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LOG1 DE L'AVIRAM NIVELLE-PAINLEVE
Volea cantar avui els galls i lee gallinas, ele pollastres 1
e; polle, els capons i els polltts dels corrals doinhtics. Massa
Ji:dada és wels literats i eis poetes aquesta noble aviram. Els
rcrsaires i els prosadora dediquen llurs prefcrències als volàtils
de l'aire. Iliurez, sense jou i sense casa, però també cense ajoc
ixop l u gat i sense grana.
\Tolera cantar l'aviram, ara que el Govern d'Espanyn tia deidit de protegir-la. Qui es lIgnorant o l'inconscient que riu o
tubriu davant d'aquesta alta protccció? L'aviram és, no solatactit una riquesa important en l'ordre econòmic, sitió que taraté es una riquesa en l'ordre espiritual. Les cases amb corral d'ariram, almenys amb galliner fet de quatre fustes, solen tenir
mes equilibrat el pressupost i més arrelades les virtuts socials.
Qui conegui d'aprop l'avirarn, per força ha d'estimar-la. I
no precisament a la Mula parada, que ez; on l'estimen els gasM)noms cense cor, sin ó en vida i salut d'equestea bestioles. Un
gran francés, Fabre, va dedicar la seva prolongada existència
l'observació deis insectes i va escriure llibres interessantissims
sobre llur vida i costuras. L'aviram mereix, més encara que els
insertes menuts i sovint Iletjos i repugnante, Patead?) i l'afecto
dels savia, dels homes de Iletre.s, dels homes d'armes i sobre tot
deis soribl'egs.
Ene plauen aquests volätils que gairebé no voten, que cuquen de peus a terra habitualment, que tenen hostal i posada
propis. Són els volàtils amb seny, moderats i pp sitivistes, que
han renunciat a la vida d'aventures, de llibertat, de perill i de
gana que passen els romüntics oren del camp, del bosc i dels
arbres de la Rambla.
Qui tingui l'änima prou tova per fruir les aencies Comilones, s'ha de sentir enternit per les escenes de corral i galliner.
Oh galls gallards d'aire digne i magnífic, pollastres eixerits, gaHines ponedores, polles presumidos, lloques maternals, capons
engreixats, pollets piuladors! Es bo de guaitar una estona com
raviram escarbota la terra, com pica les migues i els brins, com
es passeja arnb calma, com s'esvalota follament per efeete d'un
pànic injustificat!
Agiten quo senti les delícies de tenir aviram a casa, si és
heme. per form ha d'ésser un homo de bona fusta, treballador i
hcnrat; si és dona, ha d'ésser per brea estalviadora, virtuosa i
endrecada. En anuests temps de trontolls i daltabaixos, la cr:a
de i'eviram és una garantia de pau i ordre. Per radicals que siga les idees d'un heme, no us íhei cap por, si cria aviram. Ací
teriu En Joan Montscny, que ara torna a viurc en un poblet de
Catalunya: ja fa molts d'anys que és anarquista! però com que
cria avirarn, resulta un heme amable i perfile, incapaç de fer
mal a ningú i que no té altre detecte sinó el d'haver-se canviat
el bell nom que la tarro catalana li va donar, Joan Montseny,
per aouest altre de Federico Urales, mig espanyol i mig rus,
que no s'adiu gens ami) ela ulls doleos de l'antic boter de Reta?.

Poldica

Pujo:, fabrican: de trenailles, redactor'
de "Crdnie3 Social", rEcri de la U.
31. N.; Tonnis Parellada, nirflac, fins
4I.
crrani inCdit dins política de la U. .1/.
N.; Josep Mcrimon C.'apes, fabrican,:
EL SENYOR 3fsIRTI I.VGLES
Pral:o:ce Earräs, dependent del regido,'
ACir rebérem ia Viii2 de! acepa
Pazt Esmerar; mi: anzunt esmentar,
Mi:oí ingles, cs-dpittat per Figurres
ntembre del Gnom Conscil Tracisto,i c.c coas:11u g1: la Monestnnitirar,
Josep SallCs Barba, confite,. sorpn's;
a t'objecte de fcr coasrar 13 scro proJosep Boult Sala, Berza rió i 31(7111f.C1
Icsta per cerio conuptcs uncsos tela
Pascual, des:eneguts.
ectuars consellers „ . de l'esinentada eorporacid confra Tuctuació
TANDA DE CONFERENCIES
sitia que abano d'el!s la integraz..cn per
Li lovelfli g t dE:orrra Catalana ti
:cid popular.
cc pe: pareció u,, cicle de conferjneies
malt de gust ei cennytrrem.
politico-socils, gas so celebraran a
,LA U. 3f. AL PR.1T DE
Barcelona i principals poticcions
dustrials dc tot Catalunya. Propeta.LLOBREGAT.
MCI: j!IINIC ¡ara lt les inaugurals, qua
Lns Sitien dcl Prat dcl Llobregat qt::
sercn a cCtree d'un conegut propaganfrierament la Unid 31andrquica
dista de les not -ca orientacions :Tesla [res tans d'Inerentent que cn la:t:tierra.
tat Bultos aferrissedement dues
"LA COMARCA", D'OLOT
wad:do:urca aspirant a integrar 1'A-

La

je:23mM qua. la a puta dc substiluir
Ecioaci.
L'AJUNTAMENT NOV DE

L'catezitot snililctr loa saspes fina p. 1
maja la pubScacid del aclamar: a
Craneana, d'Olor.
L'AJUNTAIIIENT DE MOLLET

TERRASSA.
firntent les naves donades abans
•
ea unir /loe la szibstitucid de
:.etatn.ent de Torraesa per abro n 10
• nos. No tal dir que ja industrial
• • ar =Resana ha Mal niaN contenta
dci canzi, car Jota e!s senyers u:
le dissabte passat oiga: formen !Ave:tan:eta eran-tse gaudeixca de la nts.
Sita sir:paria arreo.
Ilcu'c-c» ami:: la ¡lista
..:.'eafde, Pece Ritas Martín, flan:,
i trocista; prüner tinent d'olcelde,
Schador Utsct Payes, impressor, deis
A
..,
Si. td¡cats Unies,
Viver
segon ;mol,
•
tercer finen!, Narria
.
Ven' :!!,ts Vergi's, adeocar, director de
La Comer= del Valles, a:imanar: de
la U..11. N.; guara finen!, „Ifiqucl Durs.;, .brizant, de 1,, U. 31. N.„ .
ruin: i'cnt, Pm, Esmerar;
.
S:lidies: Stincd Gsr•
rie, ejem d'assegurances,
Miguel Domingo i
.
, c..!•oral dcl Sometcat, fo'Jrieunt,
t. &tildara: /ose Bedriims
••• •••
.........
--u Poet, fabrica:a; Josep Pa.
¿cg Propds,
_
. ,•

Joscp Atacas, ea!,

de:s trocistes, fabri:ant, caporal del
So:meren!, delerrin d'afició, etc., ete;
Capmany, cx - repfiblicl - durtdezea, paleta a Tenores senae arribar a
'eff.1 % !;31a i negocian: en cases basala : loan Cadafalch, fottioner,

tresident dd Sindicar Lliure; Josep
metge, ex-alcalde de Terrassa,
JacI dIatcol

Dijese fan destituir l'Ajuntantent de
esscut IIV:Itell c ts gay :matizaregidora alttcs individua putarucias a la Unij Mom'aquica Nacional.
filfa

La primera providincia de: ncu .ljnalciacnt ha eitel la de suspcndre el a.'cedan Es rtatteese Roessi, !licenciar
de l'Escota do funcionaris i eenttari
la Pali2Ca del sena,. Torras.

LA SITUACTO A EUROPA
La notaclü ra la Catntra Erancuota da len cconomic3 en la
nilcst15 du las pensiona deis
furnIonarlu ha original la derrata dul aovara; I con qtla
autr,at havla plantejat la qües.
116 do conflanqa, a'ha dealarat
la cris!. ra. 1111ilerand ha aocepfa*, !a dImlaaló del overn, pu.
rb II ha cncarregat quo en formol., un da nou. Pulncaró ha doclurat quo tenia gano° do conaola:ira el praaldent do la tb.
pública. Sembla 4u 0 el !MI 0ovorn es farà amb ministres d3
l'antic I OiS sotuer.; Dokanovakl, Miarsal, c/niumot I pessiälzm!nt iii. I.0:1S37. Ea prebctila
quo sigui cuprimit, nigua minio:41K
Continua la vaga d'obrera
deis tramvlea I autbmnibus
Londres. Eta funcionaria dol
Motropollta han rzbut l'ordro do
començar la vaga dIvendras al
no liben ordro ountrifla,

earen a l'anilla des de Solasen, a
La mort del general Nivelle porta al
Reims. Caigue per l'ennen'.a inicial
pla dc Eactualitat el record d'un dels
nomes la primera Bola d: la primera
mis träg:cs episodis da la guerra oran,
marnent crítia per a la França, potscr
pos:ció enemiga, ¡sexi) tot segtUt es
cotn cap altre: tu dismortada ofensiva
trobaven ad/ una inesperada i larmidabk resistencia: un sistema de &de l'abril del 17, que ha motivat tan
tenses en profunditat a base de cúnombrosos comentaris i aspres ciscas'ion!.
pules de formigó, amb nombrosissiNivalle ton Eänima de l'emperna
mes nenemalladores i canons-revòlvers
arriscada, brutal, que es rolla qua fos
do loes creuats. Foll sinistrament
curta i decisiva. Cal, pub, coniessar
airó,. Poca eriacalis igualen a armen
en descàrrec seu que no es llançà a
en intensitat dc carnatge. A Hurtel'aventura amb la follia d'un pensament bisc, enlre els planells de Vauclerc i
isolat, estrany al medi. Al contraed. En
Craonne, punt central de recelé dil'ambient collectiu c forjä la illusió recta i enérgica de Mattgin, una darmas-u espreaneadora d'un possible
• re:-a l'ntra, les onades d'assalt venien
pròxim. Tot empenyia el denle
a >tocar contra el reflux de /es anterior', morint desorganitzades nota e/
d'una salucita neto, acabadora Eantac crueut de les pasicions sobrepasgúnia, encara que en realitat tos tan
railes que prenien eis batallen, d'enfialeatócia com fugar-se resdevenidor
a una carta.
lada i per l'espatlla. No hi pagué res
La guerra venia allargant-se cancol'heroisme; l'esforç anä esgotant - se en
el cernís de mort i en caure el cija,
nerament, mentre s'esfumava la fe en
en (loe deis deu quilómetres promesas,
una victbria rotunda. Si fracassä
quedara conquerida pam a pam, una
gran xoo alemany de la primavera anfaixa ensangrentada d'una profunditerior contra Verdun, tampoc eren detat no mis gran de 500 lustres.
eisius ea resultats de la gran batalla
Malgrat la censura, les pèrdues xide la tardor a la Somme, on francesas
frades sets e:1 marta en 34,000 viclii britänics posaren un voluntariés estere-.
mes, tingueren una ressonäncia intenprcgon escepticisme no deisa. L'asnalt d'una ambuläncia i els
xava creure en la virtut resolutäria
tetan sanitaria d'evacuació per tusa
del, teta d'armes, i es veis cona a
divisiä senegalcsa desmoralitzada, les
única t'oxida del conflicte cl lent &snoticies que aceren traspuant encera
oca de conseqüencies maztals i
nyarcs. Potser mal cota en l'hivern
exag erado, la sola visib deis ferits
16-17 /a moral bou fan baina i relapassant per les estacions i els detalla
que contaren, terca arribar arreo una
scat l'entusiasme i discipiina socials.
onada de desencoratjament que, coinNa s'ende:e:atara la promesa de la incidint amb les primeres naves de la
tervenció americana, i, en canvi, a
revolta russa, precial una crisi moral
l'Orient s'agreujaren cada dia SIC
passatgera, pub tan intensa, que, calsiniptomes de la descornposició rassa•
minant ami) les sublevac:ons al f-ce,
No es, dones, cstrany que els penclon:: a pura d'ensorrar sorollosasemen!. més ardits i de mes deeis n 6
mete el magnitle esforç de tres anys
volguessin esvair Eambient d'asfíxia
iht
lluita.
amb Eastiniul i el rece: d'un gran cop.
Llanera cameneriont asprcs, virulenTrabaren a punt e:s das lionaes de
tes, Mitotes, les discussions; l'afany
l'ofensiva a ultranea: que mi
de treure's la culpa da sobre i Ihntingue una vasta concepel6, i Mang:n,
ear-la als altres. Do; hotnes—Nivelle
l'enèrgic i toste exccutor. Ningú e:s
i Painkre—represcutaren les dues tenpadrä negar, a tan i a Ealtre, va(lindes oposades. Pa:nleve, en oculuases qualita'e do carkter i da
par el ministeri de la Guerra, trobä
sida i una forta oersonalitat bes acusada. Precisarnent los aquesta energia ja a Nirelle com a gcneralissim i estudiada amb tot detall i en viro d'exela que els pes& en relleu. Tarden en
euelú l'ofensiva. Malgrat no esser-ne
e/ sen actiu les dues victbries clares
Taren tutusiabta, ton nava4 d'impedir,
i fulminants de Douranone l'octubre i
per eposicia persemal, ti pla fet d'ael desembre en la contraofensiva eo
cord amb els aliats i en el qual el noVerdun, perb 1113 encara aquell pea,ble lames esperances tcnie pendas. Potigi que déna una idea dreturera en
die, si, procurar atenuar els doloroun moment rae:llana el contagi d'illase.5 sacrificis despees del fracits; i
sieso, que sempre es seqúffieia de
la fe, crian aquesta es cega i fixe; ei qu: feu, evitant una persistencia
caterta es ateas illusorls. Abre: donä
l'admirada per l'enmonta, el eran, la
motiu a una despintada cranpanya, enCerniera. que tenen la virtut de malcara ¡co cuida, tonal-lenta:la en taltiplicer, en cales:aliar-les i coordinarculpent-lo de la desSal
les, les formes disperses.
lelo. Campanya. el resultat de la qual
Cut-osan:ene si:vi:mienta es ia la
fou. (tesar:3 de la destinidó de Nivepreparaei6 de l'ofensiva. No havia d
Painleve, substituit
l:e, la cakuda
ser vea operació d'abast limitat. L'eper Clemenceau.
xempla darrer do ICS 111255:SW3 enDe la regoltada de passions de la
vestides cetil Brusilof foja d'incentiu.
nranavera del re, els dos, Nirelle
La seva flnalitet era, en un va --lot.
rsinleve, en (oren les víctima:s. Ea
el trencar. desfer, desecnjuntar el front
cap altre instant els haixos fans de
altinany. Per itiieä no s'asee:Ni un secIn intriga van enser tan remoguts; el
tar vu'nerable sene'll d'atacar i prenItet Ilareat ii grepadea, amenaçava colclre, sinä ei pivot de tota la linia. Se
gar-ha tot
tet de fang. Si es cert que fou
ractificaver. a les possibilaals estrael moment idoid en que sortiren a la
ten:mies, les enormes dificultats
ques. Maneiree amb un nueli potcnt de
els gratis terbois affa'.).rs d'espionatga i comerc amb dotropes
xnc, moltes d'elles negres,
ses anda les execucions a Vincentics,
Inicia de fcr saltar Eanale de la detambé ha ea que seta la imprecisa
fensa, el mecía del Chemie des Deacusada de coll'oflsrne. molies in jitenles. Era previst travensar Ics tres o
lides feren comeses. que el temps sequatre Ilnies alemanyes ei menys
renament destria i Va posant en el
vait Iteres, arribar a Laos en un din
seu lloc.
i olerme; en un panel! la victär:a
definitiva, obrint a Nivelle la porta
Ei el punt concret de la batalla
per a la inaniabra. el quid ohjacia
d'abril, els fets ja sem avui pum coceena era nitre que el Rho Re% sorneme. Ele es rolgue trabar fa causa
l/f3 que figuren en totes les ordres
del fracie co la traic:6 de Maley, adiindicado:ea de la batalle, cregms pen- estre-lo davant del Senas del Ilioratnent
sil/les realitats arnb una fe sincera i dels pisos de l'ofensiva. En efecte, la
esp orança da.
sensació gua els adversaris esperaren
l'atac i etavea previnguts i formidaA prirneres hares de !a mat i nada del
blement nreparats, era runa. Per?) pels
1(i tErtbril el; trC7'CC203, amb la &elmateixos test:manis alemanys nicO sa5:5 i la velar deis eran! dios, C3 lies1•1,••••-•,,••••n•11,,MMIZII•SMISSIII,01•11.

CARNET DF
LES ARTS
r::rosrcio

s.

En afinille, en una de les nates
Ir; Galerita Dalmau expon, sense eatalogar-les, unes guantes marines i uns
quants painataea, jura amb un nueces531/ t auto-re trat.
Gairebé m'ea annescs obres sem notea i petites teles pintadea amb la
vi tae-tat característica d'aqueet pintar,
que amb rara elreitneia ha sabut disciplinar la sera sorpreurat facilitat
manual i el perillas impuls de la seca
fantasia, donare to i qualitat a una
pintura que llame pone esmer d'una
frivolitet irreparable, si l'autor, abandnnant-se a la seva ogilitat, llagues
prescindit da la consulta obstinada i
sincera del natural.
Aquesta instintiva desconfiança ea
Id seca facilitas natural Ihn tal.
tat. Gricies a aquest contra!, com mis
sr li ha aplomat la mä, Mea
gens i fluida se li ha tornat la pinzeIlada, 1 la paleta se li Ica aristocratitzat
unte perdre res de la urna vivcsa
primitiva.

El manim benefici d'aquest estora,

de discipline, d'efe/esta ;brial contenció,
l'obté en l'auto-retrat de quia parla:
vera. Deixere de banda le semblanea
totalment reeixlita, aquest retrat j'a
una obra notable pe: la robustesa i por
l'execució.
la probitat
En Metate, deixant-se invadir per
tetes aotestcs inquieta:S, Ion trobat
la manera de triomfar del temas inexerab:e i de mantenir les slinpaties i
augmeatar els admiradors.
EXPOSICIO G. BERGES
Aquest d:Aingit pintar mallorquí
ocapa la 5a:a gran (le Can palman
etnia una vinteaa d'ubres, olis i aguarelks, inrp:rades en temes del seu
país.
Les tintures del senyor Bereues reve:en un temperament liric qua volto-r t'avine:a mes amb l'expressI6 literätia que no pas atub la plästica.
En elf stuf quadro, en:ferina Ulla
imaginació fäcil, s'hi san una mena
de prapensió poetnitica, que molt sorna li ofusca la retina i ne Ii deixa
contegir els veritables valor, piceades del tema, qcm sempre se li efe.
rein mil contrastas violent 1 atnb
una certa exacerbaci6 teatral.
La seta paleta is eaussivament

DELS MINEROS"

la& mia tard que a mitjan febrer
s'assabentaren de les directivas general, de l'acció pela documents capturar; damunt un oficial premier, i el
5 d'abril, pel mateix procediment, conegueren anib tot detall la disposició
de ratee en el sector principal. Aquesta
Jets, no desconeguts per l'Estat Major, atareagen la sera responsabilitat i
reforcen la posició de Painlevé.
Fou tan vasta i fonda la campanya
calumnian, que encara perdura. No
fa malta dies, en una reunió electoral, Painleve va ésser rebut per alguna camelota i obcecats amb crits
hostils. Gent de pass:6 partidista. N'In
ha prou amb llegir el llibre escrit en
erapia defeasa pel politic francès, per
quedar convençut. No es tracta d'una
polémica feta a base d'argúcica estinormado ; es una senzilla exposici6
de fcts, amb la força provatbria d'una
demostraci6 matemätica. En ell es
pot vence, no sol, el fern del terreny
que trepitja en el coi:filete arnb En
Nivelle, sinnt la part que Painlevé, jun.
tomen! amb Petain, tingué en el redreçament moral de l'exincit trances,
preparant els llorera de la vicória que
mes tard Clemenceau havia de collir
exclusivament. Es endebados que el
darrer rasé> de la insidia encara remoregi; res es pot contra la veritat
i la re&
A Painlevé, borne de dincia. d'idcalitat generosa, ple d'escrapols,
mana, en els moments febrosenes,
ceca i enèrgica fixesa del faatic, i
los arrastrat per una ventada d'acci6
i de passió. Na per això la seva conducta serena i treball voluntariós
xarrn d'ésser eficaeos• La seca figura recorda la d'un altre cient'fic,
ences tanta: d'entusiasme per les idees
nobles: Carnot. Igualment aquest, hanee de consciencia, vaciRant sovint pel
delito de les idees contraposades, fou
sobrepassat per la torea ferotge i
aviada dels dreturcrs promators de la
1:2VMUCi6. Mes, aquesta, baria pogut vencer. sense l'organitzador de la
victbria? Eil va esser el que crea els
exércits triomfadors a les fronteees,
coordinant Vempenta de la tinada. 1
satilb trobar els hornea d'acció necessarla, els jemes generals victoriosos, i,
mes tard, descobri Napoleó, donant-li
l'exercit d'Itàlia. Semblantment, Painlevé comprengué la valor de Fach.
Es probable que la mort de Nivelle,
' breu esclat de comentadespees ‚Inc
rla, porti una mes freda objectivitat
en el ludid dels fets en que loteevingue. Valer negar-li una forta personal:tea qualitats positives d'audäcia
i d'imaginad& una noble fe i una amUnió elevada, fóra infusa Quedarla
sempre, com mu la informació sobre
els combats encarregada als
generals Fach, Bruguere i Gourand,
con, el vichar:6s atacador de Verdun. Peinar la gran eqadvocaci6 de
Enfensiva fallida, no e3 deseoneixer els
seas merits reals.
Per nasal:res, el record d'aquella
dies sinistres té a regust agre-dole.
En el pie de cenjunt, en cornbinació
amb l'atac principal. era ordenada una
ofensiva auxiliar. però intensa i a
fons, a l'Est de Retos. El 17
l'exercit del general Anthoine chi Ilenct amb sri breó exemplar. D'una sola
empenta decidida fou captura tot el
inassls muntanybs de lorourillera.
Confessa Ladera:oil', en les seves Memäries, com els sobtà la fúria de Vetee i cm els dolgué la pérdua d'un
si‘stema defensiu que creien inexpugnable i ore constituia una posk16 C3tra gska relama. mes que cap altre.
C3 distinei en la Iluita en regiment de
la Legiä; una colla de braus que ansaltaren, arrapant-se dt pedra en peden,
els vessants abruptes del Ident-CorniBeta. Dalle, molts eren catalans.
Caries Pi I Sunyer

mitada 1 vegades ben agra, i molt
aovint la indecisió d'estil el traeix.
Do toles les obres que exposa, la raes
interessant pel nostre gust és la titulada "Li= de Mallorca, en la qual
Sr innsti a mes sensible que en les altres. Segurament que seguint pel ami
que marea aquesta pctita tela, aconsegtdria l'exit que nel seu entusiasme
cs mereix,
• IL.LUSTRAVO NS I DECO
RsICIOYS DE 10.431 VILA.
El dibuixant Juan Vila. esposa en el
mateix local una abundosa coHecció de
proves impresos colmides a ml I dinenes illustracinns de llibres i algunes
composicions originals, d'entre les quals
assenyalem "En el jardl", ben harma.
nitrada de tons i malt ben distribuida.
Sto notable, per la riquesa i fantasia. Amas drls projectes de ¿ecoració.
C. C.

▪ En Pasral ha isitieerat uno
exposicid a El Cante/In.
— ri( piular Bannterra ha inaugurar tina exposicid a Ira Lairianst. 9»
també. ssì e. se 12. greeil

taret emplea?
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Els consellers de la Mancomunilat a, que són
tots gent de pes, i, alguna d'ella,
reconeguts preatigle jala/ paralice, s'han dii que res no hi havia de tan edoqüent cono eis ndmeros, i sonseares, quo no aspirem a fer amb aquestes notes
res d'original, hem acceptat
com a tito! aquesta tan coneguda frase, en senyal de modeaLteitt.
p rimera xifra quo trobem
consignada en In Membria ds la
de pi:saetea que la Mancomunttat tenia pendelas do pagament.
Ens delta "1,449.633"-i, del pressupon ordineri, i 5,332,957'45
da l'extraordinari.
Ele Consells permanente do
l'antiga 3fancomunitat administraren tres pressupostos
d'ençft del trasphs de servels de
les Diutaeions. El donar fou el
sorresponent a l'exercici 1922-

1923.
Agafem el vodum pubitent per
l'antiga Mancomunitat que conté la liquidació del pressupost
ordinari d'aquest darrer any 1
trobem, certament, que la relamió de creditors do la Mancomunitat per serveis liquidats
corresponent ala exercicis 19221023 1 anteriors aseendeixen a
7,390.727'03 pessetes
Perb ¿'aquesta xifra trobem
la correspondència, i amb exeds, en el propi volum de liquidneW del pressupost, en la su-

ma que diu:

Ascendeix aquesta relacid de
dealors a la Mancomunitat per
serveis liquidats corresponent
mrereicis 1922-23 1 anterlors a
9,844.08336 pessetes.

Per cert, que en la !lista de
deutors hi trobem PEolat pels
conceptes segilents:
Subvenciona per a construsold
de cantina
1920-21. • .131.703'39 pl.,.
Id. 1919-20. 49.2130.02
7.24014
Id. 1118-19.
Id. 1917. ì • 36.53105

Es cert lamba — nosaltres
som sempre fidels a la veritat—que en la 1/ist5 de erediton 2.amb6 bi figura l'Estat pet
56.917'17 pessetes.
Ja es veu, per tant que en
la primera xifra retreta pelr
consellers queda
confirmada "l'eloqüència dula
números'''.
La segona ebrie de xlfrea
concretes que retreuen fa re,
ferencia a la formació dels pressupostos i a la procedencia dels
ingressos que, daten, do, en una
par t considerable, de cabals
l'emprèstit. I sabeu per quit
La mateixa membria ens ho din
mas endavant:
"Como sabéis, la principal fuente de
ingresos de la Mancomunidad La constituye el contingente que pagan los
Ayuntamientos de las cuatro provincias
catalanas que, con algunos arbitrio',
muy pocos, autorizados por la Ley,
cobra la Mancomunidad para hacer
frente a sus gastos ordinarios.*
Els nous consellers no se sa-e
ben avenir que la Mancomuni-'
tat hagi d'acudir tant al prés,
lee, carregant el seu deute. Per
això eh;, gricies a la contienen que els organisones de l'Eatat bi tenen, s'han pogut estalviar de demanar mes diners

poble. Com que la representació
que ostenten el poble ro ei 3
l'hn donada, els ha semblat que
lampar no eslava hé de demanar - 11 015 estalvis. Han canviat
de prestamista: si l'autoritat
els ve del poder central. han
cregut que aquest els podia facilitar recursos. I tan', ho han
encertat, que tot el Palau de
la Generalitat va ple encara de
remors de paraules de felicita.ció 1 de gratitud 1 de reconelxement. Fixem-nos, però, hn re-

petim, que la Mancomweitat no
ha fe! Inés que canviar de pres.,
tamista.

Com que prometerem notes
breus, deixem per a demä el
retreure nitres xifres eloqüents,
1 .) . ;3,7'1 -'• r v_ t i - •

osieries :',.‘

..-

Total . 'o . a. 224.76560

dietari
...«.n-•n•••nn••n•

EL PROBLEMA, DE LES
PECES MENUDES.

_

remei que terma; llar innocents es.;
cletxes.
Un lector em suggereix que, (el
tel, Eúnie procediment que ens restar
per treure'ns de sobre la moneda es-.
trangera serb de repartir-la generosa-,
ment en almoines i en propines. Potser si... Amb tot, cal anar-hi arnb
temple Eti 'an pala on molts minyons
de caté i motu 'colees no pronuncien
ni un monosillab per agrair una propina en monedes del país, és prebable
que insultin violentament el qui pretengui donar-los-la en phenigs
manyes o en sous francesas.
Pel que fa als captaires. akrtat
N'hi ha que tnosseguen.

He robot algunes invitacions perque
parli del problema de les peces menudcs. ll'aialaguen aquestes invitaeions ; red, tema que, en adrecar-meles, els lectora em prenguin per altre.
Jo no soc pes un economista. Em sembla impossible que algú pugui nodrir
cap dubte tocata aquest punt. Jo nomes pite dir que el problema de les
peces menudos, ultra l'inconvenient
Carles SoldevIla
d'ésser un problema. té el d'esser un
problema continu. Hl ha probletties
ansnmemannapmanemeallealiammateaMMI
com el de la caro, que es presenten un
top al dia, dos cops al dia. El del
la
coure es presenta cada minut i emmetzina els tractes comercials, ja prou em.
metzinats de mena.
Tothom, llevat el cas rarissim d'un
milionari que co sigui avar, lii agafat
la dina de girar i regirar les peces
}l!'ti, pesar als nens gorra de co
ni-mudes fins a tenle el convenciment
guau e:a:meneen do caminar i ädlinc de
que no li n'han encolomada cap d'esficar-los dins d'aquella aparells de
trangera. Toquejar la moneda, qui:1
ionc que s'anomenen palieres. Tumbé
exercici mis anti-bigienic! Saben el
es bo, quan hi ha possibilitat yennombre de microbis que hi ha a cada
niúria, de fer-los vigilar constantment
pena de cinc centirns? No ho saben;
per una mainadera.
jo tampoc ho se, pest qualsevol investigador que, ajudat del microseopi,
No convé, peró, prolongar massa
dediqui una temporada a esbrinar-ho aquest regim preventiu, perquè pealasens dirä que a cada pega de cine cengant-lo resulta que el: nens creixen
tims hi ha una millonada de bacils esperillosameut taus i inhàbiIs. Floren
garrifosament actius, aclaparadorament
per un no-res; ensopeguen a cada paz.
sa ; s'esveren davant l'obstacie mes
prolifict
lima.. I com que, per molt que la
Es anti - higiènica i Es humiliant la
magnanimitat dels pares vulgui retarnecessitat d'examinar minuciosament
dar el xoc del sets infant amb la reatots els canvis que en, donen. El Duell
litat, aquest son, al capdavall, arriba,
de la confiança mútua, mai gaire elevar
val mes no exagerar les pree.aucions
en qüestió de diners, aquesta dies
no estalviar massa la veritable sadescendit m/s avall que mai. Abans,
bor de les coses d'aquest món.
la gent dincutia per una pesseta; ara,
Quanta infanta en pateixen d'una
discuteix per cinc centims. Alx6 remalentesa benvolenca de Iluis papresenta una reculada de noranta cine
res!
La sensació que la vida di uo
graos en el termòmetre de la cordiaeand planer i que si no ho is hi ha
litat civil.
areingels amatents que vinen amb llur
Un efecte deplorable d'aguda sob- espesa ilamejant a separar-ne els roca,
tada prevenei6 contra el coure e:trana abarre els obstacles, • deturar ela
ses ha estar la vaga deis aparells apbanatics d'expendida de bitllets que te ctlis, Que n'és de perillosal
Cal que tothom ea fixi en &quemes
installats el carril de Sarriä. El sea
veritats que hetn evocat. Són molt
funcionament era un bonic senyal de
Fdra deplorable que per bavercivilització; demostrava que el tant per
les negligit cas trobássan d'aqui tau
cent do brètols que abusaven de la conanys o d'ami uno meso. amb ums gefianea de la cempanyia aprofitant el,
aparells per deslliurar-as de le, pece, neraci6 d'horma aviciats, incoamos at
de plom o de llama era menyspreable. resistir la primera 'mutada 1 el iii•
mer )(éter.
Per contra, d'enea que ha salat deCampal amb l'abús 4. la mama,
clarada la guerra al coure estranger
Cornee amb l'abOa deis canainaderel
heno contaste arta, melangia qua aquell
tant per reist ha crescut de tal manera Comete amb Fabiis dq la alisajra
ttle
que ele apanilq in 1114 tegvt 4110
01,4

Algunes errors de
puericultura
derna
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GASETA
Santo d'avui: Alexandre, mártir;

Joan, ermità, Rupert, bisbe i coniessor; Santa LÍE.% mártir
NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI

MATI
Isabel Iribarrens Lisbona, de 66

any3. Escadellers Blancs, 14, segon.
al cementiri Nou. A dos quarts
¿'once.
Josep Ferce Vives. de 75 anys.
kr_mtla de Catalunya, 12. primer, al
A les once.
ecmentiri
Francisca Rovira Moraras, de 73
anys, Capellans, 15, al cemcritin
.S. /t1. A ir, 1 nze.
Pere Pallarés Miró, de Si anys.
PacEic. so. primer. al cementiri de
Sant Cren-asi. A les den.
Francesc Valles Valls, de 74 anys,
\'atincia. 545. al cementiri de Sant
Gerrasi. A les den.

Joan Carta Giró, de 6o anys.
Amistad. 14, tercer, al cementiri
Nou. A les onze.
Antònia Artola Rovira, de 17
anys. Santa Petroaila. 4. al cementiri de Sant Gerrasi. A les vuit.
Vicenta Duró Fayols, de 77 anys,
Coclio, 240, tercer, ol cernentiri de
Les Corts. A les deu.

.

Antoni Sana Sanz. de 58 anys,
Darrera Palau, 4. cinouC, al cementiri Nau. A les neu.
Remei Tixell Garcia, dc 22 anys,
Cabanyes. 9. tcrccr, al ccinertiri
Nou. A les den.
joan Crili Santamaria, de 9 anys,
Peral, 53, quart. al cementiri Nou.
A les vuit.
Montserrat Jinot Sagués, de 48
anys, Maurici Serralt i ma, 28, al cementiri de Sant Gcrvasi. A dos
quarta d'onze.
Francesa Puig Paleó, de 75 anys.
Watt, 6, tercer, al cementiri Nou.
A dos quarts de ¿tu.
Francesc Algarra Adau, de 74
anys, Corts Catalanes, 587, primer,
al cementiri Nou. A les dcu.

Dfdac Oregoni González, de 19
Nou. A

anys, Sal, ti, al cemcntiri
dos quarts de deu.

TARDA
r Mateo Guariabens Poet, de Si
anys, Alegria, 39, al ceraentiri Vell.
A les tres.

Antónia Rico/ta Clara, de 63
anys, Badia, 5, al cementiri Nou. A
les ¿ces.
Maria Felip Bosch, de 73 anys,
Muntanya, 34, al curentiri de Sant
Andreu. A les dues.
>acepa Franco Verdier, de 68 anys,
Sahnuón, 8 2 , al cementiri de Sant
Gervasi. A les tres.
Isidre Font Wat. de 77 anys,
Sardenya, 285, al cementiri de Sant
Andreu. A les tres.

Earigneta Llibermant Climent, de
sayos La Plana (Horta), 34, al ceaorietiri de Sant Andreu.
Ideados Paria Alan, de 70 alYs,
Refent, 96, al cementiri d'Horta. A
ks tres.
Maña Aman Pla, de 32 anys,
Profeta. 4. al cementiri de Les
Orto. A Ies tres.

Amauta Lletget Jota. guasa

nterior esp.
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Sant Esperit, de Terrassa, i demä,
a les deu, a Sant Fere de les Fuelles.

N'Agustí Coll i Torne, vidu de Na
Concepció Comas i Masferrer. Mor; el dia 2S de genes. Avui, misses de
deu a drt,e. a rÁjuda.
N'Ignasi Fonrodona i Pirazo. Mori el eia 24 de gener. Avui. a dos
quarts d'onze, a la Casa de Carita/
Na Maria de la Merca Carda
Teruel i Carrós de Valenti. 1ori
cl to dc icbrcr de 1924. Avui,
ini.53e2 als Dominics.

En la titànica Huila per mi-

norar preus i qualltat de loas
articles que expén l'Economat de. Barcelona. Rambla de
Catalunya. 80, és melt encoratjador per a la seva DireccA5
les con t inuas mostres d'agrarm a nt que rep deis seus associats.
els

ACCIDENTS DEL TREBALL
Trehallant del sau ofici de
serraller, 1' aprenent Jaume
Garcés Gual, de 14 anys. va
agafar-se la m à dreta arnb una
maquina de taladrar. causantse la desarticulació parcial del
da arrullar i diverses ferides
eontusee de pronòstic reservat
-Treballant en unes obre
del correr de Cartralans. el paleta Oil Piqua Fons. da 66 anys.
<asa/ , va caure, produial-se
iraca/ira del faatur esquerre,

N'Antònia Casas i Carnicer, vidua de N'Andreu Vallespinós i Botaran. Mari el dia
del casrent.
Avta.
deu a dotze, mi2ses als
Carmelites.

' UN ALTRE ATROPELL
Un autórnnibus desecada/1f de
Sano, al narrar di' Casanova.
atropella a Sima Adreguer Vaguen causant-li frartura contpanda da la tibia 1 peroné dreta i contusa) i erosions a la
cuixa esquerra.

BOLZ Un ante-fa:tia. holrä nassema
de alaragall, resuaant ferit un
dolo quatre passatgers, anornenat Gabriel Casanovas.
PURE PERMANYER
UnIct aliment que orla Infanta
forte

DONA D'INFLUENCIES
La vertedora de periddies Brfgida Lata, s'astava exeritint el
sen trerner7 davant d'un quiost
del durar de la Princesa. Un
guardia urbä va invitar-la perqua plagues l'establimant d•p_
quien lloe, per reta d'indampatibililat. i aleshores In venednra
ambulant s'insnlantä afirmani
qua olla arranjaria la qüestid
d'una altra manera, car tenia
moltes influències; qui sap si
feria destituir el guardia. No
obstant. al guardia va portaró.
la a la Delegaci
UNA

No ¿cusen de comprar els Calcats
Noveity. Són els millors i els ms
económico Placa de Santa Anna, t.

Senyora:

Per a rentar a

ro 5a

provee el sabe Magna en polo
-A l'escapara!a de la casa Au-

rigourna, del carrar Ferran,
hi ha exposat un artislic quadro
pergami, del notable pintor senyor raja, que el personal de
l'eseriptori 1 enea -regals de la
casa Palias i Carnande dediquan als seus principals en la
saya resta onondistica.

Pastilles Laxants Prats
DETENCIONS
lían astat detUguts: Ernit
Rifé Llirnona. que estava tecla'
mal pel jutjal de Llotja. per
un de hete d'as- lefa: Pav a Vidal,
que al carrar de la Verga da
, l • Empar intenta prendre el monader a una •enyera: Tomás
Monto. rule al c.arrer de Móntserrat agredi saltante que
r5 ruega a &mar el seu noto;
F.rmenge! Salenat Abalat. per
desaborliancia a!!c ac'3to lO
Iaulorital. al carear d'Auzins
March. i Brtatriu Criaré, per haver preferit avaanares de mor1
contra Manuela Ortin.
VERITAF1.0: 41111148 !Ce
•244sotte Beata de tetes ek-4as. 110013 'le. '1- 11 1 0e1. t ' u,. lb

!Atenció!
LLAUNERS I LAMP/STES: La mllor LAMPARA
PER SOLDAR, garantida.
Dipasitari carsaLo, carrer
Roger de Llúria, núm. 9.

quan inesperridament se li Ilan.,aren a sobre tres desconeguts
i despree d'agrodir-lo, emprengueren la fugida.

tindreu

M

ULTA LLET
prenent

Rob-Vida
IlirGI
no es mes ame

Una orxsla del Sur de
piensen unieres que pasaren liteiestoamtut els m'altere quan traen uneessitat

d'allegar.
Durara l'embarit: Rob-VIAa eulm t
rondan l'aljama-rala, 081o01 1 lue--lies
porn, de l'estar. domenrotIle 1 (tranca
el note estar, toallita la muro 1 loe aspon p . tr a 11/I pa: i IVIÇ 1 Iler abundan!.
En II latnänota: Ite 1-4, 12a al.rn. O atte.
noont4 la quanaltat de let, l'eariquelx en

totoelna / masst' -ca, retä la mere de 111
desimanta causada por
En tarmäcies. Amor. doctor állret.
pina Comercial, 9. lum.elona.

ATROPELLS
Consolada Montolat Estarli.
feu atropellada al rarrer Peina
de Sarrià, per un aulombbil. reeultant amb una ferida contusa
a la euixa ¿reta.
-Al carrer del Faradio, un
autorami6 alrepellä Jalia Pasqual Escobar, cauerint-li eontuslons a ambdues raineta
UN ATAC DE FETO IDURA
A dos quarts da don d'anit
/58112411Cla, al Bar Valla., manat
al carrer d'Elisabet e, cantonada
al del Notarial, un borne del
(ua' solamont pitpit esbrinon que es diu Jísisep Maseara,
d'una 75 anys tradat, va tenir
un atac de feridura, morint
abano d'entrar al Dispeneari,

UN BOIG

MATA UN

AurnE

I.3010
A l'•sa del Paro 11/1 b.-n ;e4 epa_
menat JONIT Obint mata un ultra hn!G• anomrartt. Et-ve
Vieu. da 153 m'ye..
L'apresser lambé va ferir el
rol Antoni Salamanca , caua
aant-li contusiona a tr.t cara.
A /es ceses des senyars es beu
Clam -Sors, etiqueta verda. sec.
EL PAPE!!! DE FUMAN

es el

que haveu d'usar per la

seva exaallent qualitat.

CONSELL DE GUERRA
AJORNAT
Ila estat ajornat cl Consell
de guerra que havia de oetlebrar-se ahir remira el paisä
Nadan Vitagraaa, per atamptat
insult a un eemelenista.

No deixeu per a un altre

„ tanyeas d que pngueu ter avui. Si ne
rneu ay :al, a estuprar la vaixa110BATORIS
lla que necessiteu, s'hauria acaFlieard Ileras, qae vil, a la hat l'existencia barala i haureu
palea del Real. Oriol, ha dec-un- de pagar-la moll m e s Tara. En-

BA rt e EL0NINA si,31 ‘idqupelelTecjrersr
a
de Cent, 150, al cementiri Nou. A
les dues.
Ramon Fernández Casals, de 44
anys, Torre Damians, 28. A les guatee.
FUNERALS
Na Isabel Geri de Dotzens, vIdua
d'En Salvador Getzens. Mori el dia
18 del corrent. Avui, a les deu, al

_

dat que del seu domicili 11 han
pres robes evailuades en 200 pes
setas.
- Conrat Net ha denunciat
que es passejava m'ab una moto
psi passeig de Sant Joan, i a
.l'enercuament del carnee ,zle
Carsega un individu al qual nomas coneixia de vista ti dernana
que li deixes donar una colla.
El Net hi acceda i subjecte
va dasapara1xar amb la nioto,
evaluada en 1.650 pesseies.
n Leicallit 2.4
86500*
- Rita Simón. propietaria
820'00•
.
"
Careros arel&
d'una torre del passeig Forasdordoves .
75110•
la, que esta deshabitada, ha de81141a 1 usoa 1.. vat 33619*
2. • " eet-Ao•
nuncia! qua li han tares un mo•
1917 3% 57009.
tor i unes mangueros de regar.
llmlajoz . . .
Ced. srsent. aoves. 278'50
evaluat tot en 1.000 pesseles.
-En un p!s del mitrar de
110171.-Ela canela asamire.
Iota anib un absortar. 1")
Palauditrins, 3, van entrar llalen canal. anwelore.
tires, ernportant- se'n un hagul
arnb robes evaluados en 300
UNA AGRESSIO
pessates.
r
i
l
.
'die stai sn t tiranni

e

ci

km. 14ha 4.

BORSA DE PARM

FiNANTEM

LP

EXFOSICIO PERMANCNT
Entrad. l'ame

ESTALVIAREUd
TEMPS

I

DNERS

emprant

Cafü Rilib Ud i

cara que no us prealmi, apronten l'ocasió i aneu avui mateix
a les vaixallerlea de Lluis 1Nglada, Rambla de 1P8 FlO25, 8,
1 Ronda de Sant Antoni, 5.
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BANQUERS

No

Rambla del Centre, núm. 1

Di

Davant del Gran Teatro del Lime

cal

Fumadors! L'ablis del tabac
us pedir/era dolor a la gola. tos
afonia. Al/in/S/ami:e) räpid amb
les Prestilles llertran.- Venda:
Junqueras, II, i farmacias boa
assortides.
S'empaperen habitacions a 15
pessetos. Font de Fant ;Miguel,
• Carrera de la Casa la Ciutat.
Rambla de Catalunya, 95

Negada' tata zis cuneo

Se

pti
Yenctment 1 d'abril

Or

fe

ca
fe
de

Vais parcehana 2'30 pesa
Csia! eria M, ESTEVA
No tossiu més. sj T
Preneu pastiiies
TRES RALS CAPSA
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CLAPES

INFANTS DE PA5

Ahr en r,'expres de Madrid
varen arribar els infants d'ESpanya doa Carleo i donya Lluía. aconipanyats dele seus f1'asfr
Alfons, Gabriel 1 Isabel. Al
cap dalas mornents %aren pas.
sor al tren de Frarata. puta continuaren en dirrecid a Cannes.
on sojoraaran una Larga ',amparada. Anarea a l'astaaiá a
saludar els viatgaras, tules les
o algunes faautoribts
aristoeratiquea.

il iTa

a

It elt

,31 lgr.sb e r g

Peer ru

CdocelnsMu nI
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dissabtes, do 3 a 5. rinIrnes,9 O. principal, primera.

MANUEL (RAC n 1 FiiiiNliNIERA

selv-trat. arofer.o7 Oc Dret Comercial a l'ilsrola hAiTI Estad:5 Comercla/s. De
relorn a Barcelena bel e . tablert drorlsienaatent el MI desaste al correr de
PROkkeglq, 320, entre g ad, atoras. Dilluns, dimccres 1 ciiteendres, de tau a
(otee del ~f. 721.ZFON 2329 G

enup de Tana g ona, 5. iL

21. ütilic1e5
Girena,

87,

- 1- desfort. 33 SP,

Servim a damicili vins purs de rtiltima cona, des de 40 cm. litte
«01.111•ZigeGe,

Ye21- .

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADC ft S
iETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET

U STW O T

LES FIIMITS DE 1Er1tASSA
n• 3 1 15'3 del 0315a/lor/
L'alerte irrve: per a it.ot¡oets 1 lora,.
uAllArtila
unk;rii.t, L2511:51..

dijc.us. O les deu de la
vailla, tladra Hie a la sala
¿'netos del! Centre Excursionista Barcelona Panunajada confarancia a ettrree d'En Marjal'
at e rnard, sobre la `Grtaveniancia de practica, la fctogratia
a El:atara".
Pròxima inauguració de Casa Cap e, Consell de Cent, 322. Sucursal je
la de Palma de Mallorca.
"El BORINiaa"
Avni, dijous, dia 27, surt el
número 18 del popular satrnariari sa hic i humorfstio, "El
itorinnt - . mult abunclants dilanares de diferents colora i el
ertgüent laxa entre nitres en-

"Carta rasa en el san Une",
"L'homo quo tot 1.6 lumen",
"Do don Joan i de Farmant...",
"Una banana en al riu Manzanares", "Dafxern de /a Font
Gar, "Interviu amb En Be' :avente", "Espurn Salaeaal",
"La tratradia del erutan". "CoRaSTaJ*Ar,t ROYAL
sanvor Santaaanne.
liles
8816 efe Is
ceda die Se deneent de ti • des "La llantera frase d'En alaura".
No bi marbearlt /a tan aspeQuarte de 8. 1 distad a ramereo
cana, lb R a U,
, rada colleceiö de sets i vuits.

PELAYO.

taireueraiammeaKinzamummismEalwas
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'e 1 Serra

despaa: MIDA SANT PERE, 3

seves xacolates,
bombons i especialitats honoren a la
Les

INDUSTRIA
NACIONAL

I

1

SARAGOSSA, PER INDICACIÓ DE LA MIMO
RETAT DE BARCELONA, HA WAT DETINGUT UN INDIVIDU

qm. »NY
.3ME. VN ALTRE QUE VESTA CERCANT, EXPEDIEN CLANDESTINA.
.MENT GROSSES QUANTITATS D'ARMES eEL LIBERAL" CREU NECESSARIA LA COLLABORAC/0 AME FRANCA
PER A LA QÜESTIO DEL MARROC
LA TASCA DEC PRESIDENT
DEL DIRECTORI
•
Madrid, 26.-El general Prirao
Rivera ha presidit la semi& constitutiva de la Conessid Permanent' del
Consell de l'Etcmomia Nacional. Dese
préa ha rebut diverses audiencies.
rortir ha saludat els periodista i els
ha dit que diumenge, si la pluja rol,

§e

celebrare a Madrid fa jura de la

bandera.

LA REIINIO DEi DIRECTORI
Madrid, 28.-El general Va.
diespinosa, en donar la refenencia del Consell del Directori, ha
dit que s'havien despatxat afees
de Treball i Estat. S'ha llega
un telegrama de Parnbaixacior
de París donant compte de la
dimissió del Govern Poincard i
d'haver-li estat aceeptada pel
president de la República; la
crisi s'ha prodult per haver fet
qüestió de gabinet el Govern
l'aprovació del projecte sobro
pensione, essent-li adversa ea
votació de la Cambra.

l dtftmpanya per l'induli dí
Joan Baptista Anher.
La senyera Eepina digud que
fa alguna dice celebrä una entrevista- amb el president del
Directori, cd qual 11 manifesti
que ei en aquent aseumpte orle.
tete un raig de Irlum per dema..
nar l'indult, ell no li regatejarä.
Es quasi segur quo el Casal
Catea també deenanarä al Dla
rectori que sigui respectada la
vida del condemnat a mort,
Es pot afirmar que en l'ama
bient do 'Madrid mira la Idea
de l'indult i que no pot °cera
rer cap eontingencia. "El Poeta" no serà ajusticiat.
El senyor Sanjulin esa :non
eompeagut pel resultat de les
eeves gestione;
LES OPERACIONS AERIES Ah
MARROC
Tetuan, 26. - A desgrat del mal
temps, resquadreta d'aviadors sha ai:cecee bombcjant les fortificacions

jajá rama norma, eran a presumatu autora de l'atracament comes al
Cand del Dissabte al daerer aetembre,
a un dependent äe la fàbrica de calçat del ecnyor Torrocal, al qual robwe
ren 7,000 pessetes. Ural ha declarat
que despees d'haver-se comes el fet,
un desconeaut Ii Ilesa goo pessetes
parque les fes a mans del ecu uva'
que estera detingut a la presó de Saragossa. En vista, pede äe les dia
ficultats que tecle per fer aquest en,
cana, les tramet a Jacint santa
Florida, Efectieament, aquest ha dit
que havia rebut els diners de mans de
l'Ural, i Muta al sogre del descone-

DECLARA EN,_CRISI
in sioiä-contra 264 M. Poincare a l'Elisi
i dimissió :: Les causes de la crisi

òïÍšull

tifiruiffe3

'Penediments'
,
e
M. Min grana enoarregii a M, Poincarit-true _tor,ni_ a
formar Govern
•

PKfIll,- 26: eJ Dr¡Pálit la dup.
cussió de la hei relativa a lea
pensione en la Cambra dele diputats, a ministre de Financei
M. de Lasteyrie; afirmä que
Govern Id el ferm propòsit de
ho aeceptar Ca pnova despesa
que no porti aparellada un ine
gres corresponent.
Declarà alar matoix que Praia
ea vol resoltament guanyar la
batalla del frene, 1 per alee da
necessari donar la impressi6
clara 1 terminant, tant a Eranpa cene a l'estranger, que es-}
tem resolts a no deixar-nos arrossegar per desepeses excessives, ni per una política de
disbauxa.
El ministre De Lasteyrie feu
ressaltar que no es tracta de
donar als pensionats una quantitat considerable de frenes, sine un Vidrament de franca que
tinguin una valor real i siguin

gut rectas a la preste les 70o penda
i el restant al Comité pro-presot
TROBALLA D'UNA .101A
Madrid, 26. - En tina botiga
'del carrer de la Palma, propietat de Facund Dfaz, ha estat
trabat un megnffic rellotge de
(aula que fou robat temps enrera de l'Ambaixada dels Estats
Units. El Díaz, (mella estat clea
enemigas prop de Magan, la cabila de
tingut, ha manifestat que l'haTassa i concentran/o:1s mores.
vía comprat per 75 pessetes a
Detenció per expedir armes "EL LIBERAL" RECOMANA un desconegut.
dandestinament
Mr. CIIAMBERLAIN AL PALAU
COL.I.ABORACIG AL
M A RRO.;
Madrid, 26. L'ex-ministre
Saragossa, 26. - Segons unes indiFRANÇA I ESPANTA
angles Mr. Austen Chamberlain
acions que a la Direcció general de
i
la
seva muller han esmorzat
Seguretat fea un jutge militar de la
Madrid, 26.-"El Liberal" dita
amb el rei. Despees lean fet dia
ple.qa de Barcelona, la Direcció dona
"S'ha de sortir de l'isolament en
verses visitas.
ordres a aquesta Comissaria parque ei
que vivim.
No es compren un ideal de poli.
D'ANGLATERRA
íes un servei d'importencia.
Repressió de la "trata de
El servei esteva relacionat arnb una tica interior que no s'avingui amb
bianques"
i
nene
pea
que
se
segueix
a
Barcelona
sin
ideal
de
poltica
de
relaciona
exe
causa
•
tenor!.
. Madrid, 26.--La "Gaceta" pié.
fets contra la seguretat de l'Estat i
Desconebter-ho seria tant torra hilen el següent decret:
de l'exèrcit, en la qual figura com a
"Article únic: S'autoritza al
trf;'a, ar que la rr,stra nació no ea
processat un tal Gregori Zulueta.
L'ordre de la Direcció interessava la et,: tosa que unt agampació nonti. Govern per adherir-se al conveni internacional per a la rea
nal.
Captura d'un individu de cognom Mai,
La collaboració amb França per a pressi6 del träfic • de dones 1
zar, per asar aquest l'encarregat de
resoldre el problema obsessionant nens signat a Ginebra el 30 do
rebre una important expedid() d'armes
de/ Marroc pot ésser el primer pas getembre de 1921:
clandestina a la próxima estació d'UArticle primer.-Les altes
en aquest cand cap a l'esdevenitebo.
parta contractants, en tant que
dor.
El comissari cap de Saragossa, ses
Franva-els seta més impar- no siguin encara partís de tale
nyor María= Manzaneda, després de
tanta diaria ho venen dient-ens cord del 18 de maig de 1904 i
preparar el servei amb gran reserva,
acusava de peresa per operar al Sud del conveni del 4 de maig de
ha cnviat aquest watt a aquell poble dos
de e. nostra zona, per on cercava 1910, convenen en transmetre
agents, eis quals, junt amb el coman-,
refugi el seit acarnissat enemic en el termini mes breu, i en la
clara del lloc de la guardia civil, .deLondres, 26.-Les neelliatronS
Abd-El-Malek. En la nostra Prem. forma prevista en l'acord 1 con. Znaminades a solucionar la vaga
tingueren a Cesad García Gil, de 23
sa eren freqüents fa poca nietos per vent esmentats, la so y a ratifi•
anys, que fou trasliadat a Saragossa
d'empleats de tramvies i ómnibus
Dur sórdida i premiosa collaboracid Me o adhesió als dits actes.
i solaila a un extens interrogatori.
Article segon. Les altee han fracassat, cae el personal no ha
DeclaM el detingut que fa poc rebé anib el Raisuni quan el cap moró aarts contractants convenen en acceptat l'augment de cine xelins ata
ens combatía, i ansia ei Beniuniaqatre caixes que portaren Fatigue/a
prendre Mes les mesures per atmana que oferkn el, patrona. Ele
gr t la d'Abd-EI-Krim.
de "ferreteria" i les done a Antoni
perseguir 1 punir els individus obrera cotrtinuen en Ilur demanda
Potser,
per
la
idea
que
maliciosa.'
domicilias al carrer d'Agua.
que es dediquin al träfie de d'augment de vuit xelins.-Havas.
ment
deixävem
les
mana
lliures
a
Londres, 26. - Els delegats del
dores, 8.
nens d'un 1 altre sexe, ente.
Abd-El-Malek
a
Gasnaya,
els
franUna de les caixes sap Cesan que
nent-se ameesta infracció en el Sindicat de mecànics i conductors
ceses
es
negaven
a
operar
prop
de
contara pistoles automatiques.
de l'article primer del d'amen:Mi/e han examinat avui la
la nostra zona en la regid' de Was- sentit
conveniencia d'extendre la vaga als
Ha afcgit que :titilan liavia desapae
conveni de 4 do maig de 1910.
san,
quan
ens
hauria
convingut
per
regar del seu domicili.
Article tercer. - Les altes empleats del Metropoliti.
descongestionar
el3
enconterns
de
El dctingut sera enviat a Barcelona,
La majoria dels diaria prevean
parte contractants convenen en
Deauen.
a disposició del jutge militar que ins.
prendre lea 'Mesures neeessea que el moviment s'extenda a aquests
Cal
eevair
aquests
recels,
en
be
.
divendres
a mitja nit.
rice per castigar els intente
trueix la causa.
de tots.
Les negociacions entaulades pels
d'infracció i dins dels limita leL'individu de cognom Mainar, la
El propòsit eximen Per a ral- gals, els actos preparatoria de
propietaria de les explotacions micaptura del qual s'interessa, no se sap
llar servir-lo pel que toca al Mar- les infraccions previstes en els
nares i la Federaci6 de minaires no
que Iragi cstat detingut
roe, hem de posar-nos repidament
articles primer i segon del con- Iran donat fins ara cap resultat poCal advertir que Cesani García Gil,
en igualtat de condiciona.
sitiu, ercient-se que es procedirà a
veni del 4 de maig de 1910.
si són veritables aquests noms, no té
França restara la seva alta Wa.
Article quart. - Les altos designar un Tribunal que examini
antecedents en aquesta Comissaria i que
sie cleelitudora amb trepes colo- pares contractants, cae do no
la qüesti6.-Havas.
al poble d'Utebo, on residía, en donen
hitzadores, i nosaltres, que ja tenim existir mateo ellee convenis
Londres, 26. - El personal del Mebons informes.
quelcom mea que l'embrió amb la d'extradiaie, convenen en pren.'
tropolità, que pertany al Sindicat dd
Sembla que una de les partidet recluta d'indigenes 1 els contingente
mesures
quo
estia
totes les
mecenics i maqueaste; han rebut pe'd'armes chi:destines es componia de de voluntaria que s'allisten al Ten, dre
guin al seu poder per a l'exe drea per eessar el dia 28 de l'actual,
2.6o rifles.
harem de fomentar la crescuda d'a- tradicie deis Individus incul- en el cas que abans no s'hagi donat
Es tingue coneixetnmt de Passumpa
queste stropes fine a aconseguir que pats de les infraccions previaordre en contra-liaras.
te per una carta interceptada a un pres
donin labast per arribar al cita de tes en els artielee primer i sede la preve de Barcelona.
Locaut a les drassanes
l'empresä.
.
gon del tonveni del 4 do maig
No hi haurä igualtat in federe de 1910 o condemnats per tale
100.000 obrers parats
El dictamen sobre (a reforma Menta
Franca forgi l'instrument infracciont.
Londres, 26. - Els patrona de consa
amb mercenaria i nosaltres amb el
Article cinquè. En el pan de la segona ensenyança
mes florit i prometedor do la 12CW.
rbgraf del' protocol final del truccions maritimes han declare aqueas
Madrid. 26.-Fins atar no va qu& tea joventut."
convent de 1910 les paraules ta tarda el locaut a tetes les drassae
definitiva
la
redacció
dar enllestida
"vint anys complerts" serian ne3, fundant-ee en que els ',apestes
UNA NOTA DE LA COMISSIO
del dictamen oficial del Cansen dinsreemplaeate per les permito de les drassanes • de Southampton ja"
.PRO TENEDORS D MARCS
nació pública sobre la reforma de
fa guatee mesos que es neguen a reMadrid, 26. - La Comissió "vint-i-un anys compeerts".
la regona ensenyança.
Article sisè. - Les altes prendre el treball.
Ahir mateix el signa el president ene entert en l'assumpte deis
El locaut es mienta que afectar& a
mares ha publicat una nota en parta contractants, cas de no uns cent mil obrers.-Havas.
accidental del Cansen i de seguida
temer
pres
les
mesures
legislaa
bu data al sots-secretari d'Instruc-. la qual din que han visitat l'ex.'
ALS COMUNS
ministre de Finances, senyor leves o administrativas concer4
ció pública.
tiente a Fautorització i vigilan- IJN VOT DE CENSURA REBUTEl dictamen del Consell porta un Bergamfn, i els advocats sea
JAT
nyors Santacruz 1 Lequerica, cia de les Agencies de colloraonament a manera de preàmbul.
nació, convenen en publicar reLondres, 28. - La Cambra
Defineix el caràcter del batxillerat, ele guate foren requerits per la
Comissió do l'Associaehe, per tl glamente en aquest sentit a fi dels Comuns, en say a sessiú
tracta de l'examen d'iliaca, determid'assegurar la protecci6 de do- d'ahir, rebutjà, per 287 vote
na el pía d'estudis, estableix la seva la defensa dele posseIdore de nes i nene que demanen treball
contra 211, una moche de cena
mares a Espanya, amb el fi que
feta a base d'una organitzaci6
cura dirigida contra sir Robert
els donessin corleen en aquesta en altre pata.
Pedagógica de la segor.a ensenyança,
Horne.-Havas,
materia.
altes
Artiele
setk
Lea
regala la permanença deis alumnes als
El senyoe Bergamla ele die pares contractants convenen
REELECCIÓ DEL GOVERNAInstituts i la tasca del Professorat, gu61
prendre respecte. de l'emigra.
DOR DEL BANC D'ANGLAreglamenta rensenyança collegiada í
TERRA
fensenyanea 'hure, organitza la in'. • -La tests per vostes empre. ció 1 immigració les mesures
administratives 1 legislativos
Londres, 26. - El senyor
rente, professional per a Instituts i da es d'una transcendencia noque calgui per tal de combatre Montagu Norman ha estat renormalitza la validesa d'al- toria, i no han de den:alar, teel träfic de done e 1 nene.
o/can governador del Bario d'An
tres estudie aborda el problema eco- int eft compte QUO la situació
mares
creada
pel
problema
dele
Article vuitè. - El present glaterra.-Havas:
nòmic i encara tracta d'altres partí/a
d'un
malea
greu,
pee
és
com
conveni, els textos francesas 1 LA VOLTA AL MON EN HIDROcelare de notòria importancia per a
na no desahueie.t.
anglesos del qual donen fe,
rexaniell de conjunt.
AVIO
La nota continua eahortant podrä éseer sigma per al 31 de
Al dictamen de la majoria s'acorn.
L'Havre,
26.-Com
se sap, alsjg sorporque
ele
tenedora
do
mares
març de 1024.
panyen vots particular, dele senyors
ti de raeredrom de Calshot, prop de
slneizin a equeeta campanya.
Tormo, Sara Somonte, que a el
Southampron, a bord d'un ledroavie,
NOTICIES DEL MARRO()
ELS EFECTES DE LA DIMI8Inés extens; P. Ruiz Amado, BartoMelilla. - S'assegura, com a l'aviador angMs Mac Laren, el qual
lees Pogio, Bartomeu haz i Zara- SIC) DE POINCARE.A. LA BORSA
es
proposava donar la volta al mbn,
gata.
Madrid, 26. - tia Borne,.co- probable, quo aviat seran alli- dirigint-se a Lió, primera etapa del
heredes
las
dones
que
feren
teEl document es mol; extent, pel neguA tot segun la dimissi‘del tes prosoneres a Tafersit.
recorregi* ale 23,254 milles, que penqual motiu passaran atgans dies fía preaident del (locera francès, Id.
uva eobrir en 300 boina de marea. La
radiografia
feta
A
la
al
tinent
que pugui estudiar-lo el senyor Leä- Poincere, 1 la moneda estrange- aviador Anealdo, sembla que el boira frustra els projectes de l'aviaDie, el qual, com Es de creure, donare ra entinte en baixa el freno en projectil 11 interessit la tibia.
dor, obligant-lo ahir a la tarda a
pasear de 41'70 a 4 1'05 1 oferir
bielda del dictamen al Directori.
motiu de la Pasqua, Dris amerrisur en aquest port, d'en es
al canvi de tancament després erAmb
Riffi I altres signilioate In- »coposa sortir arui.-Harm.
Per a rindult de "El Poeta" de l'hora.
Menee s'han traslladat a Te- 111~~temosummig
.La !Hura tambd eedebe
on paesaran els primera
Madrid, 26, - Les gestione
ednUme, la lira 30, .1 freno bel- tuba,dequesta
pele barranca por hostilltsar les
feetivItat.
dlee
tetes per l'indult de "El Poeta*, ga te 1 el dólar 6.
!orces de la mehalla que es diDes de Tauritt es veld una
q ue retinta el odie° company
concentraeid enemiga a la vom rIgIon a Tizal AMI . Ele rebela
en la premsa, senyor Eduard DETENCIO, DE DOS SINDICALISTES, PRESUMPTES A1J4
dreta del Kerl, usen' dispeN foren batuta pel foo do cand.
ilanjuan, ida molt optimlatei.
Anit paseada, fou tallada la
ROBATORI
D'UN
TORS
sida • canonades.
Abir con:ere:loe i..1114 l'esD'eje Loma Ro> alma .bae oomunkacid telefónica 011tIO
Saratoua, i6 - Hui eetat Mine
triptort4 morera CORTA F..91' •
Sre Pe out boleftgo Adurtiin 1 Dar
11/4» soet be..leielet. %Riel V» te eidiedeet Emes Atedki

als
tramvies I antbmnibus :: Sta donat
l'ordre d'atur als
obrers del metropolitä.
Segueix la vaga

primitiva . valor:

recobrar-ne la

Acabà dient que plantejane
la qüestió de confiança contra
tota proposició que tingues per
objecte augmentar les desposes

previstes e» el projecte relatiu
a pensione.--Havas,
LA ,DERROTA 1 LA ClUSI •
M. MILLERAND ACCEPTA LA
DIMISSIO
Pares, 26.-Amb tot i haver el inflaste ed'Hieenda, M. de Lasteyrie
plantejat aquest mati, durant la seesió
de la Cambra, la qüestió de confian.
ça, la Cambra ha acordat, per 271
vots contra 264, tornar a la Comissi6
de Finances el Reglament relatiu a

les pensions dels funcionaria.
Els ministres senyors De Lasteyria,
Strauss i Vidal, que ocuparen el banc

negativa, el senyor
fermament resolt a no cridar al Poder sine un Gabinet que estigni decidit a continuar la política interior
i exterior seguida pel senyor Poliscuré, arar el president de ea República creu que en ractualltat
impossible d'arribar o impossible de
seguir tap altra política.
Als cerda política menea en la
possibilitat que se suprimeixin al-

gunes carteres, especialment la del
ministeri d'Higiene 1 diverses sotsseeretaries.
D'acceptar el senyor Porta:are rencàrrec de formar nou Govern, segnrament hi donan entrada a diversos
colaborador, seus en l'anterior Gabinet.
Es possible que hagi canviat de
titulara per a les carteres de Filma-

tes, Marina, Comerç i Interior, indel Govern, l'han abandonat itntnediadicant-se per a la primera els setament i han parlat amb el cap del
nyors Marsal i Bokanowski, i per a
Govern, hf. Poincare.
la de Marina el senyor Chaumet
A les 12'15, M. Poincare ha conLa designació del nou midistre
ferenciat amb el president de la Re.de l'Interior revesteig particular
pública, M. Millerand, i a les 12'3o,
importància

sota la presidencia de M. Millerand
s'ha rennit el Censen de ministres.
M. Poincare ha presentat la dimiasib de tot el Govern. 7.1. Minerand la
hi ha acceptada.
El Censa ha acabat a les Vis.Hayas.
•
EL PROCES DE LA CRISI

París, 26.-Tan aviat cana fou abrejada la sessió de la Camba, M. Poincace iba reunit amb els seus allegues que s'hi trobaven, passant-se avis
telefònic als altres ministres de l'esdevingut i convocant-los per a un Consell de Gabinet a la residencia presi-

dencial.
A. las 12'25 arribl a l'Elisi el senyor Poincasi, acompanyat dele senyors Rio i Vidal, començant el Cansen a dos quarts d'una. La reunió
dura fins a un quart de dem, hora
en que M. Millerand decidi acceptar
la dimissió del minitteri.- Hayas.
lf. MILLERAND CRIDA A

POINCARE
París, 26, a les 18. - M. Poincare
Ira rebut un avís de l'Eliseu per tal
que anea a conferenciar amb M. Mia
Itera/II-Hayas.
U. MILLERAND ENCARREC'A A
POINCARE QUE TOF.NI A FORMAR GOVERN
.
M. POINCARE LI CONTESTARA
AVUI
Parla ad, a les zsese.-M. Mille,
rand ha encarregat a M. Poincare que
formes un *tau Govern.
M. Poincaró contestara demà al pre.
sident de la República-Hacas.
LA RESPOSTA DE POINCARE
SERA AFIRMATIVA
Paris, 26. - El senyor Milkrand ha
insistit vivament per tal d'aconseguir

Que el enyor Poencare continui l'obra empresa amb entera aprovacib del

en vigílies d'eleccions
legislatives.
S'assegura que el senyor Poinea.
re desitja confiar alguna de les carterca als ministres dimissionaris, se-

nyors Reibel i Colrat.
Als centres politice es té amad
per ministrable elesenyor Brousse.-

Hayas.
ELS ARREPENTIMENTS
LA VOTACIO NO„ HA TINGUT
LA IMPORTANCIA QUE SE LI
ATRIBUI EN FeLS PALMEES
MOMENTS
'A última hora s'ha confirmat
que la votació d'aquest mau no
ha tingut la importància
tica que se li ha atribuit en els
primers moments.
No solament han estat rusa
Mente 12 vote, sine •que a mes
a mes ripias diputats que vota.
ron porqué el projecte de pensione que es discutia tornes a
la Comissió, han declarat formalment quo segueixen fidels a
la política general del Govern.
Peh últim, el grup de Ventosa republicana (170 membres),
el dels ropublicans de l'esquerra (56) i el de la dreta densoerätica (88), han votat, respectivament, mocions manifestant
Ilur desig de que e/ Govern
Poineare segueixi en el Poder.
- Hayas.

LES REPARACIONS
Declaracions de l'arquebisbe
de Colónia

'UN SON FORT
A ÄUSA DE LA CATASTR 4
FE DEL RAPID D'OSTEND»
Parle, 26: - El Altiat que
obri una cuques asobre el tee
rible accident ferroviari
pel räpid d'Ostende, ha pogn
comprovar que la CM/uf:Off(
fou deguda a un profund sott
del guardaagulles, adormit
50 metro del lloc el suceda(
nene° que el gran soroll de nt e.,
cident pegues despertar-16, Jd
que fou un deis sobreviventa W
la catäsrofe el que el va aase,<
-bentar de la desgräcia.-Ifavag
MORT DEL CAP DEL PAKT/
FEIXISTA ITALIA A PARIS
Paria, 26.-El senyor Bonn
service, cap del parte tetaba«
italiä a Parla, que, com es ree
cordarä, va esser ferit fa po•
d'un tret, per un anarquista,ita.4
liä, /la mort aquestatardal
Hays,

1/1/1/1~212/21=i1111~4.

DE TURQULK
i

La Cambra rebaba
part d'un mi» de
la Constitneib :Crisi ministerial o bi
dissolució de l'As«
- semblea?
s'•

-

•

- itnioiä, 26. - Despi•61 def
Violentes discussions, l'Asma+
Idea nacional ha votat port de
l'articlo 25 de l'estat orgänie
que conceden al president de la
República el dret de dissoldre
l'Assemblea. Aquest article no,
afecta, per?) el "quorum".
En el cas quo l'Assemblea,
la sessió d'aquesta tarda, rea
butgés l'altra part del dit aetia
ele, es considerarà possible la
dimissió del Gabinet 0 la dissolucid de l'Assemblea. - Rayase
París, 28. - Comuniquere
'd'Angora que en la sessió cele.,
brada ahir per l'Assemblea, Vtt
deser rebutjat, per cent vint-la
set vais contra dos i dues abstencions, el final de l'article 25
de/ projecie de Constituci6 prea
sentat pel Govern. En el moa
ment de la votacle es trobat-ea
absents la knajor p an dels mi•
nistres•
- Havas,
•

París, 26. - L'arquebtshe da

Colònia, monsenyor Schultze,

interrogat per un representant
Parlamenté del país. EI senyor Poinde "Le Journal", ha reconegut
can, per la seva part, ha contestat que
que les dissorts que flagellen
tenia els tnes desigs de respondre
actualment Alemanya 1 l'Europa
afirmativament a aquesta crida.-Hait
Iota, peovenen en la seca mejoras.
ría de l'error comes per la culOPTIMISMES'
tora gorra/mica, en pretendre
París, 26.-E1 senyor. Pela- apartar-se deis pobles l'atina.
També es plany de l'actitud
care ha tornat al seu
'del Ttisbe do Spire en negar-se
a les vuit del vespre.
a
la
celebració del funeral per
Ha estat adollida amb gran
satisfacció la noticia que va a Fänima d'un cap separatista
donar en sortir do l'Ellseu, quo assassinat recentment pela natenia vivissim interès en poder cionalistes,
Monsenyor Schultze preconita
contestar afirmativament els
requeriments ue Ii havia fet el ia l'aproximació de la elerecta
president de fa República se- germànica a la Moreda franconyor Mitterand, per tal que cesa per cooperar Intimament.
prosseguis l'obra quo ve realit4 e-Hayas.
L'AJUNTAMENT DE DUSSELcant.
ES Meinit5 general la de que" DORF RETIRA EL TITOL
les poques consultee. que ren' CIUTAle.e. HONORAR! AL GE.'
litzarä l'ex-president solannent
NERAL LUDENDORFF
podran confirmar-lo ea les ma.
Parle, 28. - Telegrafien do
nifestacione que ha fet aguase busseldorf que l'Ajuntament
ta tarda al cap de l'Estat.
merey& una moche presentada
L'haver ajornat el senyor regidors socialistas retinrant
Poineare fina a demä a mig din al general Ludendonf (Rol de
la neva contestacid definitiva cintedä honorari.
sobre l'encärrec do formar nou
També va asee aoroliaaa
Govern, ha obeit cense cap duba una nitre moci6 en virtut de la
por..n
de
te al propòsit o desig
qual seran canviats 'de nota ets
lar al senyor Millerand, si no
enrrers 1 els edificis que portin
nou
del
la hiela completa
el nom de l'esmentat general.binet, almenys indicacions pre- Hayas.
cises sobre /a forma com en- HA ESTAT AJORNAT ÉL CONtengui que ha de constituir-lo.
GRES ANUAL DEL PARTIT
D'easer alza segons tatos les
SOCIALISTA ALEMANY
probabilitas, el senyor Poinea,
Berlin, 26.-EI Comité del parre podrit sotmetre detnä a la
tit socialista ha resolt akenar la
tarda a la signatura del cap do
del seu Cenares anual
l'Estat els decrete nomenant celebració
fins ¡mudes les eleecions.-Havase
ots nous mInistres.-Havas,
EL SOTS-COMITE BANCARI
COM ES 'FORMARA PROBAParis, 26.-El tots- Comitè bancaBLEMENT EL NOU MINISTEri de técnica sala ocupat aqueas maM. BROUSS MINISRI
ti de diverse. qüestiona de detall
TRABLE
Parle, 245.-De les &merma »d- que afectaren 1 aemprestit, flecoele. referente a la erial ministerial carril., etc.-Hayas.
ELS LLIBERALS ANGLESOS
resulta la impressió que la contestaI LA POST-GUERRA
cae del seneer Poincare al •enyor
afirmativa.
Parle. 46-Telegrafien de LoaItillerand
nata. tie e ~km
4,&& b44 ti 'omita reeeasla Sei die

•

afiliats al partit /liberal, ramita $04
ta la presidencia del senyor Aa.
quith, han resolt de promoure a la
Cambra dels Comuna la discussi6
relativa a l'assumpte de la segures
tat de França i del règim de la ree

lee, del Sarre.-Bayas

0+,

La revolució d'Honddres

Es nomenat un presidend
provisional
Washington, 26. - Comunbe
(ilion d'Honduras que diverses
fraccione revolucionäries han
proclamat president provisional

el senyor Davita.
Les eleccions presidenciala
se celebraran molt aviat,- Ha-4
vas.

DE GRECIA
Un missatge de l'Assemblett
al poble
Atenes. 26. - L'Assemblea nacional
ha suspès les seres unieras per im pe.
Hale de quaranta dies.
Ha dirigft un missatge al roble teae
munkant-li Fenderrocantent de ia 120.
narquia i la implantació de la ReptIsi
aixf can la celebració dem plebiscit popular. 1
Acaba recomanant que es tened cala
tea, cordura 1 ancerdia per al W 4(

la Pàtria.-Huss.

e

-

LA CRISI IITOOSLAVA:.;;CCAI

TINUEN LES GEST/0114 Dllt
PATEICI
Belgrad, te. - Continuo* 1011

negoeisolons del »ayer Patata

per tornar pea Balda"
que fina ara s'Iba&

llhelik Banet,..-

•

dedlemei r tdlit Madi
.~UtdA
%WAT. adui . time. * reat«IMV*

ele
•••

ala ab, è Fe*, amad batee lkettestreszemédia ea tres ates "El
Teddy".
Vmaprem presentani agetteta
azalh tot luxe ipropistat, pre1111144 Part cli principsjs eineeie
le . eemPeeik
ROMEA
•.
/Mellara repeesantenl-k bmb
igram èxit les obres daerexament estrenades "Casa cosa al sea Roe",
d'En Crehuet; "Un fin ¿'América",
comedia 'francesa Leraduida per En
Gema Moliner, i "A l'aigna", deliciosa marina de rApeles Mestres.
Dissabte vinent s'efectuare. Vestrena de la comedia en tres actea
d'En Prudenci Bertrana titulada
"Una ama neta"„. que ha desper
t un gran interim
-ta
ESPANYOL
rteitinaa la ratxa de noves probadiana al teatre Espanyol. L'empresa d'aquest popular coliseu aembla disposada a que no falti una estrena cada aetmana. Per a la preout té preparat el d'un divertideasine vodevil, en tres acece, que Por ta'per tito! "Gall o capó?...". Els
aria autora, els aplaudits comedito
grata francesos Henry de Come i
'bricolan Nancey, hi obtingueren a
Parle un ixit frene. S'ha encarremar de traduir-lo, amb la pericia i
eurvoir faire" que el cuaeteritza, el
Iconegut literal que amaga el sea
neo sota el sendenim d'A. Quet.
,4 Respecte a la interpretació sobren noma i elogia. Toa els arte,integren la notabilissima
r
e,
yia que dirigeixen Santpere
1 Bergit, i que han d'intervenir en
representació de "Can o capta..."
eón sobrerament conegut, del note
dre públic, per les moltes ocasione
pe les mala ha pogut apreciar llar
exquisida tasca.
-Gall o capól..." s'estrenarä, salkant atreviste& contingtceep, disnaba. da 29. a la nit.

• • ONDEO' CATALA
CONCERTS DE QUARESKA
Diesabte - al aspares fui al Pala
de' la Mágica Catalana el mima .onicese de Quarestaa icérnee de li sostea primera entitat mal. El pesarama que preeentanl Metal Candi Al
sota tots conceptos ben interesad.
Sota la direcció del mestre En Uds
Mdlet, cantara un magnific toldad de
caneas popubrn harmonitzades pela
mestres Pérez-Moya, Cumellas-R16 i

a araineelb
••
ATKOWIMICA

Me elan Obledeeeleed aseste, ~4
edema' leam Me)
(ea 1
Tot ibedellt «me .c* toba see le
de diana :emite de perterbacid 'atmosférica,
.
sent 41 tatue mole velillo 1 regletrant-se plugo
ladee, as* piares del $ndeat• Lea altes pensione
a tabes a lea Ilse Csnårdli., •

_ )8'
IiirellileT3 SUPERIORA A ILIZCELONA.(tendatges de l'anearen libre Veir 7 delegad
'Altitud, ladres:

L'incendi d'abans
d'ahire al Principal

3,

6, to,

to,
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Mort de la Joana Bonis

CULTURk

p.preeiment_de..la

CADA

Curso. extraordinario de Primavera
L'Institut da Química Aplicada ha orgarlitzal, com ja te
tradicul, ele importantíssims

cursos extraordinaria de Primavera, que no desdiran pas
aquest any eh importància i valor cientlfic deis que ja ens
te acostumats I que tan alt han
posat el nom de tan important
institució cientlfica, i de Bar-

Perb, com ja hem vingut ohservant en altres ocasione, no
marea Lampee aquesta vegada celona
l'habitual nota optimista que
Per als cursos d'aquest any
tacuil un diari d'anit paseada 1 l'Institut de (»folie& ha invitat
eminente personalitats c ienque traduhn a continuado:1:
• • Sembla que noma afer ser& Migues d'tEapanya i de Feecae
se'ns
intertrasolt twist,
tranger; de moment podem ja
ne quo per ramadas molt ce- enunciar un cure de cinc llene
• en el negool, flan fet que donarl el doctor Ende
oigo en ferie que permetran Moles, Professor de la Facultat
ipaebeiment de la ilota l roce de /Temida de Madrid i del
emplees ,1 en eondi- Laboratorl d'investigaelons fi. de brea' que, a no tardar •1m-t'enrieles; un cura de sis
da adavartiran -en un aloe- Mena, !tal protegier 'J. .1. A.
Mil preve a la ams- Bertrand, direeter de l'Instant
al 'Muebla rodete. Fraude; un alee de ale 111lagoleapaib a . ,tetir .0110, pei professor dador Bial
1111411‘. .fflote. «Melga de ti.ide

•

Demä, divendres, tindrä lloc

a la Lliga Regionalista, carrer
de Botera, 4, a les deu en punt
de la nit, la tercera de les conferencies cultural, organilzades
per als socia de la Lliga.
El tema serle: "L'absurditat

dele dubtea sobre la personalitat de Shakespeare". Conferenciant, el senyor Magi Morera i
Galicia.
•

LLIIIIIII ITILIIII
kit tilden

115

181,15 G.

illiflt: IIIIIISSIITS
SEC112.."Le pletaiete.
JOI/1111At/I. • nacemenetaress
os puntee" . . . .
ARCUI10. • 9.4 leteistulds
MITAsitme • U. PrasmaDOSTOTIMegt re. a
rinalteene .
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—
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MANCOMUNITAT
'UNA INICIATIVA
El senyor Sala ha adreçat
cap del Directori el següent ce,
municat, que encapçala la labor de desenrolllament dele
serveis de sanitat, beneficencia,
comunicacions, agricultura i
d'altres, que es proposa de dur
a cap la nova Mancomunitat:
"Excmo. Sr.: El Consejo Permanente de la Mancomuniclid de Catalana, en sesión celebrada . er día ti de
los corrientes, acordó elevar a V. E.
la expresión del deseo que anima a
dicho Consejo de que sea concedido un
indulto a los prófugos y desertores de
todas las regiones espaholas.
"El solo enunciado de lo exptieNto
ya demuestra la nobleza del deseo mes
donado, cuya traducción en hechos,
aparte del caràcter altamente humanitario que reviste, viene apoyado por la
conveniencia de que con dicha medida
se ebtendria el reattegro a la Madre
Patria de una numerosa legión de
ciudadanos que, al regresar a ella, al
propio tiempo que devolverían la tranquilidad la paz y el bienestar a innumerables familias, serian fuente de riqueza ya que reanuclarian, según sus
aptitudes, el trabajo a que antes se dedicaban y que en mal hora y mal acon.
sejados interrumpieron.
"No crec preciso insistir esta Presidencia en apoyar esta petición, y al
permitirse exponer su criterio favorable a este asunto espera que el Directorio de la acertada presidencia de
y. E acojerä con simpatía y dan
resolución favorable al mismo.
"Dios guarde a Y. E. muchos anos
/a vida."
AVIII EL SENYOR SALA FARA

INTERESSANTS MANIFESTA,
• CIONS
A la secretaria particular del
senyor Sala •ens han assabentat que avui els rePbrters findran l'honor d'ésser rebuts pel
senyor Sala.

Mv1".711r
l>enBle
134 "ist'i'
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tal com elirtenen de les autoritats go-

vernativa i militar.
a
EL BESTIAR ESCORXAT
Sacrifici davui a l'escorxador:
bons, a35; vedelles, 218 i II per a
Sarriä; vedells, 206; bocs, 13; anyells,
124; bens, 1,182; ovelles, 411; cabrea,
54, i P ura. 451 ,
COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Han visitat el senyor alcalde: el
senyor Morales Pareja, el senyor Garcia Furia i una Comissi6 del Futbol
Club Barcelona, per invitar-lo i interessar l'ajut de l'Alcaldia i de l'Ajuntament en el festival infantil que amb
motín d'haver obtingut per quinzena
vegada el campionat de Catalunya de
Futbol organitza per al ilia 24 del vinent mes d'abril com homenatge
nois de les escotes de Barcelona.

Gjegit miga
-

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la 'secció primera ha conaparcgut hfarcelí Buenaventura
Mas, acusat del delicte de furt.
Corn que el processat ha estat
condemnat quatre vegadeS per
delictes contra la propietat,
fiscal li ha demanat dos mesos
i un dia d'arrest majar, ami)
la qual pena s'ha conformat e!
del banquet.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL;
Sala primera. - Tortosa. Menor quantla: Maria Buesa
contra Francesc Princeps. •
Sala segona. - Gandesa. Incident: Ramon Claramunt
contra Victoriä 1 ignoras hereus de F. Frtgola.
Audiencia. -Incfdentt Clati4
di Docta Blaneh contra Plus
Cabanyas

it

• ••—•.•
r
, UNA 'ESCRIPTURA t.
Al despatx de l'Alcaldia ha cstat
signada l'escriptura per al pagament
de la finca núm. 44 del carrer de
Comtal, afectada per la Reforma Interior.
ELS VEINS DEL CARRER DE

SANT PAU
•
rebut a l'Ajuntament una instäncia de diversos vejete del carrer de
Sant Pau, interessant que s'estudii la
forma d'evitar que la claveguera del
dit ceder s'ompli en dice de pluja,
la qual cosa ocasiona inundacions a
les botigues d'aquella via.
LA CENSURA PREVIA DE

L'ALCALDIA
La Societat de concessionaris per a
la venda de periódica en quiosco, de la
via pública ha sollicitat de l'Ajunta-

ment que co 'loe de practicar-se per
la guardia urbana la ;espacié de
bres, revistes, etc., pornogràfics o
°faifa a la moral i born costean,
recentrnent acordada pel Consistori,
s'exige/1f, amb anadea:Rae • la venda, ah editor, 1 conesponsals de publicacions, 1 de provincies i estrangers,
ast penan de fAkaldie autoritant la

landa de le roncees seblicedget:
• ti

sumad;
I. Acorde; dels prelats d'a-

quest departament edesihstie
en la darrera Conferencia. H. ileglament de pelegrinacions
provincianes i diocesanes.
Disposicions del poder civil: Circular sobre els desertors. - IV. Resposta a les
qüestions proposades en la
Conferencia Eclesihstiea
maig de 1923. - V. Crónica
Diocesaaa: Centenari de Sant
Tombs al Seminari.
SSI=E=OffMINS
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Velarla antela
Vapor espanyol "Rey Jaime
II", • de Malió, amb càrrega general i Id passatgers. Amarrat
al moll de Muralla. Consignatari: Amengua'.
'Vapor noruec "Veril". de Londres. arnb càrrega general.
Amarrat al moll ele Barcelona
Nord. Consignatari:-• Mac Andrea%
•
Pailebot espanyol "Joven vaquito", de Palamós, amb er rega general.
Vapor (lames "Gautatyr",
Glasgow, amb carbó. Amarrat

al moll de Ponent Nord.
Vapor americh -Jonar",
Nova Orleans i escales, ande
càrrega general. Amarrat al
moll de' Barcelona Sud . Consigfletare: Agenda Marítima Hispano-Amerjeana.
Vapor espanyol "Ampurdan",
d'Almeria. amb càrrega general.
Amarrat al moll d'Espanya W.
Consignatari: Ramos.
l'apor espanyol "Araitz Mende Génova, amb cärrega
general.
eneral. Amarrat al moll de
Sant Bertran. Consignatari: Ma•

Matasella sorfIts
Vapor espanyol "Rey Jaime
I", amb cärrega general, cap a
Palma.
Goleta espanyola "Comercio",
Fe
amb cärrega general, cap a Sant
Vapor espanylol "Guetaria",
en hast, cap a Huelva.
Vapor espanyol "Tito", amb
el g en equip, cap a la mar.
Vapor eepanyol "Enriqueta",
amb cärrega general, cap a Cartagena i escales:

1....."..ä........111••
ä

Detenció de tres sin- ..
1: - 11iTOCICLES . -:
a
dicalistes i una dona aa
si
t.

p ivirm clpi

penan/. Zortiv d'expoitield: Do
dos vial* de Roa del matt a
Ilibegalgt
dos quarts de Set del vespre.
Mor svilelleFer 1101fflowee ele vol •
--Cort de Marta: Avul es fa
Le seemana parda a tañala visita a rentarle de Menú.
ren al maese de Nontserrat les
Bit", del Coll, de rEsperanett.
dele naden comparten ga
ne-ConumI6 reparadora: Pars e p. Maria Mame amb la, assayoròquia de Santa Marta de Je- •?eltee
reta Anna Figeerca, ale guate bree
oda ((letrita).
-Vetlles en sufragi de les companyia en l'acte solemne d'ad.
ministrar - se el Sant Sagrament
Animes del Purgatori: Torn del
mejor pan de les atoes amistats, que
Via-Crucis.
traslladat a la santa munARQUEBISBAT DE
tanya.
TARRAGONA
- Mai mateix se celebraren taseDiumenge vinent, dia 30, a. bi la *paseada setmana les nuez
Emma. el cardenal, administradels senyora Miguel Sucarrats Cork el sagrament de la confirlomee i la senyoreta Carme Prats
mad() a la -parrbquin de Sant Gomi, al cambril de Nostra Dona
Francesc d'aquella ciutat.
de la Merca, de Barcelona, beneita
-El 31 del mes que eom
la'sagrada unió el cansando 4 la Su
oomenearh, al "Mas de Colom" tarragonina N'Isidre Gomä.
(Tàrrega), una nova tanda
Ben iniormats, podem amad'exercicis espirituals, per a tentar els nostres amics lectora qua
temes, que dirigirà el P. Va- elles de la vinguda del senyor Bens.
llet, S. Jvente Ito ha estat res. Fon un all La
-Ha eslat reelegida priora
inteneió es veu que ja hi era, pera
del convent dt religioses
leo sea ,aquesta vegada convertida
Nostra Dona de . l'Esperança co realitat. 'Segons tenim entes, per
d'aquesta.crepital, la ltda. mara als organitzadors - de la visita d'aAntònia Virgili.
quell senyor a Sabadell la intenció
13ISBAT D'URGELL
ja eli basta i com que la intenció de
fer-lo venir ja hi bu, ja citan ara
El darrer número del "Bu/.
Iletf Oficial Eelesihstic", d'a-

arómetre a zero i a) nivell de la mar: 781'0, 7 48'7. 747 . 0. — Termennetre sec: 150, 1 7*7• 13'9.
eemeere hnmit:
e4*o, 12'2. — Humitat (c entissimes de saturació): 76, 64, So. — Direcció de
'I vent: WSW., SW., SW. — Velocitat del vent en metres per segon: t, 3, 6. — Estat del cel: nuvolós,
1Nuaoi tapat. — Classe de núvols: strats-ciumuls, cirro s-strats; cúmuls-nimbus; fracto-strats.
Temperatures «n'emes a l'ombra
•
Maxima: cii. - Mínima: 12'8. - Mínima ar ran de terra:
— Oseillació termometrica: 83.
Temperatura nütja: 16 . 9. — Precipitada aiguosa, de s de les 7 llores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: 2.2 milimetres. — Recorregut del ven t en igual temps: Sp quilòmetres. — Obser-ncions
particular,: torta caminó a les 13'3o.

;LA NOVA

toree: .tegleelet te
lee Cle. de Nutra Dona de me.-

quest bisbat, publica el següent

báìIIVATORI liBTEOROLOGIC DE LA UNIViRSITAT . DE BARCELONA \
Hora d'observad& y, 13 i 113 hora

fe

eontinuartt escaeselant durant

Vv'SW. W. W. WSW. W.
':‘:•n•n•n

teLA

alguno dies.

230, SOO, 1000, 2300, 3000.

Direarld:
..„Velacitat metres per. arpan:

Spa'smiturup
>

/Afilé VA- notar-se perla
tarn en ele llocs de venda, malta
dels quals no tenien res per
despatxar. La matança ale escorredora va sser insuficient
per a les neeessita f e del censura i, per coneegúent, la can)

Isla o un. atieti. cobeereeesem se la Lees
lableasolbaies ssaalaaik osamdeades per teilfanD t El al, ti **vol a l'Interior de Catalunya 1 Ñathrament seré a la Ingió Catea, amb anilinas gene.
ral acmpiijorer, - Lee plaga de . 10 darreres ade
¡llores haa,totat general. I pardcularment abundante
• a la provincia de Barcelona.

Sancho Mermen, acabant la privara

part amb la primera audició del cor
sia veas mixtes d'En Frederic Alfonso, "El Moliner". La se g ona Part
integrada per dues tries de l'oratori
"L'allegro, ii pensieroso cd II moderato", d'Haendel, i una de l'Oda Cecilia:1a", del mateix autor, interpretades
per la sopean senyoreta Andreu& Feriareis, seguint despees l'estrena deb
"Quatre poemets", per a quatre vras
solistes, de N'Antoni Planas, cbra de
joventut,, fresca de 'm'odia i de factura exquilda, que ve a enriquir la costra literatura musical. La tercera Part
eatä integrada per obres d'autora estrangers, donant-se per l'Orín Catalä co primera audici6 un coral de
Debuasy i un de Ravel, finalitzant el
concert amb el magnific cor de Jinetequia "L'ocellada".

Ahir, a les cinc del mati,
rí a l'tospital de la Santa Creu
la infortunada Joana Bonis,
víctima de les greus cremades
dolerles en l'incendi del Principal Palace.
cuitat de Ciencies i director
El greu estat en qué fou re. del Laboratori d'investigacions
collida i portada a l'Hospital cientIfiques; un altre de set
fou segurament la causa que Hipan., pel professor doctor
Nommiwomewf.====üleme circules la noticia que havia
Wolfg Ostwald, de Leipzic.
mort el matriz dimarts, a la
Sabem que estan pendent s
nit, noticia que donaven moles d'arranjament, però es molt
metí.
diari3
del
possible
eque puguin encara ins
Ahir, a les tires de la mati- cloure's dintre d'aquest curs al4 nada,
'ffilärdie
telefonärem a l'hospital tres d'homes tan eminents com
I 1 . -.-..:
de la Santa Crett i ens digne- els anteriora, enanyols i esDIII L'AfiRESSOAA.
ren que seguia graviesima. Dues trangers.
; Cern ja ihrem dir, al carrer hoces més tard ta infeliç ina- CONFERENCIES DEL C. A. DE
de Triniant, de la barriada de ne Bonis 'acabà de sofrir,
SANT LLUC
D1 cadelver Ita estat trasllaEnnt Martí, uns dona dispar&
Continuant la serie de rente.
una pistola contra el guärdia da t al dipòsit de l'Hospital Clirencies de Quaresma que amb
de seguretat Francesc Bravo nic.
tant èxit es donen al Cercle ArBernändez.
LES PERDUES
tístic de Sant Lluc, avui, a les
Aqüeit, que anava de pasa,
Ampliant la nostra
aeompanyava el sen germà cid d'ahir respecte les pèrdues set del vespre, el senyor Joan
Junceda
dissertarä sobre el teJoaquim, i a l'esmentat carrer ocasionades per l'incendi, que
es toparen amb Encarnació M- ascendeixen a tres rentes mil ma "Assaig t'Obre l'humoriaane Fernändez, de quaranta dos pessetes, cal fer constar la cir me". Tenint en compte la peranys, ex-amistantada de Joa- eumetäneia de que gairebe lots sonalitat del oonterenciant, és
d'esperar quo aquesta confequim.
equipatges de les artistes rencia, que sen ä illustrada amb
La dona. en veure el Joaqulm, els
havien de prendre part a nombrases projeccions, es venva treure's una pistola de la que
revista, s'han cremat.
rä tan concorreguda com les
!p uliera i disparà dos trets. Joa- la S'han
crema/ lambí una de -, anterior,.
quim va fugir räpidament senl'Alarma.
corats
de
CURS A L'INST/TUT DE QUIa., esser tocat pels projectils
L'Amichatis, que dirigia l'asMICA APLICADA
'de la seva agressora- En canvi.
aaig.
perdé
la
gabardina
i
l'arresultä mort d'una bala ei
Demh, divendres, dia 2e,
milla.
Francesc.
començarä cl primer enes deis
El perruquer del teatre va extraordinaris de primavera
1 Encarnaci6 Leer, que hada
perdre
generes
per
N
alor
de
bOstingut relacione amoroses
organitzats per l'Inetitut de
irmb el Joaquim durant algun sis mil pessetes, i per Si no tos Qufmica Aplicada. Aquest curs
lempo, remeted de mort di- prou, se li cremh l'americana, va a clirrec de l'eminent, guíenle,
br erses vegades, instant-lo a re- un tenia '700 pesattes en ba- doctor Ende 'Moles, professor
prendre la seva vida marital. llets.
de la Factillat de Farniiicia de
Boaquim, lluny d'accedir als reEL ZEL DIGNE D'ELOGI
Madrid i del Laboratori d'inveslqueriments d'Encarnaeib, l'aFou donada Irordre per un tigacions fisiques, i va dedicat
Aandonä definitivament, sortint cap de les forces que acordo- tele alumnes de l'Escota de DiIde Madrid, on lote dos vivien.
naven redifiei d'impedir l'en- rectora d'Indústries Qulmiques
? Fa poca 'dies Encarnació ven- trada a tothom que ans de 1 als de les ciares seecions
a
tenh. uh de Madrid decidida
l'Institut de Química Apliehda•
paisä.
Ijar-se de Joaquim, en el qual
La qüestió (e que el senyor No obstant, hi podran concórpropbsit s'afermit en assaben- Audet, cap deis
bombers, en rer tote els estudiosos dotats
dar-se que e/ gen ex-amant hasuficient preparaci6 1 que ho
un moment al carrer
a entrat en relacione amb una sortir
sollicitin a la Secretaria de
costä
els
grane
treballa
acontra dona, 1 que mienta havia
l'Institut.
seguir
entrar
altra
vegada.
El
nirut un fill fruit dele dits
El cura os donarä en !lengua
senyor
Audet
anava
de
paisä!
mors. Precisament, quitt es
castellana a la gran Sala de
A
BENEFICI
DE
LES
VICTIMES
el
drama.
Joaquim
1
senrotIth
Conferencies de l'esmentat Ins181 tau germä es dirigle0 al ha S'organitza una gran fundó titut.
ilete del ser fill.
a benefici de lotes les victimes
Totes lee lliçons començaran
1- L'agressora fou detIngtida 1 i artistes perjudicades en l'in- a les sie de la tarda, a partir
jportada a la caserna de la gulir- cendi.
del dia 21.
lidia civil de Sant Martí. Allí
Es reben nombrosos ofteri- "'"ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS
Inanifesti que Benita molt ba- mente de prestigiosos actoes i
DE LA UNIVERSITAT NOVA
rrer mort el 'Media, contra cl artistes pez- a aquesta Unció
Poema de Ventura Gasea
qual no tenia cap ressentiment, bendice
Avut, a les 7 de la vetlla, el
el que veliz' ella era matar el
•
poeta Ventura Gassol Ilegirä a
Pea germä.
l'Associacl6 d'Estudiants de la
1 La Lbpez hä Ingreestet als caUniveraltat Nova (carrer d'Urlabossos del Palau de Justicia.
gell, 187), un real))) de poemes
MICA DE
inedif s.
CONFERENCIA A LA LLIGA
INSTITUT DE
APLIREGIONALISTA

'carn.

•

—t
-

Alis d'ahir, a la nit, dos
guàrdies de seguretat que vestien de paisà, en anar a ajudar
un company que eslava de
servei al carrer de l'Om i que
havia estat insultat per una
dona, veieren, a la cantonada
que forma el dit carrer amb el
de -Sant Bertran, un jo y a quo
cts infongué sospites per tenir
la mit dreta a la butxaca del
pa n taló.
Escorcollat el desconegut,
ion ocupada una pistola auto-,
rhätica calibre 765, carregada
i a punt de disparar, i un cirregador.
També se li trabaren dos car flehe dels Sindicat Unie del ram
de la fusta.
A conseqüenoia de les mani!estaciona del detingut, que s'anomena Dicha Pella Martínez,
al earrqr de la Riereta l'oren
detinguts moments després Sean Gracia Pattein i Josep Carreras Palatal, als coas els foren
ocupats 122 segells de celancid i deu carnets de la Confederaci6 Regional del Treball,
sació del ram de la fusta.
Eta tres detinguts ingressaren ita ealabossos del bija.
La dona Que Insulta ala Inda, das queda a disposteld ~a-

lodial militar.
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CASA PIRE
Gran VI. Lardeas, 47
Telefon a.' 1131 A.
RAICELSNA
5 de tanta
dalos.*

Ideen t mesa carne, cuenta
beis. ea toles tea temedor
gástanos de Osa/
'_
0158bc06 cennal
ascensor palmad
TM« les babeado** ama hatee,
al correr
»el Idea ;-:• Onta ceded

Poma emaphireeistresetes
ma
OIERTUNA VAIS& lifillettiT

contenta i satisfets.
Per nosaltres, com
gut.

i

latid' ‚in-

e.
Noticies diveroes
S'Ita reunit la .Junta municipal de
vocals associats, havent aprovat pu
unanimitat el contracte d'arreadament del servei de neteja pública per
lo anys a la Societat que té establert
el mateix servei a Barcelona, pele
la quantitat de 33,200 pessetes
anuals, i el servei d'extracció de letrines per 12,300 pessetes.
— Sita reunit el Consell Direa
tiu de l'Associació de la Premsa local, havent-se acordat celebrar definitivament la festa en benefici seis
el dijous dia 3 d'abril.
La Junta es troba satisfeta en
extrem de les facilitats que ha obtingut de les autoritats i dels oferiments jets pels elements que poden
cooperar i donar Inés renda a la dita festa, la qual constituirá un esdeveniment artístic.
De bell antuvi la Premsa local
compta amb el valuós concurs de
l'eximí viol:nista tarragoni En Jo- e
sep Català i el mestre Cols, les músigue; militars i amb tota l'Associació de professors znúsici.
— Havent-se ates les peticions
formulades pels elements agricoles
i niercantils de Vilaseca s'ha inangurat una Agencia del Banc Comercial 4:aquesta plaga al die poble ‚ei
nostre.
— Ha estat agafada per la policia i portada a la presó una gitana,
el nom de la qual no ha estat facilitat a la Premsa, El motiu le la detenció es perque es dedicara a expendre moneda falsa.
— No havent tingut efecte, per
manca de licitadod, el concurs celebrat el dia 22 proppassat, per tal
d'adquirir 500 plagues metäRiques
per als oarruatges, el nostre .Ajuntament anuncia de non per al dia 5
d'abril vinent el dit concurS, en ei
qual regiran les mateixes condicions
que CO rantedor, que es troben
posades a Comptaduria municipal.
— Diumenge passat jugaren co
partit de tuthol al camp del cansí
de l'Angel l'equip Gimnàstic F. C.,
de Valencia, i el Gimnàstic, de Tarraposa, aquest reforçat amb el gran
Zamora a la porta, i Canela de defensa, tots dos de l'Espanyol, daquesta ciutat, guanyant els nostres,
Pu 3 a o. Arbitrà l'encontre Camarera, del Collegi de Catalunya.

4

SARASA":
Canyl di
Itnebol
own
Ha quedat constituida la nora

Nov.

Junta :-: Teatro

Junta del S. C. Sarralenc de la següent manera: President, Manda
Raud; vice-president, Joan Ricart;
tresorer, Jo. n Torné; secretad, Ramon Cine; vocals, Ramon Novele,
Josep Llauradó, Andreu Roca i Antoni Pijoan.
— Al teatre del Sindicat Agrícola ha tingut lloc la representació
de "Marionettes" per la companyia
que dirigeix l'autor de robra N'Enric Llaelles, havent tingut un assenyalat
Al teatre del C. R. Autonomista
tambE s'hi posà en escena el mateix
die "Fati Blau" i "Don Pan dels
Consells", agradant força.
— L'entitat que fina avui s'havia
dit 'Centre Catalanista" ha ACOCdat dissoldre's, conattinint-se en una
altra que es titulan "Centre Agrícola de Sant Isidre".
— L'equip infantil local, integrat per Cots II, Torné A., For/tés, Torné J., Miró, Ricart, Badia,
Amorós, Torne S., Olivé i C015 I,
que tan seguides victòries porta assolides, diumenge obtingué un non
triomf damunt I'Mfantil de t'Auétic liontblanqui, guanyant per 3 a
0, després d'una bella exhibició
dels petits equipiers.
Dimarts el primer equip del S. C.
Samlenc va batee netament, ultraje d'un joc malt viu i empenyat.
el Conesa F. C. (reforçat) pe) bonie resultat de 5 a o.
-- El fabricant En Floread Maten Fabregat ha edquirit dos Po'
tente carneen' per al transpon de les
mandes que fabrica.
— Sembla que per E s'ha
dit al tancament del Camp d'Esporta, la anal e9e. Çv5,8.01
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M'Un I DISSABTE, DIA 29, SORTIRl
PUTROL
RESERVA DEL BARCELONA
BAT EL GRACIA PER 4 A z

L

„

En faniflia va tenir /loe ahir
p de Les Corts aquest partit. No
aa estar tnancat d'interes i a jutjar
ger l'apassiorianaent amb que siso va
madre certa part del tbtit, hom batata da que es tractava d'una final de
caapionat. L'actuació de l'arbitre, En
¡apee, va ése: objecte d'una sorollosa
protesta (luan concedí el gol «En
Re ices. que agafa la bala a cansegnéacia d'una passada of f-side. Amb
tia cal convenir que el palie va exagerar un xic massa la nota estrident.
L'enu: p del Barcelona va tenir una
tarda exce9ent i en justicia es megixia la victòria. L'atac graciene no
ta va entendre del tot i a mis es
troba amb el marc defensat per Platan. que no és poca cosa.
Els gols barcelonistes lores obra
de Gracia (dos), Vinyala (que recorda
ea seres tnillors temps) i Palea El del
Gracia foil marcas per Raich. Eren
ets equirs
Barcelona: P/attko, Sola, Blanco,
?inyol. Elías, Bosch. Vinyals, Pueyo,
Gracia, Paló i Serra.
Gracia: Palau. Saura, Agustí, Plaza,
sales, Cortes, Orriols, Sastre, Zamora. Dalmau i Raich.
EL CECHIE KARLIN ES BATUT
NOVAMENT PER L'ESPANYOL,
PER 4 A 2
EI camp de ¡'Espanyol ahir es vele
as xic mes animat que en ocasió del
primer partit. El Crchie pcesa itava
Beugeres modificacions i i'Espanyol
tarebé, amb la nova adquisicid d'En
lfassagui.
El partit resultà rnolt millor que el
primer, tense. peda que fos tala casa
excepcional. L'Espanyol, a la primera
part, ataca molt més que els txcr 5,
aconseguint marcar tres gola, jets per
Ea Zabala; el primer, en rematar un
xut dell mateix que ei portee baria
rara:, el segon, d'una paseada ele Maten. que falla el potter i Zabali aprol'ea pe: marcar, i el tercer, dun precia centre d'Otariaga, agafat ansb el
cap per Zabala.
La segona part va ésser IllZ3 competida. dominant mis el Cechir, el qual
al minut de joc aconsegui el primer
gel, obra de Prokop, despee: de burlar a Zamora, que intenta, prendre-li
la bala. Més tard, el mateix 3ugader
acoeseguí el segoa per al seu equip,
aprefitant una sortida de Zamora.
A lúlthni quart dc joc, l'Espanyol
ja s'havia rehabili= del tot i con:e:ea fins a acabar el par:: el seu domini. En aquest atac En Zabala agaiä la pilota i prescindint de l'enebro!'
en que es trobava, xara fort. aconseguint el quart gol per als locals.
I amb cinc minuts de forta pluj a i sense que l'score varies, s'acaba
el partit.
Els equips eren:
Espanyol: Zamora, .Iassagué, líanferra re, Ródenas, Sanahuja, Caicedo,
Olariaga. Lakatos, Zabala, Mauri i
Mallo:que
Cech:e Karlin: Petrina, Cucan, Tichay. Kucera, Paulirs, Ctverak, Sofr,
Severin. Prekop, Ulcek i Skoda.
Tingue cura de l'arbitratge En Just,
:nrça encertat.
REUS DEPORTIU - C. E. DE
SABADELL
Ahir. a la tarda, va jugar-se aquest
partit a Retes. arbitra: pel senyor DerIran. El Reas Deportiu arrenglera el
sea primer equip complet, llevat del
5e5.1 davanter centre Garrete. El Sa tadelt presenté els següents jugadora:
Estruch, Costa, Muntaner: Morera,
E:urna, Terca ; Sorribes, Berrean, Artel. Castellet i Sano.
La partida, que fou molt digtmada
brillant acabé amb la victória del
Sabar!ell. per 2 a I. Els gols del Sabadell foren entrats a la primera par:.
E Reas, a la segona, aconsegui el
de l'honor; cal assenyalar, pecó, que
en el primer temps els fou amaRat
tn gol per off-side. L'Estruch salva,
a la seva porta, situacions molt compromeses.
OBITUARI
Després de Ilarga i penosa malaltia
ha passat a millor vida el que havia
tstat excellent jugador de futbol, Alfred Massna. Molts recorden encara
les performancee que havia realitzat
el gran mig centre, l'actuació del qual,
en l'epoca que defensa' els coloro del
Barcelona l'havia fet popular. Ha
rema. encara ¡ove; a la seva desconsolada familia, el nostre mis sentit
opado/.
- També ahir va ésser conduit a
In seva darrera estada el pare d'En
Trabal, jugador de l'Espanyol. L'atonsanyem en el sentiment.
CIMANSTIC F. C. DE VALENCIA
C. D. EUROPA
Els entusiastes elements que din-,
geixen el C. D. Europa reo descansen
im 301 moment per tal de donar a cos,
anixer equipe forans. Ara mateix
anuncien usa alees partits per als dies
i y) del que som amb el Ginmästic,
de Valencia, els guata tindran Une al
sea camp note, ja gairebé enllestit.
El Gimnàstic ve complet i presentara, per tant, l'onze que actua en el
tampionat tot just enllestit.
»La
CAMPIONATS DE CATALUNYA,

AMATEURS
Ha estas publicas el regbenent d'aa
quest campionat, que mirarem de publicar en la nostra cedía d'esports.

AVIACIO
PENYA DE L'AIRE
diicoa, tindra linc a l'estile

UNA EDICIII POPULAR DE

PAPALLONA

•

L'obra pe ha fet universal el nom d'en NARCIS OLLER

e

1

prileg del fams escriptor EMILI ZOLA
I Aquesta formosa i emocionant noeIia, que ha estat trado1da a totes les llenuileS, la p ubicar ä sencera en
•
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Precedida d'una carta
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social de la Penya de l'Aire la cinquena conferencia del present curset
de vulgaritzacid aeronautica, el tema
del qua) sera "Histbria de l'aviació a
Catalunya". i el conferenciant, com
costum, senä el pilot-aviador Josep Camidas.
Començarà a les set de la vetlla, i
estarä reservada als socis i Utrrs amics.

VELA
REGATES ELIMINATORIES DE
MONOTIPUS PER A LES PROXIMES OLIalPIADES

Diumenge a la tarda s'efecfuà la primera de les set proves de regates a la vela amb
monotipus per seleccionar el
balandrista que ha de concór
rer a les pi-eximes Olimpiadas
de París.
Deis set balandres inserits
només n'hi cormorregueren cinc
els quals corregueren un tribugis, al qual donaren quatre voltes.
Lis yaehts eren de la sèrie
“Hispania", i anaven tripulats
únicament pel patró, sense cap
marinen.
El jacht tripulat pel senyor
Roure aconsegut un gros avantalgo sobre els restants. Es
classificaren eom seueix: "Rigel", pilota! pel senyor Apure,
t hora, 49 minuta, 4 segons;
"Nena", pet senyor Tristany, 2
horco, lt minuts, 15 segons;
"Maria Lluisa", pel senyor
Asnal, 2 breves, 2:1 minuta, 29
segons; "Nen-port". pel senyor
Bru, 2 llores, 21 minuta, 29 scgons; "Garbí". pel senyor Vida!,

2 hores, 25 minuts 54 segons.
EXCURSIONISME

Per a diumenge vinent el Centre Excarsionieta Barceloni té organitzades les següents excursions:
A carrec de la Secció de Muntanya, una interessant excursió, sota el següent recorregut Terrassa,
tate', de les Pedritxee. Torrota de
rUbach. testen Sapera, Paller de
tot l'Any, pauta Xurriguma, i tornada a Terrassa. Sortida, a les cinc
del mati , per l'estad() dels Ferrocarfils de Catalunya.
1 una altea excursió de mig dia,
carrec de la Seecir; de Fotogratia, per les serres de Colleerola i envirosis de la ciutat. Sortida, a les
set del mati, per resumió deis Ferrocarrits de Catalunya.
•••
El Grup Excursionista "Mai Enrera" sortirà d'excursi5 diumenge
a les escktxes de rapto!, sota el se-

_.--

güet itinerari: Papiol, Les Escletxes, La rierada i Les Planes.
Punt de reunió: al nostre estatge,
a un quart de cinc del mati, o a tres
quarts de cinc al baixador del Passeig de Gracia. Tornant a dos
quarts de dates pela Ferrocarrils de
Catalunya.
•••
El Cenere Excursionista °Pàtria"
celebrara diumenge una excursió a
Figaró, Tagamanent, Cànoves i Cardedeu.
Sortida: A dos quarts de cinc, per
l'estació del Nord.
Tornada per la de França, a les
1854 hores.

rrera llora
VALENCIA
EL TEMPORAL
Valencia (rebut a la l'In de
la matinda).- Les P luges han
produït una grandiosa crescult
del nu l'Una. Ha corneneat a
les nou del matf i encara d'Ira.
A l'Sstadiu les aigües arriben
fins a la barana. El port. ha got'en molts desperfectos.

DE MADRID
DEL MARROC
Madrid (rebut a les 2'25 de
la matinadal.-Comunicat oficial de Guerra:
Zona occidental.- Ahir, dimecres, al mati, el convoi que
venia d'Agluni fou agredit pels
rifenys, ele quals ocasionaren
set baixes.
L'AJUNTAMENT DE MADRID
Madrid. (Rebut a les 2 .25 de la
matinada).-L'Ajuntament, en sessió, ha dirnitit. El governador ha
prcgat a l'alcalde i als regidors que
continnin en els sus flocs fins que
es nomenin els substituta.

Es descobreix un contraban
d'armes a l'Africa
Madrid, e6.-La Prensa arribada de Casablanca denla compte d'haver-se descobert en aquella ciutat use
contraban d'armes. en e/ qual estan
compromesos alguna indigenes. La
policía, que havia rebut confidncies sobre el particular, practica un
detingut reconeixement en un local
propietat d'un moro d'origen rail, el
qual negà en tia principi tota
cipació en aqueeta mena de negocie. El cap de policia, molt al cor-

Els Espe,ctacles

rent deis costums inaligenes, ordena
obrir un sot a l'interior de l'establi-

ment, a una profunditat de z5 centimetres, i Soba el cenó d'un fusell
matees embolicat an un estoig de
tela engrassada. Aleshores reconegué tot el local 1 trobä en una
caixa de galetes la culata i el mecanisme dun finen, aixi cem una
grossa quantitat de cartutxos. Sobre la caixa es Ilegla la inscripció;
"Caixa de galetee.- Fràgil".
Es té confranea que aquest descobriment contribuirà a trobar la
pista sobre aquessts assumptes del
contraban.
ESTRENA
Madrid (rebut a les 225 de

la matinadat. - Vidal i Planas,
autor de la mort d'Anton de
l'Olmet, en collaboració amb el
seu advicat defensor Valoro
Martin, ha estrena t un drama
titulat "No mataras". L'argument es senzill: l'explicació que
hi ha cops que ds 'kit matar.

• • T r..:. A .i . R i-3. Z.3 »1 Gran Terare del Liceu
Temporada oficial de primavera. 11 funciona (vuit de nit i
tres de tarda dios festius) per
la famosa companyta de halls
russos que dirigeix Sorgo Diaghilew, i tres grano concerts
sinifónico-vocals, sota la aireeció de l'eminent mestre n'U
Weingartner, amb la coopera
cid de l'Orfeó Catalä i de notabilissimes solistes.
Queda obert l'abonament. Als
i " senyors abonats a l'última lene/•;: notada d'hivern se'ls reserva. ran les seves localitats, fins al
1 d'abril; transcorreguda
' dia
'
'4 l'esmentada data, l'empresa
disposarla de tes que no haguessin estat retsrades.

introduit en
tots els paisos

s'ha

amb l'ajut

ES PODRA ALLARGAR LA
VIDA SUPRIMINT EL DES-

espontani de la
_clase professional

CANS NOCTURN

Aceda cons a

Londres, 25. - El doctor David
Havis, de Londres. i el doctor Crin.
de Nema York, partint de la base
que les bolsee que despenem en

dormir són liares perdudes i que
possible d'arribar a assolir el mit1à de recuperar les forces sense necessitat de passar diariament set o
vuit hores samergit en un profund
sopor, estudien ara aquest interessant tema, sembla amb probabilitats Encoratja els esmentats
doctore el pensar que suprimint la
necessitat de dormir s'allargaria de
17 a co anys la vida de l'horne.
Diu "Susiday Upases" que els dos
savia opinen que notases l'electricitat pot substituir amb èxit els dectes del dormir. La cie.ncia ha descobert que la necessitat de dormir
as provocada per una reacció química que es prodneix a les cellules
del cercen, i qtrc Ii emnortsteixen
l'activitat. Els doctors Harns i Crile coma coneengats que ese efecte,
aquestes reacciona sön de naturalena electro-quiste& i preparen un
apare!l eleetrie ataluce« el qual
esperen que l'home polka desvetllar
les céllules del seu cervell cota aquell
que carrega una bateria.
AMSS8 eperadeó, que només duraría uns quanta minuts, podria
substituir el dormir.

Teldlua 3509 •In

MEDICINA
PREVENTIVA

.

DENTISTES f METCES
eti coneixen la fórmula.
Consulteu-los.

Basta cobrir un

terç del ras pal/
quan s'usa

KOLYNOS
Dura dos tnesos g

osant-lo
tres vegades al día
Corcessonarlst
STUENSON, BONET O Ce a..

Apertat

814_

, Avui, dijous, a les cinc de la
tarda. Espeutacles per a infanta. La divertidisstrna obra

. en tres actes 1 deu quadros, de
7 formtdable exit„
i UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
1) Xardorosos aplaudiments a la
surtida del sol, al "wateau" de
; l'idilli, a la catastrofe del pont i
al
rapte de Paliga. Preus popu,
bars. Nit, Tertúlla Catalanista:
A l'algual, Quan elles rolen i
. La mesa dona. - Demit, divendres, tarda, tres actos de gran
' broma: Els quatre ansias d'En
Bod6.-Dissable, estrena de la
comedia en tres actes. d'En
Prudenei Bertrana, La dona neLa. - Diumenge, a dos• quanta
ele quatre: Una 'regada era un
1 pastor; a dos quarts de sis, I
nit, La dona neta. Es despatia
a comptaduria.
•444 ao-9-ei>o4.444-et-344444 444
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TOURNEE

Frederic Caballé
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Gran eompanyis de mimela 1 opereta, primer actor 1
¿tractor,
Ramon Peña

Avui, dijous, tarda, a les
.35_ cinc,preus populista. Bu-

taca, dire pessetes
CARAS Y CARETAS,
LA LEYENDA DEL BESO
a les deu:
SOL DE SEVILLA
Totes les tardes:
it
LA LEYENDA DEL BESO •
Totes les nits:
eSOL DE SEVILLA
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•orsutt - Les transaccions d'ahir forme de poca importanola.
lloroso. - seguets ferin el preu d'aqueeel gre. Lee ofertes diredes de poosladtletebe 'di la clame novela lambd vánen 803.
tigudee; això fa creare que el ;tren no decaura por era.
L'ayunas. - Ele clffraaa segilPilan
7 res"
ec'ea varißei4 de Palme . L ea
iritambiregiß op
neto dama ym6, post do prooedancias

Gran Teatre Eapaityali
SANTPERIZ SERGIS

•

1, Avol, Olidos, tarda a les etnia
1
Entrada 1 butaca UNA meseta.
FALTEN CINC MINUTIS
Nit, 8 seo den:
LA VENUS TVJAPTADORA
Demä, inventores, tarda,
CUIDA,' CE L'IllIELD1
I SIL VETLLADA ALEGRE:
Torta EN CAMISA!

ntssabte, ate, estrena del vodevil l
en tres actea,
O CAPO?...
1L5-e0,444 CALL
L-.-t-ieed-eae3-0•444
4
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Teatre Chmie

4.7 Gran comeantna Internacional es

o

e. CIRC ECUESTRE I ATRACCIONS
.1; niriseis per WILLY FREDLANI A
4
e
'i
7 fivue, atieso, tarda, a dos guara '...
I de cinc, gran matutee Infante% .1
" ale. a dos guares de den. ., 1,1 ,
1 ere:mole Tele Itarrey'a, efe nomas 3
de goma, Sala anda els seus gossen 's
' e simia en,ini,trats.
k
FAMILIA FREDLANI
›.
MACISTE
ama el seu nuu trebell
LA FORJA. INFERNAL
Divemires sensacional nou Deban de 4
MACl2712 emb una In ga de ferro
i• que et ptIblie pot examinar 4 la 1.

porta as teatre.
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ELDORADO
Dilluns, 31 de mazo
Comlat de Pilar Alfonso.
Gran festival a benefici de
de Sant Joan cae D6u,
prenent-hi part l'eminent
bariton
SAGI-SARBA i la cobla
BARCELONA

)44,4444444444444~444414114
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TEATRE NOU
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Teatre Catea Romea

-

"-i-dateseie4044444•044***/*Me

§", Gran eceopanyia de earreele.
Direccié escènica Leopold GR.
Primen actos i directori, Ferran Vallejo i Carlea Berara.
lleg ares directora i concertadora, Julia Vives i Lama
Avui, dijous, gran esdeve-i
niment artistic. Benefici de
l'eminent art ista
PAU GORGE
Tarda:
La canción del naufrago
concert per Macé Meto 1
Emill Vendrell. Nit, a les
e deu:
'T GLORIAS DEL PUEBLO
Concert per 3telo, Casas,
Gorge, Vendrell i Santhiu, i
e LA cartmon DEL OLVIDO
Á
per Clorgá 1 Vendrell
smit-a44-e-s-~athe-hest-e-~emies

TEATRE TALIA
Companyia de comedios de

244.1144.14444.

MELLA - CIBRIAN

TEATRE

dijous, tarda, a les cinc,
la comedia en tres actas
CRISTALINA
Nit, a un quart d'onze, gran
moda, segona representació de
la llegenda di-arntaira en tres
notes, CV` grandiós èxit,
LOS HIJOS MANDAN
Demà, divendres, taida, a les
sine,
CR!STAL1NA
Nit, a ton quart (Ponto, tercera
repreeentati6 de
LOS HIJOS MANDAN
31.11 aviat. estrena de

LA PENA DE LOB VIEJOS
Cada dia, el grandids hit
LOS HIJOS LINDAR

VICTORIA -4

4 Oran companyia de carnee
4 lee, operetes i revistas
e
Avui, dijous, tarda, gran
vermut a preus populars:
El barbero de Sevilla. EI
e asombro de Dansasoo, i Diesna cazadora. - Divendres,
4
estrena de
LE DERRIEIR OR1

ZI AX• ialt La
e

mazurca &set 'ds.

Frena Jaellag

•

Gran Teatro Condal I
Gran Cinema Boleada

dijons,.a14

-

31 L'ARMA!
•
QUAN ELLES VOL,»

LA NIEVA DONA

Ea despatxen vals: Capelleria

Oili, Hospital, 16; Reglotgeria
idullor, Davaliada de la Probó,
adinero 8.

Aval, rupias. taras 1 nu, grana
programe., CINC ESTRENES: Les
pelliculee «anime gemeamlal et
medre 1 II saamier; La formesa
comedia OMMIIMI els 'Mima toaotid, per Perla Blanca; el &m'un
film 111 ~es, de Colo.% pee -poi
de 105 Planee"; V 1 Correr capitol
de La trapätlia del como do U&
AMI: Me des tteraerde frenemos.

esemeas44.44***atestee
erfflafflosa4neaaeaseKe
I Monumental - Pedró

Companyla de oomedles
Avui, dijous, tarda, matinee
de moda popular;
FALSO IDEAL

•

a les deu, moda selecta
popular:"•

"Valeria
Mut, dIjous, estrenes: La reata Carolina, primera Jornada; L'onzè maneaba"; Ca- mantenga!: 14imbeena.
per Manel Normand: In Tameme
amara Peloehea. - ['lamente, en,
La reina Carolina regona I Carrera
Jornada.
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Teatre Barcelona
,Ccimpanyia drametica del
Comm.
1
(UOVRI1111 ORAS»

Osu Único dios!

Cinema "7,11RIA"
AL MIMA DE LA PRIIIIITAT
Cartee de Provenga, AM
(entre Rambla Catalunya I Balines)
Avul, dijons, esplendld programa.
Tarda, a les (Ristre, I nit, a dos
quart$ ae den.
Orgullo abetute; El devorador de
tec, per Vagabone,
r;gnica: La fiel seca de molla
brome.
Butaca general: fP75 pte.
Butaca preferencia: 1 ala.

-Aval, dijous, nit, a les deu,
!primera representaci6 del
edrams en tres actea, d'AmJeto Patena',
G. TESORO D'HUGO°

Diana - Argentina
Excelsior

Dem, divendres, *Serata
A
frOnore" del

Avui, (Nona, La tragedia del
correu de Lió, El triond de
Colaste, Coneixeu ele /rostros
multe, El osoader, Ensenyant
el mestre.

DO«. 010VANNI GUISO
amb la famosa obra

PIETRA

FRA

P1ETRA

ELDORADO

Coffseu de varletate
llegnifies filma 1 les grane
eetretles de verietets.

Avni, dijous, tarda, a dos
quarts de cine. Nit, a le.s
deu. projecció de notables
pellícuies. Succ6s del duetto
LES TEMAR°
Cenes dels famosos acre.!
bates
'n LES liELDER
• lj
Eelt, Salt

Etel-Alr.Trlo
Fleoorls

Grks ovacions al ramoslssim Jongleur
)(AUTOR PALMER
Erleis de la popular artista
PILAR ALONSO
•n•n•n•n•n11.

1DemA, divendres, tarda i
nit,
PALMEN i PILAR ALONSO
--- n-••••••n•n•••Dilluns, 31 de març. Comiat
de Pilar Alon so. Gran festival orgamitzat per la gentil artista, prenent-hi part
Perninent barfton S/tal-Barbe, i la cobla Barcelona, a
benefici de l'As de Sant
Joari de Data,

Teatrea Triomf 1 Marina
i Cinema Non
Avui, dijous, Bany tuco, Joventut triomfant, El sacre del
polltainella, La tragedia dei
correu de LI6, 5 tom; Tal com
Dio ho ya criar, L'emperador
deis pobres. Dilluns, estrenes:
La reina Carolina, El proas
d'una reina i Ele dos sergents
franceses.

eónttnUa..-- DlitMenge, nitb- eitrena sensacional. Aviat, Ele
dos »remate francesos i Ele
amors d'un prfooep.

GRANS MAGATZEMS

Aviat, la película que
Mu)a * al cor de les moltanda.

DAMIANS

La poden de la MI

OBJECTES

Montcpin, Interpretadó sublim del
gran "Signoret" i de la be-

Luis a 3`9 5 en Cristall i Merla de Cuina

llissima "Genevieve
Gaumont

ORAN ASSORT1T EN

1414.44t+.1144444.044541+6.11

:

EXPOSICIO PERMANENT EN LES SECCIONS DE

Palau Música Catalana
Dissabte, dia 25. a tres quarts
de deit, cid
II Dorman de Quaresma per
PORFE0 CATALA
sota la direcció del mestre
LLUIS MILLET
Andraua ForSolistes
nena, Conocpoló Callao, Entla
Vendrell, A. Planes. Primores
audlelone de oényens populars
catalanes harmenItzades. Primera audiciú deis quatre por.mets per a quatre solistes, de
A. Planäs. Primeres audicions
fide cors tic Debussy i
nalitzant el programa amb
MADRIGAL DE •NUD1EU
"Dila de Ilurn serena i clara", i
t'obra de Janneguin "L'oceHa_
da". Programes i localitats:
Magatzem de música de la Unió
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de PAngel. Condiciono especials per als senyors socis
POrfeó Catallä.

RESTAURANT

Malson Dorée

Cinema Princesa

Vegeu tes nostres escaparates
Pot assolii-lo persona formal amb destgs de treballar i que vulgui crear-se
bona situad& venent, sense necessitat
de capital, articles de fäcil venda

I NEGOCI 11013 P101131111

Dirigir-se amb bones re ferències a LA PUBLICIDAD , "Z.1:

Mig l=mailuisiummi g mammesig inizzelilin

me

eimeome***41espe~«.

Baló Catalunya
CIREIta DE MODA
Ilietenies sestea I tris.
AuarneM. d'orqueetra
Aval, emes. duren dies de l'exit
sonar precedente: Els 0110MiCS 60
la ama., II I daa-rera Jornada, la
mes grandiosa l monum e ntal ?el..
1/eula en novelat, ir; 1 preisenn:e:A.
Eztts: Lee C11.41108 ist matrimoni;
Les Ahelee* dia ten Turpin, de
n'ella brome: Patee Mertem. Avlat:
Mderne, per Alia Platlrnova, art verItat, gran novein en la Me-

101LAII

matogratia

tee411141•11141144136•444444444.
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KURSAAL
. .,
~
_ mena
m. 14
_

ill

TEMPLE Dl La
CINIMATOCRAPIA

Intente/Mina äftell t., daté AA AlloItte PR •teittille ilderiNclepa
11 Astil.
dLons, extraordinarl programa d'estrenes: Jimia Newark, pe . borador
I
lä monines ecmedia La
arlaturatf e , ActualitMe &lumen!: 'ron AzIt Co4115154
Waltott: esit eniusqu
Sensor«. del Isatis PertuMed, per il gentil scosto
emePonr
rielf,M44.1h171:Lelifekernt:einol'e:.'t eprrti :11:::1'o5" rata': eiv:aielr.4. :lea.
dat sadp:11g.t eter litlanell,0affref;e:::
e's7um
d( eeLlea: sidulvip:11::- pd rsi. od
n
:
ID bese ea flamee (eseltleiva), eselimpte Meneational, per la (astuta
setrlu Alargarles anurtet.
NOTA.-berne divendres, de els a VIII:, es despetsrn manques ItUideradO5
per a la amista especial de la tarda tic dannenae.

L e.N.....i.131111111111111111111111111111111111111111111111131111111111111113

emunemusennownimen ineeimemenenumeneene

g

L'incendi del Principal Polaco

no s'hauria prodult si la installació elèctrica haguda Wat
• degudament assegurada amb els

laterrapters aatomktics rotatius "VAN WYK"
que actuen com a talla.circuita i 'imitadora de corrent en les
installacions de llum elèctrica.
Demaneu prospectes i preus al representad general per
lapsa»

111711111 LUIR TORRENTS, Upara, 138, BARCELONA

SENYORS:
pis primer

ESCHER WYSS Y C.": ZURICH

PER A FABRIQUES DE

CAMBRES FRIGORIFIQUES
•
o
••

INAIUMUM DE PRODUCCLO

arneorinica
grauv•-un De consum 05 FORfpl

E

G

L

NOTELe - RESTAURANTS • IMRII .
CARNISSERIES - TOCINERO» - LERTESIIEll . FABRIQUE8 DI XOCCILATO
LA AAAQUiP1P. IDKAL. PER
A LA PETITA INDUSTRIA

JOVES
pis segon
M
•

ARCS, 14
AUTOFRiG0 R
111
(Places
RCELObiltik
01;.1Ft),7111
Anna Nava)
MADRID:
F. VIVES PONS
51110•111111lIerGaReINceinuuraemernecumermuNumeuenetCNOEIIMarelemleemum
N
li

III

Fanta

111
e

i

le

Telèfon 5041

Ms•n•

1 MOBLESco ICÉ
EXPOSICIO

ti

Provenca, 265 (t p oni al Passeig de Grip.-ia)

CASA/8E13TP

TIES PXie inignilats
"
SEGELLS DE GOMA.
Oran te Ce tutea clames en mesana 1 fustes. Beninesa en ola res-

Tore/afort, 1074 G.

13/911én, 225

Acuesta Academia.

Palau es la mes importan( d'Espanya.

Telefon, 930 G

NO DEIXEU DE VISITAR AQUESTA CASA, ON PODEU COM..
MIAR o ENCSAREGAR ELS VOSTRES MOBLES, AMI GRAN
ECOItt0111A, PER CESEN DE FABRICACIO PROPIA EN LLURS
CONEOUTS TALLERS.

tarme,. Corta Catalanes. 443 (ea.

i Ire Bruta 1 Lineal. Tel. 755 S. P. ,

BATEIOS
OJEARE DE CASA

INTERESSANTISSIM

e044.9414+14~edneo44400
--

DIVERSOS -

Per als nialalts dIIERNJ ES. (,trenea,..ures), relaszciim>, di sk„eacion.s, rte.
'Sr. l'ere Runion, Irareclono.-Logroha, ty de lebrel, de 1924.
DiatinaiL i 1.,olgut amst loen. "fine La saiisfacriá de par ticipr-vos que
inguinal que venia patini, 1 que iant (1 1 1 alarrnd a nii i el metge d'aquí i el de

ignaga~
:TURO PARK:

Prexima obertura
12122111Efflffliiii

Teltfon 1371 A,

eempre el millor conjunt de
programes. Avui, dijous, tot estrenes, programa eseollit; El
micra del polltxineti a , grandiós
film en 01 qua! es presenta
l'actor rnAs sublim en miniatura; gran ?Ira del nen Sigrist i
dels notables antisles M. de Ferandi i Signoret; Mar de zorra,
grandiosa cinta dramatica, interpretada per Peminent artista Will;am S. Hart; Jack busca
emulen, grandiosa coniZtdia dramittica, interpretada pol popular artista William Ittissull;
Tomaset cambiar, de broma

SENYORETES:
pis principal

MAQUINARIA FRIGORÍFICA

Via Layetana, número 14

-CINEMES-

iaimeaat

EA

Plaça dc Catalunya, 7
El mós elegant i aristocràtic de Barcelona
Saló de Te, de 5 a 8 tarda.
Orguestrina de cinc tarda
a tres de lia matinadd
Saló per a banquets. Servei
jopeciak surtida teatres

3831 A.

AVIS: Es despahen butaques numerades per a la
ECS.SP:1 ESPECIAL de diumenge, tarda.

EL MILLOR PREU

LA MILLOR QUAL1TAT

RESTAURANTS
aiftes.~.~444.~

Ensenyança perfecta i ràpida de
Teneduria de Ubres,
fra comercial,Mecanografia, Taqui.
grafia,Urtografia,
Francès, Anglts i
Alemany. Títol de
Comptable

DISUTERIA, JOGUINES, OBJUCTES D'ART,
SASTRERIA, CAMISERIA, BELLOTGERIA,
PAHAIGUES, BOBA BLANCA, ETC., ETC.

SIONOMMMINOMMII

COLISEUM
TELEI ON
Avui, dijous, estrena de
Farry OANDIDAT, PROGRAMA AJURIA, pel gran
còmic Roscoe Arbuckle i la
preciosa Júlia Faye; exilas
de FERNAGUS, obra d'interessantissim argument, per
llene Navarre i Elmire Vautier; NOVETATS UNIVERSAL número 82 i UN NON
DENTISTA, còmica, per
Stan Laurel. AVIAT: THOMAS MEIGHAN, el preferit
de les SCIlyillIe5.

FLORS ART1F1C1ALS

4111111,4•411*

CONCERTS::

041444,444444.0.4444144+844

:

PRESENTS

••n-n---•-n••O4IPI>-

de Xavier de

Exclusiva

PER A

kif
(SU

Eis POLVOS 411ORLINE

tuamittenualuumnauninuiniauuniccianantionnainimuitiii

fan devenir formosa, aveliutada la cara; la pell
fina 1 agradable, suau com la d'un infaut. Els
au Celta

Polvos elllorline son al milior sccrct de Sor-

Os nema

no podran roe centra vostre
aparell res 'rotor, ni el prOs

mosura I joventut,
PRODUCTES

1.

"r

Mima «entre (tintura requiera per eh cabed% timáis )s
(molt adhersnta):
Deptloteri toctlu 1 tr.denaluA 6. Crema (evita Ice actual/u): 2'5O. Mata deatUrIca (en com.
primita eferreacenta)t 5. - ?anual Mortf-y Dais mineral, per
ala banys chi ras* SSO. - S'Uta (Comp ela:n.1M al ba9-1111m fcr
a regenerar el eatell): 3'S0.
Di•ägt generan Ettab/braenta DALI1AU OLIVERES, 3. A.

retrescains, desinfoctanta

sob.ranos contra la TOS
afecmons de la pcila

CLÍNICA
VIES URINÁRIES

Sant Sebastià, a 2 .64 rom a mi, qua,' me lo vdrcii reeonater, en abril de 15.12,
III (112 11 CSill C1111 1101, i tunt pet sea drucuri q llamcnt ron, prqoit ehi dtjcronia erelicniztgeu i breguen firats ne OCOParguien ni la rerimolii, 3(.11(1 que Con prodaien
yrans sofriments, fa sicario que 110 m'u snito, ni de 'ni te dc dio, ni are:, si
essejut,
mal9rat la tus i els Ilarps ra,seips de qto mai »l'he prasat. inicua la cm-unid, a la mero Mal de m‘‘., de setania cinc art3s, ddbur dc pcder
preseind:r de l'U.; de
uls vostres Minats eonsells, que hc JegMt,
tnstre admirable prcreitinunt tricianolisiotrrdrie qn. an Cl ietriadanneri t
PRIMOR el ma)asmantat doctor Grinda, Taparen yue he wat semi: Que ¿Si
gms. - Es repeteix sempre amb la riti.'s afectuosa odruiraciel, el
rostre vell i agrait omic, q. e. I. v. in.. VICENS 31:11:TI 1 CiiREC121).1, Mdyis.' rat jubilar del Tribunal Sprrm, - S/c., .11,7nat, 37."
PertM a l'especialista lieruiokigic namon li cap la glòria d'hacer creatUfl

exquisit i inimitable art no opeiatori que cura radicalment els hcrniats, encara
a l'edat senil, REALITAT TANGIBLE QUE COMBAT LA
RUTINA I SUPRIMEIX ELS PROCEDIMENTS CRUENTS, Ita rrbut alts
11:111 nJCS 4 posmxix nombrosissUus certificate dr curac:ons (alguna ja publicats)
signats per rnalarts. de verac n tat iinmaculada, d'ambdós sexes i de toles les
clases socials, puix totes, adhJc les ¡o-sones mes modestes, han cobrat posiiius
bendicis; i coto que tan ha prou amb UNA SOLA VEGADA, cusen haver-se
de preocupar mai més de la dolencia ni pcmar en novcs despeses, i perque
Casa Ramon te preus fixcs &bu: des dc 1892 no ha variat, /es creacions
Ramon han resultat sempre molt eccliGriliques ; i Si, con: ceitifica personalitat
tan preciara i respectabilis:ima com la que signa, afirmen inilers de tanrissi.
mes altres que s'han curat i confirmen
aires mentalitats mediques que amb
el PROCEMIENT 111ECANO-F/SIOTERAPIC RAMON aviat han curat i
San pogut deixar per sempre rulo l'aparell, qui, anda tan poc soma practic,
continuara usant bragucrs i embenatges teta la vida, anfa molc‘sties, sofriments
i penili d'estrangulació, i menys se sotmetrà a les contingencies d'una intervertió
quirúrgica, a:r.b la perspectiva de la mort o de la recidiva? - Dernaneu opuseles de franc. - AVIS: La Casa llam en te personal uknico-cientific per servir cls
de provincirs CII llur propi dornicili. - Despatx: CARME,
primer, BARCELONA. Consoltori a MADRID: Arricta,

que estiguin

del Dador dImied.
Aatebia Sil linguefla,
nuen. 6, Arenare
( CM Ileipttei a St.

Verted,
sífilis, impotència

MIS ¡Res

leaclements per
el guarmient ragod d. ¡ea
MALALTit,S eLCItafai

Pandit*

0'50 pessetes les deu prlmeres paraules I a 0'10 per
et !: cada una d'exche

Matriu, pell,
bufeta, próstata

DEMANDES DE TREBALL

Lensulte: de 5 a trilal
Económica pur
empleats I ubrera.

.aemlnlatrager e'eferell
sic
ALICITAT. remete gil.
eirman y , 57 saya,
COMERCIANT reneixent
trances,
noeteom d'eppanyol. molla Peärtlell en
lob ele t Ile do ~UD, dominant
itsuirstiA merseelrratit, rol 000 llOMI4bMe, serVOI de ralee, torea rolloelirld Pon
la 5.SlflCIlil, aell o 1,o,
tard. fertifirtun 1 Palereneles immillora•
Pite. Dirigir-8e: Ron, ronda bturia, emir
Fetal de OW1011 (011*01).
Saab aleen remisa per a repreSOCI teentecione de resultate
PlerIvIn ofertes a 5. I.. Ne m a llenos.

II EI ce/mueble. recriare a LA NI•

it“

renhltsserontsie
e.a

tiflUr
beittsiadfflethell

wou,sualesumelentree
eallTISNIV
z•
lis

IRA

a

Rambla nora, tb. Primer. Inlatera-

beitóSAL

jo

VENDES

no_ronl e betblur,

vir llore do (plInten, soorerets per
16, e MOMI O de moratrem o ros,'
semhlant Pens Internes. LSeritirer a LA
BLICITAI, l'Un). 247.

enetEs D TRERALL
culera
110ROSAL "P"'"ßerlir
Serbios:Jets, In•oinnis,
es incoen

Ple•‘10•• • 11•N,Orl.. rte.

rn,resentente per
n 151 cernimwe,
nreessiten.154111 al ne posa...Icen Armes
retorgerles. Lati g uee a LA PCCLICITAT,
número SO.
restallante oentpre in la.
saque emitir:Parla no,turna 05
lonas aria non.

VIATJANTS

a una importan( rime de Pertume s ia. s'en

METGE'1".17.`2.;°
neasetei

°Inri:trinaran
ale re
r ment efliterc ecen.

BOROSAL
Arene.

bin
puiw t

lene, to0
Carrer do
la Unnersitat, 90, entreEn.
--Tn l ' ova. III', es Ven
BOrmo • •-n räs 1 Perra. Rambla de Cata'M e. tos.

ESTII.OGRAFIQUES prp./Paus'7,
marra •• Diemond", liquido arreo:. a sis

pi sortee. Fontanelle, 15, tercer, soguea.

DIVERSES

CASA RERE

Circulare. Mve • Maquina.
copl
ULO auceame 451 tranese ac:
r.15% Mons-Snä. la . Totefon
4011 O.

VIES U1tINAR1ES.

ta. Impotencia,. Malle' de sao,. erinairspus. Ronda Unl y ersitat. t. Pultello
TORRENT,
riese. 14, de d a

DENTISTA rnitert:

mitos»!

Cnimant nervient, 3ntl•
,M,116Ini nAle. sonso nro.

7. breus econamice

mur. p itd,sit: Fartnecle Gelart,
sa, adinero 7.

IIIIMINIMMMOIn••n•••n•••••

Tiltset4 rada-

HIPOTElie.
da. Doma de Con
imenteld, e.
PUNIR* Os la Pea.
'berma. embree sot A.

Iflpelhe93111
IIA

mmtmeele es lela
mute peces. Roe.

alleploirla Moderna par s rebane,
M testa. Tina mema a. llossea.
Arlbau. 110.

IltEVOLUC101

COSES DE LUXE
De? a easaeleatt I betetet *att-

o) CISSISAItGuts,

te laßt Pai. 38
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