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ZONS HE LA HISTORIA

Un dels greus danys que causa la histeria escenogràfica i
uelogaica, es el de crear artificielment un contra3t colpidor
tre ia gbria antige. i la modestia actual, entre les virtuts pro. es i cis detectes preeents. Un catará que xopi la N eva meoria amb les velles liegendes, o amb les vereions novellatques
as, anècdotes i els fets de la nostra histeria, ha d'arribar per
rca a la conclusió que la Catalunya d'avui es un poble degeerat. envilit i menyspreable.
Hi ha en aquest punt el perniciós miralleig enlluernador de
illueions de /a hietbria. Aquesta ha estat, durant molt de
nps, excessivarnant idealitzada. Porta encara avui la tara del
u origen retòric. El nrejudlci que la histeria ha d'ésser MC3. de la vida, segons !es paraules de Ciceró. geeba de tenir una
anetat didàctica i una valor d lestimul i exempie, ha creat i ha
aatin gut una vide del paseat ben superior a la seva realitat
era. Trobem aci la tendencia de les generacions a creure que
ualsevulga temps anterior fou miflor, i la tendencia dala homes
enyorar els dies ja escolats de la pròpia vida.
Només per efecte d'aquestes Misione pot creure's que els
talans d'avui som una degeneració Ilastimosa deis catalans
'a/tres segles i que la Catalunya d'ara no es sin6 una ombra
la Catalunya dels dies de glòria o de revolta viril. Ni es tan
¡It el passat, ni es tan baix el present. La història de Catalunya
és certament gloriosa i esplèndida. i t momento i periOdes que
la fan mereixedora d'ésser posada al costat de la dels pobles
és prestigiosos del món. Perib abans, com ara, hi ha l'alternativa, i de vegades la coexistencia, de glòries 1 vergonyes, d'heroismes i de covardies, de gallardes actituds clviques i de Miserables actituds eervils.
Ha d'ésser d'una alta utilitat el mostrar davant dels ulls
dels catalana la complexitat de la nostra història. Es perillós de
simplificar-la. Les simplificacions resulten sovint falsificacions.
Simplificar no és sintetitzar. Una història simplificada és una
història mutilada. Aquellos grans línies que els nostres historladors tracen en dividir el cura de la hiatöria catalana, acuelles linies de grans nema sonors — independència, plenitud, expensió, davallada i caiguda final—només marquen d'una manera
genera/ el sentit de les api2ques. Pera seria erroni d'atribuir a
cada una d'aquestes ceractcritzacions una va/or absoluta i uniforme.
Ea els períodes de creixença trobem minves. En els temps
d'altesa trobem humiliacions. En les institucions presentades iamb raó—com a exemples de democràcia i de civisme, trobem
nafres i crancs. Hi ha coses dels segles medievals que ens a y er-

payirien si avui passeasin. Hi ha relliscades i caigucics d'homes
i d'i:stitucions que si avui es reproduïssin alçarien en el nostre
ó.
poble un clam de protesta i d'indignaci
Tot eixe ro destrueix la bella lluïssor de la nostra història, ni

Tea ferir el nostre amor propi de catalana. La complexitat de
evolució històrica no es pas un privilegi del nostre poble. Però
la coneixença de les tristeses i les febleses de la histeria ens
prova que els caralans d'avui no podem considerar-nos com una
dcgeeeracia grotesca dels conqueridors del segle XIII. dele alMoeevers segle XIV, dels pagesos del segle XVII i deis menestrals del segle XVIII. En algunes de les caracteristiques mis
importants de /a nostra personalitat collectiva atenyem actualrcent el mis alt grau històric, un grau superior al del temps
dt.ls Borras i els Eerenguers, dels Jaumes i els Pues. Serà bo
que fem passar Per davant deis ulls dels catalans d'ara la imatg e fidel de certs episodis interessants de la nostra història, amb
les complicaciona i contradiccions que mostren vistos d'aprop.
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leccid ¿'anides "Del viure alegre"
es mostea observador de la vida.
"feshis" era fill d'Igualada;
havia ocupa un lloc de Preferineia al
Consistori, i ah va ésser nutre de
les seves primeres emocions. les quals
donaren molla perqte pnbliqués,
ara fa cosa d'un any, ei ¿libre "De
pan fa era noi".
En Serra i Canstansd havia esta,
diputa, provincial pel partit
lada i era un conseqient federal.
En pan descansi.
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CONFERENCIA
"L'EUROPE NOUVELLE"

a

Aquest e'es'e, a les den, tindrà ¿loe
l'Ateneu Socialista, correr Peu do

la Creu, 14, pral., la tercera conferencia del eres organitzar p:r la
cala Mitro, unan, a reme del dietingit publicista En Manuel Serra
Moret, que desenrotIlard el tema "El

socia/inste rentemporoni a Europa".
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arabas aumoridiat i
En ele
tabús ',resma el ereiaiNedes
de fespre". el ere Riere "La Barricada" pesa de renos el ser temeemeew ¿he.wisS.,4 me fe Neo tei.
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L'activitat electoral.—Esclariments de MOsservatore
Romano".—La damera tanda de discursos

Les noticies de les diversos
regions italianos assenyalen un
fervor rada vegada en augment
en tactivitat electoral. La Huila
es revela particularment as
Migilia, que es el cimp electoral en es presenten mejor hombre de Ingles.

Mente° s'acosta el dia de los
eleccions es tenen noticies .le
candidats que ea retiren de la
liuda. La Junta executiva del
partit republieä davant
de l'acord dele cerreligionaris
d'algunes regions de renunciar
a la prapaganda electoral, ha
delibera'. despeé, d'un examen
de la situació a les abres reglena deälia. d'estendre a tot
el partit. el meted% acord. L' o rdre del dia que han aprovat ets
republicana As malt espreertiva:
"Per tal com la Ilthertet de
propaganda no existeix, n millór, ja no es un dret de Lobs
els ciutadttns i dc Iota els partits, sind una renceeeid gredaea que el Onvern i el partit feigiste es digne de fer atiene ele
caen+ i segons ele indrets a

aquella partits dammtirie i, en
el mateix nartit. a aquells hornee i a aquella grups dele quilo

el feixisme preten de peder judicar ele relatin s. merite naeionals; davnnt rraqueet estat
de co ges humiliante. el par:it
republieä cent el delire de renunciar, per un natural :senilment de reepelle envere ell rnatelar i envers el concepto i la
präetica de la /liberta/, el dret
de la propastande electoral pública, la qua, cosa mimes servi_
ria, en aquest moment i on i
(pian poguda exercir-se, per donar al Govern 1 al parle. dominant una prova especiosa de
rexistbncia gairebe parcialtsstma i gairehe del tot fantämtita
de la llibertat electoral. Aineet
aeord no vol dir que ele republicano hagin da minvar nur preparaetA electoral: la junta executiva els invita a denar-li un
major desenretilement."
Ele ;maitines nacionals publicaran un manifest en el qual
explicaran ele motins d'havere eeparnt del partit pnpular 1
d'haver-se adberit al Govern.

La"Gsscr y store nomano- publica tina note &el arit director
en la qual es dalia la interpreta cié autentiea de la recent
allocucié pontificia. Observa
riorean del Natick:
"Onalsevol que latiguee considerar en lee NPVMN parts diver g es 1 en ele advertimente
perfiles: rallermeid papal, a comprendre-15 be per treure'n conthisiene jueles. no en no/ separar del tot cl complex de le
paraula 1 d p tri eollirund paterne que i gualment inepira
devarit ele diversen I múltiples
Vete ene vol invocar. Senee
notmeta premissa previa. tal ro

peserots rPotuturvac quo, rallocurie papel es una vieja integra del Prenttfes. i que uretinia_
ment l'atenrid he nidal fixeda
per alpe nbrn avpertee partirolare i nosobre la afma stnteni, l'òrgan vatieb afegeix:
"S'ha dit que el Sant Pare
havia. en certa manera, recome.
gut un eanvi radical i eferlin
de relftejnve entre l'Etab, tin 1
l'Estat a !lidie. L'allneueid pon_
fiffcia ha prieat momee de relleu
les iniciatives 1 lee reformes
que, en co que PM referia a
i a les condicione del rlergel, reereizien •ua reconellement."
•

• •

Es caporal. amb bueras el
discurs que el ministre De Metan' pronunciara a Milla. diseurs
al miel aesistirk el nreeident
del Cnneell. senvnr afilaeolinf,
auf cem ele hornea mds emi-
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tia ,nord en apeara auras el popular escriptor calcad Ese kiwi Serme i

PARIS

mentari •partieular 1 exclusivista cortina de reauilihri i la
eortlifat que distingeixen aquest
document mur del sentiment i
dcl nensament del Sant Pare.
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Aquesta coneguda Publicacid ! panceta acaba de dcdicar un inlcressant
%limera a "L'Espanya d'avui".
ili ha articles dels senyors Ossorio
17allardn, Resteiro, A. Pi i Sunyer,
Çiraiaud'Oluer, R. G6tnes de la
Serna, 1. &tes, G. Alomar i d'altres,
caricatures de Upa i d'En Bagaria.

LES ELECCIONS
ITALIA EL NAliFRAGI DE ART

•••

L'AJUNTAMEN T DE TREMP
L'Ajuntantent de Tremp ha cstat
tainhé renovat.
Han fet alcalde al senyor Puy.
amic pontic d'En Llarí i derrotat ea
aacriors clecciar.s.
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L'AJUNTAMENT DE VICH

nents del Govern i del fehrierne.
L'interés per l'ex porrieiti del mf_
ristra de les Finances da jutitificat, cobre tot pei valor intrInese de lea declaranione 1 el ressò
que tindran a l'estranger.
A le carnpanya eleeteral Italiana II donen encara mda in'Ami alguna discursos, els darrers del dele. Es parla d'una
manIfleitaeld nralAria del so.

Ea se.uió extraordinario. rktiraa~Mari
111•0/ de Virls ka destittril al
Es Muta Ilayie, el dipaitori Fa Atea
Reir, el comprador En Picom Serra,
reamar d'obres Ex Manuel Ansia- • nyor Orlando. S'anuncia lambe
übi diceal , mseinnyisotrreeednituilez
d upre
lee
4tesi
n "
da i ei, oficiada da Secretaria solare
has Mea, Marea Sweioyeek.
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Paris, mane
Amb l'art de la nnstra epoca,
pasea una mica con' amb cl teatre. En el millor dota casos el
mes exacerba es no anar-to a
veure, escoltar les impressWms
dele amies al cafts i tallar. Si
alee, tse traba exagerat es pot
dedicar els dissables a la larda

de !iones persones a carta cabel. que es Frana.
Encara que In barbàrie bate
avui el seu pie, hi ha simptomes

de clarificació. Cocteau, aquest
borne tan agut que ha posat la
seva finor all servei de totes
les ximpleries de la nostra época, en el sentido.° sobre Picasso fa afirmacinns que haurien
pur anar a vernal exposicions i
all seriyor Mil i Ponaixi l'art es torna una cesa de agradat
tanale. La pintura es una resetmana anglese.
presentacid dc la realitet... En
Els escultors paseen cada die acueste termes tan simples Veta
mes atte. Aloe es ustrany ja que Molts anys que no s'hl pnsaven
l'escultura ha viscut, en les se- les enana a Franea. Pneant les
ves gratas epoques del carnatge, coses d'aquesta manera, no ab
de les tinroicitets i de les guer- estrany que avui del que es par'
ras. 111algrat /a darrera. que ha II mea sense caber -ho--ale
estat important. i ha fet mar- tallare de Parta, es det problezar, evidentment, el comerç del ma dels limita de l'art. Ells areisell, no ha e.ortit res non. No tistee que com a hornos gaircbd
s'havien alçat mai tants mono- aempro adn insuportables. tementa com ara i .sembla que l'a- nen la tendència a creure que
bundancia d'hereda de marbre, la pintura !lasqué el die que
armats de fusells i de grana- ella es posaren a pintar. Però
des de mä, hauria d'haver es- el problema dels Ilmits tie d'art
lat favorable a la materialit- és 'Me vell que l'anar a pan.
y ació d'alguna forma viva i A Goethe i al seu amic Weagradable. No ha estat pas ai- yer—i a Schiller. nafuralmentel. Ela escultora trinen ambi- aquest problema els preocupä
ciona mes altes, la politice es teta la vida 1 el tractaren des
el seu fort. que es propasa del punt do Ista doctrinan. A
avui l'escultor es ¡asar un mem- }Calalunya abs senyors Inefne
bre conegut de la maçoneria de cese Pujoes i Joan Saca oben
la dreta o de l'esqui. rra. Ui ha parlat Ilargament i amb la seescultors del Film Nacionall
va competencia indiscutible.
del Bloc d'esquerres.
No tindrä res d'estrany que
Quen arribi l'hora s'haure de un bon die algun geni de leontparar de la situació de l'art a parnasse descobrts la pólvora.
casa nostra. Ei g esdeventraents
Josep Pla
politdea han posat mullos cosos
en clar en tots ele rams. i això
convenia malt. En comtes de

tenle una polltica mantentem
una serie d'adhesions i de colilahoracions artiseques purament interessades que eren per
abra part inneeessäries.
vieni posat la carreta al davant

La dimissió del senyor Gustau

dels bous. !Ter, endavant, el
que convé (4 que el artistes
que en el tracte par.icular—totes les excepcions salváles —
són insuportables, no molestin
ni emboliquin.
De tole manera l'escultura
que es fa a Catalunya — prenent aquest mot en el sentit
histbrio de la paraula — rescultura dels catalans es la mes

L'eminent higienista que dirigia cl
Servei Sanitafi de la Mancomunitat,

desinteressada, la millor de la
nostra epoca. El cribo angles

Kineton Parkes ha vist clarament aquest fet i el seu gran
liebre que prepara sobre els escultors ealatlans d'avui serà la
consagració d'un fet constatat.
Come no prendre aquestes paraules en el sentit absolut. Jo
em faig peques iLlusiona i no
tinc pes fama de xovinista. Ein
repugna el maximalisme verbal

deis nostres peles Serrati.

El

eonv .i nemes es passar revista de l'escultura que es fa
avui al litem 1 comparar-la amb
la nostra. Leen Derard, que
enten, digué el mateix que
jo die ara en la inauguració del
Saló dels Artistes independents.
I la pintura? Per parlar avui
de pintura. a Paris, es neceesita ésser un gent en el
mes alt de la paraula. Montparnasse és una ciutat alemanya.
Ja no cal dir que en ele dos
quilómelres quadrats de pintura que es !tedia veure al Saló
das independents no hi havia
ni dos centimeires quacIrafts
aprofitables per a un menjador
decent. Un dia els franceses
s'enfadaran i posaran el pro-

Pittaluga

doctor Gustau Pittaluga.

la dimissió del sets arree,

Es une epoca d'un romanticisme terne. 111 ha una qunntl-

tet reduideseimn de pintora —
que sen els millor3 de l'epocaque coneixen la tradlei& cerquen infatigablement adguna

coca concreta t saben el que
'rolen, La majoria, en el millor
dele canos, es la barbàrie profeasoral alemanya 1 russa, desencadenada sobre aquest pata

el qual s'atribueix en ele ambiente politice una notable importäneia. El ministre d'Ins
trucció s'ocuparä, naturalment,
de la reforma escolar que ha
eatat objecte de critiques vivaces. S'anuncien també diame801 dela senyors Acerbo, diecursao Importante en ala mulle
parlan de la Ilei electorni i
problemes de la vida
italiana. Un nutre (li gnum Minificatiu »di el de ion; Benelh,
fin( per el (hurgonee vinent a
Roma.

-;,c7
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El doctor 'Pittaluga. Italia d'origen,
però naturalitzat espanyol, catedràtic a
Madrid, Es sens dubte rhigienista mes
competent de tota la Península. Sena
dubte per aquest motiu l'antiga Mancomunitat l'havia cridat a dirigir el seu
-servei sanitari que havia realitzat notabilissims esforços en la Iluita contra
el paludisme i contra el tifus.
El nomenament del doctor Pittalue
ga per a l'esmentat càrrec, a mis a
mis d'esser un encert des del punt de

vista tècnic. demostrava fins a quin
punt el patriotisme dels entics come .
Iers era net de ridicules xenofòbies.

que

/drena de la pintura en els setas
termes. La pintura, rom el terrorisme catalb. de un problema
de passaports.

ha presentas

_
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Per ton el doctor pittaltga te a horca

una espléndida satisfacció d'amor propi me ha de compensar-lo

d'ara

abastament
f

Orrinig%-e-ie

referim al seu nomenament, cota
a representont d'Espan y a en el Comité
de la Societat de Nacions, que consti
de dotze membres.
Aquest nomenament, fet per la mateixa Societat de les Nacions, demostia que

"

.‘
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• ES apte per inter.
7'
venir en el regim benitas' de totes les
nacions del món.

Felicitem cerdialment el doctor PU-

taluga.

LA

SITUACIÓ A EUROPA

Ha set* publicada M Illsta
del cou Coreen Poineare, que
publiquem **Pires a la pealna 3. II nou ministeri ea som.
pon de quatre sonadora I nou
diputa». Dele senadora, tres
purtanyen al grup d'Unió Roanblioana I el quart a Posguerra
demoorltica radMal I radica/socialista. Reta diputa*, dos sdn
do l'Entesa republicana, tres da
la eeeol6 republioana soolal, un
del armo de republloans d'esguerra, dos de Posguerra republicana demoorbtlea I un del
grup ~leal saetilla*. D'Huna
*ea Regida la ~arao* ministerial.
Ha estat soluelonada Pene,elonalment la vaga ale VanoMe I sutil*** de 1.ondreo.
La Ciambra dele Comas Pa
diffmdf la PleAlode de fied eme
*mine ele transporte en soma.

J1511 NON

Arran de la publicació del
nostre adicto sobre "Els jueus
empordanesos", hom ens ha demanat de precisar la välua d'alguns dele israelitas que ¡gaceltiren a Catalunya en l'Edat Mitjana. Malauradament, nosaltres
no som inda que uns sencilla
aficionats a aquesta mena de
treballa, la importància deis
quilla va ésser palesada pel doctor Subid i Muela, en un Buminös i erudit informe, planyentse de com ha estat desatesa en-

tre nosaltres aquesta branca de
la nostra cultura medieval. Coneixem, perh, quelcom de la
jueria de Girona que, com, ha
dit el savi professor que aca-

bem de citar, "fou el fogar del
talmudisme recalcdtrant u din
tradicionalisme, i produf un
brifiant esto de pensadora 1 escriptors" . Publicarem, dones,
atgunes de les notes que havem
aplegat, seperant que seran
completades pela que s'han especialitaat en els estudie hebraica a Catalunya, alguna
d'ells sota la direceid d'un selar& tan renomenat com el doctor Yahuda, professor de la
Universitat de Madrid.
Un dels Pena gironina asse-

nyalats es David Kimha que al-

guns ese-npl e re . enm Menéndez
aseesta, aat a Narboi
na. on v.-qué entre el 1190 1e1
1232. Que era borne molt docte,
ho preve el (el d'haver estat
elegit ärbitre en tes famoses
controvärsies entre ele jueus
catalana i els del Migdia de
França sobre les doctrines de
Maimon. Les aoves obres eren
tan preades pels seus germana
de rara. que aquests no tenien
pel savi el qui no des litigues
estudiades. Comentä els salms
els profetes i gairebé tete els
nitres libres del Vell Testament,
limilant-se, per?), a seguir el
sentit i gramatical l a
illuminar-lo amb les tradicions
del poble hebreu. No declame
contra ale cristiane, cona Ores
rabins. Born ha lloat eom els

tests mes remarrables del seu
estil la puresa, l'exactitud i l'energia. Gramàtic eom ol seu pare Josep t el seu reme Malees,
va escriure una grametira hebrea, de la qual s'ha dit que va
servir de norma a totes les
altre que després es publicaren. i un estudi sobre les
arrels da la lengua hebrea.
Les caves dota de filòleg
han estat discutides per oseriptors tan autoritzats com
Graelz i Unan: el primer, diu
que els treballs gramaticals
dels tres Kimhis sien mitjans: el
sellen afegeix que "eón taleriere en eibncia gramatical 1 esperit --ffie als dels dos seglea
anteriors" . Com exegeta. David
Eimhi va seguir lee petjades del
mestre gironf Abraham ben Erre. "veritable. encara que unid
fundador. ergon9 Menendez
Pelayo, de rexegesi racionalista" entre els jueus".
Jona ben Abraham es un altre
dels hebreus gironins illustres.
Era de II. Abraham. gente
de la mere del farnós Donastrueh de Porta. Nat a Girona el
1180, va estudiar al i al
Nord de Franca. intervenint
lambe en les dieputes a que varen donar 'loe les doctrines de
Maimón, damunt la tomba del
qual va anar a fer penitencia, si
betel de creure algun dels seus
biògrafs. Jona va tenir escota
charla a Barcelona (t8-

1251). on escrivf la seva primera obra, i després va pasear a
Toledo. cm es creu que va morir el 1263. Lowenthal ha remercal una gran semblencs en-

tre la seva Oca) i la de Meimon.

Le seva obra mes important is
el "Mtschle -Commentar", "el
princi p al ohjecte del qual — ha
dit matee escriptor — fou de

valore Migues la paraula escrita".
La tomba de Jona ben Abraham és ignorada, perh es con_
tradulr en

eerva una läpida amb la inscripeid. on es liegeizen mote de

fervornsa adm iraci 6, nom
aauests que ve donar a ennelser el eenyor Pero Corominas
en un ßerlde treball cobre el

pensament filriebfie dele jueus
enpanynle a l'Edat Majoma. fa-

blicat als "Miaus de elnetitut
dc Cifeclos - de Barcelona:
"FM . de Zi.I nn , pinten damunt
d'aquesta tomba on feo enterrat el Snl iota la pote de la
torra... La PM eiledra es
plany 1 Wendola, la seva eneaulan ea prora enm la entorna que

ha perdut el abs... Out milinuarh, cm Jona be feu, a el'templar la meya tendit...
empala lamba mocee) Pare de
Pomar**, l'orgull de Mg t
d'Israel, el medre eme pata de
manifest l'oculta eitenela... 111I

era la font del a Saviese...6
portador de la ilum de la Seele
sa i de la Intelligengia radiant..4
el gran melera, el platós, Eabe
bem lona..."
Horn troba encara, arrectorta4
des pels nostres museus,
des com aquesta, planes de pos..
eia, de les guate semblen eortigi
guspires de Ilum. A través dele
serles , elles palesen encara uni

profunda deverie i un dolo afee.
te als desapareguts. No es mi
que, davant aquestes ardentil
paraules de comiat, rodoli une
Ilitgrima cara aval( dele ;tiene
estrangers que visiten la nostre
terra. Nosaltres orejera que n4
tla aolament una missid d'ael

sind un deure pietós
conservar aquestes inscrip4

quebleg,

cions, de vegades gairebé in.e
desxifrables per ala matalote
hebraitzants, 0We recard qui
resta dele que durant tan( del,
temps conviequeren entre nos.»
altres, soler l'alta proteccidre

dels nostres reis.

Joan do lealug
INRIMIMEREn11.11

FuIl de dictad'
NO HO ENTENE34

Cada dia flegim la destitució d'une

Ajuntameats i el nomenament eme
altres. /ab ens indica que la ime
planteen, del regim municipal debo.
rat pel senyor Calvo Sotelo i predica!
per tot el territori cona un evangeli
de redempció, ser aviat un fetAlegrem-nos-en. Al capdavall,
principi de l'autonomia municipal en.

Irana a formar part de la constitucio$
interna de l'Estat espänyol. La cit s
annstincia de mantenir per tot eld
delegats governatius no argüeix res ea
contra de les bones intencions del Di-

rectori. Les primeres puses, sia ea

privat, sil en el terrepe
públic, no peden dinar-le sesee ei

el terreny

eceseurs d'un assesorament ticnic.

Tampoc trobem cap (Mace!, a feg
contra rinterks que demostra el Di.
reetori per nomeear regidors absolue
tatnent de eonflanea. Peak si es na(llore
listalisSint I Voldrieu que
intacte de ks noves munie:palitats
caiguis una llavor qualsevol, poc garbellada, gens examinada pels temiese
Fóra absurd.
Un cop la Ilavor escollida hagi po.
tat rels, un cop la llavor escollida
hagi tret ufana, seri ocasió de pensar a obrir l'hort a les iniciatives
amorfes del 'draft mis o menys pro.
porcional.
;o. almenys, ho veig aixi. He sine
gut forza discussions a propòsit d'aquest punt, amb mies meus estigma"
que descobreixen no sé quien horrors
en el procediment que hom segueix
per renovar la

vida local, atorgant-li

una mai comniade autonomia.
Cree francament que el. metal
ames. intoxicats per les fórmules et.
tantisses de la Revolució francesa, no

saben cotnprendre les noves cona>
cions de la dernoaricia que—gràcies
Déu—comeneensttle prendre consistine
cia en mecate tara benaurada.
Carlea SoldeviltI

Converses filo.*

lógiques
De la !lista de les modiiicacions que
cal fer en la primera edició del Dic,
donar' oriogeafic de rInstitut, yergue
pugui preuar exactament els mateixos
serveis que la segona, que ara acaba de
publicar-se pista que, toca dialtartat.
sera lliurada (ratuitament ab paneldors de la primera edició que la de«.
manaran a La Secció filológica o a
qualsevol llibreria on el Diccionari este

de venda).
Suprimiu abandere i afegiu 'bedel
(pigina 77). — Els dictienarie catee

lees donen abadeac (que ligera ea la
primera edició) cona a traducció del

mot espanyol abadesat as el alai*
posseeix des d'antic, amb la signifieaci6 trabadeage, el mot dedal (per
estante, en erres abadok cae abobe
dol) harem cregut roe era ceetveniesst
que, en el

Dieennava, figuró' %Wat

mot de preferencia a abadeoc. ate pa-s.
eillava datiminar-lo.
Suprimía nbeetner (phi. /y) i
ele bananar (pie. ita).— El Diceirs:':
mar: ortegräfic accllia "amar, mitigan m els dinantra aislar ceca
• tediada da damas, enmare* Pera
conatetat el fet que, ea eatall. * gas
uses aqueo mea U dan* la Miel
be*" as Id Mula duMe *Id
proferir Mesura amo" par senil
ba uS sude* simil ah* ~1

oe eellem

dio» *I Oiesierarl.

% Pd101
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Santo d'avui: Pastor. Victorià i
companys :Waters; Eustasi, abad i
confessor.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVIII
IdATI
Julià Escudero Muñoz, de 64 anys,
tasat, del 'Garree Rosselló, 267. al
cementiri del Sudoest. A les deu.
7 Teresa Serrareis Naves, de 13 metros, del carrer dels Angels. 8, al
cementiri del Sudoest. A les deu.
Antònia Rigo Miralles, de lo anys,
vidua, del carrer de Farró, lo, al
tementiri de l'Est. A les vuit.
Amälia Vintr6 Mariné, d7 eo anys,
casada, del carrer de Pujades, 136,
al cementiri de Sant Andreu. A les
ZOO.

Miguel Mojo Pérez, de 7 mesos,

del carrer de Cirès, 62, segon, al
eernentiri del Sudoest.
Josep Duran Lluch, de 29 anys,
solter, de l'Hospital Clinic al cementiri del Sudoest. A les once.
Jane Bany, de 28 anys, soltera,
dc l'Hospital Clinie al cementiri del
Sudoest. A les once.
Magdalena Puiggurique Pujol, de
8 mesos, del carrer de Salvadors, 8,
segon, al cementiri del Sudoest. A
les vuit.
Joan Soriano Sänchez, de 41 anys,
casat, de la Riera Vallearca, 33 , al
cementiri de Les CCorts, A les vuit.
Josepa Ruano Carbonell, de 4 nie sos, del carrer de Tantarantana, ti,
cinquè, al cementiri de l'Ese A les
vuit.
Rosa Sala Castany, de 64 anys.
vidua, de l'Hospital de la Santa Creu
al cementiri de Les Corts. A les
vuit.
Enriqueta Casaolina Badia, de 22
anys, soltera, del carrer de Rosselló, 167, al eementiri de IEst. A les
deu.
Esteve Mateo Donisa. de 63 anys,
vidu, de l'Hospital Chale al cementiri de Sant Andreu. A les veis.
Jaume Gurni, de 67 anys, casat.

Casa de Caritas al cementiri
del Sudoest. A les vuit.

de la

Eliñ de Feria, de 71 anys, casat,
de la Casa de Caritat al cementiri
Vell.
TARDA
Mera Plana Bruno, de 27 anys,
del carrer de la Cendra. 27. al cementiri Nou. A les quatre.
Ignaci Sequetti Cerdà, de 62 anys,
del carrer de Casanova, /16„ al cernentiri Vell. A les quatre.
Pilar Samper Ripoll, de 46 anys,
del carrer de les Corta, 594. al cementid Nou. A dGs quarts de quatre.
Ferial Vidal Saquet, de 81 anys,
del Passatge Sant Felip, 3, al ceznentiri Nou. A les guatee.
Josep Sala Perpinyà, de 23 anys,
del carrer de Cerdanya, 88, al cementiri Nou. A les guatee.
Caietana Argemi Botcr, de 68
vire, del carter de Santa Anna, 7,
al cementiri Nou. A les quatre.
Josep Felip Miralles, de 34 anys,
del carrer de Cc/ello, 321. al censen.
tiri de Sant Andreu. A dos quarts
de quatre.
»sepa TI:tusan:1 Rovira, de 66
anys, del Carie( de Sant Antoni, 30 ,
al cementiri de Les Corts. A les
guatee.

FUNERALS
Na Mafia del Carne Serra i

7140
43039
32573
2482
1165
9937
1693
172

Berilo
Copenhague
115004MA
BelgIca
Noruega

Austria
Praga

gimo% ¿'once. al Bonsuccès.
En Joaep d'O,* i de Presno.

yä i Torrelavit, corresponents
a rany 1922-1923.
Demà, diumenge. els Amics
de la Penya del Bar Bristol
(can Blai), faran una excursió
al baile Llobregat, desembocadura del rin, resseguint eh sorrals de la platja fins a l'estany de Remolä.
Aquesta excursió, dedicada
per complot a la poesia, serä
també un cant a la primavera.
En un dels llocs de solitud
i de m e s recolliment, es Illegirä
ultra altres trcbaels, el !libre
" Cançons de rem i de vela",
d'En Josep Maria de Sagarra.
Els amito que hi vulguin assistir, hauran de portar-se el
dinar. L'esmorsar es farà a l'establiment que hi ha a la punta
del riu conegut per can Patirem.
dei cuii neax,tre2luana
BATERIES mini
preus de fàbrica. Gran assortit
en coberts metal! blanc . Llo-

rens Gris., Rambla de les Flors,
número 30.
MULTES DE LA COMISSIO DE
PRO VEIMENTS
A proposta de la presidencia de la
Comissió de proveiments, l'Akaldia
ha imposat una multa de 50 pessetes
a Mac:i Gisbert. el qual té una carnisseria al cartee de Cafibria, 58, per
vendre carn a mis preu de l'autoritzat.
Una altra d'igual quantitat a Concepció Rosich, coneessionäria del loe
número 7 08 del mercal de Sant Antoni, per falta de pes en Ilurs vendes.
I una suspensió dr venda durant
quat7e dies, a Teresa Ribot, venelora
ambulant de peix fresc. al mercas de
Sant Antoni, per haver efectuat una
venda de 600 granit d'anguiles, en la
qua! faltaven 40 gramo.

ELS ESCULTORS DECORADORS
L'Associació Artística d'Escultors
Decoradors es reunirá en assernblea ge
neral ordMaria avui, a les deu dc la
veta.
.101ES, VERITABLE °CASI()
i objectes usa'. de totes oteases Preu fix Taller,. núm 11

Morí

el dia ad del centena Demi, a dos
quarts ¿'once, a la Concepció.
i• Na Reparada Pi i Matan. Morí el
u 3 del correa. Demi, a lee den,
ale Paids.

Le Comissid provincial ha despatist els dictemens proposant
l'aprovació i liniquit dele
comptes munieipals de Mollet,
eonesponenti a l'any 1920-21;
Atalaye 9e Mar, Maigral, Pa1 UUmstnL torreaponeents
Fsay 11181-1912, 1 de ColeaMoya, rus del Penedee, Te.

7845' 7850
lineada to: Affma.
78425
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e Mur«
E ~en
481150
816
31616
14876
18675
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27135
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0987 Turnan 7% 1681.
l'estime preferents .
31675 u. m'Imp. 6%. . .
a. 1'. Bareetorla es.
305500 C.
E. Colean:arte 6%
14650

gits poetes catalans En Caries
Sanalmja i En Joan Marti Apa not, de l'Associació d'Autors de
da Ploma.
D'aqul a pocs dies sortirà a la
tima el primer volum dedicat
a l'eximi poeta catalä Apenes
Mestres.
PURE PERMANYER
EvItae I raquitismo
Al Radio Club Catalunya tindrà Iloc avut. dissabte, a dos
quarts de vuit de la tarda, la
primera classe del curs d'electrotecnia. a cärrec del senyor
E. J. Ferrer.
Demà diumenge, a dos quarts
de set de la vetlla, al Centre
Excursionista de Catallunya hl
haurà una sessió de projeccions amb originals del senyor
Joan Nonell, el qua l presentarà
visfes Pireneu Francès des
de la Mediterrània a la Cantàbrica.

•

o

RESTAURANT ROYA).

Saló do Te
(ada dia te dansant do 5 a doe
quede de 8, 1 dinar a l'americana, de II a 14.

HOTEL RESTAURANT tILN
LIS PORTA In TERRAINIA
Ial peu del baluslor)
Esmeres 'ene' per a banqueta 1 hnoliall
TELE? OH CENTRAL tt GARATGE

CURSOS A L'ATENEU EMPORVANES
L'Ateneu Empordanès fa avinent a
tots els 'm'ore socio que el dia 3 d'abril obriri una elasse de francés, de
non a to de la vedla, els dilluns, di-

ttaternatira.
I:"

•

Tanta 58 Mere
15 1/8
13'60
. 12'90
1235
112"0
. 12115
•
. 1185
11'55

• till.-111116/

nara una confer4ncia En Juli
Vila Ortiz. desenrotllant el tema "Fundió social deLs
Segura
.
Obrero".

Hem rebut un exemplar de
l'erlirió popular de "La Papa
llena". novena de costums barrelonines d p l'eminent escriptor E7 Narcis ()P e r editada en
un nómero extraordinari de "La
Nosetin d'Ara" i bellament
lustrada pelo coneguts dibui'ante. Capuz i Clapera.
UN BROMISTA
Al carrer de l'Om. Pasqual
Jordan Davon. lot fent l'embriac. es burlava dels trotoseunts. Una parella dc uärdies
el portaren al Dispensan i en
certificar el metge que eslava
perfectament 1)4 fou portal a la
Delegació.

1

LA
PINACOTECA
11XPOSICIO PERMANENT
Entrada Mune

(2T.'ESTIO DE COMPETENCIA
Ahir al veopre, ola vigilante
del carrer Comtal i Magdalenes
disrulien i es barellaven per
ntlestions de oompethecia de ju-

/recrea i divendres de totes les setmanes. Per a la inscripció Mitran
d'adredar •se al accretari o a la Comisen!. de Foment i Cultura.

Tols dos !oren portats a la
Delegacid.

San estat nomenats director
1 secretad, respectivament, de
la Biblioteca Popular Catalana
Poetee 1 Prosletee, ele (Mitin-

LA CIRCULACID
DE "CALDERILLA"
El delegat Muenda, conteetant una tomunteseid de la LI1-

risdicció.
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ras a m4s d'una altra multa de
la mateixa quantitat per haver
acatat l'espectacle després de
l'hora autoritrada.

CATASTROFE EVITADA

RAMBLA ESTUDIS, I I i 13 :: BASUCCliS, 1 i 3

Als magatzems situats al
carrer del Taulat, números 5 a
propietat de la Companyia
General de Magatzenos úo Dipòsit, i els quals es traben dipositades mercaderies d'una
valor superior a 30 milions de
pessetes, consistents en llur major part en caixes de tabac, es
produi la tarda d'ahir i er. mo
mento en els quals els das Magatzems estaven ja tanrals. un
principi d'incendi que fou sufocal pel personal de la Goalpanyia, gräcies a haver tingut
coneixement de la seva iniciacid, degut a l 'ans i alarma produits en accionar e u e. av/sadors
automätics "Guariliän", eo que
féu innecessäria la intervencid
del servei de Bombers, els guate'
acudiren amb gran promptitud.
Les pèrdues, que haurien estat de gran magnitud, en cas
de no haver acudit amb la Ilestesa necessaria, es calmlen en
unes 400 pessetes.

ga de Consumidors i Inquilins
de Barcelona. ha manifestat haver di.nal ordre perquè no s'admeti la "calderilla" estrangera
en virtut de la R. O. comunicada i haver sollicitat de la 1/riceció general del Tresor, la immediata remesa de moneda
friiccionäria de coure. per tal
d'evitar que aquesta escassegi
causi perjudicis al comerç i
molèsties al públic.

Yaixellcs percellena 2'90 pessetes

INCENDIS
Al número 70 del carrer de l'Olivera, on hi ha una fährica de vidre.
s'iniCiä un incendi al magatzem
d'embalatges. Ei ¡t'E adquiri gran increment, rieró se sufocä tot seguit
gräcies a la intervenció de les bornbes de la Central del Parc.
Les pèrdues causades són de poca
c.en.deració.

-Al Concert Royal Iii va haver
alarma per haver-se incendiat un petit dipòsit de draps i papers.
El foc Ion sufocat tot seguit.

LA MOSSEGADA
Un gos ambulant mossegà
una nena, al carrer do Ganduxer, causant-li una ferida i erosions a la mi esquerra.
No desaprofiteu aquesta oca
sió de comprar vaixella. car en
cl s preus que es veuen marcats
en els articles de lee vaixelleries D'uta INglada, Rambla de
les Flors, 8. i Ronda de Sant
Antoni, 5, per tal de 'liquidar
existAncios AS segur que hi /robaren, si els comparen, un seestable avantatge.
Dr. asourrus. 51.rosions e is pell 1 es.
6 e11. Corle Catalanes. Un, *can. prol.

DETENCTONS
Han estat detInguts Rafel
Guillen Roman, entlarnat per
per flirt pel jutjat de les Bilissanes; Juli Martínez, reclamat
per furt pel jutjat de la Unlversitat, 1 Francest Martín, redemat per estafa pel jutJat de
Villena.
Tanebd bah estat detingutä
Jume Romeu Torrente, Josep

Garrido Rodríguez. Lluis Cano
Rodríguez u Just Ruiz 1.„05i113,
acusate d'haver fet unes lesions
a una nota. a la platja del BOgatell.
dia 21 del corrent.
Matilde Torre Delgado va denunciar a la policia que. trohant-se a la carretera de Montjutch. va ésser agredida per un
tal Canet.
EL PLEBISCIT SOBRE LES
RAMBLES
L'Associació General de Cansaladers de Barcelona , avisa eta
seus associats que passin per
secretaria, de l't al 5 del proper mes, per emetre el seu vot
sobre la transformació de les
Rambles.
tostemouelemee
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FILIAS DE f. MÁS
BANQUERS
Rambla del Centre, núm. 1
Basal

Negociare les els CUD0113

seva filia, uns individus li estafaren 900 pcsseles nel procedi,
rnent del sobre.
All Huhaurad ha denunciat
que en una casa de dormir del
carrer de Santa Madrona li van
prendre robes, la cartera, un
xec i dinero. valorat Cot junt en
1,888 (Mara.
Con) a presumpte autor ha
estat detingut Jaume R. Srnitd,
Tomasa alas ha fet detenir
a Cantat Rodríguez, a la qual
r.cuSa d'haver-li pres 5 10 pessetes,

Cafè amb

rinn••n1

condensada

TOTS FUMEN

EL BENEFICI D'EN PAU
GORGE
¿bans d'ahir, amb motiu de
celebrar-se al Teatro Nou el benefici del popular cantant. la
sala s'emplenk de gom a gom,
havent-se despatxat mds nombre ¿'entrados de les que permet el local.
El governador be multat
l'empresa amb 50,0 peasetes, a

le
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UNIC ESTOIG

ROBATORIS
Dolors Manet ha denuncias
que de casa sera del carrer de
Castillejos li han pres robes
per valor de 500 pessetes.
Darme Sena t ha dímunciat
que passejant ipel Parc amb la

.3 3 Pie
ene per centrar ter ”Ve3 r052ro
bllettat pos oreer st pone, tense d.*
ttenetter la leva classo.

100 FULLES
1 una artIstlra folotip:3 al anal. Per
10 CENT1MS
Le eltercantti Paectetonele. C. de Gent, 29111
OlOgIMOCIMMOZIOSMI~

MANUEL CARRASCO 1 FORMIGUER
Advoeat. Professor de Dret Comercial a l'Escola d'Alta Estudio Cornerclals. De
retorn • Barcelona ha establert provi,oralment el seo deepati al carnet de

eintecees I exaltares, da des a
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Mi PAPEL

"EL PACES"

UNA VIATGERA

En l'exprés de Madrid arribanš aquest mati la princesa Na
Beatriu de Battenberg, mare do
la reina Victbria.
No sortirà de restacid, perqué al cap de poc de la soya
arribada prendrä l'exprés de
Franca per continuar el seu
viatge a Anglaterra.

sen:
Mar
nió
Jou
Iba

I

S'empaperen habitanions a 16
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ATROPELIS
El noi Francesc Marin Rune,
fou atropellat per un carro, as
narren de la Indústrja, causantli commoció cerebrrl.
-Un auto tropeliä dos nois
que jugaven a pilota al Parallel.
re.sullant un d'ella anib diverses
ferides a la regid parietal esguerra.
- Un Iramvia i un cernid toparen al correr de Pujad e s; el
xofer. Manuel Durmiente Cardona, resultä amb diverses contusions.
UNA A(&REFSIO
E/ cintada Vicens Balaguer
Ortiz fou agredit, nl carrer del
Comte del Asalto, per uns desconeguts, els quals li causaren
una ferida contusa a la regló
occipital i diverses contusione.

ACADEMIA DE TAOUIGRAFIA
A l'Academia de Taquigrafia de
Barcelona, corporació professional de
taquigrafs, el d a 7 del vinent mes
d'abril s'inaugurara un nou curs, que
es dcmari els dilluns. ¿sinceres i divendres, de vuis a non de la reata.
Les inscripcions poden fer-se a la
Secretaria de l'esmentada entitat. Palau, 4. toss els dies feiners, de set a
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El coreana folclorista N'Aureli
Campmany dissertarà sobre el tema:
"Rondalles catalanes".
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Llista ministerial del
nou govern Päincare
Ðiìluns es llegirb la deciaralú ministe-

terial a les Cambres

composicié
política del non ministeri
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París. 29. — Havent-se negat el senyor Raúl Peret a encarregar-se de la carera do Justicia i
havent-la acceptat el senyor Laleere Dupreu, el Ministeri ha
quedat consituie en la forma se_
güent:
Presidencia i Ministeri de Negocie Estrangers: Poincaró.
Justicia i vice -presidència del
Consell: Lefevre Duprey.
Finances: Francois Marsal.
Comerç: Lucheur.
Guerra i Pensions: Maginot.
Obres Públiques: Le Trocquer.
Instrucció Pública: Henri de
Jouvenel.
Colienies: Tinent corohel Fabty.
Interior: De Solves.
Marina: Bokanowskie
Agricultura: Capus.
Higiene i Treball:'Daniel Vincene
Regions alliberades: Louis
Marín.
Hayas.
• LA COMPOSICIO POLITICA
DEL NOU GOVERN
París, 28. — El not GabineS
compren, per una part, qualre
senadors, dels guate tres, els
senyors Poincare. De Selves i
Marsal, pertanyen al grup d'Unió Republicana. i el senyor De
Jouvenel a l'esquerra demoorätira radical i radical socialista.
Per altea part formen part
del ministeri ncu diputats, dele
guate militen a l'Enlosa Republicana els senyors Lefevre
Marín. tres en si grup de la
secció republicana seem!, que
són els senyors Bolsa nowski,
Fabry i Canes, un en el grup
de RepubPcans d'Esquerre, o
sigui el senyor Le Trocquer.
dos en el grup de 1 Esquerra
republicana democràtica, que
sin els senyors Maginol. t Lou-

eheur, i per últim, un. el senyor
Vineent, en el grup radical so-

cialigta.—Havas.

GRAN BRETANYA

La

París, 28.—La Clectaració ministerial, els punts generals de la qual
van quedar discutits i que qedarä

acabada del dissabte al ediumenge,
será llegida dilluns a la Cambra dels
Diputats pel senyor Poincaré i al
Senat pel vice-president del Consell
i ministre de Justicia, senyor Lefevre Dmerey.—Havas.
AVUI ELS NOUS MINISTRES

CELEBRARAN EL PRIMER
CONSELL
LES SOTS-SECRETARIES
París, 28. — Ea les conferencies
que van precedir a la seducid de la
crisi s'havia acordat entre el senyor
Peincare i efs SCUS nous ministres, tot
el relatiu a la distribuciósde les car-'
Ocres com tarabe les línies generals del
programa

governamental.

La qüestió de les sots - secretaries

d'Estas no ha quedat resolta definitie
rammt encara; malgrat abres en principi estä convingut que moltes seran
suprimides.
Els nous ministres celebraran dent
al mati. a das quarts de das sota la
presidencia del senyor Poincare, el sets
primer Consell, i dcsprés acompanyaran
el president a l'Elisi per ésser presentar al cap d'Estat.
Els decrets re!atius a le constitució
del Minister; seran sotmesos a la signatura del senyor Mitterand en resmentada visita, • i apareixeran diumengc nl mati al "Diari Oficial". —Hayas.
L'ASSOCIACIO INTERNACIONAL DE DRET PENAL
París, 28. — Avui sIta celebrat a la
Facultat de Dret, sota la presidencia de M. Barthou, l'Assemblea constitutiva de l'Associació internacional
de Dret penal.
La nora Associació ha elegit pre-

sident ist. Carton de %Viere ex-

ministre d'EsMt belga, i per vicepresidents els senyors Amelio, primer president del Tribunal de Cassació- d'Italia, i a don Quintiliä
Saldaña, professor de la Universitat
de Madrid.
Les nacions estan representades
des d'avui en l'Associació constituí
—Hayas.
-da

REPARACIONS

La vaga als tramvies El canceller Marx
i autümnillus de diu que i el Govern
, Londres soluciona- iii sla compro&
ða provisionalment a res amb els périts
n
a
a

Londres, 28.—La vaga de tramtics i ómnibus ha estat resolta provisionalnient entre els representants
dels patrens i els del personal. perä
a
les c_ndicions de la solució hauran
dMser ratificades per les respectives
•
organimacions.—Mavas.
aL DECLARACIONS DE MISTER
CLYNES ALS COMUNS
Londres, 28. — Interrogat a la
Cambra dels Comuns propòsit de
la vaga delst transports en conté,
e
el senyor Clynes diu que la conferencia que s'ha reunit aquest atad
per intentar una solució s'ha de reunir altra vegada aquesta tarda.
Prossegueixen les negociacions a
les quals assisteix el senyor Mardona!.

El senyor Clynes espera que les perit de concórdia i bona voluntat
arevaldrä en ambdues parts, i aquesa mateixa nit arribaran a una soluci&—Havas.

EE. UU.

UNA ALTRA CRIS! PARCIAL: EL MINISTRE DE
JUSTICIA DIMITIT
Washrngton, 28. — El senyor
Daugherty, Atterney general, ha
ofe rt la seva dimissió al preeident, senyor Coolidge, el qual
Iba acoeptada.
El preeident havia pregat
$enyor Daugherty que preseas t4 la seva dimissió.Havas.
A CAUSA D'UNA leXPLOSIO
QUEDEN SEPULTATS 27 111I
NAIRES
Charleston, 28. — A censet./encía d'una explosió en una
kma de carbó de Yukon, han
uedat sepultats 27 minaires.
S'han retirdt tretze cadàvers
hi ha poques .esperances de
Odas salvar eas restants miaires enterrat •.—Hais.
A QUESTIO bBËSSARABIA
NAUGURA LA CONFERENCIA DE VIENA
Viena, s8. — S'han inaugurat lea
acions entre Rússia i Romaper arribar e un acord sobre la
ti6 de Bessaribia.,—Havaa.

Berlín, 28.—En un discurs pronunciat al Congres de la Federació industrial alcmanya. el canceller Marx
declara, entre altres coses, que el
manteniment de la moneda es una de
les principats tasque que s'imposen en
l'actulitat. Afegí que la qiiestió de la
Ruhr -i de les reparacions ha de solucionar-se d'una manera raonable.
Digué també que el poble alemany,
donant - se compte que perdé la guerra, està disposat a arribar al lime de
les seves facultats, donant prestadora.
Acabä el seu discurs protestant contra
les responsabilitats de la guerra i afirrnä que no hi ha un alemany que encara pensi recórrer a la Urea, fent
constar al mateix temps que és fals
que el Govern alemany s'hagi compromes a acceptar les soluciono que proposen els perits. No res d'això, car
el Govern no co compromete de cap
manera i podrä examinar amb completa Ilibertat el raport que presenten els dos comises de perita—Havas.
VON KAIIR NO HA MARXAT A

ITALIA
Munich, 28.—Es desmenteix la noticia que hacia circular, assegurant
que von Kahr havia mamut a ItäEa.—Havas.

ACCIDENT EN UNA MINA
DOS MORTS I CINC FERITS
Essen, 28. — En un dele
pous de la mina Charlotte, es
trence el cable d'una gabia destinada a l'eleveció de mineral,
que anava ocupada per diversos obrers.
A causa de l'accident han ree
sultat morts dos ishrers i cinc
greument ferits.—Havas.
ELS CONSOLS POLONESAS
PRENEee REPRESSALIES
Berlin, 28. — Amb motiu d'ha
ver-se fet el din 1 8de Inciense
un dispar de revielsor a una finestra del dormitori del ebnsol
de Polenia, a Allenstein (Praiaala), molo consolate polonesos
es neguen a facilitar passaports
per a Polilla als súbdita alemanys.—Havas.
ROBATORI A L'AMBAIXADA
DELS ESTATS UNITS
Berlín, 28. — Uns llad)-es
han entrat a l'Ambaixada dele
Estala Units en aguaste eapltal, havent -es emportat una
1 . gran quantitat 'de robes, 1 di-

oaraota do mes jaleo,
--navas.
UN CONVENI DE LA SOCIITÁT
DE NACIONS SOBRE EL TRAFEC INTERNACIONAL

D'ARMES

Paria, sO. — La soti-comissió de la
Soeietat de ks Naden, reunida a Paria ha acabat eh seus treballa
Ha elaboras un projecte de conveni
sobre el tràfec intentacional d'erutes
municions,
• Per establit aquest projecte han eatat base de discussi6 tres projectes, un
dels qual Es de l'almirall Magas.
En l'espera d'aquest non conveni el
ratee d'armes està sotmes a un sistema de llicencies g overnamentals els
gorreros link...miau sesea amos de &I
o rebutjar aquestereicencies 'per asseguras un control internacional.
El conveni diu que el Consell de la
S. de N. designarä un crea:Mune per
vetllar per l'aplicació del contad i fer
un informe anual al Consell.
Aquest conveni serà examinat per la
Comissió militar de la S. de N. i per
la Comissió temporal d'armaments en
la sessió plenäria que se celebrarä a

Ginebra el mes de juny que ee. —Hayas.

D'ITA LIA
LA CATASTROFE
D'AMALFI ASSOLEIX
ENORMES PROPORCIONS

Una barriada desapareguda
Nombrosissimes victimes
Nàpols, diaria confirmen
la grandiositat del desastre d'Ama/fi.
Les pluges torrencials motivaren el
desbordament del riu Canneto, el
qual cas-al el catup i inundó la ciutat, aterrant arbres i cases, formant
grans allaus, i fou destruida la carretera de la costa, arrossegant finques i habitants.
La població d'Amalfi ha quedat
isolada del tot.
• • •
Nàpols, 28.—Es reben noticies
d'Amalfi dient que s'han enfonsat
diverses cases que estaven situades
vora la mar.
La barriada de Vuttko, que esteva
constituida per unes trenta cases, ha
estas destruida per complet, havent
resultat omites víctimes.
A Positano també s'han enfonsat
cases, havent-se registras dotze vietimes entre morts i írrito.
A la mar han estat-recollits molts
veins que vicien prop de la tosta 1
que s'havien refugiat en petites embareacions. Han estat conduits a
Amalfi, ingressant immediatament a

l'Hospital.—Flavas.
EL REI D'ITALIA A AltIALFI
Itorng, 28. — Dls periòdics
diuen que el sots-secretari d'Obres públiques ha sortit amh
direcció a Amelfi i que avui hi
ataire, lambe el rei.
Els Sant Pare s'ha mostrat
molt impressionat per les tristes noticies que es rebeco d'Amalfi, donant compte de les
desgracies i dels danys soferts,
per socórrer els quals ha eliviat un donatiu de cinc mil He
res.—Havas.

• DE MEXIC
L'EPILEG DE LA REDELLIÓ: EL GENERAL HUERTA MOR OFEGAT
AL GOLF
Nova Orleans, 28. — La senyora de Huerta, esposa del cap
mexicà rebel, ha rebut de Mexic una nova anunciant que el
seu mara s'ofegà el dia 19 de
l'actual en una tempesta desencadenada al Golf de Melle.
Després de l'esmentada data,
en afecte, la senyora de Huerta no ha rebut noticies del seu
marit.—Havas.

1 la Lliga Regionalista

• Conferència
d'En Magí Morera

i Galícia
Seguint el pla fixat per a les conferencies culturals de la Lliga Regionalista, anit pesada l'ex -diputat a
Corts senyor Magl Morera i Galicia desenrotliä la seva conferecia
entera "L'absurditat deis dubtes
La y r,on,iliu.t. sie Shakespeare".

Mi acudí nombrosa concurrencia, ocupant Pon distingits les personalitats

de la ea,,a.
Je Es sahuda la devoció que l'illustre poeta Ileydatä profesas a raldssim poeta angles. Una devoció int elligent, et,m correspon a la 'mea
cultura 1 al sea talent, però antera
fan exaltada, que rakorbeix i se Vendé' cont a un adolescent el primer
engrescament amorós. El mateix Morera, cantar de tan fresques tonades,
ho té explicat a qui escriu aquestes
ratlles, dient que "ja no pot flirtejar
amb les muses binó per compte de

l'amo" i que "Es una mena de vicari que no te vagar ni esma per majordones ni tresillos". Afegiu a aquesta devoció les dote de gran orador
que earacteritsen l'ex -diputat per Bar.
celosa i tindreu una impressi6 exacta
del que va ¿caer la confertgia.
Per Vill. l'exordi, el senyor Mofen
*u notar la mena d'incongruència
que hi havia pel fet d detentad/u

un tema liberad 1111 unge ala 'tia
plena de reuma de peniamenta
d'esperances .' ¿ordre dime., taraeant con% a fi de comptee, ii hastía
semblat bona la leva pool aterida
per empleuar tha dejuni de Quantum.
De seguida entre a descumllar el
tema, contencant per coadunar amb

encela energia toas ea dubtes sobes
personalitat de Shakespetare, que
cinatifica de veritable follia.
Es posa a provar-ho. Digui que
aquests du/g es nasqueren justament—
provocats per Coleridge a Anglaterra
i Schloget a Alemanya—d'un caces
de veneració, del fet d'émer Shakespeare un autor que poner no té paria, la qual cosa pagué fer creare
que les seres obres no eren d'un heme
sol, sine) compendi de totes les ex.
celtencies, en tots els ordres del coneixement. Es felicita, amb Sant Pau,
que hi haguessin heretges, parqué
aild la vida de Shakespeare ha este
reconstruida Hm al punt de tenir-se'n
mis dado que de la de tots els seta
la

contemporanis.. Abatas. fina a les darreries del segle XVIII, se'n tenien ben
poques 'noticies. Es deis d'ell que havis arribat a Londres, que bavia començat per guardar ela cavan., dels
que anaven al teatre, que això el iéu
arnic de còmics, que acabi per exercir Ilur professió, que fin d'usuree
i que un dia, embriac de cervesa, morí.
La primera negació de la personalitat de Shakespeare la sostingui, l'any
1856, l'escriptora nordamericana Delia Bacon, afirmant que les seves obró
no podien ésser filles d'un pagès
Stratfort, atribuint-ne la paternitat al
filósof positivista del sea mateix engnono Francesc Bacon. Segons l'esmentada escsiptora, Shakespeare no fou
mis que un honre de palla, que firmara per compte de Bacon, el qual,

per ra6 de les seres relaeicns i dels
seus carrera, no podia fer-ho.
Relatä, a continuació, la vida de
Shakespeare, els seus estudis a Strat.
fort sota la direcció d'un mosteo excellent gramàtic, la seva arribada a

Londres, on de seguida s'acredità de
"atacenador perfecte" endegant comedies d'altri, 1. finalment, la sers gran
revelació de poeta amb la publicació
de "Venus i Adonis". De les dedicaseries d'aquest poema i del de "La
violació de Lucrecia" al comte de
Sthamton, en fregué el conferenciant
arguments de bella evidencia en favor de la seva tesi, aportant amb el
mateix favorable resultat els testimonis dels seus companys Cominge i
Condal (que, cine anys després de la
seva mort, l'any 162a. li editaren les
obres completes, dedicant-les als conates de Pembrok i Mongomery, protectors de fautor), de rescriptor Ben
Jonson (el qual, amb tot i haver-lo

combatut en vida, un cop traspassat,
li dedica una oda, encapçalada així:
"Al tneu estimat Shakespeare i a le
obres que ha deixat") i de Francesc
Zares, que publica l'any 5598 un 'libre parlant dels escriptors del seu
terna i citant diverses obres de Shakespeare, i especialment els "ama>
crats" sonets, que corrien entre eh

soez ansia.
-No hi ha heme de palla—conclogue—que ho resisteixi, pesque ell tot
sol es cremaría."
•A continuació desteta les suposicions
d'altres autors de segon ordre, propqsats eom a veritables, acaban! per
girar rargument, preguntant: —Qui
era, dones, l'autor? Referint-se a Bacon, far notar la impossibilitat que
aquest tingues temps de dedicar-se á
les seves elevades ocupacions, d'es-

criure les seves obres i d'escriure en-.
cara les trenta sis de Shakespeare.
Aja& deixant de banda que es tracta
de dos temperanunts oposats.
Bacon, autora de l'heretgia, morí boja al cap d'un any.
Enumerä altres testimonis, entre ells,
el de la publicació de les seves obres
i relatà diversos passatges d'uy:testo
—del "Coriolr, d'"Hrunlet" i del
`Marxant de Ven'ocia • —, en els quals
hora descobreix la seva professió de
convxliant i el seis desconeixement i
fins l'antipatia de la d'advocat

Fiu observar el canvi produit en la
condició dels que neguen la personalitat de Shakespeare, dient que. mentre els del seu temps que el combatien procedien de la Universitat els
universitaria actualment Ii prolessen
profund respecte.

Acabä excitant ets concurrents a %r les obres de l'immortal
gil. i retegi
actor-poeta. fent col orna de la "literatura de manicomi" que posa en dubte la seva personalitat.
La documentada dissertació del aenyor Morera—dita amb to amable. de
conversa amical — Ion coronada amb

nodrits aplaudiments.

Darrera hora
TANCA DE COTONS
Nova York, 28.
Disponible
... 2740
Maig...
'2723
Juliol............... 2638
Octubre ............ 2385
... 2340
Desembre
Hayas

DE MADRID
LES INUNDACIONS
Toledo (ribut • les dues de la
matinada).—Els bombera de Madrid
han pogut arribat, en barques, tina
a Algodor, que té un aspecte desolador.
Han salvat a mes de roo familiese
que estaven refugiades a les tenlades de les cases, Jles de fa do, die.,
ente alimentar-se.
Les perdtees es Calculen en diversos milicos de pestes.
Sembla que,comenai a decr‘lner
el nivell de lee agües.

GOYERN DEL DIRECTOR!

BIT

HL sterroR

GOICOECHEA, EN UNA CONFERENCIA DONADA AL,CFIRCLli
111AURL HA DIT QUE EL NOU REO»! D'ADMINISTRACIO LOCAL PODRIA
(XoNVERTIK EL MUNICIPI EN UN GOVERN TECNIC SI 111 BAGUES PER
SONAL SUFICIENTMENT PREPARAT, 1 HA AFEGIT QUE • L'UNICA ESCO.
LA QUE PODR/A DONAR AQUESTA PREPARAC10 ERA L
LA DE
FUNCIONARIS DE LA MANCOMUNITAT, QUE HA ESTAT StJPRDHDA
PELS QUE GOVERNEN LA DITA CORPOR.ACIO.
•

S'IlA PUBLICAT UNA REIAL ORDRE DISPOSANT QUE ELS PERIODICS
COMPLEIXIN RIGOROSAMENNT EL DESCANS DOMINICAL, I IMPOSAN/
SANCIONS ALS DIARIS DE PROVENCIES QUE EIS DILLUNS PUBLIQUIN
RESSENYES DE FETS ESDEVINGUTS EL DIUMENGE ABANS
Les disposicions
' de la "Gaceta" d'avui
LES FORCES NAVALS

D'AFRICA
Madrid, 28. La "Gaceta"
publica les següents disposi.
ojeas:
Retal decret dissolent la divisió naval d'instrucció, subsistint les escotes establertes a
bord dele vainita que la com-

ponien.
Un Mitre disposant que totes
les feces naval, que operen a

l'Africa'65 deneminin forces navals del Herd d'Atraca, 4 ataran Seta el cemandament d'un
conlralmirall de l'Armada, amb
totes les facult4ts que les ordenances cenfeeeixen al comqndanseat tenerell de l'esquadra o
divisid, i estacan a len ordres

direetee de l'Estat Mejor.
Retal ordre disposant que s'apliqui al Tribunal de Comptes
del Roeme i a tots els altres cossos i organismos dependents del
ministeri de Finances, el que
dieposa quant al cos tècnic de
lletra de la sets-secretaria de
Greeia i Justfcia i als a/tres
coleaos de l'administració cene
tral del dit ministeri, per la
reial ordre d'aquesta Presiden-,
eta de data primer de l'actual.
Reial ordre disposant que s'efectid
la trameta en plena propietat a la conapanyTa Basco-Cantäbrica de Navega-n
ció del vaixell "Eridia"; conegut avui
amb el nom de "Espaila núm. t".
De Marina. — Reial ordre amortittant la Vacant de tinent coronel esdevinguda en el Ces de Sanitat de l'Ar-e
macla per pases a la situació de su-

pernumerari el cap del dit emplcu, se-

nyor Jesús López Sueltos.
D'Instrucció Meca. — Retal ordre
amortitzant les vacants primera i
cinquena de les sm earsfents al cos
de topegrais en rúttir:ra.categoria, i
nomenant, previa oposici& topógrafo
tercers d'administrad& els cinc primera que figurin en la relacid dels
examinats.

El nou Estatut Municipal
CONFERENCIA DEL SENYOR
GOICOECHEA
Madrid, 28. — Al Circol Maurista, el senyor Goicoechea ha
donat una conferencia sobre el
nou Estatut .Municipale lii ha
anat molla gent a escoltar-lo.
Comença dient que és delire
de eiutadanla el divulgar l'Estatut Letal. Fa un elegi del senyor Manea, peI seu intent de
reforma local. Delimita la situaci6 de les torees rnauristes
auf: pe/ Setembre S'oferí als
ecupants del Poder un ajut
sanan reeerves ni humiliacions:
en igual estat de patriótico dignitat es maté avut. Assenyala
el valor de l'Estatut, dient que
el local és el fonament del reglm
pelftio. Diu que el Municipi no
da una associaci6, sitió rails
aviat una tomunItat o soeletat.
Estudia detalladament eits 31
apartats de l'article 150 de l'Estatut i examina els eeus aspectes distints. Diu que seis garantía d'autonomia municipai: un
Peder fort i sä. ciutadans dese
perla, coneenient preparació
técnica dele ärgans municipals
actius 1 un poder judicial se.
leccionat i independent. Glossa
aquestes garanties. comparant-,
les amis la frase d'Alfret do
Museet: "el que era ja no 45:
el que ha d'ésser, encara no es".
El que cal reemplarar, dones,
no és el que morí el 13 do setembre, sind el quo havia
xistir, es a dir, la fundió governant 1 docent que havien de
complir 1 nO compliren els vells
partits.
No creas en l'eficacia de les

anomenacles "reuniones patriaticas", si s'han de basar en el
neutralismo que prete agrupar
tots els espanyole. Dels partits, nonada se'n pot parlar en
plural.

Per Hindult de "El Poeta"
EL CASAL CATALA
Madrid, 28. — El Casal Caleta de Madrid ha (tonal, un cop
mes una prova dele seus humanitaria i nobles sentiments.
a dos quarts d'una del
Malí, una comissi6 del dit centre s'ha traelladat al ministeri
de la Guerra a fi de Lunar un
document en el qual es dema-

na l'Indult d'"El Poeta", condemnat a mert,
AqUesla comissid estava forburda pele eenyora Puig d'Asprer, lolaver}as, Jorrep Ayes
oisioditta Zduard 8anJuan.

Han estat rebuts pela senyor
!belez, ajudant del general Primo de Rivera.
En el document es diu que
el Casal Catete, alie a tot par-

tit, demana all Directori que
solliciti all rei, amb motiu de
la festivitat del Divendres Sant,
l'indult de Joan Baptista Acher.
Els comissionats sortiren lupa
ben impressionats.
El senyor Sanjuan, que tornarä a Barcelona dilluns, estä
convençut que "El Poeta" serà
indulta t.
Al ministeri de la Guerreo 1
a la Presidencia se eeguexen
rebent infinitat de telegramas
demanant Find.ult del mallaurat
dibuixant.

La diSSOitICIÓ de

la Junta
de Defensa Nacional
C2MENTARI

DE 'EL DEBATE"
Madrid, 28.—"El Debate" elogia
/a dissolució de la Junta de Defensa
Nacional, porqué diu que ja es comprendrä que un organisme en el qual
la vena política figurava en les seves
mes altes representacions, estava virtualment mort.
Demes—afegeix—en els anys que
portava d'artifici no resolgué cap dels
assumptes que se Ii havien encomanat.
Exclou de la censura el senyor
Maura, que ha estat. al seu judici,
rtínie trehallador.
Ben dissolta ésta—acaba dient —
aquesta Junta. Per?, nosaltres entenem que ropini6 pública no ha d'estar pbsent dels problemes de la defensa nacional. El Directori no ha
de defugir, ans al contrari, ha d'estimular la formació d'ambient al voltant dels problemes militars. El concuro de ropició és indispensable per
a la realització d'una política eficaç
d'armaments. Permetre, dones, a la
prenses que exposi els seus punts de
vista en aquestes materies. dintre
d'una gran circurnspecció I prudencia
ens-semb/a del mes alt interés patribtic. IHustrant la consciencia ciutadana ens acostaran a la solució dels
greta problernes de la defensa del
territori.

Els periodics hauran de fer
un rigorós descans dominical
Madrid, 2-8.
A la Gaceta d'avui
los aparegut la següent R. O.:
"Veient que, d'algutt temps enea, en
les aficiono de flama Walguns periódica de provincia <desdicen informacieno que procedeixen d'aquesta cort i
fan referencia a spccessos passate en
diumenge, els quals, no podent ésser
trame-sine per tel é grafo ni per telfons,
segons disposa una R. O. de 1920. se,:
bre descarto dominical de h premsa,
han hagut d'ésser comunicades per via
postal, infringint la dita disposició, I
establint entre les agengies una perniciosa competencia que faria Museodes les disposicions dictades perquè el
dit descans erlservi d'una manera absoluta, a mes a mes de donar /a san4
ció prèviament establerta transithriament pel Directori. S. M. el rei
tingut a bi resoldre que es recordi a
les m'Imitare competente que les es mentades infonnac:ons, corn a treballs
que eón de reclaceid. estan prohibides
des de les set del metí de diumenge
fins a la mateixa hora de dilluns, i
que de les informacions d'aquest ordre d'ara endavant en seran responsables auti solament les agencies que
Ice faciliten sinó també els periódica
que les publiquin.

La nova Hei de reclutament
QUE COSA ES
Madrid, 28. — La llei de Re-,
olutament, que damit signarä el
rol, va precedida d'una suiscinta erposie.id en la . qual es justifica la ref., 'me de ;a Ilel anterior, perque la gran guerra
be opera'. ammsta neressial.
E/ Directori .-..rett que te'ls e:s
homes optes tan de pessar en
files un (caspa suficiant per adquirir un esperit militar, una
sòlida instrucció i completi la
sera . cultura.
S'eslabliran pròrroguo 1 ampliaeions d'incorporació per als
espanyols residents a Americ.a.
•Eneneobustiran oto futurs quadres de complement 1 es crea
un porvenir per a les classes
professionals. Ala que per la
seva impossibilitat física no po-.
den suportar la durase de la
vida do soldat, sala destinara
a serreta auxiliara. Els permisos es determinarais mara a premia,
S'eatablelx el servel 1 fa Moorporaeid a filos de tole ela

individus, amb La qual cosa no

sala cansaran perjudicis en till

seus destins mlblic o partim,
lars. El total de mossos allí"
(als estere dividit en trel
grupa: útals, excluits i prhfugs,
El servei durare 18 anys,
les següents condicions: receip
tes de caixa, variable; servei an
tete dos anys; servei actiu des
penible, guatee anys; primera
reserva, sie anys; segona reo
serva, els restants. El govern,
si ho creta convenient, podaj
prorrogar la primera Situacie
Els'individus que no estiguit
en files pasearan revista anual,
En cas de guerra es podran ene
darrerir el Ilicenciament. Na
tes podrà contreure matrimonj
fins a la segona situgeid. L'ad
Plistament ea tira a l'edat cls
21 anys. Estan exclosos.els cm(
tinguin defeette t'Aje i este que
sofreixen cencleinna. Els era
cluite temporalment se'ls sob
met a dos anys de revisió. Feg
ras de guerra es decretaran no'
ves rey:sitia/s.
El primer diareenge de cada marl
els municipis taran una classificaciä
dels allistat., seleccionara als ruinyons
La prórroga Idtincorporació es dt
docs clames: per éster els interessatr
rúnic sosteniment de la familia o pez
altres modus, estudiants residente t
Europa, per quatre anys, o a Amén.
ca, per guiare; només es ¿Once:tirara
per& al que la sollicitin. Passada la
prórroga serviran els dos anys.
juraran la bandera, i clavan del retrat
del rci en els consulats. Sels dotad
de cartera militar.
El contingents que s'incorpori a filog
sera" el total dels minyons declaran
optes, que faran servei ordinari o rit•
duit. Per servir cona a voluntari cal-o
<Irá esser espanyol i tenir -18 anys.
(botes per la reducció del servei
cèdula especial, s,000 pessetes; de pria
mera classe, 3,500 ; tercera, quarta
cinquena, 2,5no; sisena, setena i ytti,
tcna, 1,500; de novena endavant, t,000.
Aquesta tarifa no s'aplicara als que
correspongui tenir cedida d'acord amt
el sou adiu o passiu, sinó als qua
paguen major riquesa, tots ela (mala
alienaran les següents quantitats: sol
major de mono pessetes, mil pessetesi
fins a io,000, cinc centro. Als mesaes
,racionals seis farà un descompte
cinquanta pez cent; serviran nou mes
sos seguits. També es dóna facilitan
als que.tinguin altres germano, des dd
25 per roo si són cinc germans, lbs
a 75 per loo si són deu. Les quanti.
tats es pagaran per unitat. S'admeted
certiiicats d'instrucció.
Es concediran llicencies de 45 die!
eom a premi als que säplguen
aprenguin a Ilegir i escriure, per ésser
tirador de primera, per haver esta'
explorador o per llaves permanescul
dos anys a una societat d'educació fi.
sica. S'exilouen de llicencies als anal
fabets i als que obserein mala osos
ducta.
Es formen classes de cornpewme
ó S'ordena la re':
asee a l'emigraci
ducció d'un reglament per aplicar el

decree

Les inundacions d'Arattjuel
Madrid, 28. — Al Cerera es
vil s'ha rebut un despatx del
capità de la guàrdia civil d'Al
ranjuez, posat a les deu del
mate Diu que durant la nit el
nivell del riu ha disminuit 54
centtmetres. Les inundacions
erg-ueixen en el mateix eetal
d'nhir, me ha passat aquell
greu perill. A Al lgodor s'han refugiat les 40 families que ahil
demanaren auxiii. Ha sortit ue
tren d'emite que no ha pogut
pasear. Els edificis voltats d'ai.
gua, sortosament, eón de grae
consistencia. S'ha aconseguil
establir la comunieacier telefee
alca. Segueixen tallades lee
carreteros i vies fenece..
eles tard s'lla rebut un•altrS
telegrama dient que s'han diss
posat barquee per dur queviui
res ale isolats.
.N la tarda slha rebut un tere
eer telegrama. Diu que Algodo1
estä totalment incomunicat

sense queviures.
VALENCIA
ACCIDENT FERROVIARI
Valencia (rebut a la' una de
metinada).—Abans d'arribar a l'em
lacio de Penyitcola s'han despees di

darrers vagons d'un tren.
El maquinista, que no se'n he top
nat, ha contrrinat fina a l'estació,
al cap de pee d'ésser-hi, els vagase
despresos l'acataren violsounent.
•'
El soc ha estat feos.,
L'empleek Papad Boli ha mall
Els danys eón considerables.

-\
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ORFEO MONTSERRAT
L'EXORA. — Companyia
Graos°. *11 tesoro disenso",
Demä, diamsenge, 'a les cinc de la d'Aldea 1 Adiada, cebedeo per *legra& eenm Eh)
Per la Peninsula Iberia van pamant de Ponent a
dilema en tres octes, ¿'Anide tarda, l'Orfeó Montserrat del Centre
Llevant
diversos media de pertorbació atmosferica,
Moral Instructiu de Gräcia donare. un
Pelma.
•
donant bloc a pluses generala al centre d'Espumes i
extraordinari comen, anant a earreC
temps
variable i nuvolós al reste del Occident etaAquest drama de Palermi ee una de l'Orfeó la primera i teste* part,
obra truculenta j colorid*, f eta amb amb obres de Millet. Pérez Moya, topen.
A
Alsätia
i al Nord d'Alemanya existeix una gran
anoltiasisna grifa. Si el darrer acta Morera, Vittoria, Palestrina i Haydn.
zona de boira i plovisques.
no degenerés &p a un guignobsme
La segona part corred a arree de
**manita, uns seria aoceptable en N'Andreu& Fomento, amb mm escollit
Cota sentits.
recital de cançons de Gasparini, SchuErts presenta el eenyor Palermi la bert, Franck, Grieg, Nicolau i F. Forcasa d'un usurer on sembla que
nells.
passa molta gana i els amen estan a
ORFEO CATALA
,
Les caritats; la gana de
l'eseenari esta cariegada per la presentada pobra
i plena de país que la companyia Graste dóna a toles les obres. Amb tres
' dezorats que semblcn sortits de la
cambra dels mals endreços, ja en teilen prole per a tatas les obres. 1 aixä
no esa bé, que diguéssim. Grassa és
un actor de gran categoria i valdria
Ja pena que es preocupés una mica
de l'escena, ja que el ter unes reprecaucione a Barcelona no is anar
• un pob:et de la Calabria o 4e la

Capitanata.
Deixem aquest uncís i anem al draSOM a casa d'un usurer i surt
l'usuree' clässic amb tosa els ets i uts,
admirablement caracteritzat i representa! pel Comendatore Gramo. L'usurez e una fhla i surt el 'lambe caz
.o.taäntie de la filla de l'usueer, que
e una ovella i que ignora els terbola negocie del pare, pera resulta que
Ja mare d'aquesta ovella va guillar
amb un fulano ja fa molts anys, i
'com que els testas s'assemblen a les
Vencisadera filla de l'usuree té
•
olió qqo Se'n din un cap de pardals,
s'eneetsera del primer ximple que
fi •fa
!!‘ .1 agues4 primer ximpte és un xicot
4e.sagre,ns), %II/tinta ds len ungles de
Pubueer, i per ven(ar-se es dedica a
'sedalr i a prostituir la noia, que es
el veritable tresor del "Isaaeo". La
gentl„diu Isaac, pera el seu nom de
deidifs Den Pepe.
; tan ?ep veu que li han
j• aptat la enla. Es-desespera, oblida el
negoei, i et dedica al cognac i a la
morfina; al teneer acte Don Pepe is
urna pelleringa humana que fa llästima, i en el moment en que esté mes
desesperat, amb rampells de bogeria
i atacs d'embriaguesa, se li presenta
la noia feta tna desgraciada, després
crhaver anat d'Heredes a Filat.
La nt, :.a no pot suportar la vida i
es dama una inascció de morfina molt
caareg.ada, i en el moment que el seu
pare a-a a abraçar-la, se li gavia als
dits.
Com pot veure el lector, t'arma
rient raaquest drama és folletineee i
suat fine al moll de lòs. però hi ha
escancs fetes amb grapa, i un sigan
acte delicias i pintoresc. ple de color
i de vida. La companyia d'En Grasso, d'aquest segon acte en tren un
gran partit; !lastima que després viogui el tercer acte a eseuerrar-ho tot.
En Grasse fa una creació de Dan
Pepe magnifica, una melca artificial
i una mica trucada, pera arnb recaetos sde bona Bei, i arnb un domini
una ciencia de gran actor que no
accstumem a vew-e gaires vegades.
La senyora Balestrieri. malvas que
la cara i la figura to l'acempanyea.
aa resultar una filla d'usurer de primera. Aquesta dona te un gran temperament d'actriu, pena es veu que
el eco mcmzet ja ha passat.
Notcrn que el públic no s'aficiona
a les represensaciens d'En Gramo.
Encara eme hi vagi pena n'hi va molt
poca. Comparas amb rexit de la eompanyia Vera Vergani, aquesta tournée
d'En Gra3so fe un fracàs.
I cl públic en això te ra6 i no
ti ral. Té raó perquè el repertori
d'En Grasen és pec amable, més ben
dit, és antipàtic. El repertori de la
N'era Vergani era tan dolent o més
que el que lino En Graseo, però la
presentacia, estava feta de cara al
aúblic, els arguments es desenrodlaVen entre gent de bena posició, que
torva ben vestida, i amb les obres
d'Ea Gramo aixa no pasta; a litrena- uhi reapira pollo i mis"cria. i
redaó, al públic que vol passar restona amab:znent, no li suco a comp-

te.
• I no te rae, en ter el buit a aquesta companyia, perquè En Gramo és
un actor de palmera, i si es va elogiar molt En Cimara i l'Almirante,
En Grasso dama cinquanta mil valles
a tots els Citnaraa i a tots els Alma:a:atea.
•

S.

ROMEA
Avda "disSabte, a la era s'estrenar:
aquest teatre la cornieha en tres
Retes del pepular novelt:sta Prudenci
Bertrana titulada "La duna neta", ert
la anal pasmen part les senyores Baps, Morera. Matas. Casas i
1 els senyars Barbe e s. Aymericla Teiaida, ifs.rti, Ferrandir etc.
Ili ha un veritable interés per coaelitr aquesta producció d'En Bertrana.
TEATRE DEL GRACIENC
Domé, a la tarda, i a càrrec de la
Cornpanyia Catalana de Declamació
a Estudi Cirera", tindsä lloc al teatre
de !'Orfeó Grzciene la repreecntació
de la important obra original d'En
Santiago Rossinyol, "La bona gent".
Ea la produeeló esennitada hi prendri part l'aplaudit primer. actor N'Apele« Nol/a.

iNTIMULINViiiiNaNauutp.9
MILIEST litIMERCe 1111
PAYEAt' PER LA CENSURA -MILITAR

Heu's aqui el programa del concert
que, sota la <Enceró del reestre
donada l'Orleó Català aval, diseabte,
al vespre, al seu Palau de la Música
Catalana:
1. —" El cant de la senyera", Millet;
"La nina bella" i `La mal maridada, Pérez Moya; "La filia
del marxant" i "L'enyor" Clame. Ilas ; "El fill de D. Gallardó",
Sancho Marraco; "El moliner"
(cor mixte a ì veus. Primera
audici6), Alfonso.
IR —"Dues Aries" d- l'Oratori "L'Anegro, il Pelle j eros° cd ii Moderato" (primera audició) i
"Aria de l'"Oda Ccciliana",
Handel; "Quatre poemets" per
quatre veus solistes amb acompanyament de piano (estrena),
Planäs.
Sopean: Srta. Fornell. Contralt:
Srta. Callao. Tenor: Sr. Vendrell. Baix: Sr. Planäs.
A precs dels molts admiradors amb
què compta l'eminent tenor Emili
Vendrell, figurad com a primera obra
de la tercera part del programa la
bella caneó popular russa "Kalinka",
interpretant la part a talo el dit eminent artista, continuant la tercera part
amb les segtients obres:
"Hivern, vós sou fort desplasent"
(Primera audici61, Debussy; "Garde.
ta", "Tres ocellets del Paradas" i "No
anee pas al base d'Ornianda" (primera audició), Ravel; "UN de Ilum serena i clara (madrigal), Brudieu; "¡Dechado", Jannequin.
°AFEO SARRIANENC
Per a dema anuncia l'Orfeó San-Une= el recital de cançons que havia
de donar el dia 16 la eminent contralt
Na Concepció Callao i que una indispesició sobtada obliga a suspender.
Tal com havia estar aaunciat, completara el programa de la vetllada, que
`començarà a les cinc doe: la tarda, una
selecció d'obres que executarà un conjunt instrumental composat pels se-,
nyors germano Tornee i Viladot.
Aquesta Primera Vetllada Selecta és
esperada amb viu interés a Sarriä.
TRIO ARDEVOL
Denla, a les cinc de la tarda, tindrà
hice a la Sala Mozart el segon i darrer
concert dels organitzats pel trio
Ardévol, el qual es regirá pel segiient
programa: Sonata de Strauss (alelí i
piano); sonata de Schumann (piano), i
el quartet del mestre Ardévol (piano
a quatrc mans, viola viola i violoncel).
En el dit quartet collaboraran la senyoreta Merca Falso-e (pianista) i A.
Canut (violista).

=====

Municipi
PER L'INDULT DE L'ACHER

El tsenyor alcalde 'ha trames
el següent telegrama al president del Directori militar;
"Fent-rne intèrpret dels sentiments de pietat que tan enlairats té Barcelona,.uneixo el
meu prec als que s'han ;formalat en el sentit que es serveixi

aconsellar a S. M. l'indult del
reu Joan Baptista Acher.
REUNID D'AUTORITATS
Abans d'abir Va ¿se er al despatx de l'Alcaldia el governador eivil senvor Lossada, celebrant amb f'alcalde una breu
conferencia.

EL COM./RES D'AVICULTURA

El preaident del Comitb Exécutiu del pròxim Congrés mundial d'Avicultura, que tindrà
Iloc a Barcelona el vinent mes
de maig sir conferendiar
al metí amb el senyor alcalde
sobre asstunpres relacionals
amb aquell i l'Exposició anexa
que es prepara. havent sorti(

en l'exprés d'al& a la :lit cap
a Madrid, ami, l'ohjecte
mar detalls del programa i de
la inauguraciú.
L'han visitar també el tinent
d'alcalde de Vilafra neta Ett Jaume Que; En Manuel Roca i Suärea LlaiJos, el cap i el capita
de la brigada topogràfica Eis
Vicens Martorell i En Francesc

Cerdó, respectivainent.
PAGAMENT DE MENSEALITATS
Els sous i :aires quantitats
que cobren mensualment de
ll'Ajuntament els professore, els
Serna abonats a la Dipositaria
municipal, avui i dilluns, do dos
quarts de deu a una.
DELEGACIO
L'Alcaldia ha delegat la cove
representació en el regidor senyor Artigas per a fla gimió pública que celebran l'Acad è mia
provincial de Belles Arts dome;
diurnenge, a les cine de la

tarda.

ESCORXADOR
Sacrifici d'ahir
Macees,
dor: •

LES e DEL MATL (Obeermicions de la Xarali -

meteorológica catalana, omminicades per editen>

A tot Catalunya pennteux el tel completament
nitro), amb boires a la plana de Vich i al cura inferior
del riu Segre.
En les darreres vint-i-quatre horca s'han registrat
tempestes a la provincia di Lleyda i‘ze la costa de
Llevant, compresa entre Barcelona i Girona.
• . •- •
,
'

.-

NOYES RELIGIOSES G10/1101 DI CE
Qusranta eiglisia de les Relkieses Eseolapies (cariar d'Aragó).
liares d'exposició: de dos quarta' de

mi del mati a dos quarts de set del
tre3pre.
— Cort de Maria: anal es fa la
visita a Nostra Dona de Maig a Santa
Anna, o a/ Paiau, o a la Catedral.
— Comunió reparadora: parròquia
de Sant Cugat.
Vetnes en su frag i de les änimes
del Purgatori: torn del Mont Calvari.
DEL BISBA1

A la secretaria de Cambra i Govern
d'aquest bisbat iban rebut dos edicto' per aja provisiö d'un hendid d'ofici de soxantre a la S. 1. C. de Guadix i un altre convocant oposicions
per proveir un altre carne de semana
tre a la S. I. C. de Paléncia.
— La Junta de l'Hospital de Nos-

ItsCtLetd)
_311,1145 iy.U " S hm)

SUPERIORS À BARCELONA. (Sondeen de lratmodera Muro a 111 7 51,01 111004
Mito& metree
250, 500, 1.000, ..300, 2000.
Diaecd6:
WNW, SW, SSE, SSW, SSW.
,Velocitat metres per mima:
2,
8,
7,
5,
4. '
Plaid de núvols a 2.068 metres. Alto-cúmuls.
,

OBSERVATORI METEOROLOOIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Horca d'obeervael6: 7, 13 i 38 botes
Baròmetre a zero i al nivel! de la mar: 749'9, 7481, 748'2. — Terenómetre sec: 128, 166, ra'a..—Ternibmetre humit: n'a, 13'4, 520. — Humitat (Centen simes de saturació): 822, 67, 76. — Direcció del
vent: NW, S, SE. — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 1. — Estat del cel: tapat, quasi tapas. — Mena de mis-ola: Cu - Nb, Ci,Cu - Nb, Ci,Cu - Nb.
Temperatures extrema a l'osera

Mixima: 17'9. Mínima: to'8. — Mínima prop del sol: 8'7. — Oscillació termométrica: fr. — Temperatura mitja: 14'3. — Precipitada aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de
la data: n'o milimetres. — Recorregut del vent en el mateix pertode: 174 quilómetres. — Observacions particulars: Boira al madi.

Ira Dona de Lourdes ha confiat a
mossen Joaquim Pags, pa-re., paseionee
de la parròquia de la Concepció, la
inscripció deis malalta pobres incurables que soRicitin ésser admesos a la
Ix pelegrinació a Lourdes que organitza per al proper mes de juny. Les
soRicituds d'inscripció es facilitaran
des del primer del mes que ve, al Centre Social de Beneficencia de Betlem
(careen de Tallers, 4, primer), de sis
a vuit de la tarda.
PARROQUIA DE LA PURISSIMA
'
CONCEPC10
Demä, diumenge: mieses des de dos
quarts de sis del mati a la una. A cloa
quarts de vuit, plätica parroquial pel
senyor ecónorn. A les vuit, missa
Comunió general, acabament dels exerdeis de senyors, amb plática preparatória pel R. P. Trillas, S. J. A les
nou, mes de Sant Josep. A les deu,
ofici. A dos guares de dotze, salutació
Mariana. Durant les mimes de dos
quarts de dotzel de la una taran ¡sirsigues doctrinals mossén Ricard Aragó, pa-re., i el canonge doctor Vilas-

seca, pa-re.

Bous, 131 i 2 per a Sarria;
vedettes, 288 i 15 per a Sarriä;
molt6, 420; bocs, 27; cabrits,
252; bens,940; ovelles, 382; cabres, 50; porra, 423.
MULTA
A proposta de la presidencia
de la Cemissió de Proveiments,
l'Alcaldia ha impasat una multa
de 50 pessetes a Francisca Borras, concessionària del lloc 370
del mercat de Sant Antoni, per
tenir un pes de 100 grams en
el qual en fallaven 9.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE

Han complimentat el 'senyor
alcalde: l'ex-dfpulat a Corts seayos- Marsans, el director de la
Companyia permanent de causes de la Capitania general senyor Fernändez Valdés, l'exdiputat a Corts senyor Salas
Antón, el marcpats de Palmerola i En Ramon de Vilanova i
Roselló. del Reial Ces de la Noblesa; la Junta directiva del
Reial Protectora( de la Federacid d'Obreres, per felleitar l'Ajuntament per l'aeord que prengiré de prohibir l'exhibició de
llibres lämines pornogräfiques als quioscos; la de la Germandat de Xofers de Barcelona.
presentant-li una instancia relacionada amb el flan de FMealdia referent a la conveniencia o no de convertir les Ramblee en Boulevard, i él Coma
organitzador de l'Exposició Internacional de l'Autornbbil presidida pel senyor Bertran i Serra per invitar-lo personalment
a la inauguració que se celebrara el dia 2.

Les sardanes
CON CERT
Diumenge vinent, dia y, tindra lloc
sl maltee concert de sardanes, que
amb un lloable encere organitzat
el Fornent Sardanistic de Sant Martí. Veas aquí el suggestiu programa:

Primera part. Cobla. Barcelona:
"Maria", juncä; "La processó de
Sant Bartosneu", Cata/a: "Plany",
Pajel; "Glossa deis fadrinets de
Sant Boi",
Segona part. Orfeó Escala Coral
Martinenca: "El tant de la senyera",

Millet; "Els fadrins de Sant Boi",
Pére4 Maya; "L'hereu Itera", Cumellas Rib6; "La calicó del trabadoe", Freixes; "El Pardal", Pérez
Moya; "Sota ele folm", Morera;
'Muntanyes regalades". S. Marraca;
'l,a sardana .de les monees", Morara.
-Tercera pal. Cobla Barcelona:
"Llicorelia", Garrea ; "El cavoller
entunorat", afanen: "Serra amunt",
Morera; Serra; "Glossa ele
les danses de 'Vilanova", Tolda.

.ut.,uriasniautwteattai
PensI6 - Restaurant

CASA PIHCE
Gran Vis Layetana, 47
Telefon n. SUS A
BARCELONA
Saldne de Neta I de lectutl
1

tot tent.

relente

larda et stet adadadoas
Quaoas de bany
Caleltead emito,
ameno( momee*
Tetas lee isaltaclaes aeab bale
al «UY
Sdfiliell{
L.! deiseeefett

Pedida minepteeta: treasetet
, ala Ñadie
OBERTURA
VINENT

EL LECTOR DIU...
CONTRA-REPLICA
Quatre mots, senyor director, si
encara ens és perales com a contrareplica a l'article del catedràtic de
Psicologia de l'Institut de Tarragona, senyor Solé i Escoda, de 20
de mare de l'any que cursa, censestant un solt nostre de 21 d'octubre
de l'any passat, inserits tots dos en
aquesta seccia de LA PUBLICITAT.
Confessern que ens ha sorpras una
mica la defensa del senyor Solé.
Ens pensavem que el jet d'haver
retirat aquel] senyor els apuras denunciats, pocs dies despees de la
publicació nostre article, ja era
prou resposta, i que no calia afegir,
per una part ni per altra, cap paraula mis. L'assumpte quedava pragmaticament resolt. Ens sernblava
que atavíelas guanyat el plet. Dones,
no, senyor, no es aixi. Els apunts
han estar retinta, pera el senyor
Solé es defensa.
•
Ara, com dic una cosa, en dic una
altra: Trabo molt hé que el senyor
Solé es defensi. Fins els condenanato a mort serien aquest dret, i
seria molt injust fer de pitjor condició el senyor Sola i Escoda.
Fet i fet, ens es perfectament inrliferent tot el que pugui dir aquest
senyor en pro dels seus apunta',
mentre no eis imposi com a text.
Fins estem disposats a reconèixer
que són un prodigi de ciencia, de
claredat i fins d'esta; peró, per tots
els Santa del cel, senyor Solét, tinguals ben desats; no li vingui pas
la temptació de tornar-los al servei
actiu. Miri que li estem molt agraits,
i amb nosaltres totes aquelles pobretes criatures que ja es veten a

l'octubre amb els apunts en porta,
ara rien i saltten, si no en saben,

de Psicologia, almenys no pateixen.
No; el senyor Solé, que és una
bona persona, incapaç fer mal a
ningú, fora del maleit rase dels
labres de ?tasa no ho pot fer
no ho fati', ni aquest ni san) més
curs, baldament sigui eatedUtic tots
els anys de la aeva vida, que li desitgem molt 'larga.
Defensas, doncs, tara corn vulgui.
Deniani encara més firmes—ja les
trobará—d'alumnes i ex-alumnes.
pares i ex-pares. Fins la riostra,
donarem. Tots plegats direm el que
voste vulgui. Mari rai. El farem
quedar be. Peras primer ha de
Jurar que no tornarà a posar de text,
mai Inés, passi el que passi, eis seas
insuperablement documentats, clarissims i pedagagics maunts de Psicologia.
Aixa es Sra el que modestament
ii demanern. Vegi si som Bulla , de
tenir un programa d'instrucciao pública. Creguans: Ilenci a mar la
clau del calaixet on els te guardats.
O millor. cremals; es el mes segar.
Ah!, i, despees, venti les cendres.
Un ex-estudiant

LES "CORMDAS
TOROS".
S. Director;
Ja que no pot ler-ie altra cosa per
ara, i ja que tota obra cultural diuen
que es tolerada, nd podria obtenir-se
que, per un acord, sota o la majoria
de la pretina dila& barcelonina deizes
de publicar noticies de tota mena referent a IM "corridas de toros'?
Res d'amincis, res d'informen. art.
fica, res de telegrames. El buit mes

complet al voltant d'aquesta festa salvatge i estranya a la nostra idiosincrasia aixa com repugnant als nostres
tostan».
I també podria fer-se una campanya
preparatòria a la supressió total de les
"corridas" a la nostra terra.
Recordem, als catalans especialment,
que lis Repúbliques Sur/amera:anea
d'origen espanyol, de cultura mis
avançada, tenen Uds que prohibeixen
fins lexhibici de pellicules cinematogràfiques que. de qualsevol manera reprodueixen l'espectacle barbre.
•
S. P. R.

CRONICA SOCIAL
UNA QUEIXA DELS PATRONS
FLEQUERS

Una Comissid de patrons flequers va visitar el governador
per queixar-se de la forma en
que eón multats alguas del
gremi.
Segons els comissionats, la
rnajoria de les denúncies de la
policia són injustes i originades per un caces de zel dels
agente deslinals a aquest ser.
vei, que consideren mes apropiat als inspectors del treball.
Ultra allegar que tes denúncies s'han fonamentat en que el
treball s'ha començat abans de
l'hora establerta, sense tenir en
cOrnpte per a això si eón els
obrers o el patró, qui treballava, sostenen els patrona que
l'horarl legal ha d'ésser el que
determina la ¡leí per a Ms
ques 1 no el que hagueren d'a°.
captar en circunistancies anormala. La Ilet estableix que des
de les vuit de la nit es conceduran sis horco consecutives
per al descans dels obrers i ara
selle imposa que les sis bors
comencin des de les onze de la
nit. Cipmeneant a aquesta hora, el pastar no pot estar en
bones condicione per coure a
l'hora que s'ha de servir all
Ara es 'roben que no tenen
mes remei que J'orear la cocció
e mb gran quantitat de fermente, encara Que això S i 8 111 en
perjudici do la qualitat del pa,
qde el públie ha de menjar leed
i amb perjudici.
ELS OBRERS FLEQUERS ES
REUNEIXEN
La Societat d'Obrers Elequers "La Espiga", de Barcelona, celebrara reunió general
cíe socis demä, diumnge, al
carrer de Sant Gil, 3, principal,
per tal de tractar alero d'hileres per a la desee.
ELS DAURADORS
El Sindical Lliure Professional de Dauradors celebrara reunió general al seu domicili del
carrer de Sagristans 4, per
aprovar els nous augments 1
Imanar d'assumptes de ceneter general.
ELS CUINERS DEL LLIURE
Un representant de le Junta
directiva del Sindicat Lliure de
Cuiners, acompanyat d'un delegat de la ConIederac115 Regional, ha viaitat el delegat regi
del ministeri del Treball per
donar-li compte de les mollea

aire

PARROQUIA DE SANT PAU
DEL CAMP
Deaki, diumenge, a les vuit del mati.
Mes a honor de Sant „loses): A les deu,
missa cantada; a les onze, visita espiritual a . la Mare de Dita de Montserrat; a les dotze, sermó per mossèn
Miguel Angli, primer vicari.
A un quart de guatee de la tarda,
catecisme parroquial; a dos quarts de
cinc, Via-Crucis amb càntics, adoració
de les llagues de jesús Crucificas i sermó quaresmal, per M. Josep Mompi6,
primer vicari; tot seguit assaig de
canto pels dies d'exercicis.
Dilluns, dia 31, començaran els Exer deis per a //ornes, dirigits
pel P. Ferran Sacasa, S. J., amb els
actes següents: a les set del mata
missa i predica; a dos quarts de vuit
del vespre, Sant Rosari, meditada
doctrinal, cantics i serenó, acabant
amb la Salve.
PELEGRINACIÓ A TERRA
SANTA I ROMA

Responent a consultes tetes
per alguns senyors inscrits en
la pelegrinació als Sants Llora
i Roma, organitzada per l'Orde
de Cavallers del Sant Sepulere.
Capttol d'Aragó per aquesta
primavera, el Comité es compran a manifestar que la notable redueeió de preus obtinguda no altera Fitinerari en
perjudici del pelegrl, ans al
contrari, et malora, purx ara
hi entra la visita a 4.ssis,
que abans era facultativa, i no
se'n suprimeix cap de les antinciades tant a Egipte com a Palestina, Siria, Asia Menor, Turquia, Grecia, Malta, Italia i
Franra.
Anuncia lambe el Comitè que
es portara la preelpsa bandera
del Capitel de l'Orde. que precedira els pelegrins en la visita als lloes santificats pel nostse divina) Redemptor.
Un dele actes de la pelegrinació sera el Iliurament de
penyores confecrionades per
l'Associació de la Cernada F.spis itual a favor dels Santa

Lloes, per a esglesies i missions
pohrerl de Palestina.
El Comitè avisa que no ha
de demorar-se mes el treure el
passaport. de manera que ele
que encara no el tinguin han
de proeurar-se'l el mas aviat
possible. a Pobjeete de facilitar l'operaeid del sisal als respeetius ~adata.
Tata els dies feiners es (roba el secretan i del Colude a

"La Hormiga de Oro", Plaça de
Santa Anna, 26, de sis a set del
vespre. per tal de respondre a
tota eonsulta que so li lid, relacionada anua la pelogrirraciir

irmaccrone que. stegons roe.
guen, es fan, per part dels. parons, del contracte colleetiu de
freira!l que tener' sigma amb
aquella entitat.
El delegat promete atendre
les denüncies que se li formularen, obligant a sotmetre els'

infractora.
SINDICAT LLIURE DE DIFERENTS PROFESSIONS
Aquest Sindicat celebrara al
neu local del cartee de Guardia, 1 4, principal, una reunió
per constituir la aova Junta,
crear l'assegurança de malaltia
1 orientació i lactiques a seguir
d'ara endavant.

IntItut de Cabra I
teca Popular di le
Socci6 Permiso« d'Etlacatid
etrI
zime
d6.114.;fina
rit".
1, deldiumenire.
tercer carea dleegnaig:
tilogralie. A dos quarts de cine, ql
mens eliminatoris per al quart earit
DaEz
etiekrcicis
gra gaai dictat de: Francés pea
l:
paratori, a les deu del mati;
mental, a les onze, i id. superictii
les dotze.
Secció de Religió i
Ce&
—Dem, diumenge, a les mis, ras
resada de Comunió.
Dimecres, dia a d'abril, testa, de Sal
Francesc de Paula! la santa misse*
celebrarà a les vuit en lloc d'un o*
• de nou, essent resada i de Comed
L'assa ig de cant de la missa de bis
genera
nedkció de palmes de Diumenge •
Ratees, en lloc de celebrar-se, cela th
consuetud, a les cinc, tindrà Ilec a in
quatre de demä, diumenge.
Divendres, dia 4, a dos nuarts.de no%
missa de Comunió amb plática- Ere,
deis del primer divendres.
Seceid Permanint de Referid i Tra
ball.—El dia 29s quedarà tascada
inscripció gel concurs de taquigraftt
Es recorda a les inscrites q ue deak
diumenge, a les deu, tindran lloc
exercicis de prova.
Secció Permanent d'Esport, i Es.
earsions.—Les associades que desala'
prendre part a l'excursi6 a Sant Miguel del Fai. la qual tírale& 110e &a
menge, dia 6 d'abril, hatean d'assista
a la reunió previa que se celebrad
demà, a les dotze, en la qual es farra
Jet s.
de Cerimoxiel i
Fester.—Demi, diumeage, a les eira
sessi6 de jocs de mans.
•
• • •
Ciaste de ruina popular

(Dies feiners, de vuit a nou del nal
Llista de la setmana:
Dilluns, crema de civada; dimane,
flam de quaresma; dimecres, blanqueas de pollastre; dijous, "Panaches" ä
verdures blanquea al vapor; divenden,
mermelada de taronja; dissabte, "puta
dala" Carmelita.
Nota. — Poden assistir a aquests
lliçons totes les que els intetessi,
si són com no sacies de l'Institut, pigast o'as mes. per un tiqtiet que selt
remeträ abans d'entrar a classe.
Secció Permanent de Biblioteca circe
fast i Pública
Llibres recentment adquirits:
"Las maravillas da cuerpo humano',
Octavi Béaard; `Fábulas literarias',
Iriarte; "Narraciones mitológicas'.
Paola Fumagalli; "El mundo de la
animales", Editorial Aralucc;
chenland", Holdt-Notminnsthal;
Cathédralc", J. H. Huysmans; "Del
natural.. i del meu humor'', j,.. ' Cieero; "Extrafias aventuras en el país de
los pájaros", R. Kcarton; "S. F:23.
eois de Sales et asare Coeur de Cha'
Henry Bordeaux.

MOVIMENT MARiT11
Vaixells
entrats
Vapor espanyol -Cullera", do
•
antb carrega general i
32 paesatgers. Amarrat
d'Espanya NE. Consignalan
Companyia Transrnediterränia.
Pailebot espanyol "Granada",
de
amb eärrega general.
Vapor aregles -Cisneros-, de
Cactiz, smb càrrega general.
Amarra! moll de Barcelona N,
Consignatari. Mac Andrew.
Vapor noruec "San Lacar',
da Mälaga, amb carrega g'enee
rat. Amarrat. moll de Barcelee
na N. Consignatari. Talavera.
'Vapor espanyol "Mahón". de
amb eärrega general i S
/managers:. Amarrat mall de

Muralla. Consignatari, Amen
Vapor espn nyol "Balear',
d'Eivissa, amb cOrrega general
i iß passatgers. Amarrat mol
da lea Drasaanem. Consigna:ari.
Companyia Transmediterräina.
Vapor eapanyol "Angelite.
de la mar, amb peix. Amarrat
Moll de Llevant. Consignatari,
5. A. de Pesca 1 Navegaon
Maizal!. sortfts
Vapor francas "Monnette*.

amb eärrega general i träasit,
caer a Tunis.
Vapor etepareol 'Cabo SO
Martin", amb carrega generai.
cap a Biaba° i esealles.
Vapor finlandés "Helaos". ea

!test. cap o Burriana.
Vapor sisee "Japan", aniä
carrega general 1 transa, rail
a Hamburg.
Vapnr erepanyol "Beles?,
emb chrroga general, cap a Ei•
vissa.
Vapor espariol "Mallorca
amh eltrrega general, cap a Pah
mas.
Vapor Pspanyol -Francisca',
amh el sen equip. _cap a la marVapor noruec "San LOcar.•
amb eärrega gaitera/ i transit
ca!) a Marsella.
•
Vapor espanydl "Cano sa •
la
Mar.
amh el seu equip. cap a
Balandra Italiana :Trepe',

so", en lialst, cap a Alifern._,
quPitantReboatmebspacnayrorel
càrrega

cap a Palam6s..

r°
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LA PlIIILTOITAT
tasca apologética ea eh notares
temps i especialment en emitas de
lany tan adienta com aquesta.
Tots partem sorint digné el doctor Carretes, de Unir" de la vida humana, de l'esperit. i Es neceasavi que ens entretinguem alguna
vegada a pensar la rentable sig.
nificació d'a qu est es pasantes. Sobre
tot de l'intima i l'esperit en partem
multes vegades, i cal saber abans
que són Vänima i l'esperit. Penaran
que sino de nosaltree existeix una
anima, pecó sovint no ens endinscm a concretar com Es aquesta
ànima, i de quina manera Es feta.
Es precis, dones, resoldre'ns nosaltres mateixos aquestes vagues idees
que tenim fins a veure-les concretades d'una manera clara davant els
nostres ulls.
En la vida humana re-eiern que
existeixeu dues realitats termes: la
una passatgera, ralea rnolt sólida,
eterna. Si busquéssim exemples en
coses materials, aviat en seriem
rodejats; no caldria sinó prendre,
per dir-ne un. una peça d'argent;
veuriem en eta dues coses: la figura, les lletres, el dibuix, tot això
evidentment passatger, i en canvi
el metall, el cos de la peca, mes
solid, molt mes perdurable. Aixi en
nosaltres mateixos trobem que viu
en nosalttes una cosa també passatgera, que evidentment és material,
una cosa que a la curta o a la llarga ha de desaparèixer. 1 en canvi
sentim un convenciment que hi ha
quelcom de mis perdurable, que no
POL passar rapidament, que no pr-t
pas desapareixer, sentim l'anima
dina nostre.
Tots nosaltres sentim i rebem la
forma dele cossos exteriors. Però,
si reflexionem. veiem que ho rebetel Tuna manera especial; veiem
els cossos pereque són coses materials; tot el que ens volta i que és
descomposable ho veiem com una
sola cosa; per exemple, veiem un
'libre, una taula, es a dir, no veiem
la serie de coses que constitueixen
un llibre. el gran nombre de materaes que fan una tenla; sin d que simplement diem que veiem una taula,
que veiern un !libre. Dones be; si jo
les coses les veis essent una sola
cosa, el que Sine dintre meu ha Tésser una cosa superior, de mes torça, Tuna altra mena de manera.
I aleshores, jo, una de dues, o bi la
materia que trae a dintre,
cadascuna de les paras d'aquesta
materia veu tot el que hi ha defora, d'una peça, o veurà cadascuna
de les parts de materia de dintre
meu nornés una sola cosa. 1 aleshores, deduint de la realitat nieva,
veig que fatalment el que tinc a
Mas és una cosa simple: una ánima viva.
Avui no hi ha cap e avi que no
digui que totes les coses de la vida
estan compostes de molècules, d'ätoms, que es van renovant. En tot
no hi ha res que no es renovi, que
no canviï, que no es transformi.
Per exemple, en nosaltres els atoara
de materia que ens formen no són
sempre els mateixos, sisó que periòdicament es canvien, es transformen. Nosaltres, en uns quants
anys, si en meres no. ens /uvera
canviat totalment; si l'anima, dones,
també fos així, també es canviaria.
Però, en pensar aixó, a nosaltres
ens ve aleshores com un somriure:
no, jo sóc jo, jo sóc el matraz, el
que de menut cm vaig recordant de
totes les coses. Jo sée el que he rebut totcs les sensacions diverses de
tota la vida; jo ein trobo responsable del que feia. Jo em trobo jo. 1
aivb, es ciar, no es una fantasia;
jo em sento a ilustre mes; i gairebe
es pot dir que avui viran' el que
anys endarrera feierm Si a dintre
rneu, (lonco. hi ha un principi que
cm dóna unitat, si no sóc un vestit que es camela sitió un ser vivent que es perpttua, es que (Entre
tren hi ha una realitat mes viva,
es que a dintre meu hi ha una äninia que m'aguanta.
La nostra anima, realment, ha
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Cerda

La seva esposa, la seva filia i la familia tenen el
sentiment de participar aquesta trista nova als seus
arras i coneguts, fent-los saber que l'enterrament
tindrà lloc avui, dissabte, a les quatre de la tarda, al
qual acte els preguen d'assistir. Casa mortuòria, carrer de Casanova, 176.
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CATALUNYA
TARRAGONA
Noticies diverses
El dia 3 d'abril vinent, a les onze
del metí, se celebrarä una conferencia a la sala de sessions del nostre Ajuntament, sobre l'organitzacid deis Munitipis, a cärrec dels
senyors Ricard Nogu6s, Juli Baixauli i Francesc Vergis, catedrätic
l'Institut.
o
A l'esmentat acte hi assistiran la
riajoria dels secretaria deis Ajuntamenta de la provincia.
— Ha estat nomenat jutge municipal suplent d'aquesta ciutat el
jeve advocat N'Eudald Jlelendres.
— Ha mort la senyoreta Laureara Ingehno Gómez, jove molt estudiosa, que actualment cursava el
s,
tinque any de Batxillerat.
— En aquest Govern civil han
le
començat els exàmens d'operadors
5.
ec cinema. essent en crescut nomlbre els individuo que s'han presentar.
es
— Al correr del Cos del Bou
nt
s'ha installat una nava Agencia de
anegocio, la qual sera dirigida pel
senyor Jaume Duran i Vives.
— Al poble d'Alcover ha mort
la senycra Na Teresa Pareta i
Grau, mare de l'oficial major da cuesta Diputació provincial, En
Lluis Carbó.
— Hart visitat la nostra ciutat
e:5 alunices i el professor de l'Eso-la de Bonastre.
— Durant la passada setmana
71
embarcaren. amb destinació a difaa,
mas porta de l'estranger: 4,365 boccis, 215 pipes, 1 73 mitges, 45
lel
quarts, 46 octaus, 247 bordeleses de
• - ni, 46.703 quilos d'oli d'oliva. 214
de
de brisa2.542 saco, 15 caixes d'avellana en gra, 315 sacs en cloiolla,
3.061 caixes, 7 0 barrils, 1,1o6 saca
d'ametlla en gra, So sacs en chafo70 caixes de nous en gra i so
en clafolia.
— El veterinari senyor Vall ha
tronar inutilitzar una important
quantitat de sardineta del Mercat
Central, perquè no reunia les degudes condicions de salubritat.
Noticies diverses
ita
Han estat destituits 14 regidors
de
del nostre Ajuntament.
i governatius
— S'han vist novament parades
oll
les obres del tramvia de Reus a
an
Tarragona.
:a.
Horn assegura que ha presentat la
dimissió del cárrec de conseller de
h dita Companyia l'ex-senador En
da
j nan Pich i Pon.
al.
— Els eximens d'operadors de
N, cinema van acabar ahir, havent estat
tprovats 42 concursants, 7 de la car*, pital i 35 de la provincia.
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lea coses natural,. Que ~el fina
cense el ros, que té una vida eiclu-

sivament seva.
I com coneixem aiat? Penan
No hi ha res pitjor al más que
acuella que no peinen. Pensant
verme= que a tal moviment hi ha
tal manera 4 . ésser. Dones la nostra manera d'obrar vol dir que hi ha
una manera de pensar.
Si el nostre pensament arriba a
prescindir del material, si la nostra
idea prescindeix d'espai i de temps,
senyal que la seva causa Es igoal.
que també prescindeix Dones
Es que el nostre pensar da material?
No és cert que sovint penseu en
idees de felicitat, de cultura, en Déu
en els Angel!, en la poesia...? 1 són
aquestes idees idees materials? Bi
les teniu ben clares aquestes idees,
donant-vos ädhuc un caräcter. Són
aquestes idees, dones, immateriala.
I ço que les produeix no pot Csser
tumbé, per tant, immaterial? Com
és possible, dones, que l'anhela que
produeix aquestes idees sigui material? Sovint, per no dir sempre,
en aquestes idees ti ha el sentir espiritual, aixi, is dones, l'ànima espiritual. 1 així, en teta els ordres,
aniriem ve jeta dcmostracions pele 11( 5 de l'espiritualitat de l'änima;
un pi, que e9, direm; un pi es tut
ésser real, substancial, vivent, i concretant, vegetal. Es a dir, per expressar el qué e¡s un dos detert.
nat havem precisa: de tres idees que
no són materials i una que ho és.
1 podem parlar de l'ordre del voten Us heu donat compre de la corça tota encesa d'espiritualitat que
porta el voler en si? A dintre nostre ultra l'instint sentim una cosa
mes torta: la Corea del valer. Nosaltres ens comuniquem tots una
energia interna. Sentim els ideals de
les coses més impalpables. Tenim
somnis que cap altre pot tenir. Sentim les grans idealitats que ens arriben a fer pressentir l'eternite. Si
fóssim només cossos, qui tindria
aqueixa resistencia que tenim nosaltres? Aquesta certesa que demä
serena millors? Aqueas neguit i
aquest anhel? No pot pas esser materia ço que ens dóna aquesta gran
energia. Els altres issers veiem que
obren mecanicament, instintivament, pern nosaltres sentiin un imputa intern que ens porta qui sap
on.
Veu's aquí un fruit de tot airó: la
paraula. La paraula. que iinicament
a nosaltres ens és donada. La paraula poseu-la a altres essers i no
tindria raó d'ésser . No fóra paranla, fóra com una remor, com un mecanisme que reseonés, fóra com el
soroll del rellotge. En canvi, en
nosaltres la paraula es l'auto-revelación la paraula humana sap desplegar tot el món interior.
Aixi veiem, doncs, com l'home
no pot esser de cap manera solament matèria. L'home té una 113ntia encesa a dintre seu que mai s'apaga, perquè la Ilum seva es la mateixa llum de l'eternitat. 1 d'aquesta
manera pedem comprendre perquè
en nosaltres viu un instint de les
coses espirituals, el daler de les coses mes elevades. Cadascú de nosa/tres sentim el que és més gran,
sentim les més altes idcalitats. Tots
som Capaços d'oblidar tot el material per extasiar-nos en les bolleees eternals ultraterrenes. Tots
nosaltres som capaaos de tenir
tasi de les coses divines, talment
com els Santa que davant una humilissima floreta oblidaven tot el
del món. Tots sentim el goig de
tenir consciencia de si mateixos.
Tothom sent el goig d'esser d'una
patria noble, Tuna terra gloriosa,
d'avant-passats honorables, d'histöria exemplar. Tots sentim e/ goig
de no &ser pagans. De tot això sen
depèn, encara, que la nostra ánima ha d'ésser immaterial, espiritual.

D'aquesta convicció profunda podcm prendre Forientació de la vida
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DE PROVEIMENTS

Un:avfs als

comerciases da

patates
La Junta Provincial de Proveïments ha acordat ordenar a
tots els que intervinguin en el
comerç de patates. que trametin, dintre del termini (le 48
hores, relacions jurades n'existencies, amb especificació
classes, incorrent els que aixt
no ho fessin o be falsegessin
jexpressada declaració, en les
sancions de pèrdua del 50 per
100 del valor de la mercaderia
i la multa corresponent.

L'enterrament de les
victimes en ¡'incendi
del Principal Palace
Promet Constituir una veri-table manifestació de dol Vade
de l'enterratnent de Jeanne
Bonny i Josep Duran, vIctimes
en l'incendi de dimatis passat.
Els empresario del Principal
Palace., senyor Gibert i Santos,
i el propietari En Teodor Seebold, renunciant els oferiments
rebuts de diferentes entitats,
ofertes de subscripcions, etce.
tera, han sufragat les desuses
de. la eerinihnia fúnebre, a la
qua! han estat invitades les
autoritats.
El senyors Seebold, Gibert i
Santos. sense temps per invitar particularment, preguen
l'assistència a tots els elements
teatrals de Barcelona. Se supli_
ca el catre.
La banda "Barcelona", del
Sindicat Musical de Catalunya,
anirä a Centerrament. i a la
porta del Principal Palace, on
s'acomiadarà el dol, executarà
una marxa fúnebre.
La comitiva sortirà de I'llospital a les onze en punt d'aquest stall.

Notes cl Espor
FUT303.
C. D. EUROPA-GIMNASTIC
DE VALENCIA
Tal roen anunciivem en les nostres ediciona anteriors, aquesta tar-

da tindrä lloc al camp de l'Europa
el primer dels partits concertats per
aquest cercle amb el Gimnàstic, de
Valencia, el qual compta amb elementa de gran välua, entre els quals
es pot nomenar en Molina, que acttul en la selecció que jugl contra
IEspanyol a benefici del jugador Loredo. A mis a mis, cal esmentar a
Boro, Ventura, Arroniz i Aureli, que
destaquen notablement.
U. E. DE SANS-CECIIIE
KARLIN
Aquesta tarda tindrà lloc al camp
del Sana l'anunciat partit entre la
Esportiva de Sans i el Cechie
Karlin, de Praga, el qual promet revestir un màxim interes. L'equip del
Sans estarà compost de la següent
manera: Pedret, Perelló, Balasch,
Solign, Badal, Calvet, Fandos 1, Tonijuan, Feliu, Montleon i Oliveras.
Segurament de l'arbitratge en tindrà cura el collegiat senyor Vilalta.
C. E. MANRESA--F. C. BARCELONA (reserva)
En l'encontre que demä a la tarda
es jugara, al culi) de Les Corta, els
equipo es presentaran de la segiient
manera:
C E. Manresa: Corrons. Ferré,
Maral, Delgado, Tort, Zcnzano, Ga baldà, Ferrer, Galobaet Cech:ni i Font.
F. C. Barcelona (reserva): Brunuera, Sola, Morere. Pinyol. Aparici,
011er, Vinyals, Pueyo, Rabel!, Paló
i Serra.
EL BARCELONA A SARAGOSSA
Avui sortiran cap a Saragossa els
jugadors del Barcelona que han de
d'sputar el segon partit de quart de
final del Campionat peninsular amb
l'Stád ann d'aquella localitat. Els sortinto són els segfients: Pasqual, Coma, Suertera, Blanco, Ellas, Cartilla,
Piera., Samitiera Martí, Alcántara,
Sagi. Gracia i Bosch, l'entrenador
Mr. Spouncer, el masagista senyor
Lequerka i eta individus del Consell
directiu del Club. senyors Patxot,
Brutas i Guardiola.

,

vo3a a Catalunya

Segu mrit la serie interminable

dels sous triomfs en priores de
resistencia, un cap més queden
demostrades les excellents qualitats del cotxe.

BENJAMIN

essent I'finie que ob16 Copa
cl'Argent en una tan dura prova, malgrat d'ésser un eotxe
estrictament de serie, propiota t del senyor Bandili Poch,
Passeig d'Isabel It. número 4.
Delegat

par a

PERE ESTELA
BALMES. 126
Telefon 2372 G.

BARCELONA
BOXA
LA MATINAL
DEL TEATRE COMIC
Demä, a les onze del matí, tindrä
lloc al teatre Cómic la reunió de
boxa amateur per tal de preparar els

bES AllhbOR5 M11 .111E5 DE !.. MOR
didométits 8 turisme, Camions 1 Grane, humilla, Molo i Club

elr

ESTARAN EXPOSATS EN LA

III EXPOSICIü INTERNACIONAL
DE L'AUTOMOBI

taluttya.
L'ordre dels combata és el segdent:
Albentosa, del B. B. C., contra
Urieta, del C. A. C.; pes mosca.
Rupert, del B. B. C., contra bit,
del S. B. C.; pes mosca.
Diettz, del B. B. C., contra Sutil&
tas, del C. A. C.; Pes sal'.
Borrell del C. d'E. de Molino de
Rei, contra Gili, del C. A. C . : Pea
welter; i
Dies, del B. B. C., contra Angel
Tejeiro, campió de Catalunya del pes
ploma.
RUGBY
PARTITS DE CAMPIONAT PER
A DEMA
Per a dentà estan assenyalats els
següents partits, els quals thadran lloc
a la tarda: al camp de Sant Andreu,
C N. Art/tic contra R. C Sane An-9
¿ecu, i a l'Hip6drom, C. D. Espanyai
contra la U. E. Samboiana.
Denla comentara el campionat de
Catalunya de segons cquips. Al 1:Latí
es jugaran dos partits: a Sant Andreu,
e! C. A. D. C. I. contra cl C. D. Espanyol. i a l'Oilindrom, el C. N. Atlètic contra l'Hellenic.
Aquests partits començaran a les das
en punt.
A la tarda, a Sant Boi jugaran el
Sarnboiä i el R. C. Sant Andreu.

ATLET18111111i
II! CAMPIONAT ATLETIC
Demä al mati se celebrarä al camp
de Les Corts el II Campionat Atlètic que ve cclebrant el F. C. Barcelona, i les proves de selecció, organitzades per la Federació Catalana d'Atletisme, sota el programa
que segueix:
20. 000 metres marxa, 10.000 metres cursa, cursa de relleus 4 per too
metres i Ileneament del disc.
A la tarda, a les tres, es correrä
la final de la cursa de Son metes
Ilisos i la de 200 metres
TENNIS

CAMPIONAT PER EQUIPS
Resultats deis partits celebrata el
dia 25
S. S. Pompeia contra Centre de
Dependents
Guanya el Pompeia.—De Blonay
a Durall.
S. Gonzälez a E. Fita,
Senyoretes Mas-Marés a senyoretes Castellví-Conti.
Guanya el Centre.—S. Durall a
Massip.
F. Fabregues a F. Colomer.
E. i J. Fibregues a MassipSerró.
ORDRE DE JOC PER A AVUI
Barcelona contra Pompeia, primera
categoria, pistes del Turó
A dos quarts de guatee: Senyoreta hl 1.. Marnet-Sindreu contra
se:II-orca J. de Vimaya-Saprisa.
Pompeia contra Centre de Depondents, segona categoria, pistes Barcelona
A dos qttarts de guatee: E. FitaDurall contra De Blonay-Gonzilez.

EXCURStONISAIE
Fil centre Excursionista Rodaredn farà dersä una excursió
a Centrales, Colleuspina, Sant
Cugat dolo Cavadons, Puig
011er. Seapesns t Torva.
e e s
El Grup Excursionista
rnthon faira denla una exeur.
sin a Piera, Pierola, Hostalets,
Collbaln, El Canal i Diese.
Lloc de reunió: estació Magäria, a tres quars de sis del
mati.
•
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17 de Wat; 9 de Cerina; 2 n'ordt.

general;

IlteroaL — Persisteixen els mateixos preus, aixt cOnt tambd la calma qua des de fa algun timos venim assenyalant.
IloPeae- — Sembla talment com Si els compradora slaguessin onlés per a no comprar ni un ser, ja que la desgana ds
general, queixant-se d'ella els nostres majoristes per les escasses operacions que es fan. Afegim-hi ara, per acabar d'erropart del tonellatge existent, les vendes del qual eätan compromeses. No cal dir les desposes que aquest &lit ocasiona. No nodria la companyia atendre un sic les continua demandes de material que les cases dedicados al negoci de cereal& els van
fent? No podria el senyor Mario tany posar -hl un sic d'atenció, evitant, les despeses quo les retencions de les mercaderies alli
emmagatemadee van ferie? La O omPenTi rt II :a Parada: mullen !ola eflt tIW telle de_ ittsueizes q ue havem gentil. deis
~tres' importador

AVUI, DISSABTE-4 TARDA
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Gran n3rtit internacional
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L ' Agrupació Excursionista
Tagamanent efectuarà demä
una excursió familiar a Sant
Boi, Sant Climent, Font del
Ferro, Castell d'Aramprunyä i
Gaya.
Sortida a les sis. Linie de reunid: a tres quarts de sis, ese
tacid Magäria.
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declarada "oficial" pel Govern de S. M., que se celebrarà a
Barcelona ela dies 3 al re d'abr il de 1924, al Palau d'art Modera
(Parc de Montjuich)
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ahrionatil per al campionst de Cosn

Espaaya:

Grganitzada per la Ccniederació de Catres Sliläicals Espaaplas de
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anona dos camina ben definits;
l'un hi paseen ela materialista; per
retire, els espiritualistes. Els materialistes signifiquen platero en
goigs inferiors, teta els seus problemes ido problemes mennics, Es
enlairada la torea bruta; els espiritualistes ho eleven tot mis enlaire
que aquella: relacionen totes les coses, senten una serenor del viure;
els materialistes es prenen la justicia amb les seres própies mano,
duce al món la discòrdia, s'ho gasten tot en un dia, estan xops d'avaricia, són els agavelladors de la
riquesa; els espiritualistes, conträc.:amera, sacrifiquen les coses momentànies a les perdurables. veuen
a través dels cossos la llum de l'esperit i la justicia; són els que fan
les pätries belles, són els heralds
de la eivilització.
No cal recomanar el cerní a seguir; tots el saben be prou; ai ¿'aquells que es dediquen a matar l'esperit. Defugiudos aquests i compadiu-los. No admetéssiu pas cap
tracte amb eJls. Féu vosaltres la
vostra via prescindint-ne i procuren vosaltres ésser cada dia més
espirituals. Miren que el vostre esperit sigui cada dia, al contrari d'aquells, que el vostre esperit esdevingui cada instant mes resplendent,
mis fulgurant, mes abrandall
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SABADELL
Mis regidors pPer ocupar els llocs vacants deis
regidora que renunciaren l'honor de
pertAnyer a l'actual corporació hart
estar nornenats governativament els
senyors Joan Sampere i Bas. industrial; Lluis Batlleolle Artas, propietari; Antat Ciosalvez Torres, poeta;
Pus Ranas Marques i Josep Sallent Pujol (aquests dos darme.. segana una nota facilitada pel delegat governatiu, "obrera").
"Veritats fonamentals de l'ordre
humà i social"
El darrer diumenge el reverend
doctor Latís Carreres i Mas comenai a l'Academia Católica el dele
quaresmal de conferencies sobre
"Velitats fonamentels de l'ordre
i social", davant un grandiós
auditori que omplia de gom a gom
el local.
En aquesta primera conferencia,
de les quatre que constitueixen la
serie, el doctor Carreres i Mas parla de: "La vida humana i l'espiritualitat de l'anima".
Feu, en comenear, una extensa
dissertació sobre el pla general d'aquestes conferencies i exposi Tuna
manera detallada els avantatges que
d'aquestes sessions sen desprenen,
per innombrables especies, mostrant-se partidari de fer una gran

MERCAT

de
i5
de

ila.

Solament ha deixat de presentarse un sollicitant.
— Han sortit cap a Sant Gervasi (Barcelona), amb el fi d'ingressar al Noviciat de Jesús Maria,
les senyoretes tarragonines germanes
Angeleta i Assumpció Vidal Fontanals.
— A la Comandància de Marina d'aquest pon hi ha dipositats 22
bidons plens, potser de benzina. els
quals foren trobats a la mar.
— Ha començat a descarregar
1 25.000 quilos de bacan el vapor
noruec "Inguna", que va destinat
a diferents comerciaras d'aquesta
preve.
— AAI poble d'Arbós ha mort
el mestre de Catllar, En Lluis Cafias i Ferré.
— Al carrer d'Apodaca han renyit els subjectes anomenats Feascese Flores i Josep Guiu. havent
promogut un gran eacändol.
Han estat detinguts i portats a
la Comisaria de policia.
— Den, a les deu del mati, el
senyor Cardenal Arquebisbe
nistrarä el Sagrament de la Confirmaran als nens i nenes de la parròquia de Sant Francesc, d'aquesta
ciutat.

d'isser un esperit Un esperit vedtibie. Que no té res que veure amb
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CAMP DEL SANS
ENTRADA: 110

Clualeevol que sigui el sea origen
es CALMA SEMPRE INSTANTANIAMENT

TRIBUNA: 1 peaseta

erup1eant /es

PASTILLES VALDA
ANTISEPTICAS

CLÍNICA

PRODUCTE INCOMPARABLE

VIES URINÁRIES

REFREDAMENTS. MAL de COLL
LARINGITIS res:lentes o creniques,
BRONQUITIS agudas o inveteradas. GRIPPE,
INFLUENÇA, ASMA. ENFISEMA, do.

del Rector Cintita.
Rambla Pla Doquerle.
D11/11. 6. primera
(sal. Bosprtat t SL Asma

CONTRA Ele

Veneri,

FIXEUSE BE

sífilis,

A

al preu de 1'75 Ptes. la CillA
DE LES VERITABLES

Mate, pell,

bufeta, próstata

PASTILLES VALIDA
poIr1118 1)1023

impotancia

Cspeelals tractamente per
al guirtmeal Apta de lea
SIALALTIn IIICRE3111

EXIGIU
DEMANEU
Total 1.48 FARMACIL8
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Mune Os 5 a la la 4 11
Loadas r
usplsou f

>I,

I.A PUBLICITAT
II erlumf Caleei
T. nada;
eme ea veme mire El
eat•et mem.

1ar artista William Rue g an;
mame dmenbear mejor, broma
oonttnua,-Demb, fit, estrena
de la preoloaa cinta EI 4146 poi
una filia, per Enid Dennot, programa Ajuria. - Pròximament,
Pemootonant cinta Ele dos ene.
sorna franoosos 1 Ira amors
d'un o p time. - Dilluns, grandioses estrenes.

ESPECTACLES
-TEATRESGran Teatro del Liceu
Temporada oficial de prima-

yera. II funcione (vuit de nil i
tres de tarda dies festine) per
la famosa companyia de balls
romos que dirigeix Sorgo DI.
•lillevr, 1 tres grane concerts
einifenico-vocals, sota la aireeció de l'eminent mestre Félix
Weitgartner, amb la cooperacid de l'Orfe6 Català 1 de notabilissimes solistes.
Queda obert l'abonament. Als
:mayor!' abonats a Pältiina temporada d'hivern sala reservaran lee seves localitats, fins al
dia 1 d'abril; transcorreguda
l'esmentada dala, l'empresa
disposar ä de les que no haguessin estat retirades.

Teatre Catall Romea

Teatre Barcelona

• Oran rontometa internemos: NI
ATIIAOCIONIN
; CIRC
atropas per WILLY FASIEME

j

Companyla dramätIca del
Comal.

Mut. dbuiebte, Ithle. e 000 quino
de Clac, gran illig late. [lit, a dos
1 ' de' "e.
.

2: e:m* n .
, cze:
*EN. amb els Nao gozaos I alnúa
enslolatrats,

Avui, dissabte, a les cinc de
h tarda, programa nou. Tres
trate, tres; 4 antes, quaire:
Tooa ferro!, de PirandeAlo; (Yada oosa al sets 'loe, 2 actas, d'En
Poinpeu Creuhet, i la marina
de l'Apenes Mestres A Palgual
Butaques a 1 i a 0'65 pessetes.
Nit, La me y a dona i estrena de
la oomédla en tres actos
LA DONA NETA
d'En P. Bertrana.-Demä, diumenge, a dos quart de quatre,
el divertidissim espectacle de
tolch i Torres
UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
Ovacione sorolloses a la sortida
bel son, al rapte de l'äliga,
"wateau" de i a la catàst rofe del pont. Preus populars.
A dos quarts de sis i a les deu
nit, La meva dona i la comedia
nava La dona neta. Es despatXa a comptaduria.
11•04•114444.044.00444,0040444

TEATRE TIVOLI
TOURNEB

Frederic Caballé
Brea eompanyis de sanas.
1. 1 Opereta. primer soWr
direetor,

Ramon Pelia
Avui, dissabte. tarda, a les

populars

FAMILIA 51150I551
MAGIBTE
.1 l'Ilbreules mes extraordlnarl cine
un »oso sus
e su medid. Nnbdoblegar&
una Oisaelonal. MVIste volt mellen
de
Ita de ferro de
limarla per I ä eentlaleEN da

rrutz.

Ola II. debut Cl Tha Illonser.
anelllitea moderna -Arlat. un fenomen =revenda:
L'HUID INMUEBLE

1144~1100,1100.0~41444
'.40•110•004/44~~01104.0

TEATRE NOU
Graa espanya eh camela.
Direcció escénica, 1.4•9014 Gil.

O044,0004444444404.0411404-4- •

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema %hindi'

«MIL

Avui, dissabte, tarda, representació extraordinària
de:
DONA PRANCISQUITA
per Emili Vendr011. Hit:
AMOR CIEGO
GLORIAS DEL PUEBLO
i LA CANCI014 DEL OLVIDO
Diumenge, tarda: Doña
Franolsgulta, per Vendreil,
i La canción del olvido, per
Pau Gorgd

Avlat, la pellicula que
parlarà al cor de les mal-

Muda,

La portal

110 la !d'in

de Xavier de Montepin, in-

P41444414.44.~44.4•44444

TUTEE POLIORAMA

1

MODA
0144
RARGeffrmlateGiolt

•

Companyla de eombdlea
Avui, dissabte, tarda, a les
cinc, matute popular.
FALSO IDEAL
Nit, a les den, popular:
EL AMIGO TEDDY
Diumenge, tarda, a dos
quarts de quatre:
EL CARNAVAL
DE LOS VIEJOS
A les Sie, especial, t nit, a
tea deu, gran moda:
EL AMIGO TEDDY

terpretació salina del

Saló Catalunya

46444444444•4444444444.01

/

• •
• •

Palau Música Catalana
Avui, dissabte, a tres quarts
de den de la nIt:
11 Comen de Quaresma per
PORPEO OATALA
trota la direcció del mestre
LLUIS MILLET
So liste voeal g : Andreu* Por.
nells, Coneepol6 Callao, EmIll
Vendrell, A. Manis. Primeros
audlolons de canon. populars
atalantes harmonitzades. - El
ciar El Mollner, d'Alfons; Ele
guai pe poemsts, a 4 veus (solis(es), de Planäs. El cor Rivera, dc Debussy. El cur No
anou pes al beso, de Ravel. El
madrigal de Brudieu: "Has de
Ilum serena clara" i "L'ocaliada", de Jannequin. Localitais
a taquilla.
ffleeleffleeeloseSn•••nn••••

SALA MOZART

LA LEYENDA DEL BESO
t SOL DE SEVILLA
Nit, a les deu:
SOL DE SEVILLA
Es despatra a comptaduria

..
6040444404+04+414144~004.
84444446~4~4~eo

ELDORADO
/
Dilluns, 31 de mare
/ Comlat de Pilar Alonso.
Gran festival a benefiel de
l'As» de Sant Joan de Déu,
prenent-hi part l'eminent
barlton
81101-BARBA i la cobla
BARCELONA
444444444444440644444.1n444
>6114,44444444444444•44~

Gran Teatre Espanyol
SANTPERIL - BERGES
Avul, alabable, tarda, a dos quanta
de cine.
Entrada I buta , a l'IlA pesseta.

LA CURIA NOVA
o
LA PAL.LERII DEI. SR . JAIME
I
PERMETIMIll
1111. • les deu. Estrena del vodevil
en tres artes, d'Ilenry de Corre I
Nicolau Nanees, traduceld cantan,'
de BatIlerl Pica lora,

GALL 0 CAPO?...
--

Demä, diumenge, 30 de nutre, a
les cine de la larda
1110016 OGNOERT

e

TEATRE

tia
t.431

1

o

o
01

In& efe he

11113111B11111111111151011111111111111111124

IMPOTENCIA

el

a;

(DEBILIDAD SEXUAL)

e

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidaa seininalts), rimando Mesara, perdida de
memoria, dolor de cabeza, rertiloa, fatiga
corporal, histerismo y trastornas Remadas
de las mujeres y todas lai mandestictones de
it Yearas(enia o agetaMient0 nervioso, por
mancas y rebeldes que sean. se curan pronto y
radicalmente con lcs

DIVERSOS -

Indicadas eepecialmente a mos agotados en

Avtri, dissabte, La tragedia
del correu de Lid, m'aquella jor-

el

ia

juventud por toda rime de exceses i. eieo0 sin
ailos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, e) vigor sexual, pro-

CASAAIENTS
IIIATEKIS
DIKAR1 DE CASA

cl

pio de la edad.

Venta, 3 ptas. frasca: >mil, Rambla de las
Floreo, 14, tornada ielsn. Prmeess. 7 y prima/n/m
farmacias de España, Pan UVI America.s.

..,44,44,44+eireeacreatmbees- II I II 11311 11133311 I 33 II 3 3 3 El
III
444404•4414441,004164.11~ El
Monumental - Pedró 1
Walkyria
mi C AL Ç
3
AT Si
SOLA
DE
GOMA
marca
FORD, Box-higienicamb
12
Aval. dIssahte: La reina Cs.
13
reina, primera Jornada. L'onza mi.
calf, tall anglis, doble plantilla de claro
13
carnee!; Co, muntanyM; Sucanna,
II
per ALMO Normand. En Tontean
contra l'alcohol.
acesid matinal (I II a 1. Nil: La
III
Ei
reina Quo!, ni, o zona 1 (farrera;
604004044-d40.004.01rtdr.114o

Avui, diseabte, tarda, a
preus populars, primer acte de:
LA MONTERIA
per Lloret, i
EL ASOMBRO
DE DAMASCO e
N it :
SANGRE MOZA i
LA DOGARESA
per la Clernent i Ferrol i
EL APURO DE PURA
per Pep Alba

0060•44.04.004404.000.100•041
esee+444444444••••~444.

ELDORADO

e I4' 1 15'"
a

50
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Times de luxe a prima baratlaslms. Esparto/wat, amb ao.
tn la de gorna, die de rso peasotes Paren.

El

a
•

Cinema "MIRIA"

Pro g rama eeiecte d e pellIcoles per
a avio, ell3sible. larda, de gos
Quarts de C11.11 a vult, u MI, da
deu a Matee,
Orgullo abatuts, per l'amere' Von
Velo:visten'. Le recompensa Sol L.
guarde; Els vetrabonda; El desees- P
Ole te loe, per Doro ()Mono, Le
Ilel seca.

•

a

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final di lit Ramblat) •
(Abano euro, Dormitori Sant Franela.).
1111

3

S I 1113311
EL GRIMA DE LA IRTIMITAT
Carear de Prevengo, 200
(entre Rambla Cataltinea i lames>

etes. pareis

PETITS IMJNCÍS CLASSIFICAT
a 0'50 pessetes les deu primeres paraulv i
:: 0'10 per cada una d'exces

OFERTES DE

Tramttact4 rapi.
HipoTEQuEe
u. da.
transen. A. A. Pasea t ge de la PM:. S.
(Perra/. Telefon 545a A.

METGE.

Es Beremlla treenldlent per
poblarlo importan,. rer.
roearells Intormesi Farmacia l'ujailes.
Idoilitnancn.
_ - -

MAGNETOS.rie,l'
r a udceepkIal:. 4.,10

CORREDOR

REVOLUCIO!

dro .,ruerles, ivrer.stIn per a nrlirle molt
eonsurn I rimcliment. Adreear- ne: Joan
Arimout. Matenon, 10. Badalona.
wimul~loinneneramsm

VENDES
or .

EST1LOGRAFIQUES , IpalTtl

marca -Diailionit".
11,7,n1. a eh
pcosetes. f gataitella, th, tercer, segon.

LLOGUERS

PÁRADELL

FARNÄC1A PARADELLCOMte Assalt.28.BARCELONA

e a propOsIt per a obradnre
LOCAL10 ellers r p rue, 710c nurct

UNA PESSETA -Pes conacu.130 pessetes.

I lianquil. VIlana. 2. 1, i...11A Bao l'asocie de sant loau . IG, sepan. segara.

1

MM Inglellf
GASTON PALMER

torcer Mas, oGmero el.

mna
t%
Iriduptentarilairf

fulOa Taxis micosis. a. Boston.
Anbau, 110.

TAPISSOS

p;ntats. LI CUS mil

Ecpeclalltat en tapiase% relirlase. Hay>
sield pt ni/aneo@ de triedro! a )C11, gro.
,Gle. 01,141'111e% , etc l'abriCartó de mara
1 incd p urex.-No rednera acoso sisal,
acuccia C1151. MouttalCOD. 501011. I
111nal
----a caemecno7rana
. t e tonedurla.
ENSENYARE
r . •/ . 11 1 , t . II . A T pie rn1qUIns. E.SCre
a L.1 1. 1 BLICITAT, film. :0.

CASA RENE

Tal'

ee I Tnelpilde. Circulare.
cn2crions del trances I as.
copl
teta Siont-516. 1s. Talaron Eire A.

VIES URINARIES. 2:1=
t'ltwg',,7,;.

TORRENT, DENTISTA !X.
1. 1=3. 1 a, ele a a 7. Preus econantes.

Antas. Els toa »argento

BOMBES
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Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui, dissabte, Cany tuco, Joventut triomfant, El secret del
poiltitinelia, La tragedia del
corren de Lid, 5 ton); Tal oom
Den be va orlar, L'emperador
cielo pobres. Dilluns, estrenes:
La reina Carolina, EI preces
d'una rei n a i Els dos corgents

n : nfil•

(po.. u"iMg't

CGIMERAL: 76 CENTIMII

Magnifica filme 1 les grana
mitre/Des de vertiste».
Avui, dissabte, tarda, a
dos quarts de 5. Nit, a lea
deu. projPerió d p no!ables
pellicules. SzircAs del duetto
LES YERARD
ExItés dele famosos sed/bates
LES MELDER
Exil, duilt
Bel-A Ir-Trio
2 Fleooris
1 Grane ovacione al famosIs-

DliERSES

pesseles City. BO orinaran

Extermina rles en un minut emb

L'insecticida

e
e

a

nv titular, está varant la pisca
MET ule de Villanos (Lleyrta). Laso

111 Ir

ilADI-LLAS

TREBALL

PECFUSENCIA: UNA PES5610

Ceihreu de varletate

RAMÓN

3E ri etIA

PUIGJANER

rciik5sevotnitics de st

klonende: %layo, 70

n*.a.

Amb la bomba PUIGJANER ¡'electromotor no sofreix el gran Inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PUIGJANER Paigua no falta
mai. La bomba PUKIJ ANER es Púnica que es garanteix per quatre anys.

ItHEAnP
Sil
trOdecnp...,, elkP

llin;ti.ascusvssmblileet.01,a1
cLono,sreof estucas,' lti.» ters3111vAll..
s'a ruego, material,/

Lo %en a tetta Itb deogiericr
15,4 IN s. PandnElk.

franceses.

altas de la popular artista
PILAR ALONSO
Dernä, diumenge, tres ses.
sions extraordinàries a dos
quarts da quatre, a 1 P S SIS
i a les deu de la nit
PALMER i PILAR ALONSO

Cinema Princesa

L1

Via Layetana, número 14
leleten 13 21 A.
Sempre el Imilrit conjunt de
programes. Avui, dissabio, programa escollit. El secrot del
grandMn (dm, Cl;
el qual es presenta raetnr ms
sublim en miairdura: gran axil
del nen F•igrist i (Iris notables

Dilluns, 31 de mare. Comiat
/ de Pilar Alo n so. Gran lesMELIÁ • CIERIAN
artistas M. da Ferandi i Signo• tival organitzat per la gentil artista, prenent-hi part
l'el: Bar de sorra, rrandiosa
Avui, dissabte, tarda, a les
l'eminent luxaron gagi-gar.
cinta dramOttea. interpretada
cinc, la comedia en tres antes,
ha, 1 la tolda bares/orna, a
por l'ominont artista Vjiliiam
delis germana Quintero,
benefici l'Aall do Sant
S. Hart, Ajuria; Jack busca
CRISTALINA
Joan do Dho.
torn a , grandiosa comMia draNit, a un quart d'onze, quanta
màtica, interpretada pel popu444444444.444***********
representació do la Ilegenda
1111111111111••••1111111111111111•111111011111111111111111111111111111111•311111111
dramàtica en tres actas
LOS HIJOS MANDAN
reauma Dl ta •
• mumeonate
a «mide per a »ayeres
S A A I_
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11
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quarts
Dealb, diumenge, a dos
ID
•
ii
quatrp, primera eecci6, la ei01601111EMPIIIA 1151115 1-1 SALO 011 581111110 DE FUELIEll DPITInnibt4
Muebla. Insuperable prenotes: Mane Nowork, pel botador arlitailtle;
«Media en tres aetes, dote gar- , Aval,
polo- ..
remedia, de gro Salt, LA dona Hl banypolodo
u
mierdnea
d
dla
B mal,
ita» Quintero,
Glady s Wallon ANdalltala 510.111116211 apronte a.
rtrina
U bem ea lame («elusiva). •
l siZt
• g k rireneerjä
Uee111 ame
aluneuwa
5
11111,131111 Interprolaeld per Festunst Mafia Multarlas Gourtet.
•
.
e IS »me muno
%las e ven, i ara, ahmesee,montó
'Ame 646, 1 alt, a un quart d'on- ai ROTA.-Avul,d ussine.
Ins
elspeels1
r
paren reune numen es
116, enema 1 aliene represen- E d'II I, ea drern
Unen"
5
ala de id tarda 4
ins ti mar: um, oP•11114 me •
lo lerdienuin),
me ni. estilas de u. preete•
ingdids
lees
.
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MIMAN
Companyia de comedtes de

material compost exclusivament amb amiant i ciment

PER

A

PER A
MENA

COBERTES

( Plagues de 40 x40 cine, colora zrii clac i roit
( Xaoee onoulades Canaleta de 120.75 5 185 x 114 1 239 x 114 cm.

REVESTIMENTS ( Xnpes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 150 ceatintetres.
Laindes a 'aloa, de difunta [' betas

DIPL1TS per a alzaa, üferalta

......~4,.. •

R

Uralita, S. A

•

BARCELONA. MADRID, VALENCIA, SEVILLA, ILLEYDA. SALAMANCA, BILBAO
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Grageas potenciales del Dr. Soivré

Diana - Argentina
Excelsior

*-64.41444•0444 1 004••••••+a,

-
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3•1140L MOMTAV Mala liSserele Ser Ne base* do sopee 360.. ISAJOB(L'"
Ileenoelesne el bardabas por a remaras ol »Me W110.

14+0.04+4144.444•04~0444

La pelileula gen» Mol, ericen del
moda de "Las bonetas".

Oran companyia de ISTMOles, operetes 1 revistes

am

ea

PRODIJCTE3 MORLINII:
o ambo. mentine (tintan prsonmain per ala caballa Mimes ta.•DEPId.. POLVOS mott adherente 2'50.. CREMA (edee
LarOrti (asar 1
Me arroguta) 2411.. AULA cernlroace (en «n'eri ges eferweeeen41):

.", llissinta "Genevieve

1

rioc

Dtplatt general,
alitabliments DALTIAU OLIVERES. 5. A.

Exclusiva Gaumont

loan, dissabte, datrers ates de
real: entine parid tia mondos do
la dona, serena I Carrera jornada,
el mes gran de la clnematograna
en art 1 grandfositac. Eilts: Lee
cadenas del mateimon1; Lee Illusiona de g en Turpin; Rollete Patho
Lema, diumenge, no, et.v. e estrenes, 1 a prees de nombramos capeetadore. ea projertora la primera .
Jornada de la monumento' pe141d ula: Cla Inundes do la dona. DImedres, 'morra, per Slaztmova, art t

»vi

frAIGUA cHORLINE

Piano, F. Ardévol; violt, J. Altimira; cerio, F. Pérez
arnb la cooperació de
Mero. Pebre, pianista, i
A. Canut, violista
Obres de Strauss, Schumann i
Ardevol
-

EI

De venda • Id arreo. • O gas. 1. calza

gran "Signoret" I de /a be-

Ausment d'orqueste&

4:

CALA o vivo?...

Ele cabells blanca. generalment,
no predisposen favorablement. Devegades, el tenir cobells blanca impoetbilita de trabar una col-locackl. En:*
ra es Mor la situació out aguan mal
crea a la dona, que la fa epartixer
corn a vedo 1 que pot de pendre la
«va felicitar coniugal de Paperichl
precoç de cebad blanca.
No hi ha niel> reme' que tenyir-se,
1 al 'a tenyent amb Algas d'Hernie*
nlngfi bo conciactd, ni 'la de lo eleva
familia.
da
una tintura cienttnca I progrcsalva
o.
d'Hornee
L'Alg
gut Ii donare el seu ande matiç de cabells. Vote metete podre
aplIceree-la. en alguna minuta. En ebsolutament inokmdva 1
no s'exposa al poill d'alees tintures. No li lacere la roba ni 1
cutis, ni te cap mate olor. U (are desapareixer lo caspa. aseatiszare 1 ami cabed, el tonificare, evitare llur caldudo, estimulan% llur crthrença i 'I auavitzare 1 ricare.
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r dturn,,,pa,

Diumenge, tarda, a dos
quarts de quatre

CABEN BLANCS

vernal.

TEATRE VICTORIA

Nit;

'e : CONCERTS

TRIO ARDE-VOL

AYA dissabte larda 1 n11, grana
C
EXITS! Les
programes. ¿INC
pellicules «migues Ensonyant
mosteo I El capador; La formase
comedia Cansina ele lustres mare!, per Perla Blanca; el d:VertlI
Ihm it triomt de Colon, pci -Sol
de les plfrues"; V I Correr capitel
de La tragiulla del Gorreo dl LIS.
Avlat: Ele don eerdenta frenemos

Nit, a les deu:
SOI. DE SEVILLA

PERIAETPalt
- SALA. 0 CAPO?...

Avui, dissabte, gran exit de
la divertida &media PAT.
TY CANDIDAT, PROGRAMA AJUMA, per Roscoe Arbuchle 1 la formosa Júlia
Paye; darreres projeccions
de FERRAGUE, gran èxit de
René Navarra i Elmire Vautier; NOVETATS UNIVERCAL, número 82, I VAGABUNDO DE LUXE, cómica.
Diumenge, estrena en la
sessió de les sis: VANITAT
FEMENINA, PROGRAMA
AJUMA, per Thomas Meighan i Martha Mansfield,
con-, ed
AVIS: Es despatxen bu.
taques numerades per a la
sessió ESPECIAL de diui menge.
;44.41~4440444444~

-CINEMES

dwa, 3 otil Viva. i L'out
Riva

4.4M+,00.15#440+0944+1064,
40.004444$14+011440.04.1144.0*

Dernä, ellumenee, tarda, a les

TELEFON ME A.

04144.11. ..-.441604•00641.0mAateteue4m,

CARAS Y CARETAS, i
LA LEYENDA DEL BESO

.
1

COLISEUM4

Darrers Mea!
Avui, dissabte, nit, a les
del:. El drama en un acte,
d'Amleto Palermi,
PRIMO AMOR&
El drama en dos :yes, de
N. Ovvani,
1 CARBURARA
Derni, diumenge, comiat de
la companyia. Tarda, els
drames Rusidda i San Giovanni daos:Hato. Nit, el drama Rldl, pagllacelo.- Dimarts, debut de la companyia de comedia
ANTONI MARTIANEZ

j.

1

•••••••••••••44•••••••ffli

GIOVANNI GRAMO

Primen actora 1 dirimen, Perras Vallejo 1 Caries Berma.
líeme. directora 1 emeterta-

Teléf« 3506 •

cinc, a preus

Teatre Cómic
re•-•••-*****".•

*Nade timmy

INfflauteasesmuunuumaleasiusawatawaamansaai

Oficines centrals : Plan L López, 15, Telefoas 1644 A I 848 A
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