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EXPOSICIO IU PASQUAL

seves pròpies orelles, com un català resident a la capital d'Esparva preconrzava la conquista de Sardenya la seva anexi6 a
Catalunya. Aquest català almogàver potser era el senyor Duch
i Salvat, que és un excellent humorista, i que devia voler esporuguir l'egregi signore Ponzone.

PER F.I VORIR LA CIRCL'LACIO
Sem rneravellosos, els barcelonins.
Tots van d'acord a assegurar que el
trksit per les Rambles és difícil. La
de Canaletes. especialment. sempre ens
ha semblat perjud:cada per la déria
deis futbolistes, que l'han convertida en
saló de conversa, per la massa que
cura i surt del bar, per les taules del
Continental, pel quiosc de begudes,
cada dia mis opulent i mes complica,.
No ens sentiem amb cor d'esquivar
els futbohtes, per be que alguns co;s
els urbans han tr.eut la consigna de
fer-ho. Els futbolistes són tan sin>
pätics
Tanigne sabriem suprimir les tau tetes del Continental, que expulsen de
la vor-a els ranants pacífics. Aquellu ta uletes són tan nostres, tan de la
Rambla!
Gosarien demanar lelininació del
Bar Canaletes? Fóra una ingratitud.
Fou el primer en el seu g enere. D'altra banda, si els bars no són en els
Eres céntrica, on diantre tetan?
I el qdose? Algú s'atreviria a demanar-ne la elirMaacióca nom de l'estet ‘ca o en norn de les nec-essitats del
traIns . t? Encara que aten sIsi atrevis,
fóra Aquell quinte el Vi7e111
coneixer tot peilt. tot tronat, en una
epoca que la Rambla no era una via
tan :n , aficient com avui. En lloc de
i de desapareixn. no ha fet
siró cr i. 'x a r i cnfarfegar-se. !loen resole -a de convertir la Rambla en
boulevard i el quosc romandria immortal.
Ni poden] llevar el quirse, ni les
tauletes del Cont'nental, ni el Bar, ni
els i titllo stes... Lloat sin Déu!
Sembla, un!) tot, que una elemental
precanciO hauria de conduir-nos a no
tolerar noves complicacions en el mita
Inicial de la Rambla. 1 les tolerem.
Ara, augmentant gentilment els entrebancs de la sosera dreta, trobem
una tanca. Una tanca repon a una
necessitat. Anit on cal fer obres, cal
collocar una tunea, en evitacid de descräcies i en profit de les obres. Conformes. Però, la tanca en qiiestió, no
tois acom PWx aquestes funcions típiques. 5'ni que, a mes a mes, conté
In ren,l, daparadors ben
/Csilif 5. bes ion ,.... una t7e,balla I La
gent, nat uralment,
atura; bada.
Due ha de fer la gent?
No he acabar. Sobre els *paradora,
tl bell mig de la bastida, s'obre una
nena d'escenari on jo na se quina
tomedia serà representada. Sigui una
:xhibició de maniquins viventt, sigui
in match deboxa, imaginen la multitud
pie s'estacionarä al mig de la Ramita!

Mentrestant, la multitud pot con-

emplee la diadema d'anunci a Ilumino» que corona el quiosc de Canaletes.
tinte anunci i anunci horn projecta
enes fixes i animades

Es una delicia. Tose tots enemi•a& a desempellegar la Rambla d'ea-

La Política
UNANIMITAT

somusrA

A Madrid, els socialistes Largo Caballero, Saborit, Alvarez i Cordero han
renunciat el càrrec de regidor.
A Barcelona, et socialista Salas Asilos sembla probable que lta eccema& et

càrrec.
ELS IALMINS
Sota cl nom de /mentid /monina
del Districte I, Cris de M'itrio, shan
fusionar les entitats jutonines que,
respeclivantent, actuoven antb eta nottia
de C'enire, laueni del Districte JI i
Cercle Legimista Crit de Patria.
Restaran ,statjals nl catrer de Patota
de Sani Just, ntím.
AL PRAT DE LLOBREGAT
S'ha constituit. frnalment, el non
Ana:tan:cut del Prat de Llobregat.
N'és alcalde En Baldiri Casas, esrogjanalista, caporal del Sometent.
EL QUE FAN ELS GRECS
Diu "Somniaior" a Las Noticias
dahir:
"Los griegos quieren vender haste
los bienes particulares de su antigud
monarca. I.05 reyes tienen desgracid.
Los validos son sus peores enemigos."
DETINGUT ALLIBERAT
Darrera d'un cmpresonament de cptatre Illesos, ha estar ailiberat el jove
tic:Mata N'Antoni Casar:ovas, detingui
corra a suposat autor de "sobres" consentid mantf estos dl senyor Macid.
ARTICLE D'E.V DOMINGO
En marceli Domingo publica MI arfide a La Libertad, de Afadrid, sota
el tito: da "Las izquierdas" i el sahStiel dc "Imperativos de actuación".
La finalitat de l'article la condensa
amb cl segiients termess
"El republicanisvw, COSII aspirad&
ha d'unir toles les esquerres; el republicanismo,com mitiga organitzurid pa_
tinca, pot aportar ciscara a aquesta
solielaritat d'esquerres un dels seus mes
eficaços valors. 1, Inri sapl, tal vegada la vella organització republicana,
que va ‚':ser altre lempo esperó feridor de ¡'Estat, a-ribi a esser esperú
feridor d'altres brees d'esquerra, que
perdeos o equivoquen o delitieradament
s'aparten del canti."

UN REGIDOR GIRONI,
INCOMPATIBLE
En la ¡tosió que celebra ahir el no*
Ajuntament de Girasa, va examinar-se
el cal d'incompatibilitat dalguns regidor:, entre els mutis hi havia la del seHyor Francesc Palai,que no sabia Urgir
ni

escrirre.

trebancs, a facilitar el tränsit, a activar la circulació.
Som o no sons un poble meravellós,
miravellommait rete i meravellosaasan lagist

Carleo Soldases

BARCELONA, DIRBABTE,

TIMB

Un italià resident a Madrid—el signore Ponzoni, ens sembla
Parlant en termes generals de l'exque es fet una descoberta sensacional, d'un máxin‘ inte- posició que Iu Pasqual té oberta a la
rès per a Italia; i com a bon patriota, s'ha apressat a comu- sala de "El Camarín" podrient dir-ne
nicar-la al seu país. Com que, d'altra banda, la descoberta inte- tot el que hem dit de les obres d'aressa també a Catalunya, nosaltres creiem del cas parlar-ne ad. queas mostee del palomo cata% en
Els catalana volen conquistar Sardenya. Aixi ho din el abres ocasions, i reiterar-li els elogia
signore Ponzone. Ja la van conquistar a l'Edat mitjana. Però amb que hem subratIlat el nostre Criten.
ara hi voten tornar. El pretext per a Ilur acció és la persistenAtad vol dir que en aquesta nova
cia de la liengua catalana a /a 'du tat sarda d'Alguer, habitada
pels davallants dels barcelonins que s'hi establiren en el se- tornada de paissatges olotins, completada amb algunes visions interesegle XIV.
de la costa, En Pesquel
Una revista italiana tan important com "Politica" ha mo- santisimes
conserva aquella técnica, sävia i semi
lla la denúncia del signore Ponzone, i a la coberta hom pot silla,
aquell punt de tendresa batonil
Regir, en es darrers números, aquesta rúbrica: "Il nazionalismo tan penetrant i el seu realisme. Pena
catalano e la Sardegna". Es d'esperar que el toc. d'alarma d'a- en les obres d'aquesta exposició,
quest cavaller italià residen !. a Madrid tindrà una repercussió aquests elements, formals i espirituals, essent els mateixos, s'han los
europea.
Un altre italià, resident aquest a Barcelona, el p ignore Giu- mis Intirnament, i d'apesta mäitima
Ilini, ha remes a "Politica" un documet escrit negant que els compenetració n'ha resultas una pincatalans vulguin tornar a apoderar-se de Sardenya, j, addueix tura mis massissa, mis intensa, peral
proves i argumenta de pes. El signore Giulini és un home que també més dolça i mis joiosa. Fa
sap el que es diu. Perú el signore Ponzone, que es tot el con- temps que la pintura catalana, igual
ran, insisteix, i arriba a citar textos d'Almirall, Prat de la que la del restant del món, no comRiba i Rovira i Virgili. Agafant uns fragments d'aquest dar- bas per noves adquisicions ni sexta.
dubtoses provatures. /bid
rer, combinant-los i interpretant-los a la seva manera, el pre- una en que
tothom recula una mica
senta com a partidari de l'anexió d'Alguer a la Catalunya gran. sembla
per poder-se fortificar còmodament
Cal dubtar tanmateix de la bona fe d'aquest italià resident en el terreny guanyat amb batallas
a Madrid. Fa l'efecte que s'inspira en les orientacions del dia- absurdes. Dinas que per tot arreo
ri "A B C". Precisament en la mateixa obra d'En Rovira i
la inteHigencia pateix de "aurmenaa
gili que cita, hi ha l'afirmació explícita i clara sie l'Alguer, per ge", i per refer-la de l'esforç inhumä
ésser una petita clapa de llengua catalana en na illa italiana, que se li exigí, els pintors s'abandono pot formar part del territori politic català. I la mateixa de- nin amb plaer a l'instint i al guiatge
clareció fa €1 dit autor en la part preliminar de la seva "Història subtil de la sensibilitat.
Cadascú, peral., resol aquesta prode Catalunya".
lesncs subjectius segons el seu temEstiguin, doncs, tranquila els italiana. No cal que es capfió. Els Arament, i a Catalunya rapaivagaqui Mussolini, ni que organitzi D'Annunzio cap expedici
catalans no volem tornar a apoderar-nos de Sardenya, que va ment de l'exacerbad() cerebralista,
que ha caracteritzat les primeres etaésser per a nosaltres, en certs aspectes, una mena de Marroc.
El segnore Ponzone assegura que ell ha sentit, amb les pes del segle, ha comportar, naturalment, una intensificació de realisme.
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En la pintura d'En Pasqual tambi
s'observa aqueas procés. Mai no l'havient vist tan acostat a la realitat
com ara, però tampoc mai no l'haviern trobat tan ple de saba com en
aquestes teles, de terres humides i
de veras molsuts que ens ofereix
avui. En aquetes obres En Pasqual
s'ha sotmés lleialment al tema sense
cap reserva; ha abandonar tot intent
de decorativisme i ro ha volgut poetitzar sistemäticament. Abre) sí, ha
cnfondit fins a tocar l'última fibra
mes amagada del paisatge, i l'experiencia n'ha sortit mis enrobustit
i mes madur que mai.
No és pas el primer cas de llibertat completa guanyada a • can y i d'una
sumisió sincera i joiosa. El guany
més positiu d'aquesta nova fase de
la seva pintura són aquestes teles
destaca i rialleree, d'entre les quals
"Camp de naps", 1. és segurament
la mis afortunada. Dintre d'aquesta
nova modalitat assenyalern "Planter
de cols", "Puig de Bassegoda" i les
que porten els números del 12 al 16.
"Dia núvol", per la tonalitat, per
la rata distinció técnica amb qué
esta tractada i per l'aristocràtica tendresa del cel i dels última termes,
constitueix una nota apart, molt curio=a dintre la producció d'En Pas-

qual.
"Mig jorn", que cal classificar dintre l'època anterior, l'època de la paleta tardoral, és un prodigi de técnica que, quan el temps l'hagi fet
tornar ranci, talment temblará un
tejxit d'or vell.
En les set teles del "Post de Llançä" En Pasqual ha suavitzat la seva
paleta, velant-la amb tel finissim.
"I.a Farella" es la que ens ha interessat Inés de totes aquestes obres,
oue m'u] una novetat en els temes
d'aquest pintor, continuadsr magnific de la tradició dele nostres paisatgistes.
EXPOSICIO J. BONATERRA
Aquest jove pintor figuerenc ha
exposat una nombrosa collecció de
paisatges a les Galeries Layetanes.
Ens dol no poder parlar de les mes
obres amb l'elogi que esperaneävern
després de la seva primera exposició
d'ara fa uns dos anys. En Bonaterra
massa daca a les impressions que
produeixen les pintures d'altri. Pesó de tots els setas enamoraments
cap de tan perill A s com el que pateta ara. Si seguís per aquest canai
la seva pintura, que neixia musculosa i vIva, acabaria diluint-se en una
mixtura insípida, tense ene ni hruc,
molt a propòsit per a bomboneres de
luxe.
Tenista la seguretat que reacciona•
rå, perquè en abres ocasione ha demostrar el !len temperament de pintor. En aquesta mateixa exposició hi
ha alguna tela, com "Al-idees", 12,
que és com una áncora en aquella
mar d'indecisió i d'insineeritat; "Posta Pi", 2i, i "El pont del princep"
contribueixen a mantsnir l'esperança que justificadament tenim en
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ENTORN DE LES ElNIOBRES

LA VIDA A PARIS EL CRIN 1 EL 81811111
Parla, abril
La gran moda de les dones
elegants, ara, ea fer-se tallar
els cabells gairebé a ran. Hi
deu haver reuno de eareeter
präctic, hi deu haver sobre tot
la comoditat, a favor d'aquesta moda, pecó sial 1 tot es Cecea
d'una cosa horrible. Es pot
passar, encara, pele ()abolle a
la romana, sobre tot si un te
prou torea per mirar les dones
de (Muy, pese mes milla de la
romana /ti ha el mal gust,
tia dos grane de longitud capilar a la moda d'avut. La longitud mes iteres es porta gene.
ralment rieada, i en aquest cas
el pentinat sembla un plat de
canalons. La longitud curta tla
un pentinat completament masculi.
Aquesta moda ha fet veure a
tothom que ten dones tomen el
cap extraordinàriament petit Ta
lleu els cabells a una dona, a la
dona mes perfecta . de construcció 1 de proporciona 1 veureu
que el seu cap es petit 1' desproporcional, una pulla d'agulia. A l'epoca de les grane ea.
helleres d'or, la gent es va poder estalviar acuesta amarga
constatació. Noteu lambe amb
la deßaparició deis cebolla femenina, la caiguda d'un tema
o mite poilie sempre nou. Les
eanelleres vellutades d'En Ventu
ra Garrea a Paria, almenys, ja
no existeixen. Potser, Ilevante
Cris molt de tnati, en trobaria
encara alguna als mes-costa, en..
Inc les eritidea de servel. 110
creureu? Les raspes no havien
estat mal ten 1)8 com ara. Fins
d'aquí uns meses tes minyones
no es tallaran els cabells, da
dir, fins que /a senyoreta de la
casa torni a la concepcid bfblica i evangelice de la cabellera.
Ara, san unes criatures ideals,
abunles raspes, amb ta
dància capilar.
•
La petitesa del cap de les dones, que denuncia a tothom que
ho vulgui veure la desproporció
del cos lement, es, per als que
som una mica pintes, una cosa
ben tiesta. No poseu, es prego,
el problema de si, intelleetualment parlant, un cap gros ee
mes importara que un cap petit. A Caalunya, els de Mataró,
'Vaca la fama de tenir el cap
gres, per() si tos veritat la sus
perioritat d'aquesta mena de
rape, haureu de confessar que
a -Matice timen la diserreeö
dissimular les seves esindielons.
Els catalene de Matará eón els
mes angtesos de tots: testen el
cap [(roe i fan colo si el tingueeein pelle E8 eVid g la que la
gent de cap petit no podrien
1)55 6SSPS tan anglesos cona els
catalana de Matará. No. El problema es un altre. Es aquest:
a rasis de la. moda capilar ac-

tual arrib s rn a les mateixes
idees que tenien els grecs sobre les proporciono de l'home
i de la dona. Els greca deseobriren que un heme ben fet

mds ben fet que una dona ben
feta. Es mete. Sine que els
grecs arribaren a aquesta constatarle valent-se do Pempirisme i del metode experimental
i noßeltres, 2,600 anys dospres,
no lii podem arribar mes que
per indurrid i encara prou dissuelos que. costa.
La moda ve, naturalment,
dels EE. IX. Aquest any la moda, a l'ansia nadn, As la simplirdat, el inaiNot i els cabelle a
ran. El palo mes die del mena
nernia sap inventes modes per
a la gent pobre. Ne tindria res
d'estrany (me d'aqui uns quants
anys. als EE. UU. es poses de
modiklanar is peu. Jo sor un
derie partidari de feminitzar
les dones. i ho sde perqui timbo que cona mes aneen, menys
interee tenen. la II:le/riel es tela per a les dones Iletges. Ansia

es el que va veme/ be, ja fa
uns guante anys, Clemeneeett.
Un die aquest honte d'esperit
inesgotable fou presentat a una
set/yema conegude que tenia la
maula de la Iliberlat, i ho
nmstrava vestint-se d'heme. La
senyern, que escrivia novelles, i
el polftic es posaren a enra o
eneantats, en un rees./ del-nar,
sald. Al cap d'un quart de conversa, Clemeneeate mirant el
corredor que tela cara de concluir a la "toilette", drexit cause
amb Tul/meterse davant de la
aquest simpàtic pintor empordanès,' senyora vestida d'home:
—Inane p...?
tan ben doras da natural.
fIG ditten si la senyera de RisEXPOSICIO D. BAIXERES tres es convorlf o les idees MeEl mestre D. Baixeres ha ~out näralliques. pea), As segur que
al mateix loerl unes guantes pintures elneerive almenys, al bonapari dibuixos, en les mutis fracs,' emb time.
Poto« ele predicadora pari _
el seo estil habitual els temes gua
tienes de quarestna d'aqueot any
Ii sea laminare
cc' no a'ban Ibat ben be en la

cada dia mea intolerable maseulinitzacid exterior i interior
de la dona. Les predicacions
quaresmals de Paris tenen una
valor inapreciable i sdn estimades prineipalment per les persones que eta agrada la veritat
i el frene parlar. S'escolta un
serme de Notre Dame com es
Ilegeix un articlo de Lied Daudet. Ajuden a lente una idea clara de la sittiacid moral de la
nostra epooa. Veu'ß aqui el que
deia. no fa gaire, a la trona de
resglesia de. Sant Roe, segons
un redactor de "Le Temps",
reverend Dien:
"Per que un Tal es marida
aamb una Tal? Parque ella l'ha
vial, una vegada, potser aqui
mateix i s'ha adonat del seu
btgoti fi, li ha agradat el nus
de la seca corbata, ha admirat
la insolencia del seu monocle."
Sense pretendre q ue l' amor P u gui néixer de moltes altres coses., és evident que l'home descris zoca, perquè no esta al dia.
Aquest monocle, aquesta corbata, aqueet bigote fi, aún de
l'any 1910. "I per que la senyoreta Una Tal es casa amb
el senyor Un Tal?" "I el raye.
rend Dien raspen: "Pele diners,
porque ensenya les espatlles
nues, perque demostra mes impudor que les Oxee". Es exacte, l'aval aixb 'de les espattles
nues, que de tan admeses que
sön tenen un interès relatiu.
En exacte, per?, lambe maese
d'abans de. la guerra. Seria de
tota manera exagerat volar fer
mancar els sermons mateix
pes que la moda, perquè !ley ere, !tense volar, els perdicadors crearien ten modes. Les
dones coneixen aquestes petites
malicies. Es mollt més dintre de
la funció moralitzadora parlar
de les faldilles amples, quan
Ist moda de les faldilles estretes
bat el seu Ae 1 viceversa.
De teta Manera, seria curioefssim coneixer repintó dets
morallstes sobre la creixent
maseullnitzaciö de la dona. Les
ingenues perversitats que contenen les modes, sempre san
les matelxes, perque en irguen
putte con/ en escultura o eh arquitectura. el mee revoluciona.
ri es sempre cl plagi i la imi-

tenis"). Pesó la moda deis cabello
tallats es greta pesquisè fins ara
le desproprireiö i el carartericisma temenf no havien estat

explotats mes (1118 por leo per monee de talent peeitiu. Batidalaire. a la so ya ¿'poca, era ?borne mol o pervers pesque la senyora Durand era una mica
guenya i deeproporeionada, i
vestida d'home semblava,
gons Valles: un burot. Ara, amb
les nacer' moles capeara, tothom podrä parlar rada dia
arnb una senyora posItivament
despropor cionada. Cada cija que
passa hern d'estar 111b3 agraits
al aenyor Gambó per haver tustdat la Fundiste') )ornat Metge,
tan feliernent dirigida per Joan

EstelriCh.
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PAR - LOHENGRIN
Molt interessant 1, sehretne
mol( entretinguda, aquesta carta adreçada al m'Alee director
per l'heroi dobleinent wagneria
senyor Par. La deixem era fa
seca grafia original:
Son Sr.:
En vista de SPA vestres afieinns wasnerianes, Z110 vos
semilla be donar cumple de la
manera Pons se representa ara
lo "Lohengrin"?
Vostre sempre
Antes Par
Je conexeu la liegende del

"Lohengrin"; roman ab "Elsa"

Les maniobres navals angleses a la
Mediterrània tornen a remoure les discussions entre els partidaris del Cus•rassat i els del submari. Uns i altres
detenten aferrissadament la major eficacia dels vaixells preferits. Es aquesta una qüestió vella, per a la qual la
gran experiencia de la guerra no ha
atas decisiva. Cal preverme que encara per força temps estará en fingí
e/ problema de l'arma més efectiva per
•
a la supremacia marítima.
El cuirassat representa la forma
clissica i duradora d la força naval.
La sola vissi6 de la mAsa gegantina
dele grans bastimente de tinta, del pe:fil d'on sorgeixen de les torres blindades les ratIles agressives deis canons,
sembla la concreció de l'orgull de pos
téncia. Es, dorase, interessant i atraient
el cercar una arma mis subtil, !Dé§ àgil,
mis fina, que pugui abatre la superbis
dels monstres de la mar; trobar un enginy petit, lleuger i de menor cost, ca-

paç amb una direcció experta, decidida I arriscada, de destruir en urf
momees una obra d'anys i de milions,
anihilant la llegenda del seta predomini incommovible.
La creació del torpediner féu Mixer esperances semblante a les que
avui es posen en el submari. Es creia
que el torpediner faria indick ei
sanó, que el petit vaheen arreconaria
el gran, convertint-lo en un record
histerie, en una arma inútil. La realitat fou ben diferent, i en lloc de
portar la desqualificació del cuirassat,
=tribu( al neu desenrotllament que
l'ha dut als potentissims modele modestas.
Es instructiu estudiar les caracteristiques del cuirassat que han estatcausd
del seu engrandiment, les seves qualitats ofensives i defensives. La primera ve representada pel canó, o dit
amb major exactitud, pel pes i força
viva deis projectils que es poden llençar en una direcció i en un temps
donat. La segona, per la cuirasea. padreen escut que si no l'anexes del tot
dels cope, n'aminora molt l'efecte. L'altima, la velocitat, té un carktcr mixt
otensiu-deiens i u alhora. La multiplicad() dels caninas i l'augment del calibre, els gruixos extraordinaris de les
cuirasses protectores, les maquines po.
tents exigides per les altes velocitats,
tot porta a un major pes i volum, del
qual n'és conseqüència cl creixement
inevitable del cuirassat.
I encara el tonellarge hauria d'esser
major si es volguessin reinste en an
sol bastiment les tres carrezteristiques
amb igual i màxima intensitat. En tp
práctica, i com a mesura transaccional,
davant el cost elevadssim. sin sacrifica, en part, una. Si es la velocitat
la que no co porta a l'extrem, donant
el predamini al canó i la cuirassa,
apareix el tipus del potent dreaghnouth.
Si es la cuirassa la sacrificada, tenim
el modem creucr de batalla—cartó
rapidesa—, arma eficacissima, de grana
possibilitats estratègiques.
Podrä cl submergible, amb rayantatgc de la invisibiMat, anu g ar l'enorme acumulació de potencia que es
el cuirassat? Podrà- el torpediner
substituir el canó, la majos multiplicació avui conerda de la força
de l'home? Es dificil preve/me-ha, i
arriscar cl fer pronóstics. Molt .1s
temps encara el problema haurà dc
romandre seise una solució Manda.
Els rxemples de la guerra no han es,at
convincents. Es cert, es indubtabla,
que foren els grans bastimmts angl-sos
els que guanyaren la guerra naval,
contribuint en gran part al triomf decisiu, tot i romandre ga:rche sempre
reclosos a les bases de Scapa s Rosyth;
venceren es por dir per sugge s tin insral, pel tàcit recomixement de superioritat. Es can, que en la batalla de
Jutländia, i eis els combate de cesta importancia, Ion sempre e) caté el predominant. Pera és tumbé que el
submarl pot apuntar-se exits com el
de la rapidissima destrocen') lela
creuers "Aboukir", "Bogue" i "Cressy", entre altres mis brillante. 1 quada en rae la incógnita de saber quina
resultats haurien obtingut els alemanys,
si des del primer mom a nt Itaguessin
orientat envere el submari la guerra
naval.
Les deducciens centradictóries tretes
de fets confesos sbn cansa de qué el
litigi continuï, i els adversaris no es
donin per convençuts. Sembla, per:),
que, avui per ¿semi, el cuirassat nn està
pas en perill de desapareixer. A les
foreades limitacions a que la sera (sintió el condenina, el submari te d'ajegfr-hi el que resulta malt menys invulnerable del que s'havia pretés. Durara la guerra els aliats multiplicaren
el* procediments—canots rápida, aeroplano, aparells delatora (inissims. etc.,
—de descobrir 1, per tant, d'atacar eh
submergibles. Encara que aquestes coges es ponen amb el natural meres,

mentre qu'hom no Ir demana
son nom, ea falacia. Es aixi
qu ardit escomet gratis empreries y desoonfita ("derrotar tant
si ho diu, com i no ho diu en
Fabra, no es cal alisa Telramont.
Esdevé, perb, quita l'acte terç
a Instigació d'aquest y malaMensa, y ensereas pahura,
hom vol saber qui es,
ennexer non nom; y "Lohengrin" ee'n vä de veteen a la
maystS purfesima del Grial
Bernia, emperb, qu'en la aelnalitat quelgues importants
eambiß son estala introduito
(la ¡motiva es extremament catalana jateia en Fabra) en la
obra wagneriana: Teiramont,
Ien . g mor. ano lant prest s'entranqueix de "Lohengrin" se gemida que de la guerra ere sisan
Marida ab "Eles", I los pro- perfeccionat notablement els aparells
liorna influyente ne ;sometan que permeten deseobrir la marimbas
cantar al beroy lo eran 'ne- d'un obstar' i fixar-ne la posici6 amb
'exactitud. Amb 'que« motee bl • ha
onato" final.

ja qui parla de la inutiiitat i ta coaa
scgüent desaparició dels submarina.
Exageració indubtable, tan falsa cosa
la condemna sistematica del enjutases,.
Cree que aquestes qüestions es jul.
gen s print, sino errbniament almenya
d'una manera massa igual. Es posi
gairebé sempre el problema del domini
absolut de la mar, de conflicte entre
potencies posseklmes de mitjans'sufi.
cients per portar a realització les més
costoses concepcions. Penh pot molt
ben essen que la guita es presenti entre
estats de possibilitats limitades.
vors la qüestió no estar& en saber eh
camins de la steremacia absoluta, sine<
l'escatir les arftses de major efialciss
dintre la limitará& I en aquest cm
la resposta no pot deixar (resane favorable ah submarins.
Ben diferent ha d'ésser la solució
adoptada per Anglaterra o per fugoEslävia, porn per exemple. La primera posee= l'hegemonia de la mar, 1
vol conservar-la, Altres Estats—Nord
América, Japó, França. Itàlia, ne,—,
sobretot combinant-se en agrupacions,
podrien aspirar a desposseir-la del seu
predomini. Per aix6 és lògic la concepció de les maniobres angleses a les
Balears, feta principalment a base de
cuirassats i creuers, mes que de petites unitats i submergibles. En canal,
si, en l'exemple chas, lugoslävia hagués de preparar-se per a una Iluita
marít i ma. es plantejaria la qüestió
termes ben difetents. Davant de la
nació italiana, d'una notencia naval
indubtablement major. lt fóra contra.
produent bressar-se en la NIINi6 d'una
Iluita possible a la mar. Tenint una
'larga costa vulnerable. tot el seu esfon hauria d'isser defensar-la de les
agressions mis temudes. cosa que els
submarins permeten larga fàcilment
d'aconseguir.
Amb raó ha estas anomenat el submari l'arma dele tel/es. En l'exempie cita t de lugeolävia, els submarins
i les embarcacions lleugeres callaradores ele mines serien prou per allunyar
els dos graos perills que deriven de
la supremacia naval: el desembarcameta d'un exércit i el h!ryrteig, tancat,
efectiu. Qualsevol vaixell valerosament concluir pM arriscar-se a un une
per sorpresa. al bornhejarnant d'una
ciutat ; n'es la prora els projectils aletnanys que retrztic5 . : ve^ades esiencret
damunt la costa beitän'ca. Perb, en
canet, per estable el bloqueig i podes
desembarcar als Dardanels i portar les
trope: colonids fases nerts 5aria l'aplastant supremacia mar n tirna deis aliats.
I encara el blouneig ntai ist absolu . , t
el desemharcament no loa possible
als punts de maje:7 intetes: a la costa
alentanya o belga.
La t. valitat entre els defensors
deeinla
cuirassat i del submari
Priuc ipal i nent a la tendencia de plantejar el problema en el pla de la gene
s s--talizq,deyvgn.rl'a
tracte. la rca'itat () Ana la resposta
mes set:Ala:111, in cine les teories.
Aquestes qüestions no poden estsellaese isoladament: van relligades ami) les
militars. econianinites, diplornitiques,
assiSi cl que forma l'estrategia nacional.
Pee contribti , r nvls, en cada cas, a
fixar la preferencia per una o altra
de les solueions discutides ei recordar
que el factor inaritim no representa
mes que una part, important, cts 1111.1
obra de conjunt.

Caries Pi i Sunyor

Conveiss
• ---i,Cfnitinttaciól
suprimiu boa un. tpag. 123). — L'O*
rigen. en francés, del substantiu cm.
responent ibas is la trumula l'os: mur
seo és, bo per a). El document que
cont1 aquesta itomula Cs. l'asure,
anornenat Sil bou: un bon
fratics. lea bono du Trésor, i, per
analogia, ah boa de pana, un boa de
rifltklj. 1.1 mines manera de traduje
aquest bcii sembla, dones, éster bo i
no bon. Per axe, s'acose:1a de suprimir el mot bon que ligura en la
primera el/cid coas a traducció de
P. Pabra
bono espanyol.
n

Immiegln

LA SITIJACIÓ A EUROPA
—

M. Poinoar6, en les sesea deolaraelona do dllous a la Oam•
beis, afirma un cop mea quo
Frenos rte abandoparb la Ruhr
abano d'haver oobrat el total
deis g elis Medita. II la O. de Reparaolona — afee — prolloaa
•ubaUtulr loa adusto (granitos,
examinada ta eleet.dm.
lImemeguna quo • reltlan•
maig Uf. Illaodonald anItel a
~Yo per oniunInar ola titaiihrolge
tos II repateadas' muebla. ~si
tau*

Dissabte, 5 . tralirti de 1924
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SaieliTorra gertuans
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 42510 per too.
Anglesos, 32 pessetes.
Italians, 32 per 100.
Belgues, 33 per 100.
Suissos, 129. 59 per 100.
Portuguesos, o'18 pessetes
Austríaco, o'oi25 per 40o.
Holandesos, 278 pessetes.
Suecia, 185 pessetes.
Noruega, 090 pessetes.
Dinamarca, 1'05 pessetes.
Romania, 350 per 100.
Turquia, 3'50 pessetes.
Estats Units, 740 pessetes
Canadá, 730 pessetes.
Argentino, 245 pessetes.
Cruguais, 5'50 pessetcs.
Xilens, o'60 pessetes.
Brasilers, 675 pessetes.
Bolivians, 180 pessetes.
Peruans, 28 pessetes.
Paraguais, oto pessetcs.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 42 per loo.
Egipte, 32 pessetes.
Filipines, 330 pessetes.

OR
Alfons, 150 per roo.
Unces, 14950 per loo.
4 i 2 duros, 14950 per 106,
duro, 14650 per noo.
Isabel, 15250 per 100.
Francs, 140.50 per 100.
Llitires, 3775 pessetes.
Dèllars, 775 pessetes.
Culoà, 770 pessetes
Mexicà nota, 15250 per 100
Venezuela, 147 p er 100.
Mares, 180 per 100.

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
emprant

t

Café al) 118t
oondonsada

11 MES"
Ptes. 1'70 pot

I

ilE F.
1

Shillii

BANQUERS

1

ta la mateixa recaptació en les esmentados dates de l'any t923 ,

tez i lt emil es Fmacue3 del !Id idnalp

Rambla dol Dentro, núm. 1
Derant del Gran Teatro del Ilesa

De 111 al 20 de inauc proppass.at
aquesta Cornpanyia porta un augment en la seva recaptació de
053,94357 pessetes rista la mateixa
recaptació en les esmentades dates

Nogoclvm !Bis E1s cUDDD3

Iany 1923.
De II de gener al 20 de mara

l'encimad

1

d'abril

1
Mercats
Mercat de 'fanega
Blat sblanc, de 45 a 45.5 0.
Idcm roig t'orca, de 45 .50 a 46.
Ordi, de 29 a 30.
Moresc, de ao a at.
Favons, de 44 a 45.
Oserda, d'II a 1150.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Vins del pais. de 13 a 15.
Ideen d'Aragó, de 30 a 35.
Alcohol, de 210 a 250.
Misteles, de 70 a So.
Anissats, de ijo a 300

proppassat porta un traal d'augment
de 2.614,32451 pessetes vista la recaptació en les esmentades dates de
l'any 1g23.
...420Ktellitegfflite221101E1120042%200.

HUI

Eventració. - Relaxaoló. Cicatrius

OBES ITAT
Ron'A fictant. - Dilatació
d ao ,.óraac. - Embaras. Caiguda do la inatriu

VARICES
blutllats. - deperuts. - Deformats.-A peralte electro-

Ingressos da la Compacyla
dels Ferracarrils
z'í.

mili:canica per a sorda

to de more, aofie3ta Com.
De
paayia porta una disminució er. la
recaptuaió de t81,0397)8 pesa eteS vis18 la inateixa ruar:tuno cn les es•
menadcs dates iie l'any ty)23.
a/ 10 de roarc porta un toDe
tal d'augment en la rccaptació
1.862.a:86'5i pessetes vista la mateixa recaptzció en les esmentades dates de F.any 1923.

g¿t a .. sp nya pera aran
ezli . c.a:ista &Alces

li

cbt.n •

Linles d'Almeria i Cranada
De al 20 de mara proppassat
aquesta Companyia porta un augment en la sera recaptaeló de pessetes 56,25691 sobre la mateixa recaptació en les esmentades dates de
l'any 1923.
De vl de gener al 20 de mare porta un total d'augment en la seva
recaptació de 302,05347 pessetes vio502,2339455ffligm

SOLER i TORRA G. s
BANQUERS
RAMBLA ESTUDIS, 11 13 BCü•ISUCC3S, 113

VALORS CUPONS - G1RS - CANV1

Negocien tots els cupos veochnellt
primer d'abril

NOVES RELIGIOSES
PARROQUIA DE LA PURISSIMA CONC'EPCIO
Dernä, diurnengo, hi haurä
misses des de dos quarts de
sis fino a la una inelusiu. A
dos quarts de vnit, plästica parroquial pol senyor non]. A
les vuit, misa nlo Comunió general. amb plástica pel reverend
Josep Planes, S. J., amb bonoilicció papal. A les non. Sople'
flan dele Dolors. les den,
Ofici. A dos quarts de dotze,
visita a Nústra Dona de Montserrat. A les dotze, Salu:arió
Mariana. A dos quarts de una,
fastiea doMrinal per mossán
Iticard Aragó prre. A la una,
serrnd pol earengo doctor Vila os a ca.
PARROQUIA DE SANT JAUME
Avui. a les dotze, visita a la
Verge dol Pilar. Tarda, a les sis,
funeni de la Felicitad'',
cantant les Ave-Maries i

Nora York

aikpontble
Maig
1.419.91 ..
•ietembre.
Octubre
4oveuabre
d.sedatne.
4ate

E

de Parfs, els mes imporinhts del runa Cl) Puf gencre, Os únic:inient iloguila a

Sanea 3 d'abril Nova Orleans
15 3/8_ Tanca entine? . .
13'14
.•..
1233 Obertura
11'60 Segon 141441111•11. .
1148 Tal1CS • . . • •
1133 1
1124

els allres dies, a la mateixa hora. A les vuit, funció de les se-

nyoretes que practican exercidio expirituals. Diumenge, a les
missa de comunió general,
amb plática per un Pare Jesuita, d'acabament dels Santo Eier
cicis, acabant amb la benediccid papal i serrad de perseverança.
LLIGA ESPIRITUAL DE LA
MARE 'DE DEU DE MONTSERRAT
Amb motiu de començar-se
ja avui a cobrir-se imatges
per celebrar el dies Sanis que
s'apropen, aquesta entitat fa
presont que dos d'avui queden
suspeses acosturnadp.s Visites Espirituals que tenien lloc
cada dissable, les quals es re_
prendran Dissahte de Glòria
amb tota solemnitat a nora de
costum o oorn sigui, a dos
quarts de vuit del veepre.
També interessa l'assis.-mcia als assaigs que tenen loe
a l'antic estatge Baix de Sant
Pore, 1. 3 principal), deis
cants que hauran le teriir !loe
a Montserrat els dies 26, 27 i
28 nIel correal. amb mollu
celebrar-se el 25 aniversari
la funclaiiid do la nostra entitat. Dits assaigs sAn dilluns
divendres, de set a vuit del vespre.

Werthelm

burs especiiiiRals. a la minuciosa escruputosilat
què 0A11 prepararles estiletament clac, ' rd anib les ne_
cessit at O de cailascú, a la
hon r a 4 esa
comprtAnria alb què 0,311
arem:s r iladès s a la modiair

relativa de ¡tics prens.
Consulten atril) bota ronfiam'a a A. C.I.AVERIE. ‚ir
P.1.1113. ser:alerta: (17.8_.
ser drgurlam e nt. aconsPlIals
o desengariyals, en legitima

&fi-4)3a dets vost res interof,r11.S.

FirreMona. eftious 17 i divendr a s 18 ifabril, do 10 a

9. al Gren d erle•it,

Bandola riel Centr e . núm. 20.

brj .

dissable. 19 d'a-

12 n 7, i djumeuge,
20, dr 10 a 9 , a) n ral i Hotel
dp

ffnerld, correr Major, 1.
Tallen altio:it munid, per
tal de recordar raes la data
que 510 interessi.
Per a caltilegs de frane,
(Indsg1 diee de visita a altres poblacions,

. CUVERIE
Eti t Psum a tht
234, Faubourg RaInt-111artin
PARIR (Freno')
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Les sardanes
•

ELOGI DELS BORINOTS
No els heu sentir, els borinots, quin
soroll fan? Són LUIS cridaners; ninuCa
un xivarri de mil dimonis; la sera
bonior se sent de tres horco lluny, i el
pitjor és que mai no van acompassats:
ara crida l'un, ara crida l'altre o bé
s'hi posen tots a l'hora i cada u va
pel seu cotó.
N'hi han de rossos, n'hi han de
negrea-els més cridaers-, n'hi han
de prims i llargaruts amb una vea
apagada; d'altres, pleno i rodanxons
amb una veu estrident; d'altres que
(meten la seca veu de quan en quin
i amb un notable desencert, i encara
d'altres que sempre arriben quan els
seus companys ja fa una hora que criden esva'.otats. A vegades es posen
en dos rengles corn si voliguessin cantar junts, i aleshores la bonior encara
is mis estrident i insuportable.
Quan deixen de fer música (digrern-ne música) els veureu tarnbarinejant, insegurs, topant per les parets; els veureu corrent per l'espaa
aturant-se a 'cada flor que Cobea;
quan hi són damunt, la tija de la flor
CO blinca d'una banda a Iallra com si
anés a 1renear - 5e sota el p,s de la
carrega feixuga; reprenen el i la
flor es redreça alliberada. N'hi ha
d'altres que senten predilecció per
una flor determinada; d'altres, que no
Co senten per cap i, displiants, solen
indilerents 2 toles les cases; miau.
rato d'ells, que un dia els atraura l'esplendor d'un I:Lun i s'hi cremaran
les ales!
Quan són lassos de volar tomen a
reprendre ia música, torna a hav.er-hi
soroll i el reanat s'rrnpipa de tonta
poca solfa. A ;nades els veureu que
a mig sorollar ni ha un que es para
i Cl barolla amb els mis a la cona, eb
del costat s'hi fiquen i eIS dels extremo
s'aprofiten per fe: mes soroll, i la

11415 ea» (04I01 ed04 C 0,

cosa s'embrolla i amenaça ma a fi.
I aixi van passant els dies i els
mesos, i la gent, pacient, els aguanta
i no diu res, esperant l'hora oportuna
de donar un patac i esclafar-ne algun
contra la paret. Quin soroll aquell dial
Perú, ells, impertèrrits, van zumsejant com si tal cosa i no hi ha res que
els aturi; ells creuen que borinot ros
porta ventura, i no s'aturen a mirar
si són rossos o són negres. I és d'agusta manera com segueixen la seva
tasca cada dia amb Mes dalit, amb meS
empenta, i fins sembla que alma diä
ariaboran a fer qualque cosa.
Comprenc, atole sardanista, que erri
dirás: 1 a qué ve tot ajad? Qué
tenen que veure els borinots arnb Ir1
sardanes? 1 j0 et diré: -Mes del
que et penses, araie, mes del que et
penSCS; tingues paciencia, i dia vindrà
en que sentirás els borinots. Ara, que
aquell dia potser correrás per tota la

vida.

Jeroni de Moragues

Per a avui, a la nW.. i derná,
a la larda. l'Agrupació Sardanista de Barcelona anuncia dues
audicions de sardanes al carrer del Parlament, a càrrec
la cobla Cathalbnia a primera
i de la Barcino la segona. En
la de domà s'exPeutarä el següeut programa:
"L'hostal de la' Peira" (Carbi' ; "Joaquima" (Moner);
"Una mirada (Baró); "Brines
de bruc" (Soler); "Laut del
(Nicens);

(Bou).
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Salve el cor de l'Associació. A
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MIMO

impressió g e nera l :
MoroaL-EI d'ahir fou bastant animat.'
disponible als nostres moll de
Moresc.-S'accentua la fermosa en el preu d'aquest gra. Com que l'existencia
mesos, no bi hagi una nova puja en el
molt recluida, As probable que fina a 'l'arribada del novel], que no serà aliene de dos
preu ds1 mores c .
Are6L-AYIII es cotitza ja a 68 pessetes &anua& vagó estació procedencia.
;
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-- LA PUBLICITAT

otes d'Esports
I. FESTIVAL DELS PEDIDDISTES ESPORTIUS

L'Asit que està obtenint l'Exposició d'Automòbils fa esperar que el dia 14 d'aquest mes,
data de la clausura, i on el qual
dia els beneficis es destinaran
a la Caiaa de Previsió i Socors
del Sindicat, consaituirä un veritabl e "suecas". Com ja ita eaui el Sindicat regala al púlis un magnífic "Citroen", que
està exposat a al stand número 115 de la sala A. d — Autolocornoció n S. A."
La casa "Omnia". Companyia
asseguradora, contribuirà tumbé al festival, i per que el prerni sigui més complot, Iliurara
gratuitament per un any una
pOlissa de segurs de responsahilitat civil per accidento causals per l'auto, dels desperfectos del cotxe adhur una quantitat per al ras d'accident que
pugui sofrir el propiciar'.

FUTBOL

els quals han de imitar demà,
1 camp de Les Corte, contra
1 F. C. Barcelona, correspoent al Campi o nat peninsular,
eorn a primer partit de les seinals.
Per aquest encontre ha esal designat l'arbitre del Sud,
enyor Balaguer.
UN ACLARIMENT
Sien-1 rebut una atenta comuicacl de l'Avenç de l'Esport
osan l de manifest que contra
t que deia el nostre corresponsal a Valkwia respecte del segen pared de l'esmentat remete contra el Val?mcia, requip
:aquella doealitnt que va i.sisr
a tut era el mateix que havia
prese nta t e n el partit anterior.
Queden complaguts.

fINSICIO 1E1E10HiL DE 1111113Mg1111
PALAU D'ART
MODF.RN
PARO DE AIONTJUICH

1

Del

2 al 14 d'Abril 1924

BOXA
REUNE) AJORNADA
Ha estat ajornada per vuit dies la
matinal de berma amateur que havia
de celebrar-se demà, al teatre Cbrnic.
CAMPIONAT DEL PES MIT JA
En vista de la petició presentada
pet boxador Tomàs Tomas solicitant el titol de campió d'Eepanya del
es mitjà, que es troba avui vacant,
la Federació de Boxa es proposa organitzar una competició entre els boxarlors de lesmentada categoria per
al de discernir en justicia a qui corespon nombrar. Els que desitgin
rendre-hi part poden inscriure's a
Federació respectiva, previa deciaació del pes i del "record".

TENNIS
FEDERACIO CATALANA
Ha estat convocada per a dii:uns
una reunió de la Directiva de la Federació per tractar de Forganitzeció
deis campionats amateurs.
CAMPIONATS DE CATALUNYA, PER EQUIPS
L'ordre de joc per a avui, corresponeit a aquests campionats, és com
egueix:
Segona categoria: Barcelona contra rornpeia; pistes Pompeia.
A dos quarts de quatre: senyoreta
Fentrodona-Steya contra senyoeta Mares-De •Blonay.
SALO DE L'AUTOMOBIL
Eit

stand. mal impertanta
tan tus de

MARIANO SANCHO
8. A.
SALA A
Núm. 93, 94, 91., 96. 97 98
107 103, 10A, 110, 111 1, 11i

PI LOMA BASCA
A les eli mMateries celebrades per al
II Campionat social de pilota asid/
org aniezat pel Grup Esportiu de
Caixa d'Estalvis, s'han classificat
s parelles Barnola-Deläs, Gonzälezernäez i Cemin-Rodriguez.
L'ordre dels partits és com seucix:
Dia 6. a les nou, Gonzälez-Hernäez
ntra Comin-Rodriguez.
A les onze, Comin-Rodríguez cona BarnolaDelie.
Dia 13, a les nou, Gonzälez-Hernäez
Arre. Barnola-Delis.
A les ene, Com:n-Rodriguez contra
ernela-Deläs.
Dia 20, a les nota, Gonzelez-Hernäcz
entra Barnola-Deläs.
A In onze, Comin-Rodríguez contra
nzilez-Hernätz.
Dia 27, a les deu, Repartiment de
emis i partit de selecció.
Els partits seran a so punts i Sinan lloc als
trinquete de Snt Pere
er.
I CO NCITRS INTERNACIONAL
Escara no Im acatan el Cascan per

Comentaris de la
premsa al darrer
vot de contança de
• la Cambra

l'Associaci6 de L. T. de Catalunya,
donant provee d'una gran activitat que
necessériament ha de traduir-se dintre
de poc en una preeminencia del tennis
entre els esports, anuncia el XXIII
Concites Internacional per als dies 19
al 27 d'aquest mes.
Les inscripcions hauran d'enviar-se
al tresorer de l'Associació de L. T. de
Catalunya, senyor Rodon, placa del
Teatre. t, pral., abans de les set de
la tarda del dia 15 d'aquest mes, no
essent velides les inscripcions que no
vagin acompanyades del tren import.
Les quotce assenyalades per a les di.
ferents proves són les següents: per
a parties individuals, senyors, campionat, 15 Desee:es; per a els dobles,
senyors; individuals, senyoretes; dobles, senyoretes i mixtes, campionat,
to pessetes; per a les altres proves
(hrindicaps), 5 pessetcs. La quota única per a totes les proves, senyors, as
pessetes; per a senyoretes, 3 1) pesstes,
i la mínima, 15 pessetes. Quota obligatòria per a jugador i per a l'Associació de L. T. d'Espenya, 2 ptes.

CAPAP1ONAT PENINSULAR
Anit paseada arribaren els
: ugadcers del Sperling de Gijón,

RIO 3191111 IIE
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Paris, 4 — Els diaris, en els

eles que dediquen a comentar la situació poraica, posen de relleu la importància significativa de la votacid
reaiguda a la Cambra dels diputan.
La majoria parlamentäria—diuen —
aclama el senyor Poincare abete de
les eleccions i de l'informe redactt
pels Comites de perits.

Tots els partías, excepte els g entilnistes, són unänimes en pensar i dir
q ue cal que s'obligui a Alemanya a
pagar.
Les declaraciens fetes ahir pelo senyors Varenne i Blumm en nom del
partit socialista demostren que aquesta
necessitat Es la que servirà de base
principalment al programa electoral de
tots els partits, àdhuc del bloc de l'esguerra, encara que aquest hagi estat votant durant prop de dos anys contra
la política anomenada de la Ruhr.
Els diaris posen de manifest que la
votació d'ahir a la Cambra ha estat
ene acabamant a l'agrupació del país
a l'entorn de l'obra del senyor Poin-

MIS

Els rebuts d'abril es despatxen al nou estatge docta), cerrar de GaIlleu,
(Cerolo de Sana)

cara i fa bona un top mas la frase
de l'ateehores primer ministre senyor
BaldÇin: "El president del Consell
darrera seu tot el seu país".
Aquesta votació confirman, en efeete, de manera categórica la confiança
que els representants del país tenen
posada en la continuitat i vitalitat
la política del senyor Poincaree
Cal anotar que entre els diputats que
ahir s'abstingueren de votar figuren els
senyors Briend, Painleve, Tardieu
Mandel—Havas.
LA SESSIO DE LA CAMBRA
ESMENES 1 INTERPEL.LACIONS REBUTJADES. — EL NOU
VICEPRESIDENT
•
Paris, 4. — Cambra de diputats. -La Cambra ha rebutjat una esmena
del diputat stnyor Buisson, per 327
vots contra 207.
Després ha rebutjat, per 3 7) 3 vote
contra 265, una esmera que el ministre de Finances no ha acceptat, en la
qual co tendia a ler beneficiar els
obrero de Cornetes, Telagrafs i Telafons de les disposicions de la
Després d'haver adoptat l'article
primer del projecte de Pensions, la

NATACIO
PREPARACIO OLIMPIACA
Es troba ja entre nosaltres M. Felicau Coubert. l'ex-recordman mundial
de braga, de l'experiència i consells del
qual tant s'espera per a la preparació
olimpiaca dels nestres nedadors i water-polistcs.
Con/ a nedadors selcccionables han
estas dqignats per la Federació els
següents:
Pinillo, Trocla, Berdemäs, Peradejordi, Basté, Puig, Domingo. Montaner. Costa, Praneser, Bretes, J. i A.
Amigas, Ulió, Vila. Coro. Cruells,
i R. Tort, Laeplazas, Bormairnain, Tu_
set], Gibert, F. i L. Fontane!, J. Rosich. Jiménez, Granados, Trigo M. i
J.. Amigó, Borras, La Vela, Fornells,
Pransser, Gare'a. Casarramona. Galàn i Pros els quals, sota les ordres
de M. Coubert, prosseguiran els entrenaments oficials a la P ledne del
Club Natació Barcelona. en els dies i
llores a l'efecte establertes per a les
diste/tes preves que haurà d'integrarse el programa elimpic.
eegg-.6,11qpieúf.pGf xeR
CICLISME
ESPORT CICLISTA CATALA
Dernä celebrarà aquesta entitat
l'anunciada excursió matinal a Marterell, per tal de visitar la Font del
Se sortirà de la plaça de la Universitat a les sis del matí, anant pel
carrer d'Aribeu. Casa Güell, Pedral-•
bes, Espluga, Sant Feliu, Molins de
Rei, Pallejà, i Sant Andreu de la
Barca. La tornada es iarä pel mateix comí fins a l'encreuament dels
Quatre camins, i d'allí, per Sant Vicens, Sant Boi, Cornellà, La Bordeta, lees a la pleea. d'Espanya.
AVIACIO
PENYA DE L'AIRE

Cambra ha traslladat a demä la discussió.
També ha rebutjat la Cambra, per
3 50 contra 560 vots, una interpellacid
comunista sobre les vagues de la indústria tèxtil i de la indústria metalhírgica.
El ministre dt justiela no ha acceptat aquesta interpellació per haver estat iniciada una enquesta i ésser per
tant necessari d'esperar el AMI resultat.
La Cambra, per últim, ha elegit vicc-president de la mateixa al diputa?
d'Auhigny.—Hayas.
LA DISOUSSIO DE PROJECTES DE PENSIONS CIVILS I

MILITARS
Parle, 4.—Cambra dels Diputats. — S'escomet la discussió
del projecte de pensione civils
i militars.

Ea el seu constant desig de foree.ntar entre la nostra gent l'afició
raviació i de donar facilitats als
seus socis per poder fer vols de passatgers, la Penya de l'Aire ha organitzar per a dentà una sessió especial de veis amb l'hidroavió Macchi, en el qual l'excellent pilot-aviador Angel Oreé acaba de donar la
volta a la Península.
Comeneeran a dos quarts de deu
del metí i tindran Roe les sortides
al moll (111 Barcelona al costat del
Club llaritim. Els socis que desitgin volar hauran d'inscriure's amb
anterioritat a la secretaria de la
Penya de l'Aire, Pelai, 6.2. de set a
nou de la yetlla, mentre que el púlele haure de lee -ho al eestaurant de
l'estació maritima, del matcix moll
de Barcelona.

EXCURSIONISME
El Centre Excursionista Minerva
efectuara (terma una excursió per les
estrivacions de Vallvidrera, sota el
scguent itinerari
Pedralbes, Sant Pere Màrtir, Creer
d'En L'exalto!, Senta Creu d'Olorde,
Font de la Rectoria, Sant Bartomeu
. de la Quadra, Can Plana, Papiol, Esclexes, Can Campderreis, Font de
l'Espinad Castellví de la Rimada, Can
Busquees i Les Planes.

Euesicie de Nelomidfl
Visiten elsi stands núm.
59, 80, 81 1 82.

1

El ministre de Finances, sena& Marsal, planteja la qüestió de confiança contra una
esmena presentada pel diputat
senyor Buisson, que demanava
que s'extenguessin eles beneficie de la llei als obrers
l'Estat, 1 arte seguit explica que
la situada d'aquests darrers
serä minorada mitjançant una
Ilei especiall.--Havas.
LA FILIACIO DE DEVELLER
Parle, 4.—El subjecte DeveHer, que els peribdics alemanys
presenten eom un heroi de la
causa alernanya i les exequias
del qual donaren Roe a manifestacions, va ésser condemnat
a mort l'any 1923 per un Consell de Guerra per hacer portat,
a cap actes de sabotatge i formar part d'Associaeions
La pena imposada li va ésser
cranmulada per la de treballs
forçats a perpetuitat, i després
(4 president de la República
accedint a les peticiona tetes pele seus pares.
L'ambaixador d'Alemanya i
el senyor Stresemann expresanren Ilur agralment per aquesta
mesura.—Havas.
EL PRINCEP DE CALLES ARRIBA A BIARRITZ
París, 4. — Comuniquen de
Biarritz que hi ba arribat de
rigurais ineegnit el Prineep
Gallee. L'acompanya el general
Trotter.—Havas.
EL NOU MINISTRE DE PORTUGAL A PARIS
París ,4.—El president de la Repte
blica ha rebut aquesta tarda el min i stre plenipotenciari de Parsugal, sennr
Fonseca, el qual li ha presearat les St.

ves cantes credencials.—Havas
LES ELECCIONS A L'ARGENpresenta un emule tallat
de manera que ee vegi tot
el ineoanleme Interior I ea

oomprenpul per qui

IMPOSAT
IMAIMIIIIMIMMA•1341/1011./11M111••n••••n

Lis REPARACIONS

DE RANGA

TINA
Buenos Aires, 4. ,s— Les eleccions legislatives han donat a
la capital la major.a als socia.

listes.—Havas.
Mili, — Per ordre de le autoritats potingue, han estas reollits els
exemglars deis diaris extremista transen« i merla:te—E"

NI SE MUNIR
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I. Pila DECLARA IN

Una prexinia 'entrevista Macdonald-Poincaré El sots-comitè
de redacciö del C. de Perits ha acabat la seva tasca
L'agitació nacionalista recrudeix
Una reunió per posar-hi

.

Parfs, 4.—En la sessió celebrada
ahir per la Cambra, el president del
Consell, senyor Poincan, va repetir que Franca no abandonará la
Ebihr abans que hagi estat pagat el
total deis seus ea-edita.
. Si la Comissió de Reparacionss aiegi—proposa la substitució per altres mis generals, de les garanties
que actualment explotem, examinarem la qüestió.
Afegí que els técnica no han de
tocar per res el deute total d'Alemanya envere França, sine sola-

ment proposar en tot cal, la revisió
de l'estat de pagaments.
Tant el senyor Poincaré com el
senyor Le Trocquer després recorden que Franca s'esforçä en aconseguir que Alemanya portes a cap
lliuraments en natura, pené que Alemanya s'hi negi sistemäticament.
Cal continuar a la Ruhr per incautar-nos nosaltres mateixos sie les
fustes, el carbó i altres productes
que Alemanya de j a que no podía
donar sense reduir els seus habitante
a la miseria i a la 'non.
Contestant el senyor Herriot, el
senyor Poincan subratllá que la Comissió de Reparacions va hacer de
constatar a darrers de 1922 els
mancaments del Reich relatius a
aquest assumpte.
Amb ¡'ocupació de la Ruhr &han
pogut efectuar aquests lliuraments
i sera provat també la mala fe amb
que ha procedit sempre Alemanya.
—Havas.

EL SOCIALISTA BLUM REPETEIX A LA CAMBRA FRANCESA LES PARAULES QUE PRONUNCIA AL CONGRES INTERNACIONAL D'HAMBURG
'ALEMANYA HA DE PAGAR,
PERQUE VA DESTRUIR"
París, 4.—Sessió d'ahir a la Casasva fer el diputat Varenne en nona
bra dele Diputats.
Després de les declaracions que
cialista Blumm, el qual repeteix les
deis socialistes, passa a parlar el soparaules que va pronunciar al Con?
gres internacional d'Hamburg: "En
el dit Congrés vaig manifestar que
Alemanya ha de pagar les reparacions i no pel fet d'haver estat venende. El fet material de la victòria
no concedeix al vencedor drets de
que Alemanya ha de pagar 110 per
cap mena. El dret no neix dc la ríete/ea. Per aixe vaig dir a Hamburg
hacer cstat vençuda, sinó petque
va destruir. I vaig ésser aplaudit.
Vaig dir també que és enutjós que
no poguessin continuar-se les negociacions amb Alemanya, perque
un reconcixen:ent de respoesabilitat tan greu no pot ésser vàlid, a
menys de fer-se lliurement i esponteniamen t. "—Hayas.
M. LE TROCQUER INFORMA
AL CONSELL DE miNtsTREs

DEL SEU VIATGE A LA RUHR
Parle, 4.—El senyor Le Trocquer ha donat compte al Consell de ministres del resultat
del seu viatge a la Ruhr, donant informes dels quals resulta que les declaracions fetes pel
senyor Poincare a la Cambra,
Sto sotament estan confirmadas,
sind que cal afegir que eis rendiments de les diverse> fonts
productives de la hultr ahan mi_
l'oral en proporcions sensibles.
—llevas.
M. POINCARN REP L'AMBAIXADOR D'ALEMANYA
Parle, president del
Consell ha rebut aquesta tarda
la visita de l'ambaixador d'Alemanya.—Havas.
PROXIMA ENTREVISTA MACDONALD - POINCAltE SOBRE
REPARACIONS
Londres, 4.—El "Daily Express" assegura que el primer
anglas alacdonald anira a Parle a mitjans de rnaig per celebrar una entrevista privada
amb el president Poincare. Es
tuerta/Je, de les reparacions,
preneut co ya a base l'informe
dele tècnics de la Eorniasió de
Reparacions, e) qual document
lumia estat ja examinat mentrestant pele Governs interessats.—Havas.
EL SOTS•COMITE DE REDACCIO DEL COMITE DE PERFFS
HA ACABAT LA SEVA TASCA
París, 4. — El sota-Gomita
redacció del Cornite de perita
ha terminat els seus treballa.
Les condicione de preparada
der la ponencia constitueixen
Ubica qüestió susceptible d'influir en la publIcaoi6 de lesmental document.
- Es probable que el Comitè
Dawes es reuneixi demä per
examinar la ponbncia establer(a en la seca forma definitha.
ye creu que Muna a/ matt
es Illurarh el document a la
conste:1d de Reparacions.
En el cae que so hl Mil

temas d'imprimir (ole els anexes, es lliuraran dactilograf iats.—Havas.
AVULES REUNIRA LA CONFERENCIA D'AMBAVADORS PER
EXAMINAR LA CONTESTA
D'ALEMANYA RESPECTE DEL
CONTROL MILITAR
Paris, 4. — La Conferencia
Wambaixadore.es reunirà demä
al mata per examinar el memorundum alemany lliurat (limarle
per Pambaixador d'Alemanya en
contestació a la nota interaliada sobre cl control militar a
Alemanya.
Es probable que aqueeta sessita sigui consagrada a un simple canvi d'impresaiune entre
els diferente delegats.
La contestació es donarà ufleriormenti—Havas.
COMENTARIS DEL "TIMES" A
LA CONTESTA ALEMANYA
RESPECTE DEL CONTROL
MILITAR
Londres, 4. — .EI "Times",
parlant de la contestada alemanya a la nota de la Conferencia d'ambaiaadors relativa
SI control militar interaliat,
diu que as da suposar que el
Govern de Bealln. en suggerir
da idea d'encarregar aquest

control a la Societat de Nacions, procura 1 espera separar
Anglaterra do França.
Dones, be, res no permet de
creure que semblant eventualitat pugui produir-se.
Alemanya no ta dret a tierna.
nar que cessin les investigacions d'aquesta Comissió.
Abano d'introduir els alits

cap me/Unció en l'actual sistema de control sobre e els armaments alemanys, cal que
comprovin que 'el Govern del
Reich, o miEor dit Alemanya,
no ha aprofitat la suspensió del
control per intensificar les seves organitzacions militare.
Altrament, la data en que hagin de cessar les inveetigacions
de la Comissió atr.eraliada, sdn
els aliats i no Alemanya els qui
liaras.
han de
EL DRET DEPR IORITAT DE
BELGICA•A LES REriallACIONS
eirculat
Brusselles, 4. —
el rumor de qua 7t havia
declarat que no feria oposició
l'ala-inda eventual del seu dret
de prioritat en lea reparacions,
amb la condició de que el percetatge lt fos augmentat.
El periòdic "Le Soir", diu:
Eatem autoritzats per afirmar
que Belgien mai no ha fingid
la idea d'abandonar el seu dret
de prioritat, onsagrat pel traetat de Versalles. — Hayas.
DECLARACIONS DEL SENYOR
SCHA*FCHT
Berlin,4.— Parlant dels treballs dele
kenics, el governador del Bare de
l'Im p eri, senyor Schacht ha declarat
que la majoria dels franceses desitgen
sineerament tina solucib raonable del
problema ele les rerraracions.
Digué, a mis a mes, que el Reich
conservaré la seca (libertas d'acció en
quant a l'informe presentat pele Comises de teenics.—Havas.

LES TROPES FRANCESES ESTENEN LA ZONA D'OCUPACIO
UNA NOTICIA DE \VOLEE
Berlín, 4. —A l'Agència de Wolff 1i
comuniquen ¿'Essen el següent tele-

LES ASSOCIACIONS NACIONALISTES PERMESES ALTRE COP
A SAXONIA
Dresde, 4. — El ministre de l'Inteeior ha revocat el deCeet que prohibia
la constitució d'Associacions nacionalistes de joventuts.—Havas.
ENCARIMENT DELS PASSAPORTS A ALEMANYA
Berlín, 4.—El president de l'Imperi ha signas avui una ordre en la
qual s'obliga als alemanys que vulguin marxar a l'estranger al pagament d'un impost de sao mares or.
Els estrangers residents a Memanya, ele en•lalts, els emigrants, els
empleits o corredors de comen, els
religiosos 1 els periodistes esteran
exempts del pagament d'aquesta suma.—Havas.
Berlín, 4.—La nova disposició governamental, segons ja qual per al
visat dels passaports caldrà abonar
un dret de 500 mares or, ha produit
gran disgust i unànimes protestes ala
tercies polhjcs 1 comercial,.
La premsa es mostra, en general,
contrària a Pesmentada disposició,
que creu que afectan especialment a
la classe mitja.—Havas.
Berlín., 4.—L'ordre relativa al pagament a que s'obliga 4.ots•els alemanys que vulguin anar a l'estranger entran en vigor immediatament,
i ha'causat una emoció considerable.
El ministre de Finances ha declarat que aquesta mesura ha estat dictada per protegir el mere renda.—
Rasas.
LES PROXIMES ELECCIONS
FRACAS DE LA COALICIO
ENTRE CENTRISTES I COM U.
NISTES
Munic, 4.—A conseqüencia de divergències sorgicles en redactar el
seu programa electoral, la coalició
entre centristes i pofiulistes ha Iracassat.—Havas.
-EL CONFLICTE FERROVIARI.

NOTICIES CONTRADIC'FORIES
Berlin, 4. — Han fracaReat
les negociacions entaulades en_
Ire el minielre de Transports r
els representante deis sindicats
relatives ad'augment de le salarie deis ferroviaris. — Hayas.
Berlín, — Les negociacions
iniciarles ahir entre els representante del Sindicat i el ministre de Transports per a
l'augment del salari dels funatorara; des ferrocarrils, han
continuar avui, i sembla que
s'ha arribat a un acord, en principi. — liaras.
LA DECLARACIO DE LA C. DE
REPARACIONS A BUDAPEST
CESSARA DINTRE DE POC
Budapest, 4.—Els diaris diuen que
la delegada permanent de la Comissió de reparacions que funcionava Ens
ara a Budapest ce/sea dintre de
noe.
La divisió produida en la dita delegada en aassurnate de l'emprèstit
internacional búlgar ha fet perdre actualitat a altres qüestions de les quals
l'esmentada delegad() havia d'ocuparse i no se n'ocupa.—Havas.

D'ITALIA .
EL NOU SISTEMA
ELECTORAL

La Cambra cace;
boli( l'autonomia
financiera als ter-'

rocarrils
París, 4. — Telegrafien de
Brusselles als diario d'aqueas
capital que la Cambra adopt4
pr 79 vota el projecte concedint autonomia financiera als
ferrorarrils. Va haver.hi onza
abstencions.--Ilavas.
DEU CAPDILLS TERRORISTES
CONDEMNATS A MORT
Oant, 4.—Deu capdills ter,
rociaba de la regid de Flandes
han estat condemnats a mort.
1 17 de Hure cómplices a !roe
balls forçats. —Hacas.
111111.111.,

La composició de la !lista nacional
feixista Es la següent: feixistes
crin al partit,-215; antics combatents
i mutiliats de guerra, 44; Iliberals de
dreta (Salandra), za; 'liberal' d'eaquena i demòcrates (Orlando), 31;
catòlics nacionals dissidents del par*
popular, ro; candidats no política (industrials, savis, artistes, etc.), 26. Tetol, 356.

Ventada violentissima al litoral venecià
Grans destroces
Roma, 4.—De Venecia trameten
un comunicat al "Messaggero" dient
que una Tentada violentissima alta
desencadenat anit passada al literal venecià durant tota la nit
A Lido trenta grano pavellone
balnearia han estat arrossegats pel
vent, quedant completament dentrocate.
•
Mollas ;elles han sofert tumbé
grano desperfectcs.
Una barca de pescadors se n'ha
anat a fons, havent mort sis tripu-

lants.—Havas.

DE TURQUIA

Supressió dels subsidis
concedits a l'ex-califa
Angora, 4.—L'Assemblea ha
suprima. els subsidio que es
coneedien a l'ex-Califa, — Hayas.

DE ROMANIA
El plet de Bessaräbia
a !a Cambra
Bucarest, 4.—La noticia de la ruptura de les negociacions ramo-romacesen ha provocat a la Carnbra declaracions deis caps de tots eis partits, afirman els desigs de Romania
d'emprendre negociacions amb la República dele Soviets, pené només sota
la condició expressa del respecte de la
frontera actual de Romania. — Ha-

yas.
IMEICULTATS PER LA
REFORMA AGRARIA :: UN
MORT I DIVERSOS FEFHTS
Budapest, 4.—Pels voltants

de la vila Mohaet /a multitud
atacat un funcionara encarregat d'organazar la reforma
Jgraria i dot guàrdies que l'a'aompanyaven.
Eis guardies s'han vist obligate a fer irs de les armes per
defensar-se, havent resultat
uns quants manifestante ferits
i un mort.—Havas.
MMI10.

Els

3.3.awas

postres

Una de les proves que a fra.:
vas de la vida sempre queda eq
nosaltres alguna cosa del nen,
es la ()Paula pele postres, en
els guate sepulto acient el mes
amable de la tanta, potser per
dosen el mes superflu. Poe hi
fa que rematin un apta semilen( o que cloguin una enlació
frugal, sempre els farem els
honore, sobre tot si es tracta
(Valgan' d'aqueixos postres de
cuina que tant ens eneisaven
quan arem pelas. No haveu
cal ingènuament de milis alguna cegada en fer la seva aparicid triomfal a la titula l plätera familiar de natales o el
¡ramal Halls?
Es una llästima que uns
piners tan innocents hagin de
resnrvar - se a mels liana per
ale dies de solemnitat, pel preu
excessiu deis articles que c o n s
-tiuexnlabsd'quetolços de ruina i per no estar familiaritzades encara les nostres dones amb l'as d'un producto cona "MAIZENA", quo en
milions de cases de l'estranger
ha resalt el problema de la prepararle' económica de teta mena de cremes, flama, puddings
i nitres variante de la rebosteria domestica.
La "MAIZENA", molt costea
pula a Espanya coas a aliment
cts i nutritiu per a la infantesa
'i per als estämacs delicats, Id
demés innombrables aplioaclons
a la cuina, segons es desprten

Denrä tindran lloc a Ithlia les eleccions generals.
El sistema electoral que será posas en präctica pel Goverri feixista,
grama:
assegura Vexit complet de la llista
"Segons la "Caseta Rhenana" tes oficial.
Nord
tropes franceses han avençat al
El rcialme eeltälia forma un collegi electoral Caria, amb quinze cirdel El berfeld.
situados
Un cert nomlre de cases
cumscripcions regionals, entre les guate'
terme d'aquesta població han quedas el nombre dele diputats és repartit
enclevades al tereitori occisa!. — Ha- sobre 535 llocs. Cap lista no pot contcnir mes dels dos terços del nombre
yas.
deis candidats atribuits g cada circumscripció i menys de tres noms.
L'agitació nacionalista
La testa que obté almenys un vinta la Ruhr
1-cinc per cent dels vots i que hi
nombre
Importint reunió d'autoritats en tot el collegi nacional el1103
terços
més gran de vots, rep els
aliades
dels lleca, abre) és, 356. Són elegits, a
Coblenea, 4. — En vista de l'actitud cada circumscripcire tots els candidats
observada per moltes associacions secompresos sobre aquesta nieta. Si cap
• cretes en les quals s'agrupen, malgrat Ilista no obté un 23 per ton dels vots,
ele
totes les proliihicions oficiaL, els
Sons aplica a totes les testes les disatentaultranaci onalistes, l'Alt comisposicions previstes per a Igs Ilistes de
sari de Frenen ha cenvocat en tusa re.'
minoria.
unió extraordinitria que sla celebras
Per a la distribució dels• lince a les
a aquesta ciutat avise, I a la qual han minories es aplicas el metode proporassistit els reeresentants de la sera- cional a cada circumscripció, seguint
retas militar de les tres potencies alíael quocient de minorics de cadascuna
des i els tècnics de l'Alta' Comissaria. d'elles (aquest quocient é1eh total deis
Els delegase briténic, belga i (raivots obtinguts per les !listes de minods manifestaren unénienent que ria dividit per la xifra dele diputats
havien poaut crenprovar l'esietencia
de la circumscripeid).
símptomes evidents d'aguffnció de
Hom divideix el total de vots obFagitació nacionalista en les seres res- finales per cada Bisar& minoria per
pettivet -eones. Mostrant-se d'acord en aquest quocient, i hom distribueix abrí
do In lectura del "Manual de la
declara) que en aquests moments es els Roce.
Reposteria de Productos del
travessa un ettat general perillós al
En aquey,es eleeions hi ha tres InsMala" que envien gratuitennent
qual amaré de pesar reniei amb mesutes generals en presencia: ¡exista, poI franquejnt e/a coneessionarill
res immediates, que han de relamerpular, socialista. Hi ha nimbe Mateé
de la MURENA' 'enyete Stase ene urgència.
, ^einnals, independents en cenes cfr.
Compuedo,
ens«, Bonet
De magnas cablri establir un semi cureacripsien, cola le era la Gies•
‘ ,Opartst, $114 llarookook
de viailenc ie,pergesneed.—liane.
o el Piimeet.
litti
.
•
,r

.1»titiebte, S d'abril de teitt

cap el repis del Mercat Central han 1
estat denunciades a l'Alcaldia les
compradores Dolors Sivera i Meren'
Pujol.

- Durant el curs del proppassat
mes de marc entraren al nostre port
31 vapors nacionals, amb un total
dc 38,890 tones, 49 vapors entrangers, amb 61,158 tones, i 21 velers
nacionals, amb 576 tones.
LLEYDA
?res noticies
Trtsaante, co el tren Ilettger,. ara
ribaren de Barcelona a ;muceta dutat el rector de la Universitat, doctor Martínez Vargas, el doctor Seres i diversos alumnes de la Universitat, per assistir a la inauguració del nou saló d'acte; d'aquest
Institnt. Fou, és ciar, una festa es-

panyolista.

- Per alar 'ma y a assenyalat a
la sala del Tribunal de Dret el sorteig per elegir els que han de formar el 'tribunal contenciós administratiu i supieras. tal com determina
el non Estatut municipal.
- Ha estat designat pel claustre
de rInstitut d'aquesta ciutat el catedràtic de Geografia i Histäria En
Salvador Roca Lletjas per a vocal
del Patronat del Museu d'Art.

CRONICA

JUDICIARIA

AUDIENCIA PROVINCIAL
.4 la Seeriö senmia alta tiresentat. Antoni Tormos Vuelta,

acurat d( • robatori. El fiscal
ha demanat la pena de cine
anys, elite niesos i orine dies
de presidi eorreccional i indemnitzada corresponent.
Davant de la SPreiri tercera
Irin comparegut •Manuel Val)
Dalmases, pr e sidí« ,let
cal Unic de; rato de n'id alhírgies, processal per portar una
arma seas(' el corresponent
permis. El fiscal ha demanat
la pena de quatre mesos i 1.111,
dia ,t'arrasa major.
Ahir va eontinuar a la Sacani
quarta la vista de la catiaa seguida per homicidi entra
piel Sart a Barreiro (a) -Tiberio". Terminarles les provee el
fisral ha moditirat les conelusians prmisionals, demanant
per al proressa! la pena de dotze anys i un rija de rechisia
temporal i indomnitzaciA de
1:íanin pessetes a la familia de

E

LA PtInt.tetTAT

L GOVERN1E1 DIRECTORIVILITAR

LA GASETA PUBLICA ELS REIALS DECRETS MODIFICANT EIS ARTICLES
DE LA LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL QUE FAN REFERENCIA A LES
QÜESTIONS DE COMPETENCIA I AL TRANSCURS DEIS TERMINIS IMPRORROGABLES

14.0M DIU QUE UNA ENTITAT NORDAMERICANA ESTABLIRA UN SERVEI DE TELEFONS AUTOMATICS A* LES GRANS. CAPITALS DE LA PENINSULA
VISITES AL PRESIDENT
Madrid, 4. - El president del Directori va rebre en el seu despatx oficial del ministeri de la Guerra els sotssecretaris d'Estat, Foment, Gracia i
Justicia i Instrucció Pública,
EL CAPITA GENERAL DE
CATALUNYA
Madrid, 4. - Entre les visites al
president, hi ha la del capita general
de Catalunya, general Barrera, el qual
Ila visitat a primeres hores de la tarda, conferenciant una estona.
El, DESPATX AMB EL REI
Madrid, 4. - El president estigué
antuest cuatí al Palau, despatxant amb
cl rei una llarga estona.

Modificant la Llei d'Enjudiciament civil

Madrid, 4.-"La Gaceta" publica
eis reials decreto de la Presidencia
modificant alguns articles de la Llei
d'Enjudiciame n t civil.
D'ara endavant les audiéncies i el
Tribunal Suprem titulran la mateixa
facultat que en l ' article 74 es reconeix als caos perquè en Cas que es
creguin incompetents per raä de la
materia s'abstinguin de seguir coneixent en rassumpte i previnguin
les parts que u-itt de llar dret davant de qui correspongui.
1 es Audiències i el Suprem quan
ami he faciu declaran nul tot factual.

Pel segon reial decret es deroguen
diversos article , referents al transcurs dels terzninis intprorrogables.
Transcorregut un tertnini improrrogable o prorrogable o be la prárrcga d'aquest darrer, queda de dret
caducat i pernlut el trama o recurs
que llagues deixat crutilitzar-se sense necessitat d'escrit d'apremi ni
acusaraent de rebeldia,
carrvi. s'animetran quan es traeti de terminis prorrogables els escrito que procedeixin i produiran
la víctima.
efectes legals si es presentessin dinASSENYALAMENTS PER A
tre el iba en que es notifiqui aquesta
AVUI
providencia.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Si els ames estiguessin a secretara sels donara el curse que corresSala plamera. -(Vilafranea.
1
-irritapongui,
i si no hi fossin s'obligará
Major quart in. Ranzon
a que hi siguin tornats (liare el terrial- contra Francesc Galana
mini de 24 hores, sota multa de ro
Sala sraona. - Ni le assea 25 pessetes.
nyalaments.
Els secretaris judicials i de sala
AUDIENCIA PROVINCIAL
que no donin compte per escrit que
Sece:á primera; - Draasatranscorregut el termini en el dia
nes. Un Oral per estafa contra següent al del sena vencitnent incoeGiliber! Viñas; un altre per reran en una multa.
furt canfra Estanislau GleraEls jutges i Tribunals seran resmuna i un altre per p atata con- ponsables de les esmentades multra Joaquim Carbó.
tes.
See p fd espolia. - UniversiLes prescriacions d'aquest reial
ta t . Un oral per estafa contra n decret començaran a regir en guata
Jean Cubana: un altre per in- a les penalitats que imposa al cap
júries entra Joan Josep Co- de den dies de la seva publicació
llado, i un tercer per estafa "La Gaceta'", de Madrid.
contra Jesús Company.
Queden derogats els articles 308,
S p eriA terrera. -- Llotja.
309, 31/, 312 i 52/ de' la vigent 1.Iei
oral per injúries COndra Anua d'Enjudiciament civil.
i Joana Cervantes, i in oral

per atemptat,
Lda.

contra Valenli

Els Teatre
BARCELONA
TOURNEE JEAN SARMENT
Divendres vinent, dia ir, tind7a
la presentaci, en aquest teatre de l'enMent autor i actor francés Jean Sar/nena un dels valors positius de Eran ea en el seu doble aspecte de literat i
d'intérpret de les seves obres.
La crítica deis diaris francesas en
¡una, l'obra d'En Sarment "Pecheur
d'ombres", elogia unanimement l'au, ton
Henry Bataille digue d'En Jean
Sarment aquestes paraules:
"Es el més gran dels nostres actors
i el pensadnr mes assenyat dels nostres pactes dramatics."
Aquest comentar; val per tots els
elogie.
En Jean Sarment interpratara els
prntagotastes de les seres cinc obres,
setanulat per la erninent primera az.riu
Margarida Valmond.
TEATRE CATALA ROMEA
Avui, dissabte, a la nit, se calcine:a
en aquest teatre rextraoat;inäria irrt:ció i benefici del porrilar Joaquim
M o ntera, el qual ha Wat rabea d'En
Pitarra "El rector de Vallioatona" i
en la grial arenen part a senyera Morera ,senyoreta Coacolla (R.;, i els seny-es Mieters, Guitara Grasas. Teixidó, Martí i Alarma.
A continuació s'estreaa r a el diideg
"El caliu", a e iginal del benefi a aa, el
qua l l'interpretara juin amh la suya
maltea la senyora Xatart. A mes a
mes hi prendran part artistas tan vol.
ten, del nostre púnlia •corn són la
Pepeta Engatto, Enrli Vendrell 1 Pan
Gorgi, els qvals cautaran set .. .tes catr.-

posicions del seu exteas repertmi.
diumenge. a dos quarts de
quatre, ti repr esz mtlr.l 'lj aa vegada
era un /gestor. .": a das quin, de sin.
"El rector de 4.!:ygoila- r "El calle", i a Ii nit el grao Eact d'En IleeMego, *La ¿me sea" .3 "El tren".

La qüestió
del Banc de Castella

passal apareixerti a la "Gaceta"' .farmàcia, 976 pessetes; 25 per
cent, 244.
'emplaçament del) Comte perquè
E saixt tnateix voluntat de
es presenti al jualat corresponent 1 es constitueixi en presó. S. M. que la concessió de subLa Voz diu que en Esser conegudes vencions a la Cambra de direcles actuacions d'avui s'ha produit una tors, majordoms i couttamesagitació entre els advocats, financiera tres de l'art , textil de Barcelona,
entitats querellants. Probablement, aixi eom la que es concedeix a
dena ja es donara coneixement i in- l'Associació d'Impressors de
tervenció als antes als senyors Mel- Madrid, es faci a reserva dels
guiarles Alvarez, Joan Pujol i a Ja resta informes respectius de les Jun
deis advocats querellants. L'aier apareja cada cop mes.sorollós i complicat.
Dema el Ban de Santander presentarà una altra querella contra el dit
Banc de Castella.

La instal.lació del telefon
automàtic a les grans
poblacions
Madrid. 4. - Una societat nordamericana (Inc té un capital de 25 milions de didars, s'ha posat a la parla
amb elements bancaris espanyols amb
l'objecte de dotar a Espanya d'una
amplissima xarxa telefónica, establint
el teléfon automätic a les grans poblacions i un servei complet per a
restranger.
Crea que es poden invertir a Espanya mil milions,eastant 50 anualment.
Aquesta socirtat ha installat ja
aquest servei a Cuba i Puerto Rico.

UNA REIAL ()RIME
SOBRE LES SUBVENCIONS
PER ATI- 11 FOIWOS
aladrid, 'a-Publica la (tesela la següent R. U. del ministeri
del Trehiell:
"Examineis els expedients
Venteaos a attnest ministeri
pels governadura eivils de Madrid i Barcelona i incoats per
In sorietats, alambra de airee1 ore, majo/110ms i contrameatres de rart textil de Barcelona, Feiletaciti (trafica Espanyola, Associació general de dependents de Padministració i
d'obrer rs
d i 1 r ¡bu, id, S oc i et al
marbristes, Caixa de previsió
a
per a obrers perlanyents
Part Germandat
de dependeMa del greini de cur_
tidovs de nimbad, Unid Gluten,

favorables.
EL GOVERNADOR DE MADRID
I LES SUBSISTENCIES

• Madrid, 4. - El eovernador
Madrid, (fue de Tetuam. SOSavui una Ilat•ga conversa
sa amb els periodistes, ocupant-se de les subsistències.
Digui , que per a avui i dernä,
es cumpla amb suficient existencia de patates, pera des d'a(irme dia eseassejaran rnolt,,
fina que arribi la remesa (le patilla novena que sla sollicitat
de

1i112;11A

Aquesta es vendrä a 60 cbntime el quilo, no podent fer-ho
per ésser el preu de
t.
e ittssbarat,
no

'Camba ha dit que ei seu
eretari, senyor Baamonte, cavial. a Galitia. amb ~u del
conflicIr dr la can,, li ha remUnical que sembla une existeix una vorifable confabulad()
arad' cO proveidors ile Madrid.
No obstant, afearla el senyor
Baamonle que el conflicto pot

Depenents de nava i dospat X
ti0 pa de Madrid, "Dulce, Unión
i Ramillete - . secadal de, confiters i pastissera, Aesociació

esser ennsideral reaoll, pulir
trametrh de Galicia a Madrid
Iota la caen que consideri precisa,
mbr; digné el gevernader
que ha arriba' a enneixement,
sen cl rumor que a Barcelona
existeix e n vagons de patatrs, a
les qual , no es china surtida.
Ha film:zafia' ei sitie do Tettrhmu al governador de Parcelo_
na perque Ii romuniqui el que
hi ha sobre el (lit assumpte.
Digna finalment el dite de Tetuan que el prenetipava seriosa_
ment el que es refereix als llegurn s , puix ele reeents. lemporals han llaner0 a ocrdrc gaire_

vonriii que aoHidilen. a la So-

avni la nota segiient:
"Naveta ofert avui els earnasser s i exnendiars de vedella
alguna resiatenria a areeplar el
pren (Ir tranaport municipalitzat suspenent lo ennipres
queAt bestiar. la Directiva de
i expenedora. reensrni5SPc
tinits a l'Eseorxmlni• pe) vocal
aenyor Sel g a. bar) (mortal conformes en aeceplar el servei,
reprenent lea operaMons de

d'inipressora, Associació general da l'Ata d'Impriniii i Unid
general de praetirs de farrnit_
m' ¡a toles les auals
Iras subvencions establertes per
Reial deoret do 27 d'abril de
1923, que es dicta en virtut
1%1001 . 11am:tú eancedida a
aquest ministeri per ¡'anide 31
de la Ilei de pressupostos vigota por a la prarfiea d'attir
faraas , mt rei salta servil, Jis"). (ait r que es v./taminia/ la sub-

ri eta t Cambra de dirertors, maandents i eontramestres
textil de Bareelona, FedeSeasons les nos- l'ala
rad.; (trafica Espanyola, Asconoticies,
diversos
senyora
tres
general de dependents (le
que componen el Consell d'Ad- riada
Padministració i distribuciá,
ministraciú del Baile de Cante- Societ a t d'obrera marbristes,
Ir, han remo (as la liana 11 0 cent
alaixa nIe preeisió per a obrers
immit pessetes que ,se'ls exigeix pertanyents a Part
per a la illibertat provisional, Gerniandat sie dependents del
havent-me concedit as nitres un gretni de curlidors de Madrid,
:Pro) ini de 18 llores per tal que • Unió Gluten i "Dulce, Uniam y
ho
Hamililel .1ssociacii3 d'int("ami a cottlinuarió deis fre- mesors de Madtid, Asaociacia)
bala: i tue ve realazant el jul.- general ile l' il rt. d'imprimir i
ni instrliel o r del distriete de Unió >santoral de iträt . ties dt farallth not ir de l'as- IIIM • ie. aegana el segitent (masuniple de" Llano de Casiella. d i.. mlmt qualltitats i invertides
Int pgrs declarada) duran( el
en el aubsidi d'atur forras i en
mati d'avni, al; roztaelllera prola arapareió del 25 per eent que
re a sata sonyors Jull Olivares, determina Faparlitt primer de
Nietoria i dosep M. Sentaran, l'atilde 9 1 del Retal derret de
tapa Simelien. Rama. Ferrian- 27 d'abril de 1023.
ditz Bontoria i al sois -'Erector
Combric de directors, mejordoins i eontramestres de l'att
Lozano.
senyor
hm'xt ich. Quatililitt que pagaren
A la dita dili gencia no
han assistit eap dels ;idvocats els seus associats, 6,797'75
namenats poi: tlits settynes, i pesaetes; 25 per eent o quantilat pie s( • 'Is assigna, 1,a99'45.
.4:s0r titut els chadarants
Federad.; lt rafiea Espanyola,
han manif e slal que. COT0 que
el nonaell d ' Administrad() no 3,833 pessetes; 25 por cena
intervenia en res, deseormixen 0,508'25.
Assoeitteió general de depenen abselta la inversió que es
dents Ile l'itdministraciä i
ilel ¡Mur.
leiielet(e, 7,718 pessetes; 25 per
Aquest
siesti»gut ne4 eine esmentats edil. 1,929'50,
Sor iel id 41'obters. marbristas,
senyttes, i el jultat tlemil per
1 2.5 86 pesselea; 25 per cenia
acallada la iblint,nria.
3 1 ted50.
Han" fet trainesa de la Ea
Caixa 110 previsió por a obrers
ertit imlit 10'SSPi05 que •el
e/lar/yen' s a l'oil d'iniprimir,
T
pitjat &mana por a la seta' :li11,297 pessetes; 25 per cent,
berta; provisional. els senyors 2,824'25.
Vaharina admiran i linntoria,
Germandat de dependents del
havena tnril.hteitnmf omm Ifulnini
gremi (le eurtiefors. 141 pessehores per fer ei dipiisit
tes; 25 per cena 35'25.
senyors Cuervo i Seniel.
Unió Gluten, 37,650 pessetes;
Al non requeriment fol pel 25 per cent, 9,510.
•
jutaal. perquè sigui etanslitua"Dulce, Unión y Ramillete",
da te fiança de dos milions
34.108 pesantes; 25 per cent.
pessetes que ‘e y; ¿emanen per 8,526'50.
cubrir la responsabilitat en què
Asta-mancha d'impressors de
resultin ineursos, no s'ha con- Madrid. 8.450 pessetes; 25 per
testat encara.
cent, 1,228'12.
El jutja t continua . activaAßauciació general' de l'art
mea' ele seus treballs.
d'Imprimir, 28,045 pessetes; 25
Es busca al comte de la Moral
.• de Calatrava. Demä i démit

cd Reformes Socials i dels-tes

governadors civils recilamats
per aquest ministeri , els quals,
perque les diles subvencions
tinguin efee,tivitat, han d'ésser

per cent,. 7,011'25.
Unió general de prketice de

ha io t a la collita.
El governador lia 'facilita t

inereats.

Dones bea cona que podrien alguns carnisser s resistir-se, a
acatar aquelles diSpOsie:OrtS
stispPnent le compres que habitualment frien, han d'estar pre_
vinguts que aquesat procedir
s'interpretarà can tI una maniobra per alterar el provelment
de les classes de carn, quedant
Per tant incursos en les responsabililats que les vigents
disposielons sobre aubsistancies
determinen, i Pis p ollearan pel
gnvernador rivil rifle iota Serinsitat."

DE "EA GACETA" D'AVUI
Madrid. 4.-"Ea Gaceta" publica:
Reial decret de la Presidència del
Directori disposant que rarticle 74
de la Ilei d'enjudiciament civil conservara el set! text addicional, s'addicioni en la forma que s'indica i que
el número tercer de ¡'arriate 1.69i
de la referida Ilei n j uedi redactat en
la forma que tamlié s'innlica.
Un altre donant disposicions encaminarles a evitar lea anormalitats
que s'indiquen en el procediment civil i que s'oposen a la més rapida
administració de justicia i a l'objecte de lliurar els litigants
, de despeses innecessaries.
Reial ordre modificant l'artick segon de la Reial ordre circular d'aquesta Presidencia de 15 de setembre ile rally prepuassat, en el sentit
que pugna] fer-se nomenaments de
governadors tic& en aquelles províncies en que a judici deu Directori convingui que siguitt substituits
els tnilitars que vénen exercint tala
funcions.
Reial Grdre aprovant la resposta de
la Secretaria General del Consell Central dels Exploradors d'Espanya i nomenant en conseqüencia president general de la dita institució al senyor

DISPOSICIpNS

Francesc García Molina.
Vista dels
D'Instrucció pública.
artistes posseidors de medalles d'honor
i medalles de primera classe elegibles
per a constituir els Jurats per a

judicació de premis de l'Exposicr de
Helles Arts, i que es publiqui aix mateix la llista d'artistes posseidors de

tnedalks d'honor i primera dable, se-

gona o tercera, obtingudes en Expositi on, nacionals o estrangerea, convocades per l'Estat, que han de constituir elreens per a la votació de me-

dalles d'honor.

Reial ordre disposant que s'amortitzi la dotació que s'indica i es redima al sou de 4,000 pessetes en l'escalafó del professorat d'Instituts.
Altre declaranl deiert el concurs

previ de trasllat anunciat per proveir la plaga de professor de Religió
l'Institut de 'Tarragona.
Altre declarant desert el concurs
anunciat per proveir la plaça de professor de Pedagogía a l'Escola Normal de Mestres de Girona.
Amortitzant dues dotacions de
d'Auxiliars d'Institut i disposant
2,000 pessetes en l'escalafó del Cos
que queden reduides a la de 1,500 cada un, pertanyents a la categoría
d'entrada.
EL GENERAL CASTRO GIRONA A LA PENINSULA
Melilla, 4. -- Ha embärcat avui,
amb destinació a la Península, el general Castro Girona.
PER ALS EXPORTADORS
Madrid, 4. - La "Gaceta"

publica el següent avía del ministeri d'Esta':
"Segons partieipä a aquest
departament l'ambaixador a Paris, al "Journal Oficial de la

Repablica Francesa", (le data
23 de març passat, es publica
el segiient avis del ministeri
Finances per als exportadors;
Per derrogació de les prohibicions de sortida, actualment
en vigor, podran !tase!' exportats sense autorització espe-

cial:
I.-Els eotons carregats en
tulles engomarles o no 1 cotona
hidròfils, àdhuc l'impregnat o
ía:7cent ic.
c
11. -

residus de

de

- EIA entone averiats,
(luan es justifiqui degudament
que han esta t adquirits com a
tal en venda pública."
ELS BITLLETS DE BANC
AUSTRIACS
A la PresidiumMadrid, 1.
min han faeilitat tina nota del
d'Eslat client que el

Govern austríae ha retivat ele
la eirenlacia diferents emisions
de bitIlets ele batid hom pot
efectuar el canvi (le ballets.
CONFLICTE A LES ILLES CANARIES
Madrid. 4. - El . president del Cerv
ele Mercantil de Las Palmas ha tramé, al president nIel Directori un. telegrama dient que el reial decret aplicat a aquelles illes en el seu träfec
interinsular ptr a la cancelació del
quebrantament maritim produeix sensibles alteracions en la seca economia.
Dividida aquesta provincia en set illes,
i essen' ahsolutiment indispensable que
les mermes es proceeiYin de Tenerife
o de Las Palmas, que no tenen altra
via que la mar prr a la seca comuna
caca"). ve a resultar aquesta provincia
la mes gravada: per a enviar 10,000
caixetes a La Gomera o altres
per omplenar-les dc terttitecs. costa
70 pessetes i rimpost, 50;
el
i plenes i trameses c.:.p a Espanya i
estranger tornen a pagar. La traritesa
de mil tenles per construcci6 a qualsevol illa, 20 pessetes, i impast, 5e. En
aquest estat de coses ni els vaixells
volen prendre carrega interinsular ni
la gent pot satisfer aquest import.
LA PRODUCCIO
DE CARBURANT
Madrid. 4. - Els generals del Directori senyors marqués de Magaz
Mayendia s'ocupen en l'estudi de la
producció de carburant nacional a Espanya, a fi de recluir les importacions
de petroli, gasolina i olis combustible: i lubrificants minerals, que importen més de 150 milions de pessetes
a la nació.
DEFUNCIO
Madrid, 4.-Ha mort l'ex-diputat
per Pontevedra senyor Eduard Vincenti.

ATLETISME
Madrid, 4.-A les tres en punt d'aquesta tarda l'atleta portugués senyor Antaderi Nestor ha pujat per
la faeana de l'Hotel Florida. Ha pujat dos pisos, enfilant ?se per la conjuntara de les pedres; el tercer pis
l'ha pujat d'esquena, apoiant-se en
el buit d'una de les tildes verticals.
Els altres pisos, fino a la teulada,
els ha pujat amb atta cerda. El nombrós públic que hi ha assistit s'ha
decepeionat en veure que Nestor
usava cordes.
CONFERENCIA
hl:tar j e!. 4. - El catedratic doctor
Gil Zaloaga ha ocupat la tribuna de
l'Acadèmia de Jurisprudencia sobre
"Pa Psicranalisis i la me y a »significacid". La conferencl'a ha estat rnolt
interessant. Hi ha assistit molta
gent.

UNA CURSA CICLISTA
A MADRID
Madrid 4.-Els quartillers dels periMlics madi-de:13s hamm acardat celebrar cl vinent diumenge una cursa ciclista ele 7 0 quilòmetres.
Les provee se celebraran a la carretera de Madrid a Toledo.
E LLAVATORI DE PEUS
Madrid, 4.-Diumenge se celebrara
al Palau cl sorteig dels pobres als
quals els sobirans faran el LaLavatori de peus, Dijous Sant.

En defensa de la pesseta
Madrid, 4. - La Junta de
Canvi be emes informe, a iristäneies del' Govern, sobre les
modificacions que s'han d'introduir a les disposicipna dicladea pel Directori per evitar
d'agi sobre a plesseta. En 'Informe, abson,lat, es diu:
"Pergun la Junta tingui

vszessunimminnimmesamme
L'edició de demä contindri un boa
bre d'artieles, infomuteions 1 comentarla
gua a l'Exposleile de l'Automòbil.
Comptem amb a coLlaboració de titear t .
amb el millor de la nostra redaceitS per fer
húmero interessant per a tothom i especialment per als innombrables amateurs d o rudomobilisme.
Llegia el número de demit!
Tlu uuuuuuuuuuuu.luuuuu.uuuìuu.u.uu..uu
pliaciú en les facultad, i quedi
augmentat arrib algun fundonat•i oficial que comparteixi
seva lasca i responsabilitat, es
fixen clima classes de turisme:
el d'importació i el d'expertacid. Per al primer es ¿emana
que no hi hagi limitada) en les
¿espeses que s'hagin de fer dins
del territori, i en el d'exportació s'estableix la diferencia socia, car no es haturall que gasti el mateix un poderós que un
que cardal de fortuna. •
Es demana que iii hagi llibertat de contractació entre els
banquers, sempre que es jus(Nagua
Respecte a la sortida de bitllets estrangers fins a una equi
valencia de 500 pessetes, es demana que se suprimeixi el limit."

El fenomen geologic •
de Granada
Granada, - Al poble ce
Monachil continua el fenomen
geològic que comenaa, dissabte
pa ssa t.
Anit passada s'enderrocaren
completament dues mesies, originant-se, a mes a mes, l'embussament del barrene de Morleda.
Les sigiles continuen inun-

dant el terreny, produint-se
Uembassament,
A primera hora de la matinada cravui ce desprengueren
capes de terra amb arbrat, marxant din rl altres llocs, iadeixant
al descobert estrats imearneaIdea.
Una Miau de terra amenaea
enfonsar la fabrica d'electricitat i destruir la linia del tramvia econòmic.
Centenars ele persones acuon es
den a presenciar o l

registren els fenfunens.
Granada, - rallan avanea, enderrocant mes cases 1
maaies. Ara PS troha a la vora
(lel riu. La poblad() es 1 :1 alarmarlíssima.
Per impressionar plaques
t'enfullen, slian aixeoat it versos
E ns.
renen
prerancions.
p
arios

Les inundaeions

Madrid. 1. - St Govern civil
s'ha retan( nn telegrama d'Aranjuez donant compte de tots
eIS treballs efectuats a resanen_
lat Ilne amh mntiu fle les recents inundado/1s. Diu que els
danys neasionats sdn uthCtd( in'
lahles. S'han peedut lates las
aollites de madu i x e s. eS5ärrece,
remolatxa i patates. M i ha non,brnses families que queden sense llar.
Sevilla 4. -- Fins ara no hi
han novea actleiea (le laalgal(a.
EL CONSELL SUPERIOR PER110Y1A111
Madrid., 4.-En la sessió celebrada pell Consell Superior
Ferroviari, s'ha adoptat, per
unanimitat, l'acord per determinar la valor real dels establimenats deis concessionaris.
anta acceptat com a resultar
provisional el que de la capitalització al 422 per cent deis
productes atenuats en les respectives explotacions durara els
darrers quinze anys arnb les
(1..eudes compensacions. Tarnlun s'Ita adopta' un acord sobre
Ins manera de deduje les careegires d'un ai :atea part. Alai
mateix sita admes en el aeu
e g perit, una esittella de la COM
panyia respecte a l'augment
progressiu de la valor real dels
establiments i concessionaris.
lat praxima reunió se orlebrarit (Innatas.

d r rera hora
DE BARCELONA

I

la Lliga Regionalista

CONFERENCIA
D'EN VENTOSA I CALVELL
Anit passada donà
i ex-rnintaire senyor Venta,
sa i Calveh la seva anunciada
conferencia, quarta de la tanda,
sobre -La baixa de la pesseta".
Després (l'un breu exordi, i de
formular algunes consideracions de raräeter general sobre
el problema dels canvis, pass
a parlar concretament del canvi
españyoa examinant les Duelas.
Mons de la pesseta, que, des de
fer prima sobre el chalar l'any
1919, passa a tenir una deprea'
ciació de quasi el 60 per cent del
mateix dólar eti l ' any 1924.
Examinant les causes econb-4
migues que hagin pogut provo ,
can aquesta situada). parlà dele
tractats de comer(' i del dèficit
que presenta la balança comereral d'Espanya; examina la cita
culada) fiduciäria, i finalment
dcaiä cm/Tic del déficit que véa
nen experimentant els pressu,
postos per diverses causes, ena
tre les putas figuren d'una manera principal les ¿espeses ocasionades per la guerra del Marroe.
Examina les diaposicions dictados recentrnent, restrictives
de la llibertat de crintractació
respecte de ranvis. i tot tnestrant-se conforme amb la netat

cessitat de cornbatre la depre-

ciació de la pesseta , afirtnä que
aquellos disposicions no poden
tenir cap efirbrin, i que, ein canvi, oeasidarn greus pertorbacions en töta la vida comercial
del país.
Tant o mes que la valoritzacid_ de la pe s seta, interessa la
seva estabilitat. I en aquest
santa los disposicions coeviti-(
ves adoptades en suprimir
pràcticament els arbitratges internacienals i en dificultar la,
fundó /tatuarla. amenacen pro.
¿oir una inestabilitat més gran:
Examina, sota aquest aspecte, quina ha estat la . politice
seguirla per Anglaterra després
de la guerra. comparant - he amb
•
el que ha fet Franca.
A Espanya la situació eeotmdJ•
mica present permetria equilia•
tirar promptament la situació;
i en aqtlest sentó no cha
ser peSsinliSta ell quant als tac-,
tors acluals del problema. Perb
sano s • aotil radlealment a la soIiut'ini 4le fans 01 problema d'o-mande, i Pll lloe de seguir una
polític a definida de canvis. es
bus c a reme' en niesurea coercitivas, el problema anirä fatal+
ment agreujant-se.
La nombrosa concurrencia -e
entre la qual hi baria la plana
mejor de la Higa - tribute.
Ilargs aplaudiments al senyor
Ventosa, cona a coronament de
la seva notable peroració,

El festival d'Eldorado
Anit passada tingué lloc al teatre
Eldorado el gran festival organitzat
per la revista "Elegante", en el qual
prengueren part les atraccions que
amb tant d'exit actuen a l'esmentat
teatre, i a més a més el popular excéntric Ramper, la genial Piar
Alonso, En Maurice Chevalier, la
cobla "Barcelona" i la notabilissima artista Amaba crlsaura.
La sala estava plena de gom a
gotn. El pUblic aplaudí calurosament
tots els artistes que collaboraren al
festival, obligant a la cobla a repe.
Sir algunes sardanes.

EL LECTOR DIU...
DE MADRID
LA REFORMA DE LES

R.4.11BLES

Sr. Director:
Unes notes sobre la qüestió d'actualitat que tant interessa als barcelonins, o sigui la reforma de les

Rambles, convertint-les en heulerand.
A moltes gratis ciutats d'Europa,
Marsella, Niea, etc., tenen Rambles
con/ tenim a Barcelona.
Es una cosa innecessària convertir-le s en boulevard, ja que ultra
trencar despietadarnent la tradició
d'aquesta via tan popular resulta una
hipocresia, perqué el resultat és tesir un carrer vulgar. El cerner més
adequat serien disposicions enèrgiques regulant el transa rodat.
La Rambla es quelcom de Barcelona. El boulevard seria una cosa
adquirida contra la voluntat del po-

ble i una cosa forastera no la volem
tenint bones coses preples.
Tened

DEL MARROC
Madrid, 5 (210 de la matinaa
da). - Comunicat oficial cle
Guerra.- Sita portat feliment
el eonvoi a Tizzi-Azza i Benítez,
trobant nomes una petita Rosa
tilitzaeia
.CAPIISICRIA

F, VEHILS VIDAL
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A QUINZEN
Les Federacions CattAiques
Agràries de Galicia han dirigit
alguns rnsplrats documents al
cap del Govern del Directori,
demanant-li la entre entrada
de1 morde als ports espanyols, Unir) mitjà, diuen, de
salvar la ramaderia d'arruen
país.
Pretenen ells que, davant
Ittqueixa Ilibertat, seria convenient (amb vistes a no motivar
protestes, és oler) de gravar el
que fas destinat a usos industrials en deu pessetes per cent
quilos.
Posteriorment, concreten mes
la demanda en el sentit que es
iimiti solament l'entrada del
motees lliure en 30.000 tones
ofereixen bones .garanties. Per
això i per assegurar ll'Us que
sen farà, demanen que sola-

ment sigui consignat a les Fe-

deracions peticionàries i aquestes, en compensació, es comprometen a no lliurar-ne ni un
quilo al que no sigui agricultor i fins demanen que s'imposi
una torta sanció a l'entitat que
s'atreveixi a infringir la prometença.
Per a nosaltres, que tenim en
aquella, com en totes les entitats agrfeoles una plena confiança, ens sembla del tot encertat el que demanen i fins,
pi dependts de la nostra signatura, ele ho concediríem cense
admetre les sancione ofertes,
en la seguretat que fariem
un gran bé sense perjudicar a
ningú.
Una sola cosa, pera, modificariem. Primerament, es demanava que el mocees destinat
usos industrials, es graves en
10 pessetes els cent quilos. Per
nosaltres n'hi ha poc: haurien
vint, frente... les que
es vulgui, amb tal que el seu
preu el fes completament inassequible per a aquells usos
a què ells segurament es refereixen i que nosallres volem
entendre que es n la destillacid.
Aixi, tot fent un han favor a
',41aquells ramaders, el podriem
fer als /lastres lambe, estalviariem uns 50 milions de pessetes
que eurten en la compra d'a-

El conreu de
l'espärrec
•
L'espärrec es una planta. enCara que pos conreada a Catalunya, malgrat que el seu consum, a la nostra terra matelx,
vagi augmentant a causa del
mejor benestar general, i malgrat que pot donar lloc a un
moviment d'esporteen) considerable. França, que ens compra
Sota mena de primícies, que sap
pagar-les quan s'ho mereixen,
podria convertir-se en un elient
important per a la nostra producid, Marsella, Lión, Parle,
Londres, són centres de gran
consum. Den pace conreus peden proporcionar els beneficie
de l'espàrrec, sobre tot quan el
clima és. com el nostre, tan la;t'arable.
Gairebé tots els terrenys profunde Ii convenen. Els millors
tirón els sorrenes proveits
cale i amb subsol freseal, perque en ells les arrels prenen un
gran deeemmtilament. Les terres que cal evitar d'una manera particular, són les humides,
des argilenques i les que contenen massa cale.
Es sabut que respärrec es
multiplica sois per llavor i que
mitjançant una severa sereecto
es mantenen les qualitats adquirides. La llaves ha de proce_
dir de plantes vigorases, primerenquee, que hagin produït espitrrees ben formats i grossos.
La recolleccid es fa entre octubre i novembre, segons els

--enramar

CLETRAC
Tipus tanc de gran
rendiment. Model
a2/22 HP, per a grana
conreus. Model 2/16
HP, per a vinyes,
Wats, hortes 1 arroa.4
sars. Aplicable a tota
mena de mäquines
amb force motriu.
Aparells agrícolas de
teta mena.

NO MI 1 IN=
AUTONOIL SALON
18, ha. *Mima, 18 • .
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IC OL
meneament de l'hivern, una
adobada intensiva, gairebé igual
a la que es donts a la plantado;
subministrant l'adob nitrogenat
la meitat en forma de fema i
!Nana meitat en forma de sulfat amònic. A més a més, caldrä tenir l terreny net de males herbes, regar sempre que sigui necestari 1 tallar a la tare
dor les tiges esgrogueides.
Al tercer any es cullen els
espàrrecs millors 1 es deixen
desenrotllar els allres per retomar la planta. Al quart any
la colitapes plena i abrí continua per tata la duenda de la
planteen que pot assolir ele
•
vint anys.
Des del tercer any, a primera
d'abril o a ültims de mere, es
calcen les plantes, recobrint-les
de tersa. A l'octubre es tallen
lustiges seques, es descalça la
planta t s'adoba. En els anys
SUCCPSSille es repeteixen les mateixes operaelons.
R. Areny

•

Per que es bolca

el

blat

queixa- matèria .1 tothom content.
Potser poddem eftumerar una
1 el vinyater, amb això, la
vintena de teories, nits o menys
n.ica de puja del fraile (do mofonamentades, per expl 1 c a r
ment, perquä això dels
exilien U:intenten causa ne tants
encara sembla que no tingui
greus perjudicis, però per a no
gran estabilitat) i el que es poallargar-nos ens limitarem a
guts estirar (4) de la prohibirecordar solament les mes mocid de l'alcohol industrial per
dernes, aceeptades gairebe per
a tipos de boca, ens auiriern a
teta els agrònoms.
un preu del vi un xic compenSegonsdes observacions 1 essador. De moment pot consigtudia dolo última anys, la verinar-se quelcom de puja. Al
table causa del boleament es la
debilitat de les tiges, que no po_
carie de Tarragona s'hanr
carga
a
den
sostenir el pes de les espigrau
i
ofert 950 rals
gues i de les tulles, i que per
la propietat.
atad C5 dobleguen. Aquesta poA propeisit d'ata?), sembla que
ca resistencia de la tija Sis deamb motiu del darrer acte ceguda a la manca o eseassetaa,
lebrat a Madrid i de les visites
en els seus teixits, de cällules
hagudes, conferències, etc.,
proveides de parets gruixudes i
els qui encara confien en algudures, les guate donen a la
na cosa es mostren un boli xic
planta una certa rigidesa, 1 teesperançats. Deu ho fact. Pera
ilen la fundó d'un esquelet. .
a nosallfres ens costa de sentirEs dedueix, dones, que totes
nos optimistes parque pensem e...as-eme
les causes que poden debilitar
que hi ha els mateixos interesles tiges eón les que indirectasos creats que abans, la mateiman determinen el bolcament.
xa,gent que dernana i que deSota l'acció del catar i de la
fensa i bol la mateixa que eshumitat abundants, i en torres
colta, i el que es en aquest senque continguin molt nitrogen, la
tit no sembla pas gaire ben
planta adquireix un gran desenposada. 1, finalment:
Les treballades ben tetes, les rrolllanient herbaci i les fullee
No heu sentit parlar alguna
cobreixen el terreity impedint
vegada traguen darrer remei, adobarles apropiados, l'elecció la penetració de l'aire i de la
la varietat, etc., eón factors
heroic, eficae i de resultats sor- de
nula, que no arriben a tocar les
prenents? No heu sentit mai importants en el conreu de les tiaes . Aquestes creixen aquoses,
amenaear amb la sortida del petates, perb e° que es primor- debils, i sostenen amb dificulSant Crist .gros, quan tols ets dial es . la qualitat de la IllaVor. tat la part superior de pes eleargumente estessin esgotats No cal oblidar, en ciaste, que va!. N'hi ha prou amb un vent
la mejor part de les malalties
i la gent lambe?
lleuger porque les plantes en
I prou, perque cm sembla de la patata es transmden pels dobleguin i, no tenint les tiges
que
la
degeneració
tubèrculs
i
que ja n'hem parlat alguna almassa flexibilitat, no reprenen
tra vegada. Pera arnb tat, ens que es tan freqüent en certes Ilur posició vertical.
per
la
es
reprodueix
varietats
donaría:vi per ben satisfets si
El mateix pot dir-se de la
ens haguessin de confessar dele mateixa via.
sembra espessa, que dóna planafirmar
que
això
per
13-odem
—
nostres recele i rectificarfem
tes amb les porcions inferiors
la producen) insuficient que poc resistente.
ben gustosos.
• ••
hom constata a mollee comarResulta alai que la veritable
Aquell problema de resistän- ques catalanes es deguda en causa del bolcament eIs la manbona part a la qualitat defec- ca de tluni, per tal com la preeta que parlävem referent
blats, del qual feiern dependir tuosa dele tubèrculs emprats sencia de (non nitrogen al terreny i el clima calid i humid
la seva puja (no la baixa, en- Pe r Ilavors.
tengui's) sembla que es va reCom és possible cte remeiar tuen determinant un vigorós
desenrolllament dele Organs vesolent en favor del] eolliters ‚ja aquest estat de coses?
tot — i
que subsistint aquella, es va
11i ha algunes renions nos- getatius Tulles sobre
accentuant la puja del preu. Es tres que s'Itan convertit en pro- per tant impedint la regular
clar que oficialment encara se ductores de aman': el clima, la distribució de la Ilunn
Això explica per que el boleacoste la votitzaci6 anterior naturalesa del terreny, els mè(amb llenarse alea, però) pena todes de conreu força accepta- ment es mes freqüent en les
anyades citlidee i hurnides,
tot es emmenear.
bles encara que no perfectes,
R. etcétera, han yermes aquesta les quals el desenrotllament
limitad de la planta es !mil
producció. No obstant, cap can- gran. En els climes secs, en lea
trol oficial no es per damunt terres pobres. el bolcament no
aquests conreus, cosa per alllocs, i cap a/ l'ebrio; o un x(cs tra part, que no ens ha de des- arriba quasi mal a revestir vent itble importlincia.
mes tard, es fa la sembra
qua sabom ao que
Naturalment, no cal oblidar
un plantes preparat amb les cu- lb. sperar als significa la inter.
a
Espanya
rse habilnals, amb terra ben venció oficial. A nolanda el ces la influencia decisiva de la varietat, rar n'hi han que presenfina i copiosament tentada. La
ten tendencia a bolear fàcilment
sombra es fa a rixern o en It- Os diferent.
El director dele Serveis wat+ mrntre nhii han d'alires molt
rifes i es cobreix ;mili un perol!
(le dits da torra. La germinació entes del departament francas resitents.
Ha estad, observat, i es molt
Os räpida. Despees cal entreca- del S-ma-i-Oise, SI. Illanehard,
var, aclarir les planteles rini on que ve a esser el (ata del Servei curids, que les varietats que pasiguin maese esuesses. i rezar agronOmic, que ha estat re- drfem die imbolcables, preseacentment a Halanda. eseriu que te'n la tulla superior MAS curta
un xic.
A Fans srail e nt, a la mateixa a agur:si país existeix timm servid que les inferiors. Segons allane
autors, aquest fet ets de la més
epoca. ce procedeix al tras- de control de la producei()
plantament nl camp; alguns, pe- !Mayor de petates nioll seriosa- gran imporläncia, car una falla
aco.stumen a esperar (los ment organitzat a Klaaswal, molt gran, a causa de contenir
que es un dels centres mes im- molla materia seca i mes nigua,
anys.
augmenta el pes que la part inEl terreny on ha de fer-se la portants d'aquesta produreló.
Les garantice ofertes als agri Tortor IIP les tiples ha de. sosteplanterió profundamena a une SO centímetros. al eultors són grane, car les so- nir i eixeca el centre de gravecomoneament de l'hieren, i al ciable que exerceixen el control tat fent mes -insegur
al mateix temps, per la seva
mateix temps re (Vena una furcia persegunixen no un objectiu
adobada sobro tot arnb adobe comercial, si no la defensa dels gran superheie. ofereix majar
nitrogenats, el3 rjuels serveixen interessos agrícoles.
espai a les envestidos del vent,
per afavorir el desenrotllament
Meas aquí un exemple d'i- rep mes aigua quan plou i eons(le la planta durant ele dos o nieialiva privada que les nos- Muceta un obstado més gran al
'tres primers anys. Cal, a mes a tres associacions agràries, que pas (le la llum.
En les varietats no resistente
mes, situar pretnndement els han de saber mirar un sic 'mes
adobe per evitar una prematura milth dels interessos inunedia- n1 bolcament, en canvi, la folla
superinr es mes gran que les
esuensió de les errata.
Hesitas. haurien de imitar.
altars. En la eivada, segol, ordi,
L'adobada do plantarid pat.
Es
aviii
beis
provat
per
l'ex—
ele
por sulsteetes a equest areles.or Tela prr brea, ande:
perieneia
que
l'eSeceid
de
les
(trad. la primera tulle es com en
400 quilos
petates per Ma yor ha de fer-se ele blats resistente. menys des5
Superfosfaa......
al cama maleta, planta per plan- enretlladas En les (erres pobres
2
Claros notaste...
ta, marcant les millors amb
es seraCap a primers d releer, (lee- una senyal qualsevol sie ibIs i la tulla de l'extremitat
nre malt notita. es que ve a
pres que les tenles glaemles i II0 en el total de la milita.
Confirmar la seva influència
les pluges han &M'el, els terroAquest procediment, que no,
bnleament.
eos, s'aplana r) Ferreny i es des_ resulta car i que es ben sana illi,
En concluid, pot (-Iir- se que
terrossa rompletem e nt. i a la Os recomanable a tots els pro- sreans arresta teoría el
disläncia d'un metro o d'un me_ daelors Os llavor
a la debilita( de
sobretot
Ire i nìig 'obren unes ra- aquells que destinen una part M"‘• Os AP SZ W
les tiges del blat i a l'a eciö duses peral-Irles dains 30 o 40 croltfmatres d'ample i d'uns 25 do de llur producció per a sement. na (musa ocasional que les doQuan aquella selereid indi- bienal (vente. Pluja, etc.).
•
profunditat.
vidual tun pst (isser teta, és
La poca resistencia de les tiAl fons da questes rases i a aconsellahle d'escollir, a la en
ges es conseqüència de roscasla distäneia d'uns 80 centIme- lita, els tubèrculs mIllors, car sedal Ilum, i aquesta depen
tres, es posen les plantetes pro_
serio de eircurnstäncies
erdents del planter. Aquesta horn l'orles raíste per creu- d'una
que procedeixen de les plan- que afavoreixen el desenrotlladisläria pot ésser redunla, 'arma re
ment herbaci de la planta i .413.
aleshores la plantad() és menvs tes mes sanes, vigorosos i promolt nitrogen al
duradora els espàrrecs sdn declives. Aquestes patalee cu- principalment:
terreny, humitat i clima ettlid.
mes petits. No obstant, amb rosament conservades, seran
El bolcament, per ültim, es
fortes adobaules, hom pot oble- tallados, en fragments segons
Ilur volum, conservant en ca- degut lambe a la predisposició
nir bonos esparregueres, tot
natural
do la planta, es a die,
uta
un
d'ells
un
parell
o
tres
fent espessa la planteen). Les
planteles es pasen damunt de d'ulls. Per a ala?) cal seccionar a la tendencia que posseeix
patita mantfelee de terra risa, verticalment els tubérculo i no desenrotllar mes o menys la fu..
fels al fons de la rase, 1 curant transversalment.
Segares Blanchard, el recelode repartir les arrels en totes
direeelons. Despees es cobrer- nament ha de fer-ce almenys
un
mes abans de la pleetacid
de
torra.
xen
3111111171
SOFBES
Ahans de la primera colilla, exposant después els tubereuls
te e dir, durant ele trae pri- a l'aire i a la elurn en petates'
8U111.118AT (flor)
mera anye, cal mirar d'Olatenir caixes amb fons de llistons que
RUIN 8T
el mejor desenrotllament
se sobrepossn les unes a les
ble de les arrels, car un eop la altres fent patita castells;
FLORNITELLA
planta ha esdevingut adulta, moment de la sembra les calTERRO8
ala?) de, a l'edat de quatre anys, aos ea ‚transporten al camp 1
CANO
comprès l'any de sembrar, mul- afxf no hi ha perill de perjuditiplica els turions per extensió, car els grillo.
•
17,
E911118
per& no es dasenroilla mds. Per
y. Penda
alzó ea) aplicar Cada any, al to.

Les patates per
liavor

/.

lla superior, I de produlr toixits
mes o menys forts en les tiges.
Recentment, però, ha estat
emesa una altra teoria. Segons
aquesta, cal distingir dues menos' de bolcament, la una dogoda a excessiva vegebació, a massa desenrotllament herbaci, i Os
el cas que hem considerat fins
ara, i l'altra, deguda a un desealeement, sovint 'non petit, do
les arrels, en virtut del qual la
planta ofereix menor resistencia a l'acció del vent o de lea
Oigas.
Observant plantes boleadas,
es pot notar que generalment
les tiges no presenten vendables dohlegaments en angle recte. sinó que la mata sencera ha
cargut, perquä ha vingut a mancar-li, en un deis costats i precisament en el c•estat oposat a
la direcció de la planta boleada, el sblid arranjament de larrel al terreny. Es tracia sovint
d'un descalçament dc pace millimetres, per() quo ele suficient
perque lee. tiges arribiri a cedir
a les accione que tendeixen a
tombar-les.
El fenomen es molt evident
en les terres soltes, i lambe cada Negada que els vents són
acompanyats o precedits per
pluges les quals vencen la coheció de les partfoules del ter.
reny; quan per una causa qualsevol la planta es mes o menys
desealeada, el holeament nur és
un fenomen rar; en aquest cas,
com es compren, me pol. pas
parlar-se de marica de Ilum que
hagi impedit la nutrirte) perfecta lela lija.
Aixf cian fuer evitar PI boleament degut n ecessiu &sonrattlament herhari, hom podia
aconsellar remete d e eariteter
agrari (sembra clara, en Rajes,
adobados amb fosfats i notasen,
reducció del nitrogen, etc.) per
evitar-lo (pian es degut a descalçament, no hi ha Per
cap miljä Otil i acceptable.
ba parlat de la necessitat
cercar la manera de "sostenir"
materialment la planta ami) un
prncediment qualsevol. encara
C1C P cae. tenint present que en
]'actualitat es el boleament el
que impedeix (l'asentir produedone elevadtssimes -I que, trabada la manera d'evilar-lo, ser-di
possible, emprant fortes adoba(Ice, d'obtenir rendiments (mor_
mement superiors als netuals.
J. Camps
e••••••••••••••11«.1.1•11.1 nW

L'adob de I les
hortalices
Värem dir en l'article anterior les raons per les quals cal
recdrrer a les adobades mixtes
per a les plantes d'horta; cal
ara que, per acabar, proporcionen) unes guantes f(31111U1CS d'adob per a les plantes diaria
de conreo mes freqüent.
Alls 1 cobea. No &han de donar nini directament ele fems;
es molt milior donar-los al
conreu anterior perque siguin
ja ben incorporats al terreny.
Abans de la plantad() (all)
o de la sembra, donar de 4 a 5
quilos de superfosfat i 1-1'5
quilos de potassa. A la primasera repartir 1-2 quilos de nitrat. Tot per 100 metros quadrats.
Per a les cebes s'ha de donar de a a 10 quilos de cale.
Esphrroc. S'Usas de fer dues
adobados: la fonamental i les

'La Conferència Internacional
del Vi darrerament celebrada a
Parle ha pres, en, resum, els
acords següents:
Primer. — Que únicament es
pot dir i considerar vi al suc de
rallas frescos i fermentats i
obtingut segons els usos locals
constante. Segon. — La Conferència recomana a "tots els Estats productors de vi", que protegeixin
els noms d'origen inspirant-se
en els principie continguts en
ele article pertinente del traetat de Versalles; que adoptin
mesures legislatives referents a
assegurar )a pureea 1 aulentieitat garantint-la a l'ensems;
al control del comerç de vine
des de la seva importaeiü fine
a la venda al consumidor; a la
repressió enérgica del frau,
confiscant els productes illegale
i exercint toles guantes actuaCi011S Ci vils i correccionals calguin a l'objecte de castigar
prOctigues illfeites, indemnitzar
els perjudicats 1 castigar els
falsificadors.
Tercer. — Unificar l'areld
deis Estats signataris de la convenció del 16 d'Octubre de 1912
referent a l'expressió d'unificac•id de productes alimettticis I
per crear una oficina internacional de química. a fi de coordinar les bases d'apreciació de
la mesa dele productes.
Quart. — Per l'interès que a
tols eis Etats predi/dore pugui tenia buscar una estreta
unid entre ells perquè es fFICi
una activa propaganda en pro
del vi. eontrarrestant aixf les
campanyes prolithieionistee.
A mes a mules, els delegats van
acordar recomanar als Estats
respeciillel. presente a Pacte:
Reunir la documentació escampada que demostra que el vi es
beneficids, organitzar experimente eientlfics que corrobortn
els ja Tete i que demostren que
el vi. no solament no és perjudicial, sind que és tun per a la
salut: ajudar (els Estats) les
iniciatiVP5 particulars en defensa del vi en els paises probibicionistes, unifiear l'acció
agrien sentit, de tots ele organismes nacionals; procurar generalitzar Vds del vi, valent-se
d'orannitzer tires. sales do &gustada en alguns paises no
prenedors de vi o de deriväls

Ilegftims, etc., etc.

Ara he; acabada agurste retad& jo hi afegiria alió de...
"Pots ahilar, ei reee no vol
beure!"
no es nue en dir això vulgui
Cole. Donar fems abans del
transptantament, ,completats
amb 4-5 quilos de superfosfat
i 1 0 2 ele notaseis per cent
metres quadrats. Al cap d'un
mes repartir 1-2 quilos. Si no
s'han donat fems, arribar a 3

quilos.

Carbasses, melons, eta En
terreny rie de materia organice poden esfalviar-se els fems;
en els nitres no. En aquests
afegir als teme 60 grams de superfesfat i 20 de potassa per
planta. Si no es donen fems,
doblar aquestes quantitats i
afegir 10 grams de nitral. En
els dos casos quan les plantes
tenen 8-10 centímetres d'alt,
donar 15-20 grams de nitrat.
maduixes. Es prepara la terca adobada amb fems complesuecessives.
tats amb -1 quilos de superfosLa primera es fa posant
Tal i 2 de patasca Mer 100 mefans de les rases tenis ben des- tres quadrats. Si no es donen
compostos ennipletats amb _50 fems augmentar d'una meitat
gravas de superfostat per metro Ice quantitats dites. A la priquadrat i 20 grams de potassa. mavera repartir 5-2 quilos de
En els dos o tres primers nitral. Durant els anys seanys donar a la nrimavera de g.üenls adobar a Ultima d'hl25 a 30 gratas de nitrat per vela) amb 4-5 quilos de supermetro quadrat.
fosfat i 2 de patasca compleLes adobados suceessives, en- tats a la primavera u/lb 2 quide any donar 40-50 grams
los de nitrat.
superfosfat, 20 de potassa i 15
Les maduixeres duren mes i
de nitral al final de l'hivern donen mes fruit si eón adobaquan es treballa al terreny. Cal des amb adobs química.
advertir que ells Tenis donen un
Patatas. Si ,s'emprén fems
gust no inca fi als espärrees i s'han de completar amb 3 quiper aixt, sön molts els produclos de superfosfat i 1-1'5 de
tors quo en prescindeixen.
Faces, pesole, mongetes ,eto. potassa per cada 100 metres
quadrats. Durant ha vegetacid
No convd d'usar tenis; per a
aquesta mena de plantes prM- donar, si es; necessari, 1-2 quicipalment van be els adobs quts los de nitrat.
Si no s'empren fems augmies.
mentar les dosis: superfnatat
Donar per cada 100 metres 4 d 5 quilos. patasca 2 quilos
quadrats 4 0 6 quilos de superfosfal i 102 de patasca abans i 2-3 quilos de nitral mes lord.
Pebrots, auberginlos, tornade la sembra.
Carroforos. A cada elot on es quets. Els fems eón molt, titile
transplanten jposar un xic de per a aquestes plantes. Abans
fems descompostos afegint 50 del transplantament (o de la
grama do superfosfat 1 10 de sembra) afegir 5 quilos de 811patasca harrejals amb terra. A perfosMt i 2 de potassa per 100
la primavera donar 15-20 grams metros quadrats, i mes endavant 2-3 quilos de nitral. Si
de fems.
Per a l'adobada anual donar s'han donat fems pot recluir15 grams de patasca i 40 de se un xic el nitral.
Apit Iletuga, etc. Abans del
superfostat a ültIms d'hivern,
al voltant de cada planta. A la transplantament o de la semprimavera 20-25 grams de ni- bra donar 4-5 quilos de super, fuetea 1 2 de potasaa per cada
tral per planta.

referir-me a aquella hornee de
palcos no bevedors a causa de
no soneixer el vi, de resultarlos massa cara o senzillament
per falta de costum. No; jo em
vull referirme precisament a
aquells attres homes dirigente
d'Estats que, essent productors
bevedors de vi i de substancie/
alcohòliques (em refereixo ala
Estats), no escoltaran segura,
ment la veu de la Conferencia
Internacional del Vi, i precisament en ço que la força de 1Taa-,
tot pot ésser decesiva, això Os,
en l'estreta persecueió .del frau
i en prendre lotes aquelles mesures, per rigoroses que fossin,
per arribar d'una vegada a la
seva completa i absoluta extin.s
ció.
Die això, porqué des de què el
vi ha estat materi a. d'exportacid i d'importació, sempre s'ha
parlat dauguesita güeSti6 com
d'un problema isoluble; s'han
fet conferencies, reunions, assemblees i altres coses encaminades a aquest fi; s'han organitral protestes més o menys
respectuoses, mes o menys cridaneres, els d'ahaix han clamar,
els de dalt han promes i mantes
vegades han fet quelcorn Lambe.
mes o menys encertat, amb mes
o menys bona intenció, s'han'
velguit harmonitzar interessos,
ruin si tots tinguessin un ma- .
teix és -a (Da que mal,_
mal. mai, silo parat en aquest a.
esterna destid; 1 ea del frau
del vi queda per resoldre. i
aquesta continua essent la gran
prencupacid de les nacions productores, que honradament ho
voldrien, 1 de les nattens conaumblores tetes.
Suissa sembla que he te rostdl. amb Espanva per mitjà
d'una de les condicione necee-lactes en l'esmentada Conferencia. aixa eis, acceptant els vins
degudament contrabate per les
Estacior.š Etnelbgiques. Perb el
que vulgni fer frau, i eón melle
i el parlen fer impunement, és •
clartssim quo no el taran per
Suissa. Serle per a l'interiar o
per a filtres racione que no tenen la cosa plantejada. Perb se_
rä per a pos temps. perque aixt
que se n'adonin, Taren com ja
s'ha fet en els mercats eompletament perduts. I quant a l'interior, ja ho veteo rom la gent
es va desaeosturnant de heure
vi, per la temença de henre
qualsevol cesa euu Ilne de sur de
ratnis frescos fermentare i sinse addieinne (retires substän-.
ciesA. Senent
100 metres quadrats. Despres•
donar 1-2 quilos de nitrat ele
sosa repartit en diverses a p andes. La subministraen5 ele nitrat a les plantes que es tallen
diverses vegades, es fa declares
de la cotilla de les tulles per a
no cremar-les.
Com es veis per a han norn,
bre de plantes es pot prescindir dels fems, perb se1n pot
prescindir solament en part
substituint-los pels adobe mirierais. Quan a terra Os pobra en materia orgäniea,
hores esdevenen indispensables
per constituir una mena de reserva que es va incorporant a
pos a pon al terreny.
D. Folg pera
1B.B.M1111.

La Cooperati va d'Una
Aqueixa entitat, que acaba da'
transformar-se en Sindicat
Agrícola, és una tambe de les
que treballen a Catalunya.
Seaolia ce despren del balasta
tancat en 31 de descuere de
1923, el els o Actiu aseenu eix a,
29.895'60 pessetes, i ci 3r, ssiu
a 22.81955, acusant un ea eital
social de 7.07705 pese( .ts.
Aquelles, junt amb 11.65n
que tú acrediten els socio ¡s'a
be:raids deixats, serviran per:,
construir un edifici social que
te ja comeneat... i la base per
altres coses mes grans que
projecte.
tenen
Amunt!
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EISOL FITA I

et muts indicat edil els
CILDOS A IDE

DB 31

Demaneu fórmules als
magatzemistes de Drogues
o a Solvay * & C.4, Apartat
103, Barcelona.

'3111V.

01118881. 5 4rabal de ORA

suivEi mEn*.01,01,( )(di, Le. LA 1 ALUIN l A.
im 4 da bril de 19E4
a. ESTAT DEL TEMPS A CATAIUNYA A
t. EITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LIS 7 DEL WATT. (Observacions d'Europa, Nord
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xaras
aneteero)ògiea catalana, comunicades per teléfonll
(Africa I Adiado, rebudes per telegrafie smate fila)
Actualrnent el temps es bo a tot Catalunya, havent
Ha millorat notablement el temps a l'Est de la Pe-

ninsula Ibérica, mes sembla esser de poca estabilitat ,
degut a que per Portugal avenga un non centre de
pertorbació, observant-se ja pluges a Galicia, Castena i Extremadura. — El minan dels darrers dies es
troba a Austria, amb pluges i tempestes a l'Europa
Central.

baixat notrblement la inteositat dels venta a la provincia de Tarragona. — Les temperatures encara es
mantenen baixes a la regió pirenenca, plana de Vich
i grao part de Tarragona, degut a les darreres ne.
vadeo del Bote alts. — La mäxima ha estat de 15
graus a Boquetes, i la mínima de 8 graus sota zero
al Ilac Estangento. .

Informe en l'expedient relatiu a
l'autorització so/licitada per Na Dolor,
Puig Borra. per reconstruir una presa
per a regadiu, a la riera de Cam.pins,
terme mun:cipal de Sant Celoni.
Informe en l'expedient relatiu a
l'autorització soHicitada, per la S. A.
crElectricitat per transportar (luid des
de Sant Sadund de Noia a Lavern,
arnb diversos reineis de distribució.
Recurs d'alçada interposat per En
Rafel Morella contra record de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet ,relatiu a la construcció d'un
mur de defensa del riu Besóa.
Recursos d'aleada interposats pet
gerent de la "David, S. A.", contra
la multa que li imposä la Tinència
d'Akaidia del districte <tinqué duquesta citat el 7 de dcsembre últim; contra les imposades per la Tinéncia del
diitricte quart e contra les quatre imposarles per la Tinencia del districte
tinque, i contra les dues imposadts
'per ti Tinéncia de/ districte sisé, per
infracció reglament de tracció urbana i de is Ordcnances munici-

nals.

TARRAGONA
11.; ele
)JVLfttE.S Is

j,—VbstiTS

is isit:).RS A 13AM:
Altitud, nutres:

Direcció:
Velocitat metres per segun:

(Sondata.s de l'atmosiera More a ita
25 0 , sno, r000,
2000,
2500,
NNE. W.
WSW. WSW.
1,
3,
9,
so,
13.

7

a

Informe al estornudar referent al
recurs interpasat per En Josep Alvarez Arenal, gerent de la Societat J. .4.!varee i Companyia, contra un acord
de l'Ajuntament d'aquesta ciutat pel
que se li exig a ix el pagament
7.31952 peasetea co concepte de permis per a la constriteció d'uns sócols
co uns magatzerns.
Informe al governador en el recurs
interposat per En Joaquim de Miguel
i almirall, gerent de la raó social
Construccions Electro .medniques J.
de Miguel i Companyia. contra el pr ocediment d'apremi que se fi segueix
per al cobrament de 1.327'25 pessetes
pel contente d'edificacions i obres de
l 'exercici 1921-22, per principal, costes

hleib

og gifacui

111.1.nn

DESEriVATORI BETEOROLOGIC DE LA UNIV3RSITAT DE BARCELONA

Hertz:. d'observació: 7, 13 i
hores
Baròmetre a zero i al nivel! de /a mar: 7624, 7658, 76(2. — Termátnetre sec: ro'o, 15 .2, —
Termòmetre humit: 78, itio, uf. — Humitat (ce ntesssimes de sartiraCV, ): 72, 4/, 83. — Direcció del
vente NNE., SAV., SW. — Velocitat del vent en me tres per segon: 1, 5, 3. — Estat del cel: quasi sere. —
Classe de núvols: cirrus-strats; climuls-nimbus, cirr us; tracto-cúmulo, cirros.
Temperatures extremes a l'ombra
Maxima: 15'3 • — Mínima: 68. — Mínima arran de terra: 80.— Oscilladó terinomtrica: 8'5 . —
Temperatura maja: — Precipitació aiguosa, des de les 7 hor e a dcl dia anterior a !es 7 hores del
dia de la data: inapreciable. — Recorregut del vent en igual tenme: III quib;rnetres.

NOTA NECROLOGICA
y hTi-LRRAMENTS r ER
MATI

Antònia Recasens Ingles. de 55
anys, Arc Tamborete. A la tres.
Enriqueta Laguna Pol, de 51 anys
Cabrc3, it, al cementiri Nou. A des
guares de quatre.
Joaquim Arrufat Casademont, de
77 anye, Tarnarit, 1C2, al cementiri
Vell. A dos quarts de quatre.
Caries Huguet Riera, de 3 anys,
Indústria, 494, al cementiri Non. A
les treF..
Agustí Bey Coläs, de 71 anys,
Fernando Póo, 39. al cementiri
Non. A les tres.
Victòria Moran Polo, de 65 anys,
Valencia, 262, al cernentiri de Les
Corto. A les quatre.
Adelaida Sana Antat, de 9 0 anys,
Robador, 24, al cementiri Vell. A
les quatre.
Maten Rey Rey, de 72 anys, Còrsega. 339. al cementiri de Les
Corts. A les quatre.
FUNERALS
En Julia' Escudero i Muñoz. Morí el dia 27 de mare. Avui, de dos
a dotze, misses a Jesús, de Gracia.
En Francesc de P. Puig i Puig.
Mori el dia 17 de mare. Avui, a dos
quarts d'onze, a la Casa de Caritat.
Na Montserrat Jinot Saguée de
Pi. Morí el dia 26 de morfi. Dimarts,
a dos quarts d'onze. als aJosepet3.
En Doménec Quintana i Dalara,
vidu de Na Joaquima Padró. 3fori
el dia 30 de mare. Avui, a les deu,
al Carme.

Leonor Aman i Gasan, de 86 anys,
Corr,:a. 15. al cementiri Ven. A les
qua- re.
Genio Vera i Vivancos, de 31 anys,
Ho5nital Clieic, al cementiri
Sea.. A les dues.
Martí Prat' i Fabrée, de 74 anys,
Dos de Maig, 270, botiga, al cementai de Sant Andreu. A les tres.
Baltasar Arnalot i Alegret, de 62
anys, Alcoy, 26, primer, al cementiri
A les eses.
Consol Camilla i López, de 30 anys
Atla:rida, 97, -primer, al cententiri
N,u. A les dues.
Josep Puig i Mestre, de 52 anys,
Francoli. 53, (lean, al cementiri
Ncu. A les tres.
Isabel Garcia i Fajardo , dc 77 anys
Menéndez Pelayo, 36, !amiga., al cementiri de Les Corts. A les tres.
Paula Forn, de 7; anys, Sant Andreu. baixos, al cementiri de
Sara Arn.reu. A les guatee.
Caterina Gimeno i Rical6, de 83
anys. TapiGles, o, entresol, al cementiri Non. A les dales.
',lucia Zaragoza i Bertran, de 56
Ser rlanr e, 12, /94. loriga, al cerneetiri Nou. A les quatre.
Sana Santamaria i Expòsit, de 6r
any a. Sant Pau, roo, segon, al ce meneen Nou. .A les quatre.
Josep Serras i Riera, de 74 anys,
Fra a. rnitat, 36, primee, al cm/mi/fiel Vele A dos quarts de quatre.
Valentí Brota i Brosa, de 6o anys,
As'.1 del Parc, al c ementiri Nou. A
les quatre.
Manuel Zapater i Moles, de 48
anys. Fo nollar, 28, primer, al cemeetiri Nr.o.
Joan Ruiz i Montoya, de 4 ene sos, Arc del Teatre, 40, tercer, al
te mentiri Nou.
PARC DE MONTJUICH
Isabel Moreno i Royo, de 56 anys,
R oger de Flor, ego, botiga, al ceBel 2 al 14 d'Abril 1924
rneneri de Les Corts. A les quatre.
Ferran Cortés Riera, de 59 anys,
Rambla de Catalunya, 98 bis, al ceEL SINDICAT PROFESSIONAL
mentiri Vell. A dos quarts de &tac.
DE PERIODISTES
Joan C odorniu Claramunt, de
75
La Junta directiva del Sindicat Pro.
imane Roger. 2)51. segun, al cenenfessional de Periodistes, amb la. coopetir Sans. A dos quarts d'onze.
Antón/a bfarty Aynard, de 63 racai de la Comissió festes, ha pliseanas Neygr evernia, al cementiri de quat amb un apat quetingue lloc a
l'Hotel Regina, al president de l'esEnirt Gervasi.
mntada entitat, senyor Vich i CGrullena
Nadalinay, de 74 pany, amb motiu de Fdxit assolit
tin a... ale:teta, 149, al cementiri
Teatre Tívoli el dia del festival a beNou A dos quarts de den.
nefici del Mont de Pietat que sosté
Dolor, Viguer Jofree, de 7!
ales.
el Sindicat.
Mo racada, 11, primer, al cementiri
Vell. A dos, quarts de den.
Dr. 11A01111daA. Afecciona a la »II I ea.
Vicens blarti Guarner, de 68 anys, Den. Corta Catalanes, 5311, »a pl., pral.
Bruch, 97, primer, al cementiri Vell.
CAMERA DE COMERÇ I NAVEA dos quarts de 'leo.
GACIO DE BARCELONA
Teresa Roca Jordi, de 73 anys,
En virtut de les darreres deecions 1
binen, 21 , segon, al cementiri Non.
de la seva reconstitució reglamentaria,
A dos quarts d'onze.
Antoal Bor46 Gómez, de 6 anys, la Cambra Oficial de omere i NaHospital Clinic, al eementiri Nou. A vegació de Barcelona queda formada
per al trieni 1924-27 de la següent
dos quarts d'onze.
•
Manuel Campo. Campos, de 2/ manera:
President. Josep Annenteras; vicead », Hospital militar, a/ cementiri
president primer, David Ferrer;; vi.
Non. A . Ies dea.
cepresident segon, Caries Reynals; tre-
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8111knelen, '93.51 cementiri de Seet
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BARCELONINA

USUTA
Vicens Ferrer,- doCarend, bisbe i confessor;
Santa Irene, verge i mártir, i Emilia, verge.

.
191M49trir

LA PUBLICITAT

sorer, Joaquim Oriach; comptador,
Enrie Freixas; secretari, Bartomeu
Ammgual. Membres: Joan Almirall,
Eatili Arnau, Jaleo Aymerich, maree/ de Catean J 8118 8iM Cabe,

France5c. CondetMeaa, Juan ConstanJoseg Dameild, Jaurne Delgar,
Franceee Feria- r. Vicen; Farree, Unís
Ferrer, Raid de la Fizuera, Valentf
Fossa : , Artue Carda. Jaume Gr:era,
Joan Gubere, Jos,pjuser. Juan Lluaä,
Anuden Mavietany, Marian Martí,
Feaucese d .A. M3 s . Antcali Me3aó,
Damia Maten, Lilas Miró. Joan Olivella, Lluís G. Pares, Joan Perpin)a.,
Manuel Sarlgué. comte de Torroal'a
de Monten Vocas: Pere Clapes.
Salvador Costa, Joan Gassó, Gus,au
Giii, Pere Grau, J.-..an Mas, Felip Millet, Rafe! Morató, Fr3ricese Moret,
Jeaquim Pastells, Josep M. Sabotee i
Pau Sust.

AVIS IMPORTANT
Da VI al 15 del corrent
dreu comprar. a proas inerPibles„joes dolls, pots , casse-

quarts de 8, i dinar a t'amencuna. ele 9 a 11„
--PER MALS TRACTES
Ha retal denumeat al Juljat Josep
Torralba Hernandez per mala traetes a . uns agents de rautoritat, a la
Retal.

LA
PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada 'Ente
-CON3ELLS DE GUERRA
DrIbsos vinent, a la caserna de
Reger de LlUria 5e aciebra7à un Congue+.-a endinati de plaça que
sell
ita 4e teere i fallar la causa instruida contra „lean Freixas Claramunt. proceeaat pel suposat delicte
coaccions.
Tamln't la settnana entrant, i a la
rnate:xa fa - erna, se celebrara un altre Consell de guerra contra Ricard
Valero Torrero, processat pel suposat delicte d'injúries a l'Exèrcit.

El Babó HIP-HIP és Indispensable per a aiumlnl
L'AUTORITAT DELS URBANS
Manuel Banes Salva, al cartee Arn-

roles, cassons, rte.. Pn alumini
Extra. Llorens Gns., Ranibta de
les Flors, 30.
APROVACIO DE COMPTES
MUNICIPALS

ple. rentava uns coces de peix davant
dc casa seta; un guardia l'amonesta'
en nom de la higiene pública, i el tintada s'insolenta: el guardia, aleshores,
el condui a la delegació.

La Comissió provincial ha despatxat
els dictàmens proposant laprovació
finiquit dels cornptcs municipals de
Sant Adriä de Besós, corresponent( a
Tany 1927-21 Castelladral Sant Adria
de Be563 i Vilanova dcl Cara', correspenents a l'any [921-22, i de k3roca,
Cuides d'Estruch, Castellar del Ritt i
Taiamanca, corresponents a b any

PaNdOESICaRBO

1922-23.

El Sabó HIP-HIP 3,Introdulril

a casa vostra

—

ROBATORIS
Pere Sonia ha denunriat que ¡roba. el tau magatzem (passeig de Sant
Joan) en pie desordre, i la calza de
rehala forçada.
Fet un registre, s'ha comprovat
que no manca res.

AGranl'Hotel
Ritz
exposició de modelo de
temporada de la casa "La Francesa de Sevilla" des del dia 7 al
12 d'aquest mes.

L'administrador de l'Hospital de
la Magdalena ha denunciat dues dones que anaren a curar-se i en marase prengueren robes i diners.

SETMANES SANTES
LLIBRERIA IMIIRANA,Porlaterrissa,

14

Antoni Sala, amo d'un establiment
del carrer Alfred Calderón, va denunciar a la policia que ahir al mati
entraren dos bornes i altres tantes
dones, els quals, aprofitant una distracdó del dependent, s'emportaren
del calaix de l'escritori 350 pessetes
en bitIlits del Banc dEspanya.

Els lladres fugiren.
JOIE3.
TARLE °CANO
°D'entes usata de !otee oteases. lo res, fix, Taller*, Ill1e7 11

CARIBE, le
Non i esplèndid assortit en
adornaments per a vestits de
senyora.

ATROPELL
Un trarnvia de circumvalació atropella, davant de le Capitania, el noi
Ferran Blasco Tella, causant-li escoriacions a la mà esquerra.
Demà, diumenge, el Grup Exenraionista "alai Enrera" fati una visita a les obres del temple de la Sagr ida Familia.
Lloc de reunió: a l'estatge del
Grup, a dos quants de deu del metí,
i a les den a la placa del dit temple.

de Sarita Margarida i Monjos contra
Na Rosa Amat, vidus de Puig, per

El Sab6

dicat Lliure del Vidre' segons declara
la seas mare, que identifica el cadáver al cliräsit.
De la morta solament se sap que
era un a' venedora de mercat, i qua
tenia relacions amb el Poch.
Per ordre del jutge de l'Hospital,

•

T OPADA

Al carrer de la Sagrera un entornó/id de Correus topà amb un carro,
resultant el carretee, Miguel Gil Bonmarti, amb contusió i erosió al colas.

RELLOTGE

formes salnonoses (vesi:s eManual
' CosmAtica a, ele Saafald„ traducci6 de ) :

D. Peyrí, p.715.na

1

Entre totes »es Cremes, 'la

IELECTION

PASTA NIA
-vr

ES HORA EXACTA

ta

MOSVGADA
El noi Progrés Demudes Carrera s,
al Passatge de Permanyer fou mossegat per un gos d'amo desconegut,
que li Callsä una ferida a la cama
¿reta.

',brees, pana, etc. • La cara,

Jesprés

J'afaitar-se, ji quedará fina, fresca, S:AMI:.
sense aquel enCarscarament (pe fa,
semiala; que t els rnusdes d 'una sola peca,

NOMBRES
EXTRANJEROS

ni aquella cremor tan. ..tpolesta, ole

para sólo
clown'. mas caro.
Los Waier-c:osett de
más duración e Olgione,
de garantia itesoluts,
que no se cuartean, son
de Fabricación

tat a I anea.
Demarulto en droguertee 5 p erfearn e ne, al Prfv
aSo pessetes tul);

II e

IleNrondo toa nombres n So ..eaNITAS.
o "LE0A" y se he- Han de vonta

todas tes rientelpa.
les cases del ramo
en Espada,

FIWMWENNNIne"
Pelayo, II
ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA

Els Espectacles
TEATP9 3—

7
••
CATALANA
AMIIPM11«1111n1611
Una Comissió del Consell Dinartiu de l'Associad( Protectorade rascryança Ce:alai/a ha visitat la se- Gran Teatre del Liceu
nora vidas dcl inalaguanyat Mestre
en Gay Saber i ex-president de la Tempc.rada Oficial de Primavera
•
mateixa, En Jaanttim Riera i Ber- Comp.w.yia de balls russos,
Sergi Diagbilew, i grana con.
tran (a. C'. 5.), expressant-li el viva
cert s, sota la nficerci6 (In Vemtrondo! de l'Assceiació per la ntort /Pan!. mnstro FiAix Weingariner,
de l'illustre patrici.
nenft la i:ooperaei4 de POded
Sogueix ob ,r, l'abona.
Al local del Centre Excursionista
ment.
de Catalunya es donara dentà, diu- «loas
n:enge, a d a s quarts de stet ala la
Teatre Català Romea
tarda, la penúltima ecesió de projecc;ons que 511a iingut celebrant cada
'Telefon 31'0t) A
diulnem.;e. la 5e.si6 dett76 ana-a
a (Arree d'En Juli Degollada, projecA n ui, dissabte. a les cine de
tent una serie d'escollits clix,7":s
la tarda. Doraques a 1 i a 0,65
1- :raha4a i ch.1 !Jarree.
peaa e los. El gran e:zit
SeisAls Grans- Magatzems
LA CAS.WENTEFUt
erer,... "EL SOL", Ilcirpital,
on
d • En B e l traer I. Ni!.
i I P IALehhal, I. i t trobaran
notatdo i
i beuetici
da N'eres novetals do la 1 , 11-mo- honor
r,r,o8r. ac.or
rada. Teniu on compts
JOAQUM MONTERO
que en 'loe ira taran els vestils
de Comunió per als vost 7 .2s fills,
LL PECTOR DE 113LLFGOONA
tan ben Uds i a preus tan reduits.
El Babó lilP-MP 8% un amlc
de l'obrer
FEDERACIO DE LLOGADOrS
D'AUTOMOB1LS
Relació dels objectes trobats en autos i motos de la Federació da llegaters, els qual estan a cl.sposC,ó,de'.5
seus propietaris a les oficines del car21, Critresnl:
rer
Dues bufandes, una pulsera, un paraigües, un bastó, una agulla de corbata, una maquinada de fotografiar,
un parell de guants, un mocadar de
butxaca.

GALERIES DALMAU
Han estat inaugurades a les Galeries Da/mau, al Passeig de Gräcia,
tres importar/1s exposicions.
En aquesta manifestació d'art. el
palie podra apreciar un bon conjunt
d'obres dels celebrats artistas Francesc
Gimeno, Gustan de Maeztu i loan Vila
Puig, omplint cadascú d'ells sana sala
de les dites Galeries.

Escupidores de maidlica amb
tapadora solta, a pessetes 250
no les cerqueu tan barates sind
a les vaixelleries Linfa INglada,
Rambla de les Flors, 8, i Ronda de Sant Antoni, 5.

d'En Freder.e Soler. Estr e na del
dialog del 1,n?nelici4lt,

,

CALIU

atccert. prenent-h:
parl. ei obs.squr a Ell )1,:u9e.
els .min . nts rt idos Josie.
fina Efugatto, Emili Vendrell
Pau Corgé. • -liumenge,
7. dos mine a
Una vegada era un
restor. Prou popular. A •los
quacts so.. la famosa •-nbra
d'En Frederie Soler. El rector

"A LA COURONNE"

Gran eompanyia de sanada.
Direcció escénica, Leopold Gil.
Primera actor i i directora, Ferian Valido i Carlea Beraza.

Meatzes dtttetoet i cgueettadora, Julia Vivas i Laurel
Risa

Avui, dissabte, tarda, colossal cartell lirio en vermut popular:

LA CANOION DEL OLVIDO
per Vicene Estrada i
JUAN CABALLERO
Nit: La canelón del olvido, .
per Estrada, i La montería, /
per

Emill Vendrell

.4444444444444+10+41+1144+111

Novetats

5,000 metres en una

<;•
5r,
0`
4„

.N‘ue, dissab e,, , tarda.

nt.! , poe„,o.jer:
EL 4ir3 7' V7 97
:n;:?. a
r.,7•:!17:

EL TIC JOSE MARI

•
luia. a dos 2:
quatr.:
CMNEN? RlE LA rAuJEn
.‘
aare•e:el. ;

In um e nz...

à: n i . .

727.1 nada'

EL TIO JOSE MARI
«b44+11.34.04~444etec,e+V%

r:vot.t ti,
;es

i TEATRE

TOURNY.E

nt

Frederic ea:u>
Gran eompanyla dr versus_
la i opereta, primer,a0Z0r4

director
Ramon Peña'
..
.so.-ui, dissabte. tarda, a les
cinc, i nit. a les deu:

801 DE SEVILLA
.:. Diumenge, tarda, a dos
•;• quarts de guatee, grandiós
3, programa, formant-ne par
In grandiosa obra

n SOL DE SEVILLA
i
u

i

Nit, a les deu:

SOL DE SEV114.4

Es despatxa a compladuria
' amb l'augment del 15 per
cent
•.
i

444440.44444~4~41

.444444444~44~~4
i

Gran

Teatre &pared

SANTPERE - URGES
Avut, 111ml:rte. tarda, a do imana

de MI'.
Escalen vermut popular.
Entrada 1 butaca 12Nr. pesase.
Pan TRES Insulsa
——
LA VIRUS TOMADORA
Ist,. a les deu,
84 LUCIA W1 P14
1 represa del (Drena vodeva •
tres artes.
LA •lliaaRa DA 1144410
Derna, dtumenge. taras. a aloe
quarts de quatre. t'amena • Dentad
del entine
14s asted
Do* ve4evIls1
SALL O PAPO?...
LA 1114/10111
PII4410
815:
LA 111111141tA DI PONI»

TEATRE TALIA
Compites de

MELLA

«nadie' de

• CIBRIAN

Avui, dissabte, tarda a

Me.

en tres solee
El calv ario de
LA PLUMA VERDE.
una madre; segona jornada, NI.
it. a un unan d'U. Dotaste,
jos mies! Agnesta pellfcula tepresenlació
de la ilegends'
provoca esponlänies ovaciono,
NinguS deixajit ile 'saure aqueo- drani tt tica üll tres actea
LOE HIJOS MAN DAN
la joia einan t atogratica de la
,,i l'entrem ès 144181. 1Wereblist
casa Uaumont.
Primera jornada:

..

Cornpanyla di' comédIes

rfflet444444•4444.44.04.e,

sola sessió)

Huele &sable, a les sis de la tardi

TEATRE POIJORAMA

taduria.

(Completa,

h 0110110311111111 MANE

t'lv.,..4.414ezeesraerweersfflabe

Montero) i el dialeg El callu.
butaques a 2 pessetes. El
grandiós èxit d'En Bertrana. la
divertida comedia La dona neta
1 El eallu. Es despatxa a cene-

11 podara de la Idea

Carrer de Ferran, 33

1.5 Unieres funclons, 5
4 Queda obert Vabcnament a
ccmptaciurla
tedi-44o4oe-bee+r :44e-eeed+.4

Nile

Cada dia, tarda, a dos quarts
de 5; nit, a les deti. Eva veritat de la grandiosa pelltcula, de
Xavier de Montepin,

ORFEBRERIA D'ART

Tournée

JEAN SARMENT

ds Vallfogona (protagonista En

TEATRE NOU

L.-$4 rd.e•7 >des ,a4.1
Teatre Barcelona

6•

acto 'lo

Teatre dt

011[h1011

estat elahorada pcnsant en l'higiene

r1.- la pell. El seu ús cura irritacions,

No dejarse sorprender
can pomposos

haver construit una valla en el riu

Foia.

1$ cierrnateiless-aconsellen
E emplear /es cremes. o pasteo per a
afeitar, amlí preferéneia al aalsó í Votes

el gasta Je

mig món

ATENEU EMPORDANES
La Comissió de =tira i foment,
PRIMERES 00MUNION8
Ateneu, organitza un imporLLIBRERIA MORARA 'd'aquest
tant cicle de conferéncies i altres actes
PortaterrIssa, 14 it
culturals.
La inauguració tindra lloc dijnua
EL HORT DE DIUMENGE
nent amb una conferincia a eärree de
Ha estat identificat el cadàver del
sobre "Regeneracid*, al
jove que diumenge morí intoxicat a Delfi Dalmau
-teatre de l'Ateneo Empor tina fonda de la Ronda de Sant An- gran saló
danés, carrer del Pi, It, a les deu del
toui, junt amb una dona.
vespre, puntualissimament.
Es deia _loan Poch, afiliat al Sin-

COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despatxat els següents assumptes:
Informe en l'expedient relatiu a la
denúncia formulada per l'Ajuntament

que instrueix el sumad, les visceres
d'ambdós cadàvers han estat remeses,
per al seu anàlisi, al Laboratori médico-legal.

• cinc, la comedia

Ä

▪
LA 11IMILIOPPAT
tarda, Ata

estarle de qua re, sació
ee, el grandiós &S de

Gran Teatre Comtal I
Gran Cbaema Bohèmia

.
"
- 11
efe MI" 111419
A lea di!, especial, Lee bes

C01_ 4M

Teatre Barcelona

eralesetribedemsedrededmede

Companyla de eernedlee
ANTONI MARTIANEZ

44444~44••••••~«..+.
1 Monumental - Pedró
Walkyria

EL GRAN
IGALEOTOi

tas ctunica tu un acta Luna
mtel.

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de sis. La formosa
comedia en guaira artes, de
Georges Obnct,
EUPC BEIVOLAY
Nit, a un quart d'on24. La
caricatura de tragèdia en
guata jornades, en vera,

Ave], diseabte, dia 5: totuma el
ovina, primer round: Ele amas
ma orada; Una promesa 1 des
mil duras; M'Innata; Eta de tiaraIlaa, per “El". Dlumenge, sil: lo.
nena ei cuiro, segon round; 1E1 ven
ella.

amb algun ripi, de Pere
- Nutran Sera,
La reneanza de Don menda

. 1t 5 [ami; pelliala
,a .imooraa
>era la
amasa super troiticcian dingrla por
7.E",t ItÇGRA.r.

Demi, diunaerage, tarda, LE

fuerza bruta i La venganzr
de Don Siendo. Nit. La van.
ganta de Don Mando.

DE ZENDA
PRJ.Seltif.RO
Inedanta ItILLUlfen.)

seed444444444direeeigee,

eeeedgeedreeeededesere***4"

ELDORADO

COLISEULM

%Otee de varletats

adaguifies filma 1 les grane

estrelles de varletats.
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de clac. MI., a les 10,
projeccid de noables pe! -I1_

entes. Suecia

dausarias

Avui, dissabte , gran tut de
LA CASA DEL MISTERI,
drama policiac de gran interés, per Didac Powetl;
NOVETATS UNIVERSAL,
número 84; DE MALA
SORT, per el cmv- hoy linot
Gibson, i PERRERIES, número 2, eérnica.—Diumenge, UNA BODA INESPERADA, PROGRAMA AJURIA,
coméédia dramàtica, per
Marion Davies.

de la formosa

INARGARIDA GRACIL
Debut delle célebres barristes Las

Poppracu. Debut de

Maub and Hanya balls tiasies,i fantàstics.

Extt, ductt
Idel-Alr.TrIo
a popuilarlsairna artista
ANALIA D'ISAURA
El gran

CHEVALIER
,Demà, diumenge, tres sesMona extraordinäries. A dos
Quarts de quatre:
AMALUI DE 'SAURA'
A les sis i a les deu,
CHEVALIER AMALIA DE
N'AURA
w44441.144444esosid444444%.,

bos000bffl0004444•94s000s5e
Teatre Còmic
Oran . rompanyla Internacional de
CINC EQUESTAIL 1 AWIACCIONS
dirda per Vb ILLY FREDLANI

,

NOTA: Es despatxen butaguas numeradas per a la

C48 d'una relea,
dala pobres, 1.

2; L'emperador

Diana - Argentina
Excélsior

ELS 4 eiUGOS

Jora loaras
Ale) LINDA

LUIN

(dues senyoretes musical.)
ANEEN AND WOOD
combinadas excèntriques.
GOLDO« AND SEEDY
Cornee Cieno;
SENYORETA JEANETTE
cavalls en illbertat.
SIONVOR SACHA
Volteu a la Richard
NOVETAT SENSACIONAL
SANDENS?? - SABERS??
amb el Seu emocionant exercici de
Et BliZsC DE PEDRA
rebotent-Udatriunt el paidor

Avui, L'emperna» dele pobres, I; Un trae per a dos, Con.

tesela D'Harta, Extraceione
sena dolor, Jeme Otbripied.

Cinema Princesa
Via

ea+

! TEATRE VICTORIA f

AVIS
PER DONAR LLOC. AL

1 MUNTATGE DE LES
OBRES QUE TE EN PRE-

PARACIO AQUESTA EMPRESA, SE SUSPENENjLES
FUNCIONO FINS A NOU
AVIS

L'EMPRESA
144444n•••••441 • 4-9444444444

CINEMES -

IN44444.44.1444444444440.ffl
Saló Catalunya
011n14 MIMA DI »Da
Notable' mostea 1 ario,

Aummeat reememare

*mil, (111481fle, panültim das del t
gratidlós till: Salema (Artistas 1
Sle is ) , ado rable eme«. da.
MI 91ezlineva, la Detonas mes eart•
5mal, ara/Alca I de gran noyetst.
riiit erearlidet 191 lestratie mote,

r in

g

disertiatssima mema& d'amblent

t

r

t 'UllO ts triaren) a SulaAL Trompead mala meilfeta, r0e legid %

31115 4: lawl844 PitIlt. Domas, altaasease, dure, ele te MIS* tvii. e
giran estrena: II 1146 de istmeola, Y
oporptuona presentaeld. filmar«, r
11•3111•1, Tarar par la .
1133 Igr11Parta
/ Unsre
Masa. Trauntarld
dala "rgiren-er titta". tiattaprettpate 1144041

/armarlas de Enlata, Por tugal y America,
AMIMIO

LA HERNIA

11/11•Weili ei del sspERFEcr, Agrie« edito& I pe..
'sean« amerlea
ele aparen elaittc seo.
1111raid3. ene restollia al ea es up ara.
no Ca marta gel
ginel"etet 14elaels res: r
oSueteeorna;eirice lenculicarr
e
n
de rheritta
teremeadura). 4,006 peasetes es regatea a qul ds.
inosari al ~tren« Se minares tap altea mena d'embala( ni
enriar se abasta ves I salar ass neersikla aparen. Anemia erawia*
II e • a Mi s al. Casa p aseo. Censor Ama., ta mema a Vesste.MIL Oln la atarea).

•e

llORLINE

,11n•n•

dessa al eaball el He maM gebeltiu 1 0.3 de resoluta
Avui, dissabte, 5 d'abril, a tres
quarts 4e deu de la nit.
II! CONCERT DE QUARESMA
Recitad d'orgue pel famds orgaRecital d'àries de %roen%
Hamlet i Bar" per la oontralt
CONCEPCIO CALLAO
Deploració final de l'Oratori La
f lila de slephtd. de Carieeiza4 per
a solista.

ORFEO CATALA
i grans orgues. III part per l'Oh&
fed Cabal*: 'Un miracle de Sant
Ramon", de Schindlet; " D iven
Sant", de Nicolau, i Psalm-dres
CL, de Cesar Frank. Localilais

PRODUCES HORLINEt

-

ese Isrit • Osar
tatabarnento OALJAAU ouveRte. f. Ilt
TEMO Ce 1:11111USTEA. ta • uutasau)

.

difa

zi n eassemasi

1 1 1

II 1

1

extranjeros

acreditades
Vda. de

▪ bigenicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxrail, tall angles, doble plantilla de cuiro
111

150

a

▪ 14:"
1111

I 1

Salvador Alsina
Pasa je del Credito. 4- BARCELONA

M

Ptes.

Metano

Tima da luxe it patas baratfastind. Espardenyes amb
▪ fa de goma, de* de ese pasotas Paren

II

I II

II II

DIVERSOS —

de medicamentos legItimos
vssu el unible general de la can
que N la gratas

! g nu mmmm
u
n
n
N

LLANA
TINGUEU

DOU C8p1101e. titulada 1:411111)(1.

rador deis pobres, projeclant-

se el primer.—Diflune, tot t•xits,
entre ells Ele amare d'un prin-

cap o El °lamedal de la vida,
jota de la Casa Linveriial; Sonant el miro, i epartit en dotze
rounals, projetant-se el primer,
per Felegant Reginald Denny;

e44444444444.44.4eoes

I

u CAZA

CULLERETES
230

II
ii

II

•
•

II
•

CASAmaNTS
MISAS& DI CASA

st+0441H144414+1+04ire-4404-19414149

•

•

—

tine 1 fustes. a gentes« en ab macanees Corta Caugawas. 644 (ea.
ore Moren i Liarla). Tel. II d. P.

SCIITO
*al

PASTILLES

VALDA

teueitis3LOVZOOISDICOS011,1«

iit.

ildteetyliDatte1•A<MA I
MIL Miar manean

III
13

•
U
Poden visitar-se els •
dies festius, de deu a •
una, i feiners, de cine
111
•
a set de la tarda
n
Curer Pere 1V 1 556 li
(tarnte municipal de o
Barcelona)

0,4 es latS.Pinbrdia...

SI no los Compren a CAIXES

milmvocolattio

Matriu, pell,

•

• ronda, marca "Metro", interpretat per Lerale Mono, Alfa •
• Terry, llamen Navarra i Illbrbare-la-Mar (exclusiva d'a. •
•
• quieta empresa),

Ternes ido Xl. Pian

a bon preu. Caree, ye
putein1,1 rene
l'arenal, 96, entreS01.

yErir. C asa, ra6 la muela', Sant
istdre, 38 Badalona.

LI (010Itr4ar Ice 10 II
ApARE aie r 1.3. Zetas Tensar, ama
Ale xae13 I xaeel% fllrn Pote. 300 pts. pan,
Sant Gervall. 44. sena. Ytaible alssabt4
( z eda o clIumenge.

PERDUES
a la tarda es ta penare in
brimllel d'or, [totoral ami
plagues d'ivnel treballa', en el cnrs flema '
cerrero de Clan,. Cap. PUSe
da Grä.
"
cia, Corts Cztainnes 1 Braca. S'agraird 1 n, ",21,
el irildlnenr6 la desolan() al catear del
1108,
Linea, 37, tercer.

DIJOUS

LLOGUERS
viLmet AjoR Llof․,) tmaisbaie5 drorm-1:
sos, algua, el,c;ricilal Jan,. tros de
terra. Passatp, Marimon, 19, dreta

DIVERSES
HIPOTEQUES.dTMT"
....irm
tle"de

q

Irert c16, 5. A Pn

MORES

nom

J. LOPEZ

IIIMINONSIINIONISIOH1111111611411

Alatire d. la Pan, 4.

Marfi l 101911

LADILLAScABREs)

Nodels Ultima Noyetat

Exterminades en un mi n ut emb •

PÄRADELL

1

Tne Constenecid de tota
%PI,* Mese *e v.cie. SOL
511 5 . manero es.

MAGNE
--

44, CRRAt E, 44
11181113, 2

liquido urgent, a si,
pessetes. Pontanelia. 15. tercer, serena
mares " D'Imana

CASA RERE

c °pire
a Callaba Glrellerft. TII•
La" elneelOn1 Set trances t
VIES URINARIES.
la

pin

406 IZIOTtt4L-•
a.t

"Irendri
t . iiVr2tatt as sine,

TarTORRENT,
DENTISTA tana
risa«. 14. 110 3 • 1. Proas ecoobseles.

piraste.
TAPISSOS
La ree„...
m"
«ametalada en «piteen rellgtesoa «pe

sise pendoNst d• astro/ reat.
oleagrallies. inc. Fabr icar» de memo
1 toottlurea.--Ito ~Pm Ame ',MUY
ie~a ea«. P. NeettaImm. IMaera. 4

UNA PESSETA-Put coeitcu.130 penates.
unnnannenniannannannunitunnnennnannenainni
I 11141 Ponsiernasal.
IIIIMORINSISMRIMIIIMMUIMaaniiiianZa•••••4•111111•111•
111111111••••4111 M411•111111•1111111111111111111411111111•••••111114•••111•11111•1111111•111111111111111•31111••••111111111SWI 111111•1111111•311111•••••.•••111110
•

4144441Peeeeesseevotdege

ermouth "AQUILA ROSSÄ"

es

\,;n

ESTILOGRAF/QUES

malta atan-Si& a s. Telar,» 11115 A.

PREUS

FARMACIA PARADELL.COMteMselt28.11AACCLONA

rondo. Esteve

meneo'. Tetaron 5191 A

a la tapa i mai d'altra loan&

1:insecticida

ven estabilidad« d., romesUblei

Majar, II l 13. Palautordern..

bufeta, próstata

•

que.

k al

CiOslaits; 6. 11 a 1511a1
económica per a
emplea« 1 obrera.

•

•
•

e

•

Especials traciamants per
alloient rapta de les
llArit
TU1S
I

podreu estar segure de tes&
LES VERITABLES

deu

VENDES

a

quadrat

Vener i ,

0'50 pessetes

sífilis, impotincia

PASTILLES VALDA
ambeL

Ltvan e lotee lee d'oler(/' a

numerados per a la gimió especial de les sis de
demb.--Denti, diumenge, matinal. Estrena de 44 diapeaar
• de mutare *N, (exelusiva). Nit, estrena de El patrona de

a

a

•

del Dentar Monta&
Mambla Pla Doqueria,
neo. 6, primera
(MIL Hospital 1 SI. PMU

Veritable tilismán

No

Ctig4ri944)

• OrquestrIna Sudé. Sale de reunió dio Duerna' Mantenidos
Avui, dissabte, Aotualltata taaumont, últim dis; El elan?
•
▪ de Menor (exclusiva) gran éxit; El guarda del musca, de
broma. Exit de Una núvia per a des (exclusi v a). P er Vide
• Dena.
•
NOTA: Avni, dissable, de sis a vuit, i demä, diumenge1
dur
ti
nt
la
aessid
matinal
d'onze
a
una,
es
despatxaran
Mita•
•

vanidor, ben situnt3,
peu tramvla, amb fagana als carrera Allrisa -March, All-bey i

CLINICA
VIES URINAR I ES

Procuren-v0 5
--1as tot seguit, perb refuseu senas
miranseata lea pastillas qu'os ofereixin a la menuda
a preu d'uns cantinas;
les lila son sempre imitacions.

renIilesevo milede

KUR SAAL
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pera ter front a lea conseqüències d'un retrediuDOTS
PRESERVAN i TONIFICAN
ele Branquia 1 els Pulmons
COMPLETAN el traetamant d'un Catarro.
una Laringitis, o una Bronquitis inveterada.
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EN VEND A.
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INAUGURACIO
Diumenge tic Ramo, a . la Larda.

Quintana
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n

TURO-PARK
Pròxima obertura

1878

dedicada a la venta de toda citase

• Carrer ANSELM CLAVA 9 (Final 18 bu flamS11) •
&kaane cande Dopraltort Sant francesa).
.IMivaaausua

n • 2429

Casa fundada en

• VENDES AL DETALL

0112/1511111~13
•

Medicameglos

CALÇAT

ESPORTS - FUTBOL

adune de te legitimidad da plenas

1au..... G.,.....ei

a taquilla.

- -

ae, le cal vera ese

AMA *MOMIA! Obture progreaalva per eta salida
Untes> 6. • DEPILAD» (sed. t audened) e.. POLVOS (mili
eitherens> rso.• CIIIEMA (rata les arrugues): 2 • 50. - Neta 41
DENTÍFRICA tea emprbelta efervescente> 5. • SATHOL
MONTRY (sala adnerele per • baya de peal 3'50. • SANIBEL a
(tometadta at barbina. per e regenerar el caben 3'50.

nista

»ALTER DRWENSKY

~dele socarre
ea medicado)» di.
psedrapreesta no>

segura.
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Sempre el millor conjunt de
programes. Avui, dissabte. extraorcianari programa: Ele des
separata tramamos, grandIssima cinta dramitica, de gran
sensació, que es el grata iza de
la temporada: Turmell de
ruxa, interessant filio de gran
argument, interpretat pel gran
artista Douglas :Uno Lean, A..11)ria; Susanne, sorprenent film
de gran senimeid, una venta
de la pantalla, creació-lejoia
de la eminent artista Mabel
Normand. del programa dels
arlistes associats; L'honor d'un
mart, asstinipte americio; EI €1•10
fa la gana, gran broma.—Demä, nit, estrena de la sensa_
cional super-serie, repartida en

per 50 ~c.

Curada
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CONCERTS

l'elan /dedos Catalana

—

1 l
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Gragea potenciales de) Dr. Seieril
Indicadas especialmente a los agotado& en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
aitos), y para conservar hasta la extrema veja,
ein violen tar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad,
vsstu. a puie. frasea, lema, llamada le las
Flores. 14; ramada Wart Princesa. 7 y Principales

•

Especias

REAL SPORTIAIG DE GIJON
(campió d'Astúries) contra
F. C. DARCELONA•
(Campió de Catalunya)
Camp del E. C. Barcelona (Les
Corts)
Preus: Entrada, 2 pessetes; tri.
huna, 6 pessetes; preferències,
pessetes; gola, 2 pessetes; populars, 150 pessetes.

Aval, dtssabte, tarda, a dos quarls
Se cinc, gran manare. NIt a dos
ti larts de tau, tunca) de gla, %Lulo
ate debuts, sis.

1

1.1

radicalnuate co. lis

veeei 54 cabe& biaza.
Eu caballa blanca, *5( Mal Arel, son enumeran coas
bulla de venos. Sou encara ifores llanuras ~Os tabas
blanca, us envelleixess.
Tesis si dret 5 4-Jenes de rebelar-yes coma menta
lafeetlets. Acedas a Fide tocad diem 1 aconsellalget
erfireoe arel, Atrae d'Hornee.
Moteas la dame* momea cleseace en Mena
tasseni. Tintura proa:4usìva. absoluta/me bohemias
mas cap placea tbaic • ose, seaae ni oesbea 4 nitras
04. No en las* Periedid 'a regidora" no es fari mal .
»Me que al coadari. ademts 4 tciroarlos al
Iba color primitiu, tia surte:mi i ondulara, treipat-lca la
Caspa 1 evitant-loo ?alopecia.
Agaß Oca aliada es taa fama ama apfleacid, tense bureo*, sea» olot dasettaelable.

Programa

.5-a-. lItiSIIIlitiiSiCiISila

cial, La reina Carolina o El pro-

defer da maese, arfe«, folio
corporal, anémica» y ~111N1106
de las arpe.» yudo. las arailleeemenee de
la Ncereseraie • agearissate serene, por
crónicas y tebaida ase am. ae carea :gema y

MANO?

Campionat d'Espanya de Futbol
Demà, diumenge, 6 d'abril, a les
quatre de la tarda,

Avui, Ensenyant el mestre,
Coneixeu ele vostres martts, La
Ingenua, Cagant a la mar Gla-

nadarme asearpeatarnas
das aenuaalea). eameacio emstel,frir

Perlalits,gt •

per escaues sosidala. P er Momo Pon inetendlit Pes
sealalgaa. No Siepoota tia.> cae» — Le mutis de que

sessió ESPECIAL de diu.
menge,

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

U N iA
ti-dEan ÄDAD-c9F)(t)Ai
memoria,

me, Saetee, tarda I nIt, «Ana
plOgraineli. Cine exila. Les diNoticies pelifeeles El mazne Pat.
Set 1 Un Reo per a des; /a forinffl contenta COMemittlet tartana;
la Interessant ca °Emplea, 1 tire
Mera Jornada de In rolosSal peal.
sala L'amparador tale potree.

i i'eatreenta Untura y
essirttere. Nit, a un quart
ibe, Lee Id» mandan i la jo-

,

Mi une
Iteahles, eeaseeis»ni tiraste. ‚er »hie Peneson, kvaia.-4iniet, Iie• ala
1:t irret.-etrertry
• Arree

ei millor I
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