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Irter lazioI.al no ha arribat a assabentar-s e del
inri . , crisi ministerial de Iugoslàvia. La quasi

El púb
, .Jartr

a

de

, .n publicat només telegrames curts, sense
a . -s noticies: dimissió de Pasitx, consultes
.aps polítics i turnada final de Pasitx al

crir
k fe,t2

ccotícies mínimes, que de tan extractades
)ruc, l 'amaga una de les fases mes inte.2
t , .co-scrói, que és la nafra nil5s enverinada
-e PL-e- .- at..1:goslia. Els lectors del nostre diari saben
. del loe de Croacia., agrupat avui al voltant
v • • 'd de , r.ontent per la política unitaria dels
.:cmonia dins el nou Estat. Per la
".
z. 1.6 sincera que el moviment croata,
l'afirmació d'una nació de Croacia
.
en quant vulgui negar la unitat
, té. -ou fonament. De l'estudi d'aquest
ç- lisió que Croacia no és una nacio, mo:t caratteritzada i amb un viu
witio»al de la gran Serbia o
d•

; : ta

ir:. e les idees nacionalistes, el separa,
• sser. En canvi, a Iugoslävia esta
I eu alisme. I per be que en el programa
contradiccions, ei cabdill croata ha
•u
u vol trencar la unitat iugoslava, i
tonomia federal o confederal.
3 de Raditx poden discutir-se. El
is el fet que té darrera Seu la Inadarreres eleccions generals van
aditx una victòria formidable, que
per
7".'
I .?1S. roes al Parlament.
la lliatil
nomistes no havien pres possessió.
d . p.
aditx, han iniciat una nova tàctica,
e validació de llurs actes. Com que
den.,
al Parlament deixava en minoria
presentil la dimissió. No resultant
dc Pasax,
formar:4'i 1. a uva mejoría amb els actuals grups
Paslt.;. I: t . lat a formar Gabinet, amb el reforç
lents del partit demòcrata.
. tot raetitin •(32 raditxistes és una arnenaea perli,)n
n. No es veu altra solució durable
croates. A Belgrad comencen de
prdi
e . ictual plet serbo-croata representa,
a entendre's amb P.aditx. Segons
tec ,
• andre és partidari de les solucions
-ci
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D'ANNEVZIO.
M'inflan. del diari madrileny "A 13 C"

"Una campaña de difamación contra España. — Gabriel d'Annunzio,
flamante príncipe de Monte Nevoso
(menos conocido por su verchdero
nombre de Cayetano Raspagneta), esta
al lado de Mussolini y veja ejercitar
su ingenio en la empresa gallarda y
patrióiica de criticar lo que estimase
desacmlado en los etos del jefe del

aras

refejidois
al
el
45-

fascismo.
Pero como esto supone algún riesgo
personal, ha preferido dedicarse, cómoda y no valerosamente, a deshonrar a
España, fomentando una criminal campaña periodistica anäkga a la que se
rea:izó tomando como pretexto el fusilamiento de Ferrer.
mi:tnet que entonces, y con la
mismo aviesa intención que entonces,
se evoca ahora la infame y absurda
leyenda de la España negra. ilquisitorial, con el pueblo famélico y perseguldo a latigazos por las calles. Y no
falta. naturaimeme, el tópico grosero
de la, corridas de toros.
Indigna, asquea y mueve a protesta
/a mala intención de este ctImillo de
fz..1serlades.
Sépalo "Gabriel d'Annunzio" y
guarde para su uso particular las lecciones de libertad y de democracia que
los españoles no necesitamos."
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"Dias pasados, según nuestros in•
formes, se reunieron en una comida in,
l yna las prrsonandades que formaban
pa-te del Consejo permanente de y
Mnemnunidad catalana a rau z de la
g

:,i uno
des.rnaron
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La Mancomunitat
i l'Est at
Els nostres lectors coneixen per referencies l'operaciá de crèdit realit.
zada entre la Mancomunitat i l'Esiat.
El senyor Sala n'ha parlat a hastament, encara que potser amb no prou
concreció. Eins ara, la noticia mis
exacta que ha arribat a coneixement
del públic Es el resum telegräfic que
en donàrem en l'edicit3 de diumenge.
Ara, per& que tenim a la ma la "Gaceta de Madrid" en la qual ve inserit el
Reial decret corresponcm. podem in(ormar amb tota prectsni als nostres
amics de l'abast de la disposició esmentada.
En el preàmbul ve justificada aqueota COMYSSid de l'Estat erg el firme

propósito de restablecer el crédito y
prestigio de la Mancomunidad.

En que consiste::: ¡'operació i la
intervenció dc l'Estat? Consisteix en
que l'Estat avato un compte de elidir que ha d'obrir el Sane d'Espanya per deu milions de pessetes, dotsant la Mancenuogitat COM a garantia
els seas crèdits contra les Digntacions
i eh recursos carreras durant el termini de liquidaci6 del crèdit, mis l'Unport deis sosee títob d'obligacions
dels setu empristits que conserva en
cartera.
El Directori, dispuesto siempre a
fomentar el desarrollo de la vida del
país y en el presente caso a facilitar y
afianzar una gestión que se ejerce a
nombre del más paro patriotismo y
enmendando pasados yerras, proposa
l'aprovació del Reial decret, pel qual
es decreta el següent:
S'autoritza el Govern per atorgar
la garantia del Tresor en un compte
de crisdir que la Mancomunitat de
Catalunya obre en el Darle d'Espanya rer deu milions de pessetes, en
les condicions reglantrettäries del BCPIC
i encara, a mis a 10/s, les segiients:
A) El compte de crèdit es liquidara en el termini de quatre anys, al
qual efecte la Mancomunitat inclourà en el sea pressupost la quantitat
corres?onent a l'anualitat d'interessos
i atttnrtitzarid.
B) Mentre no quedi cancellada, la
Mancomunitat no retara negociar cap
ohl ; g.acift enrsa cc: titttgui casera,
les quals quedaran afectes a aquesta
opertació, ni prttdra realitzar cap ennssió nora sense comptar amb la conformitat del Banc d'Espanya.
Si al venciment dels terminis convinguts la Mancornunitat no el fa
efcctiu, s'entendrà vençuda
total de la Mancomtmitat, però el
compte de cridit pcdrà continuar entre el Banc dTspanya i el Tresor,
per si aquest la vol saldar, ne d'una
vegada, sind co els restants terminis
estipulats.
El Pare d'Espanya justificara la
seca petició i la falta de pagament
de la Mancomunitat en forma mercantil, procedint el Tresor im p tediatatnelll a fer efectiu el crMit per la Ha
d'oprenti del; ingressos de la Mancsmunitat. els mutis queden des d'or
afectes a aquesta operació, amb el
carärter de preferenl sobre tatas les
obliqacians que la Maszeouttotitat
unir-eles.

Ta es vea que l'Estat s'ha dit: com
mes ;trilles. mes clars. 1 el E:me, cum
tot prestamista diligent, s'ha afanyat
a cercar totes les pranties perque roperacie no resulti fallida ni amb cap
mena de p2rdna.
ornrorrran•rr.....m.mm•NINMI..1•11•• nn••••n••11111111n••

La resposta deis intellectunis catalans
Dies enrera publicàvem en aquestes
planes e; missatge que una bella representació de la intellectualitat castellana adreçava al Directori militar per
tüanyer's de les mesures que havia
adoptat contra la llengua catalana
Ea anuestes imteixei planes vi arareata: : : roptinO que ros mereixia aquest
gest, incli , eutiblement oportú, i 13rern
Ice constar con/ critiem convenicitt
correspondre-hi. Ens consta que a hores d'ara una representació ben nodrida i significada de la riostra inWlectualitat tos ignat un missatge
resposta que no trigarà gaire a ésser
cnviat a
Les noves 5t te en tenlm ens inclt-:
nen a creare que és un document que
recull raid, forea fortuita el parer Es,:dominant 5n cls med's inttllectuals de
Cauthinya. Serabla que al costat de
l'agraiment que és de hei mostrar daxr.t
1 csert o, ;
II, 1
de ''reis ve han dit narin:ti 4fig!unten per a la riostra 0,:tgua, brr-,
reailrma la intrgritzt del rostre ide;.l
a ,certnal”e dele esperhs
'
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M. PONCHE HA FORMAT EI MINISTiirti

IIMIRIA CONSTRIIIT BEIAND-e,
ESTAT ENCARPIEGAr

QUE
FUGUES

(D • ) neutra> •nvlegt

En 1914, EUROPA COMPTAVA 28 CAN D'ESTAT: 20 MONARQUES 13 PRESIDENTS DE REPUBLICA
Rei de Gran Bretanya: Jordi V.
Victor Emmanuel HL'
Rei
Rei d'Emanya: Alfons XIII.
Rei dels belgues: Albert I.
Reina dels Paisos Baixos: Wilhelmina,
Bei de 'Dinamarca: Cristià X.
Rei de Suecia: Gustau V.
rtei de Noruega: Iiiiakon VII.

Emperador d'Alemanya: Guillem II.
Emperador d'Austria, rei d'Hongria: Francesc Josep le
Emperador de Rússia: Nicolau
Solera de Turquia: Mahomet
Rei dels greca: Constantí I.
Re ; de Montenegro: Nicolau I.
Be'- d'Albània: Guillem L
President de la República francesa: R. Poincaré.
Prekident de la Confederació helvética: 1i. Hoffmann.
President de la República portuguesa: M. D'Arriaga.
EN 1924, EUROPA COMPTA 29 CAPA D'ESTAT: 13 /1[0-

NARQUES I 16 PRESIDENTS DE REPUBLICA
Rei de Gran Bretanya: Jordi V.
Rei d'Itàlia: Víctor Emmanuel II/.
Rei d'Espanya: Alfons XIII.
Rei (121s belgues: Albert I.
Reina dels Països Baixos: Wilhelmina.
Rei de Dinamarca: Cristià X.
Rei da Suecia: Gustau V.
Rei de Noruega: Haakon VII.
Rei de lionniaia: Ferran 1.
Tsar del". to::Igais: Boris HL
Rei del se.rbo - croates -eslovens: Alexandre I.
Princep de Mònaco: Lluís II.
Gran duquessa de Luxemburg: Carlota.
President de la República francesa: A. Millerand.
President de l'Imperi alemany: Ebert.

Presider.t de la República dels Soviets: Kalinin.
President federal de la República austriaca: Hainisch.
Regent de la República hongaresa: almirall Horthy.
President de la República polonesa: Wojcietxowski.
President de la República txecoslovaca: Masaryk.
President de la República portuguesa: Teixeira Gómez.
President de la Confederació helvética: Chuard.
President de la República de Finlandia: Staehlberg.
President de la República d'Estimia: Paets.
President de la República de Leteinia: Tstxakste.
President de la República de Lituania: Stulginskis.
President de la República turca: Mustafe Kemal.
Regent de la República provisional grega: almirall Cunduriotis.
President de l'Estat lliure d'Irlanda: Cosgrave.
A TURQUIA

A INEXIC

L'OPOSIC1O TE MAJORIA
A LA CAMBRA

ES DESMENT LA MORT
DEL GENERAL HUERTA

Londres, 31. — Telegrafien
des de consta:ni/10)1e al "Daily
Mail" que el general tautet Pai-

Washington, 31. —Un representan! del rebel mexicà general de la Huerta, desment quo
aquest hagi mort, com anunciaren els peritedies• — Hayas.

UN s.ncEnDor coNnr.mxAT A
LA PENA IEEXCONIUNIO-PER

MODERNISTA
Roma. 31. — "L'Osservatore

DE BULGARIA
COMPLOT REPUBLICA
DESCOBERT
Paris, 31. — Comuniquen de
Sofia a la "Chicago Tribune",
lisie P 'ha dearobert un complot
republieä, havent-se practicat
centenars de detencions.— Hayas.

Romano" publica la no t icia següent
L'ahat Pionaiuti ha estat con-

demnat per la Congreesacid del
Sant Ofici a la pena d'excomunló.
Altrament els Peno !librea seran Melosos a I'ladex.
El motiu d'aquest rigor es
hit
,1 11.1 re;+ 111,
en ntivvrl i vonnis 5 snionests.eiong quo darretament t t ttsn
fel al dirtgil

trels Alter PI:dre,

retiginela, de rlicant-se a IoTilo-Tarar doetrines
inealay

rnent que ca vo n 1111ft - 1 3411,.
tina irtassa rciiM4lear.,, que t4
d'ai a caorc o.s hrar , ,s ;Ir; ;:har -.Cesquorres. 1.. n 4.:,1111r,..;
res ti multo de:e . E 1115
11 .;,e, no es
zrarla,
sind
pro-,
g-rame . Neu és
home catA
una prttaposieié,
(1.vf,rsos, A idés a m4
q un IiInc.

sobre la politice interior, el di-

Rei de Romania: Caries I
Tsar dele búlgars: Ferran I.
Rei de Serbia: Pere I.
Princep de Mónaco: Albert I.
Gran duquessa de Luxemburg: Mara-Adelaida.

xii ha convoeut urTentment eis
seus partidaris per a una reunid que so eetebri.ra aviat.
Aqiinsta crida olieeix al fet
que el rninisteri esta en perfil,
ja que cls compten
ectualment a la Cambra ansia
mes de einquanta vols de, majoria dainunt dels governants.
-- Hayas.

Paria, maro
Oub representa el nou ministen i Poincard? El jueu reaceionari Mandel definia no fa
gaires dies, en el gran debat

DEL BRASIL
MORT D'UN EX-PRESIDENT
Itio de Janeiro, 31. — Lespresiden! Nilo Pecanha ha
mort.—Havas.

MONSENYOn CIETLAK SURT
El Sant Pare ha
/1 " lria : 31:
tica que rimpeieuyet
mot
naif en
piel; h • rus c o ' .
diearelo

funt ministeri Poincare. Deia:
El vostre ministeri recuil les
dues terceres parts de collaboradors del senyor Briand. Ara
es podrä dir que el mi miniscri en recull els tres tercos.
El senyor Poineard governara
amb els seus contraria. Una
combinació coma:leas d'aquest
ordre seria impossible d'adietar-la en un pafs de costums
politice rudimentario com es
ara Espanya o Italia o en general qualsevol pafs on la Huila politiza no passa d'isser una
caca del cartee. En els paises
normals es governa rada amb
ele contraria que amb els amics.
Podriem dir, per qualificar el
nou ministeri Poincard, que és
una combinació radical conservadora. Des del punt de vista
social sil ministeri da ultra eonservador amb am accentuat malle plutotratic donat per Louoheur Bokanouski. Des del
punt de vista polltic, da un ministeri Ribera!, e6qUEITä, republicà. De fa molt de temps que
a Franca eds ministerio més
grata cap a l'esquerra són els
mis plutocräties. Es un fenomen observat a tots els paisos:
Jalta buregsta industrial i co-

que no cap Len '
si no es la des',"

ved,

el,mal. Mala:
reeixir a en e
declaradainen'

agites(
c,amposicid
possible en ir
cions el trim

compactes.
en una nota pritS'i‘a
nos del Bloc si'
un/ només que .1
p
ca del senyor I.E.ru:ard d
més e la sing.: ;,ereu,
Loes, encara que sie
•
que no nas dé!
preblomatic d,; la m.forle:
tual. Encara rium e' 'loe servi la raaio,:a.

d'un centelle, tis (1,
la Presicid.icia del res,
l'esqucrra.
Jesete PIW%

Fui l clr. diebr:
UN 73. U. F.1717.0,
TQrnern-hi. Surn ,,era tears; Atese
pai, sens de persister:s 1 e.rribern a uesats. Es un ritz que er
bi vs a (es?

mercial, ralla banca té una
concepció más ¡liberal de les
coses que la petita burgesia i
Ja classe mitja i las classes pageses. En realitat la diferencia
que hi ha entre el ministeri
mort i el nou ministeri de que
la. indústria ha substituit l'agricultura. Loueheur ha pres el
¡loe de Cheron. Aquest canvi
havia de tenir por fore,a una
meuéncia en el que podriem
anomenar les "idees esie,aques"
del ministeri. I, en efecto. Berand, el factbrum del classicisme a l'escota eedeir ei !loe al
senador de Jouvenel, director
del "Matin", home més amic
de les llengües vives que de les
Mengües mortes.
DI senyor Poincarj en el sou
ministeri anterior supeditava la
política interior a l'exterior. Els
elemeneistes (centre dreta
la Camb ra ) ii havien tirat sernpre a la rara. En canvi els tetandistes (centre esmirrra)
que aquesta es In bona política. No ea pas difícil de proveure que el ministeri briandista presida per M. Poineari
aceentuarit Aneara mes la dita
oupeditació. El senyor Poineare conserva del mi»ieteri anterior els dos ministres de Unenpació de la Ruhr i p is ela reforça
M Maginot, ministre de la Guerra, m'encarrega,
a mes a 17)Os, de les raciono.
M. Le Trocquer torna ale Teehalls públies refresent per una
ratificaeid que els aeeitionts de
tren semblava que feien im_
possible. De l'Interior se n'encarrega l'honorable senyor De
Selves, conegut anticailintista,
amb 78 anys a sobre. Es un
record cundo. En temps do la
guerra del 70 el senyor De Selves tenia ja un Roe de primer
ordre.
Té una importäncia rixeep
eional l'entrada del senyor Loucheir al mlnisteri. No cal oblidar que pSI senyor Loucheur es
l'autor del regirla de la reconsOuccid do les regions devasta fes i el creador de la política
('acorde amb Alemanya. Potser no costaria gaire de demostrar amb Cajitt tic l'objeetivitat dels debate parlamentaria
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SITITACIu
Ha aornançat la Cnt.
l ecteral II Alemania. r
lbse Mari. ha fet deolarati;
partit del Centre i trase
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torre n* e.etremni.s•oi,..-e•sc"
ria do per Illt,COnOP 1 inte .•12
Perterioe. Cl esik
ola
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La Nova Placa de Toros de Madrid s'inaugurar
protemporada de 1935, destinant-se a la seva teratiaae:
duele de li'emissá. Aixi que estigui terminada, pass.
p
terrenys d l'actual Pla,:a. d'una extensid de 3 112,154
quadrats, a Pssei • plena propietat de l'Empresa. Aqug..;
estan silual.s en una de les iones titi ItIéS ereixcr..
,c
Madrid, i assoleixen ja valor; molt alles.
-2rve:
A part d'aquestes garanties, afee!a • Empresa
d'interessos i amortitzaei,i de les obligaeions, ei r•• • . .Vent.
5 o4/15,
:
de
la
Pla,..a
actual
de
Madrid
i de
brut de il'explotaciú
;pis,
per a la qual re un eontracle d'arrendameidur_
13rorrogabies per lu mes, t aixf rnateix ei 1iTral7r7i-iár
l'explotació de les Places Arenes i Monumental, de r.,roe...
mito 5,
lona, arrendados per 23 anys. segons escr l.ptura
ritzada pel notari senyor Leopold Piodes, a it de 15,12 dl
fona'
1923. El renclimeat brut de les Places de Madrid
q•
nija a 5.000.ti0n de pessetes, 1 passerlt de ss
ni en explotar:6 la Nova PI aea de Toros de Madr

ellelleemineeltie43.

iL1S

U 751 pce,ICS.

Anietlla. a 326.
,,lottgetes, a t27.

c'oert ...:
'11,41 C ! , ,,r; d'Arao,'

de Toros ite Madrid, S. Æ

de 500 pessetes de valor nominal cada una, el
cent d'interès anual, lliures d'impostos espanyuIs
sents i futurs, amb cupó trimestral del dia 1 de yalici
de 1924 i següents, amortitzables en 20 anys, pe t • sor-•
t,eig a la par.
Les obligacions estan garantides pci produz: e In
teere de la v.eada d2ls terrenvs nizteria=s per
d2 l'ac tu al Plaea de Tioros de Madri d. el u
aior superior a 5.000,cao de pessetes, i denles p+A
pital subserit i no desembasat de la Neva 131-1;1
Toros de Madrid, S. A., que puja a 1.50ihj
pessetes.
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La Junta de Govern del Collegi de Nlelges de Barcelona
unica als sonyci rs eot . legtír 15
que en complunent del que esta legistat. hauran de s'urnar les
deelaractons jurados correspollellts ex l'exerelei econbmic que
ara Imeix 1 que per l'ayer-se
prorrogat els Pressuposlos han
de provelr-!re de la Patent respectiva per?, només per un trimestre, durant els quinze priIners dies del vinent 1009 d'abril.
Per al rompliment d • arr.bCaes ongacions e:1 Collegi els
els impresos que cal9 11 7 1111 1 1 per a tilitats Tora
per a pateta s. i curara de Ihir
Eis senyo2,
s poden paSsar per la Socreiarm del Colleg,i tr,tes els
dles femers, des de 11 al 13
abrir, (l n e 7 a (lob, quarls
nou de la larda.
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EI Govern hat, Els vapfstes
MI Hl per decret, el tranivies 1 anibmni30'
13 per celebrar el bus reprendran morts ceitenars
ÐOTZIIEZ POINNILS
plebiscit
de ferits
aval el treball
MILLERAND APROVA LA DECLARACIO MITERIAL ELS SINDICATS EXTREMISTES
ORDEN LA VAGA GENERAL METAL.LURGICA
3t—Aques ta tarda la Caiuha aprovat sense debat el preve de dotzares provieion als, amb
c al capítol de despeses recoles per als mesos d'abril, maig
de 1924.
le crèdits s'eleven a la suma glode 3,0e9.6 09,682 francs.
a Cambia ha adoptat per _me vots
ra 05 el projecte de regalaritzade credits sobre els correspos a 1923. el total dels guata equia una disminució de despeses de
10,799 frenes.
n el projecte, a més a n S-. sana el reembore de les ualeats naportades a terme norrtal.
1 ministre de Marina ha quedat
oritzat per construir des creuers,
orpediners i dos submarins due h,

ran), 1924.

a Carnbra es remira a dos quarts
nze d'aques t a :lit per rebre el prote de dotzaves parts trames pel

at.

a Cambra discutirá &Trié les in'allacions sobre la &clareció mi„•111.—Haves.

1•*
anís, 31.—Sessió del Senat.—A
nou, el ministre de Fiernces ha
entat el projecte de dotzaves
isionals, essent aprovat per 275
contra s.—Ilavas.
SENAT ADOPTA EL PROTE DE REGLTLALITZACIO
DE CREDITS DE 102 3
anís. 31 .—Sessió del Senat.

ministre de Finanees ha
sentat el projecte ele regutzació de crèdits de l'exerde 1923, votat ner la Carn-

rapport de la Cornissid
atices sobre aquest projecte
Da arnb la reducció de certs
dits i la separaeiú da dolerata artioles.
1 Senat ha votat la supresd'artieles referente a diverminisieris, entre eis dials
ren el de Marina i el d'Hle.

*and)é ha separat. d'acord
h la Comissid da Finances.
.ord autoritrant al ministre
Marina per corstruir l'any
' aos creuers, sis torpedíi dos submarina.
Finalment, 'per una quasi
imita', el Senat hal adoptar
atalitat del priafeete . de ieritzaci6.—Havits.

CÍO DE PONENTS DE
PRESSUPOSTOS

arlo, 31. — La Comísala de
nces de la Calibra ha ele. Landry com a ponent • geI del pressuposa i M. Serot
a ponent del pressupost
rs estrangers.—Hacas.
LLERAND APROVA LA
ARACIO MINISTERIAL
Mili rand ha aproduclaraci. ministerial. — Ha-

DECLARACM rmisERIAL DEL HOU
COVEM
in, 31.--La &clareció minis-

aprovada en el Conaell de
.-es indica que el non Govern
tat constituit per realitzar la
republicana, la concòrdia nanal'aplicació de les 'deis sacials,
st a la practica les economies
-tes i continuant sobre tot roe ressorgirnent nacional de rema i de pau esmentada en els
de la Cambra.
a ministres conserven les sepinions personals, pub suborles consideracions secundarles
solució de prebleines dels quals
l'esdevenidor de França i

JBLIC1TAT

2

S TRES PIONRATS
PINIVES
per Gottfried lacHer

prosseguiran sense defallir la política exterior desenrotllada pel Govern precedent.
En el que fa referencia a les
güestións d'ordre interior, el Govern &manará a les Carnbres els
vota de les dotzaves reintegrables i
la reforma dels impostos sobre la atta-a dels negocis i el regim de les
pensiona, sense crear noves despeses, que no estan cornpensades
ingressos normals.
El Coreen Semana al Parlament
que continui inexorable en mantenir
Ia.quilibri del Pressupost preparant
amortitzacions i adoptant les mesures que cregui necessàries.
La política de reconstitució de les
regions devastades continuara, excluit-Iii, peda teta forma d'inflació
perquè fins a aconseguir un acord
arub els deutors la situació imposa
al Govern francés una gran atenció
i reserva.
Unes finances sanejades i sòlides
són en aquests ¡comente indispensables i constituiran una garantia que
excicgui la possibilitat que comenci
de nou una campanya cont la d'aquests dies passats.
Atinaste política financiera és Condijd especial i nonlós permetrà:
1.—E1 desenrotllament d'una política general dios de la tranquillitat
dels esperits, de la pan en matèria religiosa i de respecte a les Ileis repaz
blicanes.
2.—E1 desenrotEament d'una política económica que estimuli les iniciatives privades, la prodacció agrícola i
industrial i l'augment de la riquesa
prosperitat del país per mitja d'acords
entre les classes patronal i obrera.
3.—E1 desenrotlianunt d'una política
colonial que doni tota la seva valor a
les riquesees d'ultramar.
política social, atrevida i
generosa, humana i __fraternal, que no
reculara clarent de cap progrés.
Per tot això cal que eis republicana
franceses no es deixin portar pels partits revolucionaria ni retenir pela conser radars.
Na acceptera la dictadura del proletaria t ni la dictadura de cap borne
Es la Nació la sobirana, a la qual
dentara acatar i ajudar amb els nos-

tes Iteras; pera ningú té dret de
substituir-se.
El dia en que quedi plenament acom
plert el Tractat pel (-mal haurem obtiegut les reparacions, la seguretat i
la justicia, Frasea sera la primera en
donar exemple de magnanimitat i per
la mateixa rae, que ha contribuit en
gran part a la independència de les
petites nacionalitats després no ha
d'ocasionar cap perjud:ci a l'amoriat de les nacionalitats petites o gratis
que formen l'Eurapa.
França procurara eixamplar la Secietat de les Nacions a la qual des de
fa quatre anys esta cemaiint el sea
deure exercint-hi el paper de part conciliadera.

Que Franers prengui garantías en contra d'un dentar fallit i que ronialigui en manen
enfront d'un poble que malgrat
dsl Traetal multiplica les seves
organitzacions militare, no podem admetre que es dedueixin
conseqüències falses i enganyoses en perjudici seu.
Franca sent una grans desigs (l'arribar quant abans a
un aeord arnb els aliats sobre
les qüestions de la saludó de
les guata depón Earranjament
de des reparacions i de la seguretat territorial, pera no podrit retirar les trepes de ea
Rima sine, a mesura i en la pro/torció que Alemanya efectui els
seas pagaments.
França no pot canviar prendes positives per promeses buitar, la terra on són per setnpre Inés,
i en caldre també hi representen un
Dorne. Perú Jobst a penes sabia
on era; les maneres de fer i les habituds dels suissos li eren incomprensibles, i Cela noinós de vegades:
"Si, els suissos s n',1i una gent molt
politiza). Segurament la política, jo
en/ peono, es una cosa molt bonica
quan sli té tirada! Perú jo, per la
mera part, no n'entenc res, a la mera terna no s'estila". Els costuras
dele seldwylesos li repugnaren i li
fe:en angúnia, i quan portaven de
cap algun aldarull o elguna manifestació s'arrupia trernelant al recti
mes amagat de l'obrador, temorenc
de morts i assassinats. I amb tot el
seu únic pensament i el seu grao
secret era de romandre allí fins a la
fi dels seus dies. Per tot arreo de
la terra són cezampats natiesta mena de justos, que no s'hi han desgranat per cap abre .motiu, que per' qué haa te- bi;,*, e ,..',_,i;:_c.m: 1 .i:xn.' a
cte la bona vida, i aliaga silenciosathent, sense enycrança per la patria antiga ni amor per la lacrar a, sons e u:1 esguaró per la llunyania ni
per les cosca pròximes, i per tant,
I,.s'assemblen • ntenys a l lu tsne *n'in%

h estigia ba am tinc la pa, diu hom, pecó aquest preverde resta,' intacte per a aquella
en la nora patria poden prcr real ment una causa millor i
!aria de Pur henestar, que ami)
lince decisió han sortit inón
a a fer fortuita a cops de puny
irar-se allevats, o que repar.
. 7 4'11^ cstat le coses inrte íle 1, aaeint al cear.et
,Pto ls...-,
•
u la' :a banda del inar: 9
dgui han trolait amica
en iier paia, o &a/Instan\ -1.,.r.,.m.,. a 't.,
i,...1mna...-3,.., han estat fermata
I Itie hurrei reteís amo- -trine no 'riza a aftuells organkties laa la .:Saf, allMtn,” ea.; e .,...• ;
1 ...5 r.tid a 'aava4 -ra •ze/nuva '7urat de Itor bel '
, 't•dx.
n

•I

Londres,

st .—Al "Morning Post"

li comuniquen d'Arenes que alta publicat un decret fixant per al dia 13
del propvinent abril la data del plebiscit
El Comité directiu dels elements
republicana i Iliberals organitzarà una
campanya a favor de la República.—
flama

EL GENERAL METAXAS A
GRECIA
Londres, 31. — Segons nMicies rebudes d'Atenes pels diaris d'aquesta
capeta!, se sap que el general Metaxas
arribara a Grecia el 5 del vinent rifes

d'abril.
En aquests moments, es impossible
prejutjar cl rcsuitat del p:ebiscit que
es projecta.—Havas.
LA DARRERA SF.SSIO DEL
PROCES HITLER
EXTR.AORDIN ARIES MESURES
DE PRECAUCIO
Munich, 31. — La poiicia ha ;eres
mesures extraordinarias de precaucsa
amb motín del judiei relatiu al preces
Hitler, del qual se celebra denla la
darrera sessió.
Amb l'objecte d'evitar desordres,
han estat prohibides totes les reunions
i manifestacions politiquea.
Han arribat nornbrosos reforços de
pulida a aquesta població, amb ro5jecte d'atendre degudament eis serveis
d'ordre pfiblic.—Havas.
EL PRESSUPOST IUGOStAU

Belgrad, 31. —La Cambra
adoptat per 124 vals el preseapost després d'una sessió ininterrompuda de 39 Dores. — Hayas,
des, pera si serva la forma esperanca de que grades a l'informe que han de lliurar aviat
els técnica a la Comisaba de Iteparacions, es pedra arribar a
un aeord general.
Tan aviat com hagi estat lmrat aquest donument estarcir,
disposals a examinar-lo en smid
deis atleta per tal d'aconseguir
la solada definitiva de/ problema.
Siar ibee alguna potancia, extraviada pel militarisme, per
"el dimoni do la revenja", o regada por l'odle a volar destruir
l'Estatut es/aovar i . torhar Pordre ja restablera per recobrar
si no en tot en part les províncies dealligades de la seva dominneiú, provocaría la indig,nacid da:S nitres països.
Respecte de Ei-anea,
que demana es que sigui ~AL
el Tractat de Versalles i que es
compleixin tots els compromisos contrets. -- ?Taras...,
EL C. DE SINDICATS EXTREMISTES ACORLA LA VAGA
GENERAL DE METAL.LUR-

GICS
París, 3 1.—Diu "Le Journal" que
el Congrés de Sindicats extremistes
del ram metallórgic ha rotat en un
principi la vaga general, malgrat opasar-s'hi una forta rninoria.
Sie nomenat una comissió la qual
fixaria la data en qu:r hauri de tenir
llar el moviment vagnista, que oC711lila anar per camins d'un tracas indubtable.—Havas.
ESPANYA ALS JOCS OLIMPICS

París, 31.—Entre les noves
naeinas que elan inscrit a la
!lista de participada en els Joes
Olímpica, figura Espanya, que
andlierir ahir.
Almenys intervendre en fut..
«bol, tennis, natació a polo. —
Hayas.
31. L.ettRENT EYNAC CONTINUARA ELS SERVEIS D'AE110N AUTIC A
Peda., 31.—M. Laurent Eynac
continuarìa dirinint els serveis
d'Aeronkiert, var ó cense cap re-

L'acera fa prez per rife•
renda
Londres, 31. —Avui ha tingnt
Roo el referèndum deis empleats
de traruvies sobre la qüestió de
l'acceptació o no de les propiasicions patronals.
La majoria dets empleats, que
sumen un total de 9,428 vote,
ha aeceptat tornar al treball,
volant en contra 4.377.
Els tramvies i autömnibus
reprendran densa el servei.
llacent sorgit algunes
tate en el curs hei referanduna
al. Bevin coligue al ministeri
del Treball diferants cops, celebrant diverses entrevistes relacionarles amb el cure de l'esmentat referenduira—Havas.
L'IMPOST SOBRE LES F011a
TUNES
Londres, 31.—El "Doily Heraild" anuncia qua aviat lii hant'a a la Cambra Cela COMIllle un
debat de molla importancia sobre la qiiestió de l'impost especial, pagador una so/a vegada, sobra el total de les fortunes particulars.—IIavas.
VAGA D'AVIIDCRS
París, 31. — Telegrafien ne
Londres a "Le Journal" que el
Trust. de pilots que a partir d'avui engloba a toles les Companyies du transporta aerie,
disposen a declarar-se en vaga
per jutjar inauticients Hura
sosas.— Havas.
Londres, 31. -- El aviadora
cavila que presten limas serveis
a l'aeractram de Croyden loan
anunciat que es declararan en
vaga dernii a la eit.
El mol i u cl'aqursta resolncid
es la circumstancia d'haver-se
fet carree una nri a a Companyia
de la direeció deis serveis i no
estar satisfeas els pilote aviadora amb els nono sous que els
han assignat.
Es cuas que abans de demà
.al migdia estera solucionada
aquesta qüestió.—Ifaus.
Londres, 31. — Els aviadora
eivils de l'aeròdrom de Croydon
esIan virtualment en vaga.
Avoi no ha sortit cap avió de
S r., 1,:ni regular per a una destinad() una mica alluayada. —
Havas.
e •
--

EL COMITE DAWES ACABA
L'EXAME N D'a laGUNS PUNTS
DE VISTA
Paris, 31.—El Comité Daeves, reunit cal sentid plenria, ha acabat
l'examen d'atea:11s punto • de viste
que encara estaven en suspens relacionats amb les qüestions tècniques.
S'espera que la Cornissió de Reparadora diasatte haurà rt:mt les
pondacies dels dos Comité..,—lla
-vas.
P,EUNIO DEL COMITE
BANCARI
París, Cemité Bancari s'ha
reunit aquest metí, tractant respecte de diversos assumptes d'ordre financien—Harma

ALS COMUNS
UNA PlIEGUNTA QUE REMERCIA mACDONALD
Londres. 31. — Cambra deis
Comuns.—Un diputat pee Pirita
al Govern qui paga les despeses
de Piarereit francés d'ocupada
del Sarre.
El senyor Macdonald dóasa les

grades a l'esmentat d:putat,
client-li que la seva pregidito

tribuciú.—Havas.

ha presentat l'ocaaid de ractifiear una declaració errimia formulada a aquest propasa la
setmana paseada.
Le S desposes de les trapes
franceses trocupacid del Sana.:
---afegeix el senyor Macd p
-nald—sepgalGovernfaces.—Havas.

de l'aire i de l'aigua cap als indrets
ocasionals on prosperaran.

altres anal) l'interès tres gran, palpant i remenant les boniques cite-

Així visqué Jobst a Seldwyla Tus
any darrera l'altre i amuntegava de
mica en mica el seu tresor secret,
que tenia colgar sota una rajola
In srva cambra. Cap sastre no podia
gloriar-se escara d'haver guanyat
ainb ell ni una malla, porqué el vestit de les festes que portava en venir al país seguía en cl mateix estat d'aleshores. Cap sabater tarnpoc
no l'havia fet amollar ni un xavo,
perquè encara no se li ha-cien foradat les soles de les sabates, m/c a
la sera arrileída ardas-en el defora de
la sera valisa; perqué l'any només
té cinquanta dos diumenges, i d'aquests nonnIs la meitat eren esrnergata en un tomb de no res. Ningú
no pocha, y antar-se d'haver %dar nai
a la sera nVI lana mornaa gro3sa ni Inemeda; petque enema. reina el seu
jornal Ii deaapareixie a lente de la
',• 7 1 ., 7 7",'inisteriosa, i tins quan
•
f ,:i7 :4 el portal de la vi:,
porrava null un :taro, de manera que
no tenia possibilítat de drepremir

res i [munes i deisant a l'Ultint que
les doces, que l'havien pres pa l comprador mós adularan, se n'anesaia
totes csbalaidea; i el!, felicitant-ve
per la sera temperancia i st eb una
tranquina satisfacció, rnieaea 'eta
companys corrí e3 menjeven lea ponles comprades, repartint-los rail petits consells de com les barica d'escanear o de pelar. Perú a í:.i mera
ningn no aconseguia y ema d'en una
sola moneda, tampoc teingd no rebia mai d'ell una paraula trueca,
una exigéncia injusta o una mala carada; Inés eriza elndIa tots els traetes de la manera ruda curosa i no es
prenia malantent cap folga que
herí, — - renetéa a r e
41; i tot i
que era euriGa ;¡:“. 1ji,dic -.me cl prciek3 ile tota mena els xa-

res. Quan a 'l'obrador entraven
amb eíreee. ereate e perca 1
eis :tarea trearXelore eatietelen Inre
cpmits, clt !alabé ten: a ttt q í un
,t2tr. ,14, e> quaill sala,
1 1 ,5

▪
:„ze

0'sta. ett

(arderles i disestaaleale,..--aeraua h
proPortrOrraeen tut . passarealps- ura.toit, Incetre. d'altes :Arias ee
rat•en a llurs toscoi l' • db, es
dava bé
bé proa 4rembet..7-se

A Saint Paül (Alaska) ha

caigut la neu una) una intensitat tal que cobreix el sal amb
una capa de 18 polzades, gruix
potser no eonegmt fins avui.
A ea regid de les Muntanyes
liocoses hi ha hagut una trentena de persones rnortes.
En un gran nombre de lloes
la violencia de les aigiles desbordades ha tallet les vies férrieS 1 ba negat i destruit p0Mes,' sencers.--Havas.
ESFONDRAMENT.-25 MORES
Charleston (Estat nie Virginia), 31.—A conseqcéneia d'un
esfondrament han quedat Siamfats 25 minaires. — Hayas.
LA CAMERA APROVA
PRESSUPOST DE L'EXERCIT
Washington, 31. — La Cana-.
bra ele Representants ha apta,Fueren,
val el pressupost
que puja a 320 milions de datara. — hayas.
EL MANIFEST DELS
DEM OCRA TES
Berlín, 31. — El Directori del partit
demócrata ha publicat un manifest
electoral en el qual dio que cal manten:: a tata exe.ta el pritrzipi segons el
qual ei petate alcmany no considera el

tractlt de Versalles com una solucid
definitiva.
El manifest acaba dernanant que es
defensi el territori alemany contra tot
atan de l'estranger.—}lavas.

ELS PATRONS MINERS ES NEGUEN A CONCEDIR ALS
OBRERS L'AITOMEN'r QUE RE-

CLAMAVEN
Denlas, 31. — Telegrafien
d'Essen a l'Agència Wolff el
que segueix;
Les societats de patrona miners sla.n negal a concedir al;
obrera de les mines l'augment
do salarie que per valor d'un
trenta per cent halada reclamat
aquests darrers.—Havas.
Ers MINAIRES I LA "MICUM"

Ditsseldori, delegats dels
Sindicats d'obrera i empleats de mines
de la ,Ruhr slan prescntat avui a la
"Micurn", demanant participar en les
negociacions que han de cotnenear amb
el Comité Cela sis representants relatives a l'acord adopta: en el mes de
nocembre altim i que acaba el 15
d'abril.
Les próximcs negociacions tractoran deis lliuraments de materials a la
Ceanie,si6 de Reparacions.
Els delegata 'alces Sindicats, scnsc.
participar en les discussions, citaran
en contacte .arnb la "Al:cien", per tal
dr rebre lotes les informacions necessaries respscte dcl resultat traquesta diacussi6.—Havas.

cn aquesta edat, sense que ningti el
destorbés, ce trobava com el prix
a Paigna. Sobre tot de nits es gendio de la bella amplayia del IEt, i
aprontara molt económicameht
bona temperada per r'escabalar-se a
la bestreta deis dies venidors, triplicara la so y a persona, canviant contittuament de jeia i imaginar-se que
al Hit hi baria tres individus alhora,
dels quals dos pregaven al' tercer
de no estar per ella, i de posar-31i
ami) tota la comoditat. Aquest' tercer era di mateix, i davant inrilució i'embolicara voluptuosament
amb tot el cobrellit, o eixamplava
les cantes tant cara podio, s'ajeia
de través al Ilit o lii feia tombareIlea amb innocent alegria, .Uiiedia.
pecó, que a . entrada citi i • 31-7.
al hit, arriba inesperlernient .-un tai14 Ierankeri, CM a óbtetint feline Ion
,gotadatit - péi lit iiitstrt,esa a . aalceva,
arcbst idcstiva preeisament eaenelan 4 p!'.:Ci aMt
eao ala pena i

LA CAMPANYA ELECTORAL :: ELS.
TOS DEIS PARTITS :: LA WESTIO DE L'IN

D'ALEMANYA A LA SOCIETAT DE NACIONS
Aix-le-Chapelle, 31.—En una reunió
del partit del Centre, el canceller, senyor Marx, declara que Alemanya ha
de participar a la Societat de tiacions
amb igualtat de drzts.
El canceller protesta contra l'actitud anticonstitucional dels nacionalistes i acaba afirmant el seu programa

dc pau a l'interior i d'intelligéneia pa-

cifica amb les abres nacions i sobre

bases equitatives.—Rayas.
Hannover, 31. — El caneen« de
senyor Marx, parlant de ringrés d'Alemanya en la Societat
les Nacions, ha expressat la seva opinió favorable per ingressar al dit organisme tots els Dobles, per?) ralldint
tots d'ignals drets.
Afegi que Alemanya ha d'assurnir
valentment la pesada anega de les
reparacions, i afirma que la política

de compliment de les obligacions contretes Entre dcl dimit de les possibilitats, ha d'ésser la veritable pontica
d'alliberament del poble alemany.—Ha
vas.

a••
Hannover, 31. — El senyor
Stresemann pronuncia un discura a l'assemblea del partit
populista, tractant temes de polítiea exterior.
El ministre d'Afers Estrangers nsanifesta que les relacions d'Alemanya amb els altres paisos no poden- ésser altres que aquelles que corresponen a un país desarmat.
Tractant de les reparadons,
manifestä que el Govern del
Reich no s'havia compromès de
cap manera a acceptar o rebut-'
jar per endavant l'informe dels
(actúes respecte a la capacitat
de pagaments d'Alemanya.
Critieli durament els nacionalistes per llur agitad() desmeSurada davant les vinentes
eleccions, amb la intenció de
conquerir una indeguda pre.
ponderameia política.
Es d edolcIre aquesta agitació
i aquesta actitud quan tan fàcil
els Itantia estat apoderar-se del
poder ara totes les responsabilitats i preocupacions que els
san aneXes.—IIavas.
EL MANIFEST ELECTORAL
DEL PARTIT POPULISTA

Hannover, 31.—El manifest
eletoral publicat pel partit populista rebutja l'abandó de la
mínima part del territori ocupat.
Sondemna els atemptats i els
cope d'Estala
Desaprova la política de compliment del Tractat, adhisc aceeplant que Aleinanya ha de
reataran importants sacrificis,
Ei inanifest acaba dient que
ha de confiar-se en el ressorgiment de la grandes° d'Alemanya.a—Havas.
El rneviment e!ectora!.—Unitarisme i federalisme--L'estabilnzacii de l marc.—Sociaistes i comunistes.—Els
pcpulistes.—Les escissions.
Eis les assemblees popdlars
a llemanyes els oradors polítics
desvetllen Falencia de Ilurs anditors Avers la importancia decisiva de les eleccions vinents.
Alai, el líder demberatie Hilas
deia no fa gaires dies en un
mitirip celebrat a Berlin que el
futur Reichstag haur à de pronunciar-se sobre les qüestions
fonamentals que hauran de servir do plataforma als candidato. Lista electora barman d'esetItìir efitre Punitarisme i
federalisme, això es, entre la
República i la Monarquia, o Oilaquesta esperarlça s'abandon2) amh
un callat s is;iir a la seva sort, esperant it Ve''''C venir e i a CO3
p a les
pel robrellit. Per:, que parat es queda qt!all el nou
arribat, tot i que era un baveres, se
li colea al Bit emb una cortina salutació, s'arratili tot pacífic i civil
com CII, a ladina nora ‚Id lImt, i en
tota la nit no el molestara per . res.
Aquesta inoida aventura li acaba de
tal manera la tranquillitat, que rnentre el hacerlas dormia ermi tm sala,
ell aquella nit no aeluca l'ull. L'endenla de mati observa, amb una curiositat extrema, el seu meraveilós
company, i reió que ja no era ;oy e, i que amb ateures paraules
formava de les t'• •• '• i te.
vida de robeader, eaamantent tal
cota ell leo batida tel. Aixt mie
lohst ho remarca, es pana eu guar
dia i calla, cona si es tracte3 de qui
sap quina misteris, In/ l!Cnes mes
senzilles, .peró provani en cat..:
trettfondirtl secret del beverést
•
qué que 'aqtlest- en ts.
eia vete e de -iltínrr erít

els peus -mine coixins, quan el
taraster entra, &lea- la :e:xtaea vahea en terra • cen.nenea ttut jara a
r
despullar-se, pesqub venia rendit. larda
1,1e,.••prielfie i
jobbt, ctlui oc Urarrivc, cicent La volla i s'e:41dt, tigid,„),M,v1 sea une ort.
-de
.11e va ;0.4 ,
z eloote!,
ginart centras i'la . Nut, ,vettsitat.:
• • ei • Sittat •- •ViviatAtM4,
>v.1.14-61-1 ittr' mierra de.W11-•.'
inaa,i
'
•- *..u-41"- „Itai
!' s'

.1): . • '-se atrapar Ci
ha, a 7:7.0 stinia, asa 4tal.•,.ta.itn7g
e pra •-..I.I.c de eaviese j

rime:a vera:neta
m'ami t
'j'a- t e:
•
• •
•
gtV

Paria, 31. — A "Le Mallo"
li telegrafien de Londres que.
les darreres noticies rebudes
<l'América registren forts ciolons que s'estengueren durant
la nit del 29 al 30 per les Munlanyes Rocoses, causant la mort
a a30 persones, arribant a cent enars els ferits.
Per la mateixa causa s'han
produit gratis inundacions, que
han causat estralls de consideració.—Ilavas,
Londres, 3L — Telegrafien
de Nova York al "Times", que
fa 48 llores un horrorós temporal causa ilanys considerables en tot el territori dels Estafa Unas.
Es tenen noticies ,d'haver
mort mes de quaranta Persones
a conseqüència de les reedita
inundacions.
El nombre de ferits pasea
pasea d'un centellar i els danys
materials calculats -fins ara excedeix de den milicias do dblars.
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buz entre la dictadura del pro-

letariat.
En ço que es reerelx a

leg

reparacions, els eleclors es tro. t
baran collocatss davant aquesta
alternativa:. o bé da República
de l'acompliment, o bit la de'la
resistencia. Es de remarcar que
tla majoria del bloc es coloca, s
propòsit d'això, al mateix punt
de vista que els dpmbcrates, el .president dels quals, amor e
Koch dala fa p qcs dies:
—Estem, en principi, contra
la signatura del Tractat de pau;
perb, puix que es signa!, voleia
mantcnir els nostres compro-e
misas.
Una qüestió que tugark tamA
bu un rol en la Iluita electora/.
i a la qual els electora Muna
de respondre, és: quina coaliei6
ofereix mes garantits per al.
manteniment ele l'estabilitat dei
marca De darrers de novembre
ença, Alemanya ha emprès un
cami més segur. Perb el perfil
d'una inflacid nova pot reapai
réixer i els republicans ale-e
rnanys estan persuadits que
sorgiriia novament, si l'entrada
victoriosa al Reichstag deis
perlita de la dreta 1 deis cornisa
nistes influís damant la po-e

lítica interaliada dirrant.
Reich.

•
•Tots els partits " es presentrea
confiats per eaoornanar thar aihr
guretat als coreeligionaris. Ad4
huc els socialistes, la pollicg
del quäls sembla molt amena-a nada pels comunistes, els que'
reprotxen als ptimrera, (Marre
saerificat Mis ftn414, de
rp-t
voluei6. Els atI_Llinitd
ttieet at de
traició enNers el proletariat:per
haver permés al,capitalisme d'atacar el principi de-da jorna4a
de vuit ho yes a la Rhenänia, on.
els Sindicats han reculatdavant

dels fabricants. D'ad
que els cabdills socia:listes temin que milers d'obrers no es •
passin al bortzevismq.
l'ofensiva

Tumbé eta populistes temen
defeccions. Comptaven fans grg
en Hure ranga la majoria dels
funcionaria protestants, ele
q-uals, no cobrant actualmene
sind la meitat de /inr sou antro;
donarais cura lliure a llur malcontentament, i es passaran
partas de dreta.
Es visible que ylk:seva ala

dreta maniiesta tendènciesseparatistes.
•• t.- • Com a detall important hi bid
el de la premsa de Stinnes,*
cornbatent Siena-emana i anuo-,
ciant que "el Reichstag nou
integ,rat. moilt diterentraent
que el vell i que la seca acció
sera lambe molt diferent". Arab
aix° lauern alludeix el famde Directora del quäl tant es pub%
en canee Cano, i en el qual
Stinnes havia de representar-hl
a -primer pla.
Tot això assenyala un perill
evident per a la democràcia alee

manya.

*••
Un símptoma de la deseara-,
posició dels partas es el grau
nombre de partits 1 grupa 110-1
l'elle. Hl ha un partit rapu.blicä
nou, un de socialista i
d'evangelista. El centre s'ha
escinda en dos; els populistes,
lambe, com havem dita i la
social-democracia perfila davant el seu pròxim Congrés.
cal dir que el nombre da proa
grames i de proclames és ip-i
linit.
a mitges paraules i amb marrades

gracioses. Cap dels dos no donava
una resposta clara i raonable, amb
tot cadascú al cap d'unes guantes
hores ja sabia que l'altre era més
o menys el seu perfecte sésia. Com
que en el transcurs del dia Prid..alin, el haverés, corregué mames vence/es a la cambra i stil posá a tras-

tejar, Jobst apronta aixi mateix
vinentesa d'esquitllar-s'hi, *entre
seia a l'obracker, i escorcolla
al vol els efectes de Fridolin; però

no descobri res, sind gairebé les
quatre mateixes cosetes que en mar r
tela posseia, per folgo., un ninó d
bolquers, i en comptes d'un.esquin.
erat manual de francés per al pele. .
7
5 tant en tant fulleja
entre Ir.s coses del haver za trogl
en !libere beta rellinat and, el
"El tint en fred 1 en calent, manita
indisixusable pei • ale tintore•
Dins,
hi fui 5, errrn e 7
“ Yolvora pela
7,•,7.?*` 5..I.V,nlent

,

.41

1AVfM Qà ,

9. Plaça Catalunya, 9-

.ditt s VII Meten!. .
"Uivent de feafondrantent dItt
ole al matt . a'havla vial una es,
guarda al ' Pont, que eregneren
insIgnifieant. A les set de la
NOTA NECROLOOMA
tarda • resguarda ja era tan
grossa que 111 °tibia un braç. ANTZE/RAMENTII pu AVE1
MATI
Cine de les vfotimes fluitarprt •
desesperadament amb l'aigui.
Domènec Quintana, de Sq cuya,
Passeig del Mont, a 1 , al temenBarcelona

neRamummazazzazimmad

MORT DEL GERENT DE LA

TRANSATLANTICA
Madrid, sz.—Ha mort el gerent de
Transattäntica i senador vitalici,
Gil Beeerril.
DIVERSOS ATROPELLS
Madrid, 3t. — En el campionat de
rabanchel, un automòbil ha agafat
soldat del regiment tutiatat Manuel
Gallardo i el soldat del regiment d'ins‘nseci Manuel Fernändes.
L'auto apagä els fars i emprengué
etip ida fugida.
Ferrandez es troba gravissim i Gallardo, Uva.
— A la carretera de la Coranya, un
azi agafà el ciclista Caries Garrido,
lebtant-lo en un estat de gravetat.
— Un auto agafà, al passeig del
Pardo, el guàrdia motorista Miguel
Donato, causant - li una fcrida heu.
••-- Al passeig de Recoletos, un auto
srollä a Ernest Robledo, el qual es
roba en estat gren.

La Fira de Mostres
de Barcelona
Madrid, 31.— Al despatx oficial del
•ots-secretari del Treball es reuní
ihir el Comite Central de la Fira de
nfostres de Barcelona, amb assistenia dels seus director i administrador,
enyors Barcelä i Palouzié, els quals
losaren a coneixer diversas caracteistiques de la fira que s'inaugurarà
31 de maig i que, sens dubte, doaran molta mis importancia a la
'ira que la dels altres anys. Envany oferirà una alta novetat: el
oncórrer-hi, en bloc, rExposició
'Articles de Menage, (Me tant d'èit assoli darrerament a París. A
les a més, hi concorrerà una nodria participació belga i una zara ita.ana.
A les quatre de la tarda fou reimt
I dit Comité Central, que presidia
I sots-secretari del Treltalt pe) pee.
dent del Directori Militar en el seu
2spatx del ministeri de la Guerra.
1 general Primo de Rivera escoltà
ab especial atenció les explicacions
• se li donaren sobre la Fira. S'inressä per la sera poixanca i va
- observacions, dient alhora el que
`eressa a S. M., especialment per
ctar-se d'una de les regions d'Esnya que mereix especial atenció al
iostre monarca, en norn qual ofetambé el senyor Primo de Rivera
mar a la propera Fira el major rei el seu concurs, mäxim tenint
es compte la quasi segaretat que la
/ era celebració coincidirà amb la vita a Espanya del rei

ELS RABASSAII1ES
\ Madrid, 31. — Ea el rapid de
emä tornen a Ba'réelíina • Pex-l iputat senyor Conipanys -i el
resident i delegats dels Tabasaires, senyors Riera, Esman-

ia i Bonastre.
El senyor Garrapateaba 'electaat que al seu judisd el Directo: té molt de treball a fer enira per a l'estudi del problema
grari. L'ex-diputat per Sabaoil no ha volgut for cap declaaci6 política.
Aquest mati, el senyor Comanys ha estat al domiedli dels
anyors Sänchez Guerra, Meluindes Alvarez i Domingo, i
bit visità el senyor Lerroux;

Els temporals
Madrid, 31. — Segons les no:cíes oficials que es reben al
overrt civil, los aigües eont 1uen clecreixent. L'alcalde d'Aanjuez ha passat una comuniacid al duc de Tetuän donantcompte dels treballs de salament realitzats i deis auxilie
restats a les familias d'Al g aor i Mezaragaraque. Aquests
erveis es feren amb la maer valentia i amb parill de les
idea, segons din l'allalde. En
:gnus casos, afegeix, hi hagud
enlabie heroisme, com passà
n el salvament de mes de vint
encones, entre les quals hi hala dones 1 nano de poca edat,
ne hagueren de pujar al tentat
'una casa que començava d'enansar-se. No s'ha registrat cap
esgräcla personal.
VIATGERS
Madrid, 31. — En l'exprés de a-,
lunya han arribe el governador de
ncelona i els senyors Cambia i Vensa.
ACTE SOCIALISTA
Madrid, 31. — Ahir, a les nou del
ati, se celebrä a la Casa del Poble
cte fraternal, organitzat per l'Agru:66 Femenina i la Joventut Socialis, per commemorar l'aniversari de la
va respectiva fundació. Hi estaven
*ate donya Maria Guerrero i dan
erran Mar de Mendoza; la senyora
terrero no hi twist!, per estar can.*
fla

Parlaree ab senyors Olalla I Coree; miman prommeil uns elogis a
alai ardides, qae toral n y* t'ataos
el senior
enior Días de Mees..
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L'AFER DEL BANC
DE CASTELLA
Madrid, 31.—Ey Banc de Cartagena ha presentas una non denúncia
contra el Banc de Castella. Diu que
s'ha vist perjudicat en un xec de mil
dòlars i un altre de 1,5055.
— L" Heraldo de Madrid" comenta l'afer, dient que el Baile d'Espanya no s'ha portat com la Ilei mana,
car no ha contestat els oficia que
li dirigí el jutjat, demanant - li antecedents duna comptes de crèdit.
EL BANC HISPANO-AMERICA
Madrid, 31.—Ahir, diumenge, celebrä la seca habituada Junta general
d'accionistes el Banc Hispano-Americ,. Es donà l'estat de comptes: be-

ne gel net, rebaixant interessos, comissions i corretatges abonats, pessetas 29.563,633'26, deduint - se pestetes z6.529,727'8o per déspeses generals.
CESSANTIA
Madrid, 3r.—Ha cessat en son eärrec a les ordres de l'Alt Comissari
d'Espanya al Marroc, el general Castro Girona, el qual ha q uedat en situació de disponible a Madrid.

HOMENATGE
Madrid, 3 1.—S'han reunit en sm
banquet els oficials de complement per
obsequiar la comissió inspectora de
caps i oficials que han donat les conferències recentment.

AVIADOR HEROIC
Madrid, 31. — Ha arribat l'heroic tinent aviador Joan Antoni Ansatdo,
que tan be es porta a Melilla. Ha ingressat a l'hospital de Sant Josep i
Santa Adela,
ACCIDENT FERROVIARI
Palencia, 31.—La guàrdia civil de
Vallaverde ha detingut el minaire
Darius Callejo el qual canviä ramilla de la linia férria de La Robla,
fent descarrilar un tren que ha topat
amb diversos vagons apartats a tniá
via murta.

No hi ha hagut cap desgràcia.
A FAVOR DE LA PESCA
Vigo, 31.—La Unió de Fabricants
de Conserves de Galicia lia celebrat
una reunió acordant-se defensar la
pesca.

FULLES DIFAMATORIES PER
A ESPANYA
Bilbao, 31. — Aquests dies
han circulat per aquesta capital unes fulies difamatóries per
a Espanya, les quals han estat
portarles de Buenos Aires.
ELS SOCIALISTES I EL NOU
ESTATUT MUNICIPAL
Madrid, 3t. — A la Casa del Poble s'han reunit els Comités del Partit socialista de la Unió General de
Treballadors, per examinar el nou Estatut Municipal. Diversos oradors es
mostraren favorables a l'acceptació de
l'Estatut, fent certes salvetats en coses
que cremen detectes. Després s'obrí
a discussió una ponencia, que ha estat aprovada per unanimitat; va encaminada aquesta ponencia a acceptar l'Estatut en el que afecta al vot
corporatiu. Es nomenà la SegüeniComissió per remitir les observacions beles sobre la Llei d'administració local:
Largo Caballero, Llaneza, Fabra Ribus i Cabello.

A BENEFICI DE L'ASSOCIACIO
DE LA PREMSA
Madrid, 31. — Al teatre Reial s'ha
celebrat la fundó a benefici de l'Associació de la Pretina, amb l'assisténcia de tota la familia reial.
Han actuat els artistes Fleta, Rosi,
Aguirre i °Cenia Nieto, interpretase
trovas de "Tosca", "La Favorita"
i "Mefistäfel". Ha dirigit l'orquestra
cl mestre Scrrano.
L'Associació de la Premsa ha guanyat 9,000 pessetes.

Atracament a Bilbao
Bilbao, 31. — Dissabte, a primera
hora de la tarda es va cometre un
atracament al cansí central d'aquesta
poMació. El pagador de les mines
Gustavo, al qual acompanyava el guarda de ks mines, fou atracat per dos
indiviclus rmats de pistolas , que li
preng,uereu 2,6o0 vssetes que portara
per pagar els jornals. El guàrdia fou
desarmat. S'ignora qui són els atra-

cadora.

Les inundacions
Toledo, 31,---Durant el dia d'ahir
continua decreixent el Tajo. Les fäbriques de pa treballen com sempre.
Es creu que entre arui i dcmä es reprendrà el trànsit de trena. La pluja
continua intensissima. Fins ara no se
sap si hi ha cap víctima. Alguna pobles han estat totalment arrassats. Les
perdues, fins ara, es calculen en uns
ao tnilions de pessetes.

— Puerto Llano, 31.—Ha aorta de
mare el riu, inundant la totalitat de
les mines d'hulla. La inundació ha
renstit cancters de veritable eatästrole. Sortosarnent, no hi ha desgrades persona/s. Queden en atur loes
tres mil obren.
Valladolid, 81. — El MI Eaguerra ha rescut notablement
inundant-se algunas barriada
de la poblaoló.
A lee vUlt da
Servilla, 31.
1,14 alt »Mune' e die« Idea a

Varrera nora
TANCA DE COTONS
Nova York, 30.
Disponible
2860
Mara
284 3/5 O
2735/40
Juliol
Octubre ......... 2450/58
... 2430
Desembre
Hayas

DE MADRID

l

dissol el partit
maorí, el qual s'adhereix al
Directori

A Ferro es

Ferrol (rebut a les 215 de /a matinada). — Després d'una Assemblea,
el partit maurista local ha acordat

soldre's i fundar el partit titulat
"Unión Patriótica". Ha dirigit un
manifest a la opinió. Enviarä la seva
adhesió al general Primo de Rivera.
DEL MARROC
Madrid (rebut a les 2'1; de la MItinada). — Comunicat oficial de Guerra:
"Zona oriental. — Avui s'ha efectuat el convoi a losen-Lassen, establint-se combat normal, en el qual es
c rea que s'ha ocasionar forces baixes
als rifenys. Els espanyols han tingut

dos morts i diversos lenta.

DE BARCELONA
ELDORADO
El comlat de Pilar Alonso
Anit passada, amb un ple a
vessar, se celebra la gran funció de comiat de la genial caneonetista catalana Pilar Alonso,
festival que eslava dedflat a benefici de l'Asil de Sant Joan de
Deu.
Ultra les atraccions que actuare al teatre Eldorado, la cobla Barcelona donä una audicitS
de sai'danes escollidtssimes, essent aplaudidos tabas amb entusiasme i obligant a biar la d'En
Garreta, "Juny",
El popular bailaor' Emil) Sagt
Barca col-labora a la festa becantant un bell programa de cançons catalanes i espanyoles, essent ovacionat.
Finalment, Na Pilar Alonso
intarpreth, les eancimis anunciadas, havent de repetir-los naire_
be toles. cachet als entusiastas'
aplaudiments del públic.

ESPECTACLES
ELDORADO
DEBUT D'AMALIA D'ISAURA
Després de l'actuació en aquest teatre de la popular artista Pilar Alonso,
que s'acomiadà abir del palie, s'anuncia per aviri, dimarts, el debut de raplunlida cantatriu Amälia d'Isaura.
La genial canconetista, despres d'una
brillant tournée per Amèrica i Espanya, vol reaparèixer a Eldorado amb
un selecte repertori de cançons i mositien per tal que la seva actuació a
Barcelona en aquesta temporada sigui
una continuació dels èxits que baria
aconseguit en les seves actuacions anteriors.

BARCELONA
DEBUT DE LA COMPANYIA
MARTIANEZ
Per a avui estä anunciada la presen-

tació en aquest teatre la l'excetlent
companyia tle comedia d'Antoni Martiänez, ja conegut del palie barceloni.
En Martiänez es un gran actor que
ha sabut escollir una companyia a base
d'elcments de prestigi artístic i que
formen un admirable conjunt.
La companyia debutarä aquesta tarda amb la comedia de Linares Rivas
"La raza". A la nit rcpresentarä "El
adversario".

TIVOLI
"LES OMBRIS EN RELLEU"
En l'escenari del teatre Tívoli es re-

tiri de Les Corta A der quarts d'onze,,

joan Bairla . Labos, de 58 anys,
Passatge Marimon, 5, primer, al cementid Nou. A les do:.
Domènec Rosse116 Obten, de 7
meso', Banys Vells, 77, principal, al
cementiri Vell. A dós quarts d'onze.

Francisca Mellad Vilads, de 64
anys, Salmerón, 82, principal, al cementid cit Sant Gervasi. A dos
quarta de deu.
Josep Fámula Valla, de 78 anys,
Rech, 30, quart, al cementiri
A les vuit.
Francesa joaquim Verdaguer, d'un
mes, passatge Horts dels Velluters,
12, al cementiri Vell. A les volt.
Carme Monte Medico, de 63 anys,
Sant Alexandre, 64, primer, al cernentiri de Sant Andreu. A les deu.
Pere Martínez Díaz, de 7 anys,
Conscll de Cent, 187, segon, al cementiri Nou. A les deu.
Càndid Campa Gras, de 45 anys,
Còrsega, as, al cementiri Non. A
les den.
Sirle Gran Caballé, cuya,
Trinxant, 31, al cementiti de Sant

Andreu.
Josep Mallou . Sarri, de 44 anys,
Sano, 3ro, primer. A les non.
Filomena Sitjä Mir, de 72 anys,
.Sans, 14 i 16, segon, al cementiri
de Sant Gcrvasi. A dos quarts de
deu.
Roser Boot Fabregat, de 30 anys,
Eusebi Planas, 9, tercer, al cementiri de Sans. A les den.
Francesc Mestre Prat, de 57 anys,
Comte del Asalto, 144, tercer, al cementiri Nou. A les deu.
TARDA
Valen« Iglesias Aran, de 64 anys,
Anbau, 12, al cementiri Nou. A les
quatre.
Benedicte Garcia Garcia, de 25
Travessera Solar, 78, al cementiri de
Sant Gervasi. A les tres.
Emiii Andreu Navarro, de 38
anys, Mediterrani, 4, al cementiri
Nou. A dos quarts de quatre.
Antònia Quintana Sitié, de 2 mesos, Rosselló, 167, al cementiri Nou.
A les tres.
Antoni Calvo Panadin, de 72 anys,
Villajoiosa, 56, al cementiri Nou. A
les quatre.

FUNERALS
En Marian Casulleraa 1 jan& vicha de Na Neus Pujo( 1 Artes. Hort
el dia 15 del corrent. Dimecres, a
dos quarts d'onze, a l'església de la
Casa de Caritat.
Na Joana Godoy i Romera, vídua
d'En Remigi Acevedo. Morí el dia
20 del corrent. Avui, a dos quarts
d'onze, a Pompeia.
Na Teresa Codina i Vila de Vilar. Morí el dia 13 del corrent. Avui,
a dos quarts d'onze, a la Casa de
Co rita t.
En Carles d'Odirozola i Grimand
i N'Anta:1i de Cuadras Feliu. Morts
ri_spectivament els elles 2 de gener i
6 de febrer darrers. Avui, a les onze, a Pompeia. (Funerals a arree
del Capítol de Catalunya, de l'Ordre Militar del Sant Scpulcre.)
Dr. MONTARA. Afeccione • la pell 1 ab
ball. Corta Catalana, 539, acsrl., pral.

UN FILL EXEMPLAR
Al Dispeurari de les Cases Consistorials fou auxiliada Francisca Capdevila Basi, de setanta quatre anys,
vídua, que val al carrer Verme% 6,
que presentara contusió i equinocsi i
probable fractura del radi esquerre, de
pronóstic reservat.
Segons manifestacions de fa víctima, les ferides Ii foren causadas per
im fill seo, que va agredir-la a cops
de cadira.

Vós maleta reoomanareu el sabó
"N/P-HIP"

ARA IMPERIAL
MORT D'UNA MONJA
A l'Asil del Pare ha mort la reverenda mara superiora Sor Montserrat Carnpanyä, que exercia el arree
fa divuit anys.
Ahir tarda se celebra l'enterrament,
que fou prcsidit pel senyor Alvarez
de la Campa, eis tinents d'alcalde senyors Proubasta i Camanyä, i
tinent d'alcalde i vocal de la Comissió, senyor Josep Caraben.

presentará avui, dimarts, al vespre, un
originalissim i sensacional espectacle
de gran èxit a les principals capitals
curopees. Es tracta dcls ítrinlypes
(ombres en rallen), que arriban fins
a l'espectador fent-li sentir les mes
variadas emocions. Resulta un espectacle tneravellós i sorprenent, que el
Us recomano el saibó uH1P-HIP"
públic pot admirar amb facilitat cense
mes auxili que el d'unes uncres de
PA RAIG OEs cARDUS
Porteareis'', le
colors que se li donen en entrar al las-—
tre. L'emprem de l'elegant coliseo del
ROBATORI
carrer de Casp ha contractat per representar les "ombres en renca" la
Francesc Bermejo ha denuticiat que
notabilissima troupe francesa Atablas
entraren Iladres al san domicili del
Leonel, que realitzaran aquests interescaer« de Valencia, 55o, prenent - li
santa experimehts després d'acabada la
robes per valor de 3oo pessetes.
representació de l'obra "Sol de SeviFerran, 14. Casa
lb" totes les nits i després del proPARAIGUES
grama de la ¡unció de la tarda, des cle
mensos
dijous.
PRINCIPAL PALACE
UN ATRACAMENT AL CARRER
L'empresa del Principal Falsee ha
DE GIRONA
adquirit també els aparas per pro- • '
duir les "ombrea en relleu", que tan
Abans d'ahir, al migdia, a un pis
de moda són als teatres de Paris, i de la casa número 7 del carrer de

CLAPES

des d'aval, (limares, donad aqtteat
espectacle gratuitament al cabaret
del teatre que, com se sap, ala tor-

de Flocendi 1 fina
nat a obrir
que embaid `Irle a
i4ren,

Girona, qn hi viu un metge, trucaren
dos individus, acudint a obrir-lot la
serrana Cecilia Palau.
Un cop dins amordassaren la merada, i com aya o nadada, 11 ama-

lea alunes latid« matutes al coll
i commoció cerebral.
Dier ‘l registraren el pie 1 sapo.'
deraren de dues gaardiolet, contad*
una 150 penates i l'altra 8 palmeta..
Eh atracador, fegiren. Serias ha
manifettat el cap de policia, es tenen
antecedents per descobrir els autor,.

111•11~~~~111•111111NI
aquest lea condiciona da la -mear

'La serventa bou curada a la casa de
Socors de la Ronda de Sant Pera. -

Dsmaneu al vosee «tanque,
PAPER DE FUMAR

CLÁSICO
&be re céntima per hit arree
ELS QUE ES FINGEIXEN AUTORITAT. — ADVERTIMENT
Per 'tirar - se fingit policía va Esser detingut im individu del "Partit
Socialista Monärquic Alfons XIII".
Com que són diversos els individus que
s'han fet passar darrerament per
agents de i'autoritat, la "Jefatura"
fa avinent al públic que tots els agenta
porten una placa distintiva i un carnet, amb la corresponent fotografia,
de la Direcció general de seguretat.

— UN —

SOL
que inundara de Hure
es la dona que usa
Mitges de seda des de
065 pessetes
a 50 pesadas, podem oferir
al püblie 1S

1'65 Ptes.
Sense tares

en

loto -colors

FIRICIDEVIIBEHT
Perfumeria, Cami seria,
L'aneada, Galoats, Flassades llana i colé, Gorres, Paraigües, Articles Esport, Bientena, Catifes, Joguines,
etc., etc.

Cesa

Layret

Boqueria, 29
10H, EL MATRIMONIl
Per si les mongetes eren dures o
eran cuitas, el matrimoni Jaume Bertran Soler i Emilia Selada Senas, que
viuen al passatge Aloy, de Sant Andreu, amenitzaren l'esmorzar d'ahir
amb una pluja de frases carinyoses i
adjectius de bon gust.
Va acabar la comMia acudint la
rnestressa al Dispensad.

LA
PINACOTECA
EXPOS1C10
PERMANENT

En:tecla Rime
LA CAMPANYMCONTRA LA
IMMORALITAT
Van reunir-se a la "Jefatura' un
delegat del bisbe, un del tribunal de
nois i Protecció a la Infància i un
de la Comissió de Cultura de l'Ajantament, que revisaren els 'libres que va
incautar-se la policía per immorals.
Va acordar-se que fossin cremats en
bloc. Són, en total, 25,224 vOluma.

Plantes estomacals
Després de manjar, una proso de Paromätic NERVINO ESTOMACAL OSICRAN, mimes
plantes 1 flors dels Pireneus catailans, us provarà amb quin
gust ei prenen milers de persones que sofreixen de l'Estómac i Nirvis. Demaneu-lo a la
casa Segalä.
UNA DONA ATROPELLA UN
GUARDIA
Maria Ferrando Säcz anava venent
pel carrer sense Dermis i en invitarla gentiltnent un gardia perque plegues el negoci, la Maria li respongué
a tres quarts de qttinze. El guärdia
intenta imposar-se i aleshores... haguè de demanar auxili, car la vertedora ambulant, beta una fória, se'/
mcnjava.
Guariment de la malsitles de lest6mac, 1 en particular aldeas, (acera, dilatació, eta., per le

GASTRILINA
Recommada pela especialista

De %eruta: Dr. E. Ferrer; sratia:
Farmacia la Creo; Andreu; ',eres
Mutua; J. Piq ues, a Darrelmia.—
l'Oree xtrra, a Girona.—R. ~roma, a TarragOna.—Povrtla, a Palma de Mallorca.

Ja

teniu sabd "H1P-HIP"?

LA COMISSIO PROVINCIAL
La Comjssjó Provincial ha despatxat els següents assumptes:
Informe en l'expedient relatiu a
l'autorització solEeitada per la Societat "Fills de Francesc Gomis Soler" per allargar les seres Unjas de
transport d'electricitat a, Sant Sadurn1 de Noia, Torrelavit, Sant
Pere de RiudevitIles i alees nobles.
Informe en l'expedient relatid a

la denúncia formulada per la Societat "Ribas i Companyia" contra
En ;romea Brach, per no complir

OS que se li atorgä per conduje algún traveemat la riera de Palas,

anib deati 111 rae de les seves finques.

Retare dada interposat per En
jamas Creas Basta contra l'acord
de l'Ajuntament d'a q uesta ciutat de
13 de novembre darrer, pel <mal s'or-

denä al recorrent q ue Procedí, a
l'enderrocament de la major altura
donada al cobert construit a la part
posterior del magatzem situat a la
Ronda de Sant Pau, número 3 1, d'aquesta c¡utat.
Recurs interposat pel gerent de la
"David. S. A." contra una, multa
de 25 pessetes que li imposä la T¡nenes d'Alcaldia del districte nove
d'aquesta ciutat el dia 13 de desembre darrer, per infracció de les ordenances municipals.
Informe al governador solire el
recurs d'alçada interposat per En
Pere Morgades i En Josep Queralt6
contra cm acord de l'Ajuntament de
Sant Madi Sarroca resolent selbe;lar un prestee a la Mancomunitat
de Catalunya per a la construcció
d'una estola, Cases Consistorials i
habitació per al secretari.
Informe al governador sobre la
instäncia formulada per Na Merce
Badia contra la quota de 23333 pesactea que lj exígela l'Ajuntament
d'aquesta cintas per l'arbitri sobre
una tanca de precautió en una obra
en construcció al barr¡ de La Salut
(Can Baró).

Provea el sanó ntiP-POP" I
l'adoptareu
Recordem a les minyones que
ver tal de poder prendre part
en el sorteig de presenta que
s'efectuarit els primera dies
d'abril, presentin com mes aviat
millor les llibretes cupons de
consum. Economat de Barcelona, Rambla de Catalunya, 80,

Honoren les vostres festes
amb la cullereta Montserratina.
Es el millor dels presents.
Venda al detall i a l'engròs.
EL LOUVRE, Rda. de SI- Pere.
--LA FEDERACIO DE LLOGATERS
D'AUTOMOB/LS
En atenció a la próxima Exposie:6 de l'Automòbil i avançant la rebaixa tarifes que han d'aprovar-se
per l'Ajuntarnent, la Federació de Llogaters d'Autonsóbils ha fixat, per a
tots els autos i motos pertanyents a
la Federació, la següent tarifa:
Per t i 2 seients, 4 pessetes. Els
seients suplementario, u pta., esnse cap
mena de retorn ni suplement.

Fayans

tila
are( Genial
,
1.8 Sa la eoudeslindid panialidejt
la pena de-daula- »fu wo
piase i a
,400wauniagida
e
pensetes a la familia del more.

deollKee;

UVA 'D'ETEINCIO
A Sabadell fmt detingat
Tarejda per auposar-se'l eo-antar Je>
3'atra9ment perpetras a aquella dee
el día 14.
El detingut va ingressar a la ere
só, a disposició de rautoritat anima:
tat

RESTAURAilt ROYAL
de» de Tu
rada dia te dansant da • Me
çuarls de 8, 1 dinar a rallarle
cana, de 9 a U,
CAMBRA DE COMERÇ I NAVE.,
GACIO DE BARCELONA
La Cambra de Comerç i Navegació
de

Barcelona ha rebut del Consolar

General de Idexic a apesta capital una
comunicació en la qual es diu que el
Govern de la República mexicana, anal)
data 21 del corrent, ha declarat oficial.
ment oberts al träfec internaciosal eis
ports d'Acapulco, al Pacífic, i Puerto
México, al Gin de Metate-

HOTEL RESTAUNT Ola
LIES FOSITS DE TERRAItIA
tat peu Ael babiarlor)

Esmere eerwei per a banquete 1 Domen.
utLEtuft Ck,NTRAL

tiAitAlbg

L'Associació Catalana de Turistaorganitzadora de l'excursió colectiva
a Madrid-Toledo-Escorial-Aranjuez i
Sevilla per a les properes festes de
Semana Santa i Pasqua, es creta en
l'obligació de tnanifestar que no rep
rajut moral ni econòmic d'entitat de
cap rana_ L'Associació, que roman
allunyada en absolut de tota manifestació amb tendencia política, social o religiosa, nc té altre fi que el
de fomentar el turisme a Catalunyl,
Continua oherta, de cica a - una i de
sis a nao, en el local social, Duc de
la Victòria, 14, pral., la inscripció pe
a l'esmentat viatge cohecho.

A les Cases dels senyors es ben
Charn-Sors, etiqueta y arda, sec.
LA REFORMA DE LES RAMBLES
El Careta d'Ultramarins, Queviures
i Similars, desitjós de prendre part
en el plebiscit obert per l'Ajuntameat
referent a la conservació o reforma
de les nostres Ramblas, prega a tots
els setas socio que passin pel local social per tal d'emetre llur vot, fent-19s
avinent que els que no es presentir'
s'entendrà que sin partidario de qué
la tan típica i formosa via seguexi
d'aquí endavant com fins ara.
El Sindica Professional crIndustrials flequers ha informat en et gentit que les Ramblas continuin com
fins ara.

Cata

TelEfon 1884 A.
Bomboneras amb doleos per
a maces i bateigs. Presentaer6
caquis ida.
--PER LA REPATRIACIO DEL 29
Amb data 3t de mar; darrer, els
familiars de soldats de quota del :a
que presten els seus serveis a l'Afr;ca han cursat una instancia al president del Directori Militar. exposantli la seva convicció de que la cal
que els assisteix Es tal, que exiveix
la immediata repatriad() dels seus fills.

Fortainonedes, carteros,
maletas, sacs de viatge. Casa
Pere116, Pi. 7, bis; Petritaol, 17.
Fabrica. Vendes al detall.
BOU QUE FUIG
Ahir al matí va fugir un bou de
l'escorxador, anant a parar al mol!
de Barcelona empaitat per la policia de cavall. El cornúpeta l'emprengué a banyades contra un autora:dad
i bolea un carretó que hom Ii posà
al davant per tal de barrar-li el pas.
Per fi fou acorralat per la policia
de cavall contra la tanca de l'Estació Marítima, rebent tres trets de
pistola automätica i tirant-se poc
després a Nigua, d'on fo u tret convenientment Iligat.
Fou tornat a rescorxador.
JO6B8, VER1TABLX OCA310

°bines, usats de tatas olasata. Preu fix, Tallers, nürn 11
UNA SENTENCIA,
La Sala primera de l'Audiencia
Provincial ha dictat sentencia en la
causa seguida contra Eduard Albe-

MIREN fral htil
Esztla e

Ceba, 12.5 - TeÌ. MI

I M T HEMI T8
res.

SEEZIE.-"Le Dietateur". .
300.55A15. - "Romantisme
et Folltique" .
- "La FD1olegta
cleirkzione e Ir Pragniatismo". .
.
DO.', TOYEWSKY (El. 1105etrA).-"Les Fer^s
ramazow". (Utben traduceld integral d'ailueata
. . o
bra mesera)

SFOO
G'73
3'15

111S

Obsequi
la Societat
"

es11"

Contra remesa de 25 MIquedes blanquea de les que
van enganeades en el pot
de la Patina Lacteada Nostia ce regalad una preciosa nina i un b6n mimerat per al sorteig d'una
nina de gran tamany.
Aquest sorteig s'efectuad
entre cada cent p artioiparda.
Les etiquetes poden pro
sentar-se a les oficinas de
GOWETAT NESTLE, Granada L ayetana, 41, Barcatrina.

11111121181321115~.11.11~3

Avui, di arts, 1 d'Abril
Obertura deis SUS i elegants salons d'exhibicions i primer ja de presentació de la nostra
ES lèndida colecció de

ODELS
per la seva riquesa, selecció
de primavera, 1
i gran chic, se la preferida del públic elegant.
EXHIBI IONS: TARDA, DE 4 A 7
ebudes les Novetats.
Pe a la Prima vera 1 /stiu
y.

•

•reado...Mea, 23

▪
LA PUBLICITAT
vana donen una prova viable de
llur cólera. Deudo d'un instat

LS ESPORT
A Flaneras
Unió Esportiva Figueres-Granollers, 2 a a.
A Sant Boi
F. C. Samboia-F. C. Poble Nou,
3 a 1.
EL CELTA ES BATUT PER
90
L'ATLETIC DE BILBAO, PER
Despees del prrne r partit jugat
6A1
campions d . : tragó i de Cataunva
El match no s'ha pas caree- a Barcelorn i de llegides les
eciarazions que sobre aquest parteritzat per un gran joc, mes
sentors Punes, presisolament per la duresa, sobre
a feren els
ent del Stadiun, i Buylla, capita
tot per part dala gallees. La su, cns robavent, els que
periarital dc lAtlilirtic ha esa
e l'equi p
del
futbol
araes
oneixem les sab
absoluta.
orles, davant dilema següent:
Fas del Colla han proteslat
el Reial Stadien havia apees rnolt
l'arbitratge per creure que do:,
jugar des del darrer partit del
gols eren off-side, però, amb
anmionat regionzl o el Futbol Club
lot, cal recenhixer que ha sapiarcelona baria ?erdut molt en cagut dirigir am'b encert el partit,
pula malgrat haver amonestat
goria.
severament a alguns dels seus
Aiortundaam ert per al Barcelo(Extractat te rEdici6 Especial d'ahir.)
FUTB01.
NOVABAT
BARCELONA
L
MENT AL STADIUM PER

a, les coses no han canviat i concoa essent el Barcelona que tots
oneixe mi el Rei2.1 Stadium un
quip sense cap técnica i amb reell
cc coneixemen t del que es futbol:
ti equip igual a pitjor a qualsevol
els de primera categoria ¿Aragó,
ajud ho &n'ostra els resultats que
u el present m'apianar hi ha haTots els eimers equips
ui poden tutear-se: el que passa
que uns s'e.vanten (tal vegada
er ignoräncia) i altres es donen
mpte de la -ealitat.
Fills de la fa.tasi a i de la manca
e coneixement; del futbol, són les
leclaracions de president del Sakí:a. que tots ja coneixem.
Pd que es d:da que havia pugat
I Stadium a les Corts i per la actiu de veuri jugar el Barcelona.
an tingut al cirnp del Städium un
le formidable, amb tot i la inseuretat del tetrps.
EL MADRID aRIOMFA SOBRE

EL C. N. ALACANT PER 3 A 2
En mig de gran espeelaeici
a estat jugiit el vi ri gr ons parti entre el C. Nataciú i el Morid. L'afiLiii i local no compreia uit iesuPat tan advera com
aldiazut damenge passat.
en aqtastes condieions el camp
s i lla (m'Italia.

El r., aultat de 3 a e amb que
ha neabal l'encoliira. no correapan CLaütanleall a l'aspada de
la Ilui'a i pot dir-se que ha guanyat el mas versal en aquesta
mesa si e Hilitos.
Lis davantara alacantins no
3'han antas i amb la indettata
han inane:al mollea ocasions
tlìiiC ir -

El Madrid sla imposat, tant per
la sena t'activa especial. com per la
collaberac.ió deis jugadors. El set'
inc de passades rases ha desconcertat els nedadors.
EL SEVILLA ES ELIMINAT
PER L'IRUN, GUANYANT-LO
PER 2 A o
arasima - Ahir a la tarda, al camp
d • Anute. d • Irlín, :avant d'una ccrIcurrèncit formidable que l'etnplenava des
de tal: abans de rhora assenyalada,
va jagar-,e el segen paren de carrlpion.t.

E camp. malgrt de les darreres piales, eslava a llora de comencar en
bon estar. El cel ennuvulat, amenacant pluja.
Arbitra Cruella. del Collegi catala,
secmdat per Saurdia, del Guiptisc..a,
i VIlagian. d5 randalfts.

Soc el preferit
dula ele-anta
per af..i.r-loa
siempre lea
primIc.ea de
ta Moda. Henil
robot altea
classes er. Comisarlo, Corbatana, Gdre,ras da puso,
Shitgoa Anidar. de Oran
tantas. q u e
realitzern a
vivita .60:1

Cumigria

FUME 0 MIMOid DE MOR
PALAU D'ART
MODERN
PARC DE MONTJUICH
Del 2 al 14 d • Abril 1924

fe t gens de eas, no n'ha expulsa/ perqué no el titllessin

parcial.
El president del Celta. al final
hem consulta t . ru• onrix la su-

perioritat.

‚iris glIallyadOre. 1

bt, oren que la diforancia no ha-

via d'ésser mas enlla de dos
gola.
El resultat ha satisfrt planamant als anlustast ea de Bilbao.
EL SPORTING, DE GIJON,
BAT EL RACING, DE SANTANDER. PER 3 A u
Al camp d'esports del Sardinero

eisa jugat el segon partit de quarts
de final entre el Raeing, de Santander, i el Sperling, de Gijón, arrenL'arhitratge ira estat insegur. El
Racing ha jugat mes que els de Gijón. La duigualtat cte l'atac i l'excesiva nerviositat els ha, let perdre
medres ocasions.
Dcl Sporting cal esmentar Meana,
i Comino, i del Racing, Ozcar Montoya. Ei porte:- asturiä ha tingut
gran tarda.
Malgrat haver-se perdut,
sla mostrar complaguda.-.....
RUGBY
SITI'ACIO DEL CAMPIONAT

Fintjis

Equips

.1. c, E. P. T. P.
9 6 2 1 23

Sarnhoiana
8 fr 0 2 20
Barcelona
sant Andreu 8 6 0 2 20
93 2 4 17
Lspanyol
8 1 u 5 12
Atiatic
CICLISala
EL CANIPIONAT DE CATALUNYA EN PISTA A LLEYDA
Diumeaga, al mati, a dos
(ludas de data ita correguer en, al Velbdrtint del Lamia
d'Esports de Lleyda lea
;talara-as, que han ecinsisl1 cii
80 acuit e s equivalents a 20 gol16 Tu t res, entre te lv, piirpp,jur3

a tiquast campianal,
ilISCrits
i que s'haii fet en tres tongadas
. n stgsri, primararnant, els de
y /T en cal e,greeia. Imhigas. Cases i Sold. arribant pci ntate:x
ordre.
ELS PitlaallS
Primera n -niegoria. - Pr:-

unen: 'frrassar a s; medralla daiunor i liti! .1e campió, amis ins-

tent, sent que no pot continuar mis
lluita, es declara vençut, donant-se
a la fuga, sostraent-se d'aquesta
manera als atacs furibunda del vencedor.
1-fi ha a Siam locals especials on
funciona el totalitzador per aquests
espectacles de lluita entre peixos.
Cada peix es distingeix per una cinta. de color, sobre la (mal lii ha es-

Aliir al mati es va jugar un partit amistós entre els dits equips, el
qual, si 64 no el jugaren mes que
cinc jugadora, per les petites dimensions del camp, va resultar has taut interessant.
El resul u at ion de 20 punts a 4 a
favor del Laietà, el qual estava capitanejat per Groml, que assenyalb so punts, Gaudeus 8 i Mons 2.
L'Europa, si be no estigue gatea de
bort compta amb molts bons ju g adors, i demosua esser un contrülcant fort per al pr'Oxim canpionat.

MARTINaNC F. C. I ATLETIC
BRICALL
També ahir van jugar un partit
amistós aquests equips, el (mal taus.
lié resulta intereLsant, i el resultat
fou de 18 punta a 2 a favor dels del
Bricall.
Els del Martnene no aconseguiren marcar rn .:s punta., degut en ;)art
al poc temps que fa que han nitroduit aquest jos al seu caatp; amb
tot, ben entrenats jaman un bon papen

AVIACO
PENYA DE I.'AIRE
Dijous passat dona En Canudas, a
restat,ze de la Penya de l'Aire, la
cinquena conferencia del curse: organitzat per aquesta eciisat. L'elecció del tema esCO:Itt. 1LO podia és
ser mes encerrada per atreure un
gran nombre de concorrents, donada la competencia del Club, i, mes
tard . C9111 a pilot, ha estat, sense
cap dubte, la figura de mes relleu
de l'av:aciú c.f.alana.
Tot i essent molt curta la Instória l'aviació a Catalunya, no pot
ésser relatada sintet:cament amb
unes poques ratlles. Eco fem, dones,
:mis que anotar correlaisvainent
unes dates i uns noma, esquelet de
la dissertació amena am i.. que En
(lanudas retit,gue l'arga esto p a l'atenció dels norn l :rosos aletas.
Començant per la fum.h.ei n •
les primeres societats 531 ,2 cara e teritaareo el despertar de faviaeM
Larcelona, relata els princle,la fers
aermautics; lo creació de l'A. L.
A. el vol d'En Mamet a I'llimidrorn rit dv felaer sie tqlo; les setmanes d'ariaciO de tolo i 1012;
l'aporiej.:, de la revista - AviazEMI";
Nmet i ¿'E n
els VOIS
¿el; els primers assaigs industrial;
do la casa Pujol, Coniabella i Colopanyia, amb la cooperació pilot
alemany Suvaik; la paralització
produlda pel conasteament de la
guerra; la 'aguda de i'lledillat
iuiidaci ' dc l'Acri Clult: ha printera travesia de la Iledir.erränia,
constituida pel raid Barcelona-Palma ci'lledillu; les viaiteV a la I20S-

crit el nom del combatent. Els siamesos s'apassionen per aquest espectacle, com els espanyols pels toros; Validó siamesa, paró, menys
salvatge que Yespanyola, no exigeix
ii mort del vençut, aquest fuig cap
a una altra peixera, passant per un

34. Pul Ardsn. 34.
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14151 na,-aalea.
pessetes
a
Segon: Du iligas.
Ter.s er: Sold, O iirs,,atos.
A rontintinrie. dr la ritiro
celelleal la de
raropiona!

mar: Ca,-

jugat ti se-

partit e ,T l'Avene i el Valm-

c'a. s irb esca' interés.
• ';a1 ;:e , lj ha nre<entat rl seu
res ,-va. c..sa la ha que
trohs Aveis efacil vence'l per eIos
(AcUP B
A Sevilla
Sevsila-Oaasuusa 5 a 2.
A Madrid
Ferroria ria-Estafi l Valencia, 1 a I.
II Gijon
Frrtun a-Eeliase, t a I.
A Pontevedra
Allem s XIII Ac,ro, 3 a 0.
R ESULTATS D'Aun:Es
PARTITS
Etropa -Gitinia,tic de Valencia,
as)
Eepli scyrs ittahadetl a a 3.

Gracia -Mr,rtinert, 2 a O.

Ba rcelona ! reserva 1 Manresa. 1-1.

A Terrassa
Terrassa-Cechie
1
A Sabadell
Alla ne-Júpiter (vuspre).

a 1.

A Palafrugell

PalAirtigeil-Purt-bnin
A Girona

pose.e.;.,
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vr:
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EL VAI.E.I'.CIA

LA PUBLICITAT
publleat en el sea número (raaMmana:
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CAlleP101IZAT PENINSULAR DE
FT BOL
Els partila aina-dasos enthir:
LATAGUS,

DEF4, PUC BY. PILOTA A:IDA,
ATLETISME, ETC.

Przu: 10 cüntini

t

a

o

UrdO Esportiva Girona-Iluro, de
Matará, a j.

Cansalari6, arire als

N
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(iii r.'il I mi 'rol i

Ylslteu els utmlz,. tdirr.s.

,IMEZT,I11,11,1.1,122E1H131.1!!irj::322'
tva cnilat deis aeroplans
"Mor;ine";
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del Liceu

oembella par a amor»

Grao annpanyia de amuela.
Gil
Primera actora i directora, Ferrara Valle) i Carlee Beraza.
kerne. directora i concertador', Julia Viva& i Laura.:

Dama, dimecrea, tarda, a lee
cinc, matinée, la comedia en
tres actes,
EL CONFLICTO DE MERCED«
Mt, a un quart d'onze, novena
representa a i6 fel grandiós
LOS HIJOS MANDAN
Molt aviat, LA PENA DE LOS
VIEJOS i LA ESFINGE DE
UTRERA

Direcció escénica, Leopold

Risa

Atan, dimarts, tarda, estuparid vermut. Nit: Labrit

nient.

deis tuits:

Teatre Català Romea

neeeessee444~~44n

LOS GAVILANES

Telefon 75UU A

ELDORADO
Col tseu da carlota».
Magnifica filma i lea grana
estrelles de varietats.
aa' Avui. clima/ a s. reapnrició
AIMALIA D'ISAURA
.2f
Tarda, a dos quarls de cinc.
Nit. a l o s den. projecriö de
notablasp4
IliTc
d
d ulu tlteos. Succés

(le 11;'.lasa

Lluita catre peixos
Es poc coitegut a Europa-diu
"La Revue“,--un espiar( ingul,r
que triomfa entre els siarnesos: el
g .,rnhat dels pelitos. Alai, segous un
Çiatater, es tanta la (cine per agitesta lluita que molts siamesos s'han
arruina: per la passió de les escomeses; propietats. dones, hila sMi
capaços d'empenyorar-ho tot pe r satisfer Ilur mama. Aquests peixos
pertanyen al genere dit "Betta pugnax - , eón petits animals d'una llargada que no arriba gairebé a tinc
centimetres. En troben a les aigües
de la Indo-Xina. La caracteristica
d'aquests pelona As (ratear animals
d'odi mortal envera litirs semblants.
Tot just ele poseu davant per da.

LES blIdElsDER
Exit, bxit.
'‘e

4:

0)4446444
Ird~M.
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BISBAT DE BARCELONA

TROUPE AUCA!! - LEONEL.
amb ala saus Anaalyphes,
SOMDRES A L.1 PLATEA -s
L'espactacla da moda.

1.

sumani:

Namenamant de' governador ecle.

L'enedieció Papal. - III.
Circular de secretarla dc Camlira i
ernst .-hre es Santa Olis -IV. Ideen
ord . nant la collecta per a Terna Santa.
-V. Id. n-•bre et me de Glärja
di:: de Dissahte Sant.-VI.
Poatiiicia per interprear autenticament el, Canons del Codi i solució
diversos dubtes -VII. sduct6 ach
CosOS de .Al mal prorsats durant els
m..s.a de nrolembre i desernbre de l'any
nassat.-VIII. MinIsteri de Gracia 1
Jrtss ela R. O. solare 111`,Titd deis sl-

seu. etiri jud cial
s2tiyor
Eu nos del seerelari juchenti
Frolleme Cirassea, ha estat
presetil.a1 un asenl dernanant
rafarma da I auto da p155105, O'

Eis

mata i empresonamant aanae
flama diatat contra aquest senyor. Ilota afirma que as damnar?' que declarin al sumari tiara
alis fun a 'onaris del Palau de
Con) alan farmulat rraltrea
aeusacions contra el mateix
funcionaris i alguns altres, han
asta' demaaata divarsoa anteradatas a la Deiegaria d'H,sanda,
i s'ha dirigit un supWatnri al
l'Audiucia
President
Laut testimoni de cert talé,

•0e4.40:0*C-04+0)44.1194-4.1~4e
6444444•4444n4444+44444-a

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

Companala da comedias
ANTONI MAItTIANEZ

••4444,1.1. 14•54-4, -4 ellnie el-1e,

-5. A vna dimarts. Inaugurada
do temporada. Tarda, a tia ‘;,
4 quart de sis, la formosu
cmib,51ia en tres actas,
a.' Manuel Linares Rin- as, 9:

!Gran Teatre Espanyol t

LA RAZA

44444.044444Feereree>04444*

Nit. a un quart d'onza, la
calcar:ala comadia en
Inetes, de Capplis, aduptaeij

.14444+444444.4.-~4 444444.

4

Monumental - Pedró
Walkyria

EL ADVERSARIO

GALL O CAPO?...

•/, nema. dlmeeres. tarda:
FALTEN cttec munrrsi
...k

.. Niti

GALL O CAPO?...

d4 5+s)3-,

.*5

e

t
%

Danta, dimeares, tarda, El
! adversario. - Nit, La raza.

Aval, dintartsi La relea CaNdlall.
II I darrera, La peNIcula sanee Utal , uncen di . 1 roncur, de "Las
t
4
NoNcias", La dila de la mar; La
vibra; (hin cerval!
Ilipmet , evtrenev, Sonant •I coleo,
,,.. prdner colma. Eta amera d'un
peIncep; Una promesa 5 0.6 mut
duros; Os da b•rallres, per - E/',

;

en

e.

.4,„...-v,..›tees,

-1411.0ed-1444.44.44144+41444+

Teatre Cómic
e. Oran enmpiii yla lidernenonal
CIRC EQUES1RE I ATRACCIONS
4, dirigida per WILLY
•
5'1
nft a dna quarla ,9;
Atill,
ste tleu. furnia. monstre. Ealt coIcsall do ne atrteclone

i
t realret,s4+4.04.11÷114.1144411440

TEATRE TALIA

1 altres.

Cumpanyia de comeaies da

MELIÁ - CIBRIAN
(limaras, tarda, a les cinc,
matinae: la precaasa comadia
en dus actas,

TRCUPC OGERITAS

e

Y.

e

ELS FALCINI
SILVA

COSARDIAS

(darrere, 4ortides/
FDIA:11
FAMILIAUL

p:randiós exit de In campanyia,

1 l'entremés

ELS SAMI1 ER

siiiivadOnal
and, nur
LA Calt.i..D.1 DE LA atoar

LECTURA Y ESCRITURA

urd/Mirinien. Ame .r.v... •,•-• .veireffeeN
r

.La5
.

pobres.

e entrama Dauvila,

TOTCS EN C AMISA
ast, a lea ile 1. aran , slt ite halles
amb el tor p iell en trev artes

.1e111, dirreirts. tarea init, crees
pri.vrani es. La peiiicula de nadita
Minina: Al Pare: la natural Capant
.."; a la mar Waraii , ; les ficrouSes
Sy naMies Amor tard4 1 Dedadiddradlid;
La pePlculo smse tito ! , coneurv de
'Noticias", 1 l'extraordinaria
Ele dos serjanta franca».
re ja de-la en-los s al serle
5e olor'. ° alnou capions. L'emperador dala

...beeeeeeeeet"leeeeeeeeeee+

Ite

e :1,W, almartm. ardc, a tea clac.
ea
Grarata i b l itaca I.N.1 posss.
mut to,:essl ( st tres miles
.4. tris
E/

El darrer número (12' Rutlf-ti Ofitia/ EclesitIstit• traques; Rabat corresponen! al 31 de marc publica el seguint

mona Moral. 5 .0 (1-weez...tat: Por.

do 1atbol entro les :selecciona le
9 italiana i eepanyela, a Paila.
graNillós es,t,saintr...oni;
Salomé . ArOstes .5s 5 oclat3 1 . cr e a- •;•
•• c: .4 ute alia Mai:LÄ0Va, art Venial. 2.1:
d e /a emee7 una rentabli a :Meta(
/Motu. estrella: El pa- I}
e
5 radia nevar, espc , ts de neu a sets▪ sa. av,a ., El Ile6 de Vendoia.
•., tit

Teatre Barrelore

Avul, diniart 5,, presentació
de la no!abilfs75:niti

SANTPERE - BERGES

Saló CataInnva
GRAN MEMA DE RODA
Notable, acates I Vio.
Augment d'orquesta'
.4 so:. clanarns , darrer dla, arrernis- 6
sibiement. de l'exit sense parió:
jornada.
E is anemias da la com.
la cinezeatogralla.
s irr an
el
Lx0e5 lanilla la mudes, preclasa
comedia, La casa dala e:misia, de e

4

qual ç'alrernava rl cant del polale
attt, el de ini Capella de la Catedral i
Cantorim del Seminari.
El jesuita P. Ramal, al. de Bolas,
arrth la sena patrulla iäeil t vibrant. feu
veur e. el nivell haix en gee es celloca
un noble qee blas fuma ; es planyè da
la d'seracia d'esser tan extensa aquesta pea l.i, per la riostra eätria, i asse.
rurá eneertmisme a t q ue mal sen'
gran pbl el 'te- c.emporti la torreja
de mots embrutidorn en el veo neo_
guatee.
El hisbe doctor Guitart a-•sistä a ton
els actes i celebra ni , ssa dc Comunió
general del dama. dia.

aifti

GAZTON PALMER
La papularissima artista
AdIALUI D'ISAURA

›alD a rra dimecra3, tarda i nit
grans programes
AMALIA D'ISAURA
2.t
Diveadres, gran festival organitzat par la revista "Elear gant a ", grandiós programa. nsoÇodbela
:s.. ortaarmcp2flyorry, ad,opanifaRrolioch,
.9
CHEVALIER
i
gran
Out
del
.5
Amalla d'isaura

.
1

en el

Flasorla
Grans ovacions al famosfs-.

NOVES RELIGIOSES

del

.41.dde • eowl•n•n••-sounmanrifflImaMelfflaadiddlrlara
•nn•••-••••n•n•.....n-•

LES YERARD
ExItas jet0 1..nmsos

AVIS

59, 60, 811 82.

un xashia tallat
do manera que es vegi tot
el mecanismo Interior I ea
oomprengul per qué

Teatre

Elisa Sinchez.-Nit, a un <out
d'onze, vuitena representacid da
la llegenda dramatica en 3 »tes,
LOS HIJOS MANDAR

TEATRE NOU

Temporada Oficial de Primavera
Companyia de baila rusos, de
Sergi Diaghilew, i grane concede, sota la direcció de remunera mestre Fiuhix Weingartner,
amb la cooperad() de l'Orfeó
Cattala. Segueix obert l'abona-

"Lateznetar.lor": la aan..;
gar ls etc ls iiai;
Edicto dcl
u-ri.,“ ntiniarabs.-/X .
ma: la érsaparIció sic F. nc ist lx- . Tribunal Ee l ,siiintic.-X. Cr ó nica
talr. in. segnI.1 : , de la virmula
rollee.a e,,- c a Terra Sances:en, FA, ro..,tutica X.,val; el dostnerui. ta.-XII. Bibliegrafia.
bra:r.-lit de Club; la funaac'.9
de la Penya "le PAire, i, fiaabaent,
la situad.; a e rlial Cc 1 aviacie. a Cit.
talunys.
EI p r ocesszim7nt
i

TRES-

MOVIMENT MARITIM

.I.iner.

J. MERCADER

Gran

A

Dimecres, reposició inteAvui, dimarts, tarda, a les cinc.
Butaques a 1 i a 005 pessetes.
ressant: La preciosa zarPer única vegrda, 4 actas, 4.
zuela del mestre Cayo Vela,
TOCA FWIROII, dci Pitandello;
Y
JUAN CABALLERO
CADA COSA AL SEU LLOC,
dos actas, de gran exit, d'En
u p a r Josepota Bugatto i Pau
Grehttel, t ia marina de l'Apeles
ARRIBADA DEL
A
Gorga
-PITTSBOURG" Mestres, A L'AIGUAI
camita,
butaques
Nit, pragrama
anuncia!,
ahir
a
Com estava
RIEV al
les nou del mal! arriba al port a 2elpassetea:
e,.+,e.bee.e.eDeeeeeeeesseaseee
gran axit. d'En Dartraria,
i
al auiras3at arnerica
LA DONA NETA
anadant arnarrat da poTEATRE VICTORIA
Dama, danecre.s, larda, la magpa ai tvniì (le Ponent.
iiificst comédia en quatre actea, '
En eti'rar al port. el vaixell,
UN FILL D'AMERICA
qua piintava el praatie senyor
alallol. las 21 canandles arnb lautalaas a 1 i a 0'65 pcssearra. 9
les quals saluda la plaça taren Nit: LA DONA NETA.-Disjous,
e
contestadas pal eaatall Mont- tarda, faspectaclas per a 'rifaras. Z
4' PER DONAR 1.,L0c, AL,
b'oleii
juich i .pal creuer "Rio de ;a El sorallaa
lorre::, UNA VEGADA ERA UD ,: 4
Plata".
benatiet , 7 MI:NI- ATO E DE LES
Poc abans d'amarrar pujaron PASTOR... Di,,sabto.
a bona rajuilatia d'aquasta Ca- a'Eti Jaaquim Montero: EL
• OBOES QI.r. 1 \'' EN PEEmanda/ida, senyor Lluis Ma- RECTOR DE VALLFOGONA, i
nuel de Villana, en representa- d'En Fro,leric Soler; el diaarla
PAR.aCIO Atal'ESTA EMEL CALIU, dal bona/taita, i acta
da Cir l'an'orila . d e Marina,
caneara
prananl-bi
part
els
ae
el capita d'Estat Major senyor erninents artisde, Popota Bu- 4.: PRESA, SE SI;SPENEN LES
Josap Molina,
Fucien,:s EINS A Nou.
En -fil Vandrall i l 'au norTanAO Ya aviar a hard el ebti- galio,
Coniplacluria.
pat-sa
a
Es
da:-.
gé.
senyor
sol deis F'adats Unas,
AVIS
Ralph .f. Ta'tan.
e444i44-fre.)4reee.944+14494+)
l
antrassat,
El comalulan d a
L'ElnInESA
TE,'ITrzr, TP,TOLI
ei'
me . Andrew. haixä en tere
na a lea once Ora ma t a passanl
a saludar les antoritats.
TOURNEF.:
an ,th14-1-1,1.,>C-O444,1*,>41.44-10,0
Avui arribara al dratray-r
Frederic Caballé
arnarica Mc. Comitan". qua va a
TEAT?! POLlOPAM `:.
raunir-°' ara el "Pittsbouu".
f
Gran companyia de'
c omr , "71 , dc „ni,di„
e
actor
t i opereta, primer
it=1:=.1•••••
"
direotor
Y: Avui. dirnarts. tarda, a les1
Ramon Peña
.;.•1: 5, matinée papular: La cc- ".
9.A viii, dirnarts. tarda, a les e I, pa del olvido. Nit, a les deu, .5
..›
Y popular: F.:I amigo Teddy.-1,
%cinc, primera rapras o ntaciú
SOLEMNE IN.alaGURACIO DE
a la tarda flP disc f,iner, de :,l; Dijoua, 8 d'abril, nit, a los .a
I. den, fundó en honor i be- ?
Iba gran (l e n,
LA LLIGA ESPIRiTUAL CONTRA
CL DE SEVILLA .,:r. net. i :. . i del galán '"nie JoaLA BLASFEMI A LA SEU
per los senyores jarra Car- y 7 quim G. Parrerio: Eptr a na 'a
D'URGELL
a pira Llura. Galindo, i 5 r'- 4 -; de la cornidia en tres actas .4
Darrcrarnen t ha quedat impianiada
'" nyora Liada Paila, Morell, as i delta seny o rs Pedrosa I Roca '5°
EL T13 JO SE MARI
Carrasco, etc. Al. tu las deu: 'i 4
en la riostra c'inat la Lliga Espiritual
Z: i eatrena da la jognina et)-;,,
contra la blasfèmia, filial de la Lliga
SOL DE SIEVILLA
per Fredaria Caballa i teta '' 'a - rujan en n :n noe. &la 31.1- P
(1 , -1 Bon Mot. Amb un solemne tria nyars Faba , i Darnanacb,.a:
duum. el qua! comenca el dia 17 i
/a companyia.
IiiiiR A TIZLIP3
7.,
asa1 , a cl dia de Sant Josep es fèn la
Id>
a tiorapai
uria a.
l
-5 ...eisjetLX:1
il
/. ' 'V
D ernh , dirneeres. tarda:
inauguració of'rial. l' ola tres dies,
5''
LA LEYFINIDA DEL BESO ".>
er t1', exp ei s at Nastrc Scnynr. es clntä
N .a, a les deu:
urs irisagi compost ped nastre
SOL DE SEVILLA
gen t ei rgard,•a mOV.V:1 Enric Mariana,
•14.44i a4.44Mai alaesIalaa•saaalsehaa.) 9117

Edfció 51.1:222al d'Esports

TF.r3SIS,

..TE

tub.

1111111iiiIP.% n:;;',1;

oelos 200.

150 paaaates.
Tarad*: 100 pessetes.
staaana catagaria. - Primar.
Faarialaa inc passates.
aaana: p. Sala. lao pa s ,rae s

meravellosament; quan un comba-

da qual ens ha fet gaudir d'una
emocionant t aferriasada hui (a entre Alegre, Eapafial, Llopi3 i J. Sant, que ha conaistit
en 7 quilòmetres 1 mig, o sigui 30 voltee amb primas de
15 nesaetea cada 10 voltes.
'Dates les ha guanyades Español d'una manera brillant.
L'arribada a l'intima volta
ha estat per aquest ordre: Español, Alegre, Llopis i J. Sant.
BASKET-BALL
LAIETA F. C. i C. D. EUROPA

equipiers 4 aqt • ests no haver-ne

LS ESPECTAC

d'immobilitat, represa fine energia,
es llencen ainb vehemincia l'un contra raltre. Els cope Se segueixen

interpretat per Pepeta Majal i

Diana - Argentina
Excelsior
airnarts. Els dos sargenta
franceses; La nIt del 13; Desea.
parada; Al Pare; Caça n t a la
Mar Glacial-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

2rMillAliiiKZEittiliLlig eMEStildi Gil a• M•111IiiEitlala Bardal

Novetats

mil
Teatre
a
---u
uil
le
Dijous, 3 d'abril, ESTI.IENA lietIsiOnal
le
u
ad

a:

PI

a

La portera de la

fitbrica

(de Xavier de Mentepin)

VIrgini, pintor do
careta; La relna Carolina o El
avui ,

proats d• una rana; Els dos sarna-as franceses; El trlomf d'en

g

n
u
n
a

u
Exclusives Gammont
n
rr
: Dues jornades, 5.000 metres, co una sola sessió
I jornada: EL C' ¡OVAR! D'UNA MARE
P
N
El
II jornada: FILLS MEUS!
Es
u
a
•o NOTA.-Totes les localitats seran numerades, a fi
si
d'evitar aglo .:neracions
u

a4811111M1111111/111111111111111111•11111111 n111111 5 1111111111111111111111111111111111111

Cinema rrinceel
Via Layalana, amero 11
'relatan 1311
Sempre el millar conjunt de

programas. Avui. dimarts,

pragrama: Josep davant
de Parad es Josep venut pols.;
sena germana, naportant1saini
ritual hisUnno (in aran argurnee
El que pot una ?)Ha, grandiosa
--llre--l-r-"

:1911,r-

,

-49erere-

Matarte 1 d'Abril del

LA PUBLICITAT

i ROCA

MAS

CAMISERA - COR BATERIA -GENERES

DE PUNT - MITGERIA
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Ámb higiene i precaucions, allargareu la vostra joventut o la vostra maderera. Cembetiu l'obes:tat pel regios
I l'exercici, esborreu les arroces amb massatjes tocata;
pero sobre tot, eviteu els cabells blanca o grissencs,
senyal de l a vostra decadencia.
Vcicu amb quina atenta vigilancia eh 6omes 1 dones
rivals vostrez, compt• titiors vostres, miren eta vostres cabella, el voetre bigoti, la vostra barba. Cada día sentheu a
dir: -- Has vial a fulano? Es fa vell: js te cabells blanca.
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mis presumides, la situacid Es pitjor.
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excelencia. Ningú re n'a12nar1/2, ni 'la vostrcs (+fique 'lt vostres cabells ar:31aran Ilur color normal. Podeu
aplicar-vos-6o sol encara que iingueu la pell delicada. No
neuralgies, ni
us far.i picor, rd us 6m-tiran gratas, tú us latan
tenlu que ttmer per la vostra salut.

VAIGUl x d.HORL.INE

t
la acva calguda, {ara
cl un tónic del caben que deturati
avençar el seu creixement, li donara linor I suavitat. De.seguida dcspres de l'aplicad:S d'aqucsta luid, les scnyores posen procedir al pentinar, risat o ondular.
~muna*
ommlnuell,1011111.11.0111,11.1 n 1011111111.011010111 n 011111 ..... 101.11 llllllllllllll

PRODUCTE$
Alaia d'HOAL I NE (tintura progresalva per als cebolla
POLVOS trnelt
blanca). 8. • DEPILATOR I (act)u l Inotenalu): O. •

PREUS BARkTISSIMS

11121110 13 - MENAJE PETITST
Novetat
Models
1

-

P

Ultima

a 0'50 pcxsctes les deu primeres paraules i a

ANGELS, 2
.17.1111,011.1131•11,1607111rIreve111.7,
)

• „r... ,

`Ad.

e. e , 4

•

--Anee a Vestranger per
arennra un Idlattia!
-- I ctIll? No puc!
Anant a l'Academia

HERLITZ

DEMANDES DE TREBALL
17,,,,,"Z;i:.'"0:...",';',`,1.71". 1:',J`;11‘.
PIn lER
1..11 sr. numero 111.

OFERTES DE TRFBMI
ilcnntrule ve,deuse pour la mott:

I

tt 11:11`,I II cl n •
I,.. le 1,,,1 n 111,
rorldb I 11.1,
augor

•

1,

VENDES

2, 31 4 abrll

Noves classes d'angles, hances, alemany
1 mea: 15 pessetes
3 mesos: 40 pessetes

DIpAill general e Veyelle
EIIMPIIrnente DALMAU OLIVERE I5, E. A.
?ASSEIG DI L'INDOTRIA, le •DMICILONA

Pelayo, 58. -- Tel. 3303 A.
°flemas: 8 rnatl a 10 n11.

a

Llicorla particular.

TRADUCC10818

n {0,11•I

•

n .1 ne s • na drabal.
I 'SIN rn
Podeu aprenare :Ira un 0Donla

rspe e lals bara/Dslms per
Fren
a Orles n p,enne, do la matellla mIta I per tos devela/cilla

regenerar el caboill
(com prImI te al bay-rhum, per a

010 per cada una d'exc;.s

4

4 , CARME, 441

adherente 250. • CREMA (evita les arruguen): 2'50. - AIGOA
DATHOL
DENTÍFRICA (en comprimits efereeecents); 5.
peus): 3.50.•SANICEI.
(sale minarais per a banys de
MONTRY

'1

1ithrj

ES

rorocallb/es I
e- l aIllunent
foeda Unir c Tatnc a) Xa Mal>
I I 1 IU l'alanto,dera.

ven

PIANA vrne

PI

Son preu. crer Unl•

al .

tiLOGVERS
a prOpA g it r,r a OlvynInfa
n tallen; rol lli; /loe Stil
I trandre. allana. a. Sarre). ltae Pasme do Sant Juan. 16. segon,
cerosa.
.
_
nitt n sobri un portal de la botiga,
A le pegare. g.scrture 11 LA PUR1-1C.17.1T. minero Mil,

LOCALS

,

TramitalO re. 91
Hi porrjors
d.•
-•

1

1,1,1Nes ,

MAGNUM
I

01-

da

S N Prosalge de lb Pau, e
Curan 1.401 A

•

II las. ,

Mena
'.3.

de

"

CASA RENE
tea.
R midenna
1 A« ducduns del Irrten 1 laCo nlys
TrIEIOU 4525 A.
(

Mo•It - Nilo 1

«

VIES URINARIES. Mlir. Ontrlit I
ja

111 n 101c (hl

a

41.1,0

de

h0m1x 1 nivel . ,tat.

t

Po11^11mea.

TORRENT, DENTISTA ,:r7,1
II. do 3 a 7. l`r •• 03 ccein'Inica
ri

PIA NOS
R. PERRAMON

ale coriles cieuades, quah;a1
insuperable. des de 1.600
pessetes . Harmòniums tles
de 37, 11 pesseles.
DARME, 8, primer

•

