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HIERE IN DOS iGES
/Un cruel vent de derrota passa aquests dies per damunt
ràfega
de
d'aquest vent ens ha portat, al cap de mil anys, la derrota
ens ha
Getifré el MI& a la batalla de Rinoll. Una altra räfega
celebres; el
lea, en una sola peça, la derrota 'deis dos Wagners
segle IX al
músic i l'economista. El cop de vent ha anat del
de deu centúries han caigut
Segle XIX, i en aquesta abraçada
.ensems personatges antics i personat ges moderna.
La derrota de Guifré I ha estat molt comentada. Després
del nostre editorial d'ahir, hom la comenta a Barcelona i sobre
tot a Ripoll. Així mateix és objecte de grane comentaris la
la desaparició del
derrota que representa per als dos Wagners
senyor Par de l'Ajuntament de Barcelona. Tantes esperances
del conseqiient
que hi havia posades en la nova tasca econòmica
la
Casa
Gran.
Ho sentim
de
ara
queda
eliminat
wagnerià, i
verament, com ho sent tot Barcelona. Ho sentim com a barcelonins, perquè la capital de Catalunya perd, amb el senyor Par,
n Necker municipal; i ho sentirn com a amics, perque es una
ristesa aixes que ha passat a don Anises, com ell vol o volia dirBe, a don Alfons, com prefereix de dir En Pompeu Fabra i com
preferim de dir també nosaltres d'ençà que sabem la preferencia de don Pompeu.
Probablement hi havia en la planeta del senyor Par una preestinació a ésser wagnerià. Tothom E1 coneixia com a wagnerià de la música. Ara havem tingut ocasió de coneixer-lo com a
wagnerià de Peconornia. Després de compartir amb el nostre
estimat Joaquim Pena l'admiració pel Wagner músic, compartí
amb el nostre estimat Manuel Reventas l'admiració pel Wagner
economista. Els seus pressupostos eren essencialment i doblenient wagnerians. Un home així surt poques vegades a la nostra ciutat. Barcelona, que sembla molt gran ‘tista de fora i vista
des de dalt, és petita vista des de dins i des de ba ix. De w a g
dobles no se'n troben cada dia. Son substituibles fàcil--nerias
ment els hornee com l'ex-regidor senyor A163. Pere els homes
com el senyor Par són molt difícilment substituibles.
Quina ha estat la causa de la derrota dele dos Wagners en
la persona única del senyor Pele? Hi ha versions diverses. La
que sembla més acostada a la vertat és que no tothom és wagnerià a les altes esferes. Prou sabut es que precisament perquè
hi ha wagnerians entusiastee, hi ha anti- wagnerians fanàtics.
També pot haver contribuït a la desfeta el passat del senyor
Par, que ell no ha pogut fer oblidar a tothom en uns quants
mesos de regidoria. En la seva joventut, el senyor Par, tot essent
wagnerià, tenia idees i sentiments que avui són considerats nefandes. I per fer-se perdonar aquest pecat vell no han estat prou
eficaces les implicites retractacions recents, ni aquella conferencia sobre les finances comunals donada pel nostre wagnerià a la
Sala Mozart, en un llenguatge eloqüent i castis.
De totes maneres, creiem que el pas del senyor Par per
l'Ajuntament deixarà un soic. EN ha estat el mes gran economista de la Cace després del senyor Lluhí i Riseech. Entremig
d'aquests dos noms prominente, el senyor Maynés ha fet un bon
sense arribar tanmateix a l'altura dele dos mestres.
rexcellent company nostre que fa la informació municipal
deia l'aitre dia que el st.nyor Par tenia un po sat "preesupostblic". Ara el té apostòlic, simplement. Damunt del seu can plana
l'ombra dele dos IVagners. I mentre en una de les sevcs'ore!les
eEpeteguen les xifres deis pressupostos municipals, en raltra
orella ressona, solemne i profunda, una marxa fúnebre del geni
de Bayreuth.

entre els nostres seminaristas.
Pera) abans i tot de la guerra,

de a nostra terra i es fica pels forats dels segles. Una

aquests buits ja es curullaven*.
El pànic dels anys immediatament snecessins a la separació,
aviat fou superat. En el mateix
191-1, any com l'anterior, d'ordenacions escasees i insuficiente, els nous aspirante
anulen als rente Seminaris
P rovincia : i ja aleshores hom

pogué preveure que cap al 20-22
les orde»aeions haurien reprès
el ttivell normal. El Seminari
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YOCACIONS SACERDOTALS : DOS ESTATS
1103 REGIMS
Roma. viver de clergues.
Aquiesta és la impressió que
s'emporta el vialger que e/1 ciair de l'hotel cap a les vuit del
mati, %TU, de dos en dos, els
jo y as eciesiaslice tan nombrosos que van als Seniinaris i ahtres centres culturat.s religiosos: a Sant Ignacio, a Sant Cijovean, in Laterano, a Propaganda Fide, a Piazza delta Sagrestia, a Piazza dell'Apollinare. A
migdia i a la tarda, entre tres
i sis, els tornen a Cruce; els
patacs barroca i les ralles
fonts estan aseaste a 12ur renglera. els arbres del Pineti, si
no c! 5 redesgin, s'enyuntan.

D'aquests joves clergues
ha de tcts els indrels del mete

da greca i d'australians, (FangIrsos i de xinesos. Fins tot
Chi ha d'italians. El que manta 86n I r jures rocacions roinanes. A Rema la vocadtó saterdotat esta en mroarntania
trisi. La i lanera fijada de Sant
Pa re, ‚jr t'oren consagrats a
ft n- q•na sind trenta cine nints
Vn rerdots ; i una bella par t d'aquests eren estrangors. Tal ai Id S . PStIPVI) mentre la catialcilat de Roma cambia InAs fervela que mai: la ratolieilat
/ir, drIls faels, dels earrers,

barriades, l'esplendor d'un
sudilori n • opartieipant la li-

les

Ifirgia i ontrimplador doro t de
les processons. Quant a les erice le-a terieses, es deseabdellen
srósperamenf les adre e ades a
h vida aetiva de la difit.,id de
la fe , l a c ultura i les obres do
taritilf; rada regada, en canvi,
is mrs sola ! la soliturl dele trates Camaldulesos, del Cistell i

/tires que s'allunyeti pertinaç1)501 de l'aldarull humà.
Musselini, que segona Don
ß tu rzzn no es fllnaalftijc í (551,
IP! canee filocrerical, Muesnlili que cerca de recatear-se en
le feria influencia del elergat
Rara), fina ara addicte a/ partit

do Don Sturzo, acaba d'eximir,
präidicatr,ent, seminaristes i capellans de tot deure militar, i
ha augmentel la dotació de iota
la nissaga sacerdotal. El seu
prcaidsit és que pugui tornarse u dir -Beata quena casa dore c'e una chichea rasa". El
cesarismo . , desenrotllat en

Mes puderoses u caricaturesques, neces: ,;itzt una burocracia

e.spiritual. Velarla si les mudadas condicions del clergat italin augmentaran el Kant de la
roracid relisIfosa, i nmb quina
diferéneia en la qualitat.
• ••

11 estrest stil a França, sola
una ll o i tic serariioió tal just
atenuada per la 'ecent acceptaciO, pec part ile; Papa, de las
Associacions unas, preristes per la Itei Briand, c'1s sacardons rdnra a celar, ea c n oljunt,
en unes coadtitiens ecnninnimies interiors a les que hom
t e le als iltzlians, fine i lot

¡iban; de les noses disposicions
inussolinianes (en 51 dióersis
arrha a una Magma
anual de 0(111 franes; en 23 os• la entre 80n
fin, i it Manida,

sa

'1111le, Cahors, hom no pas-

de 45 (1 frailes munas: lid
cm garantida conesponlän:a

Iritnició dele faels). Natural-

mena srminaristes j IsnePrdOIS
óit solínüS08 cense cap eXCPpcid al servei militar.

Per?) lunes aal tina ()pinté
polcar imprevista — almenys
JIPI' a ni 45 — ile monsenyor

Tiesier, hishe de C,halone: "La
caserna no aigualeix ras les
nostre reerutes leviliques, sin() que las trempa i aguerreix.
ES un fe). En tornan. desprds
d'haver-bi fet bd ala altres,

mesara detriment personal. La Ilei de separarle, torea
cense

més que no la Ilei militar,

en la

siluarid prerhria a la qual llenç a l'església, havia reprodult,
per un instant, bulto dolorosos

d'Amiens era ple: a Auch es
creava ja en 1912 un Seminari, per l'abunalor de postulante;
Perigueux dohlava en tres anys

Els donatius
de trEnfili Cabal
a Barcelona
Complerts els trämits legals corresponents a la testamentaria, podem fer pública la darrera voluntat
del que iou ciutadi exemplar i esperit selectiseirn N'Emili Cabot,
respecte al desti d'una part de la
seva valuosa collecció artística.
Segons dispasició testamentària,
En Cabot deixa en plena propietat
al Museu de la Ciutadella, de Barcelona, el gran tríptic d'En Gerard
David, que era una de les peces Inés
Precioses de la concede..
Aquest triptic, admirablement
conservan, és una obra coneguda de
tots els colleccionistes i figura en
tots els catalegs de les obres del
gran pintor, d'origen holandès i netament flamenc pel seu art, inspirat
en els rnestres flamencs del seu
tenme, sobretot en el de Memling,
al qual seguí amb preferéncia. Gerad David nasqué a començaments
de la scgona meitat del segle XV i
morí a principie del següent. Les
obres d'aquest artista, que ion segurament el primer pintor flamenc
que hit:ocluí les inspiracions del
gran art italià en la pintura flamenca, estan disperses per tots els Museus del titán. D'ara endavant el
Museu de Barcelona, gràcies a la
gcaerositat d'En Cabot, comptarà
a.mb una obra mestra que faria honor a qualsevol coHecció per documentada que tos.
Les falagueres esperances que
mantenien els amante de la nostra
tradició artística s'han complert to:almena La magua concertó de vidre,, , la mes completa que iins ara
s'h a reunit a Catalunya, i seas dubte una de les mes interessants
las que s'han format al món, també
aMra. al Museu.
El testador, pecó, /a cedeix en
qualitat de diptiit indetiait, capteeant d'una manera categórica que
la collecció haueä d'ésser retolada i
catalogada en catali. A més a nt.3s,
tambe disposa que cl Museu batirá
d'assegurar la collecció contra qualsevol accident o robatori que la
tninvi o destrucixi, i preven que la
quantitat que a consecni ‘Mcia de la
dita assegurança ingressi el MurÄai
sigui totahneut i torcosament destinada a reparar, rec.anstruir, o substituir les peces perdudes, amb el
ben entes que si la coHeccki es perdes rota, el ?timen liauria de destinar la dita quantitat íntegra a advirir una altea collecci6 similar.
L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions, autoritzaria Mcontinenti ele heraus per retirar la
coilccciä del Musca.
La voluntat del donador, inspirada en el més generós patriotistne
Ce ben terminan:, i atnb les limita:
cions ~enfades resta perfectament garantida la sena clara intenciO.
13arcelona ha d'estar profundament agraida, a la generositat del
sau fili, cl noni del qual paseará a les
(mimes generacions cona un exemple d'alta ciutadania.
alleffllaaatMslaMs

el nombre dora deixebles; Soissons t Langres també;
Albi, Nevera, Cahors, Perpinyà,

Valieses tenien Ilurs Seminaris
amb conourrAncia completa; Orleans, Poitiers, Aix, Salta Die,
Seez, Viviers, Therbee tenían
cursos normals. "Renners,
rull. Remen mes nombres que
mai, Marsella en plena prosperara." — diu D'Avene( en el
seu Ilibre "L'Eglise aleó@ quin
ce ans des separations". En
1921 Lié i Aututi, els dos gratas
viven de l'epiecopat, han assolit les xifres d'ordenacione de
l'epoca coneordatbria. Un fet
l'abundes- de les
in/portant

"vocacions tardanes" (80 a
lany, a Parte, de persones que
deixen pel sacerdoci les protessions Iliberals entre 25 i 40
anys). Al gran Seminari d'IN ry,
el sol any 1020 porta 80 nona
sacerdote, 65 dels guata «mea joves tinents sols-Unents, segellats per l'heroisme.
Prohablement, per un (Mur
paratlee entre Franca i ltälia,
podrem asentir quin As el regim mes avantatjós: si la protecció d'Eslat interessada i burocratitzada, MI regim mes
pròxim a l'ideal del cardenal
(libbons: l'Esglesia lliure en
l'Estat !hure.

LA SITUACIO POLITICA
DESPRES DE LA CRISI
(DEL MOSTEE REDACTOR-CORRESPOISALt
Parte, març.
El mot de la crisi l'ha fet

der te al seu favor les dretea,
perd en canvi aquest ajut en

•

Lied Blum, el diputat socialista posar-se contra la política eone
servadera Poincaré. En ríanquan (lela a Briand:
-.-Ara fa dos anys el senyor le Pnineare, que te /rajat de
Poincare us va prendre els mi- les esquerres en mantente els
preceptes corte' ifentionals que PS
nistres; aque: ta regada us ha
refereiren a la presidenria de
pres la politica.
Es exacte. Es realment ex- la Repúbliere perd arpes: ajut
•
traordinari que et senyor Poin- rn fer a l'interior i a l'exterior
sitil fins imprescindible, is perque,
La tifiestló de Bessaräblal caró . s'hogi desfet per exemptle una pelnira conservadora. Aixa
d'una banda, pot esaevenir una mena
d'un borne com Lleó Berard, el forma un joc d'una N:implicare-3
de reixat que impedeixi l'arribada a
seu intim nimia, la persona de extraordinària i es nr, problema
l'escenari de les obres dels analfatiple ile la política francesa:
confiança al minisleri. El senabets i dels irresponsabks, i d'altra
dor Jouvenel, marit de la se- politice plena de clars i olasbanda. pot servir de punt de concura,
de matices, de posicions
nyora Colette Willy, era el mes
trast per a la valoració futura de les
illustre portaveu de l'opinió ra- dobles, d'elaaticitat, de (breoobres que sobreviuert a Ilur epoca.
dical socialista al Senat. El mi- mäcia.
La resposta que ha fet un distingit
Aquest psoblema pie no hi
nisteri Poincare era fa poc una
critic a les idees que acabo de reEstà celebrara-se a Viena la torva anlipoinearista, avui és ha saneara cap pais que l'hagi
treure i de comentar, no em sembla
Conferencia russo-romanesa so- un . ministerl Briand... sense
resolt d'una manera absoluta
malta, congruent. Ell ve a suposar que
de Bessaräbia. Briand.
—el rei Jordi d'Anglaterra ten
si advoco en pro d'una critica de cri- bre la qüestió
Govern de Nosuna pelitica personallssima
Potser la figura de mes retics, es perque estic Inés o menys res- Es sabut que elreconèixer
l'ene- P.eu dese ministeri ds el senyor contra els narionalistas tetancoi/ es nega a
sentit perque de les alees obres oriantic Franeois-Marsal, ministre de deses; el rei passà per
ginals que he fet per al teatre ellha aló a Romania d'aquest
sobre de la ennstitació en doterritori de l'imperi rus. La te- Finances. Frangois-Marsal
jutjat que l'una cra bona Italtra era
si soeietica es que cal un lliu- un financiar conservador i an- nar el poder a Mussolini — PSdolenta.
re plebiscit deis habitante de
Id agreujat avui a Franea per
tidemagbgic. Representa l'es
Mies non!, estimat senyor Olives ,
perit antiinflacionista. SI ens l'estructura psicológica difeTitte amor propi; fóra ridícul negar- Bessaräbia per decidir la Kbpia sort. Voldria que en el ple- fos permès de comparar diriem rent de Millerand i de Poincaho. Peca:, tinc un amor propi molt mard. La revista setnianal diteranejable, de molt bona ;ea, gens ran- biscit hi //ligues tres termes que Franeois-Marsal represend'opció: unió a Rumania, unió ta el mateix que el doctor ria "Candide" ha resat aqueseuniós. A cop calent no vaig replicar;
Rüssia i formació d'un Estat Schacht a Alemanya. El doctor la diferiincia Pll els seus ter,
això indica que no em calla replicar.
Schacht representa contra Ifil- mes; "Tenim — diu -Candide"—
Si ara, desprea de quatre malos d'ha- intlpendent de Bessaräbia.
La tesi rornanesa es que el ferieh i la democräeia de l'ex- al cap de l'Estat un cas inver estrenat la mesa darrera produc.
problema está ja resolt, no so- trema dreta l'antiinrlacionisme,
teressant per als amateurs de
cié, parlo de critica teatral aprofitant
rantlillusionisme de la política psicologia; hi tetera un liorna
les meces primies expeniencies, pot latnent per la vis diplornalica,
puix que existeix el 'Fractat
de las exportacions portada tizas invariable i un heme que sementice que ho faig deixant rajar de
1920, al (tarros' extrem.
pre ha racial. Serä un bell paIn meva ploma la tinta més fluida, pau del 28 d'octubre de
Les idees del senyor Fra ga- Panel per a dissertacions futusitié laitibé des del punt 'le mimés pura, més incontaminada de mares. El contraet entre Millerand
ra nacional, puix que la Besea- eois-Marsal sean conegudes. Miles humors...
nistra l'any 1920 amb el times- i Poinearé. en raue
Dita que els critics i els drama- rähia es un territori predomi"El senyor Poinceré no ha
teri Millerand. s'oposä per tots
turgs de Barcelona estan tants a tants. nantment romanes per la raea
i per la !lengua. El reconeixe- els mitjans al començament estat mai res més que republiEs molt possible; gairebé pertot
aquestes equacions es formen soles. ment per part de Rússia de la d'inflació que s'iniciava en aque- cä. El senyor Müllerand Os un
frontera del rin Dniester, es lla época. "Es . gràcies a mistar afilie socialista, un sociagista
Això, de tota manera, no argiteix res
contra la conveniencia que de tant en considerada a Bucarest cona Franeols-Mareal—din N'elote- una mica gastat. El senyor Minna
qüestió pravia per al res- que mell llonguet ele cinc centims ilerand ha evolucionat rnentre
tant, en ocasions que s'ho valguin, el
el senyor Poinearé ha restat
no costa ara eent mil frenes".
dramaturg impugni l'opinió dm cri- tablirnent de les relacione norA tces mis aviar mals i amicals entre els dos Per anea part, te senyor Eran-. sernpre; fidel a si mal eix. El setic. La igualtat de
ente-Marea! fou al- raportador nyor Millerand ha començat per
demana 11 discussió tiU no la rebutja. Governs.
Les notes publicades per les general de la Setmana de la la dema gogia i ha arribat al
El senyor Olives i els seis comMoneda. Les seves idees es po- poder. El senyor Milierand era
panys ens diuen cada dia la seva opi- dues dele.gattions que han anat
den llegir en el Ilihre `La pu, Ute subversiu guata el senyor
fió sobre les obres que s'estrenen; no a 'Viena fan creure que les negociacions actuals fracassaran, laica financiera i moneteria de Poincaré no passava (edeeer un
siguin creta, no signin absolutistes;
deixin-nos alguna negada dir l'opinió almenys en in qiiestiú de fons.
França, a la Nouvelle Lihrerie jove republieä equilibrat"
No te res d'estrany. dones,
que ens mereix llar manara d'opinar. Els romanesos parlen en ter- aiationalle. 30 frailes. "'Venir a
Aixd, al capdavall, pot donar una mi- mes de gran cortesia i prodiFramois-Marsal a les Finan- que el senyor Poineare "s'es_
guen els mole amables. Perti ces — diu semen Valois—ai- tirni mes pasear pel risc d'una
ca d'animació a un ofici que, ho rerevolució que no pas passar per
conec, té ben pocs alicicnts a casa deixen entendre clarament que ad vol dir: pla de reconstrucconsido r e 11 indiscutible el ció financiera; transformació sobre de les regles constitucioNOS: ra.
Velen? Posat a dir, diré que /a
dret i el fal de la incorporació del deut e; rremborsament re- nals". I tarepoe te res d'estrany
fundó ele reixat protector que he atride Ftessarähia a il'Estat roma- gular a la Banra de Flamea; sa- qu4 el S2I'l:, or elalerand, arribuh com emencial a la crítica, la de nes.
bat da la demago gia al eenserno lamen t monetari". Que
Ilarcelona, considerada en conjunt, no
En la deelaraciii deis ni asnas tinguin en (7cmple ls PSpPell- vedurisme, e conesui l'indret de
Pelertor en !es enrieles del canla compleix gens ni mica. L'endema de hi hirt afirmaeions de sentit pleIndors de Borsa. Els que esdidat re:develare] irresistibles".
l'estrena de robra .d'un analfabet o
peren veure aquí el que
narnent nacionalista en Iltir
Tot plezat es redueix. pela
d'un irresponsable no surt a dir upä- significat texteal. "El (leal de
passat a aaernanya. poden esnimernent i lapiclariamcnt: és
les narions a disposar de Une perar - se per ara asseguts.
ser, dones. a les diferéncies que
Ps el prineipi
hi haurà setnpre, politicament
un ra y e; retireu-lo." No. Fa equilisort — (hilen
.1mh la solue:6 de la crisi es
lia- torna a mirla/. ile l'eterna qa p s- parlant, entre an sumir de catris, disfressa la seva indignad,'" fina
fonarnental que serreix
a fer-nos sospitar que no n'esta, d'inse a l'exislEneitt dels poble; , que tiO del; limits del poder del ca i un nou rie.
Josep Pla
dignada. Per contra , datan: una obra
presiden/ de la República. 1,a
habiten sobro El territ.q.i
fantio imperi rus. Per arriatar polernica silenciosa entre la
tan trancada de nmalitats elramatiques
crin se vulgui, perd concebuda amb
les a, \,•:: amb els Es- presidencia del Cansen de mi-

411111.1111.11

full de d'elan
EL TEATRE I LA CRITICA
l'a una colla de dies vaig c,criure
‚mes ruflexions a propòsit de la critica tcatral. La conclu,id que en treia
no era nova ni complicada. La critica
nao és un pontiiicat—venia a dir—; si
un autor dramitic creu indispensAble
de replicar al judici d'un crític, put te:ho sense mancar per aixo a cap precepte l'etiqueta literiria occidental.
Afegia: jet i fet, rúnica manera d'evi t a:- que els critics peguin mes cilla
de Hura Corees, Es drmar-los la sensació
que també poden rebre,
Fit escriure aIxd lela piales el concepte una mica ruecánic que atribueixo
a la fundó de la crítica, no sols a
Barcelona i en materia teatral, sind
arreu i en tota mena de matieries. Em
costa de creure que la critica hagi canviat mai el curs natural d'una literatura, ni que hagi esmenat mai cap
tara fonamental d'un temperament literari. Si malgrat d'aix6 la eftica Es

El piel russo-romades el dret dels

pobles

sentit contú i descabdellada ein un !lenguatee grar.taticalment correcte i
tenigible no sols fa un posat semblant,
sind que gosa a as s enyalar abns del
pleonasme o un mot que crea que és
arca:c...
La divisòria que a tot ames del
món existeix entre l'obra literária i
la itineraria, entre el passatemps del
vetes-i-fils poca-solta i l'esforç, pur
o innpur, d'una ranció, aquí encara
no establerta. Ilomes incapaços
d'escriure correctament un article, una
narració, una carta, estrenen en mig
d'un ambient de general benvolona.
No deuonee que 'el gcni teatral és
un geni a part que pot perfectament
anar-sc a encabir dins cl cerval( d'un
vetes-i- (jis i no voler entrar de cap
manera en el d'un escriptor de raea...
Perd no exagetem. Dr. Sdfoeles a
Bernard Shaw, passaid per Shalcespeare, per Moliere i per Peen, mis
els il.amaturga no han estat absolutament mancats de la facultat
,
posar idees o sentiments sttse
el concura de l'escenari. Si aquí hi ha una
narria (llenes que materialment no
poden cseriure s'id) comerlies, es just
que els examinern amb una mica de
malfianca.
El meu amic (Vive; dirà que
la critka sola no pot cxercir la fundó de reixat protector que li he atriInfit; cert. Si la critica assenyala
l'apark ió a l'escena d'una d'autiestrs
obres que literdriarnent malviva d'una decenc i a elemental i el piddie no
divien fa absolutament cap ea,,
sZtria no s'eatabliri inai. Però, baldameto axis el que hagi de passar
a Barcelona. la critica, sots pena de
rtooneixer la sera inutibitat present
/ futura, ha de persistir a ter la tria

tale fronterers, el (n overn (Je
la l'un; de les Ilepnhliques soeials soviiiliques es guia pel

mateix prineipi i lItt recorre a
cap mena de drels histiaries".
El nostre crillaboraddr 'Vadea
Peiper ha explicat suara en

aqudstes columnes la insiner_
ritat de la die-trina que en

aa llt‘ st Pu ll t sosten en Mis bolxeristee russos.
Per a tots els ene eoneixen
la qiiestid tle Bessaräbia, no t.I4
gens aublOs el earärter romanes daiqui •st rodela haver a oli,, ettlir la fixacii3

de la tinta (Ir frontera; orrit

aixh Es ja un aspeete secundat i, it,anania tl rad en aquest
piel; i 1 , 1 1 ;OVI'1 . 11 als` M1~0;1 110
1.111 all 1113jon'tin que el
do causar molóslirs al (laven)

de Hura rest o trenre'n per alavangnu altre
t alee.
A. IllovIra 1 Vlegttl

coses; publicar una gramática i un
diccionati ortográfic atub inés de vint
mil paraules.
Josep Carnet, usant aquestes paranles i ajuslant-se a aquella gramática,
escriu una prosa meravellosa. plena
de sonoritats impensades i de Iluissors
celestes, (pie no pot ésser que deixi
indiferent la sensibilitat del mau amic
0/ives. En Prudenci Bertrana, malg rat la seca independiwia, no és cap
heressiarca; la seca prosa, tan vivida,
tan suculenta, tan directa, no fa cap
tort a l'obra de l'Institut.
Aleshore,. per que. diantre, her responsable l'Institut, de la pedanteria
o de h barrorria dels autora? Amb
que dic.
Ilfla sola gramäaica i un sol diccioNo sabria acabar sena. ¡cc -li erre
nari, eón possibles infinits estils, de
al treu amic seriyor Oliva. Per que
la mateixa manera que amb les set
no deixa Arre!' la aria d'atribuir a
l'Insttut d'Estudis totem les contra- notes de l'escala sé" possibles metosense nombre.
rietats que experimenta la seva °ida? dies i simtonits
Carlea Soldevila
tat sine dues
L'Instaut fine ara no

nistres. prové del

seplenari drq

senyor Po i rte a H. 'rol h o ni recorda que el pas (111 senyor Pottpalau ‚Ja lElia) fit
earrt
marral per un p:lany continuat
n011‘re Pis Iligams constitarionals a les rnans i als peus
que l'oprimien. En el programa
electoral del Bloc, Nacional hl
fin inscrita la revisió drl problema dels poders presidencials. El senyor Millcrand, en

llamar el programa del Bloc
des del coi/ea/11 lastre d'apereta i de V)))ii• Nil Be-Te-Clan. enuncie la reforma. Elreit el Bien',
niega.' litigio; proa l'orca per
portar la re forma a la Cambni,
rt senyor Millerand, avui, re-

se senti durant al saTtenari PoineaH.
ç
Poineari as queixava dels pre-

reten( plany que

sidents de Consell de ministres;
tlerand ; as in
i per tant
PS queixa dels mateiloa presittents i per tata de
Poitteare.
1 -)nraul aquests dos anys i
~sus ipte ha durat el mareeori Poi neare, s'ha atribuit

senme

Itint'i'alld

Una

01/IIIIÓ

LA SECCIO DE LA POLITICA
r..t A LA PACINA 5

Li SITUACIÓ A EUROPA
El Govern alemany ha contesIat /a nota da la C. d'Ambelxaors rotativa al control mIll.
lar InteraVat. Admet que queden enctra per adoptar &Iones mesures per assegurar
desarmamen t, pree fa constar
que alad no juatifIca el zontrot.
El pressupost presentat al
Consell cd l'Imperi per com.
plimcntar el Tractat de pau s'eleva a 0.40 mIllons 1 no nonti>
cap partida de reparacions de
les pendents,
Es ((tu que d'amiste seran
publicats ele informes dele tim«
Mes, en als guata es proposa
comedir una moratòria de qu a

a Alemanva.
-treanv
NI. Polncarsi ha fet lmporn
del primer ministro. Les (lilerimeles entre 31 illorand- Pon,
tants declaracions a la Cambra.
t'ata , ;:ótt ja un llon cornil de ea
A un mornant donat len parpolitica francesa d'ara. Denta- lar un altre ministre s'ha pro.
ria id mes podar, el presiden'
dult un cscAndol quo ha fat
la Repithlica té al seu costal Ice
dins dels suspendre a Desale, però al fi.
&eles.
preceptos constit t'enmiele, el se- tul de les deolaraolons 100111.
nyor M'Untare té al seo (mear osaré lea estat aolamat,
les esquerres. Per?) la comeny ació resulta d'aquest fet: el
srtiyor Poinearé fa a l'interior
i a l'exterior una polttiea na- DEMA, SI VOL EL CENSOR, PULA CONTESTACIA
cionalista i consentidora i per BLICAREM
QCE DONEN ELS CONSELLERS.
lent el .senyor elinerand
que es tes una política europea DE L'ANTIGA MANCOMUNITAT
DEL.

sist-emäKcaznen) conträria a la

i 'liberal. De manera que Mi-

ilerand, si en demanar enes po-
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tots els CUDOM 4

Blanques
Blat l'hac, dc 25 a 26.
Diem roig seca. de 27 a 23.
Ordi, de a; a 13'20.
Civada, d'II a 12.

Partís, de ro a 20.
FaVCS, de 22 a 23.
Fesols, de 32 a 65.
Veces, de 22 a 23
Preus per pessetes /a quartcra dc
quatre dobles.

Negocien' tots eis cupons venciment
primer d'abril prindin
lit

. fl"

r
;kikii1,1

vcr.

rer De la Casa dc Mi-

1 44- " %313Ue.
1
matge

8 sericiedia. Consulta: Dimarts, clfjous
i ritss:tbles, de 3 a 5. Baimes.il 0, principal, primera.

65gNENNEEDENEZEDIENEICIZENDIENZIEDIZENNEBERN

Llavor d'alfals, de 17 a 18.
Patates, de 5 5 0 2 4'51.
Preus per pessetes els lo qulos.
Alfals, de 375 a 5.
Palla, de 2 5 0 a
Fulla d'olivera, a 4.
Garrofa:, de ,8 '50 a 9 5c). •
.1'1u:11s per pessetts eis 40 quilos.
Gallines. de 8 a C2 pessetes una.
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Conills, de 3 a ,4 un.
00a, a 220 p 55,21.-3 la dotzena.
OLIS DE PINVOLA
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Mercal d'911s
OLI D'OLIVA

Corrent be, a 23r/'43.
Idem superior, a 234.38.
Chese fina, a 282.60.
Iclem extra, a 304.34.
Preus per pessetes els ton quilos.
llercat encaltnat.
OLI DE DIN YOLA
De color werd primera, de 14782
a 151'73.

Croe primera, dc 1(0'37 a 165•22.
Idern segona, de 13257 a
Preus per pesetes els 10 3 quilos.
Sense erras.
OLI DE COCO
Blanc, a 190.
Cochin, a 235.
Pelma, a 230.
Prcus per pessetes els 100 quilos.
OLI DE LLINOSA
• Cru, a 200.
C i , a 208'
Sense color, a 230.

ut

Preus per pessetes els les quilos.
OLI DE CACALTET
Corrent, a 210.
Refinat, a 220.
Preuo per pessetes els loo quilos.
Arribades de la present settnana
ser l'estació del Morrot:
01 ¡andalús, 22 vagons.
- 011 del país, 6 ídem.
Per mar, 1o3 vagons d'oli anda.

Nercat d vIns
Picos' per grau i hectolitro i raer-

posada al celler del colliter;
rdarmatiö facilitada per l'Associa-

y

c:U de alagatarraistes i Exportadors
dcVins de baraclona:
Pcnedés blanc, a 1.33.
Idern negre, a 175.
C2nlp de Tarragnna blanc, 2.
ídem ídem mere, a 1.20.
Conca de Barbará blanc, a 165
Idezn ídem negre. a 105.
Priorat negie. a 225.
Vdam,va i Geltrú nerare, a 1.6o.
Igualada negre, a rSo.
Ilartorell blanc, a 1.90.
Alacant negrc, a 22 $ .
Mistela I Ianca, a
Idein negra, a 330.
Moscatel', a

,

Mercal de rotanlals
SUCRES
Continua el mercas en igual sil:sacie, qu e la etniara anterior.
Mel, de 162 a 164.
Terdat, de 172 a /7.1.
Centrífuga rerr laixa, de 175 a 177
Quebrat cla, dr. )31 a 183.
Blanes primera refinats, de .7 38

<

o

• 240.

Pdons, de 225 a 727.
D.Ilat, de 233 a 240.
Sucres de taxa:
Blanquilles: magatzem, a 177; can sum, a 185.
Tarräs P. G.: magatzem, a 137,
C017f t/Ttl, a 195.
Preus per pessetes els roo quilos.

,

CAPES
Ha arribat el vapor "León XIII",
procedent d'Amèrica i ha portar
4,561 sacs d'aquest gra. Els preus
continuen sense variació sensible,
malgrat haver-bi mes existincies
disponibles per al consuno.

09 •

'Mercal da Mula
Blat mont, r uperor, a 31 pessetes els quatT.c
Idern mitjä. a 28.
Idef fluix. a 27.
Wat horta sie primera, a 32.
Llem ídem segella, a 28.
Idem Mera tercera, a 27.
Farero, a 225n pessetes la miartera.
Pa yes, a 2250 pes etes la quartera.
Mongetc O país, a 115 pessetes clz
100 qudos.
Civada Extremadura. a 30 pC9S9te: el s ion quilos.
Civada super:0r, a 13 pessetes da
guatee dobles.
bien/ tnitjana, a 12 peseetes els
quatre dobles.
l'anís, a 19'5 0 pessetes la quarteca.
Llawor d'alfals, a 18 pessetes els
roo quilos.
Paiates sembrar, a 30 pessetes els
roo .ptilcs.
Garrofes, a to pessctes els eto

s

l'ames claudies seques de primera, a 18 pessetes els lo quilos.
Idem ídem íd. de segona, a lo pessetes els t 1 quilos,
ldem maneguet, de primera, a 20
pessetes els lo quilos.
Idern ídem segona, a 14 pessetes
ris Id (11.1133.

.

Pires, a 0 4 13 el rudo.
Figucs Fraga primera, a 12 pessetes els 10 quilos.
Ideo idcm extra, a 15.
Idem ídem corrents, a 9.
Idem ídem negres primcra, a 40
pessetes els loo guijos.
Nous, a So pessetes els roo quilos.
Avellanes, a 63 pessetes cl, 5'3 quilos.
Cebes valencianes. a 450 pes7etes
els lo quilos.
Peres craiana, a ba pessetes els
too
Cigrons, a 15 pessetes els lo qui-

los.
Oli de primera a 32 pessetes.
Idean de segona, a 30.
Ous. a 2'5o pessctes la tletzena.
Gallines, a 9 pessetes.
Coailis, a 4'50 p27setes.
Perdius, a 4 pr.-.sates.
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CACAUS
El vapor "Leg a XIII - ha portat
1,201 caco procedn.ts
Les mod.licaaions co ei mercal
d'aquest gra han e.-,tat poques, continua:1i per al constan les :t'ataja:es
cotitzacions.
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GRAN BRETANYA

FRANÇA

de 1 i 1 tibie

LIN3 REPARACIeS

D'ITALIA

e

Un importad proles aquietes Un descobriment
LI
julo de llei sobre
de Tiene elite Monis i cientffic : Els sordsl'inquilinat a la
mnts poden oir els

IMPUTO DECLARACIONS MUNES 113
M. POINCIE 1 LI C11111 HE 01111113 Cambra dels CoLA FORMACIO DEL NOU GOVERN I LES SEVES
NORMES :: LA POLITICA EXTERIOR :: UN ESCAN DOL :: SE SUSPEN LA SESSIO M. POINCARE, OVACIONAT
París, 2. — Cambra de diputats.
Contestant a diverses interpellacions
que li havien estat dirigidos sobre la
política general del Govern, el senyor
Poincaré portara a la práctica
programa democrätic d'ordre i progrés
i reprimirá tota temptativa de renolució. cingui d'on
Diu que si va resistir de la seca dimissió va ésser a conseqüencia de !es
reiterades instàncies que li varen ésser
dirigidos pel president de la República
per diversos diputats.
Nega que sigui cert que slagi separat colunthriament (Faleans coRegucs de l'anterior Govern.
En efecte—diu el president del Consell—, el senyor de Lasteyrie no va
voler seguir essent ministre, i el senyor Sarraut, pon ahans de la caiguda
del Govern. hacia manifestat ja que
volia retirar-se de la vida pública per
trobar-se mol: malalt.
Tan aviat cota slagi establert, el
Govern Ii facilitará roca ocasiö de
tornar a prestar els seas serveis al
país.
Quant als senyors Le Trdrquer i
Maginot. han quedat exercint les seves carteres, per la neccsent que hi
hacia de prosseguir Fardó empresa a
la Ruhr.
El senyor Pnineare declara a cormnuaciä que no canviarà en res la poli tica exterior i interior del Gavera. i
que els nous ministres han donat expontäniament la seguretat que vetllaTan per l'estricte compliment de lA
lleis.
Els decrets-Ileis seran pesats
cignr d'ntre del mateix esperit amh
que foren votats, i cerdia que dnmaran
els resultats mes desitjables. tota cegada que ara forma part del Govern
el senyor Louis Maria. cl qual hacia
pertangut fins ara a la Comissió d'Econom:es.
El senyor Yomeare, contestant al
diputat senyor Buisson. diu que l'exercit de la Ruhr te el deure de
contrarestar tota teniptativa de propaganda antimilitarista.
El ministre de la Guerra, senyor
Itfag'no t. dóna lectura d'alguns documents. or i g i nant -re violentes discussons per part dels connmistes i
soeial'stes i arrihant a fer tant d'escandol. que el President de la Cambra es vea obligat a axecar la sess:7,.

Represa. el senvnr Poincaré torna
a len- 1.1 , de la paraula. Diu que la
política exterior no ha canciat i que
monté les seves declaracions, o sigui
que la Ruhr no será evacuada fins
que s'hagi acorseguit el pagament
tmal dels deutes.
Afeneix q(le F711 , 3 esta disposada
a r<`71431- ha posl,l'tat craconseguir
pevrvr més prodtmt'ves. gen', que si
X^rna-ya en Ene d'obrar arth Ecialla'. , ractes. pei contrari, de setstraure,, als nous enmprrtnisos que aiectess'n al: interesses dels aliats, esta-1a dspc, at a exercir pre s siA sobre
e . ella ose per aixi, no abandonarä
le5 garantes actual= que posseeix.
La baxa del feine nn va 'ésser
prof;uida, per l'c.cupació de la Ruhr,
a;a6 per les especulacions estrangeres 1 pels ante:ps l ee varen/ hacer
de fer per a la reeonstitu¿A de les
regions cleva_s tade, davan F:ncomplirnent per part d'Alernanya dels compromi s os contrets.
L'ocupacd de la Ruhr es, dones.
totalmeint aEermt a la baixa de! franc.
El senyor Pnneare celebra (pie els
aliats hagin acceptat a tesi francesa.
La ponencia dels perits no solarient no minva laceé de la Corniss;6
ile reparacions, sind que la facilita i
ac.2 role.
Precisa després les condicons en
les quals França collaboraria amb
LA
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ELS ITES HONHATS

PINE/URES
per Gottfried Keller

(Con'inuorid)
efecte. bi hacia tarnbi, un tresor em-

bolicat amb mig mocadoret vell
a mb un cordill, gairebé tan pesant com el seu, amb la diferencia
que aquest era dins ritt mitjó suat.
Trernolant, torna a collocar la rajota al scu Ileso, tremolant diitrpiieud admirad '', per aquella grandeSa forastera, i sie pregon neguit teil
seu secrt. I3aixä cuita-corrents a rohrador , i treballà, com si fos cosa
de prn veir-se de pirites tot el món,
i el b averes treballä cont si per torna tarnhe sliagués de pentinar el
cel. Els vuit dies següents confirfiaren ple nament aquesta primera
actitud r eciproca; perque A Jobst
era tre ballador i frugal, Fridolin era
actiu i continent amb els mateixos

alliats, per a l'explotació de prendre's
locals i sobre la totalitat del territori que recomanen els perita
De totes tnaneres—afegeix el President—Frane a continuara a la
Ruhr.
Ret homenatge després a la llealtat i amistosa actitud del senyor
Macdonald.
Cal—afegeix—mantenir el control dels arrnaments i procurar que
Alemanya es vegi obligada a contplir els seus compromisos.
Recorda a continuació l'actitud
conciliadora observada per França
envera els successius Governs alemanys.
Enumera totes les manifestacions
nacionalistes que s'Izan realitzat
aquests darrers temps a Alemanya
i fa ressaltar la campanya que senta efectuant actualment contra les
clecisions dels perits.
Acaba dient que França és un
país fondament pacífic.
No perseguim—aiegeix—més objecte que el compliment del tractat
(le pan.
En haixar de la tribuna el senyor
Potreare eA objecte d'una ()vació
un.inirne per part de la Cambra.—
Havas.
ES CREE QUE ES COTITZARAN
SETANTA FRANCS PER LLIURA
ESTERLINA
París. 2.— L'"Echn de Pars" Naveveu que molt acial s'arribarà a la cotitzac;6 de 7n frailes per Fiara esterlina, afegint que hi han grans probabilitats que imp nrtants ernpreses Catranscres ahandonin definitivament
Ilurs posicions actuals i es vegin en la
impossibilitat d'emprendre una noca
ofensiva contra el franc.
Per ultra banda, diu que la política
del senvor Poincaré s'esforearä fnis el
limit possible per evitar -ho —Hayas.
SaMt Malo, 2. — Les darreres marejades han destruit et dic de Nielles,
que protegía els terrenys conquistats a
la mar, a les proximitats de Saint Benoit d'Oncle.
Les aigües de la mar han inundat
rnés de cent hectäries de terreny.—
Bacas.
EI, GENERAL VON OVEN, EXGOVERNADOR DE METZ. HA
ESTAT CONDEMNAT EN REPELOTA A LA PENA DE MORT
Nancy, 2- Comprovada la sena
responsabilitat en diversos crims ,.9recutats durant la guerra per (mira seca,
el general von Oven. antic gm-ernad..r.
de Meta, ha estat condemnat en rebeldía a la pena de mort, pcI Consell
de guerra de la 20 regió.—Havas.
EL GENERAL LA HUERTA ALS
ESTATS UNITS
El Paso, 2. — S'assegera que el genera! l.a Huerta es troba a Key-West;
es prensa dirigir-se a Finterior dels
Estats Units.—Havas.
INCENDI D'UN CINEMA
26 MORTS I 56 FERITS
París. 2. — Cnmuniquen sIe M.',xicCity que un incendi produit per un
curt-circult bu destruit un cinema situat A13 aferels de Tacnhaya-City,
resultant 26 morts i 56 ferits.—Havas.

1111111S

Londres, 2.—Canabra dels Comuns. — Es posa a discussió
un projeefe de hei reformant
l'actual d'Inquilinat.
En un deis seas anides l'esmental prajorte disposa que els
15ropietaris de ViVPIRIPS no pe-,
dran desahuciar ele inqtilins
que estiguin cense feina, per
malalties o altres causes fefaents d'impossibilitat de pagamenl.
Aquesta elleposicia tendeix a
remeiar la situació en qua es
traben molts inquilina, sobretot a Escaria i altres noca de
la Gran Bretanva on tot sovint
sofreixen desahucie.
Els conservadors combaten
el projecte igual que una gran
majoria de lliberals.
Ml senyor Asquith ha declarat que ell i ele seas amiga,
s'oposaran a qua prosperi el
projecte si el Govern s'entesta
sostenir Inri ich' relatiu a la
prohibició deis desahucie ren
aquests casos do manea do teshall.—Havas.
AJORNAMENT DE LA
DISCUSSTO
Londres, II, — Cambra dels
Comitns. — Ha estat ajornada
la diseassia del proieetr de Hei
sobre inquilina! .-1111\ as.
L'ANY FINANCIER ANGLES
Londres 2.—L ' any financier angles
acaba el din 31 de triare.
Els ingressos s'eleven a R37.169,24
aires esterlines, i les despeses a Mares 788.54n.2tr, resultant un superaVis de 45.329.o73 Pires esterlines, superávit que sera dedica: a la disminució del deute nacional.—Ilavas.
EL PRINCEP DE CALLES CAP
A BIARRITZ
Londres, 2.—EI príncep de Garles

LI

El republicanisme fora de la
llei per contrari de la religió

!metí aquest mata a les deu, viatjant
d'indigna amb el noto de conste de
Chester.
Es dirigeix cap a Riarritz.—Havas.

EL LOCAL'T A SOUTHAMPTON
PER AL DIA ro
Londres. 2 .--Els patrons de les ¿ras
sanes i construccions maritimes han
decidit declarar el locaut el dia to
del «arena si fins al dia 8 els vaguistes de Southampton no es reintegren al treball.—Havas.

POUTICi NAVAL 115 G1113 ESTO

El pressupost de la marina
britänion, puhlient reeentment.
por i desmitil a la
Cambra deis Conitins, assonyala
un mornent. important Ilr la psi..
Iftiett naval brilanica. Por al
"Temps", (Erra Pefrriern minestes dados . el Govorn laborista
4,M:1 a corn, ior el son Psfore
sineer per a la redramid Gola armanieras: é s Yaeceplarid
de la si t naci.'n imposada pols
acords de Washington.
El pressnpost ole la marina
hritanioa per 1921-1923. s'eleva
enrara, nialgrat d1700 1.0(1,101",isi
(Ir Mitres esterlines aportada
pel non prim o r lord naval, lord
Clielmsford, a la :sirca de lliures
estorlinos 55.soo,no. Si hora
en comide, pern'), latagment,
rost de toles l o s rnatries primeros i deis snu s. amiesta suge.y.nns

ealeuls mateixos do l'almirallaa
31.000,000 de aburra estprijne3.
La marina britaniea ha anual.
dones. Ion PAVPS ()espeses sota
ei nivell d'avant-gnorra. El

Telic ,an 2.—EI Primer ministre ha
publicat una pr oclama en la qual declara que la República és elan-aria a
la rel:gió i que per consegüent seran
castigats tots els sine facin propaganda republicana.—Havas.

prrsoupo.f notita! correspon
aproximadament al de l'any
1903-1201, data en la qual l'a-menaca naval alomanya conten
cava a assenyalar-se anicament
a la mar del Nord.
D'altra part, es, segons PI
"Temps", la tornada pura i sim_

sospirs meditatius sobre lv duresa de
tals virtuts, perla si Jobst era alegre i ¡muden!, l'altre era hamil; si
aquell era tnurri i irónie, aquest era
ganen i gairebé tat tic, i si Jobst
davant tina cosa que Fanguniejava
fria una cara pacíficatnent simple,
Fridolin hi fria un insuperable posat de rae. Aix4 no era tant una
entulaciri com l'exercici d'una mestria de la qual eren conscients, que
els vivificava les änimes, i que els
feia uso menysprear de prendre's
l'un a nitre per model i imitar-li
els trets mes fins d'una experiencia
perfecta de la vida que encara li
manquessin. Arribaven a apareixer
tan units i ben entesos que semblaven treballar per un fi comú, i eren
comparables a dos bons herois que
es porten cavallerosament i es trempen l'un a l'altre, abans de desafiarse. Peris al cap de vuit dies tacassos arriba' un altre viatger, un suabi que es deia Dietrich, per la qual
cosa sentiren tots dos una callada
alegria, considerant-lo com un divertit tema de comparada amb el
qual llur silenciosa grandesa es podia mesurar, i feien compte d'aixafar el pobre suabiet, que segurament
era un infeliç, entre mig de Hura
virtuts, com dos Recala un cuquet

Pera qui descriuria Ilur entupefaccie quan el suabi començà a portar-se exactament igual que ells, i el
reconeixement que havia precedit
entre ells dos ara es repetia entre
els tres, i no sois es collocava davant del tercer en una situació inesperada, sina que transformava
completament nur posició recíproca.
Ja quan l'acolliren al Bit entre
els dos, el suabi es mosträ perfectament idèntic a ells, jaient estirat
i (mies com un Ilumi, de manera que
entre cadascun deis fadrins encara
restava una miqueta d'espai, i el
cobrellit s'estenia damunt d'ells com
un paper damunt tres arengades. La
situada ara esdevingue mes seriosa,
i mentre estigueren l'un davant de
l'altre, així, iguals com els anales
d'un triangle equilàter, sense Anee
ja possible entre dos d'ells cap traete confiat, cap treva o cap competencia graciosa, es dedicaven amb
tota seriositat a esperar l'un dda alees que toquessin el dos del hit i
de la casa. Quan l'amo veié que
aquella tres originals s'ho prenien
tot be, només per quedar-se, els retala el jornal i da escatimara el
menjar; però elle encara treballavan mis i el posaren en situació de
Ranear al mercat grapa assortits de

per jugar.

Viena, 2.—Han fracassat les negociacions que s'havien entaulat aquests
dies a aquesta capital entre Romania
i el Govern dels Soviets russos, per
buscar una solució a la qüesti6 de
la 13esaräbia, que va ésser anexionada,
coto se sap, a Romania en virtut del
Tractat de pau.
Els russos es neguen a acceptar aquesta anexi6.—Havas.
ELS DESGELAMENTS CAUSEN
GREUS DANYS A RUSSIA
Londres, 2.—Tdlegrafien de Riga
estan a l'Agencia Reuter, que els tesgelaments estan causant greus danys
a Rússia, especialment a Petrograd,
on s'esfondrà el sostre de multes cases, ignorant-se fins ara el nombre
de victimea— Hayas.
EL PAPA ESTATJARA AL VATICA A MONSENYOR CIEPLAK
Roma, 2. — El papa estatjar* al
Vatica a l'arquebisbe Cieplak, expulsar de Rússia.—Havas.
A SUISSA
LA REPRESA DE RELACIONS
AMB RUSSIA
Roma, 2. — Han estat presentades
diverses demandes d'interpellació al
Consell nacional a favor de la represa
de les relacions diplomdtiques i comercials amh Rüssia, conforme al desig manifestat per la Cambra el 13
de juny de i922.—Havas.

EL NOU PRESSUPOST BRITANIC :: UNA REDUCCIO IMPORTANT :: EL REPARTIMENT FUTUR
DE LES ESQUADRES TRANSFORMACIONS DE
VAIXELLS UNITATS EN CONSTRUCCIO

ma
A PERSIA

llússii

mercadería barata i de, tatisfer mul-

pt e a la política d'ara fa vint
v la (mal lord Chrlmsford
sern bla volor segu i r: -La sitim._
rió eslrategira general, — dePlana en el preambut general del
pressupost. — permet, la tornada a la silnaera que existía
abans de la roneentrarió de les
prinripals unit al s brilaniques a

la mar del Nord."
De confortada!, a arineat prin_
ammeia tun nou repartirapaz, aa
esquadres. Les de
seran reduides, los
do I:t Modiforranin ttngmenta(leo.
Comprnnliran d o s d'ara:
vnit bastiments
linia, duras
dicisMns crenors Ilengers,
filial re flol ¡Pes sIc destroyers,
deis navilis-diphsit s. dos porta:s alarie, tun navili-taller, una flntina de submarins, un guia de
sitial-narras. Fills ara la finta do
la llorlilorritnia onmpronia no_
tnés sis bastimenta de Ifnia, mina
divisiA de arenera H a ngers, duea
flol HM: de destroyers, sin nacili-rlira)sit, un porta-aviara, por (',rnaticava de navili-taller i
submarins.
En ronjunt. la finta que la
Gran Breianya mantfi en armament antin, (pian, al nombre
de les unitals, 55 sensiblera/ni,
inferior a la de 19n3-1nn-1.
acinesia ,nnotl in. Home Fl ael 1
la flota de la Manega, camm‘ptatiplicades comandes, de manen-a que
guanyà un futeral de 'linera amb els
pacífics fadrins; tenia en ells una
veritable mina d'or. Slagué de condar el cinturó nns quants forats mas
enllä i fria un gran paper a la ciutat, mentre que els beneits dels
treballadors basquejaven dia i nit al
fose obrador per acure qui dels
tres desdeia primer. Dietrich, el simba que era el mea jove, es demostri
tallat de la mateixa fusta que els
Ares dos; nomas que no tenia encara cap estalvi fet, perque encara
havia viatjat massa poc. Ahree banda estat per dl una circumstäncia
per fer-lo rumiar, perquè Jobst i
Fridolin Ii duien un avantatge massa gran, si com a suabiet inventiu
no llagues conjurat en auxili seta un
nou poder //ulule, que compensés
l'avantatge dels altres. Com que el
seu mito era lluny de tota mena
de passió, tan Iluny com el dele seus
companys, Ilevat de la passió d'establir-se precisament alli i no enlloc
mes i aprofitar-se de l'avantatge, se
li acudí el pensament d'enamorar-se,
i pretendre la mi d'una persona que
posseís, si fa no fa, la mateixa guau-

titat que el eas6 i el baverh tenien
colgada sota sengles rajoles. Pertanyia a les malora qualitats dele
teldnylesol, la de no CitIer-se per

BITA ILEMINYIItI 1
NE SME El CONTROL HIN
concertsperTeldon
S. F.
Ponte-Lagosguro (Idlia), 2.—En

una estació receptora de telefonia
sense tus s'invita al sard-mut Giovanni Benini a escoltar un concert
de jazz-band transtnes per l'estada
de Londres. El sord-mut es colloca
l'auricular, quedant meravellat de
poder sentir el concert. El fenomen
causi general sorpresa entre els que
el presenciaren, i será objecte d'un
detingut estudi.
S'observà que en aquells momints
Benini tenia cent pulsacions per micut —Hayas.
DISCURS POLITIC DEL MINISTRE D'INSTRUCCIO PUBLICA A PALERM
Palerm, 2. — El ministre d'Instrucció pública ha pronunciat un discurs
polític. Ha resumit l'obra del feixisme des del Poder i examind detingudament el pensament dels diversos grups lliberals parlamentaris,
criticant llur programa.
Acaba el seu discurs dient que la
ala de Sicilia, que sempre s'ha sacrifica; pels ideals de patria, techara en el feixisme una coya forea per
a la restauració del país—Has-as.
SEMBLA UNA FANTASIA
UNA BOMBA CONTRA UN
FEIX
UN CENTURIO MORT I UN
MILICIA FERIT
Nzipols,
explotat una bomba al local d'un "feix", resultant
mort
centurió i greument ferit
un milicid.—Havas.
TERRATREMOL
Mondolfi (Itàlia), 2.—S'ha sentit
en aquesta poblacid un terratrèmol,
que ha durat tres segons. Els veins
han fugit al camp.—Havas.
itaingagungogmagga~i

ven 16 cuirassats, 14 rreners;
l'esquadra de la aterliterrania
es eamponia ele 12 cuirassate,
10 crenors. A la Xina hi /miaja
ealarionals cinc bastimente de
iiniti i rinu creuers. Ajen ds un
total de 33 cuirassats i de 33

EL PRESSUPOST ALEMANY PER COMPLIMENTAR EL TRACTAT DE PAU :: LA POSSIBLE MO.
RATORIA :: EL VIATGE DE M. DE TROCQUER
LA RUHR
-meran, 2. — La resposta del Govera del Reich a la nota de la Conferencia d'Ambaixadors relativa al
control militar interaliat reconeix
qvc queden encara per adoptar algunes mesures per tal que el desarmament sigui contelet, pera fa constar
que això no justifica la prolongada
de l'esmentat control.
En ella el Reich rebutja altrament l'enquesta portada a cap per
una Comissi6 respecto del compliment de les obligacions que a Alemanya imposava el tractat.
na a mes a mes que es cenfii l'engaceta a la Societat de Nacions, la
qual vigilarla alai mateix si s'executen els cinc punta de la nota interaliada.—Havas.

Una moratoria
de quatre anys?

Dissabte seran publicats els
iniormes dels tècnics
París, 2.—EI "Petit Parisien" assegura que la moratòria que, segons
,embla, es concedirä a Alemanya,
-era de quatre anys.
Es probable que dissabte siguin
publicats els informes dels tècnics.
En Ilur conjunt, les conclusions
que presentaran aquests s'acosten
sensiblement a les peticions formularles per Franea.—Havas.
EL PRESSUPOST PRESENTAT
AL CONNSELL DE L'IMPERI
PER COMPLIMENTAR EL
TRACTAT DE PAU
Berlin, 2. —E1 pressupost presentat davant el Consell de l'Imperi
per complimentar el tractat de pau
s'eleva a 640 milions i no hi figura cap partida destinada als lliuraments a titol de reparacions que es
troben pendents.
Les despeses d'ocupada de Rhenarria es calculen en ido milions per
a l'any corrent.—Havas.

nenerS.

Actualment, aquest total suma noms 17 bastimenta da tinta i 23 rreuers Ileugers. Les
forres Ihniyanes han rstat reduldes o N\ sstpuimides, (m'II a
l'Afriaa del Sud. Cal, pera, remaren!' que rl tonellatg,e i l'armament, de les nnitats de i g n 1
eren inferiar als dels bastimente
actual:s. Els ruirassats mes poderosos de l'epoca, els "Formidable", desplaeaven n n ni a s
15,250 forma, i oren armilla noarmas do a peces de 301 inm.
Le, rodurcions aportarles al
reessup.ist 0 001r-0-010n disMinurinns sensibles sobre eapftisis essenrials. Por ha que ele
fertins res' en fixat s. oorn l'any
passat, a mas de 100,000
mes. ele fr0ditS destinats ale
bastimenta i fas equipatezes de
reserva, així con' vis arsenals,
han ,,,rf a mmitarions innpor_
tants. Waltra part, les eonstruerions en Plus progressen
inolt lora:unen!. Ii "Er,hisher",
menee llon ger de 9,1"SO tonos,
que ha d'entrar en servei en
juay vinent , fazz posat sobre Pala fa m e s do vnit, anys. Dos
errmers mes de 7.S51) tonos:

l'"Ernoraid" i 1—Enterprisc",
han p atat. llançats
rt 020; no san del tat aeahats
encara.
No gens menys, encarta que
el pressupost de les ronstruecions armas hagi estat
a 12.2G:3,200 Iliiiros ro:fortines
—pujava, on 1901, `25.:1(35,0n0
llinres os I re I in e s-1' al in n'al la t
hritänie preven per al pressu_
post Vill0ifi 1 reballA importar-11s:
transtormaelA dels tres ereuers
uns quants diners ami% cap dona
Iletja o pon amable; cert es que no
queien en grans temptacinns, perque a la chau no hi havia cap pubilla rica, ni honica ni Iletia, i sostenien almenys la valentia de menysprear els rosegons i preferir de casar-se anth una (lona alegre i boMea, amb la qual podien Unir uns
quants anys. Per aquesta rasi no
fou difícil al vigilant suabi de (ressar-se carni cap a una virtuosa donsella que vivia al mateix carrer i de
la qual havia esbrinat, en habas
converses amb les ‚elles, que era
propietäria de valors per set cents
florins. Aquesta noia es deia Züs
Bünzlin, tenia vint-i-vuit anys i vivia amb la sera mare, la planxadora, per d disposava illimitadament
d'aquella herencia paterna. Tenia els
valors en una caixeta de laca, on
també guardava els interessos que
produien, la seva fe de baptisme, el
seu certificat de confirmació i un
ou dr Pasqua pintat i daurat; denles, mitin dotzena de culleretes
d'argent, un parenostre gravat en
Iletres d'or sobre una mena de cris-

tal verme', transparent, que ella en
deia "pell d'home", un pinyol de
cirera, en el qual havia estat tallada la passió de Crist, i una cansa
de vonl calat i folrat de tafeti ver-

"Eurious", "Corageous" i "Oto-,
rious" rit porta-avions, retosa
dels bastimenta de linfa "Warspite" i "Renown", aixf cont
dotze ereners Ilemrers; acaba-

wat (le cine submarina, do dos
conductora de flotilla; MI tu, la

eonslruceid a les drassanes (le
cine ereuers Ilengers i de dos
dostroyers, avantguarda d'un
mulo programa de f or c es sub-

marinos.

L'esfore de coneentracid de
la flota britanica es manifesta
aobre tot, en la derisia anunciada pe' primor lord de l'almirallat sle renunaiar a l'ema
grandiment (lo la base, de Singnpore. Amirat project eta la
baso de la politica naval del
iiivern conservador. p or a oil.
Singapore bavia d', , sser la clan
(10 les mars (le l'Eetrem Orient
i del Parifie. Es alli ritt havien
podor situar-se ras hasta_
lamas linia anglesaa sie més
fort tonellatar, Pul "1 ras que
fossin eridals a sestenir amb
llur arei n ', ni llur presaneia eta
eroners Ilengers protectors rlel
traten marítirn.
La actitud, perh, de Mardoa
nald. que ja ennoixon els noses lerl(u. s. pormet. de ("retire
que de rodneeid naval i
Prulaptaria de la politica británica a les normes acordados a
Washington, seran un fet, per
la Gran Bretanya. Solnpri. , per?\ que un canes tic minis.eri
no reprosenti tambil uit rammt
en aquestes lloables directivds
del Govern laborista.

meta on hi hacia un mirallet i un
didal d'argent; demés la hacia un
altre pinyol sie cirera, (lins el qual
cascavellejaca un joc de bitlles mirinctil; una non, que en obrir-se
deixaca veure una Mareta de Den
darrera un cristall, un cor d'argent
contenint una espongeta zopa d'ess':ncia, tina capsa de hombons lela
d'una pell de llimona que tenia una
martiriza pintada a la tapa i dins
la qual hi havia, sobre cota-fluix,
una agulla d'or que figurava un "noMoblidis", i un Tm-dan() amb un
monument de cabells; denles, un ¡liga! t de papera esgrogueits amb reraptes i secrets, un flascnnet amb
potes d'Iloffmann, un altre ami)
nigua de Colbnia i tina cagueta arib
mese; una altra on hi havia un retallet d'excrement de marta, i un
cistellet teixit de brin, olorosos, sial com un de fet amb perles de vidre i clavells d'espècie; per fi, ums
llibret, relligat de paper "tolde"
blau cel ami) cantells daurats, titulat: "Regles d'or per a la dona quan
Es núvia, muller i mare"; i un 'libre
de somnis, un memorialista, cinc o
sis carees d'amor i un bisturí per fer
sagnies; perqtie una regada havia
tingut relacions unta un fadrí barber o practicant de cirurgia, amb el
que era una nota traeuda 1 molt in-

Munich, 2.—Ritter, Weber
lariebel han estat traslladals
la fortalesa de Lendsberg.-Hayas.
YAGA PARCIAL D'EMPLEATS
DE FERROCARRILS
Berlín, 2. — S'ha produït unti
vaga parcial d'empleats de fe r.
rocarrils en diversos llocs del
territori, per qüestió de salar
DENUNCIA D'UN CONVERI
MINE:ft

Berlfn, 2. — Les associacions
minaire.s han denuno.a: el
eanseni relatiu al treball e mplea
reeniari de les mines. — HavaiL

viatge de M. Le Trocquer
i els acords alemanys amb
la "Micum"
El

París, 2. —Cona As sabut, el
ministre d'Obres públiques, senyor Le Troequer, ha anat a la
Ruhr, amb l'ohjecte de reatito
zar un viatge danspeccid.
L'Ag è ncia Ha y as eren saber
que l'ohj n ote d'aquest viatge ea
el ile confere,nciar amb ei rea
presentants francesos sobre la
resposta 31 0 11100ya :1111u relama
als aroi.rts enwerlats amb la
missid inieraliada
control
fabriques i de mines.
En el cas que grans in.,
dustrials es colloguessin nova,
ment en una actitud de resis.,
z encía paseiva. Franca esta disposarla a adaptar enema, d'aa
cord ami) Bélgica, guantes mesures ennsideri neressäries per
tal d'obligar-11os a abandonar
acinesia ac t :taz-a—Raras.
Duseetilorf. 2. — El ministre
d'Obres públiques. eenyor Le
Trocquer, ha estat estudiant
Ics mesur,, ra/ adoptar a
tata la eones de la Ruhr el dia
6 d'abril, per assegurar els lliuraments que s'hagin de fer a
In Comissió de reparacions, per
al cas que en mí-tiesta data dei-i
..xPssin de cumplir-se les condi,
nimia estipulades entre la Co-,
misal() ele roateal de Mbriques
i de mines i els industrials alea
manys.-11avaa.

ALS EE. UU.
Un milió de doiars a Dempsey
per a fer
Nova York, 2.—S'anuncia que
el eampid mundial de boxa,
Dempsey, ha sia,nat un caintraca
lo segona qua! T'abra un 'Julia de dialars per treballar en
einematogräfies.--,
den films

l' uvas.
LES GESTES D'UNA DON.aa
BANDOLER

Nava York, 2,—La dona-bana
dol o r que d'un quant de tempi
eneà te aterrida la emula! de
Brooklyn. va entrar alur a Ios
oficines d'una gran eompanyi•,
davant la negativa del raiser
de lliurar-li 01S fands que esa
tavon disposats p n r pagar eta
empleal5. dispara contra aquest

alguns trefe de revblver, fogint
de- seguida en un automäbil que
va robar.
La panela te ordrls terralmanta de procedir a la captura
do Posmontada dona, morta o
viva.—Havas.
VENDA DEL RASCA-CELS
MES AI.T DEL MON
Noca York, 2.—S'acaba de vendre
en onze milions de deillars el "ras.
ca-cels" mes alt del n'Inri.
Té SI pisos.—Havas.
qual /maja pensat casar-se; i osen
telligent, havia après del seu enamorat d'obric les y enes, de posar
sangoneres i ventoses i altres coses
sentblants, i fins ja sabia afaitarlo. NOIllé3 que ell s'havia revelat un
home indigne, amb el qual ella hania arriscat lleugerament tota la teuntat de la seca vida, i alai ella arnb
trista, pera savia resolució, havia
rompa les relacions. Es tornaren
mútuament els presents, amb excepri.") del bisturí, el qual ella retingué
com a penyora d'un flori i quaranta
vuit tous que un dia Ii havia prestat en numerari; per() l'indigne SO»,
tenia no deure-li res d'aixè, ja que
en ocasió d'un ball, per subvenir a
ella li havia fet a mans els diners

les despeses, i ella havia consume
en liaminadures el doble d'ell. Per
tant, ell conserva el flori quaranta
vuit sexis i ella el bisturi, amb el
qual, de sota4 ma, féu sagnies • totes les 'seres conegudes i hi guanyi
uns quanta dinerets. Perd cada ve1
gada que feia servir l'instrument
baria de pensar amb dolor en la
baixesa de l'home,que tan prop ba•
via estat del seu cor i que una mica mis es el seu marit!
Tot ano) contenía la calceta de
laca, ben tascada, i armada al Mil
(Condrung .51
4:4
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flädtereltat de Barceleaa
Olno saiodritUoo regidor,. "El Correo Catalttn" d'ahir po*lava a la Sudé, dinstrucció la
tosa del nomenament d'alguna
eatedrätics per al cirree de re• gidars.
Eneapcalava la nota amb et
tito' "Més catedràtics regidora", i assabentava els seua
lectors que a Va !lista deis nous
regidors figuraven els doctors
Castillo i Sers, catedrätics de
Dret Politic i d'Anatomia. respectivament..
Com que queda en el sen lleve
el senyor Banque, diu l'esmentat col-lega, són 3 els catedràtica que tenen lloc en el nou
Ajuntament.
Sentim molt que "DI ;Correo Catalän" s'oblidi de eomp1ar-bi els senyors Ferran Tanada i Miquel Useros. catedratics dinteg:• al i de Química Inorgànica , respectivament , de
ll'Escola d'Enginyers d'aquesta
ciutat.
No discutim lee dote politiques dels esmenlats senyors.
però suposem que ele escone
del nostre Ajuntament tan ampies vindran ale uns com als
altres.
Redel Aoadémla de °Ideales 1
Arto. - La Reial Acadknia tic.
Ciències i Arte celebrä el dia 31
de març la sessió general ordinària corresponent al dit mes.
sota la presidbncia del doctor
Eduard Alcob4.
S'acordä que ennstde en acta
el sentiment de l'Academia per
/a mort del seu esclarit membre nufnerari August Font i
Carreras, esdevinguda et día 6
del dit mes.
Entre les obres rehudes amb
'destinació a la Biblioteca, es
fAu especial esment del donalin
'del doctor MIlxim San Miguel de
la Cämara de quatre fulletons
dols (piale 63 autor, i de dos volutos de N. Inglada.
4
L'acadbmir numerari Forran
Tallada llegf ton/ a treball de
'torn un estudi de certs tipus de
sislemes ortogonals en els
quals l'ortogonalitat s'obte per
una trasllaeitl o una rotació de
conjunt. cstablint noves solu-

rimas amb les quals vingne a

e :ornpiefar els recultai, prespn_

late anteriorment a rAearIbmia
en una altra Merntaria.

L'arademic numeran i Joapp
SC. !it dona lerlura d'una
nota en la nual es diír.a compte
,. • del resulta obtingut pel dieserlaut en Fobservarió esterensch( pica de la re g id de la variahus
RR d'Andromena sobre ol i-Tés
, remosos ner l'Obeervatori Ver
Williams Hay (Estats-ks.
Unitel, i d'altres prorerlents de
l'Observatori Fabra.
D'aque e ta compararid resul-

n

Come s

ta una enrifirmaciO completa de
l e e observations publiendes pel

dissortant sobre et a enrrettl,
eetelare de la maleixa regíA,
ensems que SS eomproven una
vegada rn4s els grane avantatges del mi-todo Tobsoevaew, es_
lereosebpica original de l'autor
sobre lols eh: t'Urea ntintata

fine al preeent.
Institut de Quimba aplioada.
- Avui. clijous, e les g is de la
tarda, el doctor Enric Moles donara la darrera conteriuteia de
les quatre que Uf. de 0 A.
havia organitzat per al primere
cure de Primavera.
Trartarä el segiient tema:
"Els pesos attunies.-Llur
aiignificació actual 1 Hur importäncia. -I.,orn es determinen
pele mètodes classies.-Com PS
determinen DPI. T11 ?!I n .(IP51 físi(20qtifmice. .- Crft.ca del s pesos
athmies.- Reaultals."

a anular-lo Bi es necesaarl, i
doni a la publicació un caräc.
ter més adecuat a Ms neceseltate de l'ensenyança i dele mestres.
INSTITUT FRANCES
Demà. a l'Institut Francés,
es donaran dues conferencies
de cultura; la una, que tindrà
Hin de sis a set, a cärree del
professor senyor Elles Lambert. sobre "L'Art ütic" (amb
projeccions); l'altra, de set a
%un, a càrrec del senyor Bertrand, sobre "L'evolució actual
de la llengua". Totes dues, públiques.
INSTITUT J4E QUIMICA
APLICADA
Avui, a les sis de la arda. tindrà llos, ii l'Institut sie QuIrniea
Aplicada, la continuació del
primer curset dele extraordina1 is de Primavera, els qual van
dedicats als alumnos de la carrera de direci ors ('indústries
quillt iques i a toles ilquelles
person e s esludioses que es
preocupen pel progHs de la

t. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Obsernteion. d'Europa, Nord
(Ubica i Adlatie, relatada per telegrafie tense tila)
Persisteixen a la Mediterränia occidental les baixes

a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES DEL SUTIL (Observacions de la Xarra
meteorolbeics catalana, comunicad« per telèfon):
A tot Catalunya regna temps nuvolós, olíservant-

pressions, regnant mal temps al nordest d'Espanya, .
migdia de Frailes i Italia. - L'ona de (red, situada
ahir a l'Europa central, envaeix avui la Península
ibérica, particularment a la Messeta central i regid.
Pirenenca. - A tota la Mediterrània balear usas
torta maror, amb vents del Nord.

se pluses isolades i nevades a bfaiä i tot cl Pireneu.
- Les temperatures han baixat notablement, doncs
a Puigcerda la mínima ha estat de 6 graus sota zero.

TARR4GONA.

zilmotte

tya a 5 Itecs

eibncia.

El dador Envio Moles, cate-

dratic de la Faultal de Farmacia de Madrid i del Laboratori
d'Investigacions Fisiques. donara la tercera llieó del set]
cure, en la qual tractara del
sistema peribdir, el set] (losenrottlament histórie i els secta
resultats i anornalies._Concep-

te actual.
APAT D'HOMENATGE
Amb motiu de celebrar el gran exit
assolit pel eurs que ve donant a l'Institut de Quimica Aplicada el doctor
Enric Moles, i que sigui a l'enserns
un acte de simpatia i d'homenatge a
organitzat un
tan eminent químic,
sopar intim. l qual tindr Uoc avui.
dijous, a l'Hotel Ritz. en acabar Vúltima lliçó del seu curs.
Els que vulguin adherir-se a resmental ade poden dirigir-se a la secretaria de lInstitut de Química Aplicada (carrer d'Urgen. 11.7 .1 fins a les
tres de la tarda de l'esmentat

CONFERENCIA A L'ATENEU
Per a avui, a les deu del vespre , s'anuncia a rAtenett Barceloni una conferència organitzada pel grup "Eugenismo" i a arree de la senyora
F:mpar Valer de Díaz, la qual dissenara sobre el tema "Puericultura

social".
L'ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS
DE LA UNIVERSITAT NOVA
divendres, a las set de la
cl lluminós poeta JOall M.
Guasch necia a FAssociació d'Estudiant de la Universitat Nora (carnet
d'Urgen. 187) uI recull de normes
inedits.
Altrament, la susdita Associació
anuncia per al día co una interessant
eanferencia a e'arrec sie rillu s tre exdiputat de la Manzomunitat de Catalunya doctor Ji. Puig i Sais. sobre
el tema "Els perills de resport".
ACADEMIA DF. PONES ELETRES DE BARCELONA
En la seassiil que aquesta Academia
celebra el dia 18 del mes laical, l'academic numerari electe senyor Duran
i Santpere (lona conque de le. recerques efectuades per l'Oficina ¿lu yestigacions i Publicados, de l'Arixin
Municipal Històric per a la determinació del lloc on fou soterrat el diputat canonge Pau Elans Vally 16 21 .
La fama del capdavanter de la guerra dels segallors senda eclipsar-se
després de la seca mort, de tal manera
que ni la pronunciació del notas foil
recordada exactarnerit ni es conserva
el record just del lioc del sepulcre.
Era cosa salstula el fet de Eenterrament dins l'església de Sant Joan
Jerusah m; l'indret exacte. peria no
era conegat. (shorrat caen era sota les
reformes posterior! de li›glésia. Les
recerques irles l'any 1886. en i.,:ser
cnrunada l'església, no foren sortoses,
i aviat foren alçades noves edificacion;
que impediren treballs ulteriors. L'obertura de la via Laietana doni sisara
una nova avinentesa, la darrera,
gurarnent, de remoure i estudiar les
runes de l'església de Sant Joan
Un escrit del senyor Rovira
provocà un acord municipal (mire,
de 1920), encaminat a procurar resclariment del Iloc on hacia estat la
sepultura d'En Pau Clan- per si encara hagués estat hora (le poder donar la cossclicié deguda a lo cendres
de l'illustre patriota.
L'estad: documental arriba a donar
una descripcib detallada d'aquell indret de la vella església de la Riera
de Sant Joan, en era la sepultura cobejada, així carvi la determinacin de
les successives reformes que havien
desorientat els primers reces-n(1.es
L'escoreoll minuciós (le les tunas
deseo/ni l'emplaçament de la capella

Magisteri.-ITa pros poesessid del 5Pll rärree de mestresea interina de l'Escota Nacional d'adunes de francs d'aquesta capital Na Josepa Ribelles.
- lía n'oil a Arbás, on es
trobava accidentalment, el mestre de Catllar l'Anís Canyes.
- L'habilitat de Manresa 1
Berga pagar ä ele bavers i material dell quart trimestre des
d'ovni, a Manresa, i des del dia
8 a Can Pasquet. a Berga.
- Abans d'allir celebra sessió la directiva de l'Associacid
Provincial de Mestres Na
;
(le Barcelona, amb as--cionals
sistencia deis delegats de tots
els partits, prenent-se els següents acorde:
' Primer.-No admetre la dimissió presentada per la nomissió permanent i pregar als
senyors Abellan. Fernendez,
Rossach, Becb i Estrada que
. continnin en els seus blocs, per
cntrindre que així eonve a l'Asacieiació.
nSegon.-Que la Comissid
permanent visiti el Rector per
tal de parlar-li de la impossiLLIBIER
bilitat que existeix, per manca
' de consignad& de donar comda* de rAtiayi, 13 - T, 8.91.
pltment a l'apartat segon de la
referent
a
material
disposició
IIIETIT: INTEHEMITS
escolar publicada en la "CasoPta.
1a" del 21 de mere, i deis greus
perjudicis que pot ocasionar a
VIO
Plateada".
PECHE.-"Le
la cultura popular el corop11ZOVSSAlla. - "Romannsme
.
6/11,
et polltlque" .
ment de la primera part de l'eaARCI"NO. - "La FUIMOS
mentada disposició.
ti
Prasmae
ded.datone
Tercer,-Nomenar una ceDOaToYEWsKP (Ed. Dos:eterno:1 &sub plena poders per aire.- "Lea Padres
que reformi el centraste estaaamazow". (gallea traduce» Integral d'agua%
- MISA par a la publisecié del petare merma . . . . ISIS
4' ,0We de rillsaociaoid, arribint
•,

le-VreITS S UPERIORS A SAKCELONA. (Sondataiad de ratmostera [liare a feo 7 del 11111)1
Altitud, menea:
259, 500, 1000, 1500.
Direcció:
NE. N. ENE., ENE.
Velocitat meres per segon:
2, 3,
7,
6.
Plató de núvols, a 1,648 metres. NIralms.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observach5: 7, 13 i 18 hores
Ilarennetre a zero i al nivell de la mar: 75I'5 7ç2lu, 752. 8. - Termütnetre ser: 6'0. 88. 5. - Tertn6metre hurnit: 70, 7 . 2, 75. - ilumitat (centéssi mes (le saturació): 73, 76 71,. - Directo del %Tm;
N., W.. IV. - Velocitat del vent en rnetres per se geil: 4. 1. 3. - Estat del cel: tapat. - Classe de
núvols: Nimbus; nimbus, alls -st rate; nimbus, R11S-Strale.
Temperatures extremes a Tombra
Màxima: 18.- 1Minima: $0. - Minino arre n de terra: 68. - OscillaciA termométrica: 38. Temperatura mitja: o. - PrecipitaciO aiguosn. de s (le les 7 llores del dia anterior a les 7 llores del
dia de la data: 52 milímetro. - Recorregut de( reste en igual temps: tus quili.metres.

faMliar del: Claris, conservant ciscara
com peces de convicció ¿aqueo proces qualqucs rajoles que la pavimentaren, decorades amb la mi:ja lluna i
l'estel, que creo el 5enyal dels Claris,
i amb el bocatge del sepulcro tantes
vegades cercat, davant de la porta.
Aquesta tasca feta quan leselesia dc
Sant Joan ion enrunada hauria ¿anal
probahlemcnt per resultat de trabar lea
cendres del borne illustre que presidí
la Generalitat dc Catalunca en els
temps mes calamitosos; ara la sepul-,
tura tu, comuna altra cosa que runes
i apareixia mig partida per la de les
cases que succeiren a l'esgiesia, la fenamentaciO de les <mas obliga a huidor
les sepaltures. amb la qual cr.a desueren ésser harrejades les despulleu
innominado. i foren po.dudes així per
sempre les que forrn d'En Pau

CRONICA JUD/CIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Secei,l segona s'ita presenta' Josep ("arria Iteibolte_
encarregat que va n••ssér
dtsttss ollt`d, s3 da la plava Lesceps, on va en orir. una vol In

anomenaila .losepa Abad. I.ee
hacer caigut dint re (Eun
El fiscal va dernanar per a
Josep slarcia la pena do tre:
mesos i once d:es d'arrest
i 3.000 pessetes d•indern.
teilen u'

ASSENYALAMENTS PER A
A MI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.- Cervera. Inlordicte. Pero Huguet Balach
contra M'Opte! Soler Guardiola.
Sud. Menor (manija. Leandre
Salh Garcia esotra Josep Maria Torras.
Sala segona. - Na te assenyalament.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secrirl primera. - Nord. Un
oral por hionioitli.
Secan) segona. - Oest i Univereda,. Quatre orals per homicidi, resistencia, Patata i injúries.

NECROLOGICA
Igna31 amprdbl Nadal
al Inri ti morí sobtadament el notegut taquigraf i periodista N'Ignasi Campruld
N'Ignasi Camprubt era tle familia de gent tel ramp. Iíststeli je brillantrnmil 1;1 rarrera
vorat, (tedie:tul-se tot aeguit al

periodisme. Nignasi Camprubi era un excel-lent laquigraL
resent nlqui havia mies la unajor part :lela parlamente dele
homes del moviment cal z eilt.
Ami, (11 es compta en croar-se

l'Assoriaciú de la Premsa Barcelone s. a, on continua trehallant
fins a la nit de dimarts, poc
abates de la seva mort. Formava part IIP la Bedareid de "La
VP11 de Catalunya", on va ter
tota /a seva brillanlissima carrera periodística.
Camprubi era un.
borne franc i Ileial, bon ainic
de tots els quo el coneixien,
servicial, auster com el qui
mes. La cesa mort, dones, lis
fatal sentidissima.
Descansi en pau d'eminent
taquigrat 1 bon company.

EL LECTOR DIU.
LES EDiCIONS DELS
CLASSIC-S.
Sr. Director de "La Novena Estrangera":
.Amb el goig que frueix tot boa catalä en veme multiplicar l'activitat (le
la ilustra literatura, he vio l'aparkió
de "La Novella Estrangera" i hassencl (le les seres puhlicacions extraordinario. entre elles les gratis crónimio nacionals.
ifaixi) us vull parlar.
Aquestes cròniques estan escrites en
cl catalä que ara no es parla, i v155 les
tnleu rejovenir: els donar actualitat,
i a aqiest objete heu encarregat la
transcripciO a laíns literats catalans.
Temo. però, que en trasplantar-les
perdran tot Pm encis. Ens sembiaran traduce:0ns fetes de llengua
catalana. No seria millor reproduirles cense esmena?
La tasca encomanada als pulcres literats que han de fer les transcripcions
podría convertir-se en tasca crítica.
mostradora de les belleses. etc. Es a
dir. (r. lloc d'esser traductors transformar -se en comentadors. perllongant
el liibre. corregint al marge les ernades, anotant-les,
Amiest és el meu parer, pina que si
els catalana tessim vi ranci, brin (le
Iteure'l rastel i no transforma
Espero que em contestareu en aquesta secció del nostre diari.
R. Albs i Saumell
P. s.-Demone a tots eis 1.-eiern de
I.A PUBLICITAT que errosin llar
opinió sobre aquest assumpte tant interessant per am s catalana.
LES BESTIES NO ES
VENCEN AIXL
Sr. Director:
Cree que és un deure patriòtic el
desig de rectificar les inexactituts dels
articles publicats tant més quan el
contingut de l'escrit pot len mal a
comerciants i, per conseglient,
als obrers que vitien de la nostra indústria exclusiva de Catalunya.
refereixo a l'article inserit divendres
passat a l'artcic inserit divendres pos.
at a lá "Página Médica." amb el titol
La veu .ianca de les &veles.
Com a tecnic en la curtici6 i tint
dc pells per a cIlieccia puc dester,
ansb proves, el que diu Farticle de referimcia. En primer lloc, he de dir
que pcls procediments que s'empren T,er
a la curtieb; de lo pells sisón, com
quasi en la majoria de les pells, no és
passible que quedi cap giumen original en vida, i més encara puc (Iir que
als Unta dies després de curtides
dulito sute cap microbi bi litigues vida;
basti din 'que les dites pe ll s. un cop drs
, ein posades dins un bany-c.Irnades,!
(läcid sulfúric, passant després vuit
dies en banys «digna %dienta amb
altres productcs completament des-,
in f ectants.
Cían que el procediment és un secret
dc fabrica, no Mestenc a detallar-lo
més; mes no fine cap inconvenient a
demostrar- ho practicament, invitant a
l'efecte el senyor doctor que tant de be
fa mnb la publicació de la "Pagina
Médica", segur de qué, un cop vistos
els rseultats, em donaría la raó; si no
fos aixi, jo cree que, en efecte, serien
moltes les persones infectades, ja que,
sens dable, moltes són les bèsties que
deuen estar malaltes i fins infectado,
i la sena pell s'empra per fer pells per

a confecció, sabates i la majoria de la
cola. que s'empra per pintar tes babitacioas de ks nostres cases. •

•

La Musica

En llest, aquest :miele cm recorda
rotor:a:1;m fa :donas anys a una de
les cases Inés importants de pelleteria
de França. Es tractava dama conieccie imi n acili a nfuria (pell de conill
tintat i rasat). Una senyora presentO
al JutjTit insa denúncia per haver-li
sortit una erupció al coll, que se li
estengue per tota la cara; c:eient
doctor que la visitara que Ii Qrocedia
de la pell que ti,ava. Cont és natural.
la casa es valguí, del; rniiiJrs doztors
per a la dc fe ti a i la causa es ¡allá
iavoralde a 1-a ca'a (le pillete-ia. demostrant que no era la tal inieccii;
procedent de la p í:11; es dar que el
¡sil deja que la pell estava inietada,
perio afegia que també Citaren infectado les robes que usara la tal senyora. Cree que aquest detall es una
bona demostració de forca.
Amb mult (le gast em poso a la sera
disposiciO per donar tota mena de detalls referents a Fassumpte dels curtits per que puguin amb perfecte for.ament de causa rectiiicar l'articie de
rc fe réncia.
Soc el seu devotissim servidor,
Josep Tapbioles
Ex-president de la Societat de PelIcters de Barcelona.
SIGVIFIC.-lc.70 I ORIGEN
DE LA LOCUCIO "L'ASE
EM FL-31"
La /unir manera de saber quina
grafía cal a(1( ..tar en l'expresiö
"l'ase ern fum és coneixe'n

EL CONCURS "PREMI PARRASelis prega(
" (t)eN"fer públic que
la celebracid del concurs per a
l'adjudicaeib del "Prerni Parra.
mon" ha esta t ajornada fine a
la darrera decena del rne.s que
som, que coineidira amb el pas
per la nostra riulat d'una prestigiosa :personant a t mi:1st( ti,
designada per presidir el
OREE° CAT.t1..1
Coneorta de Quaresma
Dissable vinent. al veare. re
farà el tercer concert d'aquesta
serio. E, a eitrrec do l'Orteó Catala. prenent-hi part.' ultra lit
notahilfssima vontrall Na Confarmls orgacepeit" Ca 1 u auc i
nista alemany Walter Drwnekv,
gran y irttnís ‘le Vorgue, (1;1
quid tren sorpromints ofertes, puix domina completament
les himno/tse: difienllals del rei
deis insfrnments. El programa
que interpretaran Os molt in_
frreeaatil. fi g uratti -111 Ist
eiri.b.rariA final (le
"La filia de .10 1,1i1il ", (le Carisaimi. ntaunffieit ohra doilada per
pr im o r vegnda ti Da ;Tetona
quan la visita deis elemettl a (le
rsahola Cantnrum (le París. Foil
anneala obra la que s'empolla
1 • 11 eseoltar les pel
titan e s rolo.; ornqui,1 fraginent
meravellAs.,
UN QI - All'ITT A TF.RBASSA
Al sa IG tul COrl'IP Egarem"
va lenir lloe, la vatIlit del dinmenge passat. la presentartil
eam(1,1 (luneto( le nitlaira
tira "Itarluli". del qual formen part eh: senyoas Manuel
Ilel, vi o lí; I.lufs Matas. viola:
Joaquim Iloms. violoneel. i Pau
Bart \III. piano.
El bagalgo d'aqueste artistes
neuradissim, la manera con)
exerulen Irma satisfet el mes
PXigo nl, i 501150 Ilei de "pose".
amb una dovocii.") que edifiea.
roto a ministres d'una relig.h',.
1'3 ilencen a fervoro,a_
rnent. arnh oquoll respoete que
es moreixert roses ungidos
arnh el crisma d'una pau beati-

fica.

Ells no fuguen per locar. ella
interpreten, esenreollen. fruai'x a n estudiant. fan lin'isiea flor ter
:1 1 . 53i P 9, mai de rara sil püldie.
i qua]) PS deiven simi ir ( l s a coni enenra
d'nna
In intimitat Itstt laboralori.ttsl
ron) reelama la rnúsira de rain_
/ten. Formen un quartet
bou fusiona! PI) el ri'me i P71
sonoritat. Cadaertí aporta rn
aquost holl romjun' la sera personalitat que cap abdicar oportnnament (plan l'obra que interpreten reclama l'oxeellearia
de l'instrument rantaid. eom si
jummesin n aeparnr-se. anth
aquella ornat vital ni"" divina
que humana que fa do In bona
(100550 de l o, bolle!
an ro;t:.ien.
Dospr,,, d'aqueetos eonsid,rarions renunciom a fr la erf!fea dotal19da de I P S eronnosieicns int ornr e l nlIPS: plau - nos
norrni , felirit a y hen enrsli»en1
ola ahneg.nts jc•Ves pel set] Irr
l
lrlesi
Intl sn itoraresea t en pro dea
il ta
ha
bo
••n•n•••••.n••••••n

/•n•n••nnn••....

MOYIiENT MARITIM
fp,•n•

Potser vaig errat, perö mai no he
dubtat de la aignificació i origen
d'aquesta locució, que no és rebutjable ni enclou res que pugui ofendre la moral.
S'empra, cm és natural, per donar més energia a una afirmació o
a una negació. Tenim per exemple
frase: "L'ase em fum si no faig tat
cosa."
Examinem-la i canviern "furn" per
"funsin" T tindrern:
"L'ase cm funtin si no faig tal
cosa."
Co que vol (lir: "que l'ase cm
prenguin si no faig tal cosa". Es una
Me12./ de juguesca tzsolt corrent enhe la gent del camp. Donant al mot
"fum" la significacicí de "tiren" la
frase es fa comprensible.
Jo he sentit dir sovint: "Ens jugo l'ase que fare tal cosa" i (Vaquesta o d'ahres jugurques analogues
ha sortit, segurament, la locucif>
"l'ase em film", es a dir: "l'ase cm
futnin", equivalent a "l'ase CHI prenguin".

P. Binó

judici sumaríssim a

Mataró
Comuniquen de Malar que
per l'autoritat niAitar s'ha :nstrua judici sumarissim contra
p a i sil Eduard Itat: )almau,
acusat de desobediiincia i agressi n i all cap d'ordre públic d'aquella eiutal.

Les diligencies han cstat
meses a la Capitania

perquä emeti dictamen l'auditor general de la regid.

111111181131091111111119113111103!!
EL TEXT DESTINAT A
AQUESTA PAGINA
'HA PASSAT PER
LA CENSURA

Vatio:die entrats
Vapor espanyoi "Rey Jaintti
II", de Malló, arnb citrrea
passalgers. Atnarrat
nora] i
mol' de Muralla. Consignatari,
Amengual.

Goleta es pa nvola "A ngela
Balafia.", de Santz .tpufa, ato!) sal.
Vapor i 15 1 1 5 "Castoro",
lexandria, ami) carrega general. Arnarrat moll de Barcelona
Sud. Consignatari, Ligure.
Vapor holandes "Zeus",
Porman, amb carrega general.
Amareat nioll de Barcelona S.
Consignatari, Talavera.
Vapor itaMit "Tiziano", de
amb ,'artega general i
:3 passatgers. Amarrat Ill,ill la
Barcelona N. Consignalari, líamoS.
Vapor llana. "Giuseppa sn_
(PAlexandria, antb earrega general. Amarrat ntoll de
Sant Berl ran. Consignatari,
nIls

I lo

La 'forre,

Pspanyol "Cabo Cm de Marsella, amb Arretemo', de
ga general i O pzteealgers. Amar
rol ntoll Bebaix. ConsignaInri, lbarra i Cornpanyia.
Neler dalia "ida", de Siracusa, anth
Vide/ . espanyol "Joven Pura",
'de Sant Carlos, atril) sah.
VaIxells sortIts
Vapor espanyol -Rey Jaimo
I" , anda carrega general, cap a
Palma.
Vapor espanyol "Juliana", en
Ilast, cap a Gandia.
Vapor espanyol "Bolis", amb
Arroga general, cap a Vittaro n,..
Vapor espanyol "Tontera",
litlIl eärrega general, cap a
Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Sagnnto".
amb icärrega general, cap a
Cartagena.
Vapor espantad "N'. I.11
ami) carrega general, cap a Valencia.
Vapor espattyol "Ronteu", ett
Hast, cap a Cädiz.

Vapor

reatm
ELDORAO)

DEBUT D'EN CHEVALIER'
Denla, divendres, debutara en aqueat
coliseu el gran artista Chevalier,
parisenc de la caneó.
Chevalier és un artista simpatic
elegant. i molt popular a París. Pos.
seria una ven neta i agradable i sal)
seguir amb escaients evolucions eoreogräfiques el ritme de la música.
Porta com a "partenaire" la gentil lvome
Entre les cançons popularitzades per
Ches-oller a París, Londres i a totes
Ire capitals on ha actual. iiguren "La
Iladelon de la victoire". "Jaime les
fleurs", "2 E. E. Katty", etc.
Chevalier tornés actuara dotze dies.
ESPANYOL,
Da estat molt ben acollit pel públic
d'aquest popular entre del Parallel el
honic vodevil francés. estrenat darerament, "Hall o capó!". En Santpere. En Berges i l'Alfonso. que interpreten els principal, papers de robra. ansb Ilur gràcia peculiar contribueixen ni- lt a l'èxit del vodevil.
Aquesta obra seguirá representants e alternada amb d'altres fin: al dixsable de C,lcíria que s'estrenara el vódevil de gran espectacle. de Jaaquirn
Moatero. "Fins el dimoni porta baayes".

e

Cambra Mercantil

--

Per la Cantina Mercantil ha estat
tramés el segnent telegrama:
"ExceHentissim senyor president
del Directori militar.-Madrid.
Davant (le les diiicultats que en
la práctica suscita retirar de la cironlaci6 la moneda divisionaria estrangera, la Cambra ).1ercantil
Barcelona prega a vocència que fingin en compte que el curs extraordinari donat a ella ,,befa a escassesa
de moneda legal, bastarte recordar
els conflictos ocorreguts en repetido ocasions en els darrers ancs, havent-se de pvocedir immediatarnent
a la sera acunyaci.3 si es desitja que
sigui un fet el retirar de la circulació l'estran g era sense greus perjndicis. El saluda, el president, Cabré."
e • •
A la dita Associavi." . rebut
un cdici de la Direeciii eeneral de
Comunicacions etta din que s'han
pres mesures Orgel)'" nee al 7,
Ument de la iortai. litat en el s:crvei
Pareelona, pecó
telefOnic urlia
q,, e els dits 1 relosll exigeacen
harms relativ.. • • .t nariz, degut a la
importancia dels desperfectes causats.
En coutestació al die ofici
cursat el telegrama segiient:
"Excellentissim senyor direator
genera( de Consua l zacions.-5la 1.a Candir, Mercal o -.1 de Piare-loro. en acu .,re rehut a VocZmcia
dt • I 9etl atent -7: del dia de mare
prometent ci ouir satisfacciO a les
instäneies per al pr-..r.lote arranjament dels desperfecte s de la xarxa
teleiimica urbana, li plata ole manifestar-1i el seu Pgniment, tu la
comerca de retire convertit e:1
immediao realitat el (sue promet. El
saluda, el president. Cabré."
• • •
D'aquí a uns Ilies sortirà cap a
portatit la representació
de la Cambias Mercantil el comerciani. senyi,r N'Ernest .Asbert,
Píe a,sistir a la Cinqueua Fira Comercial Oficial i 1 ntcrnacional que
se celebra a la dita ciutat.
• ••
estat trains el se güent telegrama:
"Excm. senyor president Directori militar-Madrid.
1.a Candira Mercantil de Barcelona prega 3 V n .eéncia ‘p/e en atenció
i per compensar quelcorn el perjudici causat als ahonats de la xarxa telefenica urbana privats de comunicad() a causa (lela desperfectes de
la darrera ueváda que van reparartese , ordeni es deixi de cobrar el trimestre passat als afectats. El saluda el president, Cabré."

NOVES RELIGIOSES
LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DEU DE: MONTSERRAT
Tapant-se les imatges de les escléses per la setmana de Pass i ó des del
cinent dissalne fins al de Glig ia, queda suspesa !a visita espirituat a la Mare de Din de NIontserrat que tots els
dissabtes es practica a la parròquia
dl' Sants Just i Pastor.
Divendres. dia 4, a dos quarts da
cine de la tarda. la secció de senyores celebrará el reet's espiritual a l'Esghl sla del Convent d Nostra Senyora de lTusenyançá. careen d'Aragó
entre ,1 Pa,eig de Gräcia i Claris.
T;:inbt., fa avinent que el mateix divendrrs hi haurä assaig general de
cant al careen Baix de Sant Pere, 5,
a le , set del vespre.
PARROQUIA DE SANT JAU)IE
Avui, dipms. de cine a sis,
exercici do l'hora. Al vespre segueixen ele exercieis espirituals
per a toli • grafistes, modistes i
depndentes del comer( i de la in
n lis st cite , sota la direecid del P.

Ti alias, jesuita. Acabaran dius,
menge vinent.
Divendres, a les vuit, misal
de comuniö general pels socia 1
devots del t Parral Ciar. A dos
quarts ole dotze i les dotze, amh
el

Senyor de manifest, (unció

pròpia dele primera divendrea

de cada mes,

LA PUBLIVITAT
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Motu

L'Ajuiltament desert
ella•

No se celebra sessió de 2.à convocAória

—

UN SILENCI ANIMADISSIM EMPLENA D'OPTIMISMES >D'ALTA NOVETAT EL SALO DE
SESSIONS
viuda de g uda <luan el senyor
.LOS ni; impugna el dictitmon
que l'unirla poeta roncean . mil
pessetcs, o menys, per qualsevol fe.da atiloritzada ileguila-

El silenci mérs ben imital regnava abur a les Cases Consisitr.
rials, degut a que tols eis personatges de mes o menys Unporlinicia eren al Saló de l'Ait-

ment piils sonyors ILENQUE i
MUNDO. menlre cl souyte P.ili
ilemosiral que rlpressupost I s rlt per per•
mote a -ho, i vl seuvoe nULA TEfxmI1. haw irr resit.mil la qilestid
amb la seva psieologia, le5gitat
i niftnica.
ELS ESPONTANIS
SENYOR UEBBER SISTAC.S
I l Ini 1);i9ria 1)A si ttl
hila, p is espnillanis no sliiiguessin ora:so:da!. 'ira no os
presentaren. tlegutlam e nl repta,senlato //PI senyor Febrer Sislace, que hancia pogut
dol
SIS
cl sou 11i,,, ulis
senvor distara". i parlar per
del palró
N'? (el
de reiliiles.
Sistaes
ssenyor
no es
Pdrii el
presenta. i la aossió no pogild
acabar pe do f ap do los mueres
a bs, needM, unten la curiosa partieularilat de no l'ayer

toulóbil.
Nosalires. que no ens en recordavem. com és natural, aoutiirem, cona cada dimeeres,
VVIWP si per fi se celebraria una
sessiú Ir seEzona convoentbria.
L' aspecte de Vedifici no poitia
ésser mbs sever; les vidrieros.
amb algun detall mes o ments
ocasionalment subvorsin, eren
sempre les niatr'ixes les PAP(1-.
sempre tan montunental,..
no liavien cariviat: les galeries
corn de tot totri,ps senyorials. I ami') lot. tot.no era
pas igual. Queleom hi havia
d'inusit al; queleoin, a n'objeta? A les gelfes?. No ho sabrfern pas
Nosaltres. però. eonseqüents
sempre i malgrat el emps aplitMl. mis internarem pels deserts
illlr.i(IllírPrn a
elasad z asos i
Iii deserta galeria de la Premsa.
.
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'l'oraren silenerosament los
cinc en el silenciós rellotge de
la silenciosa sala; tocaren, mes
sileneiosament encara, les sis.
1 los set.
Aleshores ens donaren) pertecle compte que a les
tienta cine en punt no havia
cornem2at la sessid.
No fou Ilegida lacia de la
Se3SiC$ anterior.
No es Regí tampor el des-pala
oficial, en el Vital no hi havia
cap ofici ni Cap refluir; ir'ac'irl
referent a cap renbinoia do cap
entitat a formar part de la
Junta de
Immediatament, i ron, si salo
haguessin, dit, no conteni:
discutir-se.

L'ORDRE DEL rni
Ni un sol dictamen; el do...amen/ no podia. 4ser Hit 'S eanl
El quiosc de la Placa d'Es--ple.
panya, que continua en liiigi. irr

fou inelestat pcI senyor BAN QUE , el qual no trobit de ,iaii
tlo ¡PS maneres que /muda eslat preferible rl e. traslItidar-lo a
13 Placa de la Universilat.
El senyor CAPAR() tot seguit
asercneinns sobre si s eria rnillor a la Comissió de pro.1.. pa
teini e nts d:r-li
i earn, o millor de Pa i
Ist a,
Per.') ¡luan reeränd,11 no arriba al paroxisme fou nir
Iraclar-se de la qüesliil do les
oslres.
Resultat dele darrors luirmee que, essent l'abril el da /Ter
dls M o ses de l'actual temporada que fincara td r rl, exlsD. noia. ati t ornati e ament anib el
mes batirla d'arahar la lempo_
rada n le les ostres per la mafrian rad.
Nosaltres, que tonfern enta
que el senyor Prouhasla lenia
que a la pilo-Lata Di-

formit del enlendari s'ineltasaaja
"erres- a tofs els m e sos, es-p e
0 m una interreneia
-ras
lissima de roa/no/da! elactor
Perb.
Pronta-1sta.
no.
El doefor PROUllaSTA. !ro.
liaiit- se absent por hav e r fi:zafa'
l'escopeta f anal al Monkeny,
no mazne dir res.
Einst mimen( del Labora
erl no Pun í . 1k ufrun porforciA,
aneara que ahatis faj a tire irr
a,,, H ys ole rnoialls ere)) hrtils.
El nombre (fe barillus rnli sor"r
aecutonInt,
1) o2111
Po ot't ro u . ol doefor Ptatilmisla
nl n o d o in roa per la rrol hui r
hom sap.
El s e nvor
en it.isb. astil)
el orrdes1 quo nr, hi Pra,
vo t tatui int o rvanir. i PIS se•1,
le p ors restaron allene l osoc. evitant-se les Aseo_
ree -- es d e l sienvor

quo tonion ortUis uno inillurít
pid tip- no'
lesinPa robudoa
o r,
fic l itent d'an orobbi ite
Ire dia.
El sonvor PROPTiA ST 1. :0,,
c oo. &lea de parlar de lea ra •
tes ami' gran desesp.,:.arid
dorlor ClaramuM. del Laboratori municipal. qu e o s preirlzylzu
ami) g ra n aeoni de lamentaeions rode ir menys ent•,gique..
(V I?' lnen .iar;) ci nonests animal.;
deixen de rom,órrer les
nnrines,
E i anneslea, el doetor MOEINS. arrossegat per la seva
passid--es el ens de dir-ho tronant - nos en- Quaresma — . no

,pou e intervenir amb tota l'efi_

,
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ta de 50 pessetes a Tomas Benito, concessionari del Noc número 104, del mercal del PorVenir, per eschndol promogut
al dit Centre de Proveiments;
una altra lambe de 5 1) pessetes a Canino Altarriba, roncessionäria del! !loe número 873,
del mercal de Sant Anloni, per
manea de pes en una vendo/ de
peix, i una Ara de la mateixa
quantilat a Pasqual Palacios,
eonceasionari del lloc número
1.272, del morral de San( Josep. per de dos pollastres que no rennien les condicions de salubritat necessaries.

COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Per complimentar l'alcalde,
han oslal al despa l x do l'A•ipaldia elo frotis rogidors senyors
Fonlculierin. Salas Afilan. Zamora. De Pagés, Ferrer. 1111ini, VarierIrs. Juimadella i
nn•nn1111i1MIMTnn

Ei non ;.jaüti.nunt
i.ntig3
Ebe
u r'

f'ro2
.13 /
t

ajes

•

tuents

dors,

d'alca•de

100; bens. 997;
br e s, 57; 1.'1 . 3. tOd,

17: rabeid..:.
ea -

l'NA SVR11.1 STA
Sota la presid nmria II regt-

dor aprivor Carbil a • ila O l'o dl l¡ar
la ilee a Ibinljudleacicn
dota llon • s vaanilla al, alereata
iriiiirreS; a cial.nt, t . 1 ip i11
Irin autor/Iza! rl nalari (luan
li nva n l -s e al/natal alguna d'oil , prr ,uuirrltilsrc Ira'-'
fan! stlpi t riurstI tiplia
oinlenitirsa en dofini!iva
?.790
un henefici tolal
VailindieziolO do dos
fruitris i rerdures
blocs
cado it Ini , )1/n mula dr/ San,
Joars p i
p E n A L•Ex1'o 5!(71;)
1.,AuTom()P,11.
Per a l'Exposwid
l'.\illoic.51d1 que se 1 • Pl • Ilel:dil niel 2
1 i dol
1):.T als
;oiln, la seglicul larifa;
E)'' pi linera i enua-nna oalogre r d a aoada e SP11SP ro' ui. 8 lr'ss''lr'C,
P
endti seleul sufilemenfari.
1
r) ,acada
turnada. sonso i • otii,i) . 5 b'°00oc,
Poo ead , •••/./;.onf anbletnentari.
0'511 ips,,setes.
Tu roderac i ll
1,1o•morirs
d'ildr,rd; . 1,11,4 ha r o n/u n ir:1f n
roenarirve,o,
(II1P
l
a
E.Nleald
i per a
fornernIn c ni en o rm e/1. mi l a. rea-i.
ran els ,e2 i'ients pro " , do„
rele,mdr,
bunt:
a la
primera zona
vieeversa o (ioniza u d e la Hura,:
Autos i nmlos, indl.tiotament. atril) no o 'loa clic irle
;,-ada s, ;ornada. .0-insa. relorn.
r^esetrç.
Per rada seient suplementari.

atuir

a migil i a els peritallslcs

que faii informaeibt al flirteen
Civil, va donar a CitpftlX n21' els
deti regidor s que haN-la 'tomenal per al carrec de Uncida
d'alcaide, resuliant esser:

Prilner.---Joscp Ponsit Uill.
:Segon.—Felip Pronbast.a.
'fereor. — Joitil Nualart.
Quart.—Francese P de Molins.
fi' 12.1,1,
Si.oi/. .—tinnit. al rbi Cas1110.
Salas Anion.
Vuiti. .—Freder i e Camp 1.10p 1 s.
Nov;!.—Albort Masco,
Dese.—Ani Zamora.
Aquests deu
dits per l'alcalde, formal ...u) el
Conseq l pertininent
la nova
— 1',1111;:itil.irir el sonyor .11vare/ de la Campa en el seo
ho y ?---va prez:untar
a1 ova In/ enl . igual que
cija fe! a Madrid.
i,• 111iltoil encara la
Ilei poi que pertoea
aova
roloociil de l'alealde, entre iils

Lossada gnu
Im‘otit poco( imi t ara LS,•-oar
els nornotiminan t.s deis regidors
1111 1 . II:, sal/hl quan 'nanatiluirb/n. //en') que eapora 1u-trereia
iar-no a
eille o de
Sir' die:.
Pasean l a un altre lema, \ - a

marsant
al Vitstrro ol gitneral a
Madrid. oll ib .9111sIltuiria duran' ld -,o‘ a : n bs;,re
EL N'UN( D'UN 11111,5
lIb -U 1111111111

i n,sident dd la (le:imitad:a
San! l'ere Peseador. el vial
lia 'st al mimenat regidor, es
el senyor France.se .tlegret Anla.
INS QUE VOLEN ESTAR PlIEPAI)ATS
i t s va progutilar al
general si tole niel"sig,nak per al /• -trrect do rogidors hadeti aneeplat.
---Supoati quo
guti
lola regada que alguns
d'ells
sonsg I • tr1/11• l'ifi) oblerei,l,
Mes tata', ers assabottlit rolo
qu e
els sen n ors
1211 , "11,-,Vedirlet , hc . :*1:1, 'el iglicGorrrn eiltil manilastual
Ven
als porinaliol .. e quin havian anal
a venre el govornad .n e pni•
il'assidiulrlar - s o /plan p 1 a 11 111'1Pu
p1as e ssi4 del /ion Arree. pula
li -pur a in no volion

SAT
AIIIP./i1O dios aiin dr. ; n 19.va
per a la sa tul do los noshass
alooritals. 31-tlall el SIlI1V1.1' Saindis;eno/al rl sortyi g. Alvai • oz dio la Calirda, aliir Va limar/1 rt l lorn al eiincral Lossada.
un a a la larda ltagto l d'allitar-e. Iletig o ratnenl mulnulIr tIl, i que
rysaiak
eh de
lii PS
I
d.. l ' Al110111 il hil hatis
d'acallar la frola.
la ,

unir-se.

Exposició Internacional d .; l'Auto-

m'AH

LES BARRIADES.
Els ciatadans de Saut Madi ens :fan
ebserriir 11111.' COP dch rTvidcrs nemeaguit.9. 11;Vr 1 1 n1 n ii9MCilt
ihm barriatia, cerio:neo importttnt die.;
N, poden
d cgionsl !Ct
SaTri,i.
narnix eis
C(7)31ENTANT UN .1iISS.-ITGE
De l'arlicle que ahlr "Gazieldcs do "La Vadguard12 " . a eaOrieS/r-or.d/s
mrn.'ar el ;aissalge
S2111ilia
Tasielhous dis de Cahihtayu.
isteressont de reproduir-ne 0.114iSta

A Badalona, els
ex-alcalde; Ainzel Gill, ex-in.ge
ntuntripal; A'arfis Andreu, e.r..tO:ent
ex-regi.iors
d'ah-Aje,
io n , Marea Derrssa. Juliä Cueil1as i
slau d (utai de boLea
alqun
la UniA
1)11115510
Erua di',,',, que aiiroant mol:11,11,1 saRantrat 1 enhil14 i 1/oms
hd. cl
ha pres.,911 la dimissiú
carrec de
revidor
Baraclona, //el qua( Se
ra nomcnot receetivr.-pit.
JOSCP Ji,;.

11 . 11Ihi,

,I.11.'NT..1.11ENTS DESTITC:ITS
Iba estal destilan l'..diNniankad de
fia., 11. que (J'a tea ell de la U. 31 , A'.
No ral cl: nona regid,rs 7ertan7',/n u la U. 11. 5., i tot queda a
((Ud.
Tumbé lic tdat
IlAjantaS.,11.1,,rlyol,:. si9oor
1 tnateix
uunt
17(t •

el (fC

LA NOVA
MANCOMUNITAT
EL 13E517011 5.1LA I EL 31AI.

TE5IPS
con u el dia abans, nus hi
ha\ la al Pulan dc li lìnflO,'aliI;ll
allra noticia une la qua ens do_
nar , ti e4s secretario del .senyor
Saia efl assahontar-nua que
atines( seni• or es tia/h./va mol(
at de la l' e ngozna indiaposicari que sofreia. i que no havia
aelniu sen dospal a eausa
do la pluja.

Voui vols po rilaté ltNni 1at1
.11.111, ESTACION:-: DEI. C1')3f 1)11 Fplid.S I 111'N C0.11PANY DE flEPOlITATOF.
El rumie do Eigols, cii Posen
Iris pernolisles, va dirlos que havia rehut, i tornat,
la visita deis raps dels vaiaella
guprra
anC01. SIS al no:41re port.
Segon.; el :011yor comle, elf.;
filia d e rour le San] senton //na
venera p iú lada e special 011a:Pro
Espzinytt, i inuruhl artioularittout
envors la set'd marina di;
guerra.
aisi ara, ralluirall
rioit, que bi s el nostro hoSt.P.

ttiol) leo sp‘e•
• ( T 1() .11
ila um ob por( do (iarla:2olut, Oil
dura una eurona al moniumint
herei. do Sn iago i
ilasprni s :infra A Cip lio a
romplinicalar la tidna l'almira!! Cervera.

Seroprr, segonit el sonyor
cowle. els EE , l'E. cousnlisrell
lir ori p prn ilo/ I S93 p oni tina
polítioa d'Eapanya
guerr; l .
eompany
roportafgo.
un rompany tetairalde quo no
saben' 1111111 iliari o/socia:o/tia,
I/Pd ?, 1/110 lii Eall intdd l.• (nave).
f' slal u Nordami. ri,.a.
1/in-

for - no - ho

br
I'vlinira-

einer,

i explican'. enn)ig
r ; ,', rIeb
prusonts, gro, dospro)s
,
di . la tit • ,f o' a Imvol
ole' oinlitil ailS do Nnva york
disputaren el, i els bocine de dalia dels /tu/ formes
(lela Tnreatiners espanyols, per

caereureareareemegiwameneceeemenerzezszeua

ji

a

l'Alcaldia ha imposat una mul-

U.NDISPD-

Fl.

MULTES DE LA C0)1139.10

A proposta de la presidència
de la CoMissid de Proveiments,

rica.

A regi I . /

a

pRovmmENTs

El governador civil d'Osca. al anal
tenia ordre de presentar-se el nosire
Mitrad Puiyud, redactar d
Dia, de 7massa, li ha assensolat rom
resid:nria
dutatit el sen exili cl paII
lde d'Ansd.
poblel siluat a !a
dcl mateix nota. al cor iris Pirencus,
dius el perfil judicial de Jaca, distara-He 55 aullutctres. L'estació de
Jara la en¿t proprra que El
terreny Ts la casa uiuiS esquerpa;
orares/ pobre cs ¡roba cwhat
muntuayes d'espadats i de preripici.,. .11tramint, la cosa 11ft ;S deine
tptc non, payut imayinar-s... En Isla
¡a I lil no arriben a haver-hi 1,20 0
habhants.
EL NOU AJUNT.4.11ENT 1

"Para hablar desde Castilla, basté)
hablar C P /1 amor; pero. al responder
desde Caialufia, fwzosaniente es ci
dolor quien contesta."
BAIXES A LA U. ‚lt.

1 nessela.

DE

L'EXILI D'EN PUIGBO

LA LL1;s3 . 17.‘ DE.SIONA'N
El gene-ral Lossada. en retire

nal/va.

uni' uns..i3?: boe...,

li en fer.
Després d'aquesta interessant
manifestaciú del nostre company, d'una välua histórica indiscutible, el comte de Flgols
continua dient que la próxima
seesid de la Diputad() per a l'aprovació dele pressupostos se
celebrara abans del dia 15.
REUNID DEL CONSELL
Ahir a la tarda es renal el
Consell permanent de la Mancon-omita'. nova.
Aquest mati tornar à a re-

n•••••n••••n•n

fror,'

—No. alab SPrir per al suceessiii. quien .1.jtinlatnen13
es r,',iuucIill,,' j xiul Oil virlat n Veleecious i no pe . " it . dr e gover-

El , IlESTIAlt
SaGrifiri d'alije a l'Eacoraadur:
liare. 19 i
per a Sarriit;
redellos,
i lí p a r a Sarria;
ruivells, lo();
:19; Calldil S,
1113; huno, 1. 11 7 I ; r,votlne, 313;
-1 3; [pires, Vir),
Sitorifivi d'atiti: •
Pons.
per a Sarria;
i
vedelles. lt i In inu. a Sarria:

bfe que no va afegir—ni ningú
Ii ho va preguntar qué en vo-

EL GOVEBNADOR FACH.rrA

regidors?

NOTES DEL NIUN1CIP1

La Politica

L'edlehí de diumenge contindrh un bon nombre d'articles, informacions i comentaris relatius a l'Exinsició de l'Autorábil.
Comptem amb la coliaboraci n de tècnics i
amb el millor de la nostra redacció per fer un
número interessant per a tothom i especialment per als innombrables amateurs de l'auto-

e

ee
•

mobilisme.
Llegiu el número de diumenge!

himmagammainammonmemmumi

Aquesta es la terrera Exposició
Internacional de l'AutranAil que celebra la eintat ule B,Ircelona. Esta
arganitzada per vidrioso/ elements
de !a l'ederaciO le Cambree
trAntrmoldliame i Ciciisme, a
qual pertanyen les de Construc.toro i Carrassers i les d'Importadors
i Negociants d'Al/rol/MI-die i inanetries anexes de bladri,I. Barcelona,

sei lila
La primera Expo-deió se celebra
rana 1919 al Palau de Bellas Art.:,
i iI 5 egun:1 rauy 1922. inatignrantse aleala,res el Pala,/ tic l'Art
tierra
Aquesta tercera Ex;osicié, té el

caracter d'internacion,11. per tal coro
se celebra amb rantorització del Bureau Perro:Inda des Constructeura

d'Automobiles.
El Comité organitzador está formar per rexcellentissim ecnyor
N'Eusebi Bertrand i Serra, els set/yero _losen C i udad, de "La Hispano-Sui,aab ice-preside/U; N'Artur Irrer-ren, i els senyors
Aliada!, CreuS, Ei,l Nicolau, 'Larriba, Vallet, Bofill i Walker, vocals.
L'actual exposició ocupa les dues
arans naus dal Palau d'Art Modere , d'una capacitar de 14.ono metres quadrats.
A i' Exposició hi ha cent cinquanta nou stand, per a i cotxes
t:e Piristue, cent vina i cinc per a
aezeasorls, quaranta tres per a eavcr in, carrosseries.
mions i
Ion represen:ardes les aegüents
marques d2 e: unce:
Ilistdino-Suissa.
La
Storm, Rolle Ronce, Auatia, Stmbeant, Dahrder, Ili•rris Motors, Berlkt, Peugeot. Amilcar, Rochet i
Schneider, Re p ault, Lorrain-Dietriah, Chenard i \Van:te, Sznechal,
Rucratti, Salmson, Delabaye, barman, Deiage, Rn,Ilr, Citroen, Talbot, Mors, A. S. latannet-ledel,
Hotel/Idas, Pa,nl,arnl i Levassor, Delaunay-Bal;ev:11c, Bignan, 1)e 1)ion
Bouton, La Licorne, Octo, Scap,
Unic, Fiar, Lancia, Diatto, 'tala, Alfa Romeo, Issota Frasehini. MinerIletaliurginue, Excel va, L'Auto
ihm, Steyr, Gel/e/:din, i ,:altres,
De camians hi ha les sagiients
marques/

1i isnano-Suissa. Elizald p. Saurer,
Cinc. Scemia,
Bedict, Robeu',
'Manir/1s, Vornag, Chevrolet, Re‚null, N. A. G., Ford, De Dion
Bouton, Steye, Penneet.
carrossers estan representats
per Fin Entern, Carde Escoriaza,
i la casa anglcsa `,Vindovers.
Motos i bideletes:
Motos. vdomotors, bicicletes, les
presenten Ica fainoCes cases Alcyon, 13 , S. A., D. K. W., Fraace
Sport, Dollar, Ilarley-Daridson, Jadian. Omnirrur, Peugeot, Royal Enfield, Reina, Zandapp,
Neuniätirs:

Bergoug-

Pirelli, Klein, Goodinch, Dun•
lop, Grammont. Ducaelde.
Motors marino: Iliepano-Suissa,
Caille, I'arsons, Robey, Badonni,
Tractors: Cletrac, Fordson, La
Censar i Oliver.
A raes a mes esta/1 representades
les millors cases .racceasoris.
LA INAUGURACIO
Al/ir a la tarda, a on quart de sis,
va tenir lioc la inauguraciú oficial
de l'Exposiaió.
El Palau de l'.\rt Modem eslava
materialment atapeit de públie.
I.e5 ainoritatr, i,lIi,s oficial; i
Palau de la
Preinsa es reuniren
laastria i a un nuart de sis entraren al l'alau de l'Ad Modula La
flanila municipal interpreta L111(1
inaraa.
A la comiiiva oficial veierem: El
capita general, governador civil, neaerat 1,,,,adx, el comle de Eigols,
i Consell Pm/mi/liar de la Mancomunitat, el seuyor Ala/lord', en repre•amtacin, de l'alcalde; el canonge 1.1overa, eir representad.) del
biobe; el cap d'Obres radiques; el
primer oficial del ntinisteri del
Traban, en rapresenN,Ci :i tldl sotssecretad; erreetor ile la Universitat,
el cap d' Esta inajor, general Morcautela els amsols ele Nite, Austria,
Eranea, i viee-dmool d'Aletnanya;
• senyors Satis
Pérez CaSailes, Ribe, Puindome/lec, i d'Arre,. Entre el pUblic que
sennia la comitiva oficial tanda:,
vam veure diversos ex-regidors de
rAjuntament que lia cessat, com
enyorant prerrogativas pasearles.
1.es autoritats i invitan, van visisitar Iota els stanels de l'Exposició i
cri arribar al stand del Centre Eh/en-otéenle, tnn installats aparen,/
i te radio-telefonia, es van cursar sennles idicitacions al president del
Dircctori i u 1 majordom major de
Palau.
L'acte va acabar a un quart de
set.

CATA LLI
I senil vilid altre nom que el
VALLS
Es. es trobi al plec dos a qué fa ret•-;
L'Ajuntament
renda el paràgraf anterior, en Obrirport ?- : Diverses noticies
lo a Pacte de la festa.
Dimarts a la tarda celebra, per
Els premis que no siguin retírate

primera vegada, sessió municipal el
nou Ajuntament. Presidí el delegar
governatiu, el qual manifestà que
!ra yera nomenat el Directnri els senycrs que havien '1 le els
elonava possessió de llur .•reet.
L'alcalde, Emili çalvany, en Castella, agrai el nomenament, i el senyor Mutet (farmacémic), en noni
dels altres regidars, i també ea la
mateixa llengua, len algunes consideracions per allegar els regracia-

ments.
— També el ~dic. dia celebrà
la setit darrera sessió l'A'juntament
dcstitteit i aprobri l'avinentesa per
aprovar un important dictamen de
la Comissió de Cervecn. S"Iii propasa ratificar en llurs //arrees es dependents nrin.cipals a-a/ a ura M'e:timen i Ii unid, i susper.dre pel ,ba
31 d'autiest mes ...ls senyora Eoréo,
Raliaasd i Aymerieh, nomenant-loa
després en caracter d'U/te...in% fin;
que s'Aria a coneurs llurs places.
— Pracedent de Madri I ha fi-sal novament la e :va residencia
la riostra ciulat el senyor laluis Vives i Javartrjoan.
— Aprofitarit l'estada del Gimnästic de Val/cela a Tarragona. el
Valls Esportiu organitzà par diions a la tarda un partir amistós.
El camp del passeig de I Estació,
malgrat eresser 'Fa feiner, presenlava rasparle de les grans solemnitats.
A despit de la superioritat de requip valencia, el joc fou sempre
i in t eressant. Els jugadnrs locals
multiplicaren per tal d'aturar l'atan
i aconseguir el posar en perill la
El resultar final
porta contraria.
fou de 5 gola a 1 a iavor dele forastres.
Ha Pineal a llum un xamós
—
„en lu distingida e g poa del comer-

ciant senyor Pacient Rodon.
— La companyia de N'Enric
Lluelles, que actua al teatre
accnseguit força exit re•
presentant "La Passió-.
Abir novament s'ornplí el teatre,
amb ;noria ele rey:e...Sentad-Se per sevcgadia "Mariorlettes-.
•
-- La cobla "La Principal del
Canip" ditnarts dona una audició de
sardanes al Pati. Execura el segaent programa: "Toa d'cració",
"Vallenca" i "Solitur. L'animad/3
de concurrents i sardanistes fou
extraordinaria.
MALLORCA

Jocs Florals de Mallorca, organitzats pur VAssociaciii) per la Cultura
Convocatòria per als
de Mallorca
de Pany rapa
.1Is poetes i prosadors de Mallorca i (le tots els territorio cm
la riostra Benigna Ps parlacla o cou/aguda, salutl
Per con/pi/mentar l'honréis acord
C'1 e la Junta Central de rAssociarió per la Cultura de Mallorca
prengué, en cornpliment d'un dels
fins especialo do la seva fundació, el
dia 10 de si: tambre passat, es convielem a prentire pan en els Jocs
Florala d'engttany, els quals es regiran pel segrteut
Cartea
El tercer diumenge da maig, que
s'escau el dia 18, se celebrara la
poética fasta a la durar de S•511er,
en la qual seran ad ,,uelicats a les milloro poesies que hi tirin, els premis ordinaris o sigui/1 rEnglantina, la Viola i la Flor Natural, corresponent als fre , nzots que formen
el lema: Pàtria, Fe i Amor.
L'Englatitina d'or s'adjudicara a
la nilllor poesia d'espera patriätic
o sobre fea hisu'iries o trzulicionals,
usatges o coetume de la nostra ter-

ra.
I.a Viola d'or i il'argent. a la millar poesia religiosa o mora!.
I.a Flor natural, premi anemenat
d'hontir i de corlesia. s'adjudiaara
a la inillor poesia sobre tema qua
es deixa al bon gust i fran arbitre
autora. Segons el tia costum
establert, el TIC ohlineui aquest prenil haura de fer-ric preeent a la dapra..
Illa do la sera eleceié,, la qua',
clamada reina de la festa, ¡ara a
mane dcls que en siguin guanyadors
els altres premis.
Premie extraordinaria
Una copa artistica a la millor
composició en prosa, de caràcter !iterad.
.e55 pessctes a la millor obra es-

cènica.
Iso pessetes al millor conte per
iuul:,ii la.
15o pessetes al millor trebaii, prosa o vers, que canti les belleses o un
UI històric de S/511er.
Demés s'atnrgaran tots els premie que siguin meuester per recompensar degudament les composicions del concilia: que en siguin mereixedores, com tainhui els accésits
i mencione honoriiiques que judiquin ben merescuts.
Tetes les composicions han d'ésser rigores:unen: originals, Medites
escrites en la nostra llengua.
Tots ele trehalls, amb fierra clara i llegidora, s'han de rernetre al
carrer del Bishe Mama, z (Palma
‚le Mallorca) i a nom del secretad
d'aquesta Associació, abaas del migdia del dia 5 de maig d'enguany,
juntament amh un //lee clos que
contingui el nom de l'autor i dugui
damunt escrits el titol i lema de la
com
Peprosici
alt. donació dels premia no

abans del dia 31 de desembre vinent
s'entendrà que són renunciats pek
seus guanyadors.
L'Associació per la Cultura do:;,
Mallorca es reserva per un any l'ea.:
cluaiva propietat de les obres premi ad es, entenent-se que la publicad() total o parcial de qualsevullg,
d'elles abans de la celebració de la
festa implica la renúncia al premi
als honore consegiients.
Ea el termini mis breu possible
es nomenari i publicara Jurar qualificador.
Que el Senyer doni inspirad?)
per cantar la l'àtria, la Fe I rAmor, i al Jurat diacrerió en judicar
i encert co premiar els més dignes.
Fou dictat el preaent cartel' a la
ciutat /le Mallorca, a primer de març
de 1924.
Elvir Sans i Rosselló, president;
Antoni Quintana i Carau, secretari.
TF,ERASSA
Aa6u, arnic
HaS niarxat ja, i al fer-ho has tin-t
gut que deixar aquella llar en ¡oras
dolorosos bas vist passar; della fa
unce, has vist desapafeixer un darrera raltre dos fillets teus, i els 1129
vicr niaran' d'aquesta vida en raig
del dnloa punyent que aquella separad?) causa.
Arta eis tu qui marxes de la llar
volgula, i deixes en ella, ultra resposa, aquella altres fillets que Den
tuS coneedit: al deixar-los, tal volt&

bauran preguntat a la mare adolorida: Per que niarxa el nostre pare?
i ella podrá dir-los
marxa
urr terneu, que no és Dar qui se
remp.orta. i com el que no ve de
Deu no és etern
Adiu, aniic
F. Salas

ESPLUGA DE FRANCOLI
El elia 23 del passat mes de març
(oren, pel delegar governatiu d'aquesta comarca. elegits regidors del

nou Ajuntainent d'aquesta vila els
senyors En l'refecte Gascon, metge. r En Josep Civil, pagés. en subeticucki, el primer. d'En Jaurne Virgili. per ésser aquest analfabet; el
según, per En liada Callan, per ésser ilifunt.
— Continua encara rextracció de
pedra del Tocara que ha al costat
de la tia del carril i prop de l'estació. La dita pedra la usen per a l'arranjament de l'esrrentada
En cas 5 11e el Coasistori fes els
possildes per derribar la casa que
En Ramon Dalias posseeix a la
placa de la Unió. co cal dir dones
que ié/ra una gran milicia. puix aird qtasdaria el que atan seo din carrer de l'Abadia rnolt Inés espaiós
transi:able. i a rensems s'unirien la
plaña de la "Unió ami, la Majos, el
que causaria mbs bona impressió a
la visia del sens nombre de visitants
que veMen i dels mateixos velas. -

OLOT
Noticies diverses

Diumenge lui llague UI parid aznistUs entre tina scleccié de la Unió
Fsportiva de Fgueres i un altre de
l'Olor E. C., guanyant els primers,
per guatee gcls a das. Fou un partit sense interès, car el mal terrips
i cl mal estar del camp no deixi
fer res. La concurtaincia fou migrada.
— El mercar de dilluns leni més
que concorregut, notant-se algun
augment en els preus de cotització
de diversos al-1/(1es. El mercar de
patalee bou quasi nul.
— En el mes de rizare han estat
reOrts soo pones, 1.3a7 ocie, 27 ovelles, 77 cabrits i 89 vedelles, amb:
un pe.: de 70,132 quilos, perceheati
l'Ajuntament, per arbitrio i imposi
tus, raava,'Oo pessetes.
— En la sessió municipal han
estat aprovats diversos assumptes de
terianit general.
— Ha plogut abundosernent, havent revingut els rius. La muntanya
está completement nevada, tornantse a nata el keul.

VILAFRANCA DEL PENEDES
El novissixn Ajuntament
Dillans, a la nit, va constituir-se
el segon Aiontament nomenat go.
vernativament. Era esperada ara>
gran trisanea—irisanca justiiicadai
tanniateix—, aquesta sessió constia
tuent, per tal ceca l'ona hacia pronosticat la renüncia d'alguns deli
cridats a asscare's als Ilustres confort:1,1,1es escons consistorials. PamA tto va esser An. Tot y a anar cona'
una seda; cor que vols, con que de.

sitges. Tots els escollas tan accep2
lar com un sol borne. Alguna dels ros'
gidors sulnstituits, ai las!, ni se't
podia avenir.
Quan l'escalfor(da erina:e/ente
discussions del pablic llagué caldejat el saló de sessions—el públic
baria entrat al salb del Consistort
attaltament i insistentment pregar
pel senyor delegar gcvernariu d'una
afectuosa Ilei que l'honora—, la can/panela primer i encantinent, el senyor delegat rail obra la sessio.
A l'estrada presid encial hi secrein cl delegad i,aternatiu, el (nzli
tenia a la seva dreta els senyors i •
re Hill, Francesc Celomer, jaan
Miró, Feliu Mestre, Joscp FrZ.N.
Lluis Berger nous regidora. i a ,i;*
esaaerra
clarrer alcalde hagut.
nyor Joan Torres, i els novas, regidors senyors Joma Hill, Miguel

LA PUBLIVITAT
bat,, Antoal Galtés, Josep Senabre,
tosa Alemany i Silvestre Mata. El
,delegat va dir, en breus mots, l'elo-

tri de la Corporaciét substituida, enzotatjant els substituts a treballar
fir profit de la vila.
Despres de les votacions protoco:idea, van resultar elegits per a la
1Comissid pertnanert els senyors
leoan Hill alcalde: Antoni Galtés,
segon,
t; Jaume
1 Primer tinen
• Mestre, tercet; bavent-se de'e ;Febo
ratgnat suplents els senyors Pere
nin, Joan Alentany i Josep
• bre, per ordre correlatiu.
ple de l'Ajuntamene tolnara
1 reunir-se del 5 al 15 de julid vinent, a les nou del vespre.

4,1

Al cap d'una hora dc camenends,
Cl delegat governatiu, primer. i la
campaneta, desprée, van assabentsr
1, als neo-regidors i al pnblic que la

sessió havia acabat.
Llavors va saber-se que els seJoan Bosch, Pan Eelin i 3au-irse Soler—que la Preinsa local havia

.anclos a la Ilista deis regidors nove' Bament nomenats governativament
s • L-havien deixat d'esser-ho, per ;asaenlació, per tal de donar lInc a la
-designació de quatre abres regides
de caràcter corporatiu.
L'haver assolit de fer actuar en la
vida municipal prestigioses persones, fins ara apolitiques, val un cert
znerit i una certa habilitat, de les
quals coses pot ben 'cantar-se el des-

ire seleccionador que ha confeccionar el nou Ajuntament.
BORGES ELANQUES
Conferencia

Degut a la férvida i

cnnstant ac-

tivitat de l'Associacié d'Alumnos i
Antics alumnes del Collegi de Nostra Dona de Montserrat. que dirigeixen el FF. Caputxins, i al sea in, fatigable director, el reverend pare
Salvador Maria de Barcelona, el dia
. 3 0 darrer &nava, davant d'una ex-

traordinaria concurrencia, la conferencia anunciada sobre el tema "El
país de Jesús" el reverend scnyor
- doctor Pere Finehre, 'licenciar en
Sagrada Escriptura.
Amb paraula sencilla, petd.) inten' sa, i d'aquella manera tan simpAti' ca com ha sap fcr, anava "plicand
les projeccions segons apareixien a
• la teta. Durant la primera part vejérein la durar deicida i els llocs santi' ficats per jesús la darrera setmana
abans de la mort: Batania, Muntanya de les Oliveres, Getsernani,
Basílica del Sant Sepulcre. A la
segona part vareta tenir el gust de
fcr diverses excursions, si mes no,
mentalment. a la Mar Morta, Mont
Tabor, Tiberiades, Damasc, Liben,
El Caire, etc.
.Fou una conferencia interessant
en 'Me Fentits, i rosa:tres desitja-

riem que sovintegessin.
Després de la primera part foren
executades per un guardes, constituir d'arnics de l'Associació, algar:es
composicions de Cesar Francle i de
Boetmann, arrcglades per l'acre. El
jove violinista Emili Aldania inter, preta "Serenata", d'Enric Torelli.
REUS
Noticies diversas
L'entitat coral "Orfed
ha acordat adherir-se al ceracnari
de Clave organitzant un feetival im-

•

portant per Corntnernorar el naixement de l'insigne compositcr.
— En la darrera SeSSM del Municipi, presentaren la dimissió de
Ilurs càrrecs els regidor: senyora
yerges, Crcus, Montseny i Llorenç,
adés dimití la presidencia in ilisenda
1 segidor senyor Pellicer, lea quals
renúncies foren acceptades.
En la dita SeS9i6 fou presentada
una instancia de la Carnbra de Comere i la Unió Patroral sollicitent
es facin gestione per tal que la xarxa telelemica del servei erba sigui
jexplotada pel Municipi.
— ha estat elegit En Joan Camigué per al càrrec d'habilitar dels
mestres nacional del partit

Reas.

— Els Sindicats AA/dele§ de
• Casp han sollicitat del director de
l'Estació Ene:e:ea d'aeuesta una
terie de conferencies tet,rico-präcli'cines sobre conreu i adob dele oli-

yers.
—

Les obres dc/ projectat ferrogarril de Tarragona a Reas, tot
justament al seu cornene. teeint ja
uns tres quilómetros d'obres començades, han suspès eis treballs.
— Els preus del mercad se sostenen, essent les darreres cotitzacions: Avellana en defolia, de 73
a 80 pessetes el sac; la qualitat "negrera", de 68 a 70; qualitats j aleador*. Vins: Blanc, de in a '1/ rals
grau. Els olis, sense variad/6,1' els
;gens termo.
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per •
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EL CM BEL DIRECTORI MILITAR
EL CONSELL D'INSTRUCCIO PUBLICA HA DONAT UN DICTAMEN CONTRARI A LA IMPLANTACIO DEL LLIBRE DE TEXT UNIC
EL CONSELL SUPERIOR FERROVIARI RA APROVAT, PER 9 VOTS CONTRA 1, UNA ESMENA DE LES COMPANYIES APLICANT UN 15 PER 100
D'AUGMENT A LES TARIFES FERROVIARIES
DESPATX 1 VISITES
Madrid, 2. — El rei, després de
despatxar amb el general Primo de
Ri•.cra, ha relee una nembrosa audienca militar, en la qual figuraven cl
general Gómez N'azquez, el general
Olio i cl tinent coronel senyor CabaTenle han visitat el rei el general Berna -idea de Castro i el comic
los

,Moriles.

La qüestió de) text únic
Madrid, 2. — Eis paragrafs del dictamen del Consell d'Instruceid Pública
respee-te al tezt únic diuen ami:
"El text link., en la primera i segona
ensenyança, cOn't aspirad() i comal per
corregir els abusos, té. darrera alguns
patas aVall natges d'ordre material,
greus inconvenients d'ordre tnés enlairat que havem d'assenyaiar. Tots els
ensenyaments preparen per a la va,
pece) el fer-ho d'una manera extensa i
general ilonléS és missiú completa de
la primera ensenyança i les importants
de la segcna, i com que les man if estacions de la vida i les seres activitats
canvien d'un a altre lioc i d'una regid
a Palma, l'ensenyament en els seas dos
primers gratis no pot ni síes d'uniformar, sitió que ha d'esser vari
adbuc Inca: en certes disciplines.
El :sed arde s'epssaria a aquesta
varietat d'adaptacid necessària a la
primera i segona ensenyança, perquè
és ;a vida.
En l'ensenyament, estä per danmaS
el Ilibre i per damunt tots els mitjans
materials el professor, que és el text

Posar aquest element esencial, que
es la vida de la fundé, docent, en
pugna i oposició al text escrit de l'ensenyaramt, seria un gravissim
que cl text únic provocaría en Moles
casos.

Eis coneixements humane
d'una faisó e s p sei a l , determina d es iliscijtfiue, fine en el seu
grau elemental, estan sempre
en perlocie constiluent.
El tez únic, com a cristalitvició ¿un criteri, suposarla en
molts casos un estancament, no
gaire convenient a l'ensenyanca, a part que el text únic necessàriament sormearia la roneagració d'idees o opinions com
a veritat oficial en pugna amb
Ja veritable finalitat doceni,
qual no p 0s els casos pot
reetar limitada a la practica de

pur nn, tode pedagóg,ic.
El leal Unte solament seria
possible i oferiria alguna justificació quan el profeesorat
que ha itensenyar-lo
amh uniformitat de rrilori. En
rls alf.crs casos s'establiria
sernpre la pugna entre el leal

escrit i el prafessor i hauria de
surceir o Panullament d'aquest
o la i neficacia del primer, que
r l. staria Y• PrIsr; efectivlIal.
mula el leal dnie perd efectivital, pot servir mrts per auge nsenlar els abusos que per posar-11i remei.
Els abusos que es cometen
amb els Ilibres de text (18 segona en.senyança, eón indepen(lente del lext línie i de tla 111ibertat per llar eleceb;. N.'txon
de la fireide que no hi ha text,
sogons Ja lii i es desenrotllen
en La irresponsabilitat que
erra apesta ficció amb leatorsió inadequada de ranviar
els llibres ittillifzats com de
fext en relari4 amb el gran o
mena (Id l'ensenyanra, amb els
prens assignat s, sovint en rolarV, arith Temmentada extensid,
en la falta de condicione materiale que les neeeasitats perlagógiques dernanen en Ilibres
deslinats a alumnes en els
mutis el inflode intuitin no pot
menyspreal, en assignar
P OM T e r rada contingut (runa
assignatura el que Iliurement
Ii plagui a l'autor 1 bIllallt, Sogoas Ilurs particular? [mere,rencirs, (le veg ades exeessives,
extrnsió en cortes mal -ríos nnit,
evident perjudici de l'atenció
que a ((tires batirla de (leal-

rar-se.

no contenir cl llibre tots aquella
elements d'ordre gràfic que el mateix autor o els professors consideren neccssaris per a la funde) docent, els abusos d'ordre individual no
bau d'esser combatuts amb mesures
d'ordre general que, per evitar un
dany, puguin crear-/e d'abres, de repeles de mes quantia, sitié amb tue cié persere- rant de les autoritats academiques, perque sense necessitat de
text únic 63 possible d'aconseguit que
en ressencial tots cls textos que C3
posin a les mana dels escolars siguin
obres en les quals estigui ponderablement desenrotilada la materia, contingut oficial d'una assignatura d'extensió adequada de condicions materials i pedagegiques ben conegudes de
tots els que posseeixen técnica en
aquest ordre d'assumptes.
El pressupost
Madrid, 2.—Despres de les
sis ha arribat a la Presidencia
el general Primo de Rivera, I

parlant anib els periodistes els
ha (lit que la liquidneid del pres

su P ost en id ti' ami) l'ante..
rior havia dona/. una abset de
299.0 00.0(10 en la

recaptacid.

La segona quinzena de marcha afogil—hn estat lis majar
alça de toles les anteriors i dobunt gairel0 les del, ntateix mes
de rally anterior.
ELS SOCIALISTES RENUNCIEN A ESSER REGIDOTtS
Madrid, 2.—"El Socialista"

ditt:
"Aa-ni han reimt rls nornenaments de regidor per a l'Ajuntamertt do Madrid els companys

Largo Caballero, Manuel Cordero, Editan] Alvarez i Andreu
Saborit. Com que el nomen:ment l'ha fet el gdvernador civil, ele correligionaris han renunciat l'art a. Aquest ehrrece mimes va poden aeceptar
quan es fan pele mitjans demoeritties usnals. En cas contrari, no representarien ni el
partit ni la l'nid General.",
DIMISSIO DEL PRESIDENT
DE LA JOVENTI'T 11E.E0B-

MISTA DE BADALONA
Madrid, 2.—Diu "Informaciones":
"La Joventut Reformista de
Barcelona ha desautoritzat al
Set! president per a les gestione
que va fer n prop del governador en rolar:A ami .) el parid.
Con-1 a ronseqüenria craixó, el
dit president ha pcesentat la dlrnissiú del set( Mucre.
El mateix Melquiades Alvarez, al erial han in t errogat els
periddisles, ha confirmas la no_
/ i ria per al parid reformista
sobre tot te un intrres extra-

ordinari."

SAVI VIENES A MADRID
Madrhl,
pe! Cos
(le Sanitat Militar ha arribat a
Madrid cl savi eirurgift vienes
senyn e Slitzi. ols treballs del
qual sobre cirurgia ortoplica
i reconstitució dels invhlids
la erran guerra eón universalment eoneguts. Aquest prolessor es propoea donar diverers
conferimcies sobre punto Interessant e de la sera tasca professional i social.
L'AFER DEI, BANG DE CASTELLA
Madrid, 2,—Sen-th/a que el
jidge que entAn en Eafer
Basta de Castella ha decretat
proresament del Cor.sell d'AdIlol Parte i ha diotat
alguns autos de preed.
EL CONSELT. sr - Praron FERROVIAltI
Madrid, 2.—El Consell Superior Ferroviari, en la soya
(farrera rrunbl, rentimiä disentint la base vuitena, que trarta
de la proporció c,ue en obra (le
romU ferroearrlls participaran a ID -tat 1 les runpresos i
en quina mesura s 'Ita n
re-

els rendiments que produtaixi d'explotarió. Ets repre_
F P ffir.IIIS do los empreses feim
ressaltar la plaus vältia (le les
líales, rar aquestes valen tHe
aval que (pian s'inetollaron. Els
representante de l'Estas sostingueren que la valor havia
d'esser finicament Pi 8 0 /1 preu.
partir

Es propnsb una l'Armilla de
transaccid, no admetent la plus
valla, perfr tampoc el deerntrit
del material que estigui en condicione d'exercir servei. Aixf s'arordä, amb el vol en contra deis
representante de les empreses.
ELS FONS PUBLICS
Madrid, 2.—Els fons pública acusen un Ileuger descens, permaneixent
la partida de l'Interior a 7015.
FIRMA REIAL
Yfadrid, 2. —Entre altres,
facilitat la següent signatura del Reí:
Diversos nomenarnents de magistrats i presidentes d'Audiencies.
Concedint una transferencia de
crèdit de 150,000 pessetes per a despeses que ocasioni la concurrencia
d'Esparma a la VIII Olimpiada, que
s'ila de celebrar a París aquest any.
Concedint honora a l'acte de diverses jubilacions.

s'interromprà
el campionat de futbol
No

Madrid, 2.—E1 campionat peninsular, que havia estar ajornat pel Comité Directiu de la Emleració Espanyola fine al mes dc juny, ami) lobjede (le preparar recodo olimpice,
seguirä normalment el proper dinmenge.

A LA MEMORIA
D'EN PI I MARGALI.
Madrid, 2.—El governador civil ha
concedit autorització al senyor Ayuso per celebrar el projectat homenatge a la menten-la d'En Pi i Margall
amb motiu del descobrimcnt de la
läpida que dóna el ces nona al segon
tros de la Gran Via.
El senyor Ayuso té cl propòsit
d'organitzar una subscripció perque
t'escultor eenyor Blay fati una 13paja que haurä d'ésser descoberta el
dia 29 del corrent, aniversari de la
mort d'En Pi i Margall.
MORT
D'EN NAVAR R O REVERTER
Madrid, 2.—Aquest mal( ha
mort eoldadament lea -ministre
de Finances eenyor -loan Navarro Reverter.
El finat comptava 80 anys

(Verlat.
Exercf el menyor Navarro Reverter eiterers rom rl dr vive-

persident de la ComiSeili de
pressurnetos, del Gonsrll Superior d'Agricultura, president (to
la cornis. s.i.n de l'abolició de Virilpost de consume, director de los

contrilincions direetes,
rrelari (le Finances i ministre
d'aquest departament amh el
senyor CäP.ONCS del Castillo, i
d'Eatat• amb r/ rointe de Ramanones. i, finalment, preside/11.
dol C.onsrll d'Administraeül do
la Companyia Arrendatäria de
Tabnes.
Era lamb4 individu do diverses Aeademies, com do la Llonpu, i la de Cienries cesantes
eiro-naturals.
Era autor do diverees erre.
P.EDAINANT INDEMNITZACIONS
Madrid, 2.—El president del

Directori 1 t en estudi la redacció (l'un decret. rehaixant en un
30 per 1 00 Timport de les indemnitzneinne que edbren els
funridnaris de Finances, durant
Erv e rHci de Comissions Pepe-

cials d'inspeorid.
Aqursta tasca d'Inspeceid, la
qual representa ja en p is mesos
traneeorreguts una despeen de
nido ele 1 1.00 0 duros, por al
Tresor, no ha prodit fine ara

cap rendiment per als ingresaos
• l'Erari, i st, en canal, la pertorbacid ennsegUent en els serveis (Taquell..,s oficines, res ha
falta/ la quarta rar/ del personal quo en provineies de tererra elaser dieser esossfd,r a dre sIe sogona. tonen :79siznat en Ihire plantillce.
A enrre g ir noureta atinen-m.1RM. sembla frie td la dissmseieid
que PS proposa el presidont del
Direelori.
I'n alter drl s as s urnntes quo
p elan sah ceses a eittill per a
la immediata rrenlurió &I Diroe/0M Militar, te la sarros:1(S
de In Direeci,'. Goneral ea el Mi-

do! 'Errhall.
ronver i;mei l (tonificar en
rl poseilde el erlleri d r (1:Inserid
en los resolitrions de) (19 (leparlament. sembla ac n ne e llar la
substilurfil cola ach en Is directoro grnerals per tina Serretarin tlmnira que es forrn4
amb (demente dele mateixos
renfres del ministeri. I que sern

La

vir:1 en tot moment ro m reglantsme neeoesor, en toles los

qfiestions, per a la resolució

la Secretaria.

CONTRA "A B C"
Sant Sebastià. —La Societat d'Esta-

(lis Bascas presentarà una querella per
injúries contra el periddic madrdeny
"A 11 C", el qual pat.:N:A una infon¡ naci ó del sen corresponsal a Bilbao,
segons la qual la Diputació de Biscaia
havia negar una subvenció a resmentada Secielat per antiespanyolista.
CANVIS DE MAGISTRATS
Madrid, d.—S'Isa signar una extensa combinació etc magistrats co
la (mal figuren els segiients nomenaments:
Nomenant el senyor Joaquim Feccd Valero magistrat de l'Audiencia

de Barcelona.
Idean el senyor Antoni Sercix Núfiez magistrat de la de Tarragona.
L'ENTRADA DE VAIXELLS ALS

PORTS TURCS
Madrid, 2.—A la Presidencia han
facilitat la següent nota:
La Legació de Turquia participa
al ministeri d'Estar que els vaixells
estrangers, per poder entrar Rimement perts turcs, hauran de portar una patent de sanitat visada pe!
consolas turc del ¿arder port d'arri-

bada,
NEU A MADRID
No serä permesa l'entrada als ports
Madrid, 2. — Després d'un madi' turcs, als vaixells que no hagin a-

d'intens fred, a les dotze ha començat de nevar.
De Valladolid i Valencia es reben
noticies dient que pasea el mateix.
MORT D'UN CANONGE
Madrid, 2.—Ha mort a Madrid el
senyor Francesc A. Montes, canonge
degä d'aquesta catedral i fundador de
l'Orde de les Trinitäries per recollir
noies esgarriades i de l'Asil de Porta Coeli per recollir, durant la nit,
joves desvalguts.

131,1nus 3 d'abril de 1924

•

complert aquest requisit.
Cas de no haver-hi consolat turc
al darrer port d'arribada, la patent
de sanitat ha d'ésser visada pel consolas de Turquía en qualscvol altre
port estranger.
NOVA EMISSIO D'OBLIGACIONS
DEL TRESOR
La Gaceta publica el reial decret
que segucix:
• proposta del cap del Cus-era,
resident del Directori militar, i en its

de l'autorització concedida per l'artiele 53 de la Hei del 26 de juliol de
1922, vine a decretar el següent:
Mide primer. — La Direcció general del Tresor públie emetrà, amb
data 15 d'abril de /94, obligacions
Tresor al portador, de 50 i 5.000 pessetes cada una, al termini dc quatre
anys data, o sia amb un venciment
dcl 15 d'abril de 1928, per la suma
de 700 milions de pessetes, amb inSeres a ra d del cinc per cent anual,
pagador per trimestres vençuts en 15
de gener, 15 d'abril, 13 de i
15 d'octubre de cada any, mitjaneant
Cupons que portaran units els titols,
gaudint les expressades obligacions
d'una prima d'arnortització a satisfer al vencitnent, o sigui el ry d'abril
de 1928.
Aquestcs obligacions estaran exemptes de tot impost o contribució, littdran consideració d'efccte pethtic, i en
el eis de realitzar-se l'operació de consolidació del deute abans del venciment de les dites obligacions, secan
admcses enes ciectia i acuse suldeeció
prorrateig per Ilur capital i interessos veneuts i la prima d'amoetització
de lii per cent.
Article segon.—El Tresor públic
poda recollir les obligacions que se
citen abans de Itur venciment, en la
quantitat que es cregui convenient,
abonant al capital de les diles obligacions i els interessos dcvengats
per ella Ins al cha designat per a la
recollida.
Article tercer.—Les obligacions del
Tresor que siguin emeses en sirias
del present Decret es destinaran en
primer terne . al canvi a la par les
d'igual clame a sie mesos, amb inseres a rae, de d's,n per cent, que
vencen l'esmentat dia 15 d'abril de
1924, amb un total (le 396.202,000
pcssetes. La quantitat ene no es presenti per ésos reernboreada el dia del
sea venciment i la resta, es negociara a la par, ingressant el producte
de la neva negociació en la part que
es realitzi a metallic ei mestin que es
vagi ingressant, ami) aplicacid a la
secció cinquena del pressupost dits grescas de l'exercici trimestral de
1 9 24. recursos del Tresor, sota l'en:graf Eroductes de la negociació d'obligacions del Tresor.
Anhele quart.—Les despeses que
s'ocasionin atril) la confecció d'obligacions i les que esdevinguin en l'operació d'emissió i negociad '', se satisfaran ara!, dirrec al caditol del
pressupost d'obligacions de l'Estat de
l'exercici teimestral de 59 24, destinades a pagar:1cm d'interessos
cions del Tresee, al qual efecte es
disposara del credit en la quantitat
necessaria.
El pagament ¿'interessos a llur

respectiu venciment es realitzara
amb imputació als credits que es
cotas:guiri en el pressupost per
aquesta data.
Article cinque.—Pel departarnent
de Finances es dictaran les (liso°.
sicions que es cregsdn necessäries,
per al cornpliment del present Decret.
Donas al Palau el primer d'abril

sIe 1924.—Alinns.

LA 117:1N10 DET, DII1ECTOI1I
Madrid, 2.—A tres quarts
nou ha mahal la reunió del Diroel -ei.
El tinent coronel Riu Mha donal I a l'efe ritte in,
Cons.-ll 'continua traelant qiieslions dol miniateri
d'Instruccid pública—ha dit—,
sobro la base fofa prl ente-seeretari del lepaelanient. Ila estudiat la croas-ui cte nos esroles, que serli en un nombre
cresent, i l'augment de sou als
mestres.
Desprds s'han examinat diferentes qüestions de (4hr:a
Justicia. entre Mire la modifiracid do la llei d'Enjuiriament
civil, ami.) les reducció de pla-

ces.
Finaltnent, s'brin e.studlat les

bases d'una nova : Ilei do prolecció a les indústríos nudo-

nals.

El general Navarro—ha ale-

git---estä un poe indispost.
il‘aerrar Ar. pri lnigt ennTrgrual
Prime
nos visites,
DEL MARROC

Melilla, 2.—A Aíran les tropes espanyoles han estad hostilitzades.
la algunes baixes.

LA QUESTIO FORESTAL
Sant Sebastiä, 2.—Les representadone deis caos de partir, reunides,
han acordar demanar que la qiiestid
forestal, que lisie ara estava sota la
tutella sIe l'Estar i (le la Diputaciis
sigui regida pele Muni cipi s.
ELS TEMPORALS
Granada, .—Al noble de Monochil
hi ha una gran alarma yergue es tem
que cl riu produeixi enormes perjudicis. Per aquest motiu es prenen
gratis precaucions.
MES DEI. CONSELL SUPERIOR

FERROVIARI
Madrid, z—Aquesta tarda el Censen Superior Ferroviari cha reonit
per estudiar la base vuitena que traeta de la valor real de l'eetabliment
dels concessionaris. S'Iut coincidit en

que la suma de les valors itivertides
en construccions, i ampliad() de linies i el metallic efectiu de l'explotació es confrontaran per a la capitalitzacid al 42 3 per wo de l'obtins
gilt en huía durant els darrers quin-

se anys.
Les Companyies propasen un augment del 15 per cent a les tarifes.
Després d'una discussid, en la qual
s'hi han oposat els senyors Santamaria i Garrido, s'aprova l'esmena
les Companyies per 9 vots contra 7,
El senyor Santamaria anuncia vot par

Esser
massa tard.
LA RF.CAPTACIO DEL MES DE
Ocular i s'aixeca la sessió per

creant una comissió encarregada de
proposar corn ha de seguir

el risc de mort o

cobrint- se

invalideaa perma-

nent per naufragi dels emigrants

MARÇ

Madrid, z — A la Presidencia s'ha

facilitat una nota dient que la recaptació durant el mes de mare ha estat
de 30/%478,804 pessetes, la qual cosa
significa—diu la nota—una important
minora per damunt de les anterid,s
recaptacions.
EL TEMPS
Madrid, 2. — Malgrat l'epoca en que
es traen , aVui Isa nevat a Madrid.
CLERGUE AGRESSOR
Madrid, 2. — El rector de l'església Ile Sant Pasqual ha denuncias al
capella Josep Vicenti, el qual la intentar agredir-lo amb un puntal.
El. GENER.•11, CAVALCANTI
Madrid, z—El "Diario Oficial"
del ministeci de la Guerra rublica
una R. O. kl:loritzant el general Cavalcanti per linar la sera residencia
a Madrid en concepte de disponible.
L'HORA D'ISTIU FRANCESA
Madrid, 2.—Alguns peridies s'estranyen que havent començat a regir a França l'hora d'istiu a Espanya no hagi seguit aquesta liabised, cae és un inconvenient per a

e

es-

panyols.

Darrera

hora

DE BARCELONA
INCENDI

Ahir, a dos quarts d'onze, en
una sabateria del Dormitori do
Sant Franeese es produf un ineremant-se gairebé lotes
/es existen( ies.

Actuaren ele bombers, comanas pel senyor Jordä.
S'ignoren lee pèrdues.
ATROPELL :-: UNA NOIA
MOBTA
A la cantonada del Passeig de
Sant Joan i Auzies March, un
auto de lloguer atcopellhla noia
Anneta Bordé Gómez, que vivia
a /a Ronda de Sant Pere,
sant-li la fractura de la base
d o l crani. morint als pocs minuts (I s haver ingressat al Die-

peneari.

Tenliae dels trens.

La Comissió organitzadora
de l'ensenyança tècnica
Madrid, 2.—La Cornissió organitzadera de l'Ensenyança Técnica ha
rebut l'ordre de redactar en el termini de tres mesos les links generals per a la nova bei d'enstnyanea
técnica.
En Hules molí generals, l'estatut
d'aeuesta ensenyança es el scgUent:
Seré obligatória l'ensenyança técnica. Es crearan escoles d'orientacid professional: escotes d'aprenentatge, escotes elemental; técniques,
de l'Estad dels nninicipis o particulars. L'ensenyança secundaria sera
una universitat de treball s en la
qual es donaran mutes eetudis i
tots els mitjans tiC Suban en laboratonil i tallers, 1 I 1/aura cii patronat de pensidns a restranger. Ana
on la inddstria estigui disseminada

es creen cursos (le concentracid d'obrers. S'aprofitara per l'hora del
iuncionament de les escales les festes dominicals i de setmana anglesa.
També hi haurà classes per l'ensenyanea técnica femenina i grups
post-escolars. Es pensa crear una
Dorna del Treball. S'obligara els pasmas a donar ternp.s perquè els aprenents puguin assistir a l'escota.
LES DISPOSICIONS
DE LA "GACETA"

M adrid,
lt ea:

2.—La "Gaceta" pu-

Relal decret de la Presi&nria disposant que les vacante
que lii liagi en Factualitat (18
Secretaries dels jutials
eipals de capitals (le provincia 1

pdhlacions de més de 2 0.00 O
ir/limes, encara que religuin
antsiteindee el roneurs., i les que
do la matrixa classe ocorrin en
el surressiu, es provreixIn per
dposdeiá.
Orheln i Justicia.—Nomeunid profeseor nurnrrari

rassignatura fo Psieologia i
Etica de l'Es. rn;n do Crintittolngia a 1 senyor

Manuel Edad

Avusn.
• Id e rn ídem de l'as:signatura
lo PrI, CPS. Sanl e W S ponals i
tificaci judieial al senyor Unís.
Jiiinez dlit ir.
Disposant que els exhorte 1
nitres comuniaeinn e d . inddlr
dirial quo procedoixen dele Tete
bunals (Ir l provineia do Baleare i Confiries dietgit s a les
antoritals jadie jale de la 70111
del protectora( al Marrar siguin
tromeers direclament sonso que
sigui n o ressari que es Inri por
oondir.cle dele, SOI/S superiors
jorSrquire reenectius.
Reial orden d o Marina amort itzant la va an t d'in! enden t
prodeida prr pases ar a la siii111eb3 it r, , ,rrva el general (Fa quest omplou senyor Ami nni

Marffn Calderdn.

Brial orden dr Finances dieposan t que el lijas de gravamen que correspon aplicar a los
exportacions d'oli hu y es lt:t'neet
el corrent D1PS, n, :s PI de &u

r p ,m p s por quintar nitdrie.
rna allra &Mar:1111 ,'crnartt -tritt la plan de con d'Adrnini3_
traci do segona classe del Tribunal de Cdrned os (tal nagdo.
ftrial nrdre (10 noveroacm
diep o sant que siguin arnorfitados les y neants nenrresrudes en
l'escala facultativ a del ene (I^
telb g rafs de raps (Ir seeri.5
terrera clase° i d'oficials tercree.
Aprovant el projeet p (Ir 'dieIrihtleiA do 1 0,000 preertre
framde -per la COMISSi A nacional do midualitnt escolar.
AVISOS
La "Gaceta" publica

els segiients

avisos:

D'Estat.—Rectlficació de l'anunci
publicat en aquest diari oficial el 13
del passat mes relatin a l'exportacid
de flanes de Franest.
Convocant a educan de nserit (Irles
places de practicant de Idedicina i
Carurgia, vacants en el servei sanitari del territori espanyol al Golf de

Guinea.
D'Instrucció Pública.—Anunciant
per a la seva provisid per concurs la
plaça d'oficial facultatiu de la secretaria de l'Andada.

NOVA COMISSIO
Madrid, 2.—Pel ministeri del Teeball s'ha signat une Reial ordre

El centenari de lord

Byron
Aviat se celebrara rernb gran . devessal! hambolles liter5rit, i discursos, el centenari de la mort de lord
Byro n . al qual els italians cementen
amb l'envejable adjectiu ile 'Miau angles". Alguns periOdes estrangers ja

han comercat la tasca preliminar i ndispensable per a la celebració de centenaris d'hornes celebres.
René Berton publica a "Le Joursal"
un interessant recull de detalls de la
vida intima (le lord Byr s n. tan agitada per les seres amor- i les seves inquietuds liserar:es.
La vida d'aquest borne està plena
de paisat ges tan pintorescas can, divertits. A weites hotn dubta, neta-dant alguna de les seres frases, si
Byron en un humorista o un desenterrat. Quan hom podria sospi:ar
que un frias podria despitar-lo i ferlo ese:atar dira i encend:e els focs
japonesos de la vehemencia, el veiem
com atub una rialle:a histerica ciara
les dents del sarcarme mes fines que
les del llangardaix. Idany 1812, time
bant-se en una reunió, cl sea ame
Dawedrar, Ii fea retret del refés ele
la filla de sir Rallo, que ell havia demutual cci n:etr:rnoni. En aquell precis
moment entrava la rKa. Lord Byron
s'arma riel seu somriure messegaire i
digné: "Est:c d'entice-abona. Reledjant-me, la filla de sir Rallo Mita
salvar d'un greu peeil!!".

So)e! i Torra germaNs
BANQUERS

BITLLETS
rmucesos, 4t .7o per roo.

Atiglesos. 3t'oo pessetes,
Italians, 3850 per roo.
ri*I/eS, 32 per 190.
ten'so per leo.
'Portugueses. 0'13 pessetes.
setutrfacs. 00125 per too.
Ildlandesds. 2 92 pessetes.
Suecia. Cns pessetes.
N, ruega, o'do pessetes.
Dinamarca, 105 pesse:es.
Romania, 350 per no.
Terquia. 3'5o pessetes.
Estats Units. 7'35 pessetes
Canadä. 7'eo pessetes.
Argentins, 245 pessetes.
Uruguais. s'so pessetes.
Xileno, oto pessetes.
Fira,ilers, 075 pessetes,
Bolivians, ¡'So pessetes:
Peruans, 28 pessetes. s
Paraguais, n'In pessetes
Japonesos„s pessetes.
Algerins, 41 per too.
Egipte, 32 pessetes.
Eilipines, 330 te a 'rees,

OR
Alfons, asn per ton.
UlICeS, 149' 90 per 100.
4i 2 f',111'05, 149 . 50 per loo

duro, 149. 50 per tico.
152so per seo.
Frailes, 14550 per roo,
1.1inres, 3775 ressetes,
DellarS, 7';'š ,Pessetes.
Cuba. 7' 7 r passated
MesicS non, 152 .5o per too.
Venezuela, 147 per sos,
Mares, /So orr roo.
1.111MMS.Mml.eal..11171b

UHALITA

PER A COBERTES
PER A RECO8RIMENT3

Xapa Ondulada Canaleta
tamales 184 x 185 oro.,
i 75 x 820 cm,
Plagues "A" de 40 x 10 em,
Xapes "13" per a recobrimente:
lamanys 120, X 120 cm.
t20 X 190 i 120 x 250 un,

Uralita, S. A

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALABARCA
CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. Lees, 15
Teléfono: A 1048,
148

.rergereefel.nR~MiMermerememoire,
Miaus
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LA PUBLICITAT

GASETA BARCELONINA
Sants Pancräa, bisbe: Ricard, bisbe i coniessor; Benet de

Palerm, confessor francisca; Santa

Engrácia, verge i mártir.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER %VIII
MATI
Maria Esquerrà López, de 2 anys.
Sospir, 4, ha:isos, il cementiri de Sant Andreu. A Ics tres.
Josep Ponsdornénech i Ribas, de
2 311>S, Hospital Clinic, al cementiri
Nasa A les tres.
Josep Simon i Pujadas, de 72
anys, Corts Catalanes, 030. al cementiri Nou. A les tres.
Rosa Puiggali i Picas, de 78 anys,
Méndez Núñez, la, tercer, al cenuntiri Vell. A les quatre.
Maria Montserrat i Ramon, de 73
baixos, al remenaeas, Laiorja,
A Ics tres.
tus
Francesc Torras i Bosch, de 76
anys. Valltrana. y, primer. al cementiré Ven A les quatre.
Gregori Lacueva i Martín, d'un
dia, pas.5 31 g. e 'Je 35• Primer,
al cement iri de Sant Audreu. A les
(;,..1atre.

I

LA SOCIETAT MEDICO-FARMAC.EUTICA
En E sessi6 pública que celebaará
aval, dijous. a les set de la tarda,
al local social la societat Medico-Farmacéutica dels Sants Cosme i Damià, el doctor A. López Prior continuará desenrotllant el tema: "El
psico-anàlisi

L'indispensable? Sobó HP- HIP

---

EL PLEBISCIT DE LA RAMBLA
Per a prendre part al plebiscit iniciat sobre la conservació o destrucció de les nostres Rambles, el Foment de les Arto Decorativea prega
a aquella dels seus socia que siguin
partidario de la seca reforma que es
dieran passar per Secretaria, de set
nou de la vetlla, a fi de fer constar
el seu ved. Lis que deixin d'efectuarho s'entemlra que són partidaria que
Ist Rantida sigui conservada en la seca tiples estructura actual.

LA PENURIA DE CALDERILLA
Estem travessant una epoca iorea
dificil, tanmateix. Als tnercats no
Tingucu a casa vostra Sabó
ha carn, lea nostres dones nn troben
HiP-HIP
patates i com si tot aixä no fas prou,
s'obaerva roa-amara a la nostra ciutat
EL SENYOR .ARTIGAS. FERIT
la manca de moneda fraccionaria de
El regidor senyor Artigas arana
ti marts ti mati anda un auto de Ilecoure.
Aixó és causa de melts incidenta, guer pe! carrer de Ifuntaner cap a
scbretot entre els cobradors de tram- l'Ajnntantent, i ni arribar davant cl
vies i autämnibus i el passatge. Les aalau del marqus d'Alella patinaran
peces estrangeres confirmen essent re- I les r,fet del cotxe i la'ut ra topi cenfusades.
tra les parers del dit palau.
El seny, Artigas resulta amb
verses contusiona, hematoma a la cara i fractura de !es falanges del dit
petit.
Fou traslladat a l'lloapItal Clínic.

IHT IIiiffegll"

Joaquima Gil i Sorribas, de 55
are:. t'oeile 321. Clinica, al rententir:t V^1/. A les daca.
Lluisa Requena i Calatayud, de 48
PALAU D'ART
„ y a , R. ,',.art, u5, primer, al ceraca:aa Naa. A les tres.
MODERN
/17.3E2. (Miau i Segura, de 76 anys
al
cementiri
Itaixos,
Munta;,cr. 204,
PARO DE MONTJUICH
kn.
A les ducs.

tI llE MIEL

Vos l o ss'au. Evitan; i cur,t1

elle-tefe reeleura areb !re Fastires Bertran, aprovades per la
Inspeccee de Santlat. Curen, a
mee. toles les afeccione de la
boca i de la gola. Venda: hmqueres, ti, i farmacies ben assort

16- u.

Adriana }lacar, Avinguda de la
Reeeeiea Argentina, 252. A les
Migue/ Soler Llull, de 36 anys,
Itp, al cementiri Neu. A les

12:Jis Roda Cortés. de 53 anys,
Ten, 13, al cementiri Vell.
A a .ee.aats dc deu.
tslea n a Bordas PMg, dc 79 anys,
3. al cernentiri Nou. A les
ja

I

-sepa Sa2vä Ser.dra, de 22 anys,
.0 3. 03. al reincidid Vell. A

M emel Milan Robles, de 65 anys,
,a. al cementiri Non.
jx....n Basas Vilamala, ríe 3a anys,
204. al cemeatiri Nou. A
Antorai Casals Jenseti, de 74 anys,
V.,:-Las, 4 6. al cernentiri Vell. A
daa.
Jeaquima Galas Massa, de 74
Ilesas, 2, al cementiri de Sant
A les nau.
Aataraa Crespo Villacrece, de an
Atlantida, 54, al cemcntiri
a. A has vuit.
Carente Cubiló Ferrer, de 45 anys,
I
1, al cementiri Nou. A
dcu.
tle,rcelina Bonafon Roure, de 77
at
Earabets, 54, al cementiri
aa les vuit.
jear. Gonce, de 5 anys. Hospital
e :- Santa Creu, al ietnentiri Nou.
.tea Fores, de 73 anys, "alaSant Andreu, al cementi... A
p1.1.271.5 tiente.
TARDA
1'

Reaa Serrano Deus, de 76 anys,
. 17S , al cens r atiri Vell. A les
Ventura Pase5 Miró, de 17 anys,
i: •:•, - ;. -). 299, cts cementiri Nula. A

Josepa Ferrer Mirabet, de 64 anys
l'e.. as pde Vtasist, 1 7, al cemcntiri
d.. esa . ... A lett n 1041re.
Aritord Sala' Esteve, de 72 anys,
Sant ¡'ere, 76, al cementiri
Vt... A les tres.
'ranas: Camprulaí Nadal, de 52
Palla, a, al cernes.tirt Non. A
, treS.
3r7:1 Entert Custinos, de e,2 anys,
SA, al cernemiri dc Sant An,•7 s quatre.
Serra Cruset, de 39 anys,
32g.
•
cementiri de Les
.•. les quatre.
Vingut Joan,
34 anys,
aa. al cementiri Nata. A le:
. . Re:I I ' Tomás. de 63 anys,
cemeintri Nos. A dos

oIl i Serrabeguise.

elee' si

a I,

are

trfi. Arni, st
l'ere m a Conreperio.
a de. les Natas Cell de Vi- E n 1':a
• a-st Pare de les Pael-

ao! ,.a Ferrer: i Cese
Avni, a de,„
". • 7 rie
Pomisrix.
, -e'1 1 1 latera i otrrlreri. vidd
eccer, de Na Maria
Ms-ri el dia 15 de
leui, a les den, a la Casa de

Renteu-vos amb Sabó HIPeHIP
el número 19 de la paau:ar revista aaairica i hernarist.ca
` El Bormot", illustrada amb molts
di buixoa i acudes a dijere:1:s celen.
P artari ee text, entre alt:es coses, ea)
fine segueix:
"La 11 4ada", "Ciencies: l'ossamenta", "Elegia de la gana", "El Pera
11.' V as". "Germinant: corona de ro' es ". "La dona neta", "Romanos
hist brics", de Borges d'Urgell", "LleRenda c o l ombbfila", "Un timo i un
ret into". "Aizó, a Espluga de Erancoll ", "Bolivia pintoreacti".
Dura, cona de costum, la tan Celebrada colino.* "-u i
v.:7 t

EL LICELe
Del 2 al 14 d'Abril 1924
DE lA MORT D • UN DELS ATRACARDES DE TERRASSA
S'ha m'out a Capitania general, procedent de Terrassa, el procedimnat
previ inst:1:7t amb reaefiu de la eapa
tuna i nacen d'un deis antors de l'atracament de que va éster objecte
sable passat l'eh:0r Ignasi Pia.
Amb les diligencies han estat remeses 1es armes, el diner i objectes
ocupata a l'interierte, que no ha pogut ésser ident'ficat.
El seu cónaplice no ha estat detraer:: encara.
CONSELL DE GUERRA CONTRA

A l'Assemblea general ordinäria de
aenyors accionistes de la Societat del
Gran Teatre del Liceu, celebrada ValIra nit, foren reeicgits per aclamació
els senyors Eusebi Bertrand i Serra,
president, i Lluis Salgado, Pere Soldevila, Lluís G. Clot i Josep Carreres, vocals.
S'aprovaren unInimement els principals extrema de la convocatòria,
aixi mateix per aclamaciii, foren concedita un vot dIe gracies i un altre
de la mes arnpla conflança a la Junta de govern i al 5C11 digne i actitt
preaident per a la continuariä de les
geationa tan felicrnent portarles tiMs
avui i encaminarles a satisier per
complet les aspiración, de la Propi etat del nostre Gran Teatre.

UNA DONA
breu se celebrará, a la caserna
de Reger dc Llúria. el consell rig
guerra ordinari dc plaça que ha de
y eure i fallar la causa instruida per
l'autoritat Mlitar, contra Carme Figueras de Haro. acusada d'insult a
ageats de l'autaritat.
Est

LA

P1NACGTECA

{CAM1SERIA,
SANS

Bauara

l
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EXPOSICIO PERMANENT
Entrada !Hure

[tan assoriii en tibitai

LA RAMBLA
L'Associació Ferretera ha obert
entre els seus associats una votació
per concórrer al plebisclt acordat per
l'Ajuntarnent achure la transformació
de les Rambles en boulevard.
Ela que desitgin prendre part a
resntentada votaci d, han tic trametre
el seu vot per tot derni.

JUNTA NOVA
En Junta general que va celebrar
i 111111LIal "Borsa de Caritat
de l'Honorable Gremi de Mestres
Fusters, daime.ea ciutat. i que cm-trata anib tria: s d'un segle d'existencia,
ha designat per a president el senyor
Evariat Roca; vice-president, senyor
Josep Ilioaca; comptador, senyor Ignasi Ita a tus; suplent, senyor Julia
d.cnthhatt» i; aerretari primer, senyor
.1.aeru Nicolau; saca-retan i segon, sete‘ aar Josep Bosch; vocals, senyors
Joan (arría, Jannie l'ujol, Josep
Cortadellas, Eu. ebi Pinto, Joaca Codina, ‚loan Manya, Enric Sanahuja i
Josep Martínez.

RESTAURANT ROYA'.
Sald do Ta
taua d:a te dansant de 5 a doth
quarts de 8, i dinar a ramert •
aria. de 9 a it,
LA FIRA DE ilIOSTRES
Cumplimentant acords de Fialtim
CUMCII de la Fin, la »esa Dircceltit i
Faerninidrarinr dA Consell, seny.ir Josvp Palouzie, es tra,liadaren a Madrid
per assistir a :a reunió que va tente
11,,c, dillues paaaat, al miniateri del
Techan. Varen assieer a la dita reunió, ultra els repreaemants del Conser de la Fira, els mimbres del Crnit,, (*anual d'aplasta. real:a:bel/unes
da be Is . s.redes de ttlonbirr, i 1.1en,tria,
de la ['re:lisa i el vice-pre,sitient i so.
cae:ari del C -a mite de Madrid. A la*
re ti nis",, que va Itre,idif CU ama - ac erelar» eld T: hall. va acordar-se dirig;r
ira CPTEtel:Cati n"; S!, :.:tmua corni.cs
dT,panya, perque intensifiquin la taso.; ti- uriop2 .-1301 ,1:1 rUle venen fent, i a
lee. a n y', ,..!:...a a t. 1.- rt,:Pkeri: de
U .1.-...! i 1.'1,'.:
16 r q .str iacin non,. a
,CO . ; ' 5: d .- 9 i a .'pre,,,'ICi 'tus aspad , - di ...atropa i Arneriea la ca alvemeaala , 16 e,I.tatrur a I satea thiii3nal de la Fila cl-- Moi.,•. t'e rta,,,,h ...la. Tractarca a le:: .1.11,, el» re
unas, auch Vexteeiú qur la' sumpte
rcqta . rtia. d_. la (;orniasió flerMaXent
de Fu "a i E ne-sei • os cr,m;,.k rer IZ !).
i en la (mal la l'ira d e Barce'ena rata
dereeaminut e, 1. Z. t e:1' .., re* , ncr:'-5e
„carda per a les iuteac . actuaci as
arab vistea a la tati:1 . 7,- . 1. 1 eel, , :e.e. ..

ves nacinnals.

ñ

vertedora i productora i de tots ara/ella 1
que amb m a aiu de la regia visita de- i
sitgin traslladar-se a Barcelona.

Havent-se eco:manir rada fecal»
a Fobteació del paosaport
collectiu deis senyors inscrita al viatge a Lourdes, Tolosa i Carcassona
tats per

la Unió Professional de Dependents
i Empleats de Comerç ha pres record de prorrogar per uns dies el terMini d'inseripció per al dit viatge,
La inscripci6 continua oferta al

local de la Unió Professional, tots els
dies feinera, de. set a nou, i festius
d'onze a una del mati.
Desenganyeu- coa, Postrare de
torensament. ha de reP,1 benrfier muto, i
es d'Irstranyar els avanlatges

que eeleereixen als asseriats de
l'Elemental, de liereeeme, »me_
bla dr Calelnnya, 80,
JOIES, t ERITABLE OCASIO
! oblectes usats de totes olasres. Preu fix, Tallara. nUm
UNS COPS DE PUNY
Al Pes d, la Pella, Pare Martia
Mas', discutí amb Carne- Garcia Zal-

(Usar i ala fi acabà la qüest:6 engegala e! Pare uns quanta copa cl'» puny
:t la Carme García.
. ..___.—
UN INCIDENT ENTRE DONES
aai >arria del carrer de Sant
Tu-0Pu es barallaren Maria Casado
;arria i Jaana Domenech, guanyant
la Casada el p e llastre, fine li causa
cinc (eriales contuses al cap.

A les cases dels senyors es beu
Charn-Sors, etiqueta verde, sec.
ROBATORI
A un magatzem del earter de Provenea, entra/ren Iladregots, sense violentar la porta.
S'emportaren 8on pessetes en metäHic i 6,000 en marcaderies.

Tapioques i Purés I
PR:MERAS

del món

ede ala millors

PER AMENACES
A una casa en cnnstrucció ele la plaea de Lesseps, fou detingut Josep Ramos Collado, el qual amenad amb una
baioneta a Artur Irurzo per haverlo acomiadat.
Próxima inatuzuració de Casa Canet, Consell de Cent, 322. Sucursal de
la de Palma de Mallorca.
ROB lTORIS
Lluita Moreno, que viu al carrer
d'Alfons XII, ha denunciat que traslladant els mobles doni distretament
una caixeta en la qual hi havia diners.
La caixeta arriba al nou pis, peró havia estat oberta, prenent-li 4,000 pessetes, 10.000 pessetes en

làmines 1

t abes i objectes de valor.
- A la porta de Santa Madrona,
fou detingut per un carrabiner Juli
Aguado Perez, qual portexa a cuit
un sac de mongetes que no sobé explicar ilur procedencia.
- Ennuy Herscher, que viu al cueree d'Ariban, 68, ha denuncia; que li
han pee; robes evaluad:5 en 6.000 pessetes i tan xcc. de 120 pessetes.

Pastilles Laxants Prats
MULTES
La policia ha irnposat una multa
de 23o peasrtes per tinenea ill cita dir -

M:55 i una altra de 25, per desobe-

diencia.
LA HIDROFOBIA
«- Un carretee que passava per la carretera de la Borde t a, s'alezona a
mossegades contra Joan Agnildc, causant-li diverses erosions a la cara i
orella esquerra.

Demaneu semPro Salió HIP-HIP
rnUnd!al

Visileu p is sell a s'anda 1111n-lerns 55, 56, 57, st la Sala 13
do la

Eelosieló I nt crnaolonal
do ! Autemebil
UN

le FR1T CREA` PER \Ref.\
DE FOC

a les si: de la tarda, al bloc
nom,nat Pala.° de le, Nacinna,
crn - la tt y
Mr:ciaieb, tres ,./ 0
die nan- aave, t ‘ran el viazilaat de l
,
t.aaa'ae Sal,. Cai, icrt li dipara.
'.it
3•1
per . -a,1
l:a
II,- f. ; des dar.
dreta i dos
a re-

i te. ter prenest.. gre
ilE3

oior-Inos

IDENTIFICACIO D'UN MORT
l'hoin^ que mol
Ila e a tat
a conseqüeecia de la intaxicació
cocaina soierta a la fonda "El Recreo". Ila resultat dir-se Ji an Poscb,
o sigui el nom que dula el carnet del
Sindicat Llinre.
Resrecte a la dona, se .5ap que era
tila vened9ra che flors de cabaret, perú
•aignota el ,3-L1 0001.

s antr.

va,.

1473 A.

P5151 11

CLAPES

Pera la • P , ta : , al ;hl ha
fina
de set rneaoa, 1Lria Gar a ia. i cap
d'una casena, eu trame les r e he, del
Pit re. e- . ecerde re:. :a nene i la feu
ciare a tetan, causant 11 1:1 100r)

LS ESPORT

E

FUTROL

El campionat peninsular
. continuara diumenge
El ramplonal peninsular que
haver eetel ajornat per tal de
preparar els jugadora per a YO .
limpiada, es ront i nunet diumenge, rol tardiu que Pj 1:001i d e Parea 11-a ti e' crclsif,
lf‘, O h i tii

&jornal' el lorrusig de fulbed fins
al 23 de mane.
Per tal metes, e ls Par til e etee
correspervin joger-se ritum mena
ge són: AtIldie- Madrid. el 03111)
de Sant Mamee. i F. C. Paire e loaa_Spori ing ele Ot c c, al carne,
de

S'Ira tiesent mira. en fermer
si 4711 rel e,

re 11:;, e• lerni em e .
rdit o lfnsnicitat. ud pridi 1'

Mer

Parre lana, per t n1

nona en la dala fixade per a la
aquest enrejo, na, ita
jugar el segon parte( de semi-

final a Gijón.
FFSTreeel, A 11fiN C/R

DELS

val que iiegenitea e l

D. Dar.
Mona, i que tindra P aa e l tLa

n -een", neede l'alele-0i
erneriiaes- qu ehit al nos n re
erietali,
Per a piem e e
e e seet e - O fl n t : otban!

110 , 0 it 4'5 vaitollA"I^S
1.Ids reeeene. Rerobia es lee
Fecre. 8. t O Cilda
ter e C.,

No

lo3alt)

Preneu

Ki

fi

TRES RALS CEPSA

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
c. BIDETS•DUTXES, etc.

palesar rectal d'entrenament

deis atleles larregneins. devele,
eta propers eormursue 'Ist labiame de Saragersea, es va acousepije hatee per dups vrt grides el
rec.oral (Ir Cas 1 st tut nyt 1 peninenla e, tire leineament. javelina,
drientat per Brie en 1 lItt 11 caliess d r' g in 20 de cern e r cjaqueet.
any, i
ele Catabinya. el e liste.
eritema del ihi,e, titsle detentes%
Lloren: on
des del 1 3
d'a..7.4. de 192.3.
D'arana les vivan.: celebradas

al malf, Ere a rs Ii la
In/ el-eta :ir la roeriiit de Ye 16,
elee te el reeera ye-niemler
per emplee, he res, per qu a r,!. I 1. i
etri cl p-Ths tIttl !opte))
tn!`ard Barerleni-elizeneeter,
Tour rejlerat. ilnixarst.ho 1,.:!ablerl en VI metros 25 eenlltnetraa.

Al mete leler e es va
up,h el dj ., 3 3 re.r,.re.
ren'imetraa,
'7Ixt 153 r c , Sr, r l a
tent aelelee l'ee treeeril
liteeteet Fx;t t. P' sur'
V,re•,,P.: PM P..;
l,+ 5.•
Var e n Obt e n ir a e
mal rque e .

11-, ci, »
:31 d'aruir -1 lee:.
:(17i
la larda, al t'a M:5
es coto segueix:
1, pared de fui bol erer

-:.7.13:sttn.sammrsemexceaza...,,,ta.mase....mvuer-,

equipa intanttls A i 13; 11. exercicis d'atletisme; 111, pacen. de
futbol entre els equipe prir»er
i segon: IV. berenar als nene, i
V. aixecament de globos aleositia a la testa.

4

PARTIT DE SELECCIO
Per tal de recapter cabals

per a concenrer a les °limpiarles de París, la Federare; Catalana de Clubs de l e tribril ha
disposat que el dia 9 del present mes es jugrii un partil entre dues Cortes seleceions cal solames, la composició de les

gneis pedem avançar ja als
nostres leetors: Zamora,- Canals, Montesinos, Morera, L'uene. Beeeas, Sagi II, Bin Iran,
Peidre. Parral-cuna i Oliveres,
per una banda. i per l'altra
Eetrerb, Solä, Munlane, Traba),
Maurici, Bosch, l'ellicer, Alegre, Cros, Olivella i Gil.
NATACIO
CAMPIONATS ESCOLARS

Avui, a les dotze del mate es
continuaran a la piscina del
C. N. Barcelona, les provee oficiare d'aquests campionats.
Ei lprograma d'aquest metí
etft compost de /a següant ma -

nein;

Final de 50 metres lliure.
Ott metres !Hure (eliminaleries).
Parlet tus water-polo, Enginvers contra Universitat
HIPICA

CONCURS 11' `ENGANCHES"
Es per deseomptat que aquest
coi-emes SPCil 117i esdeveniment
sense precedents. A hores d'ara, tot el que existeix en carruatges dm111. está rnalriculat
per a enredes flirts.
Els socis da l'entitat organileadora Bareelon a -Tuef
dran entrada Hiere al lloc
se celebei el eoneure, exhibint
el seta corresponent carnet.

S'IZO
ES,

ces en punt, dal mal f i seran (a val/l ana, cta VPhirbs qIIP no si,,

guin presents en aquesta hora.
Les matricules per al primer
die quedaran laneades (irme, a
les viril de la tarda.

MEMO

.10INE17

Nfi
PALAU D'ART
MODFIIN

Del 2 al : 4 d 'Abril 13 2 4
BOXA
TOMAS COLA CONTRA
SAL.VAN Y
ieleener eeit assolit
eee
U. l'Atan/pació
a l aa urdes
A in en raras, V e ellme, 5 tinivitit 00111,

eee

dC13

fu ' ,es.
" me cnent ...13
re Prine:

ist a

a

Jaamg-Cielone corr,ra Ertnereol;
CUenea c ostra A all'. spin; l'Amo .-en-

ira ring: i a l'americana, elaeierree.
iiiialiste de la cepa Madrid, sera

1 01 10 1, ,,

dels 1-mete-es millore pesos nruger.,,
Salvany, y el pepular

Sni'li r1R, a l e s 6 ' 34 dr1 mati; •

per l'estere-1 del Nord.

Ei cs , ;•1,, feerureieneeta
1 . 1 (...0 ,..11,,N1 fa 1%vionnt ,,-.01e la
í o s .p»,r ie F r.v.or-sid inTtciii,l d r, din r. d'Phrd es tan al a a.a. i ves .at a . si ahans
rto a . bagna , -; n • Ca a aa el nombre

aeeen) . ee
Lee

enie.

ert v la; ges a

it

( ;ENT1 -: r.

po_

it tap

ewPnieeven-

VisLeu eis sUr.ds
5, GC,
(

sAL.5
C c ea. :5'r. 97,

fin, 111 i

11

f2eI

°ala?)

e

presznIa en 'meses tallat
de manera que ea eco' tot
el mecen:eme interior i es

rs eerree ilel preeirlent Sorcid da Fotografia, En Joan Reixach.

comprengui per que

FM) BneaCr8113
A4ent de Canvi I Borsa

> Ti

Tlett,a Gr. Sanla Ann5. 15, 4,0n,
Aparlat 323
leltron 5522

A iM P (.) S A T

Els Espectacles
J.:

TENME

TIVOLI

Gran Teatre del Liceo
Temporada Oficial de Primavera
Companyia tutu lealls russos, de
Sergi Diaghilew, i graos conrerts, sota la direcció de Lerntrient mestre Felix Weingartner,
amb la cooperaci4 de l'Orfeó
Catale. Segueix obert rabona!nene

TOURNEE

Frederic Caballé
Grau tornpanyia d earsue; la i opereta, primer actor
director,

Ramon Peña

Teatre CataRt Romea
Telefon 3500 .4

Avul, dijous, tarda, a les

Avui. dijous, a les cinc de la
larda. Espcetacles pea a infants.

cinc, i

La mes festosa i serprenent
les rondares d'Ea Folch i Torree.
UNA

SOL DE

PASTOR...

S. VLLA'
*A+0+1.444411-belKeeteietlee

oatalaniSta,
LA CASAMENTERA

TEATRE TALLA

noeiz NETA
1)emit, larda, huta !71?4' 3 11 1 i
tl'67) peasel e a. 1 ae n ea, 1. dan s
grans exits. dos; Cada cosa al
. 51 u:seo Hoo ". ;i' '»- 15 1
de
.
elles voten, ?
M. 1 e ta,. ---gi•ao 1' ('Im',, el
Diss bl ele brearliel d'ein .fea,pi tem Mente/ o , 5'oile• Ae0', fin la
reagn;fiee preddeett i

nit, a tres quarts da

deu: L'exiles grandiós,

VEGADA ERA UN

Aclaniaciens xerdoroses a le
sortida del set, al rapte de religa, i d'allres ereacions dele
eseenegra Denlo i Analeal.
Preus populars. Nil, Torlúlia

dT11 Frn-

Coma:aya de eoniedles de

MELLA - CIBR/AN
A.11 4 , turda. a les cine.
Giee Moda. I h 't. peje/ce:1 vegaea en funme de ta: da. la cometen an 1tr, aeles, d'excepcional
0 1) 1 ras les '-enyores.
vi'» 'II
LOS HIJOS MANDAN
NO, l 0 o lp.3; • t
11

tiPctit

LOS I-9JOS itiAteDf1N

EL RECTOR DE VALLFOGONA

.1 , 1 ceelee El caMO,
einal del benetimet, t arde 11,a
n eieneert, prenent-lii per',
ertipli a elent a te. , (-In eillI1101113
Ene_
ertieles Jesefine Itugatee
id;•1z.s.- i)uVendreil
que(
1,;...oro», a des eleues

5 .. ntict t , 1 ,ttt,t t,

eme, Cobnecilas i Luna do miel;
Lit, a un qoalt
aa.
LOS HIJOS flIANCÄN
•,

Dome, divendres,

X
e'

E V A 1 En e
1.. z-e-›...dret.4
.

De4-te,',1-:••n•0•1-5,,,,:•*M-.*.Z.8.:-.:•44

e,
e
e
e
'e

4 .{.z.a...pq

Teatre E/dorado

Una vagada ora un pastor, dos
El rector. do
,.listals tic
Vallfogona. Es daspatx:t
eomp 1 adu r 5 al.

Teatre Bart2iona Z

MOM.MMMffl......7.MOICeIRM............M.WWWIRW

3e. %

z TEATRE POLiOP.AMA
4

eecurnee

.11 7..-YS SAMENT
"
13 üffinu p s i iencieee, 1.1

e

e Queda ebert l'abcnameet a ›,.
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