ameos 1

1

Atenas, 7. — EtRetasas ha deslíe ' sols
calla restablir la stibirtudif7'
del 'sable i evitar la inoeréneía deis militar, en la po-:::.
litica.—fiavas, ' 1
I
rameavaiiiimmininimimimie,

ramas de Arisia. re= 141914
vean ~mas
earuara ete». es 1 se..—Twaten lAtesn
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A LA VIGILIA DEL "RIPORT DELS EIPERTS"

U FILM MIMADA ENTE LES HUCHAS EL PACTE
DE MOTE
1

Una quant mesos enrera, quan arribàvem As dilluns ala

a
Redacció, veiem en una de Tes taules un gran munt de periódic
enfaixats. Era la Premsa comarcal de Catalunya. En els darrers
anys havia anat creixent. Cada vegada eren més nombroses les
fulles que apareixien a les comarques. Cada cegada era més considerable Ilur tiratge. Cada vegada era també més pronunciada
l'orientació política i espiritual dels collegues forans.
Nosaltres teniern un goig especial a rompre les faixes d'aaquests periòdics. Passant eis ulls per llurs planes. entre articles
de
de caràcter local i gasetilles on s'amplificava el registre civil
els
escrits
treballa
política,
s
trobàvem
elte
,
poblacion
diverses
les
doctrinals, les ràfegues d'idealisme. I una compenetració essencial ens feia estimar les fulles arribades de tots els indrets de la
nostra terra.
Per això sentim ara, cada dilluns, una recama en comprovar que munt de periòdics posats sobre la taula ha minvat. La
Mera de la Premsa comarcal, que s'havia atapeït molt, s'ha anat
esc/arissant . Actualment no es publiquen sinó la meitat dels periòdics que es publicaven mig any enrera. I això no implica
cap minva del sentiment català.
Les causes d'aquests buits en la filera comarcal, tot essent
en el fons iguals, apareixen diverses externament. Ui ha periòdics que han plegat pel voler dels redactora, avançant-se potser
als esdeveniments. N'hi ha d'al tres que han vist multiplicar-se
ó. N'hi ha, per fi, que s'han trobat
les dificultats de publicaci
sense impremta, o que han sentit la mancança de cooperacions
que els eren necessàries.
La Premsa comarcal és "petita prensa". Algun personatge
dels que ara figuren a la nova Mancotnunitat podria anomenarla Premsa ínfima. red) la importancia dels periòdics no esta en
el tiratge, ni en la mida de les pagines, ni en el pes del paper.
Hi ha rotatius de la "gran premsa", que quotidianament llencen
al carrer pillen i milers d'exemplars, i que davant d'un moviment polític, o d'un corrent d'opinió, o simplement d'unes eleccions. no tenen cap mena d'influència sobre el poble. Una grossa
part del tiratge d'aquesta premsa está destinada a convertir-se
en paper d'embolicar o d'altres usos pitjors. Pot ésser dividida
la premsa d'un país en diaris amb anima i diaria sense anima.
Quan no flameja una idea en les planes d'un periòdic, aquest,
per exemplars que tiri, per esqueles que porti, per anuncia que
publiqui, és un diari migrat.
Menuts periòdics de fora, d'un poblet muntanyenc o d'una
vila de la plana, poden tenir més influència sobre el poble, i per
tant inés importancia efectiva, que els rotatius fets a base de
paper. Per això avui hom nota els buits temporals deis periòdics

Parte, abril..
El lector hatträ pogut seguir
a la seeció telegrafiea el gran
moviment diplomàtic que en
aquests últims dies hi ha Itagut
entre Paris i Londres. Les cartea oreuades do älicdouald a
Poincare, les converses Litigades a Londres entre el primer
ministre anglés i l'ambaixador
de França, les !largues explicaenana que d'a q uesta teta- han
donat els corresponsals tolegrafies, demostren que hi ha
probablement plantejats a sota
aigua, d'una manera especialment activa, tots-els problemes
de la pau.
Les dues grans qüestions
ctels nostres dios, les raparacons i el pacte de garantia. es
on, tant a Paria com a Londres, cona si tinguessin una relació de causalitat. Paró no se
sap ben be, a l'hora d'atacar la
resolució a foris, si l'arranjament de les reparacions ha
d'ésser previ a la construcció
del pacte de garantia que ha
de. salvaguardar la seguretat ne
Freno o si el pacte de garatatia es l'únic canal per converltr,
davant de l'Alemanya oficialment insolvent, les reparacious
en realitats.
Bainville. que s'In de considerar després cfNerbete com un
deis tnés fidels repetidors del
•pensament de la diplomàcia
francesa. posava no fa gaire el
problema en aquests termes
clarissims:
"El senyor Macelonald creu
que una vegada les reparacions
siguin sistematitzades (gràcies
a les comarques que tenien encesa la llàntia de l'idealisme. Si als experta) lo seguretat vindrä
tota sola. tota vegada que Aleun mati o un vespre deixessin d'aparèixer definitivament certs
manya podrä participar a la
diaris de copie tiratge, el buit es notaria molt menys.
zaai•s t is s d'asseguranDes- d'aquest lloc—que voldríem que fos una torre de ruai- fostabraFrança.
alza 6s. a la
ces clis
ta des d'on es vela, en cos i en esperit, la nostra Catalunya— nidal de
de Nacions. EI senyor
dediquem cordialissim record enyoradís als collegues desapare- Poincare pensa que les reparaguts. Els teniem corn a bons amics que setmanalment venien a cions, segons el sistema dels
veure'ns i amb els quals sosteniem la silenciosa conversa de ka experts, no tindran possibilitat
lectura. Davant el munt minvat dels periòdics comarcals que els d'esser realitzades siamés en el
dilluns trobein a la Redacció, pensem en l'alegria de les futures cas que abaste el problema de
resolt. As a
rebrotades. tina de les coses més profundes i més belles de la la segureSat sigui
doctrina cristiana és el dogma de la resurrecció. Mentrestant, dir, norees PIS el cas que record
Franca i Anglaterra sigui
creixen actualment les edicions catalanes literàries, de tota me- entre
manifest i complet."
colora.
na i de tots
Per probar la superiorital
la posició del senyor Poincaré,
que As manifesta, evidontment.
des d'un principi... que se'ls poden Bainville posa sin exemple. fina-

La Política

PROCESSAMENTS
Ha estat dictas pel jutjat militar
ante de processament, en causa instruida per suposats desordres ptiblics
i danys i perjudicis cansas al senyor
Andreu Martínez Vargas, contra
N'Octavi Salto. i En Feliu Milkt,
com a (,resident secretari, respectivament, de l'Associació Catalana d'Eschanta.
Els processats gaudeixen de (libe,
tal provisional sense flanco
ALCALDE DESTITUIT
Ha estat des tust del scu canee,
pri governador, ¡'alcaide de Caldea
de Montbuy, En Francesc Torras Sa...el, que ocupara aquest !loe des del
d'a as del mes passat. El scu nomeWnlent 7-1:1 ',rodiar molla (otras yeso
pera gens ni mica que l'hagin destitult.
Ilom fa avinent en aquesta ocasió
cl prestigi i honradesa política del
destituit.
BATALLA DE FLORS
Al "ramillete de flores" que Indalcci Prieto dedicà al senyor Le,
ePax, els de "El Progreso" contesten,
per Ihir banda, oferint un "ramillete"
no u:cuy! esplimdidtez-dipulat
a
Per
Bilbao.
llett's en aquí 11$10 mostra:
- Scta y Aznar, si no han protegido
"todavía" a Prieto, le protegerán
pronto. Mientras tanto, Indalecio Prie-'
to va explotando sus poderosas amistades. entre las que descuellan la de
la Ltga Monärquica de Vizcaya y las
de las omnipotentes Compatlias "Los
Altos Hornos" y "La Vizcaya"." Y
a propósito de estas Compaftias, ¿se
acuerda Prkto—ya que tan "enterado" demuestra estar de otros asuntos—la comisión que "Los Altos Hornos" y "La Vizcaya" "nos dieron"
por 103 barcos que compraron? Es un
detalle interesante que le ofrecemos

para que pueda seguir combatiéndonos
por inmorales."
Quan varen' reproduje part del "ramillete" d'En Prieto, ja rompieron,
que no es quedaría sense corresponQuicio de la banda deis partidaria d'En
Lerrarur. Es, rameatax, r» 'match'

amolar de gerailesa.
Ara, tractant-se d'en 'match", le
d'esperar que es gro/me/ere" partida.
pie d'un catad i de l'alter.
bert

Pe la lastre Pende fem saeteo

quedar tata dos.
L'AJUNTAMENT D'IGUALADA
S'ha constituit l'Ajuntament dio».
lada, havent-se elegit alcalde a N'Emili Orfila, ex-director de les Escales de l'Ateneu i ex-amic d'En Maeso.
HOMENATGE A L'EX-ALCALDE DE TERRASSA
C i or-egidors que integraren el dar.
rer Ajuntomcnt de Terrassa han acordat oferir un pergamí al que fou alcalde, senyor Josep Freira.
ACLARIMENT
"La Vea de Catalunya" fa un oda.
riment respecte al regidor barccloni
En Santiago de la Riva , fent constar
que so es tracta de l'ex-conscller de
ti Mancomunilot. senyor Santiago de
Rana, sisó d'un 'timbre de la rad social "Riva y García".

ginru—diu—ou r sigu in adoptades les conclusions dels experta
i que en virtut d'aque.st acord

es portin a la präctica. Imaginen, a més a mes. que Alernanya no es ronformi amb el noti
reglament. i que es presenti el
ras dlaver d'aplicar sancions
contra el manca: p e& d'alesnanya . Si no hi ha un acord
entre Franca i Anglaterra. so-

bre aquestes sancions. emana
Bainville. com possible que
puguin asser aplicarles?
Es exude. pPró poi:ser seria
perdre ternps mutare de vista.
en aquest punt. la fatalilat. Sš
a Anodaterra Ii nteressas d'una

L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REY.
Dissabta fou destiluit l'Anattament
de Molina de Rei; eis regidora elegil., per cok:sil:u: r el non es reuniren
en sessió, arardnui no occertar el caerec.

Directori vist
"Claridge" de Paris
El

Ens di:ten de París:
"L'arribada de La Nación, de Buenas Aires. a Europa. amb let declaracions republicanes de l' ex -ministre
del rei senyor Santiago #1ba ha fet
impressió en els nacht espanyole de
París. L'Alba. a Paris, vía al Claridge, l'hotel mis car de tota. Encara
que alguna nit se l'ha ein al dancing
de La Rolande, de Montparnasse, fa
una vida retirada i és mostra sempre
molt reservas. De tota manera, es
evident que l'Alba cada dia e; relaciona amb més gent, predominantment
espanyols. Malgrat el silenci obstinat de l'Alba, us puc dir, perqui ho
si per persones del seu entourage mis

buba, que l'ex-ministre d'Afers estrangers es mostra molt esperançat i
ambici
ó. que mai. El as Es que al
Claridge shi sera parlar cada dia mis
metal* i s'hi empezado amb moltes
persones conegudes, habituals . de l'hall
del Pelase, de Madrid.;

manera primäria el garant r
la seguretat do Franca, airó ja
estarle resol,. Si Inglaterra estigia& interessada vitalment
el problema di' Ir; repararions,
la sistematilza r i , i seria la un
fe'. No cal oblidar gire loa (tire_
K-nrirs entre Franpa i Anglaterra da y ant d'Alemanva romenearen l'endemä de l'artnislici. A
mesura que VII passant rl emps
aquestes diferénri es surten dels
detalls* i de les peillos diverses

conreprions i pu g en fins a lea
hi p es generals. Av ni. la di s tersitat de visió ts v ato,cduta. Hom
diria que rada pais Inri/da
la seva história, i la história

de Franca no As raids que una
mierra intermitent. ara contra
Inglaterra. ara rontra Alemanya Les guerres ron!ra

dels reis alemanys
d'Espan y a (eIn Aust s \ no
són mas que un peilt episodi
de Ita Huila del Rin. La mollarquia. la rail/oka p i& l'imperi. la
república han bausa do doblegar-se a la inrixorabilitat
questa trä g ira hei del pandol
que regeix la hisfória do França. Es. una Ilci constant, i les
maniobres navals anglesese
Pollenea—les mée fiarles de la
história—reali t za rles a la maltat del ramf de Tohlon a BIzerta la demostren una vegada
mes.
Qui s'bavia d'aprontar fatalment de rafluixament, per no
dir de la mort. de l'Entesa
via d'Asser Alemanya. La lúatbria d'Alemanva és plena d'alts
1 buzos semblante als que un
/tome de quaranta anys ha pogut veure ea aquell pata en el
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article interessant i documentatlfssim sobre la situació actual del Tirol de Sud, comarca
gerranica situada al Nord del
'frenti, que havia format part
tle l'Austria i que Itälia va ane-

ELECCIONS ITALIANES

RESULTATS

COSE DONEN

CRIN 1111011 it
NOMES ELS CONTRARIS PROVOQUEN INCI.
DENTS :: EL TANT PER CENT DEIS VOTANTE;
ES MOLT SUPERIOR AL QUE ES CALCULAVA

Full de dietari

g rieil' atm,

1.: 11 1
11.1.1.1S10

Hom ha dit que al lona de Vänima porten, oil desmai (referint-se a
rarbre gracias de les branques raisudes) llom ha dit que hi partem
una harpa lii ha qui diu que hi portent un infant.,,
Totes aquestes hipótesis i mohos
altres de semblan t tarannä són molt
respectables i jo no tinc cap motiu
per drixar-les de respectar.
Cree, de tosa manera, que al ton,
de l'atenta, posas que hl porten, alguna cosa. hi porten, un automóbil. La
illusia Inés generalitzad a , la que nia
en l'anima de l'obrer, com co la del
petit burgas, corn en la de l'aristòcrata tronat, és la de posseir un automöbil. La senyora dedal i la noia de
quinze anys, el matrimoni arnb fills
i el matrimoni estera; el politic i el
fabrican:. el literat i l'isrtista. tothoin
ha pensar ntensame nt: "Si jo tenia
un automóbil... quan Miguen un automdbil... ara, amb un autornäbil..."
Feo la prora: 'agafeu a qualsevol
pel braç i dernaneu-E , "vea, amic
meu. quina marca preferiu?"
L'interpella t . sia qui sia, no mostrarà
gaire estranye s a . Insistiu, si cal. Acabara cenfessam-vo s que el seu ideal
es un X Sedan de da HP., o uit Z limousine de 12 HP.. o un V obert de
41)
Possibletnent, el vostre amic no té
la tués vaga possibilita t d'arribar a
tenir automòbil. Tantnateix, ja veieu,
hi pensa; ha triat la seca marca. ha
resolt la seca carrosseria. ha decidit
I
el nombre de cavalls que li consté...
no ha pas fet a la babalä totes aqueotes operacions. Impugneu-les-hi: no
trigarä a explicar- vos fil per randa
la causa de cada una 'te res seves
preferincies.
L'erudició automobilística és una de
les rnés :mueras en la nostra époea.
Els nostres infants arflenea més acial
a distingir un Ford d'un Rollo Royce
que no a distingi r una B d'una V.
Molts senyors respectables que ignoren tranquillament Yexisténcia del senyor Baroja, s'ofendrien si gosäveu
suposar que no testen nocions del que
val o deitta -de valer un aurnmóbil i
que són capaços de mesurar les Eferancies que separen un Citroen d'un
Hispano-Suissa.
Aquesta saturad :5 de coneixements
automobilístks em sembla molt oportuna, ara que els • carrea s de Bareelocameecen a fer goig a causa >e
l'abundor de vehicles i de la mescolanea de marques. Sempre Es bo, sempre és bo de conèixer el mal de qué
hem de morir.
Carlee Soldevila

EL TEXT DESTINAT A
AQUESTA PAGINA
HA PASSAT PER
‘" ,LA CFXSURA
,

Ie

Amb aquest Mal mateix publica Robert Dell ad periòdic
beral angläs "The Nation" un

LES

xar-se després de la gran guerra.
La dita comarca esta präcticamont en masas deis feixistes.
Roma, 7. — Segons noticies
Remarca Dedl que no s'ha de robustes a última hora d'anit
confondre els feixistes amb Itä- passada, el nombre d'electors
mateixa sèrie.
tia, de la mateixa manera que que ha pres part en les votaUn tú. curiós és notar': el
s'ha de confondre un malalt cions en tota Italia passen del
de la rapidesa amb que els po- no
amb la malaltia que sofreix. El 6 per IDO.
litio de l'actual depressió
Es confirma, com ja es doilalhib. que exerceix la
manya han tornat a usar el prefecto
autoritat al Tirol meridio- nava per descomptat, que la
lAxic que podrfem anomenar seva
candidatura governamental ha
activista. per no qualificar-lo nal ha empres una frenètica tingut nombrosos éstas.— H ad'una manera mis expressiva. acció italianitzadora, passant vas.
A Francia fins les persones que per damunt dels drets de les
RESULTATS PARCIALS
tenen quasi professionalment minories garantits per la SoRoma, 7. — Es coneixen els
una idea pessimista d'Alemanya cietat de les Nacions, i que en
estan admirats dels darrers es- aquest cas estan admesos per resultats electorals de les dues
deveniments: absolució de Lu- la ltälia en un solemne tractat terceres parta de les seccions
per cinquanta uro provincies.
dendorff, discursos de Strese- diplomätie.
Qui conegui la situació del Segons aquests resultats. la
mann. de Marx. nota alemanya
retasant el control militar. De- Trenti llalla sota la dominació Insta del Govern ha obtingut
chlidament as fàcil ésser pro- austriaca, se sent colpit per 1.437,252 vots, o sigui un 64
l'analogia que ofereix l'actual per cent, contra 828,810 vota
feta parlanl di' coses d'Alemanya. Seria pueril potser creure situació del Tiro! del Sud. D'a- de les minories que sets reque totes aquestes manifesta- quella regid muntanyesa n'han parteixen en la següent forma:
cions responen a la campanya volgut fer un territori tot d'una sociallistes unitaria, 158,634;
electoral, són purament i sim- peça, a despit . d'esser italiä en rnaximalistes, 150,055; comuplement posicions demagógi- la seva part meridional i gar-' nistes, 87,381; populars,
mies adobtade.s en vista de les mamo en la seva part septen- 242,9'73; republicana, 39,610.
Ha votat un 62 per cent ele(
eleccions. i aiab perqué s'ha de trional. Quan pertanyia a Aussuposar que si els oradors es- tritt, patien els habitants del Gens, mentre que l'any 1921 vos'
triejtate han adoptat sus lexic Sud. Ara que pertany a Italia, tä un 58 per cent. —Havas,
violent du perqub 01 pala el de- pateixen els habitants del Nord. EL GOVERN OBTE UN FEIX
mana.
Els tirolesos són tractats
DE DIPUTATS
La conclusliS és aquesta: a la avui en la forma com eren tracRoma, 7.—De dotze milions
vigilia de les conclusions dels tats els trentins abans, o una d'electora a teta ltblia. n'han
experts, la situació te més prn- mira pitjor. Els austríaca vouns set milions.
fundament inconcluent que mai. ltea germanitzar el Trenti, i els votat
El Govern ha obtingut una
Josep Pla
italiana volen hatinitzar el Sud- gran majoria en quant als reTirrd. La lluita contra la llen- sultats coneguts fins ara, que
gua ;i el carnicter propi deis són les dues terceres parts deis
dits palios mostrh aspectes lloce.—Ilavas.
semblants.
EL TANT PER CENT DE VOLa 'lengua escolar, que al TANTS HA ESTAT MOLT MES

,

•

,

curs de la seva vida. La histórla
d'Alemanya es lambe un dise
que es repeteix ininterrompudament. Els polltics de les apoques do depressió parlen de la
mateixa manera i usen les mateixes paraules. Els de les èpoques brillants semblen de la

El Tirol del Sod
sota els feixistes

,

relegaahsebillieg

la italiaa en corta gratis de
l'ensenyament, segons dieposi-

einns dictades fa mig any. El
pla italia s'encamina a la Ralla-

nització progressive en maté-,
Fi:! docent.

Han estat canviats eas noms

de. rnolts carrera i edificis

tiro-

lesos, essent substitults els
volts noms histörics i tradicioniels per norns de caient italiä,
que. aplicals a un pafs germänic. prenert un lo l'hilen'. •
aixf. com en temp de la dominació austríaca al Trentf, el
seu noto geogràfic italiä era
perseguit, avui ds perseguit
Tirol meridional aquest nona

germanio. El prefecto no vol
que es digui Sud-Tirol. Cal dir,
segons les seves ordres. Alt
/sitie' su Atocino.

alr. Robert Dell Jutja secas,

remenl aquesta politice, que
Irriba detestable, fans des del
mint de mira del gon gust i
de la mesura intellectual. Els
tirolesos no sial avenen. Fas
(platee dipulats qtte el Tirol clel
Sud tenia a la dissolta GarnSra de lipulats d'Italia, han
presentat a la Societat de les
Nacions tira plany fonarmint•at

amla mimbrosos documents
A. Mudo"' 1 Virpill
•Mk.

Converses filo
lógiques
(Continuacid)
(Págs. 138 i 139. ) En la segona edtció del Diccionari figura carió com a
preferible a carteó, i cortrofina es troba reemplaeat per eartolina. Es tracta
de dos ricas de procedencia italiana,
derivats, respectivamen t , de carta i
(Mofa. Dient-ne en la 'lengua pastada castró i carió, és indubtable, com
• ens ha fet remarcar alma que la segana forma PA preferible a la primera, que si no havem encara gosat
a haudejar en la segona edició és per
la gran extensió que tenen en la l'engua pastada ella i el seus derivats (encartranar, etc.). Quan a cartrolina,
amb la r de cartrd, no té aguant del
moment que s'admet erutó.
(Pags. 143, sat i 162.) Al costat
de les grafies chor, choro!, chorejar i
I diarista sbn admeses, com a preferibles, cor, coral, enrejar i corista. La
conservació, en har, del digraf grecohall th no tenia altre objecte que establir una distinció gräfica entre aquest
rnot, traducció de 'toro, 1 el mot co,,
traducci6 de corazón. Vio, pera, que
la llengua pbsseeix moles parells de
mote que es troben en el cas de ces
(=coread») i cor (=coro) sense que
pera« a distingir-ici ir*
_

ba,AVX''

Roma, 7—Com a impressi6
general, hi ha la de que la tendennia abstencionista ha perdut
nana de terreny, malgrat la propaganda feta per corta fracció
del partit popular i pels maximalistes.
Mentan en les elertions del
Govern Nifti vota un quaranta
per cent i en les de Giolitti un
cinquanta sis, la dades conopides ja donen un cinquanta
set; I acinesia xara sera probablement mes elevada 'un cop
s'hagi aconsegult reunir lobs
els resultats.
No cal obliiar que un vint
per cent h'electors italiano san
absents. emigrats a l'estranger
o a l'exèrcit i l'armada.
La votació ha estat més elevada proporcionalmen t a les
gt • ans ciutats.

A Florencia votà el va/llanta
per cent. A Macona, el setenta
cinc. A Milite l setanta dos. A
la Italia Meridiona l . el tant -per
Ceul de votants els superior al
normal.
Les impressions sen per tot
arree que la candidatura nacional e. feixista °tate un nombro
de vota superior a les previsions fetes.—Havas.
NO ES CONEIXE N ENCARA ELS
RESULTATS CONCRETS
Roma, 7. — A migdia no es tenien
mes que resultar , fragmenta ris de les
rma d'esenstiai
riel.„eccr,ior. La n oca fo
met d'acanear resultats fins a
conèixer la qua si totalitat dels escrutinis parcials . Les dades reunides es
refereixe n a les poblacions importants,
mancant les dle les poblacions rurals.
Els incidents han estar rarissims,
lins al punt que aquesta Iluita electoral
ha estar de les que s'han desenrottlat
amb mis ordre i. calma—Hacas.
ficament i sense que Rus identitat de
forma ofereixi cap gros inconvenient,
no podia deixar-se de reconaixer que
la taó invocada per conservar el digraf
grecollati eh en el mot cor (=coro)
era ben feble per justificar l'adopció,
en un sol mot, d'una transcripció que
pugna amb les convencions ortogräfiques del catalä. Pesó as mis aix6
Jiu decidir la Secció filológica a proa
posar la substitució de la grafia- eher
per la grafia cer—, i és que aquella
grafia, degut d'una banda al seu atilament en la !lengua (citar en front de
calera, caracter. quirtirgic, arquitecte, etc.) i d'altra banda al fet d'ocórrer en un mot que, en tant que reemplace el vulgar coro, és un neologisme, ha provocas ja entre malta (cut
la pronúncia tror. EI bandejament de
la grafia cho r allibera, aixl, la &urna
d'una gratia due, a canvi d'un avantatge més imaginari que real, iderebi
un inconvenient altrament m6s greu
que el que el tractua d'evitar.

MORTS, COL.LISIONS, DETE14.
CIONS I DISTURBIS
LA PREMSA, PERO, DIU QUE
LES ELECCIONS S'HAN CELEBRAT AMB RELATIVA TRAN-,

QUIL.LITAT

Roma, 7. — Segons les informacions
dels periadics, es corrobora que d'tma
manera general les eleccions gima
desenrotllat amb una relativa trua.
quillitat.
El "Giornale d'ItMia" din que —
ad
comunista ha estat mort a Tivoli.
Alguns feixistes han estat morts
en diversos pobles. També en elige
nes localitats sisan registrat intent;
de saqueig a determinadei cooperan
tices de consum.
A Varese i Modugno bi ha hagi
collisions sagnants. •
"Il Messagiero" anuncia CM ah
guns lelmistes ban usas Imita a Com
reggio.
A Näpols han estat desinente 34
ex- arditis en mines que alarmaseis
els veinats deis pobles veanbiane.—.
..! ..
Hayas.
e INCIDENTS A SARRO, PA-,

LERM, BARI, RAVIGO I
SIAPOLS
Roma, 7. — Les elecelorui

llàiia

•

s'han desenrotIlat anda

tota Ilibertat, essent de posa
importància els incidents esdita

vinguts.
e A Sarno alguna partidaria MI

la candidatura d'oposició al Goa

vern, han engegat treta
MIS actas de violänela contri'
uns feixistes. Tambd 'a Paler-s
naq„»,e,e_ajltres . oposicionistes
para, per la qual cosa torete
detinguts en gran nombre per,
la palicia.
Es diu que a Bari, u Raviget
i a Nàpols bi ha bagut Agrias'
Ileugers incidents.—Ravas .•
I PO4

LA REUNID DEL GRAN

CONSELL
CAP A L'ORGAMTZACIO
RARQUICA DEL FEIXISME
París, 7.—De Roma li comuniquen
al "Petit Parisien" que als Cerdea
ministerials s'assegura que el president senyor Mussolini té en mima

immediat diversos programes croe-

dre admnistratiu; entre els gneis figura l'organittació d'una jerarquie
Entre el partit feixista.
En vista d'ató, ha estas convocat el Gran Consell Feixista per al
dia 12 del corrent. en el qual Consell el senyor Mussolini ocuparä k
presidéncia i pronuncian un eiscurew
esposara els resultat"* präctics obtinguts en les eteccions, passant després a parlar de les relaciona del
partit feixista amb el tutor Parlament.—Havas.
ES DESMENT L'HOST1LITAT

D'ITAL La AL PROJECTAT
vtA'rGE A MADRID DELS SOBIRANS ROMANESOS
Roma, 7. — Es desment ofi.
cialment la pretesa acci6 italiaa

na contra Romania, encamina-.
da, entre altres coses. a posar
obstacles al viatge dels sobi.
rans rotnanesos a Madrid. En
realitat aquests rumor! tenen
per objecte crear una atmosfea
ra de desconfiança Internado.'

nal anti-italiana.—Ravas.

UNA MINA A LA DERIVA
Génova, 7. — Ahir va 5 1'
vista una mina de color obscue
65

111

44'
det......
agrlaau9dearlivNaoprdelei 9v,o2Itlanataru

Hayas

UiDI D'UN PROFESSOR

el al>.
Roma, 7.—Ahir te
nyor Mornigliano, professor de Fila
sofia i L'eres d'aqueas* Uniyeraitat

—Hayas.

OBITUARI

Roma, 7.— Ha mort
senyor SacceL—Havu.

DE BOXA

FIRPO VENÇ PER KNOCK-OVE
AL PRIMER ROUND A
ALREICH
Buenos Aires, 7. — En el match

boxa celebrat ahir, Firpo va /hose,
per k. o al primer round al ser eres
trincara Alreich.—Haves.
ROMANIA LLIURA I IUGOSLA.
VIA QUATRE POBLES 1 DIJES

ILLES DEL DANUBI
Belgrad, 7 • — Les enseriaste ~O

nuez han evacuas i lliurat a Ilerndia
vi& quatre pobks i dues illes del
e
petilez
autd, donaat sal siab complIm
naeordat mi el Trama ee
1). Pakt _da ireateres.--nene.,
DIM
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En una fabrica dc productos quiinies del correr c'e \'erneda diotoenge a la nit Ci tan robar una
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FIRA DE MOSTRES
Sueca-a coto succceix ceda any que
itiguns particulars viAten
irr.lusirrel3
ty. ¡AD toril de la Fira ehe Mostres i ola
r
ofercixtrn anuncia en catalcgs que no
es publiquen o que es publiquen tense
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,tada dia te da 5 a d"
q uarts ue b, t ti.l.a4 a l ' aLtieri„ 0,0 5. de Y o ti.
1-. VN NOI
GR.'iYISS 13.3
Abir. a das quarts de deu dii vespre, cl
Ikaraon liugu:t; de 14
çue vm al correr de la Sz. li , b•
ritat. b:d. primer, fa< anxilial al dis.
pcnsari éc Sant Astdr:-u. per presea.
tan fractura de fzs enes .cames,
pronbstie gravi3Sim, causados ea
haver : lo atropeIlat loo tren de
Nord al pas a nivell de la
rambla de Santa F.ulálla.

[A

FHIATATECA

32IC

PRII.1i:Ar.1.2IT
r.cla 11:eze

AGRE.:_zSIONS
r.!:1' mías:211 d'esquedra de Santa
Cranzatet per aren a la diooid jut;at tiMividu joter Cints Benavides. natural de a movinea
Atneria, per •baver al:redil en batael :111 co la 1. 4.2Va arr.ant,
:
d roair feri jd .t.nib una aiiivet.
0..10 tarnbe agredi la bes. ..) amaat
Segura. ozasionant-li una fe.
• arnb
rnmc:s gara‘et. tete s de
pronästiz r(serrat, havent-se-ii trobat
amb
cometé cl delicte.
CARDUS
Portaforr:ssa,16
UN JOVE AGAFAT l'EL TREN

El i..)Ve 3e.,..1) Masas Pla, de 16
anys , natural de Tusä i dortniilrat a la casa de Peges "Can Rapi - , del terrne dz Sent BE dc
ce creuar ten pas a nivel: de
la : nie. dE ferrucarril de id. S. A. feo
agaiat per en tren de mercadcries
per
en gren o: tat fao tras-

•

CARVI DE L'OR
Mermes Or

• lrebet.
• noma.
• Mermo
•
•• trinas
•
• Mares
0041n

a

Nc 1 1111.'S PECOPODI111 de 13ZIPC111011;1. 1121nbla de Calalunya, SO,
o ein sr•(.41 ida , pos exacle I
be12.1 . : p J5i'01-trida.

SEGONA 1dNPOSIÇi*I0 CANINA
INTERNACIONAL
c.1,..:rza lx insc:Mció dels
gessos yo a aquesla expo.slcirlr canina,
la qual le celebrara el vinent mes de
11111'11. Ac;r2st5 inscripció es 10:0 : ter a
la piaga Cra..lanya. 21, pral., t'ara tal
el dia 25 del que 5^1r, de sis a vuit
E.SC.A...V.DOL 1 BARALLES
•
11:01sol e1..,111,1'.. a de Sardanyo.
E. 1'e,...re.0 il disposici de; jvr.at ( Is
yen! ) de lird 00Ifet Jusep Mad re Sancirik
er.
.Montivar. (.1:azanü.,
Edk.en1 lierrero Tonas , natural da
pe 1. 11:a‘“ sestingut
baYailes. de 1...s quals resnhit coma.
trJrzt l'Eurs vni; havent prcZutt a nt(2s
117:_'S U:1 19:1 esca::dol a la vi:. pu.
•
Idtca.

ptIN PERIAL
AVIS ALS MESTRES
L'hz.bi!itat de les Eeotcs pasfives de:
Mcsi5:cri In...cional , prM:ari pagara,
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FE RROCARRILS I TRAMVIES AE0PB1*
Orense \'1g0.
Anda/usas. . .
canal sEbre
. .

Y»

2: .

g6 ;1 '

e7r..ir5 tota interessant canferncia,
ressenyant una excursió al . Pic d'Anno,
passant per la Vall d'Aran. i2ns!rant-

.a
non:mases projecolons. Lacte
con:encara a las eet: de la nit.
EXQUIStDA
SA LEGA -rima SIBERIA,
det.1.1',5C, pesserles
F.10FiTADELLA SIBERIA.
a 1 :0 Latir:a 1/8.

FOIE CIMS SIBERIA, a
lìlil latera
LLAR() PUR SIBERIA, a
VICEMS FERRER I COMPA.
NYIA: Pla
ca de Catalunyz,
número 12, Telef, 112 A.

és la

il

IE R

CUESL'T
L'Agrupad/5 Fo:cgrafica ' de Ca la1nya inaugurara el d.:a 23 del (j,:e 80127
un curser e,! proded:rnent a les tintes
grasses, el cual anird a carrec de 1 aseese7, tecr.le rAgnipació, senyer
.Terdi Vidal
Essent limitada la k:scripció, hozn
mece 5 tots aquells que dosirgin as<1 0 11:-4:: que passin per Pcstatge social
(Caere: Arilrau, a:. pral Te:5 e!, dirs

ascrilda cll I
prups
per a

hi1113113

N'era lollid

Criden Catenció per llur b
ratura, els preus que lene
mareate a les Vai:reilerles Unja
INglada, Rambla de les Flors, 8,
Ronda de Sant Antoni, 5. Mis
articles; no és d'esta
-nyar.does,qut
establiments es vegin sempre
plens de eompradors,

tat distribuides de la següent manera'
! O p-0. < ! es a Genar Gracia, carrer
l'Aulora;tu, sepan. i 5 pessetes a E
lis Er stere. Ce.:7er Arc del Teatre, nits
mere, 47, f. t:mer.

CAL-„ÇATS
Especialitat

A. Itg,SPALL
eçrtatrrissl, 13

Rffle+C-C"44+:44-K»,2-3444e-seeffl-,1
Iree+MS.N444e444344+0444444,
A. E„ 2UPITER

UM 2 al'14 d'Abril 1924
ELS 11F.TAL.LURGICS
TC.egranta trames al presiden; del
Directori i sets-secretari tninisteri
Firiances 1 Treball:
"'Madrid. —
Industria:
hEgca CUtpur ;trió OZicial, ¿avara
l'amenaca que significa campanya a
favor tupreestó caciecicto atnb Aleman Ya, fa avir.ent a V. E. greus conSeytIVIIC125 supreeno, la que el

CINTES PER A PALMES
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Fiortal de l'Angel, 15 i 17
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PELAYO, 7

Ditunenge passat trague lloc a id<'
a rge oc l'Agrupació Excursionista
J'p'er la inaugurar::: do
cte Ectografies, msanitzada per
1.,
Secaid fotográfica.
Aqucsta Exposici6, que resulta d'un
Seil c:::;ratt 1 que ha tnerescut raolts
claglb per l'acusad:, bcicrcib
cbres expondee, pot eszer visitada tots
cis dies itiners, de nora o ente Ce la
i ‚lt. 1 dies festius, do dera a una del
raigdia 1 de çuatre ni t eit de la tarda.

• el
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JAIME SAURET

Telèfon 779 A
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LAVABOS -BANYERES
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feiners, de set a no:: o de deu a do
de la r.:t. per tal de donar-los t
/nena de detalls.
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NOTA . —Rebudes les n o vetats de la temporada.
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I SERVEIS DELS MOSSOS
la ES2i..:ADRA
Aquest C30 ha
tli segiiews
serveis:
Per robaton, 5; per fan, 24; per
iniracció de les ordenances governatires, 4; per infracció de . L Ni de
caca. 7; per danys a ia proptetat. 13;
rec1arnate judida:mem, 7; per ferales
i lesions. S: pm basen ter escäpul de
la llar materna. a: per insults i 2.170pellzment. 4; per rapte d'una noia, 1 ;
ree escarn: a la rellgiO. a; per :rate.,
mora!, i ; desertor de lesdrc!t. 1:
autor dincends 1: presurnpre ralo.d'incendi. 1; per tallar i f renar arbtes:
te; ptr infringir el regiament Ce polida de ce: retires. 5: per.inifingir !e
Pci de pesca. 5; per amenaces de mon,
1. Toral, ioz.

14'02

rg

'ra yo- continua en eirculxió esra l.cl'itzat respecte ¿bloc i'pers •,s:eix diferencia gran entre cost d'anides aleraanys
att]b relamo i .salaris Respecte a Fan:cm:ea rm comprar minerals ierro es- °
pany9is no pot influir, ja gire noranta
1120 CCJI! 10.112051 s ' expor%.a Anskte:-.
70 , i cerrpres e:•. - cmany, representza
dd rein m r - , ”/ D ...tenso interes. "naCi.011:: , " reciente che:7 imanten:mera. —
Ei saluda atentantent
Presiden! 2,1c1denta!, !c..quien Ribera."
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VALORA

otertes 1 qae iCX HOME CAE I ES MATA
CII tot cas no kiwi< caracter
A Cornená. Emill Messegue Lacruz
Fina de '01.3tIcs, 01011 cada an>. 2.11‘ja
Garc0a. 'de 57 n'y, d'edat, solter, nalinceen, dels vidusuials porque co es
tur!!! de Va '.511B; 41.4,:e1:6 ¡le la Pladc:Nin sorprende en Ja leva bona ie.
ca!. i sense dOtItICill, s'estimba d'un5
dratzt meteco d aleada. Fin Ira5lladal
A les cases deis sen>.-cars es beu • un4
disnea. Ot, mor; al dia següent,
Citarn - Gors, el:aucta verd, sec.
• con,ctolU:mia de les icrades que hatoa 30iett.
UN ALTIZE • ITOPELL
Josep Zamora S- te,
Caffer del
Dr, NONTrIAA. Alrwons O 8 pel1 1 es.
Carine. bou ato tu '.13t por un •Irant- oca. Caut, C.81.a1.-_ne5. 539, aerri., ;ral.
contaste:1s al colCL.ANDESTIN.1
ze 1 ((V', &':111(,. n .'
•
11,1,15C.i desqoadti de ?Ion:cada
a dispo,r icie daquella
ealdia la dalia Casili:;ra Torres
Ferrer, de . sa . Loys d'edat. casz..!1,
mesiressa 6 una casa de pre. stimeiC. . la
clandestinainm1
aquell tome borri ansuneirat do San!
Jean TeinU foa dcnrguda ur.a pu51.E. ve•ma d'at,mcsta c:atat,

MATI
Joacittim Eusçucts Cozar. de 7.1
anys, S..n Pau, 19, primer, al cLientiri Ven. A dos qual lo d'onze.
- Pece Falqués Falques, de 45 anys.
S,krates, 4.5, al cementiri de Sant
Andreu. A les den.
Francesc Rabasa PadrO, de 64 2111,
Travessera Sant Martí, 2 2 . al ccincntiri Nun. A les enii.
Mora. de
Joan
any. Santa Tei la. 5, i . runcr, al tizneatiri Vell. A les deu.
Ant,hia Bosch Ramal, de lo meses. Maca Comercial. al Cc/i/en1:ri N'U!. A h.< don.
Rosa Prado Elane, de 17
Vil:../T9d, 107, ai cun.entiri Non A
les vuit.
EadiriV172.0.3 I3orrall, de 49 a _rs .
quad, al Ce111,lt1ei
Itera,
A los non.
P.ntónia Solanas Den' , de 67
anys, Felip Gil, 9, cl cemcntiri
Sant Cervasi. A de.s quarts d'onzc.
Jcsap Martin Bayo, de a anys,
Asimonatkn, 35, pruncr, al cuneaNcu.
1.1ndeeu
TAIMA
Lg2T
Ricard Vallds Martínez, de 17
prcner.t.
•
otro a, ltosszlló, 220 al cent en ti: i
t rie •
Nou. A dos quarts d'e quatre. '
—Ep'_rani de Fortuny de Carpi,
rduit
ES an3s, Casp, 31, al ceinemiri Vell.
ele una o!x216 de; sur Lle
eA dos quarts de quatre.
planin P.e(c. e2., que / J:11.:2/1
Jcsep Vinyals IVIatarreciona. de 76 •
e . 3 112au.frer11 guau Icaco necessusr
attys, ttaflic,lti Carol, 99, al cCulent.ri O allelar
71ob-Tt.ta núm. t
Duna'
V:11. A les quatre.
cenrorro rarti.rinr . 1 nra. c...n
1 metesltea
prop!.
))).o1.11.....).3 I ti, LI))a
‘'Nassari Parnedilfa Azo, de 65 anys el
nou es,. e.
la
f.. 1 prerns- Casp. 99 , al e:mentid Vell. A los 05 ,,
1'.<11 101,u 1 11,.;
111
/,1“. augtres.
.,;•111..
0.01 1.,
Elvira Fontanilla Saura!, de 52
CesLuzen..^. cut
P. e L:11,15411:111.
sayo. V.dencia, 57e, al r:;!ntentiri -de
L..
,f,..J.,
51.ret,
5:40 COLIel,..a. U. ;:,celetla.
Sant tierva5.1. A le‘dues.
Frauesc Girnin.ez Gim2nez, de
ACCIDENTS DEL TREItALL
72 erres. Pujarlas, 129. el cunentiri
Ceneeperó Castilla Cdniez, 1recie Srint Andreu. A les tres.
1):,;lan! a una fii lir:ca del emrer del
Doz Castre. (;e 60 anys.
Dos de
d'un InuntaPere
<94. A les qtratre.
C4eg1,25.
•
Alo"y Gabriel, de o anys.
elt•es ccstclies
a meo
Sardanya, 65, al cementiri Nou. A
Ice tres.
FUNERALS
!Ala la2a CIC,A23:0
En Valenti Iglesias i Aran. Molí
IPP.; n.J.I.C1.... tintAS CO tales 01e.:1el dia 31 de marc. Avui , a des quarts
ta.
S.
Pret..
I
Tallers, rl2ru. 11
6t
crrnze. als Cer.nelites.
- Na Rosa Maria Riera i Giralt.
MES ATI`.0PELLS •
Mor: cl dia 29 de /114“: AN'11.
Al cm,-er de la Lic,, t_eberta, daden. e Santa María del
Nou.
. vant iEl c..zrer e:ti Gall. un'cotve
Frederic Estere i L'Usó,
rl el di:. 9 dc m g rq. A ya-. te dos 1 del treret r..... ag rttà u ;lean 'Andreu
Zatont i I; cau r,a erci.tusions a l'eser,carts d'otte a la Casi de Cani cama dre:a i ma,eg..racnt
tat.
general.
A la 1...tea
Sartt •.etrane,
TOPAI-JA
Al cerrer dc Pene IV toparen U/1 del crrer del l'aradis, u:. amo
Amadeu Abarsi 1 11 causa
trainvia i un autOmnibus, resultan: pella
raseedcs al pit.
ferit el passatger 3oren Manuel Sollen de diverses er051005 a )3 D-1..n
RE'31-2-,:unzr.0
'peu esquerres i conto ,-.id a la draa..
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CATAL
OLOT
Noticies diversa
Dimecres al mati, a l'edat de 59
anys, naori quasi sobtadament l'inPla-

dustrial En Josep Casadernont
nes, persona que d'amura amb penerals simpaties. Havia figuras camelepee al partit republica, essent
en el
git regidor en 1903, seguint
carrec fina el juay de 1907 i •dufou tinent
rant el bienni de 1902-4
de
d'alcalde, preedint la Con:jable

Governació. Actualment, simpatitzant atnb la santa causa catalana,
amb
era regidor i tinent d'alcalde
la presidencia de la Comissió de
Finances de l'Ajuntame nt de vocals
associats.
Dijous, a les cine, tingué Boa el
seu enterrament, que constituí una
veritable manifestada de dol.
— Amb gran activitat s'esta prosubcedint a la installació eléctrica del
palie
terrània del nou iluniina t
passei gde Blay, el qua!, amb dl i
l'arranjament general dit dit passeig, que també s'estä, ultimant,
produirà un bon afecte.
al pla
— Segueix aloviaquejant
i nevant a la muntanya. El fred és
quasi tan viu cont en ple hivern,
TARRAGONA
Fasta artística :-: Abres noticies
Amb un ple de gom a gom se celebra al Coliseu Mundial la fasta artistica organitzada per i a benefici
de l'Associació de la Premsa dagusta ciutat.
— Sha reunit la Junta provincial crEspectacles, liavent acordar
autoritzar a En Julia Duch, propiatari del teatre-cine, perquè pugui
substituir les eixides laterals per altres al frontis de l'adifici, en la forma cera ho tenia demanat el senyor
Duch a l'esmentada Junta.
— El general governador
tal com ho sollcità la Comissió provincial, ha desestimar els recursos
Sergi i Aveli Nicolau, en contra de
d'aleada interposats pels senyors
l'acord de l'Ajuntament en el qual
es designa a N'Antoni Hortet per
tal de substituir el secretad en les
ocres absències i malalties, i
oficial primal- de secretaria,
quedant, de consegaent, feral l'acord
del Consistori.
— Ha marxat cap a Barcelona
el senyer carderyal-arquebisbe, per
tal de conferir ordres sagradas a alguns alvannes de la diòcesi taradonina. A Barcelona matear seran ordenats tres alumnas del nostre Se-

rniaari.

— El Collegi Oficial de Farmacautics d'aquesta provincia ha convocat assemblea general extraordi1:aria per al dia 13 del mes que som,
per tal de tractar de la reforma del
reu Reglament interior i d'altres
ajero hnpOrIlliS per a la alzase.

SABADELL
L'Oda/ Castellarene •
- L'Orfeó Castellarenc continua treballant 'ardid:sanear prescindint de
l'ambient general d'ara i aprenent
cada dia noves cançons de la terra
i cantant-les amb el delit mes apassionat. Grades a aquesta fe avui
l'Orfeó de Castellar té ja un raparto n nombrosissina matara els pocs
mesos de la seva fundada,.
Ara, recentment, acaba de guanyar
tun axit formidable, que encara ressona en cada casa dels cantaires
castellarencs i que ha deixat una
bella recordança florida en el nom
de la benentarita agrupada cultural.
El dia de la Mare de Deu, l'Orfe6
Castellarenc feu una visita al Poble
de Sentinenat, i no fou pas una visita a l'astil d'una ' t'orada", no fou
alia d'aliar a fer un dinar o un tramar. Fon, simplement, altar a expandir l'art veritable a aquella deliciosa contrada vallesana. L'Orfe6
Castellarenc, i al seu cap el piastra
diractor, En Joan Padró, anaren a
Sentmenat a oferir als seus velas un
ruigle de cançons: La primera fou
"El cant a la senyera", del mestre
Planas, que fou acollit anib una
gran ovada, una de les mas llargues
ovacions de tota la festa 1 després "Els tres tambors", del mestre
Lamben, i "La sardana de les
molases", d'En Morera (que entusiasma a tothom), i "El cant a la
senyera", d'En Mine. La acedó de
lides de l'Orfe6 canta "Muntanyenca", de Narcisa Freixes; "Nupclal",
de Lamote de Grignon, i "La revetlla de Sant Joan", del diestra
Mama, que aconseguf una ovació

del:rant.

Dona una exquisida varietat a la
fasta la interpretada de diversas
obrcs ple "Quintet Padr6", de la
nostra ciutat, que cada vegada qua
es prescrita en públic es mostra Inés
acieriqal i. amb una gran uaitat i
comprensió, excellint de les mi a rprelacions que donaren la "Rapaba
día número 2", de Liszt.
Es realment plaent acure raCtivl.
tat desplegada per a q uesta entitat
coral de Castellar 1 l'amorosiment
amb que fan totes les coses, essent
un exemple vivent per mostrar a altres villes i pobles de la nostra comarca, certament un ale adormila
en «gestiona que no •iguin c
asco -

.17* RUSSLt

Iroteld, cuide

ai*resla)IsrL
II entumir- se

brien atorgar-loa les mis efusivas

momees que una feota de gernsanor
entre l'Orteó Castellarene, totjust
nat, huta, acose pretensiona, i J'Orfed nostre, el benemèrit Orfe6 de
Sabadell, del qual teta n'hem fet
tants elogia sempre.
Un: feota aixl, preeisament en
aquests temps, cas tomaria una nüguata a armen arnbient tan enyoradía i del qual ara ene apar que en
siguen). orles.

• sous dis z
EL MINISTRE D'AFERS CONTINUA COMIUTENT
ELS ACORDS AMB LA MICUM AMB TOT, ELS

Guarra

ULTRANACIONALISTES TRIOMFEN A BAVIERA,
LA LABOR DEIS TECNICS TOCA A LA FI

':---afoecou, 7. -S'anuncia offalaimeut qUo Trotiski, completament restablert .de la leva
malaltia, tornarä dintre d'alguna dies a fer-so canee novament de tes sa y as funcione de
comissari del Departament de
la Guerra.
RUMIA ES PREPARA PER

LLEYDA

Sardanes Subhasta :-: El serme
Per 1ÄVUi esta anunciat al casal
del Grup Excursionista Lleydatá
una gran audicie de sardanas, a da•
ma d'un reputat quintes.
L'acta pronta tenir, ixit, con' da
anteriors.
-a- Irr al dia to del corrent esta anunciada la subhasta de les
obres de l'empedrat del costal esquerre del carrer de la Rambla de
Ferran.
— El dia 21 se celebrara a Pallerols la subasta per enagenar mil
tres cents pins procedents d'un incandi ocorregut al mont "Castell",
situat en aquell terma municipal.
— El delegas de Finances, cap
de la Secció de Pressupostos mun i cipals, ha dirigir a tots els alcaldes
d'aquesta provincia, perqua contestin a la major brevetat a diversos
extrema referents a l'impost de con-

Kiel ,Prássia), 7.—En una reunió
eleetotal celebrada ahir pe% pare
Po p ulista, el ministre d'Afers can-tragara, senyos: Stresemann, pronuncia
un discurs, en el qual g riposa els propósits del Govern del Reich sobre
la griestió de les reparadora.
"Alemanya—digue Stresemannno está actualment en condiciona
d'obtenir avantatges financiera a
canal de la prorrogada, dala acords
de • la Micum, que, com ja se sap,
acaben aquest mes." Afirma que
conträriament al que diuen el comunicats d'origen francés, els principala representants de- la indústria
de la Ruhr declararen que és completament impossíble prorrogar els
Strescmann recorda després que

suma.
— Ha sollicitat la corresponent
autorització per establir un collegi
no oficial a Arbeca el mestre
Francesa Rubinat Sans.
— Ahir es van come:lea r a rebre
les aigües proceffients &I canal d'Aralló i Catalunya per atendre a les
necessitats d'aquesta chitar metate
duren els treballa de la neteja de
les sèquies.
— En Miguel Campa Pallarés,
reí d'Artesa de Segre, ha sollicitat
la corresponent auturitzaciaa per establir un servei palia de corsais autorra:Aras entre el dit poble i Bala-

guer.

tin-

— El dia 21 del corrent
ara lloc a la Casa Consistorial
d'Aynet de Besan la subhasta per
enagenar tratan pins d'origen fraudulents proccdnet del mont "Biras d'Aratrös", d'aquell terme mumes

dits acords.
el cap del partit nacionalista, von
Ilergt, ha afirmat la voluntat del
sen Vartit, el qual tendeix a acabar
una pau definitiva, mitjançant una
serie de prestacions compatibles
amb la capacitar real d'Alemanya.
L'orador acaba el seu discurs insistint sobre la necessitat de normalitzar la situach'a exterior, essent
aplaudit,—Havas.
Kiel, 7.—En un discurs que va
pronunciar ahir el senyor Strese-

mann, parlant dels acords concertats
amb la iniesió interaliada de control de lariques i mines, va dir que
els Bailes británica han anunciat que
negarien determinara acidia en el
cas que aquells fossin maritinguts.
El ministre d'Afers estrangers digué també que desitjaria que littforme dels técnics servís de base
per determinar les prestacions en es-

picie a efectuar durant el periode de
moratòria, establir la quantia dels
lliuraments que han de fer-se a Erança i resoldre d'una manera financiera la prórroga deis acords connicipal.
— El Ndia ro del corrent tindrà certats anib la "Ilicum", afegint que
lloc a les Cases Consistorials d'Is la impossibilitat d'efectuar noves
bars d'Urgell la subbasta de les prestacions pogués engendrar una
herbes i drets d'Escorxador de res- noca apoca de resistència passiva.
El senyor Stresernann va dir que
mentat poble, sota el pica de condicions que es troba de manifest els francesos han posar com a pretext
el manteniment d'aquesta realsile
l'Ajuntament.
a la secretaria
— Ha estar auxiliar a la Casa tanda per fer impossible tota conde Socors Manuel Garcia Gil, de versa de caräcter practic solne 111533 anys, de diversas ferides a la ca- t&ia de reparacions, acusant-los fira que li produi en una baralla el nalment de reincidir en llar actitud
per eludir les converses que han
seu cuayat, Màxim Morte.
— També ha estar assistit d'una de seguir a la presentada, de l'inferida al terç inferior del braç dret, forme deis t(:nnics.-11avas.
qualificada de pronòstic reservat, 3i..8 8.x CHUT UNA DOGERIA
EXCATAR EL POLLE CONTRA
En Josep Calbera Fort.
FRANCA
Se la va ter melare es treballa
Barmen, 7. — En un discurs
treballant.
pronuneiat altir pel canceller de
l'Impera declara que Alernanya,
MONTBLANC
cono a potancia veneuda, ha d'eSagnant suceda a Santa Colcma de fectuar i efectuara lea prestaMona suportables dintre an
Neme mora
Querall
l'extrern limit de la sa y a capaHa ingressat a la presa) d'aquesta
citut, i afegí que creta impossIvila Lluís Camina Torras, autor del hle
reaistir a una l'om:a supesagnant succés ocorregut al desnata
rior (mal avui éts Eranaa, per la
de la fábrica de Imana 1 teixits de
qual cosa seria una bogeria
N'Eusebi Farré, de Santa Coloma l'euitar el poble contra
ella,—
de Queralt.
hayas.
El Camino, que es un !tome d'uns EL CANCELLER
I L'INFORME
quarauta anys, feia Molts anys que
DEL S TECNICS
eslava empleat a la ausdita fabrica
Barrilera 7—En una reunid
com a MOSSO i cobrador, gaudint
electoral de 'parta comunista,
la confiança dels seus superiors. Fa el cancanea Marx, parlant de la
un cert remos que havent-se-li ob- qüestió de lea reparacione, diservas alguna irregularitat se li va gué que l'informe dels tbe,mcs
ordenar dcix,!..s d'habitar a la fabrino 'mata estat elevat a la Coca, CO una habitada de la qual vi- lil!Fihiá de azparacions.
via, creient que aixa, el faria reca(Juan l'informe aigui eonegut
pacitar i es corregiria, mes lluny psi Govern alemany, examinara
d'aixö, es diu que l'exaspera de tal
el seu contingut, amb anona do
manera, que deia que volia matar als resoldre la ritlestió, sl el qua
que tenien la culpa d'aqucll, sazona
s'imprima a Aletnanya no dis suell, mal fea
perior a fa capacitat del rple
DivencIrcs a la tarda, aprofitant perniet Fccononiia nacional ale_
tnt mamara que es trobava sol al inanylt.—fitlVas.
despatx, s'apode' a de dos cariutxos L'AC1IV11A1 1 t.".1,S PRINCEPS
de duros que juitt amb abra manada
ALENIANYB
lii havia darnunt una taula.
Londres, 7, — Telmarafiun de
senyor
Ferré, que va Berna al "Daily Mail" que esta
El fill del
,
/ pe.
I que plenament • danopetrat quo eis
tictac -ho, va u:crin: .aar-aa
ités i fugint ami) Chi datara va ante- nrilmeps nla atanys prenon•unts
naçarsh, amb tirar-li tintare trets al par/ ntolk a el i va en la ca mpanya
catl ui deia res, El criminal va diri- nacionalista quo del, da fa algnu teinpe vo prenetit ataragir-re a casa seva a cercar una pisznent a Alemunya.
tola automática, tirara da dineral
robats a una claveguera, i tornant
Sa aap qua el princep August
a la fábrica, va trobe a l'encarregat Guillen) presidí una reunió a la
principal i el fill de l'amo comen- Univereitat (12 norlin, en la qua/
tant el fea als guata engega els es reetamb. la (Icor:dudó a Altsinanya de pral del Schhiewi g,
treta de Forma, ferint mortalment
l'enaarregat i lleugerament u l'al- qu &Ion restiluitt a Dinamarca.
Ps1" la sa y a part, el plantea
tre, que se salva per atzar, puix un
Oscar, nasieti a uria
deis treta va anar a tocar-li a la
butaraea esquerra de l'armilla, on acupant-hi !loe preforeno, en la
portava el moneder amb duros,
notant-ic en la pell el "sang-trait"
produït pe' cog de la bala damunt
la moneda,
El ferit, que va morir a la matinada, duende de grana sofrIments,
ee dala Josep Niub6, era persona
ben considerada pel aeu torete afable. paja& de, fills l multar, que es
mesuras& d'un dala COSItell diques-

del if "remad do

debatas materiale.
P6ira bo,tsnmatefx, que alga din ta vila.
p ospiEssim sentir a Sabadell t'Orle&
Vassagel, interrogat pel lote,
4ffitaareare Me encara qua jaK. COafillaaa Mear Voutor doisdiepin:e da hm ajad las sonda lee ele : pea) negant tcat el que fe Mediada
•ildeatem temer, mime que hl mal al Mamut
loa taima, proa de
1*tciauoli ,
...tal un

qual es defensava un programa
qme coMPren i entre aitree
punta, la necesaitat de restaurar la ntonargula, Iluitar
contra els doinocrates Juana
d'abolir el Tractat do Versalles,
—navas.
LES ELECCIONS BAVERESES
TRIOMFS DEIS ULTRANACIO•
NALISTES
Munich, 7. — Es come:icen a eaneixer els rasabais de les elocciorts per
representar en la Dieta bavaresa. Le
dadas recollides indiquen una victòria
dels elements ultranaciovaliates.— Ha.
vas.

Munich, 7. — Els resultats
Ibis per a les alecciona de la Dieta

bavarmasión els següents: ultranacio.
t'alistes, 1 e75, 000 vots; socialistas,
78,500; populistas, 59,800 ; comunistas,
4 8 , 000 ; nacionalistas, 12,700 ...Havu.
EL RESULTAT
DE LES ELECCIONS
Munich, 7. — Els resultats de les
eleccions en 57 eircumscripcions alce.
tonals, comprenent /a ciutat de Munich,
5611 els acaricias:
Populistes baveresw, 296,000; nado.
nalistes socialistas, bloc ultranacionalista rilapoo; socialistas, 541,000 ; comupistes, 77,00o; unió de campero', i
burgcsos, 72,000; bloc alemany damacarie d'uni6 dc camparíais baveresos,
24,000; nacionalistas i associacions pa-

triòtiques bavesases, 57,000; ristians
socialistas, ramo; partit populista ale-

many, 5,000,—Havas.
L'ALCALDE D'ESSINGEN MORTALMENT FERIT PER UN
GENDARME
Cotslenaa, 7. — La nit del 5
al 6 d'abril, l'alcalde d'Essin-

gen, senyor Merla, ha estat
mortalrnent ferit de dos treta al
cap ¡oca capa d'un quarler de
gendarmería aletnanya de la localitat.
Ila estat °bella una enquesta 150 1 jutjut alemany de Land au.
Tumbe la gendarmeria i le

seguretat franeeses han comentqat de realitzar una enquesta
per Mur part.—Ilavas.
SESSIO PLENARIA DEL COMITE DAWES :: EL LLIURAMENT DELE iNe.c.,RMES
Paris, 7. — El Primer Gomita, sola la presidencia del senyor Dawes, es s a. reunir ahir
diumenge en seasió plenaria,
examinant els textos anglas i
francas de Natural° que ha
d'ésser Iliurat a la Cornissi6 de
Itcparacions.
al ele dita textos no sólo apto
vate iminediatament, Pa cerlmaloja oficial del lliurament de
1 Informe tindra bloc dimocros
al matf, en Boa de dimarti, com
sita dit.—Havas.
Patas, 5, Avui al mal( ha
celebrat meló el Primer Comita de técnica, per aseabantan -se d'algunes rectificacions
propasadas pel sota - Colmad da
re dacció que afecten la traduocié francesa da Va:formo den.
nitiu.—Ilavas.

LES PONENCIES DELS COISIfTEs SEBAN LLIURADES
IVA EL MATI .4 LA COMISSIO
DE REPARACIONS
Parte, 7.—El ' Gomita Damas
ha acabat aguosas tarda la re.
visió de textos francenos 1 unglesos de la sa y a ponencia. •
Denlas es reunir- a per elan]
rolo per donar la trova aprovació datapitiva a /a impreesie
d'aclama 'dominica.
Lea dues ponencias, dix,1 la
del Cornitta M'fiennu coro la del
Comita Dawea, seran Iliuratlea
oficialment a la Goinissiú de
Reparacions Uncí:res al ¡no ti.
La publivació d'aquests
aumenta s'efectuara en acabar
la ism-, :se) de la C0011S81(5 do Bepa racions,—Havas.

L'actitud del Govern alemany
davant les conclusions
deis tècnics
París, 7.—Telegrafien de Berlin

d

"Pctit Parisien" que von Ifaltahn;
tengas pela periodistas, ha declama
que si la Comissió de Reparacions
aprovava 1 transmetla. ni povtrn alemany en al Ser:alai da pace dies les

*

•
timbrj-

111•Hte,

ESMENA DE MIL
VILLE CHAMBERLAIN REBUTIANT EL?
JECTE SOBRE ELS LLOGUERS MÁCDÄtiALD
NO EA DECIDIT LA CONDUCTi A SEGUIR
LA CAMERA 'ADOPTA UNA

Londres, 7.—Cambra dels Comuna. Cambra es consagra a discutir
—La Cimbra ha discutit en serena un altre projecte.
Malgrat aquesta 'derrota, no
lectura er projecte de hei sobre ele
sembla, per ara, probable le de,
%pers.
El Goma va posar en fartide pri- missió del (Jovern.—Havne.
mer del projeete de Dei tina modificual', que tendeix a imposar o les ES TEN LA DECLARACR)
A UNA GUERRA QUIMICA calma
de beneficiada de diversas loLondres, 7. — Telegrafien calitats la cal-raga dc pagar els. llo- DEL LOCAUT A TOTES.
de Stocolm al "Morning Post" guers dele llogaters sense feina.
LES DRASSANES
q ue les autorilats- soviètiques,
Mentre el senyor afacdonald parANGLESES
a l'enema que dediquen prefe- lava, do diputats laboristas manifesSouthampton, 7.—La majoria dels
rent cura a l'augment deis con- taren gran impaciencia contra els conmaritiras s'han neMagenta militars 1 aeris, miren servadors, que interrompieri continua- obrera dels tallara el treball dama.
gat a reerapreadre
d'intensificar ele preparatius oient el cap del Govera.
per
tant, que en
Es de témer,
d'una guerra química, trabaEl preside« va llover d'impone at, tots els tallara marítima anglesos
Ilant-so actualment en nombro- dre 1 obligar als onservadors que
patrona declaran el lock-out, segaste
seo fabriques 1 laboratoris rus. callanas,
esteva anonciat.—Haras.
51.15 en aquesta materia, amb
Per últim va Asar adoptada una es- VAGA SAGNANT A L'INDIA
aollaboració de diversos engi- mena, hag a' al Gavera, presentada pel
MORTS I FERITS
nyers alemanys.
diputat conservador senyor Neville
Cawnporc andia anglesa), ;7.—Un
Adhue la població loa estat Chasnbertain.
comunicat oficial precisa que,en
Invitada d'una manera enèrgica
La dita esmena, quo va ésser curo -d'uns desordres que esclataren
a aportar fonda per practicar adoptada per 221 vete contra amb nuatiu d'uta vaga de 5,000
experiències d'indole quimba 212 en mig de gran efervescen- obrera filactors, aquests tiraren paea gran eacalla.—Ijavas.
cia, diu
dres a la policia, la qual feu foc,
La Cambra, àdhuc desitjant desprh d'haver camprat tota ciaste
UN EMPRESTIT DELS
BOVIETS donar la más gran protecció als' de mitjans iauver donat els avisos
Paria, 7. — Telegrathin do l'opten i un mejor poder als de rigor. Resultaren quatre vaguistes morra i r8 ferits.
Londres al 'Tobo de Paria: no-- Tribunals en els casos neeessalectura
Eis policies tingueren
Jerritaa:
tificant oficialment que el Go- ris, rebutja en segonaque
jutde
1/ei,
aquest projecto
d'aquests la de greta.—Ifavas
vera deis Soviets está, disposat
ja
molt
injust,
tota
vegada
quo
Cawnporc (India anglesa),
emetre un emprèstit "a lot". carrega ele stmorsos destinats
vaguistes de les filatures d'aquesta
El Govern rus fa els majors
sonsa feina ‚sobre una franala
esforaos per tal que tingui èxit ca') particular de la conectiva- regaa haut tingut una sagnant teiiquest emprastit, que es deno- tat per tal comag uest projecte pada amb la Policia, de la (Mal bel
mina "Loteria Alatlana".— Ita- du Ileiaa un afecte retroactiu I, resultat tres murta i trenta . quatre
ferits.—Havas.
vas,
en fi, pernil?: perjudica en gran
manera la construcció d'edifiLa gesta: 25,000 morts
ci por als treballadora.
conclusions dels tictacs, el Gavera del
segun.el
senyor
Baldwin
Ade
en un rnes
Reich prendria ran idanrant una docisi4 Alemana a la Gambra quo s'obri
Lahore, 7. — A conseqüéa-se esperar el resultat de les eleceions,
ums dienusi5 par demanar al cla de l'epid.eraia 'dc p es l n han
pera que si muelles conclusions es
Govern, que ha estat derrotat,
transmetien al Govern alemany senas si Id ‚In infancia de presentar mort el passat mes de mara
persones.
la
Cornissi6
de
Reparaciatu
hagi
un nou projecte de ilei i d'ex- vint-i-cinc mil afortunadament,
que
L'epidamia;
adoptat una foaieiie respecte d'elles, el plicar sobre qui i cono es fiará.
Reich es veurá obligat e esperar.— Pes ar la carre a adels lloguers. tendeix a minyar.—Ilavas.
navas.
El senyor alacdonahr
con- VAGA D'EMPLEATS AL'MANI''
Iteran, 7,,— En amas centres ale terna que com quo el projecte
COMI DE BELFAST
mama es creu, malgrat de cartea de- de llei ha catad rebutjat, el °oDubtlia, 7. — Han estat traO2;
claracions del canceller Marx, i so- v era estudiara la linfa de con- lludats a aqueeta capital 12
bretot del ministre de Negocia Es- duela que adoptara.
alienaba que estaven asilats en,
Mona fine a densa 4 a saya un manicomi de Belfast, el pertrangers, senyer Stresemann, que lisforme de la Comissió de técnica prò- contestació sobro el punt do
sonal del qual es declara-en
sabre en quina forma sera pre.. vaga, tenint de substituir-lo
xim a ésser conegut oficial/wat, serà,
si no acceptat de pta. almenys acetoscntat el nou pro,jecto do Ilei, monienläniament soblals do
Finalmen t , el 'mayor Baldar:a l'Eslat Lliure.—Ilavas.
sas amb reserves, Sisase la imminincia de lat claman», cerro cardes go- retira la seva proposició i la
vernamentals serien molt menys reacis que ara, en avenir-se a In CM
clusions del dit informe.
DE GRECIA
DE FRANÇA
Sembla ésser molt dubt6e que el
Gavera actual, davant la finita eleci
toral alemanya, i davant la proximitat, a 111 ii, .de les eleecions fraile!, Diseussi6 de la ilei sobre LES DECLARACIÓNS DEL
ses, es commometi a un pla complet
socials
GENERAL VIETAKAS
de reparacions, i especialment en el
punt de la capacitat de pagament d'Alernanya. El mis probable és que es

linsiti a estudiar la qüestió de la me.
rateria i dala emprastits internadaants—Havas.
Un

informe sobre les i nfrac cions del Tractat

Els regiments clandestins
Londres, 7.—E1 "Dale Mal)"
dio que Macdonald isa rebut una
voluminosa concertó de documenta, contenint les infracatoas ttl Tractat tle Versalles
per part d'Alemanya, alai cont
les nombroses agitacions militara desenrotllades a la Ruhr.
Cornentant aquestes !atraccions, el rcdaatOr ptattic del dit
Mari precisa que adhue, als territoris ocupats, els alemanys
procedeixen a reclutes; voluntarias. Els reclutes, despeas
d'uns pretesos examinas física,
san incorporats a un regiment
el urant don satinanes. En
aques ts regiments. (PD són de
la Reichsweh r , practique caereicie de tir, aprenen a manejar
lee ametralladoree 1 Morera do
trinxera.
Els que tonen determlnades
aptituds queden mes tema en
Dice .—Huyas.
EL SANT PARE REP EL
SENYOR KRUPP

Roma, 7. — El Papa ha rebut
el seriyor Krupp, proPlotarl de
les mines d'Eseen i quo en
tcmps de mo,ntenyor Polla
Meseta, más tard Benet XV, era
secretar( de la Legactá do Prilsala al Vaticti.—litsvas.

assegurance s
a la Cambra

Paris, -7..—La Cambra ha continuat
aquest mar{ i aquesta tarda La discussió de la Ilei sobre las ¡asegurances social., ilei que compréis prop
cent vuitanta dos articles.
Després d'una intervenció del ministre del Treball que ha subratllat
Mutares qua té per fa Cambrr el vol
d'un projecte que, com aqueas, ha de
resieretü lr st eran manera en el país,
la Cambra acorda unànimement passar i la disemia dels artielcs.—fla.
e
vas.
AVUI SE CELEBRARA CONSELL DE MINIf•STItPS
Parle, 7. — idi ministres es
reunirart denla en Corleen sota
la presidencia del,senyor Millarand.—Havas.
PROXIM DISCURS POLITIC
DEL SENYOR POINCARE
París, 7. — "Le Matin" da, saber
que el senyor Kincara prasidira a
Yenalleo, dunas el mes actual, un
bolaga« do carácter popular, en el
qual pronuncia r:1 un gua dise tim pa_
Aquesta feota, que, sepas s'afirma,
s'organitzara d'un :nomina a nitre, se
celebrará al Palau do Versabas, amb
nsotiu de raniversari de la bisanua
del Traetat.—Ilavas,
DISCURS DE M. DE LASTEYRIE SOBRE LA VICTORIA
DEL FRANC
Tulle, 7.—En un discurs pronuncias ahir per l'ex-ministre suyos de
Lastey ric declara q ue la viddria
solida pel grane es du a raprovació
dele projectu fiscal*.
Franca, afee, ha recuperas Sotas
les quantitats amplament gastadas al
començament d'a questa batalla per
obtesdr malta a l'estrena«, i
cala or del Banc de Franca tomas •
intacta...4i"
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Liabpab 'f. Ele capitaas de
Viere« aviadora aan Yere Peal
Voltee, asaban de borle de
INAarbdrota do Villutova do En.,
jeotedro
l'le oprieltautier
edh
robde
itord
amb
,
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PRO DEL Tliiehlf DE LA
DEMOCRACIA
Ateues, 7.—El general Metaxas it* ?
arribar a aquasta capital.
Pec despnIs dz la sera arribada
pronunciä tat tliscUrS gtt el q ual Posits'
de relleu la micessitat dz ra,tablir la
sabina:a del pobla i evitar la higarancia dels militas en ICS (lastioe
politique5.
Bucarest, 7.—A consocqiila de,
motiva antisemitas dese.uretlats a
diversas ciutats universitariea,
(adiara ha dictat L hei match!. a
Bucare s t, Va:mama:a., T.eu-asaar 1
altres.—Havas.
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IlZtlalment e 1 e nostres
cliants cada dia , san 'mes
nontbroaos laut' les extraordinäries cuba jaca de
preus cure ele °ferino.
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hirrEohoLoGic, DE CATItgLUN'Y
o la 7 d'abril do 1024

'sudó i comentaria', sobre me: alles

Oaraut
pg QUARESUA

(Tema mese
a,-Xa ama asad* canean Oasseepcid
«mista aleaban,
•
Catalä
a1tt
Dniedry I
lama de clemente als quak es confie
torcer conoert de la drie que armes-.
1:geiliera editarla oemmitut en la

4

Mimes 'san dd Pedem» end
edad taudnentesa d'admirar novament
humee organista senyor. Develadas',
dekaPdea as Pratirama bel/ ina
tatuan; en el qual figuraven nona
gaire coneguta aquí: G. Hau
• Basel i P. Henel; Mozart, amb un
bastean "Andante", i el propi senyor
Drwensky amb una Impressió sobre
la postra caneé popular "Don Funda:o".
En l'exeeuei6 de totes aquestes obres
_ e• l gran artista manifesti eszaendidar
ment ks se facultats, despertant en
lot l'auditori el niés gran entusiasme.
Et certamen adutirable el set domim
de tots els recursos de l'orgue, i la
fantasia prodigiosa ami:e que combina

da registres i juga amb els contrasta
de timbre &ea a les seves interprei
Pepas un extraordinari encía
El senyor Drivensky • fou aplauda
'calorosament, i després de la seva cotoposició - una fantasia extensament

desenroellada i ben interessant de técpica i d'estructura - rebé una gran
ovada que l'obliga a donar una propina.
La senyoreta Callao canta, amb
eellent oolLaboraci6 al piano del roestrt
Salvar, una iria de MarcePo i una de
Ti:tendel; amb acompanyament d'orgue

el "Largo" de liaendel i l'aria "Pietat, Senyor", de la "Paseó" de Bach,
la part de violi de la qual interpretà
N'Eduard Toldrä, i la Deplorada final
de "La filla de Jedge", de Carissirni,
amb l'Orfeó Català i orgue.
La coneguda contrata tan apreciada
del nostre públic, va fer-se aplaudir
imänimement en totes aquestes compoaicions, pea, sobretot en el "Largo"
de Haendel i en l'ària de Bach el sen
4xit fon complot, atnb els senyors To141ri Drwensky, que interpretaren
: tambe admirablement flurs parts respectives. Aquest fragment de la forMidabk obra de Bach causa una extras:tenida impressió i hagua de"repea
tir-se.
La tercera part del programa, a carlee de l'Orfeó Catalä, era integrada
per tres grans composicions: "Un mirack de Sant Ramon", de Schindkr,
"Divendres Sant", de Nicolau, s
"Psalm CL", de C. Franck. L'Orfeó
actua en elles amb l'entusiasme 1 el
perfecte equilibri de sempre, deixant
sobretot el gran poema d'en Nicolau
inteasament emocionat tot l'auditori.
Hem d'esmentar amb elogi la tasca
dels solistes senyoretes Fornells,
senyat i Roca 1 senyors Torra 1

Crespo.
El mestre Millet i l'organista senyor
Drwensky foren Ilargament ovacionats
a l'acabament d'aquest excellent con-

cert.
MAJESTIC HOTEL
ANGLATERRA
ELSA TESCHENDORFF, SOPRAN; ENRIQUETA SABATER I
TOMAS BUXO, PIANISTES
Una exquisida sessió tingué lloc, disaabte passat. a l'ekgant sala de festes
del Majestic Hotel, assolint un bon
ixit la presentació de la sopran alesianya senyora Elsa Teschendorff i
el recital de la pianista senyoreta En-.

piqueta Sabater.
• La senyora Teschendorff is una
¡testa distingida que possecix extensa
*u, de timbre agrad6s, i que canta
amb sincera efusió. El programa que
desgrana, compost amb gust refinat i
en el qual figuraren cançons de
Beethoven, Qmpin, Schumann, Schubert, Bux6, Brahms, Wolff i Strauss,
fou ben a propòsit per manifestar les
&un qualitats, i el selecte auditori que
pedí escoltar-la aplaudí, complagut
la seva tasca.
La notable pianista Enriqueta Sabater s'encarrega de la part central del

programa, i ens idea endienta interpretacions de Schubert, Chopia,
Brahms i Buzó Es una artista talentosa, de técnica acurada i fort temperament ele tamiz els secreta del
piale i sap trametre el veritable carache de les obres que executa. Ens
agrade particularment en el "Seiseno"
eia do asesor..de Chopin, les dificultáis del qual foren bravament veneu-

des, i ea el brillant "Allegro simiú-

die" del mestre Tomas Buzó. Fou
calormanient aplaudida.
En Buzó acompanyi amb pulcritud
a ie Arenyors Teeehendorff, donant
rima* que ceba a la difícil pan di
de lea camote de Brahms i
el!.
x.

¡REVISTA MUSICAL
CATALANA
ese el darrer fascicle dapublicad& corresponent al
*debe«.
el començament d'un
treball de momia FrauNotes bfetbriques
'religiosa a le par-

¡fast de ls cimas de
d emes*
de la fiedelit de' leg
AS adune asad',
‘10844 Ple

ae raes emulada duma el tau
de raer proppaaaat; ressenyes dele
concerts celebrats a Barceinee, •i resma dt la temperada Chiven del
Liceo; naves i reman de h darrera
junta general de l'Orfe6 Cataja.

011.10 MULA
CONCERTS DE QUARESMA
Dijous ete-farit al Palau de la
Mielo* Catalana el IV Conoert,
ültim d'aquests tanda.
Ed a cärreo del preuat artista
N'Emili Vendrell; el nostre
eminent "liederista" anuncia un
programa Integrat per cançons
clàssiques, romäntigues i modernes estrangeres i un ben
eólit enfilall de catyons catalanes dels nostres més eminents compositora.
Tole la segona part l'emplena e) fam6s poema de Schumann "L'amor del poeta", cicle
de .aneons que en Vendrell interpreta magnIficament.
La part de piano d'aquest
concert da a càrrec del pianista
P. Vallribera.

A la Residencia
d'Estudiants
Ahir . a la tarda, a la Residän-

eia d'Estudiants de Catalunya
tingué lloc una testa agradabiIfssima: començà amb una breu
conferencia de l'illustre cribe
Manuel de Montoliu sobre "La
caneó popular", i seguí amb un
recital de cançons per N'Andreua Fornella, acompanyada al
piano per Baltasar Samper.

siT119111111212CA 0101/ZRAL A
D StATL (Obsersadas. d'Escape, dad
«frica i L'Atiende, mbedet 1OR telegrafie mune ida)
Daniel el techa ie bales peemions a la ?rein-

ada Ibèrica, amb mal temas, partienkenent a Caetalk i Andaluda, registrant-se ja pluges abundante.
Reina tosta IMTIX a tota la Mediterrinia balear. A Eacandinivia es traba també una zona depressionärk, amb •aents generlu de l'Out a la mar del
Nord. - El radiograma de Leningrad Mina per aani
a les 7 del ~ti lea següenta tcmperatures sota zero:
Tobolsk, si graus; Ekaterinbourg, 12; Yrkutsk. za.

a, iSTAT DDL
A,CATALUNYA, A
LES DEL WAT& (Obeervaeidne de la Zarza Me
teerolegla catalana, comunicado jiu toldos):
El ce1,4s nireol. a tot Catalunya, dominant vents

4

Rubros de/ segon quadrant.
Ea les darreres a altores ha plogut a rEntaordb
1 van mitja del Segre, amb 6 milimetres a Figueres
i 3 milfmetres a Oliana.
La tem peratura máxima ha estat de 21 graus a
Roquete., i la mínima 4de 4 grapa sota zero al Ilac
Estangento.

,i'mlaintmeli
<
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3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (ondatges de Tatrabsfera nitre, a les 7 del matí):

' Altitud, metres:
Direcció:

250,

500,

1000, 1500, 2000,

2500,

3000.

ENE., ENE., ENE., W., WNW., ENE., ENE.
Velocitat metres per segoni.7,
8,
9,
8,
8,
6, .

CROMO& DE CULTURA ROM REMOS
LA PAULO A OBERAMMER-.

DEL BISBAT

GAU
El proper Diumenge de Rama,
dia 13 dad corrent, Adriä Oval
repetirà l'explicació del "Drama
de la Passió del Senyor a Oberammergau", ilustrada amb
nombroses projeccions i que
per primera vegada va hplicar a Barcelona fa un any, de
retorn del seu viatge a aquella
localitat, precisament per ea-

Abans d'ahir l'excelleatiss
senyor doctor Vidal i ,Barra,
quer, cardenal-arquebisbe
Tarragona, conferí Ordres %agrades a la capella del Semi,
nari Conoiliar d'aquesta dia5
cesi, als senyors següents:
Presbiterat: Reverends P. Fa

O

tudiar l'original representació.
Varen ésser moltes les persones interessades que per diferents motius no pogueren assistir a la conferencia, 1 a peDcha de les mateixes ha decidit
la repetició la qua( tindrà lloc
a les onze del matt del dit dia,
nl teatre del non Saló Miria,
on s'ha instaDat el Teatre Intim, que cii va fuiar i que
tornarà altra volta a donar escollides i periòdiques representacions, de les que s'anuncia per al din 25 /a primera,
amb una comedia de Plautus i
amb la reprise de "Silenci",
primera obra representada per
a la inauguració de les sessions del Teatre Intim.
No és diffei/ precedí:. qua,
tant en la conferencia de Diumenge de Rama com en l'obertura de la nora actuació del
Teatre Intim d'En Gual, es veurà l'aristocrätiva Sala Mirla
plena d'un ptiblie selecte.
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llore: d'observació: 7, i i r8 horca
Baròmetre a vero i al nivel l de la mar: 756 '5, 7563, 7557. - Termòmetre sec: t3'2, 140, 13'2.
'Armárnetre humit:
las, n'6. - Humitat
entessimes de saturació): 75, 79, 83.
Direcció del
vent: ENE., E., S. - Velocitat del vent en metres per segon: 4, 3, 3. - Estat del cel: quasi tapat,
tapat. - Classe de núvols: cirrus-strats; cúmuls - nimbus; cúmuls - nimbus.
Temperatures estrenuo a Tambre
Máxima: 14'1. - Mínima: 10'5. - Mínima arran de terra: 8'6. - Oscillació termométrica: 3'6. Temperatura mitja: 12'3. - Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: do milimetres. - Recorregut del ven t en igual temps: 148 quilòmetres.

La conferencia de Manuel de
Montoliu fou una conversa literaria, plena de gràcia 1 d'ernoció. a l'entorn de la caneó popular.
El recital de N'Andreua Fornells comprenia una part foracordar
mada per sis ~leona de Balrendois comités,
tasar Samper sobre !letra deis
senyors Apeles Mestres, titiasch d'Executiu.
Van ésser designats per ocupar el
i Ferrä, i una nitre part integrada per fines cartaona tradl- Comitè d'Honor, els senyors secionals. En totes assolf an gran güents:
EL SENYOR ALVAREZ DE LA
President d'Honor: Sr. Angel Guièxit la jove cantatriu.
CAMBA JA ESTA RESTALes cançons de Baltasar meré.
President efectiu del Peas Club: Se- BLERT :: ENCARA YO 'S'II%
Samper són transparents, ben
CONST1TUIT I,'AJUNTAMENT,
perfilades, riques d'avellutada nyor Itragi Morera i Galicia.
Comité d'Honor: Srs. Adriä Gual, PERQUE 111AYC:1 MOLT PER
dolcesa. "Desig" Oteara de M.
J.
PM
i
Soler, Carles Soldevila, NarFerrà) colla( fortament l'audiESTUDIAR
tori, i el mateix, si fa no fa, cía 011er, J. M. López Picó, Pompeu
Com els nostres lectora veuFabra,
Josep
Carner, Víctor Català,
totes les altres. Les cançons
populars, cantades per N'An- Garles Riba, J. Puig i Ferrater, San- ran en la nota oficiosa, el senyor Alvarez de la Campa, tudreua Fornells, feien encara tiago Rosainyn
talment restablert de la 'natalComité Executiu: Srs. Francesc
una sentar més exquisida.
Fou, en fi, tina feste molt Matheu, Jaume Bofill i Mates, R. Su- tia que patia aquests darrers
amable. Les sales de la Residen- rinyach Senties, J. 1f. de Sagarra, dies, ahir, a les nou del mati,
cia d'Estudiants eren plenos Martí Esteve, J. M. Guasch, Joaquim torna a prendre possessió de
d'una concurrència molt distin- Pellicena, Joaquim Horta, Clementina l'Alcaldia que exercia accidenArderiu, J. Estelrich. Tomás Garcés.
talment el primer tinent d'algida.
calde senyor Puigmarlf.
Tresorer: Sr. Josep Barbey.
El senyor Miguel Ferrä feia
1 ahir, a dos quarts de dues Secretari: Sr. Mi/làs Raurell.
excellentment les honors de la
de la tarda, el senyor Alvarez
El Pen Club es reunirá el dia 23
casa.
de
la Campa retal els periodisd'abril, diada fe Samt Jordi, en el seu
tes. Digtsé que sentia fondaprimer sopar general, al qual ha estat convidat el Club Central perquè ment els comentaris maliciosos
El Pen Club de designi entre els seus nsembres d'Ho- que hom ha fet a la sera manor el delegas que millor escaigui.
laltia, car és ben cert que tots
Són pregats d'assistir al sopar tots els dies que ha durat la sera
Cal alunya
els membres del Peo Club de Cata- absaneia del despatx oficial, ell
Ha quedas constituit definitivament lunya, els quals rebran nominativament havia eslat matlalt, de deba. Per
dolia que s'hagues ina Barcelona la delegació catalana del la convocatóda i la tarja d'inscripció.
Peo Club de Londres. Molts dels nos- També podran assistir a aquesta pri- terpretat aquesta malaltia eom
tres lectors ja tenen coueixement de mera reunió els no professionals de una divergencia de eriteri amb
l'existéncia d'amtesta entitat, de la les lletres que s'interessin per aques- l'alta autoritat sobre la renovaqual s'han ocupat mantes vegades ta mena de festes i per la significació ció del consistori. Ara com
les enalteix.
sempre totes les autoritats de
els diaris locals i els de l'estranger. que
En aquest sopar seran pronunciats Barcelona - digué el senyor
Saben també que és presida pel faAlvarez de la Campa - estem
mós escriptor anglis John Galswor- tres discursos, per tres eminents peren perfecta harmonia.
tina i que fou fundat pedrescriptora sonalitats de les nostres Iletres.
El
secretad
del
Club
tindrà al corDesprés manifesla que la
C. A. Dawson Scott. La finalitat de
rent-per
mitja
de
la
Premsa
i
parconstitució del nou Ajuntament
la seva creació és lligar tots elS inticularment-de
tot
allá
que
vagi fents'havia ajornat fins avui a la
tellectuals del món amb els 14aeos cordials d'una amistat que passi per da- se per rorganitzanió d'aquest gran tarda, i que aquest ajornament
aplec
d'imellectuals,
als
membres
del ha estat motivat per les malmunt de totes les tendències, no sols
literaries, sinó politiques i tot. L'as- Pen Club i al palie que s'interessa tea dificultats que significara
per
les
coses
d'esperit.
la celebració de la sessió conspiració deis Penclubmen és trobar a
tituent, segons 'la nostra Llei
cada ciutat un nucli que els doni acomunicipal, per tal corn As evilliment i sentir-se universalment llident que encara es absolutagats per l'afecte a la professió coment desconeguda de tothom, i
muna.
per aixa els nous regiaors troLa Delegació de Catalunya ha esbarien moltes dificur ata per
tat durant un llarg temps en orgaprocedir legalment durant la
nitaació. I mrant aquest temps, perb,
AUDIENCIA PROVINCIAL
sessi6. Potser avui s'haurä esconvidat gentilment pel Club central
de Londres, va assistir representada
A la Secció primera ha com- tudiat una mica més.
Tants entrebancs presentara
per En Pompeu Fabra i En 3. Mi- paregut Salvador Andreu BoBis Raurell, secretad fundador del net, acusat d'uns danys causats la sessió d'aval - ha dit Club, a les festes internacional. del amb Pautormabil que guiava. El que fins se'ns feia una mica diPeo que se celebraren a la capital anfiscal li ha demanat una multa fícil d'aceeutar l'anunciada dimissió dels tinents d'alcalde,
glesa.
de 125 pessetes i la indemnitd'acord amb el text de la nora
Són inscrites en el Comité d'honor zació corresponent. •
Ilei. Per 'tia?, hem cregut condel OP en Club les primeres personaliDavant de la Secció segona
tats representatives de les literatures s'ha presentat Josep Agelet
venient d'ajornar-la.
També ha dit l'alcalde que
de cada pais. Abrí veiem que Franca
Agelet, acusat de desacat. El
és representada per Anatole France,
bavien invitat el catedràtic de
fiscal haasollicitat per al proRenal?: Rolland, George Duhamel; cessat la pena de dos mesos i bret, senyor Sánchez Diezma,
Anglaterre; per G. K. Chesterton,
per donar una sèrie de confeun dia d'arrest.
G. H. Wells, John Galsworthy, Re'almetes sobre la dita nova Llei
A la Secció tercera s'ha
becca West, J. M. Barriera, Tomas
segut al banquet Josep Escri- municipal.
Hardy, Yeats; Klemanya, per Suderbä Navarro, suposat autor de
mann i Hauptmann; Itälia, per Be.
diferents estafes, j per al qual
nedetto Croco; Noruega, per Knut ha demanat el fiscal tres penes
llaman; Dinamarca, per Georg de quatre mesos i un dia d'arribtajoTeirigirtaf
Brandés; Esteta Units, pel poeta Ra- rest mejor.
biases; Espanya, per Aterías, Pérez
Acusat d'un delicte de lesiona
de Ayala, Gámez de la Serna; Madre ha comparegut a la Receló quarGorki, DmitrL aferejkould, per Rin- ta Josep Carballo Oltra.
El que diu el gener a
da; Sacia, per Selma Lagerloff;
El fiscal ha g ollfoltat, eom a
Austria, per Schnitskr; Bélgica, per citatig, dos mesos i un dia d'arlossada
Maeterlinek, etc., etc.
rest mejor 1 221 pesados d'inEn
rebre
ttb/r al mili ele pePes de Catalunya la deasuat demnitssoid.

CRONICA JUDICIARIA

El
que' en Id Meta d'honor hl sigui sanASIZNYÁLANENTS PER A
te he»e en aun que represad le
AME
Mara malees. Na estas mese* ger
AUDIE1101A
1EI1111T0111111.
la emir Ideen:id el Bou del estriar.
,
da tes Mimes Iletees, el semi - *Ilaii . ¡ntimera.j-Törtesa: 114Atrae Alud Gulaced, mal a reune ' br -quintil. Joaquim M'obrado
a Bine -de Madrid.
eh Vide ,torsitladhs
Des30 MI** ofellillike

feccionar el cartipäs, ha ajornat la sessió fins aquesta tarda.
Ha assegurat que en la constituei6 del nou Ajuntament no
hi havia cap novetat; ha dit que
creia que els tinents d'alcalde
dintitirien, pera que dels que
ell havia nomenat hi hauria
poques modificacions.
Digué que el general Barrera
tornaria avui o demà; afirmi
que En Primo de Rivera acompanyarä el rei en el seu viatge
per visitar l'Exposició de l'Automdbil.
En rebre els periodistes, a/
vespre, digué que el senyor
Sala liarla sortit cap a Madrid
per signar l'emprèstit dels deu
milions.

Dei Municipi
EL SENYOR • ALVAREZ DE LA
CAMPA
Restablert de la inalaltia que patia, aquest matí, a les nou, ha tornat a possessionar-se de l'Alcaldia
En Ferran Alvarez de la Campa,
cessant en el arree accidental de
l'Alcaldia el primer tinent d'alcalde
senyor Puigmarti.

MULTES
Per infraccions corteses en les
tiansaccions de venda als mercats,
denunciades ptls directors i agents
de l'autoritat, l'Alcaldia ha imposat
els correctius següents: multa de 50
pessetes als concessionaris dels llocs
números 586, 37, 632, 633 i 27, del
rnercat de Sant Antoni; 685, 9 2, 984,
595 i 1,046 del mercat de Sant Josep.
Multa de 25 pessetes als concessionaris del mercat de Santa Catarina que ocupen els llocs números
65, 381, 42, 53, ara 460. 464. 469, 471,
475. 448, 481, 306, 5 07, 5 13, 559. 646,
654, 6 55, 684, 689, 7 00, 793, 7 6 1, 539
i 619. i a la venedora ambulant Carme Cervelló.
Suspensió d'entrada durant 15, ro
i 8 dies, respectivament, al mercat
central de fruites i verdures, a Dolors Casanova, Francisca Ribas i
Joan .Minis.
Decomis de pasases i de diversos
productes agricoles tramesos a l'Asil del Parc, al venedor del Mercat
Central Antoni Vila, i al concessionari del 'loe número 535 del mercat
de Santa Catarina, resoectivament.
AJORNAMENT DE LA SESSIO
Coincidint la constitució de, l'Ajuntament atril) la implantació be la
nova Hei, i davant la precisió d'ultimar alguns detalls, ha estat ajornada per a avui, dimarts, a les cinc
de la tarda, la presa de possessió
dels nous regidora.

COMPLIMENTANT L'ALCALDE
•
Han complirnentat el senyor Alvarez de la %rima els nous regidors N'Ignasi Fonteuberta, En Vicent Gasea, En Francesc Xavier
Garriga, En Manuel Cendoya, N'Albert López Lloret i el dibuixant En
Lamene Brinca
EL BESTIAR ESCORXAT
Sacrifici d'aval a l'Euro:atador:
bous, a36 i a per a Sarriä; vedettes,
16 per a Sarda; maltona. 374; boca,
30 ; cabrita. 3a/ alla'alk, 2,199; ove-

rlodiates, el general Lossada
digué que diUmenge va rebre
una carta del eenyor Alvarez
de la /lampa en ta qual Ii ma.
Alfeelava que ttobant-se res.,
tibien da la aya nutialtia, dinos» pmdtis . -peseesald de
PANdslia. Ablr II eraatist una
allts ,411Z
ll
i :Otro que
44 -1011 /Me SIR Ami Al) ea" MA4

EL TRESOR JURIC CATALA
En d'aquests dies un grup
d'estudiants de la Facultat de
Dret, Iliurarà a l'Academia de
Jurisprudencia i Legislació un
document intereaaant, la publicació de les obres deis mestres i els comentadora del tresor juridic eatalä, des dels
Usatges fine al Decret de Nova Plantó. Ensems sol-liciten la
traducció al català de les mas
importants produccions dels
jurisconsults estrangers.
Actualment 's'estan recollint
les signaturas.

11101/IMENT MAIUTIM
•

Valxellse entrats
Vapor espanyol "Rey Jaume 11", de 3Iahó, amb càrrega
general i 36 passatgers. Amarrat molí de Muralla. Consignatari ,Izaaaaarial.
Vapor anglas "Ciscar", de Liverpool, amb cärrega general.
Amarrat moll Barcelona Sud.
Consignatari Mar Andrew.
Yapar norueg "Kaspland", de
Caraliff, amb calló. Arnarrat
mol' de Ponent. Consignatari
Witty.
Vapor dinas "Birte Jamen",
de Cädiz, amb eärrega general.
Amarrat rnoll de Sant Bertran.
Consignatari Ibarra.
Vapor espanyol "V. La Roda",
de Val gmnia, amb eärrega general i 240 passatgers. Amarrat
moll d'F.spanya NE. Consi gnatari Companyia Transmediterränia.
Vapor italiä "Ansalde San
Giorgio II". de Gannvit. en tränsit. Amarrat moll de Sant Bertrata Consignatari Artur de Lo-

ciaanal‘p. oe anglas "Cano", de Santander. amh càrrega general.
Amarrat mol? de Barcelona N.
Consianatari Mar ladren-.
Vapor espanyol "Betis", de
Castella amh ehrrega general.
Amarral ntoll d'Espanya W.
Vapor espanyol "J. .1. Sister",
de Cartagena. en Ilast. Amarrat
moll de les Drassanes. Consignatari Cornpanyia Transmediterrhniai
Vapor noruec "Sandar". de
Cariliff. amb carba. Amarrat
moll de Penent. Consignatari
Gavetas.
Vapor espanyol "Navarra". de
Niaa, amh rärreaat general.
Arnarrat mol? d'Espanya NE.
Consignatari Companyia Transmediterränia.
Vano:. espanyol "Mallorca".
de Palm a . ami ehrreaa general
1 86 passatzers. Amarrat moll
de les Drassanes. Consignatari
Companyia Transrnernervania.
Vanor p epenan! "E.paanletn".
do Bilhan, amh chrroari general.
Amarrat moll d'Esnanva NE.
Consiamatari •mpanyia Transmediterränia.
Vapor italih Castana". de alanora. amh rhrre g a general.
Amarrat mol! dr Barrelo p a N.
Con sienatari Ligure.
Pa , lehot psnanyol "San Vicente", de Palma, amb càrrega
general.
. Vetee% so.....a
Vapor italià "Massaniello",
amb càrrega general, cap a Nova York i escales.
Vapor italitt "Ansaldo San
Giorgio", amb chrrega general,
cap a Vetearais° i escales.
Vapor anglés "Ciscar", amb
chrrega general i trämit, cap a
G é nova.
V espanyol "Rey Jai-

me II", amb eärrega general,
cap a Melad.
Vapor espanyol • "Mallorca",
ami) cArrega mera!, ' cap
e, a
P.
mtellOrespeetyel aTorres. elaa.,
4
.
mir,
amb trinen,. cap a.,:ge,..
ee,
,...
. s,
-,- .,- _
-

lix Giordia, de la Verge de leg
Escotes Pies; P. Enric Ejarque,
de la Verge 'de Vallirana; P. Ara
toni Pibernat, de la Verge cha
Rosari. Escolapia: P. Antorti
Miró i Olier, del cor de Maria,
P. Andreu Caldera i Valdivielse,
P. Antoni Capdevila i Ferrando
i P. Jaume Roca i Pons, Patita
Diaconat: mossan Martí Sta,
birä i Anima de la dieicesi de
Vicha reverenda PP. Beda Es.
poetai Antoni Ramon i Arenfat,
Benedictino.
Sots-diaconat: Mossan Pece
Hortensia i Vergas, mossan
Francesc Martinell i Roa?,
mossèn Antoni Parera i Seuren,
de l'arxidiócesi s de Tarragona;
P. NI.
Oriente, de la Parte Cartoixä; Fr. Nicolau M., de Barcebos; Fr. Raimond Lluita de
Manacor, i Fr. Rafel Maria, de
Matara); mossèn
Manuel Camanyo i Branyes,
massen Jnsep Unís Mandes,
mossen Silveri Maquierä Santuyo, Salesians; mossen Joan
Coel i Roca i mossèn P-au Cortes, Paills,
Acolitat i Exormistat: Dora
lora Joan B. Monlrós i Teclead, de la dideesi de Tortosa;
Fr. Manuel da Lifrä, eaputxi;
mossen Manuel Bnrques, de la
Verge de Vallirana; mossèn
Francesa, Beques, de la Verge dels Desemparats; mossan 'Francesa Carceller. rie
Verge de Lourdes; massan Angel Casarnitjana, dels Sagrats
Cors; mossèn Unís Fontova,
la Passió; mossèn Josep Hammor. de Sarda Bärbara; mossèn
Manuel M e ndiola, de la Verge
de la Caritat; mossan Roderic
Millan, de la Verge de les Deloro; mossèn Adrià Moya, de la
Verge de lea, Dolors; mossèn
Lloren,: Pagés, de la I. Coneepcid; mossèn Jaume Roca, de la
Verge de Montserrat; mossèn
Pere Salvä, de la Verge de les
Dolors; mossan• Antoni Serraminä. de la Sa g rada Fantilia;
mossan Ignasi Vilella, de la Sagrada Familia, Escolapis; mossèn Benjamt Alujes i Prat, mossan .Tosep Llana i Fernändez,
moscón Cels Megido 1 Dias,
missioners del Sagrat Cor de
Jesús,
EL CASAL CATOLIC DE
SANT aNDREU
Aquesta entitat ha editat unes

tulles que ha reparta profusamena donant comide del projecte de hm-Meló d'unes escotes, sota el patronat de resmentat Casal. Acampahyll cada
¡ulla un buIlleti en el qual es
prega als socis de contribuir a
les desposes.
Ens alegreto (raqueara iniciativa, porque tenint en compte la D'adietó d'aquest Casal,
desp erat' que l'ensenyament
hi tindrà un aire ben català.
LA SOCIETAT MEDICO-FARMACEUTICA DELS SANTS
COS3IE I DA3IIA
Els exercicis espirituals proa
pia per a metges i farmaeautres que ha orgamtzat la sooteint .1lädIco-Farmacimtica deis

Sants Cnsme i Damià tindtan
(tac durant els dies de Setrnana Santa. Començaran el dia
13, a dös quarts de vuit de la
tarda, i acabaran el dia 20, ami)
eamunió general. Els exercicis
tintiran Hoe cada dia, a dos
quarts de vuit del metí i le la
tarda.
PELEGRINACIO A TERRA
SANTA I ROMA
Esteta ja plenes les places,
el Comitè de l'Orde de Cavallers
del Sant Sepulcre estä realitzant actives gestions prop de
l'empresa marítima encamina-.
des a aconseguir-ne algunes
mes, per tal de poder atenare
les insistents peticions que rep
de persones que desitgen formar part de la pelegrinació. El
resultat que s'obtingui es coa
muniearä particularment als
interessata.
Als senyors ja inscrita els
recorda que el peaxim dia te
fineix el termini per completar
la remesa de la quantitat corresponent, que hauran de Murar contra rebut a la 'residencia l'Orde, Nostra Dona de
Portipeia. Diagonal, 450, o a
''La Hormiga de Oro", Plaça de
Santa Anna, 26, on cada dia, de
sis a set de la tarda, el senyor
secretari atén els inscrits que
demanen dades relacionades
amb la pelegrinaci6.
A cada pelegrt se li fincan
un elegant prospecte amb profusió de gravats dels vaixelta
ea qué taran els viatges d'ans.

da Vtornada.
ARTICISJI

ootirr
Ilaseeke me • sedieletals

Ases emmemeis
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CRON
El carnp es veid molt anime pel issaiiterniiiminniesamis...zavos»
El darrer gol de PALIA° l'aBarcedona: Pa.squal. Planas,
Surroca, Torralba, Santo, Ca- consegueix En Quesada despeda Atolle que hi concorregué. atedit per
.
tulla, Piera, Samitier. Martí, d'un magnffie joe -de combina- l'interés de l'encontre.
Tingué cura de l'arbitratge el secid dut per la davantera basca.
•
Ale:Atara.
El Madrid reacciona i ataca no'« Milego, del collegi valencia,
Sporting de Gijón: Amadeo,
Gario-tan, Jesús, Baugo, Meana, alhora. Després d'un estora de arrenglerant els equipo de la següent
Corcino, Domingo, Arcadi, Mo- Valderrama per tal de fer-se manera:
Acero F. C.: Gojenuri, Zamora,
PER A CABALS
saya la pilota, la corre i passa
rilla, Bolado i Argüelles.
L'actuacid de l'àrbitre senyor a Munyagorri, el qual al seu Vareta, Cedoya, Gojenuri, Calero.
9 i 11 - BARCELONA
Lavaca,
San
Cristóbal,
Quirós
i
temps l'entrega a Bernabeu qui
Balaguer, del collegi del Sud.
eivolessimmummuniza ••••••111•11111•111111111111111111111
cono diem mis amunt, va ésser aconsegui apuntar-se el gol de Echevarria.
Esportiva Ferroviaria: Armesto, tiente de l'equip ilurencs que a la
C. A. D. 9..1.: Carrera., LóL'Atlètic 1 el Bircelona vencedors en les primeros
desastrosa. Si voilguissim mal- l'honor d'un bon cap.
pez, Blasco; Romero, Andrade,
Acabe l'encontre amb un Vidaller, Ginés, Ruiz, Saez, Juan técnica emprada pels guanyadors.
.ar de la seva bona fe, dirfern
A
Santaider,
el
Terrassa
empata
arab
l'EcIlf
se
Antonio,
Gracia
Rivera.
/aromo.
nils :-:
apuntat
Dalmau
El primer gol l'ha
Canela, fsart, Sarsomedian, Ba que els seus falls van ésser per atac atlètic i una parada mai Blanco.
(aguar, Masdeu,
'd'un bon directe; el segon Montbiió,
un fi determinat, pecó no ens gistral de Martínez que altar- Castro
El partit resulti molt interessant,
que
ran
mateix
(lal
l'angle
dret,
Isern,
a
Arroyo.
fortissim
xut
•
gassat
en
terra
aconsegueix
d'un
burlar-ioaulant
Continuaren diumenge els
agrada titear de parcial .a un
essent molt compallit el domini en- res ha pogut fer Llàtzer per detuEls dos assaigs de ISeillisnial
partits den Campionat peninsu- pal anib la consegüent estirada foraster .que encara hi havia treure la bala dels peua d'un tre tots dos bandols.
(oren fets per Duffo i Sabrías.
rar - lo degut a estar mal ' coHocat, i
qui creia que arbitrava amb davanter adversari.
lar de futbol que, atenent-nos d'Amadeu.
La primera part acaba amb el reEs tirä rin córner contra el
l'eltim Cortés d'un xut de Une que que (Oren els minora del sew
una voluntat extraordinaria i
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als resultaLs fans ara aeonseals
bilde
dos
a
un
favorable
sultat
cquip, i pel ladú /enriaren 1.6-#
que defensà molt
reboté al pal i s'endinsä a la xarxa.
que si sofria equivocacions no
nit s no ofereiac a cap sor- Barcelona,
Amb tot i que la liuda ha bains.
pez, t l'altra asectig. fet en una
Pasqua/, aeonseguint allunyar feia altra cosa que . el que fan
El gol dels mataronins ha estat
presa.
estai,
animada
en
alguno
moAl
segon
temps
el
joc
va
ésser
combinació entre Lareola i 1114
obra de Felisart en un batibull a la
El Barcelona i l'Attatie, pro_ el perill. Més tard sean tirä un els altres.
ments,
ha
estat
adaptable
a
mogut,
aconseguint
els
bilbains
EIS
mis
quel; aquest assaig fou- transa
hables finalistas de la prova, altre sense cOnseariéncies.
Dels jugadors catalans, gai- l'expectació que per ell existia. tres nous gols i dos els de la Fer- porta de Palau.
off-sides
imaginaris
s'anaren
format per En Canela.'Els que mis s'han distingit són:
han salvat l'eseull que els eferobé ens satisferen tots, perä
ha jugat be, però roviaria, essent el resultat final de 5
L'Attätte
el
públie,
corn
as
naEl domini fou alternat,,anea..
succeint,
i
Balaciart, la línia mitja, Orriols Da1-•
rien el Sperling i el Madrid, tural, anava protestant deba- d'una manera especial l'Alean- en alrres ocasione l'havíem vist a 3 favorable a l'Acero.
mau i Lapena, pels de Gracia: Llät- ra que en la totalitat correas
respectivament, amb majare o
tara, Sagt i Piera. Samt, traba- en millar forma; la manca de
e
pongui als blau-grocs.
zer, Cornac i Pons, pels de Muro.
' menors dificultats. Es possibie des.
fiador, però pece d'entretenir Cierman, Travieso i Aguirreza
Besaras d'ésser tirat un córA mitjans de la semana parte«
ha estat detestable.
que diumenge vinent resultin ner contra l'Sporting, • l'Alcàn- massa el joe i en segons quins ba/a s'ha notat extraordinarialambe vencedors. i que. en fi
EL BADALONA BAT EL MIR- fou expulsat del cantp un jua
ala?)
desentona
visiblepartits
ment,
sobretot
en
el
moviment
gador dal Caldea
tera a g afis una pilota que li
TINENC PER 2 A o
de comptes, aquest Carnpionat
ventà un xut for- ment. Aquest jugador va esser de les Unjas.
exeetlent.
L'expectació que hi havia al camp •
no ens hagi ofert altra sorpresa donä Sagi, iii
del ramp quan l'eneonraj.
reti
malgrat
lamba
de
Madrii,
El
del Badalona per tal de presenciar
que l'intent que Ungut de sus!re eslava per acabar, a causa la manca M a ls seus jugadora
SALO DE L'AUTOMOBiL
pendre'l el Camita, madrileny.
també Mengotli i alonjardín, ha estat L'EUROPA, A GIRONA, BAT aquest cncontre, era extraordinaria.
d'una
torta
tes.
Sanxo
Els stand i mi. importants
Amb tot, la partida tio ha cstat
Tot fa, dones. eeparar que el
LA U. D. PER 1 A 1
sen ate de
ens agrada, perb mas encara, molt millor, en comparanea
match final entre el Barcelona
pródiga en bones jugades, mcistint
cap
al
final
de
la
partida.
adversario.
seus
dele
d'una
gran
;enfada,
i
desenllaç
d'a• Davant
i laatlétic sigui el
visible deseencert entre les línies
MARIANO SANCHO
Deis asturians, Muna, en
"Els equipe es presentaren de arbitrant En Catleilrones, s'ha d'ambdós etrip,s, ma l ea-ment en les
s. 4.
quest Campionat, la finalitat
primer termo. El3 altres tots
la
següent
manera:
m
sae
na
ti
jugat
l'encontra
qua
tanta
exSALA
A
esportiva del qua/
del Martinene
est:gueren a un nivel' bale pro.
93, 94. 95. 95. 97, 95,
Madrid: Escobla, euesada, pectació baria desvatIlat e les
• Els gols fot • en marcats per Canbut veure.
107 108, 109, 110, 111 1 112
nuneiat.
Barraro,
Cantreras,
Majias.
alaGirona.
comarques
de
•
LESBAT
tuer, el primer en rematar una pasEL BARCELONA
Fat nyagorri, Valderrarna, Faire,
L'Europa ha preSentat el se- sada de Giró i el segon d'una altra
PORTING DE GIJON PER 2 A O tíssim. Per tal d'evitar que
EL MADRID ES DERROTAT
güent equip: Jaurnandreu, Ser- rematada.
Pérez i Del Campo.
S'ha jugat ja el primer par- penetras al mare Amadeu sec Atlètic de Bilbao: Vital Rou: s- ia, Alenriza, Xavier, alejus, Artit de la semifinal del campio- tirà, però la bala topä al pal.
PER L'ATLETIC E BILBAO
Els equips es presentaren:
se, Ace.h, S.;abino, Larraza, tisits, Pellicer, Cella lf, tiros, • Martinenc: Palle;ä, Costa, Teixidó,
nal peninsular entra el Barce- reboté camp de l'esmentat
PER 3 A
Cantoya, Zubarreta, Laka, Lar- 01:vena i Aleäzar.
jugador que es trobava a terra,
Camarera, Flaqticr Besas Atarean,
lona i el Sporting de Gijon.
Al earnp de Sant Mames es
La U. D. G.! Gauehia, Wal- Pina, Mariné, Villa, Irureta.
HA E suw_sueeew.
i passä a córner. Una jugada juani aquest partit correspo- racoechea, Carmelo i Alonsa.
L'eapeetació que an uest, en
Fabregas,
Stamper,
ha
esBasa,
ter,
L'arbitrat g e de Cruella
-contrehavidsprten ls emocionaral qua no va essen gol
Badalona García, Massanet Bosch,
nent
al
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Feliu,
Pons,
Porh,
Puig,
Niilaa
i
tat
bo
i
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anaertat.
nostres aficionats es pogué per una veritable casnalitat. Un
garanfiLdederade
Rodrigo, Mauricio, Silvestre, Giró,
Carreras.
constatar que no era debutas, cop tarar. l còrner, passà la pi- del ramMonat peninsular. Els
Llinàs, Cervera. Cantuer i Tejedor III
avui a aqüeeta ittra
d'ambdas
corales
es
preequipe:
que
la
noarata
L'encontre
-de
vàlua
kick.
tota cegada que la
lota a
EL SANS VENZÇ A L'ATLETIC
qualitat Clot afeget
Grup
d aspa' ans priva de ressanyaa
El Barcelona seguí al SPL1 do_ sentaren incomplets, la qual coa 1•111~1•1111MC
l'equip asturiä es manifestà
A
r
DE SABADELL PER a
ra,tr
sa ha fat que les limes no es
detalladament—ha e.stat dut a
diumenge al cama de Les Corto, mini, i de vegade-s poca Pa
prIe
l'Atletie
tin,;ué
lloc
Al aun
eiuletee'
gran tren repartint - sa si dorni- diumenge aquest partit, el qual se
si ba, demostraren lambe losd'entretenir maese .ei desenrotllessin amb una marL'ECLIPSE 1 EL TERRASSA
ni als dos equipe an litt segun eelehrä en mig d'una gran esputaseir un joc extremadamenr dur joc; les defensas asturianas es eada compenetraehe i
FAN MATCH NUL'
de juanetes beilfssimes, que PI 1 cite.
fine al punt de fer-sa censura- cansaren de traure pilotes arrib
Al camp cresports del "Sardinepatilla ha saguit amb graa inL'arbitratge va ésser a chorbon encert. Ara els asturians es
ble.
El Sans demostri una major dises va jugar aquest parta, dar'
ro"
reo
del
colleglat
catalä
Cruella,
taras, esclatant social, en me- posició que l'Atiene, efectuant des
Els !lastres, val a dir, que reanimaren i atacaren valeraal C]mpjonat peninsular
responent
el
qua(
ordena
Varreng/erament
rescudes
ovacions.
lambe saberen respondre en dusament, perla topaven lambe
bon començament continuats
del grup 13.
A la primera part l'Europa d'un
resa, parb mai no arribaren allí amn els miljos i defensas locals dele equipe.
mtS Ifiptdes :
atacs contra /a porta sabadellenca.
Arbitrara Ea Pelai Serrano, del
gols,
obra
Mados
el
astaaconseguit
Lote
la
!luna
ha
havien
arribat
els
Cainereaada
els
impossibilitaren
on ja
que
El primer gol l'aconsegui el Sans,
de Biscaia, els cquipiers s'arill1131117111;211%Ileillaid19111!IfeeignIll
Collegi
d'En
Cros
i
En
Cella.
El
segon
drid
den-lastrit
un
desconcert
rians.
ele intente de marear.
en rematar uu córner, obra de LlorAGENCIA "
n'iott notable, do 'la qual cosa rengleraren de la manera que se- l'ha motivat una sortida en ca, i d'un esplèndid cap. El segon
Meana no relluf, com tothom LA SEGONA PART I EL,
fals del portar •giront.
esperava, amb tot i que la seva
l'Allétio per ata- gueix:
s'aprofitä
•
l'obtingueren, -producte d'un avene
RoGOL
Massagué,
Pitlalet
Maree:,
Terrassa:
A la segona parf, una inda- molt ben dut, i en voler salvar la
voluntat en tots moments va
car, encara que el seu joe re s
J. Casamitjaea Stin
Començat el segun temps, aun deslluit per la poca in- vira, Segarra, Papell, Gibert, Roig, cisiú dele defensas locals ha pilota Mota la introdui ell match r
easer manifesta.
53[2013.Reelle,
Argetni,
Canals
i
Rambla do CM:don», 11111
permas
a l'Aleäzar de marear el
altra cegada el Barcelona es
El Barcelona exerel un major
teiligancia entra les seves
al
mare.
1-la.
fati amb la bala iniciant
tercer gol, (11;9 ha aslat el midomini sobre els asturians, soitt es.
entra
el
de
l'honor
obra,
L'Atlenic
Eclipse: Criarte, Manato, Traba,
llor dels de l'Europa. Al cap de
bretot en el segon temas, que la avena que arabio en córner que
Carmelo. que jugit admira4eas''•
de Rello, en rematar una fallada del
Etat, Antoni, poe, en tirar-se un córner conseva täctica ja havia arribat
tregua mola encertadament
blement i amb 'gran eutusiasii Salaberri, Gómez, Cnc,
polen del Sans.
igARCIRLON I4 González, Blanco, i Santacruz.
En
Peda
remacansar un xic els de CSpor- madeo.
•
tra
l'Europa,
me, atacä rontinuarnent la pora
Els equips eren:
El partit, tut conjunt, va esser molt
tant amb el cap, ha entrat el
L'Ailaäntara arreplegä una. La de Martínez, el qual es cantina.
simegitNT BOI L'EQUIrMe
Atiene: Andrcu, Llorgne, CaseUna sorpresa tinguérem en pilota, pera Germen so li avant - sä de parar, fent- Se aplaudir disputar duent-se a un tren molt fort gol d'honor pel Girona. Faltatata per una banda corn per la!'
aquest encontre: I' ex/ti-Meló pasa i ell, amb gran agilitat,
ren pors segons per acabar el llas, Salaniä, Rife, Mor* Ramos, GUANYA te--LA :SI. E. DESANS
continuament.
PERAS -A O
Ira.
partit, quan en un batibull (la- Rello, Pujol, Pons i Galofré.
d'un àrbitre del col•legi andanas, es burla, engegant un xut forEls madrilenys es reanima-.
U. E. de Sans: ' Alsina, Borras,
L'equip català jugä desconcertat, van la porta gironina, un aut
un
ceiristaitt dorrient per
Amb
midable que valgué, el primer reo, però les sesee, temptatives
Calvo, Fandrgut al poc coneixement del terha anat al pal, Balasch, Scaigó, Badal,
part &mis Matice) se celebra
gut de la tarda. Com ja es pot
toparen amb la defensa Acedo- reny tou, la qual cosa els produi una d'En Cros, quela
dot:, Llorca, Pons, Mentlleó i Alba.
la
xarxa
d'En
ha rebotit dins
aquest partit , sì el qiial els de
suposar, 'aquest punt va esser Rosse, que actuä admirableTingué cura de l'arbitratge En. Sans demostraran que poden
FOSC1i
inseguretat gn agafar la pilota.
Gaueliia, calent a l'Europa el
rebut arnb una surollosa acta- 'nena
Granen, poc enérgic.
Es distingl Massaguer, el qual esgarrar gol de la tarda.
essne un equip temible, quan
meció per part del públia.
Cap a les acaballes del prisegur en el seu lloc. La
tonixioge.
S'han tirat guaire còrners
pos se e ixiit u na,.
El Barcelona s'ensenyori de mer lempo el jou es va nive- tigué molt
- - -neitat.
141111100114
la partida, cense que peda vul- Itant degut a una reacció visi- ratlla de mirjos d'esaprofità les ju- contra l'Europa i tres contra
gadas, no arribant a entendre's.
Sota les ertaar.g del senvnr
la U. D. G.
gui da: que ros una cosa molt ble del Madrid, i si bé els daAmb tot, els que actuaren mis
L'Europa, an ronjunt, ha fet
Bosch. que fau un arbitraige
accentuada. lie tatas maneres vanters d'aquest juguen desPALAU D'ART
CAMPIONAT DE CATALUNYA excettent, es !firmaren . ele
Terrassa van ésser els una bella exhibiriA„a t'ah:aria
l'atac correspongué moll a elle encertats, la defensa ho fa ad- malament del
que
EL C. N. BARCELONA BAT EL equips cono segueix:
do la sera anomenada. En JauMODERN
i produïren une momants molt mirabtement, la qual cosa chi- davanters, exceptuara Canals,
de la resta.
mandreu fet aplaudir pa- R. C. SANT ANDREU PER 6 A 3
U. E. Samboiana: .1. .Valls,
perillosos a la porta deis astu- na lloc a que els allunyaments sobresortí
rant mollee pilotes perilloses.
De l'equip santanderí la linia que
camp del Sant Andreu es Rusell, Martí, Paliado:y, Z.osta
Al
riano. Les topadas dels
da perills se succeeixin de ban- rnillor actuà va esser la defensiva,
han
excelPARC DE MONTJUICH
i l'Aleäzar
H., Rivas, Sernera,
dors de Gijón contra els del da a banda. Sense haver.hi ju- que tingué cura de tallar totes les lit a la davantera, a la qual, i tau aquest enconire, que reves- tres, Martinez, Vicente, :011et
Barcelona són ja continuas, gados dignes d'ésser en-unta- jugades que arribaven als seus domi- nialgrat baver marcat dos gols, tia gran interés per la decissió Gaseen, Martí.
dci carnpionat. Et Sant Andreu,
tent Mata que ele de casa s'hi das arabio el primer temps, sen- nioDel 2 al 14 d'Abril 1924
U. E. de Sans: Carreras. Ele'
En Gros ha estat completarnent nequip de la fogositat, es veté
turnia en mas d'una ocaso) i se que s'hagi pogut marear cap
leve, Borras, Panellas, .Calar
La radi a mitja actuä bé, pecó mi- anul•lat.
contrareslat
per
la
tècnica
dels
posats
a
fer,
de
regodea
amb
que al nocivo enlendrc hilada
gol.
La U. D. G. loa sortit
llor el centre. La porta ha estat imblanco, i En Blanquea Veis buig, Cortés. Sandre, Puiggtóaa
fet inolt santament d'hacer- acantatge.
sament de la prova durfssima a prinaipal d'aquest equip cons- Loreguda, Font, Delgado„ ,Ba-e•
millorable.
LA SEGONA PART I EL
so quedat a la seva terra, per
qu'e era sotruesa. Aixf i tot, ha tantment mareat. no pogué dur yod, giner.
, .
EL SEGON GOL
La davantera de 1' Eclipse ha estat
PRIMER GOL
tal de no ainuniar-nos amb eis
deficient, ijudant-In la bona actua- eslat algunas estones desbaL'ATLETIC EMPATA- Aß
Es tira un altra chuce conel parad corta a ell II semblà.
Un cop repras el joc, notem
seus desencerls.
llestat, degut a la tasca indeci.
del Terrassa.
El joc transeorragiiä amb un
L'ESPANYOL A fL
tra l'Esporting i Garulla que
una bona disposició de CAtla.- ció de la defensa
El patina demastra continuaL'arbitratge de l'àrbitre ha estat sa del porten que podía fäcilmotren durfssim.
l'hipbdrom tingult ' Roa%
A
r-lana la seca "simpatia'' per estaca molt aruatont ea el arnb tie per tal de superar als seas molt imparcial.
evitnt
quan
menys
ment baver
El primer assaig fou molt
contrincants, la qual cosa van
aquest senyor, obsequiant-io viment de la bala, la pesca
un gol. La defensa, magnifica, dubtals, fet per N'Aiximeno, pe- aquest partit que encera que
resultat sigui a un empat,. do.
ama un seguit de protestes mes el cap i senso que se'll dones aconseguint a mesura que el L'ACERO, DE BILBAO, BAT A escoltant la parella
Walter.
u menys granadas, que no acun- compte l'Amada°, peneträ dins joe va avançant. L'Allétbe efeea LA. E. FERROOVIARIA, PER Bosch continuadas ovacions. De rò Värbitre tonto aquest assaig minaren mes eh blau-blanesil
per
välid,
la
qual
cosa
ocasio.
mara
calent
el
segon
gol
i
que
demostraren posseir una/
el
aeguiren ni fer-lo enrogie.
tuä un avena ràpid per l'alzi es5A3
la ratlla de , miajas ha estat el
iió grans protestes per part del mes completa Ifnia davantera0
Tanmateix no val 'la pena da darrer per al seu elp2;p.
guerra. Alonso passa la bala a
millor
En
Feliu,
jugant,
en
canpúblic; el segon assaig el fan que els seus contrincants.
Al camp del Racing de Madrid es
Es reanima i Carmelo i aquest albura la
primara-se-1es amb serietat
vi, desastrosament En Fäbrecombina_
L'arbitratge del senyor. Rosolidi
aquestes Iluites, que al riostra. aconseguí tirar dos córners passä a Larracoeehea, inteve- juga el primer partit semi-final en- gas, que ha deixat en plena 111- després d'una bonica
i
l'A.
E.
Ferció de tres quarts,
excellent.
erdendre no van a un fi pilla. contra el Barcelona, l'un se- p ira Martinez, i despee d'un tre el Acero, de Bilbao,
bertat
a
l'Aleazar.
A
la
davanCAMPIONAT DE SEGONS
gun, tic acahant amb vernal de Larracoechea aconse- roviiria, de Madrid.
tera, el militen , En Viñas, ben
JORNADA)
una, escapada da la davantera guiiix aquest el primer gol per
EI, PARTIT
secundat per En Carreras, al EQUIPS (SEGONABAT
L'HELTE
1.
Un eop drittel el senyal per Iciral que avonsegui fea mar- a l'Atlét:c, qual (1s 'largaqual En Xavier ha manat es- EL C. A. D. C.
PER
8
A6
LEN1C
comen-cc l'encontre, al Barite- cal un free-kieh contra els sisi- mcnt oracional pell patilla que
tretament tota la tarda. En
.41 eamp de Sant Andreu dita-1 CAMPIONAT DE LA1VN-TEN4
lona inotiä un avén,: el resultat
tants quo paS,a fregattt al pal
Puig toa perdut una ocasid seentpjellara el eamp.
el partit
del qual va ésser utt ebruee superior d'un bon :Kilt de Piera.
gura de marcar un gol. Ea menge al mall es feu
MS PER EQUIPS
fies d aquest moment el joc
catites.
contra els asturians, que va él.Altra vegada l'Alcäntara su - e:s 111S dur, Ambdós bans
!Asee els standenems.
Poch, voluntariós i ocupant die- que encapota aquestes
que
era
del el la 4 d'abril
dir
Resultats
Aquegt
partit
es
pot
ser tirat per Sagi, cense conlla fer de les sec es i agafant reforce:1 PIS setas atacs tenint
cretament un lloc que no iii és la final del campionat de se59, 60, 81 1 82.
Primera lategoria: Pompa
segilancies.
'n'a bala •It venta un xut tant
habitual. En Pons, molt fluix.
l'encontre cii aquests moments
g, ja que elvencedor, els
(t0 punts) contra 4Inagó
Un avena rima ben dut per la fort que Antadeo, arnh moda un veritanla interés per les juEl públic ha sortit molt se- gon
equipo que li queden per ju- (8 punta).
re lt davantera barrelonista
.1ificutitat, pugu i tirar a m'irlistet de l'encontre.
gadas emeeionants que es van
gar, a no ésser per mallasort,
Campió: R. S. S. Ponapeia.
acabà anab un imaginari Off- nor que fou lirat cense conse- reproduint.
EL GRACIA S. C. BAT L'ILURO l'hi és fticil una victòria sobre
VerKs el Pompeia:A. Noblon
side; aquf eornCIP:Z1 el deston - qtianales, acabant lot seguit la
cegada
és
Larracoechea
Allra
leni del miblic.
d'ells.
.1. E. d'Olano.
S. C. PER TRES A UN
partida.
qui introito/ele la pilota al mace
Els jugadora del Centre deSaprisa a E. Wilty. •
En Martí es queda sol amb
L'ARBITRE
ELS
JUGADORS
I
d'haver
protestat
un
que
dolores
•
Sota
les
ordres
d'En
Prada,
del
mostraran
amb
els
Anima
R. Morales a F. Sindretí.
la pirata. i des da mig camp iniGracia, s'ha jugat aquest encontre juguen, ja que essent sola 14
Els equipa es presenAren de defensa del Madrid que exisA. Juanico a A. Riera.
cia un avena individual persaX881118
tallat
esenta
un
p
r
•
tia cel'f-side.
jugadors saberen aguantar
gua per Jesies, perü ell sap ta manera següent:
al camp dels mataronins.
J111111i00 ..SIpTibli a Ola
Després d'una .11uita mancada de l'empenta dolo marrons.
Fontrodona.
de manara quo os vogl tot
anunzilmi•gamizen manalimaimilmullIRRIRR•Real•1111111Z1B•.111111RRIIIII•IIIII
atooA les ordres del senyor Cutot interés, els vermells han
el mooanlomo Interior sa
seguit. traspassar la porta ilurenca yas es formaren els equipa de
PER A AUes -litisiits. MIS*
OLIS MINERALS
els
seus
conoomprongui por qué
IS següent mane)21uSauy6En
tres vegades, per una,
següent faisó: Ilellénie: VaPréplos per
traris.
El domini ha anat molt repartit, lles, Duffo, Babeas, Saldivar,
I
▪ TOMOBILS.
PASTELLS 1 SE
1MPOSAT paró la superioritat .s'ha vist mani- %P ilches, Malet, Pares, Farando
(G.), Laguna, Balney, Moles,
PIMA
—••n•44~1~~~m•M (esta als graciens, degut mis a la Barbat,
Rosell CasamItjana -:- Ronda de Sant Fere, 21 -:- Teléf, 1618 S. P.
••
Buch, Cajal, Bigues.
pésima actuaci6 d'alguna campo-
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Palmeta IrÍgoieet (Bineala
ett. tiplaw* ,‘ ,•• •
Cesen". VWded (Ara

•

o» la le-

1- . Tercer. J'Uno (Bias*

Javalis111:
Primer. .Bru
Marnet,Torras a ‘44`03 M.

geltrarXeV4sena dateánrfaa- romperla
Une) contra Barcelona

9

iodelenat lanyOrata
Yente a- *enyetada
Fontrodona-Seteva (partit
disaable).
allonay a eantinesat.

•*domar a U pa San'.
• Oonstles a P. Wallace.

leellilonay-fktiudlez a Salan-

elegir M*4 o Zdaiinee*

epvira.
Elenyoreta V. Ataras a :gayoreta A. Fontrodona.
el Barcelona: F. Salat a
Vena
E.INauffman.
Senyoreta M. Ventura a ae&emula M. Mas.
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.Joies d'Art
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XXII CONCURS INTERNAGIONAL
;
, No ea parla d'altra cosa en
Iota els Clubs de Tennis que
del proper Ooneurte IntentacioVal, que promet finare lotes les
carootertatiquee de lea aolemnilas esportives.
Continuament es reben coyaunicaelons te l'ea tra nger,
uferint-se ele millors jugadora
de diverses nacions per prendre
part en el torneig,'i el CoMitä
executiu treballa ectivament
per lograr l'axli zara eselatant.
Fàcilment els dies del Conturs podran veure a Barcelona
la p ilhior ahuse del Tennis francés, aen Borotra al davant,
poden admirar el formidable
joc australik 1 austriac, repreaentat per alguna deis seus minora 1 mde forts Jugadora,
'encara el d'altres nacions que
lamba volea disputar-se ami, els
rastree dugadors .
Procurarem tenir els aficiovals al correat de quantes.noves ens arriidn, tenim la seguretat de que dintre brasil: dies
podrem confirmar lee que per
ara anunciara.
Ens propogam ale maleta,
donar a condixer el joc de cada
Un dala principal& jugadors es trangers que vagin

¡Ja ligera« per treballar eis alega

(Ca tertfill

Joaap ~a

cala), 99'04,
Tercer- GOMA& (Gagailla),
30'92.
LOOR matice,
Palmer. Mine' (Catalunya),
16 in. 9 a. 2/5. (Bat al record
d'Espanya).
Segon. Dibguez (Catalunya),
16' 16" 4/5.
Tercer. Palma ellthseala).
Pes:
Primer 'llontin0 (Canana),
1 1'91 mares.
Segons. Llorehs.(Catalunya),
11'55 metros.
Tercer. Unanue (Aragó), 9'33
matraz:.
800 incitan 'lisos:
Primer. La Cerda (Castella),
2' I".
Segons. Pons (Catalunya),
12".
Tercer. -Abad (Biscaia).
Salt longitut:
- Primer. Artach (llamita),
m. 81 8 1/2. (Record d'Espanya).
Segon. Coronado (Casteala)•
Tercer. Robles (Castella).
Marxa atlética:
Primer. Meléndez (Catalunya), 50' 5".
Segon. Soler (Catalunya).
Valles:
Primer. Arteach (Biscaia),
17" 2/5,
Segon. 'Pata (Biscaia), 17
segons 3/5.
Disc:
Primer. Lizarda (Biscaia),
3925 m.
Segon. Faure (Castella),
32'15 m.
Tercer, Llorens (Eatalunya),
3020 ni.
1.500 medres:
Primer. Pons • (Catalunya).
4'24".
Segon. Miguel (Catalunya),
4'24".
Tercer. Abadal (Biscala).
100 metres 'lisos:
Primer. Becaria' (Castella),
11" 1/5.
• Segon. Mendizitbal (Guipús.
coa), 11" 2/5.

r

MOTOCICLETES

AQUitleA SETMANA ES PIIIILICARIÚN REIAL DECRET ORDENANT
' LA IIIEWBBIAirA FORMACIO DEL CE? S'ELECTORAL
.,
Ä BILBÄO AZUR SE CELEBRA UN CONSELL DE GUERRA CONTRA L'EX,
DgUTAT lente PERVSOLIS, PER SUPOSADES INJURIES AL CAP,DE
•
•
L'ESTAT
,
Ele acorde
del Consell del Ofrectori
Madrád, 7.-El Consell del Diese.

ha acabar a les dues de la tarda.
Com ele costura, facilita la referencia ala periodistea el general Vallestun

pinosa.

El Cousell ha canyiat impresstens
sobre un project; referent a l'hiña
de pròfugs.

Tambe hem parlat-digui-de que>
can sobre el nomenament de governadors civils d'algunas provincia i
per fdtim s'han designat lea 6011ncite per a l'estudi del, pressupostos.

De cada una d'aquestes penando
formen part dos Tocata del Director'.
Després de la reunid, el general
Primo de Rivera ha rebut les següents visites: l'ambaixador dels Eatato Unu,, el general Castro Girona
i el senyor Caballero.

Aquesta tarda pr e s ideix el general
Prime de Rivera la junta claudicadora per a raseras al generalas.
Denla, a dos quarts de quatre, els
generals que formen el Director; aniran al Museu d'Art Modera per acure el quadro de Moreno Carbonero,
"La fundació de Buenos Aires".
Des d'allí es trasliadaran a l'esta
di de l'escultor Marian Ilculliuses, pes
acure el monument que representa
l'enterrament del terciador "joselito".
EL CONSELL
Maktrid, 7. -- Al ministeri de la
Guerra s'ha reunit aquest migdia el
Consell del Directori.
Es proposaven els generala que el
componen assistir aquesta tarda a
una fundó que se celebran al teatre Eslava, dedicada a propaganda
de l'Argentina, a la qual concorreran també els reis, i per aquest mofin han canviat l'hora habitual del
Consell.
EL DESPATX AMB EL REI
Madrid, 7.-El president del Directori ha despabrat aquest sumí amb
el rei, acabe fer cap manifestació a
la sentida del Palau.

El contingut de la "Gaceta"

COMRINACIO DE JUTGES
ALTRES DISPOSICIONS
Madrid, 7. - La "Gaceta"
publica una extensa combinacid de jutgea, de la qual en
freiem:
Nomenant per al jutjat de
9116 HP.
primera instancia del distriote
de la Llotja, a Palma, al senyor Lluís Fioy Rodríguez, tinent fiscal de l'Alldiéncia de Girona.
Promovent a la plaça de tinent fiscal de l'Audincia de Ginona, al senyor Angel Ricard
Ibarra i Garcia, advocat fiscal
de la de Lugo.
15" 7'1 "
CLARIS5
Traslladant al juljat de pri0 X A
mera instancia de Guernica al
senyor Ciriti Barcatztagui i
Tereer. Coronado (Castella). Martínez de Villaragii, jutge de
CAMPIONAT DE CATALUNYA 1
primera instancia de Manresa.
400 metros llisos;
El dia is sed clon la inscripció
Nomenaut per a la placa
per als Campionats de Catalunya
Primor. Mateu (Catalunya),
d'advocat fiscal de l'Audiancia
Bou. El primer premi obert per al
552".
Segon. Puyo (Biscaia), 553" provincial de Córdoba al senyor
Campionat ha estat Cedit pel senyor
Domenech i centinela en una copa
Tercer. Lacerda (Castella), Joan Lluis Ribas i Motrieo, jutgo de primera instancia de Sanque s'adjudicara al botador que te- 55' 3".
ta Coloma ele Farns.
classificat.
aulti
Triple san:
Promovent al jutjat de prias,
Primer. Jermo (Guipúscoa),
mera instaneta de Mula al sePaulino Uocudtm, el novel l boza13'48.
dor base al qual horn anuncia un granel
Segon. Barrena (Castalla), nyor Amador Molina, jutge de
primera instatiola da Sed.
pervindre, anota divendres passat un
13203.
Promovent al jutjat de prialtre knock-out al seu record, vem
Tercer, Robles (Cosletla),
mera instancia de Manresa al
cene al segon round al rus Tourof, 12.815.
senyor Camil Izquierdo i Sknal Circ Americi de Madrid, davant
Pértiga:
ches, jutge do p r i mera instand'una concurrencia nombroaissima que
Primer. Barrena (Castella),
cia de Nulos.
!savia oread totes les localitats.
3 Minuta.
Nomenant por al jutjat do
Segon. Valdds (Araría), 270,
primera instancia t'e Sort al
Divendres passat Castanyé fou des10.000 metres:
1 qualificat
aenyor Ferran Cortes Galvez,
a Bilbao per cop baix siPrimer. Diéguez (Catalunya)
aspirant número 100.
mulat. Li fou retinguda la bossa. El 39' 2" 2/5.
Publica lambe la "Gaceta",
peu contrincant era el madrileny Cano.
segon, Palau,
• •
entre altres, lea segilents disTercer. Velasen (Biscaia).
posiolons:
Raimon Porcher, vencent per punta
200 metres Pisos:
D'Instruceió, pública. -Cona Animad divendres passat a París,
Primer. lacearen (Castella),
cedint, Paseana de 500 pessetes
conserva el seu thol de campió de 24" 1/5.
anuals per al sogon quinqueni,
Franca del pis welter. El match atra&Ton. Pagora (Biscaia).
, gek molt poca concurrencia.
a les senyores Pilar Anida do
'rencor. Larrovelt1 (Discaia). la Roqueta 1 Josepa aldndtz Alst.
22.000 metres (mitja Mara- varez; profreaorea d'adultria de
, -A Bilbao, Salcedo fou desquali- 1 5 ficat diumenge per cop baix involun- ton):
lam escotes nacionals de Bartari en ocasió d'un consbas en 8 rounds
Primer. Carreras (Aeaa6), celona. •
1 hora 15 m.
amb el tantanderi Iza.
DECRETS PER A SIGNAR
'
Madrid, 7.- Aquesta setmaSegon. Fernandez (Caatella),
na
seran signats dos deerets:
hora 20 m.
•
L'un relatiu a la tot al I i gubia ATLET1SME
eid de debita d'ajuntaments 1
Diputacions amb 1'P:sial, i l'al,i PROVES DE PnE-SELECCIO
tre ordenant la immediata botD'ESPANYA
careció del co. electoral. .
En les provea Manques ceFIBLISTES,
.,40bradeo diumenge a la tarda,
L'afer del Banc de Castella
al matt i a la tarda, al
domas Cela vostree extracta
Madrid, 7.-"Informacionea" pudeT/bbrla O. C., han nonblica una nota dient que el comte de
o ea casos a. rompe,, aman.
*Quipe de Catalunya,
Moral de Calaarava, que co trobava
escoja. Gasteis 1
dona, tamolazautta etc.. as«
a Paris, en assabentar-se per un
dele * g ua filia política de l'actuada
jaa' himen donaren ele • e •
judicial, ee traalladl ràpidament a
,reataltatal
Berlín.
.
El baga ame mida ea Val« del
Dr. Mesó Arumi
Buz. de Cutella ha continuat lee

Ileading-liodard

J. SUBIRANA

RIMA

St,

ATES

Eunuco SPORT

mea ditiaincies. Ele enser* M-

ti 11 ese
dessie an•
Mighle
It

pblit Lozano 1 Fernindez Cuerep
bpe deaat la Ruge que &ele densa.
I en ser gatuilr de Mbertat El que
no ala constatas de la Manea que
?Mole ate premura per garantir
to eimeewagibisa civil& del
ede.-1111P
.,.iliát . eadre d'embebes
ea

Raicita a cobrir dos Illili01111 de pea' Mes.

ELS NOUS MURTA/UNTE'
D'ARA
Madrid, 7.-El governador de
Conselt de Guerra contra di- Madrid
ha manilestat que
versos comunistes i un soldat 'lsan ClOat
i l Uito sego ns el nou
M a dcid, 7.-Aquest matí, a les un- estatal municipal, mes de 70
zo, ola reunit en sala de justicia el Ajuntaments de provincias.
Falten constituir-se alguna,
Sufren: da Guerra i Marina, Per laEL TEUPS A MADRID
nar la causa contra diversos comuMata; t el soldas Palacios, acusata
Madrid, 7.-Ahir va fer-se de
dia
amb
temps plujdä, i per be
d'excitació a la sedició. Presidia e/
general Arraia de la Condcrena. Ac- que a la tarda Huís el sol 05tuaren de defensora el senyor Balbo- plandid, se suspengueren alguna actas deportius, entre ella
nin dels paisans i el capità•Dueiias
una carrera a peu, una altra cidel soldat.
En el Consell de guerra que es • clista a Guadalajara i la correvelé en octubre de ro.t3 el fiscal de- goda de "novillos" de la plaça
manà l'absolució per als paisana i de Madrid.
A la tarda, al camp del Rados anys per al soldat..
En el corisell d'avui, el relator ha cing, se celebra el partit de
futbol
d'eliininació de campiofet la histbria dels fets, citant artinat de la sèrie B., entre el itac les de p eriódica comunistas exitant
a lela sedició i diverses lunes clan- cing, amo del camp, i l'Acer,
scaia.
destines, aixi com els nome d'indi- de lii
Guanyh PAcer per cinc punta
vidus pertanyents al siedicat revolucionad, afecte a la Unió General de a tres.
ELS TEMPORALS
Treballadors, i una lletra del soldat
Madrid, 7.-A causa de lea
Palacios.
pingos,
aquest mati s'ha tornat
El soldat ha dti que havia escrit
la carta en un instant d'acaloramelit a esfondrar el tres del carrer
do Preciados, enderrocat ja tres
i que els initjans deis quals parla es
colas.
refereixen a aquells que cal per aca¡la tingut poca importancia.
bar la guerra.
No s'ha interromput la eircuEl fiscal no traba res punible en
latió.
el que s'ha citat. No obstant, toril
que hi ha una carta d'un represen- La PROPAGANDA SANSITARIA
Madrid, 73,--Ahir, al Cine X,
tant del comunisme a Bilbao, anunse celebris un nitre nou míting
ciant la vaga revolucionaria per al
sanitari sota la presidencia de
mes de setembre de l'any passat.
Per deduir culpes sobre això &mana l'ex-ministre senyor Argente.
Com en tots els roftings anque s'obri nou sumari, a la qual s'ou asposa el senyor Balboni.
senyalades
aclPe es is a° qr us ed lc leess f omr eens -saEs creu que tots seran absolts.
que creuen eficaces per combaDe la catàstrofe de Getafe tre la manca d'higiene.
Madrid, 7. -- Abir a la tarda Cl CaFeren ús de al paraula 015
pità general de Madrid, acompanyat
senyors Sort i Loy al, i les senyoreles
Lossada i Manuel Paldel genera/ Soriano, cap dels serveis
d'aviació, visita, a l'hospital militar de tez,
El resumen tina a cit.:Tm-del
Carabanchel, els fcrits en la catástrofe
ceorreguda dissabte al pos a nivel) de senyor Argente, impressionantse dasprés pelliculesGetaie.
LA SIGNATURA REGIA
Aquest matí ;l'ha practicat l'aut6pMadrid, 7.-El rei, entre al515 als quatre soldats //toas, l'enteilatres coses, ha signat -el sement deis quals es fan aquesta tarda.
güent:
El capits senyor Josep Beten pracReial decret sobre implantatica les diligències oportunos.
ENTERRAMENT DE
LES VICTIMES
Madrid, 7. - A dos quarts de cinc
ha tingut !loe Wenterrament de les viotimes de l'aceident d'automòbil de dis sabre. Els cadàvers han estat portats
a pes de braços. A causa del temps,
s'ha hagut de creuar el poble de Carabanchel Bajo, el qual en massa ha
seguit la comitiva.

EL PROBLEMA DE LES
PATATES
Madrid, 7.-L'alcalde ha manifestat
aquest mati que el problema de les
patatas a Madrid ha entrat en vies de
solució.
De Busterviejo aiiuncien la tramesa
de 40,000 ros-es d'aquest tubèrcul, que
seran repartides als proveidors per
camions militars cedits pel capita general.
D'altres pobles de la Serra anuncien la tramcsa de 20,000 roves mes.
ELS FONS PUBLICS
Madrid, 7.-Els fons públics acusen fluixedat en genera!, peró la partida de la Deuta reguladora es ruante
sense variad&

Viatges d'estudi a l'estranger per a caps i oficials
Madrid, 7.-Amb aprovacló del Di.
reatad Militar es proposa que aquest
any es realitzin els viatges d'estudi
a l'estranger per a determinats caps
i oficials, quedant autoritzat el cap
d'Estat Major Central parqué pugui
variar la data en qué ha comenear
cada comissió, ajustant-se sempre a
la duració total assigna da a ca da una.
El dit personal gaudirà del bou del
seit respectiu carrec i ks incleinnitzacions mg/tanta; general, 8o pesadas,
a Franaa • i
caps, 6o, a França
i a «Italia; a Alenianya i a Anglaterna, eo i 73, or, respectivament;
cials, 40, a Franela.
•
PESTES DEL CASAL CATALA

Madrid, 7.-Dissable se celebra a l'"Ideal Rosales" un
festival arlistic organitzat per
la comissió de restes do( Casal
Cata/k, el qual bou un èxit per
la tiontbrosa t disttngitla aun.
currencin que hi ha assislii.
Constituí una nota tnolt notable 9l concert que dona l'entinara solea» català, senyora
Balbina Mestres, la qual robé
nodrits aplaudiments. •

FILLS HE E ES Sillfi
- BANQUERS
,ftambta

del Centre, núm. 1

INemi del eltai Teatro el Lima

cid de l'hora del treball.
De Guerra. - Nomenant go-

vernador militar de Palma de
Mallorca al divisionari marques
de la Garantia.
De Oovernacita - Nomenaut
director do Sanitat del port de
Valaneia a N'August Gómez
Porta, que ho era de Les Palmes,
ELS TRAMVIES DE MADRID
Madrid, 7. - Ela tramvies uSe Madrid, des de denla, acabaran eis serveis a mitjanit i no els reprendran fin)
a les vuit del mati.
ELS PREVISORS
DEL PERVINDRE
Madrid, 7. - Els Previsora del Pera
vindre ahir celebraren una llarga sessió, a la qual assistiren aS delegats
ile provincies.
Es clonä compte dels projectes del
Ccunell de l'assodació, cls quals 'oren
aprovats. Es demanaren distints hotuenatges: al Consell.
PER L'INDULT DEL "POETA"
• Madrid, 7. - La Casa del Poble
d'Avda ha telegrafiat al Directori demanant l'indult de "El poeta".
DEMANANT MILLORES
Madrid, 7. - Els agents dels distints
serveis administratius de les companyies de terrocarrils de Madrid, Saragossa i Alacants (Xarxa Catalana)
han clevat al director general una las,ancla demanant millores económiques.

Consell de Guerra
contra Pérez Solis
Bilbao, 7, - Aquesta tarda s'ha celebrel uit Consell de guerra contra
Ciscar Pèrag Salís, per suposades in'Aries al rei per escrit.
VISTA D'UNA CAUSA
Huelva, 5, - celebrat
la vista do la causa contra Baria de los Dolores Valiente i
seu nebot Manuel Leneuda lierfländez, que tiraren a un pon
a Josep Lonandro Arriero, aspes d'aquella, parque s'oposava
a t ilfeisscae lovdeesmarenlaaepieo rnsa tiolltiticidteoss.
E
la pena capita/.
ESLL1VASSAMENT DE

vulituil&
'il OMENATG/t" A LA leEPU,
BLICA ARIKENTINA:
Madrid, 7.e-Al tutee Esla* casa
celebrat un homenatge a la Regiabaca Argentina, assistint-la ele
vaie, el geemil Primo de Rivera i
l'ambaixador de l'Argentina. •
La companyia Martinez Sierra ha
re p resentas un sainet de costuras argentins. S'han representas pellicules
de paisatges i d'ind4atriet argenté.
asee. Caterina Barcena dit un mo'Mies d'Ardavin. 1, finalment, ela
Poetas Edtsard Manzana, Ardavin
Andreu -Blanco han recitas poesies
allusives a l'acte.

L'humorisme andalús

mäiaga, embriags, aguar
mati salan presentat a la comissaria
de vigilancia dient que " corn que eitaven borratxos i d'un moment a l'altre seis detitxtria, es presentaven, Han

dormit la mona al calaboe.

Sindicalista deportat
Cádiz, 7.-Procedent de Sevilla ha
arribat el sindicalista doctor Vallina,
que va deportat a Casablanca.
S ENTENCIA CONTRA UN SINDICALISTA I UN ANARQUISTA
Bilbao, 7.-S'ha firmas la sentencia dictada per l'audiencia en el judici ceiebrat odies passat contra l'aa

narquista Lluls Segarra i el sindicalista llorad Martínez, per tenencia
d'explosius.
Al primer se'l condetnna a vuit anys,
sic meses i un dia de presó i a una

multa de soo pessetes.
Al segoo se l'alma

Elyle
BARMAN(
LA TOURNEE JEAN SARUE
Dimane rimar tiadri liee
but de la conipanyia jean Sarment,
amb la prIplera de les cinc Unieres
funcions de la tournée.
Mi ha una veritable expectació per
admirar lart de latear de "J e le

trop grana pons- aeoi".
Per la seva j oyeras:a j a que lea*
Sarment neme amasa vint-i- sia &aya
i pel seu salan, aquest autor i actor
ea deis mis interessauts i -discutas es
Franca.
•
La crítica francesa fa samba guau
elogis de la yrimera actriu de la cotapanes Sannent, Margarala Valmoral.
EI seu art exquisit i la seva be.
Ilesa i elegancia la fan una de les

actrius 11144 admiradas.

Divendres, dona, el rebut de
companyra Ssrmeint ser & un esdeve•
niment artistie.

alDMEA
Avui, dimarts, cit, tindrA liza el
benefici de l'antic coonaador d'agua
teatre, En Rieard Martínez, que, do,
nades lee moho si m paties amb que
co meta, aromes iroßer una brillant vesllada.
Integren el programa el divertidis•
sim diàleg, original de l'aplaudit ac-

tor August Barbosa, "La nieva dona",
i el g ran exit d'En Prudencl Bertrana, "La dona neta", les represeneximo de la qyal ea comise per /Nejo
de pablie,

UNA NUNTANYA
QUE S'ESQUERDA
Jaen, 7 . -Per noticies particulars sabem que comença
esques-dar-se completament una
muntanya que hi ha al poble
d'Isatoro/.
Es tem que aquestes grana
esquerdes afectin lambe el terreny sobre el qual esta bastit
el poble, la qual cosa seria una
irnmensa satastrofe.

MES DE LA OUESTIO DEL
BANC DE CAS'PELLA
Madrid, 7. - Es coneix una
nova relachr de deutors del
I3anc de Castella, tots ella funcionaria del rel dit Banc, l a
mes a mes sense cap mena de
garanties.
lli ha algun alt funcionant
que deu a Banc 25.000 poseetes.
Una de les denüncies presentades avui es la d'un siibdit no_
ruco er estafa da proa d'un
mine pessetes, i tina altra
del Banc Mercantil d'Alacant,
por diversos milions de duros.
Ela advocals defensora, senyors Ossos-jo Matos 1 Bergaaran, han presentat un eserii
demanant la refornfa de Paute
de pracessament.
Alleguen que no es tracia
d'un afer de earäeter civil.
Segons tenim entes, ovni ha
estat unit als antes un escrit
prosentat pel procurador senyor
Guisasola, representAnt del
Baue Mercantil de Santander,
per un xeo de deu mil drilars.

.fflanummerizammim

D rrera.

hora

ALACANT

CREA/ •
Alacant (rebut a la una de la matinada).-Comuniquen de Dènia que
uns seins d'una casa situada al carrer del Capità, trabaren a l'escala del
seu domicili a Dolors Sanjaän estesa
a terra. Creieren que estava borratxa,
que tot sovint trobava, i l'entraren a 15 seca habitació. A desgrat
dels auxilis que li donaren, paró, la
dona no reaccionava. La Sanjuan morl al cap de poo,
Se li practica l'autimsia, dernastrantse que ha mort a consean imcia d'haver estar copejada. La milicia praae
tica gestiona per indagar el fet.

DE MADRID
El dia 16 del que som s'establirà l'hora d'istiu
Madrid (rebut a les ajo de la mi-

"mweefeee'll

EL LECTOR DIU
CRIMS PASSIONALS?
Sr. Director:
Diumenge passat val. llegt . les
ressenyes telagrifiges d'un crim
comes per un estudiant d'arquitectura a Madrid. Avui Ilegeixo: "L'enterrament de la Víctima d'un "aria;
Passional",
p iumengg tambd dejen: "Crim

passional".

Per. qué crim passional? Es que
no ho són tots els crims, de passionals? Es que no el gula una mala
pasaió al que per robar mata? Es
que Iffl és passió alió que trasbaLia
aquel) que co disputa mata un semb/ant seu? Es que no hi daasa trägicament la passió eis les morts Comases en noca d'una idea de partit
o d'un codcepte societari? O es que
amb aquest quajifj,c,atiu es vol fer
passar com una mena de Hastial.%
ceri una idea de comprensió del
parqué dei erina; cana ame atanUacid
de la falta confesa?
Jo no volt di; res referent al cas
conc,ret d'ara. Paró ea humee generals crea que aLa6 que en dines(
"crim p aasiorial" és arta de les termes tpes baixes de lassassinat, on
s'hi troba gairebé sempre la premediçació i sangre, 6emPre, relevoala.
Jo no cree (lile 'sigui digne de
conviure ansb gens civilitzada el que
no comprengui que el mateix dret
que un hom té per estimar o no estimar una dona l'ha de tenir la dona per estimar o no estimar un
I que d'admetre que !liante pugné
mear a una dolia limi) excusa que
l'amor no correspost el tenia fora
de si hem d'admetre també que la
dona Re es v eg i abandonada ea mig
d'una passió amorosa o tan sols no
corresposta d'un bell p riecipi ú perfecte natiu per enpaitar-nos a trete
mas carrera i places.
Llorenç

Porriai-Dalga

1 Ur, llis buz,

hm

Setntana Santa 1
Yuitada de l'aspa
TEXT LITURGIC COMPLET, LLATI I CATALA
En tela, a 7 ptas.
En ami, a z6 mea.

tinada).-La "Gaceta d'avui publicarà
una disposició dient que el dia /6
d'abril, a les 23 horas seré avançada
en seixand minuta llora legal, tornant a la legalitat el primer *sabe
d'octubre, a les 24.

DE VENDA A

EDITORIAL POLIGLOTA
pEritr •x01-, ti

TERRES
Màlaga, 7.- Al noble de PaMANS
nana ala rogiairat esIliaassa•
ment de ternes, qua han ocasionat importants danys a diEBANQUIERS
verses fingues.
.
El temporal continua.
RAMBLA ESTUD1S, II 1 13 BONSUCCES, I 13
DESGRACIA a UN MORT
Toledo, 7.--Trea arios que treballaven a la eliniea d'un veterinari
VALORS CUPONS . GIRA
jugaven i un d'clls ha trobat una
escopeta i Iba disparada contra un
altre, Llucia. de la Crua, creient-')
descarregada, deixant-lo mort a l'acte. El matador ea desesperat, a
punt d'esdevenir boig.
, ÇONFLICTE RESOLT
AviI, y.-Els obrera del ferrocarril d'Avila-Saiamaqca, en construcaió, han demora un, augment de
DT latire ~Mg del Nevar
so daditos per bota (vuit barca de Ore„ 811.221
e eAusorhadivi6,---embota S'in rack el conflicte eonmuge. 5eadriKeent014
detstoopeeeeeee.".,,.

SOLER i TORRA

CARVI

Negocien bota els capota mimad
primer Cabra

'LA

14:11§LirrA
l'

'0

eltjaiitit
ORT72n11ARia LO•aIrtatal

ebrafa.-ArapleOPLIL 1111, primo%

TEATRE TALLA

::

Gran Teatre Condal
Gran Cinema Bollada

Companyia de emmedies de

MELIÁ • CIBRIAN

Gran Teatre del Liceu
Dissabte, 19, inauguració de
la tempoçada de Primavera.
Reaparició de la famosa companyia de
RALLA RUSSOS
que dirigeix Sergie Diaghilew.
Continua obert l'abonament

Teatre Català goinea
Telefon 3500 A
Aval, dimarts, a les cinc tarda. Butaques a 1 i a 065 pessetas. La divertida comedia en
quatre actas
LA MARQUESETA QUE NO SAP
QUE TE
d'En Folch i Torres. Nit: Benefici del comptador del teatre,
En Ricard Martínez,
LA MERA DONA
i el gran hit d'En Bertrana:
LA DONA NETA
Dama, dimeeres, tarda: El recaer de Vallrogofia. Sil, "Joventut Jordiana", El calla i; La doRa neta. — Dijous, tarda: Esperladas per a infants i extraordinaria representariO de la
reina de les rondallas: La Ventafocs. Es despatxa a rompíaduria.
•444.1.11.14,044+1444e-

Avui, dimarts, tarda, a lea
cinc. Primera representació de
la Ilegenda dramiltica en tres
actes Los hijos mandan, i l'entremés Lectura 1 stritura.
Nit, a unquart d'onza. /hacina
representada de La pena de los
viejos. — Dama, dimeeres, tarda, a les cine. 19 representa.
cid de Los hijos mandan, i la
joguina cómica en un aete, Luna de miel; nit, a un quart
d'onze, tercera representaciú de
La pena de los viejos.

Avui, dimarts, exilas. Tarda,
a les 430; nit, a les deu, Exil
de deba de la grandiosa peldicu.
la , de Xavier de Montepin, La
portera de la fabrica (completa, 5,000 matees en una sola
sessió). Primera jornada: "El
catead d'una mara"; segona
jornada, "Fills radie!" Aquesta
pellieula provoca espontànies
ovacione. Ningú deixarà de veure aquesta jota cinematografiea de la casa Gaumont. Es reconiana la puntualitat, car
candi de la fabrica esdevé a la
primera part. Cap altre local
la projectarà saneara.

TEATRE

TOURNEE

•

A

vot, dimarts, tarda, a les
cine; i nit, a les deu:

Avui, dimarts, tarda, matiMe popular:
LA CHICA DEL GATO
Nit, a les deu, popular:
EL TIC JOSE MARI
Dijou s . nit, funciiS de ben p
d'Antoni Armct. La co--fic
trn t ' e g actas
EL LADRON
segoria" jornada del drama
romant ie
LA TIZONA

SOL DE SEVILLA

SOL DE SEVILLA.

POLIORAMA

I Companyia de comadles

Ramon Peña

tr:omf d'aquesta companyia. Grand:osa presenta_
cid. Cali% dia,

+044.062+»0•00441•00114.04n
12+00•041-1~0e40410444448•3
.

Teafre nurrelnna
54444.e 1 e11 a.3404,44+freasee

t Gran Testre Esuanyel

r

BANTPERE - BERGES

Ami, (liman% tarda, a les cinc.

Entrada Isba UNA pesseta.
La manera o'enganyar les dones
Xit, a les aeu, gran exit de rime:

Companyla de comädles
ANTONI MARTIANEZ

1

Avul, dimarts, tarda, a un
quart de sis. La formosa
comedia en quatre actas, de
Georges Glinet,
Nit, a un quart d'onze. . La

Demä, dtmerres, tarda:
VOTES EN CANIsA
BID
CALI. O CAPO?...

comedia en tres actos, de

Dissabte de Glärla, estrena de la
Cantarla vo,lcvMesca.
FINS El. ONIONI PORTA EMITES

EL CONDADO DE MAIRENA

Pere Muñoz Seca,
es•sn

Teatre Cómic

•

I

Aval, almena, alt, a dos marta de
den. Debut d'Ele 3 Fourreirs.
Combinacious (tamuut el 111-ferro.
ExItas de les atraccluus,

Dama, dimecres, tarda:
EL CONDADO DE MAIRENA
Nit, Amor a obscuras i Pue- 1
bla do las mujeres.
4,9444~40.01.444400449
5eaaaa4444444~4.9441~.

ELDORADO

EID

origina/

excAntrIc a

cavan.

8AMBERS??
Amb els Selis emomonants ~deis
LA CAIGUDA DE LA MORT
1
EL BLOC , DE PEDRA

Dilous gran rnallnäe Infantil I debut
' d'EN 15 saltaolore

44444141+3•43.3•44444,
2444.0.0.004444444+84.04+4

Teatre Barcelona
Tournde

JEAN SARMENT
úniques funcione, 5
DPbut, divendres, 11 d'abril
Queda obert l'abonament a
comptaduria

Ce nsal) de varletate
Magrafies films 1 les grane
estrelles de varietats.
Avui. dimarts. larda, a dos
quarts de cine.
a les
/ ¿leo, projece:id deNit,
notables
Sileces de la for.mesa dansarina
MARGARIDA ORACIL
Els célebres barristes Les
Poppescu. Exil Ile Maub
and Hanys, balls clàssics i
fantastic.s.
Corniat ile
NEL.AIR - TRIO
El gran artista de la caneó,
CHEVALIER
avec le concours de MIle.
horma Valide. L'ovacionada
i po pularissima artista
ANIALIA DE ISAURA

TEATRE NOU

dimeeres , tarda i nit,
grans programes
CHEVALIER i ABULIA DE

Gra* sompanyia de minatia.

•44144144•444444114,4444440

D irecció escénica, Leopold

11nProaaterareeieee~,
aeoprampaall

1 Monumental - Pede
Walkyria

Gil.

Unen directora 1 concerta-

—

CINEMES

—

*4.01144144444.04.611440+1144

Sala Catalanya

dor% Julia Vivas j Marea
ORAN CINEMA DI MODA

Motablee motlit I trlo.
Ailmeot fferqueetma

Aval, d iniarts, grandiós
vermut preus populars.
MI a bananal de4,p4811%
gran Palealas de eara
us.

de deu del vespre
Recital de Guineana
d'autora catalana 1 estrangers,
Pe r
ENILI VENDRELL
1 Pero Vallriber.a, pianista
.Programes i local/lata: Magatzem de música de da Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel. Condicions aspe.
6ials per als senyors socia de
l'Orfeó Català.
•

Aval, &mirto, gran eatrena: Tan. N
re" sensacional noviH. •raventures, per la intrepida Perla Blanca,
omb els nous "Citroen.erusa“.
Ole POI ~Alee I Muntanyes. Ex»
eranaima II Ited éle Venecia. me- •
numeotal 1 sumplumo presentad&
oncenos amb armases vistes ae
Veneeta: 08028 avennaind4 esmica. Deseable, una altes estrena:
mima Ii mana, credeld de C132.
les Uy. Avlst, traparictO do

Ite,
QUIZI «USA.

REST)3URANTS

d'els

Can CULLERETEt

POLVOS

Isleta«. 5

TELEFON . 3535 A.

Avui, dimarts: Gran èxit
de UNA BODA INESPERA. DA, PROGRAMA AJERIA,
' per Marion Davies; EL
! CRI31 DE MILLEFLEURS
PALAIS, per Lydia Fuller i
el coles Maeiste; NOVETATS UNIVERSAL número
85 1 EL CATET, cómica,
, per Bobby Vernon. AVIAT:
-:. VaILLIANI S. HART.
i•
r
41.4%.04.0.04.11114.44444~44>

1

Diana - Argentina

Exceisior
Avui , dimarts, SPCr011 capitol
de El emperador deis pobres,
Carnaval, Sacrifici d'amor, EI
mestre patindleg, Desastre grao.

Teatres. Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui, dimarts, Cantessió lar.
dana, Una m'aria i deu mil duros, Un f rac per a dos, L'emperador deis pobres, 2 op:, n uli.
—Dijous, El vell niu Sonant el
culro.

LIORLINE
eh POLVOS d'HORLINE fan una cara forman
eavdlutada. 1 fan devenir /a pell Sise i agradable,
com la d'un inlant. Lb POLVOS d'HORIJNE aon el
Millor meret de formosor i joventut.

44.“4444,114.Prrialmeepaa.

lit

1 1 l'

PRODUCTION DORLINIk
AIGUA EHORLIM Untara prooreeava per abelidle
Nonc8): h. • DEPILATORI (arma 1 bolimule d. • POLVOS ttatal
odhenumm 2142. MENA jeeta les erneettes), X30. • »GUA
DINTIFRICA UD ~nauta denenceede 1.41.41HOL NONTI«
Ivab mineral» per, ale banys de peas): .T30.. SANIS le0011111
mas al bay-rhum per a re generar el caben): ne

mi'

TURO-PARK
DIUMENGE VINENT, 13, A LA
• TARDA,
•

(La vida de Sant
ceso d'Asida)
Poema mustead cinematografie. orquestra del
Gran Teatre del Limas
Orfeó Renalxement
250,executanta, 250
LOCALITATS:
Unió Musical Espanvola.
1 i 3 Portal de ring&

COLISEUM

d'

210-;4

BATRICLII
DIRARIL DE 08811

U

FRATE SOLE
Ffran.

.1

fffloo

CAILAMEMT8

Pies 12, 13, 14 115 abril

$4444444ffleef444444444.04
.00441•000444444444444+~

sempie

DIVERSOS —

Catalana

Asta, dimano: Sanan al ser., se- r
Ron mona; El ala MI: El bemol
bull; AcusacI6 equivocada: Pon- E
plInes I la cep a electrice. Denle, di- N .
marres, esirena: La Dolar" drama d'En Feliu 1 Calma. DtMum no- .
motu el cuino, tercer round: al que
ignelen ele hemea; Lisa invisible,
t a l tres.

~NO ileberelt

INAUOURACIO

TEATRE ELDORADO
Orquestra Simfònica de Barcelona
Concert extraordinari
de
beneficencia
Diumenge, 13 d'abril, a les onze
del mati.

Iteeabliaieaß DALMAU oLITEltia, $.

Witching-waves - Muntanyes
russe- Acule ftuund . Casa encisadá- Magnific "carrousserPrograma oriental vivent .
!lar modem paiesenc i 30 diverses airaccions inolt 'Meressanta
u
,Sardanes per la cabila "Barcino". Putxmellis Cuatro Gats.
Banda militar. Cap al tard, a la
gran plaça d'aquests magraies
jardins. es disparara un explendid castell de roes aeris
pels renornena ts pirotecnias Estapé germans i Macias. Cate,
restaurant Carbó.

eassm

Si voleu vestir bé i a
preus • molt limitats,
confieu la sonfecció
deis

vostres vestits i

Aries

11fili

RSAAL

Orquestri na Soñó. Saló de reunió de Tamales distingides
Art., (limarts, insuperable programa. Gran èxit de la
a magnifica comedia d'atila societat L'hoste de miga nit
▪ elusiva), assumpte sentimental i sublim presentad& El
In sensacional sud:es de la temporada; èxit sorollós de la
super jota:se:acajú Capitoli, marea "Metro", El presoner de
• Zenda (exclusiva), emocionant novel-la d'amors. intrigues
gi 1 &iris, obra mestra de l'immortal publicista anglas Anthony Hope, magistralment interpretada pels eminents an.
15 tistea de la pantalla Levéls-Stone, Atice Torry, Ramon Nagl varro i Bilrbara.la.Marr.
en
ta
' NOTA: La super joia El presoner de Renda es projec91
• tara sencera, encara que consti de dues jornadas, i durant
▪ els dies do. la saya ierhibició regiran els preus següents:
Preferencia, 150 pessetes; general, 0'75 psssetes.

a la sastreria

Rofastes
1 Comas

143311111211111112513E1111111111•11115•106111111113211111131rEnelnalene•alll:
enisvoc..aric
I iset.L. abe.
111
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L'INIDUSTitle. te 81410311.0115

iffiremerfflime,

▪

edheitrereeeperede*****444.4444

Fontanera, 9-pral.

•

Bons géiseres i dibui-

xos selectes

CAPSES CE LUXE

,-,
a per a casaments I bateles. lintlas Casa sie aGutS. curar
de Itaat No. 38
I

Via Layetana, número 14
Te:e:da 1311 A.
• Sempre el millor conjunt de.
programes. Avui, dimarts, tot
exits: Ela amera' d'un priaaep o
El carroussel de la vida, pi:1 de
gran presentavid 1 interessant
argument, cremad deis gemats
artistas alary Philbin i Norman
Kerry; S011ara el coleo, pinner
round, per l'insuperable pugilista llego:ab' Denny; L'emperador deis pobres, grandiosa
super-serie, repai (Ida en nou
capilols, projeelanl-se el primer, pels renoraenats artistas
Liad Maillot 1 Ilenry Krause;
Os alta de Pilnima, emocionara
drama interpretat per la gran
artista Elsie Ferguson, Ajuria:
El plaer abans que eta negccls,
as,aunpie grans
estrenes, entre elles el saneacional cine-drama El volt nlu,
de l'acreditada marea Goldwyn; A TOT GALOP, per l'intrapid Boot Gibson; SacrIfIci
d'amor, creació de la bella artista Lucey Doraine; L'emperador deis pobres, segon eapitol;
Sonant el cuiro, segon round, i
d'altres.

Saib ó 'LA% OCA
tILALITA SI einiort

Fabricant: J. ALERM. MATAR°

SEITTORA
r€ni1f3 5tvBigQsdQ se

iteamotrutrrientrotioiRairommonsonuonareuttemmunibta

hui, a, KURSAA[,

COL ISEUM
/ En preparació

1EL GRAN"

El nombre de tapes que constitueix cada Mt,
així com l'època i els domicilis on tindrà Hoc el
canvi, s'anunciarà oportunament.

lAbno Roben*
•'•
Illontagu Aovo

•

¡Programa •
Murta
Especial

J.

La sen a tch 14b &ola:alta

I

o TdS.PD.S11110...

0,4

LOPEZ

PREIIS BARATI SSIIS •

i 11113 13 - COZ
.,; Iones Ultima Novetat

os- ß r e

I uoilis-Ásma

reflectan; mates, atarros dels bronquio,
per erOules 1 rebela oatif Matan, es guareneen rad calmen& rille 11E1AM GUAYACOLAR GALAN. Venda, al preu de 210
Inase l es, als Centres d'Especlaes 1
Ventea
FARMACIA R000
avul de

A.

(111 U0Otasef )

MIF

PASSEIG DE GRACIA. III

44,

1.

CARIE, 44
ARMA, 2
-

.

IMEM1111111111n111InnIIR

ele

AllEcis fizssifir31:

0'50 pessetes :es deis
meres paraules i a 010 per
:: cada una d'excés
a

11..11MUMMIMINMOMM•••nn•••n•n•.

PELLETERIA'

LA SIBERI
liambla

de Catire,

Ces, egel,62ti

15

GRANS, DESCOMPTES

Gran venda excepcional de teta clase. de
DE

L'I

HMANDES DE TREBALL
IpCD etteretarl-ation htletrador Menda
Last comptable. Escritas • LA ro.
1311C1rA T. titmero Sil.

VENDES
Ten establiment do comestibles
listeve Tapies
blajor, 11 1 la. Palautordera,(10 X& EM22

ES

casa, rad la matelia. Mea
13.tlro, 33 Badalona,

LLOODERS

FI DE TEMPORADA

AL 30 D'AlgtIL

Renards

VILAMAJOR !.'DnrciZ 2:U dren24,
soo, ala al, c!cmr!eitat,
Jara:, Ira.
tema. Passateo Marlmon, 19, arel*. d•
tediada
tiatiaiiste ß
FAMILIX serrar aceoea
rererClicles. VI-

Ilarreel, 10, tercer, primera.

ESTILOGRAFIQUES

marca "Mamona", liquido urgent, a si.
pessetes. Fontanella. 15, tercer, &asma.

Renard argenté natural extra...
1.500 passetes
croe natural extra.. ... ...
600 —
Renard gris natural extra. ...
-...
300
Renard argenté loustré extra... ...
65
Renard alaska natural extra.... ,.. 200
Renard

DIVERSES

•••n•

Renard Japó...

IMEOTO

:tus

11111111111111111111111911111111111I1131111111111111

LA PEL.LICULA DE GRANDIOS
EXIT 1 SEN31010

PiESOE BE

C)1,,reepte§941NP
Tetnn ILS
VEVIT3DZ :01.012 ,K
LIANA,Steof co ya atea JEI,S toterava
PITI.TURV inta211411T.

MORES

Els objectes amb qué seran cbsequiats els
consumidors deis papers de fumar NIKOLA i
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.
Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de Ilibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presents com lots es presentin al canvi.

1

''''-~at'i+4.‹,

...n•nn••n•n••

Cinema Princesa

¡sauna

Primen ileon i directora, 'Parran Valle) 1 Carlea Berau.

•

) go-a urea

bijous vinent, a tres quarie

Palau de la Música

FELIPE DERELLAY

BALL 0 CAPO?...

Oren eempsnyla Internacional de
CIRC EQUESTRE 1 ATRAcCloNa
dirigirla per WILLY MOLAN'

1111 Dimite. uso ¡cecee jornada
de la colossal pelilcula Limpiesdir deis pobres; el colossal
dacriflci d'amor, per Lullie Doralne

Palau Música Catalana

Teatre elv Novetats

TEATRE TIVOLI

Frederic Caballé
tiran eompanyia d »me.
la i opereta. primer actor 1
director,

Aval, Matarla, tarda t DII, Eralls
Pro g rames. Les divertida; Pelli•••
les Pampas», l ti cesa Mirarlos 1
KI matee Min.:den; l'interessant

CONCERTS ••••

oonyttrik" dita fäl PA%
ate paseada steNo rerePrari.las
localitaLa fine al dierendrah a'
la tarda
Localltats I programes; Malee.um de vanas. ChaseeLigaa prd.
darte, 43

......

HIPOTEQUES
Trunn"'
• da.
p oni e•1""
Coo•
traceen, irtatianimatse 08 111 O% •
tatemmi.
204 •

40

MAGNETOS.

Correr Ilbw. demoro si.

Primera Mirlos a 'Apela do cortito 1 tiotirella de oills finos
Gran assortlt en catites- ,1

co.tié
.e

'corizsc*!sk'
SIN

)6041-

MES

1--mgerTrzr
.,

mirezz

e

rreFeMefflr

•

▪

LA PUBLICITAT

Dimarts 1 d'abril-de
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$ LMERON

YE 1 ES
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de la Cooperativa de Fabricants de Sabadell
on trobareu el millor assortit en gèneres de mig temps

Us garantim que estalviareu un 70 per 100
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Mantellines "Goya", Vels, Tuls, Devocionaris, Rosaris, Pintes, etc.
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//TUBERCULOSIS

I dissabti, s, de 3 a 5. Balmes.90, principal, primera.

CLINICA

Menéndez Pelayo, 70'

WIES URINÄRIES
del Doctor Dimite,
Rubia Pla Logueria,
nilm. G. primera
(int. licepital 1 St. Pan)

Venen,
sífilis, impotència
Imperial§ tratiamenti per
al Suariment rapid lee

Amb la bomba PUIGJANIER l'electromotor no wfretx el gran inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PLAGIANER )aigua no falta

YALALTIE8 1,ECRETES.

mai. La bomba PUlGJ ANER es Púnica que es garanteix per quatre anys

bufeta, Próstata
~India: de u02 13 a a
Económica per •
candeal' 1 ubrera.

Matriu, pell,

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.
per •
L'EXTRACCla DE LATRINES
Es roben avisos
CENTI1AL
Carrer de Sepúlveda,
177,
;d'al., pitorra; telèfon 3848 A.
SUCURSALS
Passeig de 1: aot Juan, 95, pal.

eule°170,1.
20 29.11:1' ele fon 3025 Or.
Carretera de I'llospitalet
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Tlpus de luxe a reos bar:4(681ms. Espardenyes amb
Ja de goma, des de rso pessetes paren,
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ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de les biblia)
t'Iban. Garree Dormiten Sant Franoeee).
Carretera de Sans,
pris
:er
i : cis:)Cona.

LA E30 RATÓRI-Ae!-K
ESPECIAL PER,' in

Pi

II) 011

ilfür4 efiKtoAd4 ondentInog

De la Casa dii MI-

RAMÓN

liC

ue procura PULMONES RO B USTOS!
ecs
< nreSerrade

sericdrdia. Consulta: Dimartd, clijous
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CATARROS

TOSES, BRONQUITIS

Alias de comprar visiten eis ilustres magatzems
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SON ELS MILLORS

A la Secció de Mobles, imporiantíssims descomptes

Gemas de lOtes clanes en m e1311s 1 fustes. ~lacea en ele @narren. Corta Catalanes, 843 (en.
13fuell I Liarla). Tel. 715
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assortit de Flors artißcia s, 9mbre1les i Paraigiles
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¡MOYA 68 (ARIBAU Y DIAGONAL)
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SETMANA SANTA
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TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES
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DR VELLVE

DEMANEU EL FASCICi_,:
•LLLSTRAT
"—e-,f-rar, 59 - BARCELONin
UROLEG

INJECCIONS PROLIFERANTS-OEITURADORES del Dr.
MESTRE. Guariment radical en guiase dial sanee intente
lea habituala ocupacions. Consulta de 3 a 55.Telition..145,34
Claria.
pral., 1,* Informada» catees ala mame mil

