c ,Iito t s en el l'arremete.
.al%(3FLS rd. TM LER
Visten 1 ES , snt soot da e Ore
Yootrel

F8fiä.
laan [ce tfi, 4121. 431i
AraUNCIS, ROPULS, FAÇANES
OBRES

TREEALLS

almea'
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MOBLES

SUCCESSORS

S

DOMINGO

Taus 1 Salons de venda
1
l
de Sana, 114
Correr
11
! :
I Barcelona-Sans
Telefon H 475
i

k

NO

e
j

aa
•
•

III--:

i
•e

5115 a
-

eu

S

AT

TANSSER
ela

D'HABITACIONS

de tots els models que tabriquem

il PREU FIX

tenim cap suqweal an puntceintric ds la

ciutat,

a

IN II •

EXPOSICIO

GRAN

II
S
II • •

i

3I

EXEMPLE:

VENDA A

SUCURSAL

Parellada, núni, 19
I
1 Vilafranca del Penedès

I

L'ENGROS I AL DETALL *

per a beneficiar els nostres compradors, puix que el quo estalviem, tenint
que poguem v endre amb un 30 per 100 creoonomla

en " In P te el que

a

Telefon 1025

P ermet la importància d C

Tote ele ¡nobles per a un pis, de pessetes 5.000,10.000 i 20.000

podeu adquirir•los

per pessetes 3.400,7.000114.000
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