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'PARIS

EJOYENIMENT
La imminència de la primavera (que enguany, però, sembla
vol venir un xic atardada) ens duu a la ploma el tema

Ent suggestiu del rejoveniment. Aquest joiós recomençar
diverses tongades de l'activitat apareix en el curs del temps,
ti vida de l'home, en la dele pobles i en la de tot el Ilinatge.
dina que el progrés de la història no és una línia recta,
a corba tancada, sinó una espiral de voltee cada cop més
es. Es passa pels mateixos gustos, Es cau en els mateixos
es, però cada vegada amb l'experiència i els coneixements
its en les tongades anteriors.
Aquell ideal d'una adolescencia assabentad:1, gaireb6 imposen l'individu, és un fenomen periòdic en la humanitat. A
decadencia segueix un renovellament, prova magnifica d'imlitat. La guerra mundial semblà una liquidad() cruenta de
els ideals que una civilització putrefacta s'havia malvenut.
l'esperit vigila. i una rebrotada dels sentiments primorde Phome s'acusa amb més o menis intensita arreu del
Ara que ve la primavera és l'hora oportuna de celebrar
est rejoveniment i de descobrir-ne i fomentar-ne les manidona en la nostra pàtria. Els efectes esterilitzants d'una
untat precoç foren una vegada la causa de la seva caiguda.
ors que el Renaixement plasmà l'Europa política de l'Edat
erna, nosaltres érem uns adolescents esgotats per una viriprematura. La raça que havia produït la literatura trobaa i la política democràtica del Casal d'Aragó havia iniciat
corba de decadencia que no pogué resistir l'embat de les
noves. La raiguda fou tan natural com el fracàs dels "nena
gis" en arribar a la plenituj de la vida. No ens en sabriem
e mama, perquè gracies a això, avtli som on som, on no san
es pobles d'Europa.
Ara mateix, no corríem un risc semblant? Fa vint, trenta,
nta anys, érem encara infanta. Els poetes, els pintora, els
!listes, a penes sabien tractar altre tema que el patriòtic.
era, de prop o de lluny. fer política. Arribà, naturalment,
moment que ens en cansàrem, i ens preguntàrem si no esrem ja prou ensinistrats per eixir del nostre dos i passejar
guard pel atén i donar al nostre art i a la nostra cultura un
universal. I els poetas començaren d'esdevenir mundana i
dits i els pintors cercaren colors d'altres climes i els política
mplaren la visió pel món complicat i divers de la vida euro• D'un sea, heu-nos ad en plena normalitat humana. Tan
a que fina han aromatitzat el nostre petit dos les flors matisses del pessimisme i les fines llangors d'una decadencia
lada i s'ha perdut el to de la poesia patriòtica que no ha
bat encara la seva modulació en els nous corrente literaris.
Hem conquerit per a la llengua la ciutadania europea, i un
nostres escriptors (avui ex-nostre) pegué dir un dia en
m d'ella en mig d'una assemblea sàvia de les llengües cultes:
mano la paraula". Molt bonic, molt afalagador, molt enador. Calaña, pero, demanar-nos si tot fent el que havíem
fer, no hem anat de vegadés un xic masas de presea, no tant,
r, en l'obra, com en les ilfusions que ella ene inapirava.
Sigui coxa sigui, un bell rejoveniment eactua.'Tot fa eem-•
que anera a recomençar, que iniciem un nou tomb més ample
l'anterior, de l'espiral del progrés. Si a tot Europa, com deia
poca dies En Josep Pla, tornen a inquietar els esperits els
is primordials de l'home que semblaven en fallida, també
torneen a cantar la patria, a demanar la collabOradó del
ble en la formació de la llengua literaria, a esgurdar tot el
n a través del nostre esperit i dels nostres interessos egoisTornem a ésser primitius, no en la matUsseria del gest i de
paraula (que ara ja hem après un xic d'anar pel món), sinó
la simplicitat del nostre pensament. La nova primavera que
anuncia vindrà ensenyada de tots els processos recóndita de la
rmació dels fruits. Serem joves amb tota l'experiència i la
rnagueria dels vells. Encara potser els professionals del desgany, i de la impaciencia, i de la política de les realitats i de
descreenea en els imponderables, provaran de fer-nos tòrcer
mí, per?), a desgrat d'ells, sabrem aprofitar-ho.

Política
UNTAMENT DE BADALONA
Destituit l'Abutament de Badalona,
al Mati el delegas governatiu dona
ssió ale regidor.: substitms.
Aqursts pertanyes, com el: atztens,
la U. M. N., pera °Petiso:: Va yande portar de mis a MIS l'aprod'En Torna

seus serueis a remendada Casa
benéfica.,
No cal dir que Mossén Pons fs adn
bote amic negra"
LA DESTITUCIO DE L'AJUNTAMENT DE TER-

RASSA
Ahir, a la tarda, fou substiturt tot
l'A juntament de Terrassa i substiluit
per elements ¡alistes i tratistes

REPUBLICANS FEDERALS
Amb els elements que integren la
usia político del Centre Federal
arre. de Marian Agulló i els de Id
a d'actuada politice i social del
dc Republicà Federal del correr de
'is Llits, ha quedat constituit amb
ter prooisioral el Cantil'? mude
de Barcelona a l'immediat objecte
dorir el MIS del partit en els deis
rictes de la trae i, per sufragi dels
Seils, procedir a la &ceja dels den
l'edita Comités, els cruel:, segara
barrs d'organització del parta fe, elouren procedir a la designació
Irr persones per constituir-se defiaument el Comité municipal.
L'AJUNTAMENT DE VALLS
L'Ajuntament de Valls ha esto des-

Aquesta destitució tembla que esta
relacionada amb el proveiment d'aigiits de la dita ciutat. Per resoldre
aquest problema tan interessont, se celebra rae reunió de personalitats terrassenques. acordant abrir una substri,hcid. L'alcalde destituit, senyor
Freira, terscapcala amb vint-i-eine mil
pessetes tot fria augurar un ése complet per als iniciador: del projecte.
El loa Ajuntatrant i ei 11011 alcalde,
senyor Pere Riba, solista conspicu, podran aprofitar-se del projecte i apropiar-se l'èxit dels seus antecessors. El
poble de Terrassa segu rantent labra
correspondre ron: es 'riereis- a la delicada maniobra dels °mies del senyor
Sala.

s'ha constituit el substitut.
MES AJUNTAMENTS DES-

LA SITUACIÓ A EUROPA

TITUITS . . • • • •
Seguint la ratxa del temps, han estat
els Ajustament dAlid, Volti D'afine,
CONTRA UN PROFESSOR
,
DE MUSICA . . •
Ittg allem
Gironès:

•

artns Ferroso Fono, organista del
al, que ociosa inZerinanteat
tament el arree de professor
kuriea de la Cara de Misericardia
Sta capital, ractuacid del qua l en
Si exercici havia memela ferwrits
de lanterior Jimia de oven,
ii austro Beneficiada, ha reina
deis que ara formes equeis ir dite fas no presli mis

A Londres altre cop ee puea

per un greu clon/flote. Ele empleats de tramvles I autbmnl-

buo deolarato en vaga fan pree-

916 per tal que ele eeoundln 613
dele metropolitano. Remeda vaga ocasiona una gran pertorbaaló a la populosa urbe, primapalment en la elasee obrera.
Leo Oompanylee donarlen de
bon grat go que Hure treballadore ele dominen, perb no ea.
ben d'on treure ele dinero.
--- El Coreen aula ha
—

El Xa de Parda ha estat

dapoaat.

TREIIMP DEL GRITEIC El
(Ctort

noblota...

ler. potser, i sense saber-ho.
positivament, els sentiments
les idees de la nostra poca. La
nostra ispoca,•analttica, corrossiva, desillusionada, plena d'estirabots i d'angelicalitats, havia
de tornar per torea a la farsa
i al grotesc, que són una aeroximacie de la veritat molt mes
accentuada que la comedia o el
drama convencional d'abans de
la guerra. Abans de la guerra
la fent s'emocionava amb guateo frases sobre l'adulteri, el
"triangle" i el divorci. Ara la
gent vot veure el dret i el traves de les coses. els alta i ele
baixos. ele contrallum i la massa. La tendencia del teatre d'avui
es la ,veritat i la do fa quinze
anys fou la separació legal.
El formidable Bernard Shaw
—que es l'home de mes sentit
cornil de la nostra Apoca — te
a Angeaterra, en aquests momenta, un exit formidable. L'èxit de Pirandelle da, per altra

part, gairebé desproporcionat.

A Paris el teatres nomes fan
farses i grotescos, i alguns s6n
magnIfics. El teatro alemany es
un gran laboratori de dissociatiene, d'en/aliste i de recerques,
un veritable ball d'empentes.
La descomposició del teatre
convencional italik del teatre
tipus Nicodemi, es deu als futuristas. t futurisme Rala
lindrä un 'loe formidable en la
histeria de les idees estètiques
«llena. Els futuristes no solament feren saltar racademisme encarcarat. sine que descompongueren la vida itaiana, i
per tant. el teatre. Pirandello
PS anterior als futuristas i no
Ion cridaner com les bandee de
Flordencia i de afilia, però Pi
reendello no fou conegut a lana, no tingud un pdblie, fine
que ele Mulla-es II prepararen
una base de comprensie. La
gran esperares del nou teatre
italiä era Palazesehi, que començà amb una gran empenta
escrivi coses fresquistsimes,
per?) que <lugares de cop i vol-

ta emmuelt.
Pirandello arribà a la farsa
pel cansí dels clässies alemanys
i deis humoristes angtesos. El
pessisnisme filosbfio i còsmic
de l 'autor de "La vida che ti
dietir prevé de Joan Pau i la
manera d'encarar-se i do traelar el material humà preve de
Diekens. donat amb la sordina
dels eslaus.
El teatre trances de gran lo
eempre ba estat un teatre convencional, declamatori, retòric
i fet amb fórmula. El grotesc
ha estat cultivat pels autors
que han tingut necessitat de
dir la veritat. En el fons de teta farsa hi ha sempre la veritat, ta farsa es sun diamant en
'brut. Com que l'h o me que va
al tentre i 'l 'home del carrer no
poden sofrir la veritat, perque
sempre els sembla que es mentida, no hi ha mes remei Que
cercar un procediment que produeixi l'estat d'esperit de la
persona que es troba davant
d'una mentida per fer-li empasmar la veritat. Es un proeediment etern i molt simp le, que
domina com ningú Bernard
Shaw. La gent de la riostra epoca que este mes prop de la realitat, per exemple, Chesterton,
Hilad 13elech i all nostre Pujols, han hagut d'escalar un to
humortstie, perquè del centrare
la gent, seis hauria menjat de
viu en viu a queixalades. La gent
vol la veritat tradicional, oficial i condecorada i el que em

pass & a mi, fa poca meses, en
encarar-me amb un Inmensament de seriositat davant d'aqueet.a filigrana alimenticia
que Pa la prehistbria, ho demostea perfectamente Jules Res
mama s'ha encarat amb la medicten i els metges i ha eserit
una farsa deliciosa que es representa actualment al teatro
dels Camps Elisis. "Knock o
el triomf de la medicina", es el
teto' de la farsa. Aquesta gent
mpre de la ¡humosa
que parla ie
deis nostres contorne intelleehala, no s'ha adonat encara
que la barbärte de la neutra
poca esta refugiala a lea Uni-

versitats, als laboratods I als

"POEMES LIRICS"
El poeta Rossend Llates, als vint-icinc anya, editi. els seus primera "Poemes lirics". Es un recull agre i
ple de "dolcesa i amarguen", on totes lea cerdea vibren sota el vent com
en un navili gentil. No Es, certament,
el llibre de Rosend Llates una obra
madura. Es per?). noms. un fruit verdosenc? Mis aviat diriem que l'abril
i la tardor conviuen en el llibre; una
mateixa aura poètica ciny el record
nene i el desig poruc. La lírica de
Rossend 'emes es vasta, contradictòria i viva. De molts anys ençä, no
havkin pagas fruir dintre un sol ¡libre

que la farsa sigui detenta.
La eolueió del teatro català
potser seria sotmetre el palie
a deu anys de grotesc 1 de farsa continua. Malgrat tot, seria
mds interessant que els pastorets de tot l'any que s'Inri barrica al carrer de l'Hospital 1
van donant mel i mate al Bon
Jesuset.
doses Pla

Fue dnliétah

la claror, de la tesi a la gràcia, de

la

paraula profusa a la tilda simple. Vegi's, si no, el poema "La nit tempestejant" (datas me» i tot seguit les
"Estances a una doncella", que lluen
com els versos del Poliziano. El Polleado Es. sens dubte, una de les seis
grans influincies que planen sobre els
'Poemes 'irles" de Rossend Llates,
tot ell nodrit de les poesies italiana

i inglesa. Les liriques d'aquestes dues
cultures havien influit successieentnt
en robra ,de_josee Carnes. amb una
..esmireliesEa Romos uatet
la influitich Ph simula:tia: lee vena

antigues de Shelley i de Leopardi rebrollen, amorosides pel cant del nos-

Un grup d'intellectuals espanyols ha
adreçat un missatge al Directori, re-

tre poeta.
Avui que ningti no ereu en l'espontaneitat absoluta (que culmina en una

cordant-li cts titols d'honor de la nostra 'lengua catalana. Sospitem que el
Directori contestará que no els ha

cativa i esperancadora. En els "Poe-

UN VOT

oblidat i que respecta molt el verb
d'Auzies March i de Remen L/ull, de
Verdaguer i de Maragall. Adhuc gosem suposar que en alguna banda ser ä
dit com és amable el catete en eta ni,
vis de les dones boniques...
Per& avui per avui no es aixb el
que ens interessa. Per be que el mis-

satge Es adreçat al Directori, el seu
darrer paràgraf is una mena de salut
directament adreçat a Catalunya.
Aleshores, no es inoportú de lemanar-se : Cal respondre? En cas afirmatiu, qui ha de respondre i com ha
de respondre?

No ignoro la meya poquesa per ve-

nir a finar normes de conducta a ningú. La solució que donaré a aquest
problema no voldrá tenir altre valor
que el de la me y a signatura. Serä un
vol, un sol vot, co una assemblea imaginiria. Res mis.
Un bell grup d'intellectuals espanyols—Gómez de Baquero, Marabón,
Azorin...—ens han saludat? Saluden;

salut es Ilei de cortesia. Han
lloat les glòries de la nostra llengua

tornar el

secular ? Regraciem-los; fina imperdonable que giréssim l'esquena amb
una rebufada.
Però, alerta I Despris d'haver acom-

plert exquisidament i sincerament
aquests deures elementals de bona educació, no desaprofitem l'avinentesa de
retreure la rastra tragedia.

—Cara senyors—ela poden dir—, ex-

cusen -nos si no sabem parlar amb la
mateixa tranquilla erudició que V03..
&Urea Vosaltres gaudiu la possessió
indiscutida d'un gloriós idioma; can‚len les institucions, uns homes reemplacen els abres i ningú no en dificulta l'expansió, ningú no en minva
els privilegis... Mis aviat al contra•
En canvi, nosaltees... No tingueu
.
gor, no us fatigarem
nostra cala ganyota
ra... Rassen Llull, Auzies March,
Maragall. Bells moments en l'evo.

lució del nostre espere; sempre en. fa
goig de pensar-hi... ¡'erb, aval mis

que mai, ens plau de recordar com ha
estat integral el floreixement del nos-

tre Ilenguatg e... Ramon Muntaner, el
cronista-poeta; Pere HI, amb els seas
bella discursen davant les Corte, el
Llibre del Consolat de Mar... Ajases
tambe es costee! j'ente un rengle

centres d'atta cultura.
de bao erudita, au InAl teatre del "Viene Colom- bona postes i anoldssim;
però hem
h ier" fan une altra farsa, de tereses molt,
Benjamin, "II faut que chaquet arribat a la cemiccid que ti no te.
Otra com. la vida del mitre
snit a la placa'. El teatro del elan
gaire plena.., ni, al
barri de Balnt-Sulplee, al me u. idioma no tha. segura.
Grana poda,
c
aigan%
pire
estendre , ha guanyat molt, pel *

,
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ist •mpobaled)
canta de la naturalitat. En general. el teatro d'aNantguarda
segrega la seva retórica% la lleva fraseologla imite i aquest
intent del teatre d'avantguarda
de voler-se reportar ti la rongió i art misted, es una tendència equivocadissima i fatal. El
teatre ha d'ésser una cosa agradable 1 digestiva i tot ha d'dsser un esforç per desemmascarar la societat de l'època. La de puentes un panorama tan divers:
Comedia Francesa realitza l'amor posa damunt els vt1303 de Rosaquest ideal per a la gent que send Lates la sera ontbra dolça i
tenen dos centa mil frenes de neguitosa. Però la mateixa lira canta
renda. Certes obres que ha mun- h mort i Pinfinit, acompanya les retat eón d'un declamatori molt mota de la natura i baixa al ric ¿bis
Inés Palat que els alexandrins de l'änima. A la diversitat dels te1 la nasaireat que s'escolta al mes corrcspon l'expressió diversa. Rosteatre trances. El públic cabete send Llatcs, com un joier magnífic,
no ha vist encara el feos de- tria els metres i els ritmes que s'emclamatori del tegtre del senyor modlen a la sen mä. La seguretat
Sagarra, perquè a la platea del forma/ que ha aconseguit la lirica
Romea hi ha poques cemplica- catalana. sobre tot des de l'apriete
cions 1 tothom estima la natura de Josep Carnee es mostra, plena dei ei Montseny explicada de l'A- COS i de Pum,. en els VeISOS de R03teneu estant. A tot arreu pas- semi Llates. La contenció i l'austerisa igual i tothom cerca la st- tat que han esdevingut. gräcies a Din,
va compensacid. La qüestid
a despit dels vetes aaturals. credo a
endevinar el foral de la date casa nostra. enarquen encara renca
franDe toba manera, al teatro
del "Poemes lirics".
cès fan una farsa que ha proEn el Ilibre de Rossend Lates hom
tom"Le
dult molt d'enrenou:
pot seguir una evolució ascendent i
Triomphe",
l'are
de
beau sous
destrigr nombroses influencies. Cap
de Reynard. Es la farsa de la d'aquestes duce operacions. perb. ere
guerra i per a la Comedia, ote
--i dir tul tnot d'enuig. L'evolueó
s'han muntat tantas mäquines literäria de Rossend L'ates is. sorde cartee ja estä be, encara tosament, ben dirigida. Va del caos a

fleme,

Parle, min.
El Vetee seguiste sonso vp-

e4.

'es

(De Ya. Llorosa niki a 'La
Vas de Catalunys%)

CARNET DE
LES LLETRES

EL TEN

'ZIte

part de robra de Verdaguer). la provatura de Rossend Llates es signifimes 1;r : rs" s'albiren massa. potser, les
correnties que els nodreixen. Quan la
inspiració i el cant del poeta aconsegneixin suavitzar la distància que va

de la metäfora nòrdica a restetica escenografia dels italians del Renaixement, la lineo catalana haurá fet una
bona pausa en el seu camí. Els peemes de Rossemd Llates. tan rics crom
són, encara sem mis rica d'esperance.

Ship.boy

Les peces menudes
Quinea ganes de complicar l'existincial Surte de casa tot frestmet
perquè t'has rentat com Din mana
i perquè el metí sempre ha tingut
la virtut de fer-te optimista. Tarrapes ägilment a un tramvia i t'hi
encabeixes. fent un prodigi de flexibilitat. Et felicites tu mateix d'aquest èxit.
Quan arriba el moment de pagar

LA RAMBLA
Revea de l'ou de la nostra frult ramblaire; Ratnbles que
Barcelona. la d'ahir, la d'avui. amb el vostre bleixar, 1 el vosla de demà. Via estreta i altar- tre fer 1 desfer, i el vostre dir
gaseada, de traçat tertuds i de i desdir empleneu. de - ramblaplanta irregular; vta provin- dueles les gasetes barcelonines
ciana i alhora metropolitana; d'ende que el 'Brusi" de ei
Rambla dissimetrica i plena "Brust', i que ramblegeu una
d'imprevist com a creació na- Atares que han vist el red
tural que ets; carrer ferás i Amadeu, la tornada d'En Potetriomfal, pal (mal constantment vieja, l'arribada d'En Cristòfol
.'escola el corteig alapeR dels Colomb 1 la bomba del "torin";
ciutadans, els metees i els vial- Ramblas que us panceta que
jants que hi desembarquen des aquesta vidassa ha de durar
de tole lis indrets del món ci- Sempre; Rambles de Barcelona,
vilitzat t del men feresteg, colo- (As: Hom parla de desramblarrit i ltampant de mil exotismes; vos. Barcelona s'ha emplenat
corteig multitudinari, divers, de desarrambladors, que fan
apressat, sempre canviant; cor- veure la padrina als arrambla-.
teig que ningú sap d'on sute ni dore. Arramblament o (tesar,
on s'enquibeix. Rambles brun- ramblament, "ecce 11 problemzents, Ramblas estrepitosas, ma", que deia En Zacconi.
Ramblas sonores de eoceitada problema ramblfstic està daMusa i de rocellada empreso- munt la taula municipal. 1101n,
nada; Rambles florides 1. em- no parla d'altra cosa: els probaumades, de colore de Prima- blemes universals desapereixen
vera eterna; Rambles dels
davant del problema rambltstie
bretona, dele cómics i dels con- que acapara l'atenci6 de tothom
fitera, deis pastissers, dels em- a Barcelona I fora de Barceloblanquinadors, dels banquers i na. El problema sovietic, la pudeis restauradora de peticiona; jada del La,bour Party, ja no
Rambres dele ramblistes; Ram- comIten. El feixisme ja no ens
Mes dele teatres mes barcelo- fa trencar cap cama. El problee
nins de tot el món. deis teatres ma de les reparaciones el de la
europeistes; Rambles de l'Aca- moneda, el del Marren, esdeve
demia sie Ciències i -dels bare, n e n menyspreables davant de
dele café intellectuals l histb- la desramb/itzaci6 possible de
rice. i lela eafetons de marine- Barcelona. Per parlar-me vingué
ria; Ramblas cnpeades de mar expressament el gran Einstein i
Mediterränla, de "mare nos- se'n va haver de tornar sense
trum", que diuen els anglesos; resoldre res. Plàtans rambleiaItambles caneades da teta llei dore, i vosaltres principalment,
de vaixells de vela i de vapor, oh Accesibles sepentejants, ara
de fusta 1 de ferro, anant i ve- estetes, ara amples, no oblinint per totes les rutes de la deu que a Barcelona no val a
mar immensa, de vaixells que badar, vetlleu o dormiu amb un
arenen expressament de l'Asia i ull, que la ramblofbbia està a
de ircemerica perre- U, 1 que Eaguait; enllestiu la defensa i
s'embadaleixen 1 glateixen da- digueu la darrera paraula
vant 'entre, anhelant saltar a aquest plebiscit que ar'a estä en
terra i recorre-as de cap a cap doina per saber si hom us
rom els tramvies i els soldats i conserva Sa vida o be si hom us
les criadas; Ramblas famosas, la lleva per a sempre. Qui ramt
que veiéreu el pas de Don Qui- blejarä el comiat del dol del
xot i la quitxalla que li planta- vostre enterraments si vosatva la Ilota; que veiereu l'arri- tres. Rambles ramblfssimes, vobada, la mort i passió de mil ten la prt>pia desaparició? Qui
Carnestoltes consecutius; que pillare en les branques dels
Mana crup_ conegpneq øJreL
'tenemos~u rereethosa_de..r.Aue_i_
iiiided i En Sol 1 Ortiga, si
reines, cardenals. bisbes, =toga i generals. arxiducs i minis- vosaltres Rambletes carie sitres, i almiralls i mariscals de mes, signen la sentencia de
França, tots triomfatns i mes mort dels plätans? Qui ramblecontente que un gos amb un 68: jarlt, a Barcelona, si eoltres
Ramblas memorables clec veié- deserteu el !loe d'honor que de
anys eneä defenseu des
ren la crema dele convents i tants
resbrencement dels consellers del Portal de Santa Madrona.
fins al Portal de l'Angel? Oh
de la Corona :Ramblas amotfnee/Mdes i barricadades; Rambles del Rambletes, oh RamblonesAneu
Ntu Cueree, de la Rua i de la etales. no vulgueu morir!
a sometent,
procesad del Corpus, amb els a la Seu i toquenarrenqueti-lo
gegants al seu davant, totes aixequeu el poble,
de
les llars
peffumades de groo i de satf; tumultuosamen t
a cercar la
Rambles de les garrotades co- emperesides: aneuEultalia
h polonials. inconsútils i negreres; bandera de Santa
cap a la playa
Rambles! Rambles dels opera- seu-vos en mareadesprés
pel padore enllaminadors, sense.fi ni de Sant Jaime.
virrei:
compte; Rambles cosides de bo- seig de Muralla, a cal lín
ess igues i botiguetes, de Atole i tot el poble us seguirte
d'escaletes; Rambles dels bas- ser a la placa de Sant Jaume
ben
crideu
tantes, dels badocs 1 de les born- i nl pla del Palau,tic
Ramales
bes de dinamita; Rambles d'En alt el 'rastre voler
per
trasbalsades
i
espattlades
(Uniste T'obre i de l'Amo de la
de CVRambla, d'En Canonge i del Noi tots els espallta-carrers
els pulmons,
de Tona, del I. Era -Bb i d'En nivers, i amb lote
mai,
Rubaudonadeu; Rambles de les mes eixordadorament quesense
manifestacions populars amb crideu: Visca la Rambla
banderes i pendons de borles i entrebancs! Vieca la Rambla
de gorree tris/je!, i tires, i alien- lliure I I
Joan Mes
tes. 1 amistats, 1 triangles, i

jalones que no admeten el coure
estranger. Vas a un estanc, densa.
nes un segell... Tampoc admeten el

coure estranger. Puges a un autinnnibus... Tampoc.
Qui ha donat la consigna? Tantse-val. El fet is que algú ha co-

mençat a rebutjar-la I, d'una manera fulminant, tothom ha anua.
Aquell bé- de .Deu de monedes

franceses, italianes, runa, argentines, gregues, etc. que circulava per
totes les mans sense sollevar recela ni suspicàcies, de cop i volta ha
hagut de retirar-ce al fons de les

butxaques.

Ja no podem obrir la mä amb
disciplina per recollir un canvi; ens
cal anar revisant pacitntment moneda per moneda.
Ens dinen—is clar—que la importació de coure estrahger havia
esdevingut un negoci perjudicial per
a l'economia del pus.
Concedim-hol Pero no podien
haver-se'n adonat abans i no venir a torbar la "placidesa" de la

costra existencia amb aquest impromptu?

grana erudita com a siembres d'una
cultura, proa, molt bk; com a inics
exponente, etlat voten? Madrina por
que sena m'emula Fet i fet, la neutra déria no da de criar ea temiese*
dins d'una :tibia.
Cada SoldavIla

sarrells, 1 iota mena de tratarnitats amb xaranga; Ramblas
ene salen a .1a plaea de Sant
Jaume t a I'llavane; Rambles
que neme, us arribeu al Pla de
globus terraquis, 1 vellut, l

la fingiesen; Ramblas emplee,
desertes i humides de la zona
del port: Rambtee dels casinos
confortables dels Dependents 1
dels amos del comen i de la
indústria, i fins de les arts ptas.
elquem, 1 de Swaviacie de colores
d'aviadors; Ramblas de la Virreina 1 del marqués de Comillee, d resgleela de Betlem i
del quiosc de Canaletes; Rambla
dele bescanvis i de les adminle1eaciens de ¡tenerles; dels flirts
räpids 1 agosarats entre dependents i modistetem. al migella;
dele flirts romäntice. manyacs
prometedors de les set dei
vestiste:. Ramblas randelfssimee
que us descabdelleu com una
eolossal serpentina viva. des
d'el ceden de la plaea de Catalunya, que en conté latente
prous per arramblar tota la bola del usen 1 tornar al Born. que
serpentegeu fins a trencar-vos
en el zlernit de /es eseales del
moll de la Porta de la Pan.
que hom diu si continuen per
find en114 de la
sota
'Barcelona& i de la Illa de MaRambles
planes de CeHorques;
»tetes 1 d'Estudia 1 Rentes Mhniques I Santa Josepe. enrolles
d'ovals 1 flore, enramblant la
elutat Oom un engarlandament
i momiedent joiosament el dol
de lote ele enterraments de la
parròquia de Betlem 1 tina ala
morts ilot, que ae'n van a l'altre mds tota aoonhortats del

Converses filo-

lògiques
Duna traducció d'un discurs castaUN:
"Afegeix que mai aniran contra im
funcionari per tal que tingui idees de-

terminades."
Sembla impossible que una persona

que ti per professió d'eseriure, no es
preocupi de conèixer exactament
valor del ntcts, ni tan solarnent del§
mota gramaticals, com is ara una con-

junei6

I.a traducció espanyola de la traduc ció catalana damunt transcrita, es:
"Añade que manea irän contra ma funcionario para que tenga ideas determinadas." Pero es evident que roeginal espanyol no devia dir para que,
sine porque. Porque ha Wat, dones,
traduit per una conjugarte+ catalana om
significa para que.
Això vol dir que el traductor cata%
desconeix la valor de la locució conjuntiva per tal que. Pene. Devore per
que rusa? Si no l'haguie embolisma a
emprar una lomee arceiet, la valer
Se la qual,wdeseoneix. i alegues ama.
testan anda el peremi del !lenguas.,
corrent, la traducció no hauria esteR
eertament perfecta encara, pe& sena• millor que mane ma locacid exclusiva:1*ot final, COM 41 tin NI in..
Origen, in casheYsl atalatAte. A
Ont fin 1 PA Ad
dileriatis eetrf
ass0
/A rdial

u
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NOTA NgCROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI

INAUGURACIO DE L'ESTABLIMENT MAJESTIC GARAGE S. A.
Hem assistit a 13 inauguració d'a•

quest establiment.
El bocal esta dispasat per fer-hi
exposicions de cotxes, havent-hi també

dependencias per a garatge, tallers i
of icines.
leasepa Panda Alcaraz, de 43
E' tipos de rotxe rHs interessant que
anys, Hospital Clínic, al cementiri ceierrni es el que
constrtnix la casa
de Sant Andreu.
Slery, sobre xassis de 4 i 6 cilinDomènec Arrufat, de 79 anys,
dres.
Torres, 20, al Cementiri de Sant
Gezvasi. A les onze.
Antoni Besch Match, de 89 anys,
Raurich, 14. al cementiri Vell. A les
Llorenç Pich - Casp, 28
onze.
Amada Sans Revoltes, de 59 anys,
DOMEN ATGE
Feriandina, lb. al Cementiri
Ami.
a
les
cinc e la tarda, tindrà
Sans. A les onze.
Roe al Centre Excuraiimista Rafe!
Francesa Castellà Baque', de 68
Casanova un luna ti honor en homeanys, Vallfogona, to, al cementiri
de Sant Gervasi. A dos quarts de natge al t y p ex-president En Jan
Puig Conili.
den.
Assumpció Callado Guillernond, de
33 anys, Travessera. 131, :11 cantenPURE PERIVLANYER
titi Nou. A dos quarts d'onze.
El millor aliment par a nens 1
Alexandra Rimaba Villadiego,
malalts
57 anys, Bintelt, 63, al cementiri
-Non. A les onza.
S ' empanaren habitacions a 15
Doid.rs Bone Paradela, de 16 dies,
poss ..tes. ront Sant !Yagual,
Arc del Teatre. 29, al cernentiri 4. Darrcra de la Casa la C l utat.
Neu. A les vuit.
---• -- • --•
Tecdäzia Navarro Cabal/bro, de h--MULTES
•
65 anys, Consell de Con, 461, al ceSalan imposat dura multes rle Trin
fnentiri Nou. A las vuit.
pessetes per desobediencia i un altre
Merca Pujas Fatjó, de 23 anys, de la mateixa quantitat per tinença
Hospital Clínic, al cementiri Nou. clanticstitta de cocaina.
A les vuit.
Maria Lluch Eouchet, de 76 anys,
eneilg:
errc
v pd?
Madraza, 42, al cementiri Vell. A
0.Y. Caiti
.1-K4 l t
les onza.
Joscp Francolf Enceras, de 76
DENUNCIES r DETENCIONS
anys, Laureé Figuerola, 34, al ceAl mercat de Sant Antoni va ésser
rnemiri de Sant Gervasi. A dos
detinguda Teresa Martcrell, acusada
cuarts de deu.
Jacint Miiia.na Asensio, de 72 (n'ayer robat 300 pessetes a Ernilia
anys, Ronda de Sant Antoni, 15, al Anguera.
Emili Clement ha denunciat l'amo
cementiri Noia. A les den.
Catarina Font Sertosa, de 73 anys, del bar del carrer Nou, Blai Mata,
Passes de Sant Pare, 6, al cemen- parque din que ell li va deixar un joc
de caMe japortes, valuat en 170 pessetiri N'ou. A les deu.
Mercè Sabaté Falch, de 2 meses, tes i ara es nega a donar-li.
del camp de la Merichana, -206, al
Tamhe ha esta,. detingut Antoni Mesa Tafalla per liaver amenaçat de
cortentiri Nou. A les vuit.
Eduard Queada Franchs, de 51 mart a Manuel Díaz, al cama- de Roanys, Indústria, 430, al cementiri de land.
Sant Andreu.
ala estat decretada el processament
Tcresa Castells Sena, de 28 anys, i presa sense fiança de Ramos So:aSzrvet, &A al cementiri de Sant An- ran i Josep Roía. autors d'una estafa
dreu. A les onze.
da aneo° pessetes a ' la casa AlsiAntoni Balksca, de 12 anys, Ca- na Graells.
sa de Caritat, al cementiri Non. A
lcs vuit.
PA NA IGüES CA FI DUS
Merc'è Claver, de 14 mseos, HosPortaferrisse, 10
pital de la Santa Creu, al cementiri
Nou. A les vuit.
LA RAMBLA
Ha estat ajornada iins divendres,
TARDA
dia 28, la votada' del plelti.seit de les.
Josep Carreras Garriga, de 72 R.tmhics , entre oit so5is del Centre
anys, Cal ahal, 1, al cementiri Nou.
Autonomista de Dependents del CoA das quarts de cinc.
me/te i de la Inddstria; per tant, fino
Encarnació Oromi Rabasa, de 66 a l'esmentada dala, poden passar per
any,, saus, 58, al cementiri Nou. A
les of cines del Centre a d:positar llur
les tres.
17 ,at tots aquells que encara no ho haga)
Francesa Blanco Carrera, de 65
1(1.
•
anys. Pou de la Figuera, 2, al cementiri Nou. A les dues.
Miguel Traba! -Morondo, de 5o °emanen •al l'ostro entanquer
PAPER DE FUNIMi
anys, Corto Catalanes, 479. A les
dues.
Teresa Clua Clac, de 24 anys,
Martí, 159, al cementiri Nou. A les
Estola, ro céntimo per tot arreo

Aigua Mas-tiuhrban

i

CLASICO

Felicia Cugat Sufié, de 71 anys,
i Cajal, 90 , al cementiri de
Les Corto. A les quatre.
Jasa): /aovaban Lajaro, de 54 anys,
Fanal Non, 41, al cementiri Nou. A
les dues.
R51TIC n I1

Miguel Casanovas Barrera, d'II
anys, Rosselld,, 167, al cementiri
ou: A les dues.
Francesa Romero Escudé, de 42
anys, Barbaré, 2, al cementiri Nou.
A des 'quarts de quatre.
Antoni Cazorla Fernändez, de 70
anys, Anbau, 33, al cetnentiri Vell.
A les onze.
Joan Tarré Piara, de 77 ays, Aribau, 130. A les tren.
'Rosa Pla Ra y é, de 60 anys, Rambla de Catalunya, 79, al cementiri

tou. A Ics guarra

.
Villonga, de 75
ann Saal t Sebastià, 23, al cementa
d ?hm. A les trea.
-josip Torras Carmen, de 44 anye,
11167-11E; 031, al cementiri Vell. A
muera.
Victòria Mau

En Joacinim Armisén donaré ovni,
a les onze del rnati, una conferinic1a
pdhlka, denarrollant el tema "La dona
i el ceban", al salé d'acte. elttl
Acadi.Mlia Tornar (Ample, 35, primer).
-RESTAURANT Fl OYAl.
8a16 do Te
cada dia te dansant de 5 a dos

quarts de 8, i dinar a l'amerlcana, de 9 a ti.
EXCURSIO COL.LECTIVA A MA_
DRID , TOLEDO , ARANJUEZ,
L'ESCORIAL I SEVILLA
L'Associació Catalana de Turistes
ha organitzat per a les vinents fastas
de Semana Santa i Pasqua (segona
quinzena d'abril) una excursió collec-

tiva a Madrid Toltalo, Aranjuez,
l'Escorial i Sevilla.
Els excuhionistes visitaran a les dites poblacions tot el bo i millor.
Sortiraft el 15 d'abril i tornaran el
22 del mateix mes.

78701 7850
7915
237
937
661
7000
1615
483
317
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1101anba
babe
1eva Ven
nPorttmAl
8u4e11.
301094.
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sale

1)6
37MO
acgroo
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115'00
250'00
32'00
9155
31700
31700
41'00
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4 300
4450'
19.000
272.75
21 e s

VALORS

Prall

El mea de l'excursió 60 niolt eCnnic•
une, /mis el viatge tI anada i tornada
a Madrid sols costa do pessetes, i
cli va tot d'i)17111TPS menys rallotjament,
que fariluara en hotels econinnics i
con foreables l'Associacid de Eondistes
de Madrid.
Els turistes poden viatjar en la clasSO
prefereixin, i pag int cls suplemento que 1721g111 fruir el scrvei deis
"slerping-car".
Les euscripcions, Onces lancarati tan
acial com estiguin colterte, totes les
p!aces o el dia 5 • 'abril, improrregaMentad, poden fer-se cada dia, de set
a nou del vespre, a. l'oficina ¡cica-matiza de l'Assaciacid, carrer del Duc
de la Victoria. 14, Princinal, on donaran taita mena de detalls.

p ARAl cu E s

Fueran, 14. Casa

'alomas

CLAPES
-

La Junta tic l'Institut ele la Dona
gur trzthalla posa en coneixem:nt de
les in fermeres titelars de la GermatuLt
de Santa Madrona, que el dia 26 del
corrent es donará comenc a un cursen
d'analisi d'orina, a <d'arrea (Id doctor
Enric Fernandez Pellica., que sera de
gran interés, i al mateix temps ilt=ha tailitat per a tota infermern.
La manden% per al dit curset deu
efectuar-se en la Secretaria de Hastitut. Pausa d., Sant Pere, 1, 3 i 5.

Seny g ra: Per a rentar la roba
en pors

Amb objecte d'assidir a les sessions
de I assemblea general de la Conf,aleracid Patronal Espanyola i assemblea
general d'Associacions Patronals d'Espanya que han de tenir Ilac a Madrid
un d'aquests diçs. i en les que han de
tractor-se qüestions de gran interés.
abans dabtr a la nit va sortir cap a !it
Le« tina representació del VireClori
de la Federarid Patrdnal de Catalintya,
presidida per NAlexandre Molins i

acompanatada per l'advecat asscssor,
Ea ' , erran tranca t el secta:hui general.

a

..

1904 .

UNA EXPLOSIO
Al carrer del Guinard6, 58,
baixos, ahir, a la tarda, va explotar un Ruin de gas, cremant
Ins robes 0e la noia Francisca
Pont Jaques, dc 13 anys, filia
de la casa.
- La noirresulta amb diversas cremadas a la cara, braços,
mans, ene ruixes i camas, de
pronäst ir reserval.

1 EXP3FIC10 ELEKT.Le.
Galeries Lairtanes
Aphcals !luminosos
Del 20 al ill de març.
flIBMIMWMIne111•1•1111m

PER HAVER MANCAT EL

RESPECTE
El guiirdia Dial Cabrera. ahir,
a les volt dal ves.pre, condtit a
la Delegació a Dionfs Lahoz
Lorenzo, de 61 itnys, natural
d'Osen, per haver-li . mancat el
respecte greument. '
Dr. MONTA/14. Afreelons a M oral I ea.
ben. Corta Catalana,. 530, DAN., pral.

OBESOS I CAVALLS
Pilar Salado Conchillo, de
1 8. anys, n1 carrer del Rosselló, 242, tercer, fou mosegada per un gos d'amo desmanogut, que II muda diverses feri-

Trinca 25 Mari

Nava York
,,montbie
lfarg
nos
Datiol . .
Setembre.
Octubre
Novembro
bestia/re

.

Tanca 25 mare
1.5 3/ 0
1425
1355
. . 12'82
.
1222
12'10
. . 12'00
11'8

- La nota da 14 anys Manuela Ortiz Zarrilia, que vil) al
carrer de I'l q. oca ps. 8. en passar pel carro/ . de Manso, TON
mosegaida al pit esquerre
1.avail del caria) 15.451, de la
Coropanyia ll'Arbolat de l'Ajuntan-. Pnt.

NOTE! EMAIRANT

1.Es FoN7s DE TEnancss
(al pan del hiiitadoi
Eamerat sirve) par a banqueta I lancha
TELEFON CENTRA!.
EARATGE

11AIXANT DEL TRAMVIA
Manuela Vall Cartagena, de.
62 anys, intentä pujar al tranvía al =roa de Montaner; peti)
segurament el conductor tenia
Lord i -per això cuito de donar
marxa al cotxe, pian la Mamiela Vall encara era a l'e:di-el).
La pobra senyora del
coLve, causant-se diversos tetadas ä lla cara, que li foren cu •
radas al dispensara del carralde Si1ptilve•111.

EXPOSICIO PERMANENT
Entrada Mute

BELS 'rRA4IVIES

Ramon Oonzaler. Tcrs, en intentar pujar tal tramvia a. la
piara dlirquinriona, va eanre i
es trenca la eilavirula dreta.
oarment de lea me.itiles da l'Es'
co, 1 en particular te d i2eses,
r
e tóni cera, dilatació, etc.. per ta

-GASTRILIHA
Faccdraaada pala especialistas
•
th . E. Ferrer: '0. ' ralä:

.

V1 11[112
ni
Fannäria

la cree: Andreu; nerez
Martini 3. t i riaen, a Barcelona.Pérez M'ea. a
Saneo.

lira, a Tarra g atia.-novetta, a Paliad Ue Mallorca.'

--EXPLOSIO , D'UN CARTUT.N
'11 correr de Montserrat
Casanovas, Francesa Moreno
Pagan es causa. cremadas a la
rara, testa i ulls, per haver-li
explotat un cartutx de dinamita .
que ¡trovara d.; desearregar.
IRDZIMINZZOIMAllZOMETIZSEInega

!ii

33tielk
.

Artii Itn sortit el prime volurn

LAURA
o Sogoll Roe;

.

d ' A de Vigny

Traduecid de •
Cales Piba

PREU: LI) CENTRAS
LA BOVEL.LA ESTRANGENA
aurt fiada quinza dios
LA PAU MATRIMONIAL
El matrIMOnl Josa Mundejar
Buenst ia 4 Datore Garata Ba-
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MOLTA LLET
Hob-Viaa

Miret

No A, me, que una ortata del .ftle de
Plantes l'atetes que pastaren Instintivament els ira:1113cm guau Cenen necesstlat
d'a/tetar.
Gurant l'embaràs: flob-Vlda mita. I
rombat l'alinunInürla. (Micra I molüstleg
molas de Vestal, dcsenrotala 1 forlInea
el nos Coser, tonifica la mare 1 prodis•
posa per a im part telie 1 Ilet abandaul.
En la lactancia: Ron-lid& 50111. 2 auirmonta la quanti/al de llet. reartquen en
ra•sitaa 1 maul , -ea. reta la rua,e ele la
desuda/eh) causada per l'alletament.
En [armarles. Autor, eoctor DUO,
placa Comercial. 0. Eareelona. •
'•

Honoren les vostres restes amb
la Cullereta Montsetratina. Es
el millar dala presents. Venda
al detall i a l'engròs. EL LOUVRE, Ronda de Sant Pere.
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(amilanada, no ens cansareis
d'oferir als nostres assceials
tots els avantatges que els paguin interessar: xorisso
llom, a 10 pessetes quilo;
forrnatge d'Holanda. 40 per IN,
a 8 pessetes quilo; salina la
nyina, sardinas, Ilagosta. calamarsos, etc., etc., en- censerat
a preus limitadiSsims: Economat de Barcelona, Rambla 4t
Catalunya 80.
Passen

de dos mil de grr-

les arisaalleries Lluis
Rambla de les Flors, 8. i liond
(I" Sant Antoni, 5. al proa
ducs pessetes cada un; Itt'r
seva grandaria i esplendidesa
sdn quasi donals.
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ROBATORI DE JÖIES
Salvador G. Llopis ha denunciat que
a casa seva, carrer de Llúria, lo,
ha estat comes un rebaten, desapareixent jotes per va l or da 18900 prosees, a mes a Inés de 3o monedes d'or,
quatre bitllets de zoo pedales i 135 ea
pdta.
S'ignora qui do el, autora.
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Valldonzella, hon) no sap perqua iniciaren . una viva discosque en la calor de Iles pal'aulas gruiandes i le carinyoses esgarrapadas, va prendre el
cail'il d'un greu confliele.
Un guardia urba. assabetu
lar-se del (me passava, cregué
printent, calmar els äninis; puja al pis, perú com que el matrimoni fati cas mis deis seus
hons of Mis, els denunciä al jut-

A pessetes
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A les cr.acs dels senyArs ea beu
Cliam-Sors, etiqueta verda, sec.
El tensen bree: st de l'Ateneu Enciclopedia Portaba- prega als senyors
socis del dit Menea se serveixin assistic a l'enterrantent del que fou el seu
volgut consoci En J. Ferran Torras
(a. c. s.), que tindn't lloc avui, crmarts,
a les gestee de la tarda (nitrar de Barrell, 13r. quart, primtra).
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GASETA BARCELONINA
Sants d'aval: L'Anunciació de la
verse Maria.
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UNA REUNIO D'AHIR EL DIRECTORI VA ESTUDIAR LA LLEI DE
ES PER A LA REFORMA DE LA LLEI DE RECLUTAMENT I REEMCAMENT DE L'EXERCIT, LA QUAL LLEI SERA AVUI SOTMESA A LA
SIGNATURA REGIA

Confertecia Malo- Ihia nova fase en una novatas. :11u- Lis
nald Saint-lalaire solini die: "El el no estlí centra nasal- C10118 al Ileltbstag
Discursos de Man
Reunió de caos de
tres šs ant nosaltres"
1 Stresentann
govern a París?
vATta. Aloma, a.-Avui, amb mente del

TASCA DEL DIRECTORY

MILITAR
qadrid. 24. - El cap del Gono ha despatxat mines t
ti anal) el rei.
nrigtlia ha rebut ei rei en
ancla militar el vaeal . del
ectori general Hermosa,
opector melga? senyor Sana,
geronels senyors Saballe i
er, tinents coronels senyors
Gonzälez i Ganir, co'.
edant senyor Gonzhlez, casenyor Garcia Ruiz i al-s de cavalleria senyor
Capdevila.
VISITES AL DIRECTORI
Madrid. 24.- El general G(5g Jordana ha rebut aquest
ti la visita del secretar; de
• 11a Gornissaria, Senyor Die Saavedra, la del comte de
rre-Telez, la del general
ritec la senyora Toda.
• PRIMO DE RIVERA A
TOLEDO
Madrid. 24. - El general
'ene de Rivera, acornpansat
sols-seeretari de Guerra, ha
rxat aquest mati cap a Tos. per assistir a les präeties de gimnastica de l'Aradea d'Infanteria. que van corear el dia 10.
S'isteixen a aquestes prheeues 28 coronels i 22 tinents
/ere.
El president tornara a dos
arte de sis de la tarda, diriat-se direetarnent a la Pre/Wncia.
Immediatament es reunirte ed
irPrtori.
Asaistiran a la reunió d'apesta tarda el sets-secretari
dci ministeri de la Guerra i
Tenearregat del ministeri de
Marina.
, p esar/4 de la reunid del Diradart. el presiden' rehrh en
aurianria el haret de Foltrier I
el director de "El Liberal". se.
;T.!' Villanueva.
INCIDENTS AL MARROC
IN OFICIAL, UN CAPORAL I
"N SOLDAT. MORTS JUDICI
S..1.351ARISSIal
Madrid, 24. - El comunicat
elHat d'avui din el segiient:
A la zona oriental, sonso noA la zona occidental, en inte ntar l'alteres del regirnent
sn Quintin, senyor Fernandez
•rnändez, desarmar Une indfgo nes que es trobaven a la pisla le Zinat a Afernum. s'ente-ala una 'bita ros a roe, matant
tenida/ un moro i essent mort
per un altre. Els agressors fugiren, essen nortals eta cadävers a la posició de Zinat. amb
les armes.
La informació assegura qua
el grup era de gent pacifica que
anava al santuari de Muley Abd
Sedan, Alcazarquivir.
- Un soldat de regulare
malta d'un tret de revòlver el
caporal de trompetes i a un nitre soldat, lots indigenes. Sha
Oben t. judici sumarfseim.
MANIFESTACTONS DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA
Madrid, 24. - A les sis de
la tarda ha arribat a la Presidencia el general Primo nlo Rivera, dient que aeabava de tornar de Toledo, on ha anat a
reune el concurs de gimmastrea d'oficials i sergents de VAendemia fundada pel general
Villalba.
A l'acte - ha dit - bi han
assistit 35 coronels, de tetes lee
regions. Aviat tindrh lloc a Toledo alguns cursos de ginanhatica, ale quals hi aasiatiran mes
tres de les escotes amb l'objecte de difondre-la per tot Eapaaya. El proiemsorat de l'Acedóteta ha donat un anal al genera! Primo de Rivera. i despiste
els alomnee han desfilat amh
bandee-e'; virtorelant el Direetors Et 28 arribaran a Madrid els
esmentats coronels i celebretan una reunió IlPr tractar d'algunes millores al Catead d'Ortes. El 29 soparan amh mi ha afearit - i el 30.tornaran a
les seves respectivos guarnieienS.
El brament de la bandera
a Madrid sha ajornat fina diuMontee vinent.
Ele perindietes han ', regalelat general Primo de Rivera
Si liarla rebut un cablegrama
que obra en peder (Falgatis (ttarisa en el qual alguns anllees i
alinee esnanyols que es bobee
a Nova York dernan an la rema!recrió de determinades t'erre_
brea. El general ha contestat
q ue encara no.

nombrosos expedients mese cap importäncia. Harem estudiat detingudament els darrers perfila de la Ltd
de bases per a la reforma de la de
reclutament i reemplac de l'exercit.
Es llei de bases perquè no tila articulada i sera el fonament de la que
alia de fer. Demà o demi passat se-

rà firmada pel sobirä.
L'ADMINISTRACIO AL MARRoc
Madrid, 24. - Aqueat matt
ha arriba:, a Marlhd el secretari
ele l'Alta Gomiesarin, senyor
Saavedra, que ve cridat pel Direttori per tractar d'neeumptes relacionats ama)
track', militar i civil de la zona
neiden tal.

Per a l'indult de "El Poeta"
Madrid, 24.-Ho viettat el
sots-secretari del Direetori General, senyor Nouvilas, el redartor de "El Diluvio", de Barcelona. senyor Eduard San
Juan, per parlar-li de l'indult
del condemnat a mort per l'Audiencia de Barcelona Joan Baptista Acher, "El Poeta". El general ha estat deferentfeetM
nnth el senyor San Juan. Aquest
li ha exposat les ramas que
s'alleguen en pro de Pinchar, a
la qual cosa ha iesporst el reneral Nouvilas manifestant que
el Dircetori tenia en estudi el
cas do "El Poeta" per venia) si
pot fer-lo objecte de la gracia
retal amb mota' de la festivitat
de Divendres Sant. El senyor
gan Juan ha sortit rnolt satisfet de la visita.
A les non de la nit, al Centre
Republich Federaa de la zona
sud, se celebrara un nitting per
demanar l'indult de "El Poeta",
en el qual rara ús do la paraula l'advocat senyor Darriobero.

La carretera de Ribes
a Puigccrda
Madrid, 24. - La "Gaceta"
publica adjudicacid de sub..
hasta que diu:
"Vist el resultat obtingut en
la subhasta de les obres de repareció d'explanació i afirrnat
dele quilómetros 13 al 25 de la
carretera de Ribes a Puigcerda
(provincia de Girona), aquesta
Direcció General ha tingut a b6
adjudicar definitivament el servei al millor postor, Josep Serpes Soy. vol de Ripoll (provincia de Girona), que os compro
-metaxur-lesambujccid al projecte i en els terminis
consignats en el plec de condiciona particulars i econbmies
d'aquesta contracta, per la
quantitat de 99.200 pessetes,
essent el pressupost de contracta de 110.227'50 pessetes,
havent Padjudicatori de corleedir la corresponent escriptura
de contracta davant de notari
que designi el riega del Collegi
Notarial (le Madrid, dins del
termini d'un mes a comptar de
la data de publicació en la "Gaacta" de la present resolució."

L'afer dels Alts Forns
Madrid, 24.-A Madrid hi ha
una acomissió «obrers i empleats dele Alta Forn d'Andalusia. la qual ha fet diverses visites encaminados a qua aquella indústria nu lanqui els seus
tullera a última de mes, com ha
anunciat.
EL REI ES FA RETRATAR
Madrid, 24.-El pintor senyor Moya
del Pino ha corrancat un retrat del
Rei, que ha de presidir les exhibidono deis quadros d.e Velemucz oue

se celebraran a Madrid i a l'estranger. L'e,cultot senyor Mora de la
Torre ha pres algunes notes pe- a la
modelaci6 que ha de fer d'unä me-

dalla.
EL PALAU DE JUSTICIA
DE MADRID
Madrid, 24. - Aviat PS pu
blicara un deeret treient a subhasta l'adquisició del mobiliaria del Palau de Justicia de Madrid, les obres del qual gateehe ja estan g estes. La inauguras-id revestirte gran solemnitat.
SEGRESTAMENT
Madrid, 24. - Fa alguna dies
es (ligue que Eä y ta de la noia
de 16 elan Carme VII:arda havia prescribe una dmúnritt al
Jutjat le geardla, dient Ti* la
so y a neta es :Pia 3 .,,grestaela a
les Adoratrius. El governador
civil fru condecir la nota a la
sera presanrin 1 aquesta declara que no volia sori ir del convent, on hi esta per !a SOVEl yoluntat c hi aprendra bd un orle/.
HOMENATGE
Madrid, 24.-Al Caria de Sabola
se celebra ahir un ipat en honor del
La reunió del Directori
compositor senyor Dartomeu Pérez
LA LLEI DE RECLUTAMENT
I REEMPLAÇ DE L'EXERCIT Cases, amb motiu d'haver estas elegit
acadimie de Belles Arta en la vacant
Madrid, 2.1. - A dos quarts de nou del mestre Tomas Bretón.
Dtrectori,
acabat la reunió del
LA CAMPANYA SANITARIA
de la qual n'ha donat la referencia
aaMadrid, za-Ahir se celebra al tea41 general Vallespinosa. Hi han
elkit-ha dit-el sota secretari de tre del Centre un altre acta multad.

Parlaren els senyors Navarro Per.
▪
Baldomer Villegas, Diaz Caneja, Vallellano i la senyoreta Lozada.
A TRAVES DELS COSSOS
OPACS
Madrid, a.-Ra empres un viatge
a Nava York el tenso? Argamasilla,
fin del marques de Santa Clara, que
se'n va a realitzar eh seus experimenta a travis dele costos opaca. Pel
viatge se li ha lliurat un milió de
•
amb l'obligació de romandre

Set mesos a Nova York i Washington.
AUTOMOBIL ESTIMBAT
QUATR EMORTS I DOTZE FERITS GREUS
Märcia, 24 -Un dels automòbils
que fan el servei entre la capita/ i
Beniajar, a conseqiiincia d'un mal
viratge es llençà contra la barana del
pont, caient al riu. Resultaren morts
quatre viatgers, i dotze greument fe-

rits.
EN HONOR DEL MESTRE
BRETON
Santander, 24.-A les Draseanes s'ha
celebrat lacte de descobrir la làpida
collocada a la casa on el mestte Bretón escrigué la partitura de "Lt Dolores". Ha rcsuultat un bell .gete.

EERGICA PROTESTA
Comiseió executiva
del Sindicat Nacional de la Indústria
Ferroviaria ha publicat la seopient nota, que extractem:
"Callar davant dels .fets que descaMadrid, 24-La

radament es cometen amb moriu de les
eleccions dels vocals del Tribunal Cen-

tral da Treball %rocha, seria una
immensa «Oció.
Emperats i protegits, valent-s jle h
influencia deis seas arrees davant dels
ohre r s i enipleats, halt confeccionat
una candidatura que obliguen a signar
i recolleixen amb la sola condició de
no sofrir cap mis elecció.
Aqueots fets per elle mateixos es
qualifiquen.
Per aix6 el Sindicat Nacionarai la
Indústria Ferrovir.ria protesta -taZirgicament.*

L'ORQUESTRA SIMFONICA A
Madrid, 24. - L'Orsuestrn
Simfbnien aviat realitzarä una
excurstd a Italia, el principal
objecte do In qual de donar una
serie do comerte a Roma.

Formidable incendi
Vitòria, 24, - Durant la matinada d'ahir, es produf un gros
incendi a la Puebla d'Arganzón,
cremant vuit cases que quedaren ben clestruides. No ocorregueren desgracies personals.
REPATRIAMENT DE TROPES
Cache, 24. - Ha arribat un
vapor amb quatre oficials i 56
classes i individua de diferents
cossos i situacions, que marxaren a Hura cases.
Dicten que a Larraix hi ha
tranquillitat.

Nou partit
afAURISTES DEL DIRECTORI
Una, 24.-Subscrit per Lbcite Bueno, ex-diputat maurista, i (lees coneguts elements,
anuncien en un manifest, que
fa grans Ileanc.es a la tasca del
Directori, l'aparició d'un nou
partit quo es dinà "Unión Patriótica".
DEL MARROC
Madrid (rebut a les 2'10 de la
matinada).-Comunicat oficial
de Guerra:
Zona orfental.-Aahir es porta el convoi de queviures a
Tizzi - Azaa, compost de 200 edrregues. que han arribat foliement. En tornar bou hostilitzat, resultant tres baixes, i un
mort i cinc ferits indfgenes.

Darrera hora
DE CATALUNYA
ALROANT
LES RESPONSABILITATS
DE L'AJUNTAMENT
Alacant (rebut a les 1245 de
L'Ajuntament ha
la nit).
cedebrat avui sessió extraordinària, presidida pel governaprenent coneixement de
•
l'expedient administratiu ins(mil pel delegat governatiu. La
lectura ha durat tres hores.
S'hi ha estudiat l'administracid dels distinta impostos municipals des de l'any 1911.
En les conclustons es alemana la reorganització de l'oficina
d'arbitris que s'exigeix que siguin reintegrats pels arrendataria deis impostos Iles quantilata quo apareixen corn a falseo, l'ingrés d'altres quantitats
diferen t e perls caps de les oficines i que es tart
al fiscal da l'Audiència test/1mM per depurar les responsablMate en les guate hagl pogut
inedrrer •Etticalds i ejs regidora,

Londres, 24.-Els senyors SaintAulaire i Macdonald han conferenciat aquest metí extensament sobre
les eeptions de reparador., Palatinat i la seguretat general.
La conversa ha versat sobre lisies
generals, perd ha perritas corvovan que alguns dels punta de vista
anales i francès tenen una gran alinitat.
La conversa va ésset mole coi,
diat - Havas.

París, 24-L'Agència Hayas precisa que la conversa entre els senyors SaMt Aulaire i Macdonald
ha eonstituit un canvi de punta de
ruta d'ordre general sobre qüestions que interessen els dos paises

cinquè aniversari del feixisme, se celebraren grana manifestadora a to-

tal les poblacions d'Itilia.
El ensayar Mussolini va esser echomat per la multitud, davant la qual
va pronunciar un brillant discuta,
dient, entre altres frases, que 'el
que no esté contra nosaltres is amb
nosaltres". Acabe fent vota per una
lees gran i per 1a continuació

de la seva gloriosa hiadria.-HavaL
• • •

Roma, 4.-En un discurs que ha
pronuncia respecte de la pollteia estrangera, el presiden; Mussolini ha
fet un historial de l'obra del feixls-

i que han estat ja tractadee en les
canes creuades entre tata dos capa

me i ha declarat que el Gesten feixista no ha comes cap acta en la
politica internacional que eontradigui la politice de par que colmé a

de Govern.
La qüestió de la seguretat ha eltat entaulada d'una manera especial en la dita entrevista, com constituint un dels acords primordials
entre França i Anglaterra.
La Premsa ha fet, respecte a

mesa Alemanya a la Societat de Nadara. Insisti a mis a mis prop de la
necessitat que l'Exircit, la Marina i
l'aviació collaborin en la política ex-

aquest particular, comentarle sobre
les instruccions que havien estas

trameses a l'ambaixador pci Coceen
francas.
En realitat, les instruccions donades al senyor Saint Aulaire tenien
per objecte desenrotllar lea converses solare el punt de vista (ranas,
tal com ha estas exposat en el llibre
groc recentment publicat.-Havas.
"LE TEMPS" I LES PROXIMES CONVERSES FRANCO-

BRITANIQUES
París, 4.-Referint-ae a les prealinea converses franeo-britiniques
"Le Temps" diu que el senyor Poincard no ha redactas cap memorindum, ni ha indicat al Govern d'Anglaterra cap combinació a fer. Les
gestiona del comte de SaMt Aulaire no responen a cap proposició
britänica, i eón únicament el resultat d'una iniciativa capontinia.
França considera qüestió important i urgcnt tractar de la seva se-

guretat territorial, co un sentit completament oposat a l'expressat per
Macdonald en /a len aegena Asna

Italia.
Afegi que el set: Govern no s'oposaria a qua eventualment fos ad-

terior del Govern.
Va defensar el sistema electoral
actualment en vigor 1 acabé el seu
discute fent una exposici6 de la doctrina feixista, basant - la en una collaboració de clanes i en un respecte
a la religi6.-Havas.
Mail" diu que el senyor Mudomild no t6 pas cap intenei6
d'entaular negooladons prop de
la qüesti6 de ele reparacions
amb cap govern nliat, abans de
robra l'Informe dele tetilla.
La majoria del, elemento
laboriates que sön al govern,
creuen que el primer ministre
ha de pronunciar-se a favor
d'una politice clara 1 deflnida,
sctmetent-la elarament ale seus
aliats tan aviat com se shplga
l'Informe deis técnico. - llevas.
EL GOVERN AatEITICA NO
NI= ATIRMAT EL MOMENT
DE CONVOCAR UNA CONFERENCIA PER A LA. LI3IITACIO
D'AMAMENTS

Parte, 54. - Comuntquen.de
Sense fer ¿'aún una qiestió for- WashIngton que la Casa Blanca
hapublicat una nota conteetant
mal, el Govern francés no hauré de
a les suggestions del Senat 1
considerar segurament lligat a uha
fórmula precisa qualsevol i estä in- la Cimbra de Representanta, en
dubtablcment disposat a escoltar la qual es fa constar que el goamb esperit ampli guantes indica- vern americh creu que no ha ardone Ii suggereixi el Covern an- ribat encara el moment de congles per a la mejor eficàcia de la vocar una Conferencia entre les
pota.ncies europees per a la liseguretat de França.-liavas.
mitaetó d'armaments. El pretilCONFERENCIA
dent Coolidge cambia quo foBrusselles, 24. - El presi- namenta la so ya afirmneió en
dent del Cons011 senyor Theunis
el criteri de l'enlutó 'PM°.
ha celebrat una conferóncia que creu mea urgent «ocuparanal) els ministres Ilymans i se de la reconstituci6 econbHennecart, ocupant-se de la si- mica d'Europa.
tuació económica i industrial
Per la seva part, FArra-^'
deS'Alemanya ocupada. - Ha- Reuter ha publicat una altra.
yas.
note en la qual manifesta que,
propbsit de la pelícid que el
PROXI51A ENTREVISTA
amertett ha dieta!'
Parle, 24. - Una personall- S-ermt
president Coelidge de convocar
tat autoritzada declara que els una nova Conferóncia per a/
senyors Poincard 1 Thennis
cle e nimame n t naval, el govern
s'entrevistaran aviad, després brilanie
esta dispoent a
que els parits de la Comissió de favnrahlement aquesta ConfeReparacions hagin asseptat llur rencia, compre i quan poguessin
informe-Hacas.
derivar-543'n acorde practica.EL TITAL DELS PAGAMENTS ThemseEFECTUATS PER ALEMANYA
LES DEC1A1tACIONS DEL
París, 21. - D'un comunica t "BERLINER TAGEBLAT" SOde la Comissió de Reparacions BRE ET. TRACTAT FRANCOexposant els ingresaos obtin- TXECOSLOVAC SON TOTALMENT FALSES
guts fine et 31 de desernbre de
1923, resulta que el toba geBeritn, 21.-El "Vorwaerts"
neral deis pagaments efectuats diu que, segons investigaciones
per Alentar/ya de do mares or practicades als cueles mea au8.411 ,339.000.--Havae.
toritzats, es deduelx clarament
UNA IMPORTANT REUNIA A que lee declaracions publicades
Pol "Berliner Tageblatt" resPARIS
Brusselles, "Dernisre Mea- pecte una eecreta intelligenela
re" publica una informació que repro- militar entre Freno 1 Txecosduim amb tota mena de reserves, se- los/aguja sóntotaiment falsee.gens la quals e3 pot considerar des Hayas.
A LA SOCIETAT DE LES
d'ara com a cosa segura liase molt
aviat se celebrarà a Paria una conNACIONS
versa dels caps dels Governs interesParle, 24. -La sots-comissid desig.
sets, quan estigui presentat l'informe nada per la Comissió temporal mixta
dels tacnics.
de la Societat de les Nacions per preL'esmentada reunió no tindrà de cap parar un projecte de conveni referent
d'una
conferencia
manera el caràcter
a la fabricad() i trafee d'armes alta
de les que se celebraren abans de
reunit per primer cop aquest mati a
l'ocupació de la Ruhr, però serà un París.
muy) d'impressions pràctiques a proHestat ot mesos al seu examen
pòsit de lexectleid de les conclusions dos projectes i:un de l'Almirall sedeis récnics.
hyor Magaz, representant d'Espanya
Semana aquesta venid, da senyors a la Comissi6 i un altre del senyor
Macdonald i Poineare edn parXidaris Jonhaux, cap del grup obrer repted'aquesta entrevista.
sentat a la mateixa.
Als centres ministerials belgues s'asEn el primer projecte e3 trae
segura que el Govern esta disposat a In de la creació d'un sistema
participar-hi.-Havas.
de control internacional que no
ELS RENDIMENTS DE LES MIestigui sota l'autoritat directa
NES A L ARUHR
de la Societat de Nacions.
El projecte formulat per la
rendiment3 de
Dusseldorf,
les mines de la Ruhr comparats amb representació obrera, tendeix
as de l'any anterior, han estat en zp2,1 pe l contrari a retorear l'autod'un toa per zoo, i el de les fabriques ritat don l'esmentada Societat
fa referencia a Hicancies «imde con, d'un Sa per zoo,
El rendiment del treball, comparas portació i exportació.
Se sap que hi ha un tercer
amb el de l'any 1922, va Esser d'un 98
projecte que sera defensat al
per loo.
Els ferroviarls readmesos pugen a sea degut temps per la repred
sentació francesa.-liavas,'
71.600,
El producte de la garantia de le;
Duanes es calculen per a l'any actual
Dimissió del Govern lugoslau
en 300.0e0.000 mares or.-Havas.
Belgrad, 24. - El gabinet
ESPERANT L'INFORME DELS
Pataitx ha presentat la dimlsTECNICS
sid al Bel. - lleva',
El "Datly
Londres, 24,
a Poincari.

CONSISTORI AL
ALOCCICIO
DEL SANT PARE
t
Paris, 24. - ' Es desmenten
Roma, 24. - El Papa ha celebrat aquest retal un Constato- la informació publicada per alTI en et qual tractat del guna diaria, assegurant que en
la conferència celebrada ente,
nomenament de dos nous cardenals: l'arqueblsbe de Xicago l'ambaixador &laman? YO 2
&madi 1 el director d'amas,
i t'amueblaba de Nova York.
Després el Papa ha pronun- tes potajes al ministeri de l'Exterior,
senyor Peretti deAla Rocciat una &locuela en la qual ha
per Etteellida dispensada a ca, s'havia tractat de la posslFranca a l'Enlfelica sobre les bilitat d'un canvi de pregonera,
Del que es va tractar, en reallDitSceeis.
Timba ha liarla de la total tat, fou de les próximos elee-t
diaciplina de l'Epiec'opat regu- done del Reichstag, ja que volt
lar francas.1 Hoesch sollicitava, i aje' ho
campanya eleclesprés s'ha felioltat de la obtenir, que ladeeenrotIlar-se
eelebraci6 del segon aniversa- toral pogués
als
territoris ocUe
Miurement
ri de la saya ooronaci6, lamentant-se a t'engomo per la presa pite. -- Ravaa•
MARX CENSURA ALS QUE S'Oa Rüsia de l'arquebiabe Cieplaeb
POSEN AL COMPLIMENT DEL
i nombrosos religiosos.
TRACTAT DE VERSALLES
Ha agrait tots ele oferiment;
Berlín, 24. -El canciller sede socorsos que li han estat
fets per remoler les misèries - nyor Marx, en un discute aleetoral pronunciat alar a Elber -t
que li han estat assenralades en
diferents llocs 1 especialment a feld, censura tots els que s'oposen al compllment del TraeAdula.
El Papa ha acabat expressant tat de Versalles, 1 expresett In
la seva complaença pel prevés seva contienes que el nou Parlament deixara definnivarnent
acusat en aquests darrers
endagada la qüestió de les retemps en quant es refereix
l'ensenyança religiosa, alai com paracions.
Per la seva part, el mlnlds,
per la supressid de lea dispo«Mars estrangers, senyor Stresicions que amenaeaven l'obra
semana, en una altra reunió
de la ciencia. - Hayas.
electoral celebrada a Darmstadt
dique que el tractat de Versalles 65 inexeoutable en mona
DE PERSIA
dele sena punts, especialment
en ea que es refereix a les exiEl Parlament ha acordat de- gallotes reiterades en el recent
prrh que l'anullaposar el Xa I que el succeeixl ultimittum,
cid de l'esmentat tractat no moel seu fill quan sigui major dificaria satisfactòriament la
dificil situació per a /a qual
d'edat
Alemanya travessa en EactuallLondres, 24. - Comuniquen tat. - Hayas.
de Teheran al "Daily Mail" que
Elberfeld, 2 4.-En un distara que
el Parlament ha resolt deportar ahir va pronunciar el Canceller uta-)
el Xa i que el fill daquest, que nifesta que els que somniln en una
actualment té dos anys d'edat, resistencia armada per part d'Aleel succeeixi en e/ tron, instau- manya no pensen en qui
rant-se la regencia fina que si- akmany avui no és una arma den.
gui mejor d'edat. - Havas.
El partit del Centre est& deciditTeheran, 24. - El princep va afegir-a intentar el compliment
hereu ha abandonat el pelan, de) Tractat fina al limit possible,
anant-se'n a viure lora ae la amb la eonviteitS que Alemanya reoiutatNavas.
cobrari més aviat la bibertat «a(tuesta manera
A Londres s'aguditza la vaga STRESEMAN* DIU QUE L'ANUL.LACIO DEL TRACTAT DE
de tramvies
VERSALLES NO MODIFICALondres, 24.-La vaga de tramRIA LA SITUACIO ACTUAL
vies i Omnibus iba aguditzat. La
Darmstadt, el seu discurs
ciutat ha presentat, durant els dies
que quan
d'ahir i abans d'ahir, un aspecte ar- d'ahir Stresemann digué
caic i lamentable, ja que pels car- es protesta contra el Tractat de Versalita cal teir en compte que la seca
rera transitaven escassos vehiclea, la
majada molt antiguats. Momea cir- anuilació no modificarla la situació
culen alguns autómnibus pertanyents actual.
Quan els pobles no poden recóra companyies particulars, 'momeaste
rer a lee armes-acaba-els seus go'piratea" pela vaguistes.
vernants han de deduir la censeLa circulació per les vies fèrries qüencia de tal estat de coses a
fou, en cavi, extraordinària, veient- menys de caure en la impopularitat.
se la gent Ituitant davant les "ta,
-Hayas.
guilles" i assaltant els cagons. L'esEs tracta mes be d'una política
tarió de Victòria, especialment, oferia ahir a la tarda un aspecte d'aeti- d'alliberament que no pu d'una pocitas fantästic. Els metropolitano es lítica d'execució.-Havas.
veieren atapeits de públic, arribant a
PROCLAMA DELS NACIOfer-se cues de dos cents metres de
NALISTES
Ilargäria.
Berlín, za-Els naciaialistes han
Els comerciants i empresaris d'es- publkat una proclama en la qual depectacles es queixen amargament de manen que es rebutgi el tractat de
Versalles i que es procedeixi a la insles conseqüències d'aquesta falta de
trucció militar de la joventut. Adeovalides.
la
La Amaó és molt delicada ja que, que; lambí. pel Rin alemany i per
segons sembla, les companyiea de rcconstrucció de l'Imperi.
per
la
Els nacionalisms bavaresos,
tramvies desitjarien concedir als rinel propósit
plasta salaris sollicitats, prró no seva. pan, semblen tenir
Tirpitch wat a
saben d'on treure els diners.-Havas. de presentar a von
candidat a la presidencia de l'Iimperi
per a les prbxmes eleccions.-Hacas.
FI D'UNA VAGA
Hamburg, 24.-Ha terminat la xiLia
dels obrera del pon d'Hamburg.- Hayas.

•

EL PROCES HITLER
Munich, 24.-Els advocats de la defensa han continuat llurs informes. •
En general la tesi sostinguda per la
defensa es que la majoria dels «uque executaven lee
\ satt eren agents
ordres d'Hitler i Ludendorff, mentre
yo e que a Yensems aquests dos últims nomis procediet arrastrats i enganyats
per von Khan i von Lossow.-Haras.
u.

RESTAURANTS
ELS FERITS.

• MALALTS. O
CONVALESCENTS.
ELS ORGANISMES
DE81LS PER LA
FATIGA. PELS

SOFRIMENTS.
ENFORTEIXEN I

CREEN NOVES
ENERG1ES. AL1MENTANT. SE AMB
LA NUTRIVA MULA DE LA FLOR DIS
BLAT DE MORO

MAIZENA
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Els centims

estrangers secan admesoi a 1 4
Oran pamba Tafaner, Cardenal
Casetas. 15 i 17, principal. Per . .
cada hpat de 2'50 peseetea, se.
ran admesos 50 céntima
monedes estrangeres: l'hpat ea
compon de tres plata, poste"
pa i vi abundant. ID ha abona- menta. Cardenal Calma"

Musica
TEATRE ELDORADO
°AFEO GRACIENC
El quart cotices de la serle des.

cabdellada per l'Orteó Gracienc al
teatre Eldorado, tragué Roe diumenge

mati, ampliare:e de gom a gom la
sala.
iÍ programa que aterí l'esmentada
larupac:a choral amb la collaboració
at la cable "lauro", de Mataró, era
bes atraerás, integrat por obres dele
tresues Balcells, Pérez Moya, Cutne;las Ribó, Morera, Catalä, A. Mestras, Jordi. Pujo), Toldrà, Millet, Do.
tey i Lambed.
En toses les compesicions l'Orfe e
Geaciene es mostea admirable i vibrant cesa sempre. despertant en el
petar l'entusiasme mas s:ncer i guaeyant-ee el mestre Balcells i els cantaaes les mes calereaes oaacione.
La «Isla Muro executa tres cardanes dels mestres Pujo]. Jorela i Toldrà. a les qual danä una interpretada ben juse i plena d'interea. La
d'En Teklrä hagué de repetir -es entre e l S 171:5 grana apiaudinterea.
Figura-ara en el programa d'aquessa
sessió emane estrenes: "La non-non
dels blats (citar) eVA. Mestres; "Dansant (sardana per a eher), de Pece
Jeta; "El mestre de nanyans" (sarda-la rae o cohlal, del Tunicia, i 'A
En Clavé" (sardana per a chor i coba). d'Ea Batey.
Les guatee con/posicions mereixeren
faproració entusiestica del palie, que
va fer bissar les tres chorals.
Els guatee concerts perulars de l'Orfeó Gracienc han caustituit un èxit
cemp:et i el públ:c ha &morena ompant el teatro, que segueix amb intsres i afecte les tasques d'aquella
eititat, que acota amb un entusiasme
i tet esperit stereixedors deis mes
feraceesas elrgis.
INTIMA DE CONCERTS
Avui. dia 25, a dos quarts
5:5 de la tarda, lindrä Ilac a la
Sala Mozart un recital de piare,. organitzat per l'Associaitió
Intima de Concerte. interpretant-ee per la eran pianista itaana Tina Eilipponi dels contarte LnalereaUx de París i
grane concerts simfònics de
Ginebra, un escrdlit programa:
• ••
L'Assaelació de Musica "da
Camera" recer als seus so.
ras que fine al preper
cree, dia 25, inclusin, poden
rrnefre Ifur opinió en e'aseurnpte de la urbanització do les
Ramblee. Tal com (cut anunciat,
els partidaria de transformar
les Ramblee en un earrer del
tipus corrent cal que cornuniquin Ilur opinió per escrit, dir.seit al local social, de cinc a
nota del vespre. Els partidaria
de la urbanització actual no
Las de dir res.
rZierre

ceoNick SOCIAL
UNA VAGA QUE NO ES FA
A conseqUncia d'haver estat
acomiadats dissab t e uns obrera
per manca de trainall a la fäbri-

ca Barret (productem inetallúrgies), de la Carretera ciel Port,

Pis altres obrera van acordar
la vaga, per solidaritat.
Ahir, .perb, es presentaren al
treball 335 obrera dele 35:: que
habiLualment estan ocupats a la
dita fabrica.
El gerent ha manifestat gas
no atribula la manca d'aquests
(brees a vaga. i que cada
llons pastees una cosa semblant.

ELS COMITES PARITARIS
DELS BminErts
Llavent estat an.ullades per
reial ordre del 6 del corrent
eleccions de vocals obrera que
liovien de constituir el Cornii te
Paritari da perruquere i barbers, es corivera bota els que
que pertanyin al dit rain i figurin a les 'liste l de llar cens
respectiu, a les eleocione dels
'sis vocals propietaris i sis suplent5 frise han de constituir la
part obrera del Comitè Paritsri circumstan c ial de l'ofici
allane dit. les quilla tIndran 'loe;
el 6 (l'abril prbxim, a les 0i:cines de la Delegació Regia del
Treball (Passeig (le Gracia, 19,

EL LECTOR

II I

EL puerrcuLAR
Ptits MARTIR

Sr. Director:
Can el ?enyese loan Simachs ex"
pliceva des d'aelueetea serrines timba jo—i ja fa Ilartant de tenme-a+
sento a et que es teastrultiuit Iss.
Menhir al vell me» Ortarsa,
garment Mant rere alietir. eetnbla,.
va que amb des n'hi lvia ¿'haver
proa per enfilar-se a la carena bar«tonina, pesa es veu que hi ha ge
a* he creu aixt 1 és una veritabla
Ilietima. eant Pere Virar etnb ua
funicular perdra tat el seu ends aclama atinen dele adehesar dits seanbe vulgarment edificis, que deatia
nata a estacions, tallers, maluirtätia, etc., hona conatruiri. L'hòrrid
esterna d'una generació,
i cimbel pretèrit. present i tutue
d'ella ea ka arriltat la deliran-tele
del gust en la gen), dat ui, emnbla
que batirla de servir ¿escarment.
Fera late à eaet relea d aenYer
Siatacte, tarifa le cree de tren »Id
i, si mes no, de hala lo, que no tea
sols hi ha el prejecte de funiculitrar Sant ?ere Mkt, sia6 queaguasteu aresel...-iti ha et ererreeit
d'aixecar al cita na temple al Se.
grat Cor de limeis ene fati "Pendant" al que deoReat al Sagrat
Cor de Jesús ella a rik fer erefell
preieete bune s el d'un areptiteete buara al Tibidabo.
Cal esperar, per acebar d'arrodonir-ke, que lambe Ins 'yacer restaneran a mig fer guatee o eine anys
i que el projeete sera encerrarme a
UI arquitecto que. prI 9r11 grasa faci "pendant" al are rr adc ata la
barathetaaatla dc Colderela, vulgararre Tasidabo.
Eden hen guarnits!
Paül Tobella
EL NOSTRE HOMENATGE

Sr. Director:
t'a dia digne l'ande Capdevila
ene eh sardanietes—en el sentit
estricte de la pieraula—ens fétem
n:arstes P./ajotas, i mis tard havem
hagut de receneheer aue tenia teta
la rae. Paseen araste dies davant
noesee des eso/cree:menta ben diferests l'un de l'altre, que ho demostren palesameat. Matee els urna
celebren a se de bombo i platerete
si itesmerntege sardardeta-gaatrontamie, s'escau el 49 aniversari de la
mort d'un home ate si la es veritat que no li (le y era sardanes detentes, almenys lt eleven: la instaurada i cl ressorgirnent de la dansa
nostrada i tenera la seguretat que
no es !ara ni tan sols dna malicia
a la sera membria, ni un programa
ea el sea nona figuri a primer
roca.

Nosaltrce, pus cada vegada qua
s'mcau un homenatge per l'astil
ens queden a casa, el dia 2.4 ea recardem daquells instrurents que
sota el braç deis múaiet acampaoyeren pels carrers de Figueres cl
dia del dijaus Sant el fèretre data
home que ha esdevingut tm eimboa
i recordant-nos-en sentien al fano
de l'allana una espuma de menyspeca i desengany.
Aquest és, a enanca d'altre, el
nostre hunailisalen pera sincer
menatge a l'Avi Pep":
Esteve Rabassa i Moré

nowleammiumém111111111fflemee

LA NO VA
MA N CO MUN ITAT
DF UnellIPICALEA
En lar la reiteran:1 de la darrera seeeir5 de Elieecesblea de la
nora Manerumtnallet, ne varele
tenle el eu.et de peder publicar
algunes maelfeelaciens in).rersanls deis creyera diputate.
Probablem e nt cl censor va considerar sespitoen, ei mes no,
la masera infonnacid.
Ente san perrnee, be i proferint la nostra, de reproduir
alguns ertraet e e do la relees. e
nya inserida a -Las Noticias",
que diari erKrís entre in
-prensen gran"?
Del pariameat del suyas
siefenerat ele igiep
Desees villeeleisi

"Afirme que al ocupar al ge-

Prime de )(ven el paleo
tuve el orador la reatara ele
III, el emanen vildrela sería
resuelto. que ellavlea eanferbis).
me con el manifiesto del geneELS curTrns
ra!, tengo que dar!! i bero que
L'Associació de Cuiners de no le eetee, pues lo Ele ee cifre.
Lliure.
Catalunya del Sindical
enl @Menees re me cumple, y e•
ha convocat ele s el le neaariala
medio de ele Diralieero
hny
e
na la reunid general reglam
ho ja ofi rgile la ley de vise!,
te:la at i e se eelehrarh demb.
qua es bien clara y bien perd o s (parte d'osize dci vesp!.., fecta.
al seu ealat.ge social, cartel' de
Lo que ha sureglido les
Pnnent, 64.
vilaii ce hb repela n oca le del
I.A
CO3ITSA
INSPECCIO
LA
e ys ilito Nerfeela, bableilde PPIISEO 31IXTA Dr.!". T11E-D'in
liEatin la •omiaida meniebrada
La Comistsid noraenitda per una Jebe n digas de las meterlogirar una inspoceió a la Cornis- rae oligarquías.
Dice que si actúa de diputaeló Mixta del Treball en pf en_
mere de. Barcelona. aseabenta do es preque,1 trenes espallal,
to'horn
a
rebrä
el palie que
debe »atar las diemenieienes
qiti de.et g i ter al guna n'entres-- dat Gobierne, pera 4111 si el Dilamió relacionad a amh la SPVa rectorio inonlilun actuando contasca. al local que arttpa la De- tra lee interese!, &grane, dl
leaaaid Régia del Treball (Pase- di s ailirii el cargo, pues t'd reasti g de Orhein, 19. bis), d'U a preeenta en esta Corporación a
1 del matf, per teta aquesta
r Maullara i me egresad% 4
entina na.

neral

nadie."

D'un dele dieeureos del se ovar ils, otenturn) asta ele
preptnitte ene aty lleul ah.

la ha Marido»
Ip elod poder Albeo.1
ted. lecha

atitwoottuteVer

~en% l'Assenbles,•41
ateo g eila hadrud d'alzeeirree
/Mine per eontbatre l'exeessid
eeeperit loeallsta de aembrosos

enlate. El marquäe di Maria.
limo, president 44 l'Aeoernbleti,
aeabit per deelarar ene ne es
(Mi& eerneebre quo ele qui no
armatmentn en la utIlltat de la
Manee:omita t bi aeeepteesin
ttaa

1-11414,. deesecilla-, el ertter1
perra*
sede
sobre &qu'eh eme
llun
1 que en rep ebtlignide la trota-

leelet

re.pretieeteeld.

Tres dipulate de la provfn..1
eta de (Urente plasmaren agua-.
te anatedveren a la idenseerant.
nitet en ena preparen, que no
arribä a presenter-se, oletean» la erra dleeetueld. Tenreaten el sen - er Perra* data+
ri en plena Assemblea que eme
eldetava neelva la Maecemunig
tat per a Persmentada
eia.

Dtverses repreeentante d'altres provfncies estaven identl(Wats aren •tuestes mentí:cene
tiene, consideran! que la Maui.
rensunital, com a organisme
parament administrativ, no presenta eae avantatge damunt les
provineles.
El eenvor Sala defensb amb
enftte 1 rn fa Mancomunitat,
destrisenfint la declaració dele
anties cliputete. stegons la qua!
Ilturaven ala setze sureeemors
una etsrporir i ó morta, enduent
se'n la seva änima.
UN TE

Al In d'ahir a /a Maneomn.
raid no h: va Pseer convidad
le precises.

e16 ee eervetela dolar 'comiste
del reetibet a l'Ajuntansent del
emulada ebbleunt, amb «pres.,
DE LES ItAibLES
sld del ? timbre de vote que haBAN
ga reeultat a favor 1 en contra
L'Alealdla ha ~toas. el 864 del boulevard.
atent ban:
Cae ghe el resultat de la voLes obres ruin:idea a les taeid d'alguna o algunas enttRambla poi lleast Netropolltä tate fes favorable a la contide Barcelona, B. A., loa Ruar- remera de la via en la forma acAd, la qbesti6, en &Hitos templo tual, eenvida a mes a mes a
Je debatuda, el de o4nveitiont aquesta entitat o falible que
adoptar per a wat* via la senoteenin retal/estar les moeanfiguradd que ha tingut tes dtfleaeleaa eteeidentals que senara o b6 si Es >asible ~Uf:- se alterar l'estruetura en la saear-la adopten! Inaoraenader
ya miefeneia, asedelen fer-se per
houlreard, o sigui aciertaj und fteilitar la eireujteld rodada
dallada central MI 111neit re, ens areb lenta neeeseitat
cat i temples »ere% ale miel% dsha suti e en aquel' Une.
Del esas dele paleas.
L'Aireldire 'apera que tete ele
El Ilballet VAlealella qua clutadane, fast-es cärree de la
Ajuntament, haca go sur larportlaria del problema, aenielt all, que en reseldre manea reparan lo invitació que se'll
la qiiesli6 no tenen inte- fa pe) preant ban 1 aluda,»
rae que el d'Interpretar el sen- a dener-li una soluerie arleeauttir general de la enfielen equeet da. fiat-loa avinent que ¡'Ajareassumpte, que ha dirldit l'opi- temen) njornarä l'eetudi 1 roni6 entre els partidaria gCle tes sa/y/ele de l'arannemple fine a la
tiembles beguelen amb l'es- primera quinzeni del vinent
tructura croe han tingut fins mas d'abril. —Barcelona, ti do
allegant com fonament mere de 1914.1 . Ferran Alva•
prinoipal la trashojé, 1 e/e que rez de la Campa.
opinen quo caldrla convertir-les
DELEGAT AL PORT AERI
en boulevard, apoiant-ea principaiment en les facilitats que
Usant de la facultat que l'Areportarla par descengestionar juntament va concedir a l'Alla circulacid rodada.
calcita, i segons el que dispensa
Per abra i complint l'acord el retal decret de primer de feconsistorial de 25 de febrer brer que creava la conneearia
darse'', per tal que l'opini6 de dol Port Aeri de Barcelona, el
Barcelona pugui manifestar-ee senvor alcalde ha elnsignat el
de la manera mes ampla pos. tinent d'alcalde eenybr
n'ardí perqub representi la (toreible, s'obre an &abisela 1
mol este starten es ~vida tete por:trió Municipal a l'esmenta.
romiesaria.
ele organtemes, enlátale, ramLA URDAMWEACIO

CATALUNYA
SANT FELIU DE GUIROLS

Principal", de La Bisbal, que do.
narä una audició de sardanes al sale-cafè de la societat.

— La Societat Anónima Empreaa d'Aigiies Potables de Sant Felui de Gulxols ha sollicitra la cornTERRASSA
petent autoritaria per inataliar tabalee *13 reo> cornercials d'aguce,- Cancere :-: Conferencia :-: Espata
la ciatat per al rreaeIrnent d'aigua
Avui, a la nit, l'Orfeó "La Ilan•11 vaixells que ho sollicitin,
terna" donara un segon concert
janant la percepció de les correa- pablic al Cercle Egarenc, sota un
L'expeaient i projecte esteran de programa encollidíssira.
pacata tarifes.
— Tambe avui En Muelan Sol 4
manifest 3 0 dics a la quefatura d'O- dissertarit al Grup Esperantlsn
bree del l'ora secció de Foment, on liumon sobre el tema "L'Odissea
ea rebran toles les reclamacions dels d'Hornee".
que es creguin perjudicats.
— Darrerament el Terrassa F.
— Dais:as passat la companyia C. va celebrar la sera reunió geneCervera-Frernant dama al teatre ea/ adinaria, a fi de procede a la
Novetats una representació de la /renovada) de cartees de la Directiaranosa obra d'En S. Rossinyol "El va i aprovació de l'eatat de campaniatie".
ees.
Diurnenge jugaran al :matee
Resultaren elegits, per gran macanap els primera emir-ira de l'Ate- joria de vots, els senyors segilents:
nta Eepertiu 1 del Palafrugell F. C. president. Miucl Cots; vice-preci- Dijous va plome, masera que . deett, Jan Rueca; secretara Antoni
no malt intensament.
Estrasla; coreptadar. Joan Ferran;
vocal primer, Ventura Fornells; voSABADELL
cal tercer, Josep Briefens.
Una tanca i una prohibía
Comissió Esportiva: Vocals, RaDe fa une quanta dies la COTTS- ma Santacana, Lluis Baró i De/yanyia de Ferrocarrils electrics
mir Cliver.
Catalunya ha posat una tanca a la
— El dia 4 de maig se celebraRambla (lavara el carrer de Sant ra a Terrassa la "Festa del pedal",
Pere, o sigui al lloc on hauran de en la qual prendran part toles
fer-et les °arca de l'entrada soterles en5tnts ciclistes de Catalunya.
ränia del trarrsaa des de la carre— El Club Pirenenc anira avul
tera fess al ccer de la ciutat. De la al Montnegre, marxant per Sant
detallada d'aquesta tanta ne en te- i tornant per Gualba.
nan pas res a da:, naturalrnent, pera, en canal, 'aceda de lamentarGIRONA
nos de dues coces que hi van laatles: la que ens ha dolgut mes Nota Tribunal :-: La revisió dels
Subhasta
Im estat la do posar-hl una avisas pedieras de quintes
arras pintura negra redactats en una carreteres
Exposició clausurada
Ileugua que nt es la catalana. I
Altres anheles
deepree, qaa segens aaueste avises.
Tribunal
provincial que ha d'eEl
ea proltibeía per -hi ansiads i
xaminar els operadors encarregat.,
eartells. Comprendiera aquesta pro- del funcionament dels aparells clhibició en el cas que la tanca es- r.ernategräfics d'aquella rematada
mentada fos st, ornetnent a la
la pec,iResabia. Peri tal cera estä, amb ha quedat constituit sota
de l'argaitecte municipal seaquella mena de celar indecis, que dneía
acnyor
atacad
Giralt
Casadas"»,
ni is cara ni pelea ne saben+ com.
encala els senyers
preadre per que slaa pres tal de- tuae de
Edema! Taran i V. Salvaciaii; i ea eli gen ese arce per ca- Ruar!,
dor, i secretara el senyor Amapriei, avadaiturseets ha diem par- deu
que eraieen que me eeta gaire be
— EI dia primer d'abril codeaprivar ti s que e3 qu'aya la vida
earà davant /e Comissi6 Mixta de
ea enaprefel anurmiadere3 d'aqueltes aviar:teme; perquè serme Beelutamene Fa revisió dele expea•twe eue aigui gap mal eaeretar dlent3 de luintes.
— FI dia si d'aquest mes tincarien, o !auneis en una Maca velgar Cele aquatite perita errieves ¿san Ilee a la b l recei6 general d'Opaliques les sale...ene de les
qu'e és mes hiele eugatr.xar &nun- bres
pene de Remití i de !art
ca, e cartells a litem al que no erres eites
Come, sobre el Fluya, a la carrepes a les cantoesselea, tal cona en- tera
roan a Olet, i dels ponts
cara es fa ara a la n'era ciutat searedatar
liniera de Capellades a la cardune manera berseera7 pernee
de reate a Rosas, i eebre
cediera ela /in » ralle, allle muele releer
la riera de Roavieres, a la carretere anee pi:empala mis qua los to- ra
tle Fort de la Selva a l'estaca.;
ta aceleriela ara criaseis epa ne
llana, cona talaba de lea obres
pas ara arpe) be uallorase fa ns . de
tia amparada dele ouileemeres 27 al
t'ag ria be revelar, e:enrolar ela
45 de la carretera de Beata e Reaira r e ese sis peressin, o retar as*.
a seines ‘uins, pera d'ama =reta
— Ha quedat clausurada rapoidees/uta mona és ara creicat <pie es emitió del pintor senyor Capdcvila a
una lamentable equivecació.
l'Arenal de Gkona, organitzant-se'n
d'altres per al n'Al entrant.
PALANICS
-- La Dieutació ha estat convoalapectaclas
Deegräcia
Baila cada per al dia primer d'abril.
Macere» ad res sirves retes el
daegit d'Ilisenda d 'aques—
neu i empales Earreale Cinema.
ta prevírecla, serene, Angel Armada,
- Dijous, a ta una de la tarda, Ina estas destinat a Castelló de la
tres eriature3 d'una S a so aaye ea- Plana.
taven jugant, sense cap real:laja, amb
— El concert de Borosveky, ceuna bala de revira, qnan a un lebrat la nit dcl divendres al teapicant, se li dispara, ocasie- tre Principal, va constituir un nou
aarat a tete tres algunes ferid es, per ida per a aquest gran pianista i
are de ne mella gravetat.
a l'Assoeiaetet de Música d'a questa
-a La Jutta del Catre Federal eietat.
la eregalleat per a elevarme un
El públic, nombrosIssim I seleckit ban de pinyeee, amenitat par te sagere, aarepreeattlii beis rviat que

era da-eint ¿'ea ceereador del plan de la sub a» elude», 1 I/ Nu
tics diputaba:
Oras tat mema Me lahe a"Be relame* ei eetede ea que
- Tened 4 cada* "IIII Part" doba aplaude:nema, de Itai le cer14 $11444retsarhs
hita
encontrado
Mara*
SURA MILITAR
de tamen/ad tar1i4 1~4.
dIttaillie
e
dael, y Alee Olepuelialik
1111WiMit %alai *Igoolil.
reibed1
relee gefer4/11
n
W111111111111111111~11117111111111

AQUEST NUMERO RA
PASSAT PiIIR LA CEN-

pasaba! e,
la arbolar-orees/era
d'alumna vi., alela valua aef erre.

• •
• •

"Caixeta de música",
de Lladorli. i un "Vals", de Chopin,
una obra, a la fi, de cada part, i en
Fordre que san donades. En acabar
el concert, Barowslcy llegué de aorta: repetides vegades, cridat per insistents i sorolleses ovacicna.
B e etlinven:

RUDI

Conferencies :-: El doctor Carreras
En el cicle de eanferincies organitzades durase la present Qunresreta pel Casal Parnlar de Ruht hi
peendra part avui, a dos <marta de
set de la tarda, l'illustee sacerdot
reverend doctor Carreras, el qual
descreas/letra el tenla: "L'acció de
l'església i les tradicions dels po
bles". Abatas i despees de la conferencia hl hura concert pel nuartee Rubinene.
Regna gran expectació per oir la
paralela tan autoritzada de teminent
publicista i consiliari de l'Acadèmia
Catblica
de Sabadell.
..

Sinitre raarttim
El trannatläntla "Reina Victoria Eugenia", do Barcelona, ós
envostit pel atinar cuco
"Terrier"

Segons notleies rebudes ahir
a les ofieines de la Gompanyla
Tranentläntica d'aquesta
tat, el vapor corren "Reina Victoria Eugentia", que Nula sorlit el ffla 4 de »si : redora amb
cerreavmdancia, passatge i
cierrega genera!, cap a Montevideo i liienee Aires, len abordat a le eertida dele eementats
perla pel yapen noruec -Terrier", do cinc mil tone!, que li
eaush conskierables l'erarios en
l'obra merla, resultant atxf ma-

lefa a rastel de !a topada i conaegtent eentueie, ruht faite,
ein) dele vale temeraroarea a
Barcelona, un a Mälass e i
tre a Cätlis, procedent da Vigo.
Ele neme dele ferite emsbar-'
cate e Barcelona i que es traben

Resalare» a acemos Airee, depedantes) atea», sea ele seriente: Maria alil:an Medina,

Garper Ulreet, Joeep Vilanova
Lluent, Eladi Barril, Josep Tire
abrí i Alex San Juan Sugraües.
Teleararnee rebuts posterierment per la Companyia azinncien que Cl -Reina Vietoria
garfa" va arriba rts »ene /aroria rairjem a Teeems Aires i
que se cel, eredee•-en la ilet.
perthelela de les avariee que
afecten, s'ion, eemlila, únicament la part euperior a la 1fda de flotació.
Quant ale freite, a deduir
pub telegraraee, el seu eetat ne

ee greu.

ELS All7C8 DE L'AA?

LITIIR-

Ola
Fa poe va taaear-se un core•
once de prOjeetee per a la de
t'arrecié mural adietada de tan.
tija etegiósia de Real Just d'aquesta ciutat. Atruena fet *e a
suscitar un tema iatereseantfeaim que ara revesteix a la vegada gran actualkalt, tema que
soviet acornear:ya imite perjudicie i sobre el qual manguen
potser orientstiere a eauea que
rarament es presenta un problema arlfehe 41'aq:testa mena.
La difloultel del res preeent
ve agreujada per tractar-se de
la derersold mural ertIna antiga
eefrldsla gbtiea.
Per ale ele A. de PA. 1,, que,
tienen per miesid d'in/revenir en
lotee les rifiestlens i problemes
d'art cristik gc.re es Vals propasara , han deddit, aempant la
!m'inri* de la '5eer14 ArerneeolbOra del C.entr- Excursienleta
Catainnem de Armar al voltant
d'aquest ras, pera en termes Ro.
nerals, una eoefarbar;a que n'',
muten:mese/ a l'inisinwped en,
it ervad o r del alu e en Daerralt
Barrelna, alte. Manuel Trens
Pura, el qual traelarä de la "De.coi-tete rmirn1 tuil'itecd‘ipla",
donant un resurn histerie de la
matelica i fent cartel-ter efe diferente sisternes decorallne que
s'hart adentrad i poden acicularce•
Amnesia confiettn etia tintirä
on gran ir.ter e s nequaelbgie 1
realeßt per la
arifstic, qu,
a -atderosea diareaa
araieeció
eitius que illut t raran tat el
eure de la ear.1,-iriseia. Aquesta confertteria, que eerä oíd-dieta, C'S &aterís ditaeorine vinagt,
die. 26, a l e s s ., t, en yrunt del
veteare. al Cenrare Exrursiont=ta
de Catalunya (carrer ðl Pa-

uovrzs cep.b
Cegata lova—I ll teepe giee 41
le neasierit Fuma de le Sudosa

Lleyda eittel treballa» per a la eeoe4
titució d'a» cobla en agalla lake
litat. Sembla que ara ja han anlle111
eta instrumenta i que hi ha m g

e

sic, ben disposata per toar-lea.
idea lo espléndida, la tac* 4 doe
tenida, pea aria bena volviese oi
tot s'arriba. Sardanistee i mesad
I
licydatana, renheralsona.

Le Rambla. — El Fume» de lá
Sardana de Beriedena (tumbó a bid
nernérit, mere al de Llay. da) ha emed

aeatt ele seas sacia raque remetis
una tarja amb el nausea, de sed cota
reaponent i inalicaet si es prefereie

• beiR eaard.
Areayensi. — Aquest és el note

Rambla

d'una !arded% eriginal d'En Xavier"
Idamí, que es tea netieic d'Atan;
ne cal dn-ka. Urda/u s'ha inspira
en rantie "Lea de carneas" que di
bailara a la seva comarca, i anald
equells mena pepulars que ha u»
bel- cataba:ataos trae:dame* rilai
fe una bella sardana. Esperad que
aviat la sacaran les nostres malee.
härtitle intenrssant.—Al "'Mari ele
Sabadell i 911 comarca", signar peri
Tainisori, ha aparegut u* article da
el qual es perla d'algunas ximplesei
intreduides a le sardana per .ballaM
don poc cosecients. E/3 ame/riente
anda els quals Paartitalista les comba
e.ettua plena d'una sana lógica i d'una.
i.'
‘elltlevable interteió.
lar. Eartaterle.—Aluest musiebgral
etaineeltisaim que ha denat unes hura
tes:manta conierenciea sobre da. la
kiataria de te sonata a l'Ingtitulle
l'ea-Ices ha dit que &que mes li ha.
pinta de Bar-ele:ea eón les sarda-a fta El dba.bot nsüefe terna cap al

Flama amb sanes guantee sarda»al
seta el braç. Vol aprendre-les, rod
ene el3 seus les conaguin.
Artiele que encara tea mes ¡sur
sae.—Iletn vist un fragetent el

aliara escrit en esaíanyol, no sabe
de quina lecalitat ai de quina data,.
en el gura es fa MI/ rebentada d
"L'Eabart Catalä de Dan:aires" i d
la sera obra; l'autora de r;rticle duia
tan de fel que se leaaciapren contr
la literatura camelee 4 contra 1
'matees danaeg arel telea pariu
edenes de vera que de tot cor
la tardes.
Està encarrega t de la confe- agrada Es yell que an a tet arre
rencia Rd. pr.T.6uard'Roman. ers enter.en de le inateasa manera.
Pere., s enet ele.eenrettlara, el Deu ¿ase: eatiesia la Taaraa.—Ito
tema: 'Nade/set generals solare ha dir que la eefeeeollora” ma
•
roe:In j erta, 1 espacials sobre ata cabria tarar lesazaaes tal eta
l. fa una cob la emperdasesa: qulit
l'esperilisme".
ja que ho fan nacht be,aperò e
Ili eón convidats tofs els 'setempardanesos ett sabe mea'.
nyors sacerdots.
Preocupats per aqape . aata
e7m.mmnIMMUffl
volgut fer indaga:4Ons at aMa c
tatat que dels eleraents &ala 13a.ece-.
lona el ¿labial, la primera i la segabas,
al:de, el primer i el segon tenor, e*
segon fiscorn a l'asases/u directa, i'
el contrabaix eón etnpordanesos, i el'
tromba és sellará.
HA TRIOMFAT EL SENYOR
Tarnbe hem constatat que l'Arel
ALVAREZ DE LA CAMPA
Martí, havia actuat et a tenor d
Abans d'ahir va arribar de Madrid la Principal de Perdida i tots dos
el senyor Alvarez de la Campa.
preeisarnent, ho (crea en lea lacern
IIa arribat intensament satisfet per de mes dales:da de les esateni
tal cosas aquest viatge II ha cloral els dcs cables empordaneses.
t
fruits cobejats.
tt.'; els ha -passat. dona.% e aquests,
Sabem que les gestions de l'alcalde enúaies quan ame %leguen BarceloJ
a les esferes governamentale madrile- na? és que l'aígua d'alai sao els pro.,
emes han reeixit.
va o na eentat 1, arablIVIIMen 1 di
.
astral' del eati i gap. abata i eme tomaneT
7e4erit
rTe—
es'- iiaridóre ba?
por
tal
cem
sospitem
que
el
pranbstics
Aquí poda-len dir melles coses, pea,
fiaras yermen ens tallada les ales.
re avales ea diverso una. Anea a
Cal esprear ice ens ha donin paatat l'Ernporda (barra
de la llene. ;albee
i cuit amb 1:na nata ofickaa.
del vent, tralit cie imenuntana, !orada
LES DECLARACIONS DE L'ALde riu, scre.raire dale de les naksa
CALDE A MADRID
verrnellor de lea bare
tines) i li
al lsi
A qu estes 2111516h» mete esta* sesitircu cables que ne lup fati S ba•
canta-medra rel r.adeix n'ayer Alvarez ni sentblen empoillapaaela
eu-,
de la Campa, ea les ceses doclaracioni ais-ho de la maittra-que resalada a
fetes en seatir de Madrid.
r Ara mazan Wi..i Use 4 ( i ai'
atorada
Sesera las ara Ineeterations, a In s.istui dit eritie ilaiel
Madrid totticin liso ribut 111.,.¡ apea- if os . rocordsreas aquell.
. ular4
sident del Direetori laata retifia. Ni aso vulgui poh eutt'Ocr - vaer‘a .
ceo ah la aria callatat .io ug! aaeraalf'enteniati?
‚stille),

PEL Rd. Dr,
ET)I T AI1D ROMAN
L'AanOtiatiti d 'Eclesiltstirs
per a l'Apostelai Popular (telebrarb ecesid general ¿amà dimecree. a doe quarbs ele sis de

1

La retrovricFe

frim'efreerlev
A:),

*••

l'Esbart do J7ansairgs
taii
libó de Sa-na,
ltedrä !loe tina
da de‘
rlreXzetna,cäi‘rbr
cable:
A
•••
A

ir,

Utetil4
miwoupilit
VISTA DZ artusis
A la eece16 primera tua cc=.;

paiegut Andren Ceseltae llatist.
te, per reeppore ,. d'un delle
de lesione, ri mili N loa (lemanat /os Mera i- tia dia d'a>
roe!, i 150 pt'açtcé d'inde.711lUtstel &
telhe taseau41atettoto ab
seeeld trena, Omitas
Elies , aenata d'una estafa. S'ha
aelaiailg t par figiteleiZede
fleS . nreeet hie
Jot,
cera
d
iy,
Davant la eei giálte,
'
wesentat Enriò
ese, anee» d'aten:9ln . Daré'
de lee places el fiscal ha mofreira lee coalltallens precio'
menale. ',recital el fet iota e
resistencia i demarant per a
Pernändez sis meste 1 Ittl die
do presa t'envite:anal 250 peetetes de muNr4
Avu
ASSENYALA atT,S PER A
AUDIENCIA TERAITOIVAL
Sala primera.—Ll o tja.—Major quantia.—Leopold Pardo
contra Companyie Aseogurans
ila.. ...... Na té asse.,
eessalAatlaanetzi em
PELS JUTJATS
"ahult"Ir

1

s

Ahir real( II ingressar a la

prüse, aeueat del delicte de
MeUvereeteld de eithede, el 3ii
°retar? Miel» lal di* .
l'Oett TriterNMUedt -o

Aalla dia 25, linera !loe una.

audici ó

de

sardaned a dbrreei

de la ectasia Barcino, a l'Orfe
Escota Coral is4minence (3t4
ridih, P7, primen; S. 3.1.!, a lee
cinc de la lauda.
SS.

Avui, 'dimatis, a los deg de let
rAgrupeció Sardanista'
do Barcelona donarà una autiieid de cardanes al carrer Par.
ernent, a eärree de la embda
Cathalbnia.

'Igg~1114=4n

i M ire«, hm

p

Setmana Santa i
! pileta de Pasa
TEN? LITURGIC

PLET, LLATI 1 CATALX
En tala. a 7 pue
'
En liad. a 14 pta.
Dt VILMDa A

EDITORIIL Plarallit&

1111M11/1111114

1

11111.01111==
Merecen de l'Edició Especial d'abir.)
PETSOL
EL CAMPIONAT PENINSULAR
EL BARCELONA BAT EL STADIUM, DE SARAGOSSA, PER
8Ag
L'equip del Stadium, de Saragosaa, un onze ben discret, d'un bon
conjunt, que 'amb el seu entusiasme
ha guanyat brillantment el campinnat d'Arag6, ala trobat ben aviat
barrat el pas en el Campionat peninsular, degut a la manera com
tetan organitzades les tandes dels
partits per a eliminatòries.
Un onze novell, poc avesat a les
trans 11uits futbolistiques, li ha tome haver-se-les de cop i volta amb
VA equip bregat, que ha ostentat
'mea d'una vegada la primaria del
futbol ibèric i que enguany n'és un
candidat amb totes les probabilitats
Ide triomf.
Els braus aragonesos siso sabien
*en de cor en sortir al camp
itaten amb tot rentusiasme per sortir- sen de la manera millor possitde. En canvi, els defensors dels
»lora catalana, que tenien la mateiata segurctat de la derrota del seu
Xontnari, de bell antuvi s'ho prenigneren ben a la fresca i del congunt en sorti un començament de
¡partir que valgut ben pt•ra cosa.
Lea mostres d'impaciencia i desprat de bona part del públic i rhosetilitat envers algun jugador excestivament "passiu" de l'onze blaugrana feren esperonar a aquests i els
ostras equipiers començaren a apretar.

formació del& guata Es /a gegiient:
Equip blau: Bordoy, Serra, Vidal I,
GarrE. Graells, Sagrera, Pellicer, Alegre, Cros, Olivella i Celta.
Equip blanc: Jaumandreu, Akoriza,
Vidal II, Xavier, /Jefas, Artisus, GiCasanellas, Abatí, Montius i
Artola. Suplent, Llaó.

Tindran cura de l'arbitratge, Peló
i jata Aquesta fasta se crlebrarä
aquesta tarda al camp de l'Europa.
Al vespre tindlä !loe al Maiestic
Hotel d'Anglaterra, un sopar intim,
com a rernata03 de l'homenatge.
Sisan rebut nombroses adhesions a
l'acte de simpat:a al president del popular cercle de Gräcia.

COP DE IS CHIS
25 de mare

GráCill SS

F. Ce 1PrileTona
A tres quarts de guabas

La

Publicitat

Edicie Semanal d'Espert3
Publica en el eco nómero d'aquasta satmana orlenses ressenyes, comentaris i resultats
llienics de lolu p is partir jugats
diumenge a Iota la peninsula
dal
FUTSOL.

i divarses informacions, anides i noves referents a

TOTS EJ,3 ESPORTS
Preu: 10 cèntims

BE EMPATEN A i GOL

1511111111111MMIEUMPIIIIIEHRE11111

EL MADRID BAT EL NATACIO, D'ALACANT, PER 4 A o

Una GERMANS
CANV1 :

1....

$ambotana. . 8 5 2 1 20
Earcelona,
8 0 0 2 20
sant Andreu
7 5 0 2 17
espanyol
8 3 2 3 16
¡gratia
7 I 2 4 11

Homenatge a Jan Matas
Ens assabenta la Comissió o ...gainteadora de l'hon-.eaatge a En Joan Matas, presklent del C. D. Europa, que
festa anunciada per a denth coneistira en un partit dr basket-ball
entre un equip de resmentat ecrcle
i un de la Unió Esportiva de Sans,

VALORE : CUPONS
RAMblet cf et centre, 19

ARTICLES FOTOORAFICS

SANTANDER, PER 7 A o
EL CRUP B
C. D. Osasuna-Atititic de Sevilla, 2 a O.
A. Esportiva Ferrov:aria de Madrid-Stadium de Valencia, 4 a O.
Acero F. C.-Alfons XIII, 3 a 1.
RESULTATS D'ALTRES PARTITS DE DIUMENGE
Sabadell-Stadium Ovetense, 1 a o.
Terrassa-U. E. Girona, 1 a o.
Badalona-Júpiter, 2 a 4.
Iluro-U. E. de Sana, 3 a 4.
Valencia-Gracia, 1 a 3.
Manresa-Martinenc, empaten a o.
BARCELONA-GRACIA
Aquesta tarda, al camp de Les
Corts, Minaran el reserva del Barcelona i el primer cquip del Gracia.
El Barcelona presentarå el següent equip: Plattko, Coma, Blanco, Pinyd, E1is, Bosell, Vinayls,
rucio, Gracia, Paló i berra.
RUGBY
SITUAGIO DEL CAMPIOXAT
P. J. G. E. P. T. P.

Temporada oficial de primavera. 11 funcions (vuit de nit
tres de tarda dies festius) per
la famosa companyla de halls
ruscos que dirigaix lloras Olaghlicw, i tres gratis enneerla
siMfbniro-vneals, sola la Airee.
ció de l'eminent mestre Félix
Woingartner,
ia coopevachi de l'Orfe0
i de notalidissimes solistas.
Queda obert l'abonament. Als
senyors abonats l'Ultima temposada d'hivarn se'ls reservaran les caves localitats, fina al
dia 1 d'abril; transcorreguda
l'esmentada data, l'empresa
disposarä de les que no ha.
guessin estat retirades.

s. cos-rA

Treballt per a InduetrIsla, alle g ons'un I propananda cinematogrsnoa
Car:er PI, 14-1ßl. CS67-9arcelona

Avui, diada de l'Anunciació

e4.1~0~4444+11444.4144+

•

Nit:

I'AMICNATte

DOÑA FRANCiSQUITA

•f-444.04444+0,4444-444.4404e

TEATRE VICTORIA

.?;
Avui, rolessals funcions. 41
Tarda. 5 artes: La fiesta do f

San Antón, El barbero

Sevilia, 1ii1 . r

MANUEL CARRASCO 1 FORMEGUERA

l
I 100
r
hergere, de

art atta Internacional', 190111
Sastre la Mas Walay, del l'elles
Pa , fs; lanol, de I'Entpire, Ma y 01 1 Pii'all. ce fcrls; Crtses Paquita 1 Manu ela *t 'aletees,
ol e liareelona.
Figernis de
Dorneryde, Sultana I Clrbal

Advorat. Proressor de Dret Comercial a l'ESenla d'Alta EetUdla Comercia/s. De
tetera a harateno na establert provislonalment el Neu (tenme al corroe de

/ PROVEN501, ase, •ntresol, aegona. ()Muna, dlmecres I dIvondroß, do des a
dote del matt. TELEFON :329 G
ß

SOLER i TORRA a's
BANQUERS

%

TEATRE POLICRANIA

Negociem tots eis cupons vonciment
primer ti abril peral

dInvirts, l'Anunelarld de la
Mare tie Den, tarda, a dos quarts
(1113tee,
A ritiN1:1 - iCI Pat. P1•111..lii
D
OS VODEVILS!
SIC ACTEA:
1. Gran (Si: n le riere rcub ei va.
ilesa rn tres notes
LA VENUS YLMPTADORA
II. 111354 rel SOIVVII o el 3 ames
TeTAII IN CAMISA:
NO, s lis ch.,

LA VENUS TEMPTADORA

I :iLail; manera

ternh, cVmecres, tarda:
d'enganyar lee done.
LA VENUI1 TEMPTADORA

Dlasabte, nit, emtren4 del vodevil
in tres arte,
GALL O CAPO?...
1-feeeteea+41,1.

i-e4•04~04444n44.244-3444+0.

DE

SALA EMPORDANESA
C
del PI, 11
TITELLAIRE: d. Anee

8.000 OBLIGACIONS HIPOTECARIES
al per

100

I

1. La magna ubra en dos salta,
pela 1.1e/let

EL PiA REUE3 SLANCAFOR
II. El ret dels cubilets,
EL GRAN SALLIM
Taquilla *bina d'II a 1 mal/

44444.04444044 4 0444-10444-J

de la

TEATRE TALIA

Unión Salinera de

Espana, S.

Havent-se cobert totalrnent la subscripció de les
8.000 Obligacions al 6 per 100 de la Unión
Salinera de España, els Bancs Directors de
la dita operació han 1^ordat declarar-la tancada.
Barcelona, 24 de març de 182:
BANCA MARBANS

Companyia de comedias de

MELIA - CIBRIAN
Avui, (limares', larda, a les
cinc, el gracidai entremés
LUNA DE MIEL
i la cono". dia en tras actas
CRISTALINA
Nit, a un quart d'onze, la comatlia en tras actea
A CAMPO TRAVIESA •
Demä, dimeeres, tarda, a les
cine. Vuelta representaci6 de
MALVALOCA
Ni!, a un quart .d'onze, estrena
a Barcelona de la Illegenda dramàtica en tres actea, deis se.
nyora J. Andreu de la Prada i
E. Gómez de Miguel,
LOS HIJOS MANDAN
sed) aosieteneia dele autora

I

1

4 le.449.0-.7•44 *Seet-1.04.11.14.0-0

3fonumero:ai - Pedró

1

.Aviat, la pellicula que
parlarà al cor de les mul-

tituds.

i3
!

de Xavier de Montepin, in- e
. terpretzició sublim del e
gran "Signoret" i de la be/ Ilisizna "Genevieve Félix"
Exclusiva Gaumont

,e,ntIrsr-rzyc.-

...-.4-r-s-Nee.-eeteibeeeeee«e«44.A
Palau Música Catalana

nyova. Tarda, a dos quarts

-.4

/ Falso Ideal, A les sis, asol ,
i El carnaval da loa viejos 1!
. 1 dosputxa a 4
1 Canutlidad.
comptadurta
't
..

1

Cinena

ció especial, I nit, a les den: e.'

CINEMA Dil. L INT!MI7AT
Carrer da Prover9a, :00
centro han:tila Catalunja 1 Palmes)

EL
%\

1: 3

Y

4
.9.4.0444-b4.4-Fleee-t>deeie*4•1-Z.>

1-11-4444444÷1141444444~4.4.4•
ELDORADO
Cc!Iscu de varia:ata

.1 Magnifica films i les gratis
4 estrelles de varietats.

fiel-21 ir-Trio
2 Flacorts

•

Asid, dlada de la Veren. Sele(11,5!Ines bes.elO g ia per 3 larda I Pol. A
n Zo, (marta de gilltre. dedlrada 3
la inaluall: En Tantea« 1101 del
eolmaso; Quin xlcot,
mona troo1-5 toles olne!. Initsdtelit n : Eis enteeNtaliata; A cal rnaneatal;
dimonl i tururct. A /es
f-a!..,0•131, El dlamant vermoll; Quin
sicat 1 Cecines ‚lo la cara venitat.
Care•hir oximieldarrint
Gutale g eneral: 1 Pto.
Retare preferenciii: l'CO pta.
Ni:. e. diei muerte de don:
l:115 del prOgre.mill de Pi so -Colla bes:40 de la

o Avui, dintittl.9. 'cata de l'A- .
nunciació. Tres sessions
extraordinàries a dos ),
guatas de quatt • c i a les sis t
de la tarda Nil, a les deu,
projecció de notables peles. Succ4 dl dtietlo
LES YERARD
Exitäs dols famosos rierbl'011 es
LES HELDER
Exil, ¿t'A

Z
'e

1.° (trans osvinny(i,onns iliotifrnmosfsl
6

43A5TON PALMER
Ezitós dc la 1n,ptilor artista
PILAR ALONSO
Dama, dimecraa, tarda i nit,

i PILAR ALONSO .
illiols, 2! de mara. Corniat Z
do Pilar Alonso. Gran :os- i
' tkal organitzat per la gentil artista, pranent-hi part )

/, PALMER

4-4,-,,44-4.e...+4.emeeetueoe4-ae
Diana - Arzentina
Excelsior
Avui, dimarts. festivitat de
Nosfra Senyt. va . nut!inal d'onze
a una. La tragedi a del correu de
1.16, El secret del potitatnella,
Buny tuco, Joventut trionifant.

Perninent haritun Sag 1-Barba, a benefiei de l'AcIl do t
Sant Socia de Deu.
ee4444+0. eeefree-CT.,X,' 00%44114:-

Dissabte. 22, a tres quarts de
(i p 1; ti VilejItS
U Concert de Quaresma

ORFEO CATALA

sola Id direcriú del mestre MiSoliMes vorall, : A. For.
nena, O. Callao, E. Vendrell, A.
?tanate.
Prureccs audielons d'obres
catalanes 1 cstranoeres. Localitate i programes: magatzem de
música de la Unió Musical Espanyota, 1 i 3, Portal de l'Angel. Condidons especlals per
als senyors socis de 1 • Orfetí Ca-

taiä.
c4-srii+-1-1-1-49+0•04144~44441

MAJESTIC HOTEL
ANGLATERRA

Avui, dia 25, de cinc a dos
quarts de vuit
Ultim concert extraordina..•
ri per l'eminent

hMIL SAUER
Localitats i detalls al mateix Hotel
o.e..a.oe4esiet.ses.1?-eseeTtleel

Teatres Triomf i Marina
i Cinama Nou

Aserinie intima de CaliCZA3

Avui. dimarts. Parnpunls al
Fol Nord, Frou - Frou, La trape-

Avui, dimarts, dia 25, a dos
quarts de sis de fla tarda. Pre:-..entació a Barcelona de la eininent pianista italiana Tina FI.

del correo do Ltá, 4 tuin;
Eis llops de la nit.-Dijous,
trena de El serrar del Po:Wat:ella.

I

Cinema Primen
Nia Layetana, ninncru 14
Telefon 1371 A.
Sempre el millor eonjunt de
programes, AVI1 diniarl s,
Frans éxils: La dansarina de
cano retal, gvan,IU ,3.a cinta dra-

r1111151110111111113l2felePEtiNENSIIMOONG131312513NBPINNIIIi3311
IMMOLK oa La l'e
R •• CALO --• K U R
AL EIFIEftlaTagRitatn •ri
F.
.........N

SI AMMToCRA110....

füric3

o

ORQUESTRINA
GATTZ-RAARA. Contractas
Reynés-TapIneria, 35, primer.

4

▪ de quatre, primera secció:

e

Wallace Reid i

W.4.A4..e.d.r -se- e

l'anime; blaruot al Cuitada; El da.
liri de 1-tilinte:In; embota de
‚latee. DiJons, estrena: Lo reina
Carolina, 1 Jornada. PollIcula sense
tltol, olel Ennel/e›, ole “IAIS Nollents •' ; :tusaron.. p-r Malle! oir.
1 /flatid; bn Tornasat contra laicoho l , 1 al:rt . s.

Avui, dimarts, festivitat de
l'Anunciarla de Nostra Se-

• Avul, Cica de l'Euarnarld, a les
Quatre de la tada:

4

e

direarts, alado de l'Anunciad& Sessió matinal d'll a t. Tarda 1 nit, graos prog rames. VIrn ial 4
!- pintor da arata 1 El bany furo; .a
/I' 13pflof t:c la ttk. in de sorolbtA ç
AtIU La tragalea Co! correu de r
LIÓ i EI recret de! Putxinelli. A la t
er3s1,) fl2 la Lit, Jime ntut Intrie- I
pida. Acial: Ele dos ineptas fran-, i
Cca0S.
7
I
eet..1.044.0-n.,444-1-1-1044.04+114+

Walkyria

de

A la sessió de les sis de la
tarda: Estrena de la gran pelda linda basada en una novena
d'Honoré de Balzac PERRACUS (C. I. E. C.) pel famós
René Na • arre i Elmire \tau!' tier, MARIA LLUISA, deliciosa corn è el ia per la petita
Margarita C/ark i Garetfi Huches, i UN BON DENTISTA, cbmica, per Stan Laurel,
AVIS: Es despatxen hutaques numera rles per a la sessió ESPECIAL d'aval tarda.
NIT: Igual programa i I
NOVETATS UNI•VERSAL
NUMERO Sr.
I
v+0444411n144+044.~114.44+
11.044+04444.0444,114.66444+1

,.,444+4eirli~iPefe0+11+44...

Companyla do comedios

I
I

SANTPERE - EERGES

SUBSCRIPCIO PUBLICA

e gran e/ele

3: Lila Lee ESCALANT UN
ls TRON, Programa Ajuria,
; molt cómica; CAÇANT L'A-

1

.. '',';',':in `;;;;=!'rl'Il..
e .. 7."I.r;;;;•2:
israragea, lv I darrera: Xi.
i• cesa
carr4 artista ea oirc; Eta una de

i4+eeeeeee•eeee«.*•eeeeti
fee..44.~e~seefte4sez

Avui, dimarts, fasta de l'Anunciaci6: A la sessió mati-

•

MOR, per Hoot Gibson, i UN
BON DENTISTA, cómica,
per Stan Laurel.

1 he+e•e+e-e-ae«be.serst.c.fir.-4-s"-,

0-

DERNIER CRi

I

Gran Teatre Espanyol

11 i 13 BONSUCC l2S, 1 13

VALCR5- CUPONS - GIS - CANVI

4NQN131A.ARNUE1 GARI

LE

Aviat: La mazurca azul, de
Franz Lehar

6•44+4*(44+14411444
••~
114•114
-0

i

Gnu« CINEMA na t.toe;
Gatablta sextot i tilo.
Aagment d'orquestra
j M'uf, dimatis. eran matinni:
silo,
e la romea i ,lurreou Jorasda de la monumental obra d'art2
Ela enanq ue de la dona, el Ire;
7ra.s t . n un. Torre tat I lor,.•.lolltelt.,
Alto-3 re:t. :mea: Lee illusiona de
4 Den turpin, gran broma: Pateé tu'Pu. Aslat, ti a:ornó, 8,1 Vo•rilat.
AVir.-E11 enemi g a Co la dona •-s
i prole:11/1ra
amb dispara 1 o xp10seine, eorn a Londrry , 1.n dual coca
z'adierteir per evitar alarmes. NO
es pronieram seneera id a aup altea cinenta de ummelotta, mpleata
temporada. D'II a 5 o s despataa1811 lallalpic.: r:maerair.$ per a la
seSsAG C.,Itertal de ton quart de set
d'aVul, tarda.

Padilla,

SUSANNE DAANY
Cadalere ttr tif-Zap
artors ,../.3y011:
Ortiz de ;Urea; Nicird Puente.;

Perra; coein

fie r
:1,10 de ha

montería, por Lloret, i El
capricho do una reina.Divandres, esfterta de l'opereta cbmica ili • 1 niestre 4

Pr!Illei ,

*albo

Saló Catalunya

1 Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

ISEUM

TELEFON $ISSS A.

f nal i primera de la tarda, el

1+044.11.044÷1.-Msee".".-14,1-0-04e,

!mil,

Oran eompanyia de sama- 5',
lea, operetes i revistes

LICITA PRANCIA
Comptrr . ‘IP Chalar al Pelee*

e

1

v.014444-04444-friereeneee-xceee.

QUADI103 DE I . PINTORS
15 (11;k:iiNs
CULBENA 1 E/IRCAL
Le boudoir de lit cOMMare
Loe qu'amansaos de Talla
Pero fa ReIllitI no muero
El bosque e:mamila
SI telón de plata y Dama.
1Baroolona 1
Loe Kalarta IIICICW(1103
Loe bufe olvdados
¡Yo quiero bananas{
La gran inunma
Lee »gueto. mecanice%
FANTASMAS DE LA PLATEA
Ululó (vira presentada Si l'Odre
Bergere, Se Parla, 1 creada a diversos teatros d'Ainnrica. per la
T1101'PE Al l ilIN LEONEL
n LPETTES
IMANA DILL! El' MARI
1,o,, :5 0 GREve
FANATTA DAN
Columbre del Cuino de Parla
GLORIA 001IMAN
Cumpire

A. in

C N ro r-: s

a: 4.11.941.4443-114.:-:•344Q-1>G4s504›

per Emili Volead!

COL

1

1

0-Isinals de

ALARMA

Fabricant; J. ALERM, MATARO

55.

Los GAVILANES 2

l-1re, mandros. Dliders I cantables
etunellans, franrrsos I estalas, I

El corsario blanco
El mletorio do' lagel
La danza de las flor«
La fontana da Leda
Loa gatos do Oral
Los faroles del Tiraseis
La l'apana traDica
El palacio ee Orlo • Arao

Saftlä
'LA OCA
QUALITAT Sl'eERIOR

11.1.MOR.•nn•nn•••nnn•n••

RAMBLA ESTUDIS,

EL NUMEN° 15 i

resta •

be r1111.
QUADROS DEL NIESTRE

caso per no casar-me.
NO „I ave iit t Jordiana: Toca
ferro!, Cada cosa al seu lloo i
A l'aluna! Dissabte: La dona
neta, en tres aeles, d'En Ber( rana (es I rana

enom.r.49. 4Ø

DRIC A DRAC

Guerrers, Pore, clero, SlcurIcl
lvain, Melde, LIPA Juseeei 1 111,114

volERIA I ARGENTERIA `e

e me.**

Avui, dimarts, tarda, 5 actos, S:

MIROgULLaGe1511ICTAtra
Copista I ballmbles del; mestrs

Mo Em

Al
F eRIC

Doma, dimecres. 26 de març, ß les
deu de la sil:
TRESENTACIO

adIplaeld dela
grane teatros, en t los aelea I vita-

Tel ? 2905A.

1 /3 VO

dors, Julia Vine i Laurea
Riva

PRINCIPAL PALACE

fam oca corni,dia d'En Pirando-1-

EN

Grao companyia de &argucia:4
Direcció eacanica, Leopold Gil.
Primera actora i directora, Pernio
i Carlos Beraza.
Mestres director, i concerta-

gents francesos.

ueOlAeMMONIV ICEZELMAMeralneanarallellellite

TEATRE NOU

dos quarts de guaira. El diverlit espaciarle, en tres actas i
10 quadros, d'En Folch i Torres.
UNA l'USADA ERA UN
PASTOR...
de formidable exit. Xardoroses
ovacione a la sortida del sol. al
"a-alean" de
a la catastcofe
pon t i al rapte da 1 ,4liga. Preus populars.
A dos guatas de sis, programa còmic. La divertidtssima
combdia, en tres actas, de l'Escalar:
ELS QUATRE ASUCS D'EN
A L'AIGUAl
Nit, la magnifica combdia en
quatre actas
UN FILL D'AMERICA
14:Laques a dues pessetes. Dema, a les cinc de la tarda, la

EiFENSORE

Dernä, dirnoeres. nit,
LA ffiORTE CIVIL!

vur:a de/ tectre.

444444444444.44444444+044

Ropa

en tres actos, de M. Morais,
L'A rel:Cera°

......nnn••••nnnn

tot estrenes; entre elles.
El seoret del polttelnella,
do sorra, par William S. Hart,
Ajarla; Jack busca ompleu, per
Russell: Tomaset ca , .
bear majar, ducs parto de hroin a rr.n iinua. Aviat, Els dos 91».

Nit, a les deu , La comedia

0444,4n4440411444,440.044.1r4.

de la Mare de Déu. Tarda, a

i la marina de l'Apeles Mestres

única dios!

LA MOTTE

Plmeeres, dos Impnrlants debuts.
nun.i.. eran teatInOe /M'ami/. Mera:hui, sonsa:lo:tal 11011 trebal1
MACis rr. amb inla viga de pirro
Que el pisse poi emp anar a la

I4114.4-14+4444.940.0411+04.441

protada magistralment per
graeiosissima artista Dor
Gish, Ajuria; El pél de la
veas, interessant film dra
tic, creáci6 de la bella arti
Clara Zindran, Ajuria; La es,
compensa de( guarda, assumiu
le americà; El basca-ball a Per,
dre del din, gran broma.-m,

Avui, (limarla, fasta de PAnunelaciti. Tarda, a les cinc.
El popular drama en cinc
actes, do P. Gineentetti,

Astil, nimaris, festivitat di! ¡'Anuaciscó. Tarda, a lea qualm, 1 nit, a dos van, de des fa-desead"; fon.
Claus. hall (malaria deis mi/fieros:
Talo ICARE1LY,8
tela nrues de gomal
SILVA, arntn el i besa fro,:us I alada 11,
FAMILIA FREDIANI
tsaltadors 1 aredutes a eavall)
MACISTS
L'homo frie , (set gur 011a ronegut
amb el son neo lidiad
La pulsera da ferro

Avui, dimarts, festivitat de
l'Anunciació de Nostra Senyora. Tarda, a dos quarts
de quatre:
LA LEYENDA DEL. BESO
SOL DE SEVILLA
Dos 1,01431108os telomfa. Nit,
a les den:
CARAS Y CARETAS, i
SOL DE SEVILLA
Totes les tardes:
LA LEYENDA DEL BESO
Totes les nits:
1 SOL DE SEVILLA
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CIRC EQ1115511E 5 ATRACCIONE
morada per WILLY FltEpIAN1

Ramon Peña
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Te,atu Cbmie

Frederic Caballé

Clara Lotto; Neforma trisa
rIL insuperable comädia

Companyia dramätica del
Comm.
GlOVANril ORAS»

Oren eompsnyla Internsetone de

Gran eompanyis di . »rimel. I epareUI, primer motor
director.

Gaviota a

143M-dada per la gran

Teatre Ilarcehma

-M044+4,..werireere1Nrewer.. 4

TOURNEE

Telèfon 3500 A

-

EL SPORTING, DE OIJON,

Gran Teatre del Liceu

Teatre Cate' Romea

contra

gt. SEVILLA I L'IRUN TAM-
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CAMPIORAT PENINSULAR DE
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A i GOL
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nddiet de red
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MeedespAt tale dele jugador, ileN
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I. IälAANIIA184, pri . Dude MossInget ini tja Lora de 'infles, riit. a dos usarla de l'e
den, augment de pro g rama Hm/ la euvertida etnut II bina tuco. is
a
blvendres que vs, mana ti el r ms,
eotrena do la grandiosa 1 soilEaolonal produr- a
cid anaericana II bese ea flamee eezinusivai, per Paetrht Marpirlda Gourtot.
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Inscripcions Sala Mo-

DIVERSOS -

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de

Sant Antont, 02 1 lit,
Tigre, 27

Avul, ditnarts, ball de socio1:11, tarda i ¡in, per la banda
Venus Sport, dirigida pel senyor Ponsä. Nit, entrada, una
pesseta.

:TURO PARK:
Próxima obertura
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COTONS

liners si compra en aquesta casa, que per deixar el
.negoci liquida totes les.uistüncies a gens ile. VERITABLE RUINA
ES TRASPASSA
CALL,14 . 116
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El millor sabä per
rentar les mans tocades
de tinta, grasses, etc.
El millor salió per
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netejar
El millo' salió per
a l'obrer és el

pastilla 1
LA HERNIA

Fron: 0'30 pessetes
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BIZIS,INTESTINCS, ESTÓMAGO Y ENTRAÑAS
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Veneri,
sifilis, impoténcia
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E Tipos de luxe e preus nnrstfsslmn. Espardenyos amb ea Ij
E, la 4:12 gcma, des de r.'Ef/ possetes narIl.

n VENDES AL DETALL ti
n Carrer ANSELM CLAVI, 9 (Final di 13 iiaa:113) 2
.(Abans Garrar normitorl &ara eranc2isci.

O

C/33919552395 a . 61U Mal 3 E li
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NO VIATJEU EME
2.71 ,. una lámpara i pila eWctrica
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tindreu llore Cit 3 al inelart
a,rtu senS pe Ili do foc
a

•

F.32.6.7=

0811

n•n••••••lalm,an11

es 11.10 vol!.

Cura segura amb el conegat Elixir Retiran. Producir Unic a Espanya, receptat cada dia pels erniutnts per combatre epilepsia, históric, migranya, palpitacions, » trehiolors, rodaments de caí),
icsomnis, p •Irdua de memória, feridura, etc., etc.

NO DESCONFIEU DE CDEARYOS FEB YELL 1111E SIA EL MAL
Venda: Farmàcia Retiran, cal-ter de Junqueres, m'un. zu, farmàcies
ben assortfdes i centres d'especificc.

4

—

PERA
EVITAR Amó_

No ?lava pensat, fina ara, en
presentar un prcducte capil-lar donant-li la forma de comprimit, que
evita el cont d'un flascó, avut cae,
que ea de practica preparació.
El comptimit Närsibel al "bar
rlauna", esolt en un xic ¿'aigua caknta,
produeix una tecle, concentradissima, es
preosia instantäniareent 1 no está ciposet a que s'esbravi. EI comprbnit Senlbel al "bay-rhum"
te la propktat de dilatar suaurnent els porus i de penetrar
cn el curo cabellut, que l'absorvelx ividarnent. Si '1 bulb
capa - lar estä Ja atrofiat 1 produeix no mes cabells grisos
1 pel-Ifeoles, el nod:eir amb excelent sava natural i determina la surtida dc esbelta vigorosos í flexibles. Fa desaparea« les NI-Reo/es que son les destructores dels cebas, aixi con', les picors tan desagradables 1 que obliguen
a gesta poe urbana. Demes, higicnitza i saneja 'la cabells
massa grasce.os o °liosos. El eanIbel, empleat a temps,
evita la sortida de cabells grima.
4,

Le calza di 54 cempr)mlie SAMPAR., per • preparar 54 ledo», Me VOS
C.Ipdslt eeneral:
EetablImenta CALMAU OLIVERES, B. A. •••• Barcelona

PRODUCTES HORLINE:
AMA d'HOPLINE flnnlura progre,sh re! 013 cabells bienes): 6. OPPILAT0111 (echo 1 Inofensm): 6. - POLSOS (rmll adherents): 750.CIMMA (retro la. arrugnes): 250. AIGUA DI:N t lr,aC, (un cornprnalla
efervescenIse 6.- 1S an-1GL MONTDY (sals nünerals per als !m'ya de peno):
eso. - SAMUEL (coraje:mil a al bay-rrann pe: a regenera el rabeo): 4 84,

g

Sertim a domicili vins purs de ('última celta, des de 40 cm. litre

Jt preus mai vistos

--- I:igiaicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- Ei
calf, tall angles, doble plantilla de cuiro
E

Pies. paren

Precintes del Camp de Tarragona, 5. P.

Matriu, pell,
bufeta, próstata

Bastons

ty- /I GENTESPARAnPAÑA: J.0 RIACHY
.4* Driaclz, 49- BAROELONA'

.
1

Especlals traciaments per
al guariment apta de les
INALALT/ES SECRETES,

Girorta, 97. —Tedéforb. 98 8P,

Consulta: do 9 a II 1 3 a II
Económica per a
«paleas 1 Obrera.
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• u0 procura POLIZONES ROBUSTOS

del Doctor 61m1s6.
Mambla Pla Pottueris,
atim. C. primera

LÍQUIDO, POLVOS, COMPRIMIDOS
del Prof. ERIIE:STO PAGURNO

1

Solde

CLINICA
VIES URINARIES

RDADERO
JARABE PAGLIANO

Ite
•
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il

•
satIgnee y recientes
TOSES, BRONQUITIS
CURADO S recuosno.oto por la
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53
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CATARROS
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Arme« Momia I crea.
soltlaneant el nou
enterita: amerlre Ile aparen elealle INR.
te mollea, que Wernrnotlla al tos com un guant, ne ea resacas Oda
daremos deis sIstemes trancesos, superant-los en (mainel. IRmodilat 1 en eis reaultats poslnus de contencld 1 curacid rodad
de l'hernia (IrenelnIUra). 0,000 Pessetes es regalen Mil MI-,
L
mosirl el conearl. no compren cap altra mena d'embenat
'muro assalar aquest mermen:a aparen. Ame» indulta: 1111
teagller sesee
a 1 de 8 a 7. Gnu PALAY, Carro, ~PI% 14 Mesa, l'eaMalla de la meras.

Ell
Ell

i ar
o
a

ai
1‘11i11111 ' !ii1:11'‘ III
ni
II
Iiillihl
•
•

..i:

M li
2 , 11 I
Lit:li 1
Ni l l
ir.' 11 1

Menendez Pelayo, 70

Amb la bomba PU1GJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar coMocat dins del pou. Amb la bomba PLIGJANER l'aigua no fälta
mai. La bomba PUIGJANER es Púnica que es garanteix per quatre anys.
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Curada.TERFEcr
per 50 ptes.

FABRICA

Passatge Bacardf
(Rambla - Placa Reial)

La Mutual Agrícola
de Propietaris S. A.

per •
L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es reben avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 177,
pral., primera; telefon 3648 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Juan, 95, pal.
Telefon 2037 G.
Coeli°, 189. 'felefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (d1.4
Osas). Telefon 529 11.
Francesa Giner, 58, tanda
(Gracia).
Carretera de Sane, 135, pr14
raer, senona.

•44444444.444444444444444

CE LUXE

f CAPS
I ser a casaments 1 batalgs. tenga Casa BARGIYÉS, cerrar
de Sant Pan, 38
P4S)444444904444,44444444.^

PAPER DE
FV2v1A1

CLAS1CO

Drabela general • !apeara
etablIments DALMAU OLIVERES, t. A.
l'AMO D6 L'INDUSTRIA. Id . DARCELOMA

TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES

SCEIYoRA
rtntikstve)mitgesde

cecee&

ittnet.1.53LenrtbrilleiCOLOR,D1
wurw,Steatc Ore MASA
elleitRvp
•te.17.pav IMDMPOT.

Iswn ô totes lis droAyeakr a

0,40

refredats unten, catarros dele bronqu/s,
per ertmles I rebels que siguin, es (Inrolen red:calmen* amb l'ELIXIR GUAPA..
COLAR CALAN. venda, ar Preu de rae
pendes, als Centres crEspeclfica 1 a
lalsiga
FARMACIA RODO
avul de
R. CALAN
(aucaessar)
PASSE1G DE GRACIA. t 99

MS.

Pan Brica)l i Creus
BEI3ELLS DE GOMA

Agent de Ca'
e, Borsa

tes I testes. Rapldesa en eta enCorta Catalanes, 643 (entre Brueb 1 L)úril. Tel. 715 15. P.

Playa de Santa Ame, 15, Lea, te
Apartar, 328
Temor' MI A

I Orante de lotes atuses ea mecame,.

?ETS

CLASSIFICITS

a 0 ,50 pessetes les deu nrirneres paraules i a
0'10 per cada una d'excés

DEMANDES DE TREBALL
PER

tecretael-adratatateadee s'agenda
comptabls. Eserlure a LA PU.

INACITA'f, numero 311.

PERDUES
perdre un besDIVENDRES es.va
tatet 4 eeadena de

amb tres Dril/anta; se'n gralitteara
II cievoiueics. U0931.110, 53 1, seg., primera.

platt

VENDES
ine Construceld de 1013

MAGNr W •i• Iftelal de perzes. Ros.
Carro? 13117. inhalo. ° as.

REVOLUCIOI IrPrretatjentlit;

la fusta. Mima pato:dala. 5. Maser.
»Iban, 110.
n nora, 4 HP, es ven barat. porhyr ris I Serra. Rambla de CalaMOTO
lunya, 106.
or. penIs

ESTILOGRAFIQUES

merca "Dlamontl", IlquIdo urgen*, a ala
pesselea. Fantaseas. ib, tercer, regona.

Pule/-fp

t00 duros. Carees de
la UnlversItat, 96, entresol
RELLoTGEs 1 Peces acanales de
cene,

toles les marques.

Cristalls de tetes len formes. 701 a prega
cense competencia. Bailada de CerVantele.
número 2, principal.

DIVERSES
/IIPOTEQUES. da. Boirstaseille Coa: tramen% 0. A Pasmaste de le Pan, A,
entre»). Telefan 5454 A.

FLORICULTORS., Ensuetest
posti apera
ti
a un ball; pre g entaricm pta. Escriure
LA PU13LICITAT, nUmero 362.

CASA REME
a maquina. arenisco. T111
COPIES
(Meciera del trances 1
g les Monl-S16, le. Illglefon 4521 A.
p111. SlfIs.,
VIES URLNARIES.
anadea de sane. misa
ti- 1Mp000ileia.

osa. Ronda Unir/emitid. O. Pollea:de&

TORRENT, DENTISTA ,;:e:
risas. 14, de 1 a 7. Preus econeaRIM.

INJECCIONS PROLIFERANTS-ORTURADORES del
MESTRE. Guariment radical ea leilnee Men Senae
ke habitual. ocupado». Consulta de It a 6. Tele* Un
Ciare UI. ped. 1.4 latenimetette Ondule ah 111«,898
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