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LES REPARACIONS

LA PROSA CATALANA

LA RESPOSTA A LA C. DE REPARACIONS STRESEMANN ACONSELLA
RESIGNACIO CRISI PARCIAL ALEMANYA MACDONALD SOSTINDRA L'INFORME :: IMPORTANT DISCURS DE POINCARE

assenyaladament que no tot hagin estat lloances en el petit
poni flairós que ens ha deficat, perquè l'elogi absolut i incondicional fa fortor de gasetila necrològica.
L'article de Josep Pla, a propòsit de la novena d'Alexandre
Plans. "A l'ombra de Santa Maria del mar", ens ofereix una
Ped5i6 per remarcar l'aven ç notabilissim de la prosa catalana en el segle present. No tenim asad Un gran nombre de
novellistes, ni d'assagistes. Tenim tanmateix un bell conjunt
d'escri ptors. La prosa catalana, que ha trigat mis a madurar que
la poesia—corn en totes les renaixences literàries ha succeït—
entra en el periode de nuturitat saborosa. Compareu ele milloro escrits catalans de trenta anys enrera i els escrita actuals,
i hi veureu el guany fornrdable que en aquest punt s'ha acon-

Londres, 15.—El "Daily Mail"
diu que la resposta del Govern
alemany a la nota de la Comis_
s'a de reparacions estera redactada en termes breus.
En aquesta resposta, el Govern del Reich declararà que
esta disposat a ausentar les
conclusions de l'informe del
Comité Dawes, sempre i quan
els Governs aliats aoceptin
igualment que les dites conclusions han créeme la base de
negociacions que s'entaularan.
Se sap que l'aeceptaeid
l l informe deis Comités no
obeix únicament al desig que td
el Govern alomany d'intentar
un nou pee en el cana( de la
normaliteació de la eeva situacid interior, sind a lee indicacions categòriques fetes pe)
primer ministre anglès i a les
recomanacions fetes per conduele oficiéis de. la Casa Blanca
estant.—Hava a.
Londres. 15.—Diu el "Daily
Telegraph" que, segons sembla, el Reich, en la seva cientostache a la nota de la Comiss16
de reparacione, sembla que es
limitarà a declarar que Alemanya engata el projecte del prtmer Comité de tècnics. si per la
me ya part els aliste consenten
que Alemanya participi en les
negociacions que s'entaularan.
Creu saber a/trnment que els
Governs anghlis i nerdamerielt
insistiren energicament prop
del Govern de Berlin per tal
que immedlatament &mente% el
dit proleete.--Havas.
LA NOTA QUE TRAMETRA
ALEMANYA A LA COMISEN)
DE REPARACIONS
Berlín, 15—Els diaria confirmen la noticia que el Govern
del Reich es decidirlo a remetre
a ia Comissió de reparacions,
per mediació de In "Kriegstartern Rommision", una nota en
la qual etaocepta l'informe den
tècnics com a base per a una
discussió, fent constar Mal mateix la voluntat del Reich
de collaborar amb els allats per
arribar a una enlucid de la
qüestió de reparacions.
La nota afegirà que co oreu
innecessart enviar per ara un
delegal, sind que m'esperara per
aleta el moment en qué hagin
cllseutir-se en detall tots 1113 extrems del dit informe. — Ha-

oeguit.

En els primera temps de la restaurad() literària del catalä,
la imperfecció de l'instrument verbal era un desavantatge for-

tissim que perjudicava el descabdellament complet i el ràpid escena de la jove cultura catalana. La prosa dels homes del segle XIX, amb ben poques excepcions, feia patir. Era aquell un
Uenguatge bastard, fet artb mots i idiotismes catalans, o catawitzats barroerament, solee el canemàs de la construcció castellana. Davant la prosa catalana de Josep Coroleu, per exemple, hom sent de vegades a recança que no llaguéis escrit sempre en espanyol.
El periodisme català es la manifestació de la cultura nostrada que ens beneficia n.és aviat i en major escala del progres de la nostra prosa. Ea començar el segle actual, només hi
ha y :a dos periodistas de bon estil català: Maragail i Prat de la
iba. Al cap de vint anys, hom pot arrenglerar, en el notita
periodisme, una dotzena Larga de nonos d'excellents escriptora
de prosa catalanesca.
Després de passar pe les fases de la castellanització sintàctica, de l'arcaisme i del debuecament retbric, la prosa catalana esdevé castissa, moderna i natural. I quin bell so, 1 quina
grächt expressiva, i quina claredat d'aigua neta té la !lengua
catalana en la ploma deis bons escriptors, en els llavis dele bona
oradors!
Cono ens agraeix la parla nostra l'amor que Ii portem els
.alans d'avui ! Com ens recompensa amb mots àglls, amb frases ritmieues, amb sedoria elegända i amb intenoitat d'expressió la renascuda devoci6 de la nostra ànima, la dolça manyaga
dE1 nostre afecte! Els catalans tornem a estimar la llengua
propia, i ella torna a Uses un ric tresor en les nostres mana
amerases.

1,1 REMICI Mi 3E1E10

113 en !arena de nnus.

El mol fa molla gracia.
l'oriaine havia dit uns anys
abans a l'eseriptora, que terea
'n aquel] moment. a Bélgica,
un Preces per un llibre immoral:
— "Men enfant", Ci fóssiu eaPae d'int ymtar un vial nou
r:ini un benfactor de la humanest,
Rec hilde no inventa res 1 ar1
seus !libres. que produirea
Sr' d ' e s e andel. queden tina ro_
rrvi lrrnda i 'Verbal, quasi
rune *acla rom "La Garcenne•
eorn que Tbpnra en d'un
eMa ntirieme ferne, Ii erif va
e rer reen de la sensarid. Si
rion i g inventar un viel non
erea rd i zar - In comerrialment
7r' a un neaee: fantastic. L'exni eiva d'un viri non merla un
d'er.
El eene nrielleme ha furit de
arl ¡ la literatura. L'eltirri
7Il hP ntil el muelen
tfç diu mint de viste
^nsunl ha ricial prdner BierCO

inri Ara l'arl da deliberada-

"rd senan riali•ta i careeteriefa p e rd no din res
a

Pns ucrat Co rreg ir, o el freSinn Pintnrichin ereTt
13—sem aquel!
q
Pu " la
k D e l bree d'unaue.lona
gra.
osa —ner Stendhal Te ninture
renda ea un rapad de
Ih

elaffsiel 'aula del rafe. Fa
" t n rivš. la cantera era «145
test ada

a la vida.
Als entarets de luxe o tan
8 d'ullardoda, la gana té la

pretensió de l'histerismo. Pera
no hi havia hagut al man mai
tanta (redor com ara. Un pesseig pel boulevard a la nit
un espertacle impreseionant
Ilum i d'alta preseid vital. L'anunci dele automabis Citroen es
grandiús, definitiu; (s e la gran
cosa de l'any. Tambe do d'efecte un passeig per Montmartre
amb la Ilum blanca de microbie
blanrs que hi ha siempre allí.
Pera als cabarets, quina trietesal Quin eneopiment a les grans
revistes del barril Les tres conIPS dones mes perfectes d Parle hi eón rontractades per despullar-ee. Guanyen vint trames;
al dia. El socialierne us talla lee
alee. El feixisme és útil per
anar a veure revistes. 1 a 1111tim resulta que si paeseu un
mom e e de distracció es amb
un número de friques.
La gent sana. trueninnt. tensible i inmediata sembla d'una
altra apoca. La puresa de la
violtaria ja no existeix. fil ha
persones que han pres tantee
injeecione de coraina, (pie deuen
tenir el ros corn de "rejilla".
—fin he prnvat tot—deia no
fa gaire un ninot fle "1.r TIIre"—: In coi:lira:1, la morfina...
No Pm diverteixo gens.
—Per ene. nn jirrives el vi ne_
deja l in Oro.
eme
Franea, avui. effenlment,
voldria crear una FPnsaci6 robinia!. Ton la flor del militarismo franch be a les colbnieri.
Ara l'ideal serio fer-hi anar una
"(dile" civil re prometen la ri111PRII i una vida plena. Aneu a
lea neafree rolhnien viuren mi_
ller quo a Europa i 113 taren
d;it de l'armime ei enea
deegraciadament ami"
per hit.
La reclame per lrear una
emi g rada de persones
gema al fermideble Import Colonial frentes da une filigrana.
L. -Antinee" de Benoit, els raids
flitroon. "Ele hornee norte" de
Chucen Farehre •dn ebree orth
5 S Invitarinne -verticnOds
jurar la ende de la fortuna
Af ri cana. 1:pedevenider her , Alg a
l'Afriets. Però, e rtrn de ia, fe aromanda Id pot uit. Ni ha duos

coses que el tasado no signa:

CRONIQUES DE LONDRES

ALEMANYA ACCEPTA L'INFORME DELS PERITS COM A BASE
DE DISCUSSIO

Josep Pla ha parlat en aquestes planes, incldentalment, d'alguna prosistes catalans d'ara. N'ha parlat com parla ell de totopo
les coses, nerviosament, a salta i a bota, descarregant un Afeo
de blasones i lloances 1 en barreja viva i bellugadissa, com el
munt de peix que la xarxa dele pescadora acaba de treure de la
mar. 1 ha dit sobre la prosa catalana i els prosistes catalana
coses justíssimes i altres que potser no ho són tant. El matra
amic és un escriptor de rala que aboca en els seus :Inicies totes
lee idees i totes les imatges que li paseen pe) cap mentre té /a
plomo als dits. No les tria, no les pesa ni mesura. Potser ell
mateix no sabria fer - ho. Però el seu enciam perindistie ben
amanit com está, resulta fresc, gustis i extraordinàriament mengivoi. Per la part que ens toca, agraïm les flora que tira a qui
escriu gairebé cada dia el davantal del nostre diari. Li agraïm

Paris, abril.
La s e nyora Rachilde comenea ia sera gran carrera literaria alçant la bandera de la perv enitai, A casa de la senyera
R ed/0de es podia pahlar de tot.
En dia el pobre Alfred Jarry
t rava trets a la babilla al jardi
de la renyora Rachilde. El pebre Alfred Jarry portava
P r ü un revòlver, i de tant en
tant s'e nlretenia, per distreere'e, en g egant trets. Aquell
bi havia al jarilt eta filie de
Jarry tirava cap a
rinelret en jugaven les chalere s. Raehilde digue, esverada:
—Era matareu
filie...
—No tingueu por. Si ele malo

ti D'ABRIll. b ata

ya«.

Berlin, t5.—La Kriegslartern Kontmission ha fet saber a la Comissió de
reparadora que el Govern alemany
anava a dirigir-li per escrit la sena
respecta a proptisit de què acceptés
com a base de discurrió l'informe dels
perits.—Havas.
Berlín. 15.—Els diaris fan ressaltar
que en la conferencia celebrada en-

la mar i l'e g otismo de primera
mä. l catalä es mint aventurer,
1 jo en canee mes d'un que ha
apta', pel mot la invitació
francesa I es fa ric al Marroc
franres. En general, però, el
cataba, a conseqüencia de la do_
minaele i del ròssec de la vida
provinciana, en aquest punt
degenerat. Cada dia, a Catalunya hl ha mes poca gent quo
vulguin Moler milionaris.
Des del temes de Lau, que es
el primer inflacionista cienttfic—Neeker és el segon — a Europa, la sensació is a la Borsa.
Avui, poteer, a la Borla, hl
queden les entorrialles del l'ensoriatisme llampant. De tole
manera cada dia es mes dificil
fer-se a la Boros I sentir-ne
l'ende. Es considera que la
Borea, eorn el periodismo. 63
tina cosa magnifica per una
temporada, perque aquestes ariivitnle noden ennduir a tot
arreu. Hl ha encle veteada menys
gust per l'reperulaeid pura.
Tothom es ven Vänima i el sistema que un hom D'ha fat a
cada cantonada, perh el diner
ninsni el juga sobre un cop de
tetaron. Els oapitalistes passen
avui uns grane trehalls, no eaben «Motu ele diners risrolA
no hi ha steurntat en1Ine. Pie
Stenteee. Es n'Asen eartoret del
fano estant. La gent s'arruina
serie neesailtat <le sortir de
4.

ama, moneo Dona aofoolaal

tre presidente del Consell de diversos
Estats d'Alemanya, tots ella ea mostraren unänimes en sostenir l'actitud
del Govem de l'Imperi a ran del Iliurammt de l'informe del Omite Da-

wes.—Havas.
TOTS EIS PARTITS, EXCEPTE
ELS NACIONALISTES, COLLABORARAN AMB EL GOVERN,
PER SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LES REPARACIONS
Berlin, 15.—Una nota oficie,a diu
ele centres ben informats aseguren
que la resposta alemanya a la Comissió de reparacions sobre l'informe
dels perits, sortir aquesta tarda o
detall al med.
El Canceller rebri a les cinc, davant del ministre d'Aiers estrangers,
eis capa de les fracciona parlamentirita amb els quals conferenciara

cobre l'informe dels perita
Es creu generalment que tots els
partits, amb excepció dele nacionalices, els quals han manifestat ja llur
oposició, expressaran al Gavera la
sena voluntat de collaborar en una

enlució del problema de les Reparacions sobre la base de l'informe dels
perits.— Hayas.
IMMINENT CRISI PARCIAL
Berlín, 15. — El "Vorwaerts" diu
que el canceller Marx s'encarregarä
interinament de la cartera de Justieia,
ja que es considera com imminent la
dimissió de l'actual ministre de Justicia del Reich, a coneeqiitacia del
tracäs de les negociacions encaminada,
a arribar a una intelligincia entre el
partit populista baysris i els ultranacionalistes del "Centre Alemany".—
Havas.

DIMISSIO DEL MINISTRE DE
JUSTICIA ALEMANY
Berlín, is. — El ministre de Justici a ha presentat la dimissid del sea

càrrec.—Havas.

EL SENYOR SCHACHT HA ESTAT NOMENAT PRESIDENT
DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO DEL NOU BANC DE-.
MISSIO OR.
Berlín, ts. — EG accionistes del naif
Banc d'anissió or celebraren ahir llur
Primera reunió. El governador del
Sane de l'Imperi, senyor Schacht, va
eeter nornenat per unanimitat preeident del Censen d'administrad(' del
nou Base.
El tipus de descompte ha estat (hui
en el to per too. — Havas.
DISCURSOS

D'STRESEMANN 1

DEL DOCTOR SCHACHT
Berlín, rj.—En un discurs pronunciat pel ministre d'Afers estrangers,
l'orador dedici sentits elogio a la labor realitzada pels Ceo/les que figurayen en el Comitè de Pirits i invità
el poble alemany a assumir les cärregues que se fi han d'imposar.
En un altre discurs pronunciat pel

en els pardals de la Rambla o
en la torreta de paper mastegat de Vallcarca. Almenys,
pobres milionaris, margar
un ale els diners abans no tos
els prenguin de traseantól
Un borne com Stendhal, que
poiava la felicitat material i
sensible com a objecte de la
vida, seria un admirador de la
vida dels alemanys d'avui. Els
alemanys saben per experiencia
que no hi ha res segur, i treuen
el suo del pon que tenen.
ha 70.000 -a Italia fent la bimba
i men ,jant macarrone. Es una
altra lliçó. Durant la guerra, a
Perfil,. el plat rae deilicat eran
les Melles. Per rentar-se les
mans usaven palets de rtera.
Avui, amb l'erperiénois QUO tenen, neu es estrany que beguin
mengin pel que tenen i pel
que no tener/. Un heme que ha
vlseut de bledos durent tres
anem. no 45 eitmny que tingui
de la vida une idea clara. Avui
hi som t &mis no hi serem—
disten ele alemanys d'avui. Ele
Mds perIllems van a TLlls. eis
mas inofeneius fan cap a Parle.
Es diverteixen, naturalment ,
perquè l'han Dallada tan magre.
Són potser els antes que es diverteixen.

Josop Pl.

AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA CMSUMA

MUR

senyor Schacht, director del Banc de
l'Imperi, declara, que el mare renda
no es troba l'abric de les fluctuacions perquè no posseeix a l'estrenen 111 milicia poder de compra que
a Alemanya.--Havas.
ALS ..COMUNS

(DEL ROSTRE REDACTOR-CORRESPONSAL)
Und rell, abril.
He sentit explicar elgunes
anadea l'anécdota d'una °atiranta demencia públicas 14
Universitet de Barcelona, iltian
eraeatedrätio un profesaor
avui a Madrid. Sembla que el
profeso« alludit va demanar a
ummsob
nnearequeeldidgeuudreelpre
blier -i
brFaiallu
st

re4Pon g116 4Mb un to

oratori, perfecta calma ¡ pun-

tuant amb teta la pausa:
—Din un autor alemany (1
diu molt bd) que tant per a lea
eterperacions Obligues eem -per
• les eeenemies particular', da
millar no tenis' denles que te.
nir-ne...

•••••••••••

Naodonald declara
que sostIndrit l'Informe
Londres, 13.— Cerniera dels Co.

muns.—En una declaraci6 feta a pro.
pòsit de la qüestió de l'informe dels
périts, el senyor hfacdonald ha dit
que el Govern britänic concedeix tal
importäncia al fet que l'acord s'hagi
realitzat sobre les recomanacions
dels pirita, les guate pedrea esser
aplicades immediatarnent, que estil
chapona a concedir el sea ajut

projecte en la seva totalitat, a con-

dició que totes les parte intereasades
estiguin dispoeedes a fer el mateix.
El senvor Mecdonald h efeftit mie

el dia so d'aquest mes ha informas
a tots els GOIMMII interessats, ldbue
el dels Estats Units, respecte d'aquesta questi6.—Hava5.

DISCURS DE PO1NCARE
.EI sertyur Poincar6 ha pro'feudal, un discure amaste Bit
en el banquet del partit repuPlica dentoerätic.
En el dit discurs ha Jeciarat
el cap del Govern que el pr o .
gres univereel 1 partietslarmeal
l'equibbri europeu •olament
poden tanir estabilitat si si
coitenen en la justicia i el respecte de des lleie juradas.
Nosaltres, ha dit, voleen la
pau, no solament en interes de
Franca, sin(' lambe en 'Meres
de lea altres raciona.
Franca, afegi, no va Unir
mai cap ambició de conquista,
cap idea da dominacid, cap
pensament d'odi.
Després d'hever vißt pasear
da e de fa alguna anys l'ombra de la pau, avui la nostra
esperanea sembla prendre ees.
Contririorment a les allega.
clon, deis periòdics alemanya/
ele informes dels pirita suln
una brillant justificada da la
nostra politice estrangera 1 le
prosa que. Mallgrat tetes les say os negatives, Alernanya
empobrit fietíciament 1 en. l'autualitat es cesan de pagar.
Ei senyor Poineara recordant
les conclusions dels perita a,ssenyala que eón una victoria de
la tesi francesa.
Ele pagaments deis prEstees
propoeats per als próxima any q
eón molt euperiors, no sola(Segaseis a lo pagino 3.)

onverses filo
leiques
(Contientacid)
Hi ha, en fi, en la llists completa
de les *mente a fer • la primera
edició del Diecicetari —ultra "ligones

correccions de meras errada, d'imprenta' (com comeopiernia, reemplaçat
Per coorreakseia , amb accent pifie
sobre la e torta, cont ti. restante mees
en inda) i d'alguns lapsus evidents,
dels quil. no cal ter esment set, — una
esmena important que consisteix en
radmjasia del mot oorfidia. equivelent
al mot espanyol perlita coetat de
perfidia correePonent a r eepear el Per
i al francés perfile.

LURIO DEL EN COM11

-fida

1?adreissi6 de pedid") enema el
~vi de perfidiasr i frarjWi6s en
parlidiejor i porfidieir. Eo. eem firme
notar en una conversa anterior. arentatjós de reprendre el mot antic perfidia, que ens penan d'expressar mg janeant dos mots diferente les dun

significacions que moderminsent don‚ein al ni mot perfidia.
Cuitas bever esmentat en agentes
darreres converses totes lea modificacinco importante a ter a la primera
edició del Diceionari. Els ponelden
d'aquesta a qui interestari de tenir-ne
la Dista completa, saben, 'Mamut,
que l'Instale ha publkat res tea opa
conté almena Mina, el qual as Ilieret
gratunazatat a t'abogo gas el danesa.

Un.

La continuad(' que podia tenir el diseurs es deeconei g perque sembla que el professor
l'atairk agutí el Mi retirar.
No creo que l'actitud del professor estés justificada. Car
qua podia trobar? Que no di
cert, que hi hagués cap autor
alemany que diguis tal cesa,
La me y a Ilarga experiOncia em
ddna dret a afirmar que hi ha
Segurament almenys un autor
alemany que diu tal cosa. Com
estic segur que n'hi ha un altre
que din el cornead. Trabar que
tal o qual liosa ha estat dita
per un autor alemany, no cesta
res. Mes dificil (teta trobar una
frase que no hagi estat dita per
ca p autor eiemany. No, no , la
ciencia alemanya tindrä molts
defeetes, pera en les emes Importents de completa. Vull dir
que al costeal d'una opini6 hi
trobsreu sempre a contraria.
si un autor alemany diu A. un
altea diu no-A. Aquesta eiéneia
alemanya te l'avantatge que
calan estar ä acabada, alga es,
guaso, tindrem catalogades totes
les opinions que es poden tenir
Sobre el rnen, tete els pros 1
ele contrae sobre totes les cillestions, podrem tornar a començar la camele gen-dad pel comeneament. Afxf, dones, un
hom pot ofrecer el cor l mirar
OMS al futur cense ranga/nia
de pensar qu'E farem l'endernä
del dia que ho embreen tot.
Si el professor ettpanyel d
senda mafia die, done, que no hi
beata un autor alemany que digne' ale, ara una efirmació
temarirla.
Pub, em (tiren: no, el prolessor espanyol volia dir que es
obvf, que do natural que sigui
irntllor no tenle deutee que tenie-ne. Pera/ je us dita que la
Maneja em earaeteritza per Po
problemes alta on aparent--sar
ment no n'hi ha• A la segona
part del Panel hi ha aquell pessaLgis del mi entro el Sau SRVi
111 seu foll; el foll (que és Metistbfeles) comença a posar
enigmas, però el rei l'atura:

—Aquest no ds el teu ciarrec—li fa—; eis enigmes els
posa el savi. Tu mames t'hae
d'ennerregar de resokirels.
Dones, be; la Mecerla normalment poea problemes atte.
on no n'hi ha. Hl ha, per exernple, una leerla rnolt englnyoea
sobre el deute palie, que consisten en dir que és millor tenle deutes que no tamir-ne. La
forea d'aques ta teoría es veura
en el següent exemple:
Suposem una poblacid de den
mil persones. la marea habitual de la piral fati 'armilar
que doblara al cap de (renta
anys. Es convenient contractar
ara un emprèstit de 1 0.000 pee_
setes a frente anys, posem per
<cumple, porqué l'ingrés actual
Aß d'una peasela per habitant,
mentre que en el moment
pagar-In es pagarà maja pesseta per habitnnt.
Finalment, la tercera rea do)
professor pedrin Neme que ron
tan partidari 0u/tiesta duren
borla, que eregude l'altra perfectament sheurda.
En 'amen darrer ca p , ele tela
11 nanrian pres, ara, tota la
rad.
Totes.lea necios», despris de
la guerra, ex trobaren amb un
deute enorme

u

amh despeses

correrte deeproporcionadee a la
eeva capaoitat de sostenir-les.
Unes continuaren getetant i
huc augmentant les despeaos.
Les solucione s'anuden de tenbar en complicados teories econhmiques, politiquee o finandotes. Anglaterra leen( el programa del ienflt coma. Suprimir despeses (cenieneant, naturatment, per les despeaos militare) 1 sugmentar ~usos
(earreirant, natuarlrnent . els
lenpoatoa). El regional d'alma.
tot I» sola ata einoinot_soi

dueei4 dele pressupestoe, eind

u m' e ludan'. superàvit. Aquest
superävit fou e) segiient:
lailione
de Illures

Any
1920-21....
1922-23. ...
1923-24.

230
45
I01
48

Cal advertir que els superàvits mis grossos san &ruta,
en part, a vendes de material
de guerra, ds a dir, que si l'any
finit el die St de mere darme
po de el record de la quantitat,
AS el record de la q u a lit at dala
estalvis.
El resultat d'aquesta política
s'esta tocant. ?dentro les mo.
nedes que no l'han seguida es./
tigueren durant els darrers
ami% en constant inestabilitat,
la lliura puja constantment, 1
ara està perfeetament estabi.e
Ideada, mes aviat arnb tendéne
eia sempre a pujar. Es la y injanea del sentit comd sobre els
expedients de la ciencia POlim
tica financiera o econòmics.
veure pitan la gent avene
drk aquestes petites lliçons del
sentit corma i deixart córrer el
mètode Poinearé, que consis.
teix en suposar que els ale./
rnanys pagaren; el mètode de
Maurras, que consisteix en sus
posar que els estalvis militara
fi una sèrie crestalvis política t•
iört ruin os os; o el metode es,
panyol, que consisteix en pro,
metre estalvis per a l'any que
'Sr NI as .-rve
ve
',"'"E 1
r_11 15?" I( 7,71
Mare -cfei
i quintes coses s'empesea la
gent per tal de no sotmetre's
aquella veritat elemental que
lulhue diu un autor alemany (1
diu molt be), que val nido no
tenir deutes que tenir-ne.
O dit en atleta mote: que no

es pot estirar mis el bree que
/a mänega.
Juan Cromas
Londres, abril de 1924.

La Política
LA "CASETA LEL D'U+
MENGE".
Sefa din que diumenge vinent, diada
de Pesque, aparei.rerd a Barcelona el
primer número d'un periedie Mutar
Gaseta del diumenge, i que, con les
edieions donsittirals dels grans feritldies iniernationals, publicer3, ultra sr.
fieles i comentaris deis m/s trestigiosos
escritor, Cl rennt de la informació
mundial dr la s4tenana.
Tarnbi publicara orarais, resums
telliz., de toles b'S mati. ries, rentes,
noririari d'especteeles, etc.
Desitaent al nou ferierlic cotafd
bous exits en la srzo tasca.

AL MARC D'1INS
SATCES
Josep noria Junoy, en fa sevst
reteje de "Les idees i les imatges* a
"La Veu da Coialunya", pula de l'in.
tercanvi de manifestos entre intellee.
tuals castrlIans i caialans, antb els se.
giients termes:
-Urg ieres i apreciare/u, ii se*
temps, un tosissatge d'intrilectuals cefalaris, renterciador i tintidatnant ob.
jectador aflora.
La costra modesta signatura no 15'..
~ova en ti vosiarafge catald qse
(Ens se ran permescs unes breus
personals d'esplicaeió?)
—La sestea Signatura modesro no
figurara en cl mismage carate) qii4
ailudim, puf-amen: i simplement, ter.
qttO, CO consei., ncia, na todient sotascrittre Conceptes i adjectius tire no
nie S

peraern Ni scitini.
Creive, al cextreri. (711( Hl 110C d'a.
feilaciont a la eoncerdia e:tirite:—
llevas de tes ose fan referencia o la
respecta» condició mutua/ dhomes i
de cristians—et ene convt, als INIS
015 0:IrCS — ( a nasalf.-es, rls relatan:,
solreetct n—es l'afirmen:S& Una, 1 contunden', d ' UNO irredurtiVe hostilitat
Mutismo!, la prerisiel implacable luna incempatibilitat itelellertual rime.
pa, la frente determinació d'en intel.
kelual minus partii-pres d'oposició.
Politicamese, canklimicamest. re Pede» concertar el: pactes o oree& frie
,J, frioguuia i emevingsin.
Eopfeimaletent, so.
Espirilealmear, ir la Paila, la
la amb lain 101 leva misregileaties.
el que—el lastre noteaelne-ie neirmar al pwow rearmad" 4t. Po

aloloaq
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NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER A
AVUI MATI
Josepa Surto: Piera, de 78 anys.
Tamarit, 154, al cenictiti7i de Les

'Curas. A les deu.
Anteinia Huguet Ayguade, de 36
anys, Burgos, 16, al cententiri de
Sans. A les nou.
Josepa Bots Comas, de 77 anys,
Portugalete. 6, quart, al cementiri
NOU. A les vuit.
Rufina Vicente Galindo , de 71 anys,
Sutil Gil. 7, tercer, al crmentiri Nou.
A les dcu.
Mana-de Rodelas Rafael, de 45
aays, Salmeran..x.), al cemciairt Nou
.A dos quarts d'onze.
Josep Carbonen Batel, de 56 anys,
Paaseig del Moate, 2, al cernentiri
Non. A les vuit.
Vicens Simó latarsal, de 66 anys,
Bailen, 125. al cementíri Nou. A dos
quarts de den.
Remei Benedicto Beneelicto, de
dOS Meses, ( ' serie,, 2, segon, si cenietitiri de Sant Aildren. A lt;
Carme Bou Vidal, dc dcu memo,
Castillcjos, 209, al ceinentiri dc Sant
Andreu. A les den,
Joan Campillo Navarro, de 6t aovo,
Pujades. 67, tercer, al cementiri de
Sant Andreu. A les den.
Miguel Navarro, de 21 anys,
Campmany, al cementiri de Sarria.
A les onze.

P

FUNERALS
N'Antoni Leal Silva, vidu de
N'Adela Oliver Méndez. Avui, de les
sis a les des:, misses als Escolapio
del carrer de la Diputaci
ó, i a la
Capella Francesa.

extraordinaria. Ho actual en els pian-

cipais centres d'Europa. produnt immensa conoció a tots els espectadors.
El Unan que executarà a la gran
plaça de fintes del Tuna, es un deis
mis sensacional; del seu repertori.
Pcr fcr una demostradô de les seves canal:ciegas atlètiques, igual que a
Madrid, escalará, a la una de la tardo la faeana del monumental editar;
que In La a la placa de Cata:Lava
xainfra al Portal de l'Attaiel.
Com de conauetud, el Dijous i
Diveadaes Sants i diumenge i dilluns
de Pasqua, restaran tancades les oiicines de la Caixa de Pensiona per a
!a Vellosa i d'Estalvis.
---,Fs I 110118 de metan,
j Preciosos modelo.
Oran assortit, Llorens Gerrnans.
Rambla de les Flors, núm. 30
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ELS SPORTSMEN
A la placa de Sant Miguel. de la
13arceloneta, cl noi Nernesi Mayorbe
Pereira, jugani a! futbol, es fractura
cl percate i la tibia dreta.
MOSSEGADES
Francesc Barinot, a reotació de
FraneS, bou masserat per co
a ges que
causa una tenida a la cama docta.
- L'n altre gos, al carrer de Pedal,
reí:saeta a Aheiaci Pliu. causant -ti
una tenida a la cama dreta.

l i l
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CAMISERS

NEMA, 31•8

Aquarellos de NURIA. Saló Parés-Torras Farree

TeMon 5027 A.
*m'ame a mida

Aquesta tarda, a les set. al Centre
Excursionista de Cataba/ya, Fo Fron cese Blasi i Vallespriosa presentarà
una serie de projeccions sobre monoincnts
El Dijeras Sant. la Sació d'Arqueologia realitzar una excursió a
Sant Vicens dels norts. amb motiu
de la tradicional processó que se celebra en aquest ptble. Sortida. en el
tren de les 1453, a he....tacie de alagenia.

FUSTERI! MECANICA

PRESSUPOSTOS REDUITS
CorrerUiU, el (Crée(a), Barcol ona

Rebudes los novetats per a
la present temporada
L'ENTRADA DELS ANYELLS
DE

PASQUA

Seguint el costum dels anys anterior!, i a ¡'objecte de facilitar l'entrada dels bens que per a l'ús deis'
ve.ins o pe r a la venda pública a la
ciatcr, ami" motin de les prOximes
Pisalies. e, permetrà llur entrada de,:
de leo duro de la tarda del divendres
fins la mateixa hora del dissabte, per
tots els fielato, previ el pagament deis
corresponents drets i altres prescripcions fa conegudes.

T o C estarme, rehechas, braman%

/17120 PAR IC-La (Frece/6 d'aquests esplend:dä jardín% ha contractat

crOniquee, es guaretten repldataent amb l'Elixir domen% cursurr.

a dues /migues exhib leions el temerari atleta portugues N'estor Lopes.
Es un dels mas torio acrabates cinematografíes que avui actuen en públic;
b seva Mida, el 4cu mcnyspreu del
són admirables. Execuli'els seus

DISPOSICIONS DE L'ALCALDI
D'acord amb el diiposat en l'anide .14 de les tagenta Ore/am i:ces Miniairaals. l'Alcaldia ha de recordar qu2
queda prohibida la circulada) de tota
clase de webicles en el termo murria
alud de Barcelona, dea de les detze

per

_INaleruis treballa ande mi aimplicitat

Portugal
Salida
Sities.
Argel.**
Sras»
Greda

34200

F9'75
393'00

22450;
?t'A'

Noruere
illeallar
PerUs

1 Cfr.
31'03

vena

4 150
I 43

/febo
14650
/Mal

1111015

rentoi
getenabre.

del Dijous Sant fins a la una de la
tarda del Divendres Sant, iota ca el
cas de sortir de la ciutat o altre Coa
molt urgent o precio, a judici de lautornas municipal.
La circulada de tramvies i atildennibus quedara suspeaa en el caSc antie
de la Cititat a l'ex-poblc de Sarria.

RERTAUtiANT BOYAL
Saló de Te
cada dia te ciansant de 6 a M»
quarta de 8. 1 dinar a l'americana, de fi a ti,
LA GALERIA DE CATALANS
IL.LUSTIZES
Per disposició de l'Alcaldía, els retrato de catalana illustres que figura-,
ven al Palau de Belles Arto i co alguaco tinences d'alcaldía, han estat
novamcnt collocats en les galeriC5 de
la Coa de la Ciutat. En el despatx
de l'Alcaldía hi han estar el del romte de Barcelona Estimo Berengeer
cl del conseller en cap JOan Fidalier
cls dels ex-alcaldes En Francese de P.
Rius i Tankt i En Bartomen Robert.
A LES FAMILIES DE LES VIC:
TIMES DEL alETROPOLITA
Per assabeeteralos d'un assumpte
que els interessa, se suplica que un
inditidu de cada familia de lea ic times del recent aun:cid del Menopeana Transversal se M..71' p.issar
per la D'acedó de 'la Guardia Urbaaa
per comunicar-1i una disposició de
EL BESTIAR ESCORXAT
Sacrifica d'avui a Tesccavadar:
bous,
i 2 per a Sarria; vedelles,
513 i 17 per a Sarria; moltons, 225;
bocs, ro; cabrits, 62; bou, 804; oveIles, 359; cabreo, 21, i poros. 176.

SETMANES SANTES
En castrolle caleta, Itatf-eas,
tellä, Ilati-entole, etc. !letra
petda
Iletra grossa. Eco
nnluxe. LLIBRERIA
migues i
Portaferrissa, 1 1.
-------- AGRUPACIO FOTOGRAFICA
DE CATALUNYA
Havent quedat completa la matrícula per al Curoet de Tintes Grosses
que ha organitzat l'Agrupació Fotograiica Catalunya, s'avisa a sets
els que desitgin assistir-hi i co l'hagin matriculat, que el propvinent mes
de maig es repetirá, indicant-se les
dades oreartimainent.
A la secretaria de l'Agrupaciel. Aribau, 21, entres61, en iacilitarä teta
mena de detall!.
COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despat'tal els següents assumntes:
Informe en l'expedida ineolt per
la S. A. Ferrocarril% de Catalunya,
aellicitant expropiar terrenys d'En
Manuel Miret, amb motiu d: la nota
distribuci6 de vies a l'estaciii de Sarria.
Recaes, d'aleada interpoeiat per En
joamdm de fatimar contra una M131,. .ta de vint pemetel que li impo20. la

Nuca York
Tinca 15 abril
ineponlble ....... O 5/16
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,Rambla de Catalunya, 13
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RELLOTGE

ELECT1ON
I_ ES HORA EXACTA
LA CAUSA PER L'ASSASSINAT
DEL CARDENAL SOLDEVILA
El jutjat d'Instrucció de Sant Pan,
de Saragossa, que instrueix el sumari per l'assassinat del Cardenal Soldevila, ha trarnés tia exhort a/ de:4
d'aquesta cap:tal per t21 que prengui
declarada al detingut en aquesta presa Cebes. ; Fernandez i tialález (a)
"Jerez", ¡yergue digui arnb quins fies
cieä a la Corenya a !unjan nade dc
l'any passat. acompeayant el preccoat
Pol- aquella C0/1sa Francesc Aica50
Abad:a. usant Cl ::orn si:pesar de
Goazilez i Marín.
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El dissabte tio (aliada, dila 40,
tnati,

el dilluns Ile Pasqua, dia 2 1, e,fihunrnt futteionaran fina a les
onza.

Barcelona, 1-1 d'abril de I 92 1.
Federaeld de Banco i Lamine rs
de Barcelona- - El presiden!,
Josep Pérez López.
Gran reví)l s . rata arman!.
el: bel, ['vena
tan lanitala a gnh otilO tota
la vaixelleria u e ta:taller:a el,

establiments Lluís

Cabra Mercantil
S'han reunit les Juntes Directiva i t.;onsultIva de la Cumbre Mercantil, per oelcb7ar els
canvis d'irnpressions que periòdicament estan establerts,
ocupar-se de diverses qiiestions

d'interés, principalment la re_
lativa 1 l'horari d'obertura i
tatteament d'establiments amb
motiu d'instatuir-se l'hora d'ira_
tiu. Els representants do la
Cambra han cereal., dintre los

normes de concòrdia, amh la
niependencia que rarneteritza
llar artuació dintre la CornisAid
Mixta, que pogues esser un fet
el taneament a leo NI.fit, del vespre.. que era e/ punt en que
eoincidien i en el qual rn.,s uit
tés mestraven els patrons, tb.
soainent. 011 hatie(ici d'ells, sima pea temodital del públic. a
f: que no s'haguessin ‚jr suspendre les verdes en una hora
IdOl dia que, al mig de l'iatiu,
sobre tot, seria en extrem per-

DE

Eepeetid

Feleete
Melleat
ltt01SO4la
Tronele

irhadora. Els representants
la Domissiú Mixta han do
compte de Paeurd que ha e,
adoptat, en espera de la reas
del ComtP paritari. i que al
esseneialment aquesta neeesä

Es donä contrita d'un °fiel
Cos conaulat de Hareelo
agraint les facilitats dona
per a la sava actuar id en I
demandes fetes a la Cambia
Ea Camina Mercantil s'
dirigit a la presidència
rector' i al sots-secretari e
earregal del despatx del mita
leni d'Hisenda. interessant.
lid' !a resolurió favorable d'u
instancia presentada pelo e
inel, • iants moblistes d'agite
ciutat, perque sigui modif
Pepigraf do la contribució,
compren els de mitjana catt.

t7 1/9 " lei
11 1/1 " 14

f

Lla ga(

Gran Esposad
I Unir 01.930
(te la 050111

, Balme zE
Mercat de Borges Blantat
Wat blaue, de 25 a .26.
Idem roig atea, de 27 a 28.
0:di, de 13 a 13.50.
Civada, de i 0 ' 50 a 11.
l'anís, dc 20 a .21.
Faves, de 22 a 23.
Fesols. de 55 a 65.
Veces, de 22 a 23.
Preas per pessetea la quan
de auatre dobles.
Llavor ctalcals, de 18 a tg.
l'arate:e de 4 a aaso.
Preus per pessetec els lo quilos
Alfals, de 4 0 5.
Palla, de 2 ' 50 a 3'30.
Garrotes, de 9 a na.
Preus per pcssctes cis 411 quilos.
Cantiles. de 8 a is pessetes una.
Callo, de 7 a 10 pessetes un.
on:Ils, de 3 a 4 pessetes un.

Ou. a 2 . 20 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 12 a 12'50.
Fi, de 9'50 a to.
Corrent. de 9 a 950.
Proas per pessetes el guaral de
3.950 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 139 a 133 duros.
Veril, de 120 a 125.
('reas per carga de 115 quilco.
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per a VI a 6'05. per a xerei., a
a'aa. per a licor a l'a 5, per a
xampany a 8'63, i els plato de
pisa plaila 1 Soltera
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n la iltilzena, 110 es troben
enlloa. No III ha qui pugui arribar a preus tan reduits. Apeofiten aquesta oportunitat.
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FEDERACIO DE BANCS
BANQUERS DE BARCELONA
S'avisa el .ptiblic que seguint
el eostum establert, els vinents
Dijous i Divendres Sants les
ofieines de 117 9 entibia adharides a aquesta Federar
/a) romandran taneades durara tot el

Petra»

DESPULLES

1791

Anuncis Oficials

revea Mate selles, . . .

te
es
ab

23'00 2418
2518

g.oria, suprimint

C111113 de 'fifiria

ROBATORI A UNA DONA
Ahir, una diana anomenada Justina
aluema. plan passava pel carrer d'En
Peris Mencheta, es sitie sorpresa per
dos desconeguts que, després d'haver
la amenaçat de mor:, Ii prengueren
19; jefes ene portava al seu damunt
i nsj morieder erra) 150 pesscus. Els
Iladregots luaircn.

Divendres surt cap a Milà la Comissió del Comité de la Fira Oficial de
Mostres de Barcelona a visitar i a
estudiar la Fira de lo capital italiana.
donan! compliment a l'acord del Consell Direciiu fultum. També convidarä
els productors italiano a qui coman.ó,
rin a la nostra próxima manifestaci
donan: aixi mes importancia al grup
ja organitzat que de! nostre pais es
presentarà excepcionalment amb
caderies italianes i que scrä un deis
seddrs n:es interessants de la próxima Pira de alosues.
Harn espera que a Italia tindran
magnifica acollida els represeatants
Barcelona, prepazant- oc a honor sea
alguno actes de germanor i dc compenetració de negocis.

Orle!. Deabre

Tanes

ilä i ll prülä p u a prelds

I objectes usats de totes oteePreu fix, Tallero, num. fit

Sial: I Jullol

Nova Orleans

Darreres n u'eaelons en serveis de taula. Porcellanes,
Cristalls, Fayences.

bes.

del din 15 d'abril de 1924

1790 1707

Tones anterior . .
„
.
g uerrera
Seden 1411147.11118. .

EXPEDIENTS SOBRESSEITS
En la seva darrera reunió, la Sala
de Gavern de l'Audiencia va acordar
sobresscir els expedients instruits contra eis aecretaris dr Sala senyors Joaquim Parellada, Alexandre Rey StoIle. Didac alu5az Soto, amb motiu
de la darrera visita de la inspeecia
de tribunals.

COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Han complimentat senyor
Alvarez de L Campa, el rector de la
Universitat. aenyor Martínez Vargas,
i cl presiden del Comite exembiu
l'Exposició de Barcelona, senyor Olabarria.

COTONs

CAPES

PURE PERMANYER
El millor aliment per a nene 1
mediana

tinència d'Alcaldia del districte mala
d'aquesta ciutat per intracei6 de les
ordenances municipalia
Recurs d'alçada imerposat per la
"David S. A.", centra duc s multes
eue Ii imposit la tinenea d'alcaldia
del districte quart d'aquesta ciatat, per
infracció de les Ordenances munidpals.

DE

301012000 9.12614
30'121 58'77

140000
LIVERPOOL
447001
103'00 'lenes anterfor . .

CINC DETINGUTS PER ESTAFA
Han estat detinguts Marcel Alvarez, Antoni Badeaas, Miguel Pardo,
Dionis Xeuba i Daniel Ferrer, enmplicats en l'estafa de 20,000 pcssetes
per venda de producles tiaxics.
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Sants d'atad: Ditnecres Sant; Lambert, Marcial i Fan. mirtirs; Santes Engràcia i Jadia, mártirs. Dejuni. Visita general de presons.

115150*
111116 .
8045 Volt

S7'10
570010

‚51518

8730
.
95'2
65'50
alnaansas Ans.
N0'00 Vales.
9500
1 2/2 80'
1904
"
o
II
8700
6135
asturies
76'65
1005
•
0990
••
2.• .
ono Atnor.1. 11zable 4% A
1206 A
SN'75
69'50*
7490
"
3•
1000 B
-(7 9875
91-5.
7995
M.
5.
A.
A5%
1906
"
13
B 4 1/ , %
79-15
1907 II
- E eien0 •
a
71'75
7 1%
(
Isie
7s'00
.n 95'40
60'65.
"
D 4%
78'50
1011 B
" It 95-,,it
r 4 1/.%
70'00
1012 h
» c 95'9.5
%
7300
1410 le
a
•• Pi 95001
limero)
G 6%
1013 11
70'20
"
00• u t.
9400
"
II. .
1916
7s'00
F, 91010
9035
"t...
1920 B
7S-97.
3 • 00
Af
1,
1917
71'95
1918 B
79010
• n i 97'40
^100
1610 lt
9540 Orco-en fla 3%
"
63352
1020 B
79'27,
94'75
"
Dl
Caccres O r, .
9575•
1051
9S'35
"
E, 9570.
tlx 4%
7900*
1928 Exp 9815
" FI 9008
29'75
Enema!!! tsae.
9,, 95• O. Tres. A. 1994 A;10180 nndoltis 7%.
1913.
79,85•
09'00
B.10170 Secundaria 4%
96'75.
1907.
89 aO•
111.
pri'tO•
BOato P.cTurrria
Trate. 4% 51'00 •
93'95
"
" It /ovino C. Gral.
"
"
9325
PORTO
N.1924 A, 1111.50
»
Port Oe Parcrlona
•
.• 13: tul' 2.1 Tramvles BEG 5% 1 00'05•
10,00
" 59• ', 75".15•
" SOetitia. 1 99'95
• "
0 SI_ And. 4%. 7100'
sz'OU•
" "
Sarria-Barna. 6%.110300•
04•75•
be

Enalssin 1 993

(ralles

SONSA DE LONDRES

OS.V•
h

Plue • 4600

Sucres P
saetas cid.
feriabas.

ORSA TARDA

Expenso

DE

MEACAT

CANVI DI L'Off

00'60 7050
45fi7,'
221 1"°:443
21t50'
611075
7840 • 7509
3
109
10275

nelve.

Atornil l e** 4% •
a mortrnisble 1114 •
exterior a% . •

15 D'ABRI L_

CORSA DE PARIS
Landre.

arte' d esplitoa.
Orte red

3

,

DI A

130 a 140
121 ' 12.
11.2 . " .1.18
99 " 100

Polpa reinctlatill. pit,A. . . . de
,711/30 de COM ..
1111
lIärtna 1119054
te
' (Pret." per 100 bi. ea% ele 04.
zunst VINO Val.)

88 a Si
28 •
II • $5
UI e Se

VAGONS ARRIBATS

faTACIO o rl. laDED
21 de blat. 5 de 102181: 1 de tira' as. 1 trore11.
• •138. , 130 • •
tISTOCK1 213. le O.
120 " 121
10 de blat. 3 de ruina. 1 de veces.
II) " 114
2 d'oren.

Impressió genera!:
animal en la sessid d'altir.
Sostmguls en preus les diferentes clases de morese que hi ha disponible,_
Ihfripecta a mongetea, anotara una niajor fernieSzt amb elles. Les de elaese Mallorca bettibla ine.vitoble una puja,
caries
noticies de la %Tina illa parlen d'eticasaetal CII aquell mereat, i eom qtle la competitnela forastera sembla
-pot competir,
que no
debut a Pelevat deis drets que resulta comerciar amb nacions que fins ara Cris proveien.
con)
Naquie, Romania, Bt1Igitri, ele,, tots ells inereats exportaduis . d'aquen llegum; tul ranceveurc uit atiamentTxrresioen les e
hIent1:13 collitlea

ELS

ITALIA 1 SUMA
Slia reglstrat una
sotragada sísmica Els felxistes intenten penetrar Es crea gulatide
nids important que
en territori
seri elegit ' Pralla del Japó
PROTESTA / MESURÉS DEL GOVERN $1.118 :: EL dent de la RepbblIca
GOVERN ITALIA CONCENTRA

ANGLiVIIIIRA I RUMIA

ESTATS UNITS

b

ffn projecte de Ilei •Declaracions de itacdenald I Rabel
sobre la couferbncia.
contra la immigra.
PRIMER ANCLES ES MOSTRA OPTIMISTA.
dels japoneses EL
EL DELEGAT RUS DECLARA TENIR PLENS
lVashington 15.-La Cambra de
represen tats ha aprovat un projecte
de llei establint el percentatge dels
sübdits estrangers adnüssibles cada
any als Estats Units, en el qual fi tira una cläusula que pràcticament
equival a impedir als japonesos l'entrada al territori americà.-}lavas.
r5.-E1 Senat rebutjä alnr, per 76 vots contra 2, una
esniena referent a la ratificació de
la prórro g a de l'acord actual amb el
Japó respecte la immigració.
La votació relativa a l'esmena que
inwedeix als japonesos l'entrada als
Estats Units tindri Iloc avui.-1-la‚as.
LA CAMBRA DE REPRESENTANTS APROVA EL PROJECTE DE CONSTRUCCIO DE
CINC CREUERS
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Washington, 15.-La Comissió nasal de la Cambra de representants
p u aprovat el projecte de construcció de cinc creuers ràpids de 10,000
102M

Aquesta construcció no constit2eiX cap violació del tractat de
Washington.
La construcció de sis canoners seautoritzada.
rà
La Comissió ha aprovat una propesició per tal que s'empri el petrocom a combustible en Roe del carP6 en quatre cuirassats, que seran
especialment protegits contra eis
ssbmarins.-Havas.
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DESGRACIA :: MORTS
Brusselles, 15. -- Diuen dl pres que a conseqüe.ncia d'haser-se romput el cable d'un
muntacarregues elctric en el
qual hi anaven set persones viitant una església, han resultal mortes sis persones. - Hayas.

FORCES A LA

PODERS
Londres, 13.-En donar la benvingoda a la Delegad() rusa, el primer
ministre, sertyor Macdonald, ha declare que el reconeixement fet per
Anglaterra en /a nota del 2 de febrer del Govern rus com • Govern
de dret, era un reconeixement tense
reserves, peró que aquest recomixement b.avia d'acecntuar-se mitjancant
l'esiorc d'ambdtms parta, per tal d'arranjar d'una manera prictica
actual: entre els dos pesos.
Macdonald ha recordat les obligacions entre Governs, els drets dels
posseidors anglesos de valoro russos
i els dreta dels individus britänics que
han soler moralment i fisicament a
Rússia.
Afegí que les dificultats existents
han d'ésser arranjades en un to amistós.
Si no podem entendre'nx--afegf,i jo cree que podrem, hauran de renovar-se les deliberacions amb l'actual
Govern o amb un altre Govern anees.
Per últim va fer ressaltar la «va
esperança que la bona voluntat d'ambdues parts arribará a cristalitzar tejement en la cenclusi6 d'un acord.Hayas.
LA PRIMERA SESSIO DE LA
CONFERENCIA ANGLO - RUSSA
Londres, 15.-La Conferencia anglo-sovittica ha discutit avut temes
polítics i qüestions de procediment.
La séssió s'ha celebras a porta tancada.-IIa vas.
DECLARACIONS DE RAKOVSK1
Londres, 15. - Davant la Conferencia aiiglo-russa, Ralcovski ha declarar que la Delegació runa tenia
plens poders del seu Govern. Digue
que el desarmatnent general havia de
portar-se 1ins als 012.21111$ limits.
Rússia desaprova la Societat de Na.
cines en la forma actual de la aeva
constitució, però en cnvi prendria part

París, 15. - Els Observatorio de tot
el män han registrat avui forte. sotragades sismiques.
A Milà s'han sentit unes so acteagades, causant gran pinic a la poblaci6.
Dues Iones sotragades s'han sentit
a tota la Suissa en direcció de Nord
a Sud.
Els sismógrais de Dublin han 'vibrat 111i.3 d'una hora.
El de West Bromwkk ha registre
un terratrimol mis important que el
de setembre al Japa-Havai.

en eh treballs d'aquest organisme internacional sempre ì quan poguis vetare') lliure de represilies i de trabes.
Acabe' dient que considerava com la
primera de leo condiciona per acenseguir una pau sólida i estable la revisió
dels tractato en pigor.-Havas.

D'ANGLATERRA

TERRATREMOL A XILE
Buenos Aires. 13. - Noticies
rebudes de Santiago de Xile
anuncien que ahir hi va haver
un terratreinol a les 535.
' Ignora el nombre de viotimes si n'hi ha hagut, aixi
com la quanta) dels danya. llaves.

ELS OBRERS DE LES
DRASSANES DEC1DEIXEN REPRENDRE
EL TREBALL
Soupthanton, 15. - Els obrers
de Ins &amenes marítima han
decidit reprenden el trebaill.
condicid que se eelebri immediatament tina conferiMcia per
obtnir la uniformitat entre els
salaris de l e obrers del port de
Londres i els dels obrers del

LES REPARACIONS

port de Southampton.-}lavas.
DETENCIO D'UN PAR D'IR-

(ConlinuartO de la M'in° r.)
mea' a to que Alemanya de-

LANDA

ciarava possihle, sin lambe a
Ço que el senyor Bonar Law
proveia abano de t'ocupada de
la Ruhr, que essent ara productova, tingue el doble efecte de
deniostracie davant dels aliats
i de debilitada ,davant d'Alemanya.
La ComissiO de Reparacions
l'aura de formular ara un pla
definitiu. però això no podía
ésser desprea d'una declaracid

Londres, 15. - Comuniquen
de Dublin que Lord Aalitown.
par d'Irlanda. va esser detingut
ahir per la malicia. Es deseo.
neuenels n'otitis d'aquesta detenció, que ha causat a Dublin
gran sorpresa.
Lord Ashtown compareixerä
ovni davant dels magistrats.}tease.
LA CONVENCIO DELS PORTS
DE MAR
Londres, t5. - Als cercles oficials

de principis o desisr4s d'una
acceptació donada a flor de ha vi, sin() solament despra

diuen que la Convenció signada el desembre passat relativa als ports de
mar no es troba encara en rigor.
La taxa de tonellatge imposada als
vaixells ,pue toquin als ports espanyols serabla que no infringeix virtualment les obligacions d'Espanya

posar-se en execució per Alemanya.
No pot demanar-se'ns que
cansan-1 les nostres garanties

respecte d'Anglaterra, pera mataras

BENJAMIN

Detencions de menxevistes

a Tiflis
Londres, 15.-Telegrafien de Moscou que han estat detinguts ahruns
individus pertanyents als Comit2s dels
partos dernocrities menzevistes de Tiflis.--Havas.
DIMISSIO DE L'ENCARREGAT
D'AFERS SUEC A MOSCOU
Estocolm, 13.-E1 senyor Heidens-

5 HP - 2 selents
4.500 ptes.

d'Afers a Mostea!, ha dimitit.
A comptar del dia primer de maig
la delegacib sueca a Petrograd tornarà a ocup-itr l'hotel on residia, el
qual Ii sera tornat per les autoritats
russes abans d'aquesta data.-HaVas.

Vandervelde pels intel.lectuals russos condemnats
a mort

10 HP. - serie 4 seients
0.500 As.

Brusselles, 14. - El socialista Vandervelde demanà amb
una meció ,d'ordre si el Govern
belga no podria unir la seva
protesta a les que s'aixequen
en el inri cientlfic contra l'execuchS dels inietlectuals condemnats a mort a Rússia. El
ministre d'Afers estrangers,
senyor Hymans, respongue que

10 HP - luxe 4 seients
7,U 30 ptes.

lo

el món científic belga comparteix la indignad() que es mani-
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- conducció
11.000 ptes.
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GOVERN
Paris, 15.-Als cercles oficials francesos es considera
prematura la noticia referent a
una reunió entre els senyors
alacdonald, Poincare i Theunis.
-Hayas.
REUNID DE LA C. D'AMBAIXADORS
Paris, 15.-La Conferencia
d'Ambaixadoes s'ha reunit al
Qual d'Orsay, ocupant-se dels
assumptes corrents.-Havas.
ELS DEUTES ALS EE. UU.

El senyor Puig i Cadafalch
al Congrés d'estudis bizantins de Bucarest
Congreis internacional d'estudie
bizantins ha celebrat la seva
sessió inaugural, sota la Teeslencie del pilasen berras.
savi arquehleg eatala l'expresident de la 3fancomunflat
de Catalunya serwor Puig i Ca_
dafalah pronuncia una alloweid.-Havas.

IMPACIENCIES
Londres, es. - Telegrafien de Weshington al "Times" que un grup minoritari dels Membres de la Comissió
encarregada de l'assumpte de la consolidació dels desates ha redactas una
Memòria en la qual es fa constar que
ha passat ja un temas sobradament rasnable per tal que els paises deutors dels
Estats Units s'ocupin de consolidar eta
deutes contrets amb Nord-arnerica amb
motiu de la guerra.
Amb set, essent aquesta Memária
solament un reflexe del criteri de part

UN COMPLOT A BUDAPEST
Budapest, 1 5.-La policía ha
detingut tres individua que segire sembla tenien la inteneid
di cometre un atemptat contra 1 Regent.-Havam.
VAGA SOLUCIONADA
Mantel 1 - l'O/* termina la vaga de tipdgrafs.
Aquesta reprendran el traban ami-Navas.

PERE ESTELA
•

M. Loucheur ha donat eomple del seu viatge a Milà.-Havas.
LA REUNID DE CAPS DE

Bucarest, 15. - El primer

a

10 11P - camioneta 400 kgs.
6.500 ptes.

festa arreu i que el Govern saluda a la proposicid Vandersolde. El cathlic senyor Canon
de Wiart digue que unia la seva protesta a la dels seus amies
i a la de Vandervelde, per be
que creia cosa molt delicada
intervenir en eta afees d'un
pata estranger. a laossaltres, pera, ens recordem de les protestes que s'aixecaren quan alguns eelesiasties foren menavats en Hui: vida.

dels melares de l'esmentada Comissió,
no exereirl gaire influancia sobre les
deciaions que l'esmentada Consistió
peassi 4e1optar.-11avas .

DESMENTIMENT
Desmidan 13,-La notkia pata•

EL SENAT, CONSTIT6IT ALT

TRIBUNAL, JUTJARA ELS ADMINISTRADORS DE LA BANCA
DE DESCOMPTE
Roma, 15.-El Senat ha estat
oonvocat en Alt Tribunal per al
24 d'abril, per tal de jutjar els
administradora de la Barloa italiana de descompte.-Sevas.

Lee autoritats Rellanes, amb

Ciampino, un vent violent 1 re-

ineursid deis feixietes en tornen ente, estan acumulant
noves torees a la regió frontetera-Navas.
Parle, 15.-Comuniquen de
Ginebra a "Le Matin" que el
Consell general ha fet una gestio prop del Govern italià sol-licitant - hi aclariments respecte
de l'incident durant el qual els
grutas feixistes italiana penetracen a territoris 811I8808, on
es Iliuraren a präctiques- fei-

pentf ha arrastrat el dirigible
"Ndmero 1" que esteva preparat per fer sin vol d'assalg.
Tres hornee, d'ells un obrer
1 dos soldate, no hayan pogut
abandonar a temps les amarres,
han estat aixecats enlaire fina
a un centenar de metres.
En esgotar-se-los les forces
es detxaren anar, quedant reventats a conseqüència de la
caiguda.
El dirigible aterra sense que
ocorregués cap altre incident.
-Hayas.
NAUFRAGI :-: CINC MORTS
Siracusa, 115.-/la naufragat
un vaixell de pesca, havent resultat anegadas cinc persones.
-Hayas.

xistes poc corrents a Suissa.

Les autoritats de la Confederada han ordenat ale comandante de vairelle suissos que
recorren el 'tac de Lugano, els
guate valxells, com se sap, portaven fins ara la bandera italiana a la proa 1 a popa la
cada per diversos diaris francesos, legauss la que el Director general de
les empreses Hugo Stinnet savia marxat a París, es inexacta.-Havas.

teraliada ha adoptat, per unanimitat,
noves mesures amb l'objecte de prohibir tota preparada militar, sota penes severissinaes.-Havas.

qüestió capital, qüestió que
l'aixecament de l'imperialisme
alemany ens iinpeddx d'oblidar .
Araba el senyor Poincare declarant la seva confiança en
poder arribar a traduir aquesta voluntat del pais. que es tan
!orla entre els aliats com a
França.
Nosaltres, digua, arribarem
a traduirla, no solarnent en desitjos platònics, sind en renill tato completes.
S'enea buscarä l'aeord amb
els alials, amb la consciencia
de servir be i sumultäniament
la seva pròpia causa, la dels
seas =les i la del gènere buv
mh .-Haas.
CONSELL DE MINISTRES
FRANCEa
París, 1 5.-Aquest mati s'ha
celebra! Consell de ministres.
Sr. Pninearé ha ninunicat als
seus col-legues QIIP el conveni
arras els industrials de la Ruhr
havia estat renovat fins al dia
5 de juny.

tat, recentment nomenat encarregat

Vas.

l'objecte d'impedir iota nova

que ens retirem. de la- Ruhr.

La a França.
França ti:aclara igualment
ami) els seus amics d'aquesta

aulaga, que retinta la Italiana,
quedant d'aquesta manera únicament hissada la bandera de
la Confederacid helvètica.-Ba.

DIRIGIBLE ARRASTRAT PEL
VENT
TRES MORTS
Roma, 15.-A l'Aerddrom de

Tessino, que els feixistes intentaron franquejar.

MESURES DE PRECAIICIO A
RHENANIA
• Coblenca, rs.-L'Alta Cali/luid in-

abans del pagament de la jahrt
que se'ns den. Nn pot tractarse tampoc que abandonen) les
penyores que ara posseim sense conservar eds mitjans de
restablir-nos-les en ces de necessitat, amb seguretat i rapideaa.
El senyor Poineare estima
que el ragim ferroviari coastitueix una important garantia
de seguretat i suplir en cena
forma els pactes d'assistència,
la qual promesa havia estat fe-

DE RUSIA

1924

Ca

_Parle, !h.-Comuniquen de
Ginebra al "Echo de Paris" que
segons noticies arribades de
Pontetheea (Itälia), els felxistes han intentat travesear la
frontera suissa.
Les autoritats itallanee, amb
l'obpecte d'evitar incidente
com eta que s'han produtt durant lee passades eleacione, han
concentrat torees a l'objecte
d'evitar tot intent en aquest
eral t.-Havas. ,
Parts, tb.-Telegrafien de
Ginebra ale diaria d'aquesta
capital que mambla persistir
cena agitació a la regid del

actuals, si mi 43 a'alcanvi d
tres garantice nois
u amples i mes

remuneradores.
No pot• tractar-se ben entes,

Jai), el Govem angt2s creu que
aquesta tasa ataca l'esperit de les ex.
prcssades obligacions.
En .aquest sentís sembla que s'han
fet requeriments a Espanya.-Haras.

%FRONTERA

Al voltant de les eleccions
germàniques
Segona et corresponsal del
"Tem.ps", la victòria dele ultranacionalistes ha produit entre
els catòlics rhenans una impressi6 profunda.
Telegrames arribats a Colónia del Comité del Centre Catedie de Berlín assenyalen la inquietud del canceller Marx i del
món potaje. Las aleccione havenosos han estat un simptoma
alarmant. Si a les alecciona gerierais una idèntica proporció
de sufragis anee a l'extrema
dreta, n'advindria el caos com
a Munic.
El Consell dc ministres del
Reich sernhla que ha examinat
una suggestió del Govern
tänic, atad com del Centre Catalic d'ajornar per algunes setmanes la data de lea eleocions.
Horn diu i tot Que eles senyora
Stresemann, Jarree i Luther
han proposat d'ajornar per a
fi d'any les eleccions, 1 de gos'ornar per mitjà del parägraf
dictatorial 48 de la Constitució.
Es evident, pera, que aquest
paragraf no pot aplicar-se en
aquest cas. La Bel és formal:
les eleccions han de tenle lino
el mes tard 60 dies despres de
la dissolució del Reichstag.
La eampanya electoral alemanya no s'assembla absolutament a cap de les que l'han
precedida. Horn no dienteir
programes financiere o socials;
hom proteste, t eobretot hom
aclama els candidats que prediquen la revenja sobre els enemies interiors i exteriors. Els
atece contra la Constitució de
Weimar, contra el regim de
vergonya i de traitio. aixequen
l'entusiasme dels oients. El vol."
de la Constitucid de 190 es
qualificat de Versalles interior.
Els oradnrs poden repetir
aquesta mateixa frase patridlita: 'Vilera sin imperi grede Pedeme
blane-roi g un reSt
sia negre i blanc".
I eIs assistents entonen a
peu dret la vella caneó guerrera de 1913: " Soc un prussiä,
coneixeu ele meuscolora?"
Aquestes manifestaelone
triatiquem eón, segarle el mistela
corresponsal. infinttes.
EL .TESVITA PARE BLANCO
ES EXPULSAT DE L'AIVIENTINA ANID MOTILT D'UNA
CAMPANYA COONTRA EL
PRESIDENT
Buenos Aires, 15.-A come-

qüencia d'una enérgica gestió
feta pel Govern prop del representant de la Santa Seu, el
general deis jesuItes ha invitat el Pare Blanco, d'Espanya,
a sortir immediatament de
l'Argentina.
Agudas mesura sembla que
obeeix a qua tela una activa
campanya contra el president
de la República.
De les investigations practicades sembla resultar que el
matchx secretari de la Nunciatute 6s culpable d'una campanya

Mercats
Mercat regulador d'Inca

(Mallorca)
Ametlla, a 330.
Mongetes, a ras.

Fesols, a 138.
Cigrons, a 73.
Garrofes, a 3I'SIX
Moresc. a 41.
Ordi, a 53'50.
Civada. a 31'50.
Preus per pessetes els zoo quilos.
Fligues camines, a s'so pessetes
la cajeta de eo quilos.
Im
de bordissot, a 725 pessetes la
caixa de lo quilos.
Polpa abarcoc, a 20 pessetes la
cabra.
Porcs, do 29 a 30 pessetes la roya.
Safri, a 3'70 pesaetes l'unça.
Ous, a 2'10 pessetes la dotzena.

liercat de Tick
0116, de 215 a 3'30 pessetes la dotsena.
Gallines, de ru a 25 pessetes paren.
Pollastres, de 14 a 20 pessetes paren.
Conills, du a 13 pessetes paren.
Idamellons, de 6o a 8o pessetes un.
Nodriefas, de 12$ a 175 pessetes
un.
Petates, a 20 pessetes els l00 quilos.
Xeixa, a 25 pessetes la quarters de
55 quilos.
Forrnent, a 23 pessetes la quartera
la 55 quilos.
Civada, a ,30 pessetes da roo qui-

lo..
Ordi, a 33 pessetes els toa quilos.

xtials
Mies d'Urgell primera, a 20.
Idem ¡de msegona, a !s'as.
Palla d'Urgell i del país, a 12.
Idem curta d'Aragó, a 14.
Idem per embalarte, a re.

Diem per omplir marteguea, a 17.
Preus per pessetes ele roo quilos
abrid de Barcelona.

Pau Brean i Crees
A4ent de Capvi 1 Bina
Plata de Nota Anua 1 $. tata I!
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Atenas, 15. Havent dotad(
el plebiscit una ma¡oria d'un
vuitanta per cent a favor da
la República, el Govern ha dea
cidit que ee reuneixi FAasenv4
blea nacional immediatamenh
després de les feotes de Pasa
qua per nomenar el president
definitiu de la República. Es
creu que serà nomenat el sea
nyor Zaimis.-Havas.
EL REGENT NO SERA NOMENAT PRESIDENT TEMPORAL
DE LA REPUBLICA. SINO •
SIMPLEMENT GOVERNADOR
Atenas, 15. - S'anuncia que
davant les protestes dels reputalicans extremistes, Gavera
ha decidit que el Regent. al,
mirall Conduriolia, no sigui no -emenat president temporal de la
República, Bine solament goa
vernador.-Havaa.
L'OPOSICIO CRITICA DURANT LA DECLARACIO DE
L'ESTAT DE SETGE
'Atenas, 15. - Als centres
d'oposició ha estat durament
criticada la declaran!, de lestat de setge.
Es crea que el Govern ha
adoptat aquesta mesura per tal
d'impedir que es formulin critiques respecte deis metodes
emprats per al plebiscit i el
ami restritat.-Havas.
NI A LA CAMBRA NI AL SE-,
NAT ES PODRÁ ATACAR DU-)
RANT CINC ANYS EL REGIM

REPUBLICA
Atenes, 15.-Una disposició
igual a la que ha estat presa
respecte la premsa que no podrä atacar el regim republieä
durant un periode de cinc anys,
serà presa amb preferencia a
la Cambra i al Senat que dua
rant cinc anys no podran entaular cap discussió que pugui
pertorbar el règim republicà.Ha-vas.
D'ORIENT
EL NOU GABINET PERSA
Teheran, 15.-Ha quedat constituit el nou Gabinet persa, essent president del Consell el senyor Sirdar
Sepah.
Zuka Ulmulk ocupa la cartera d'Alen estrangers.-Havas.
LES ESCOLES FRANCESES
CATOLIQUES TANCADES A
TURQUIA
Constantinoble, 13. - El nombre
d'escotes franceses catòliques sanearles per les autoritats surques és de
tienta, amb un contingent de calorse mil alumnes, entre ells 2,5oo musulmana de sota dos sexes. Es creu
que la mesura de les autoritats surquea obeeix a qué assistien a aquestes escotes alumnes musulmana. Hayas.
INCIDENT ENTRE SACERDOTS COPTES I LLATINS A
JERUSALEM
Jerusalem, i5. -A l'esglesia del
Sant Sepulcre shsa registrat un desgraciat incident, a consequincia del
desacord regnant entre els coptes i
els sacerdots llatins.
La policia ha detingut diversos sacerdots coptes.-Havas.

DE FRANCA
de pronunciar els discurs politic
de Versalles

M. Poincaré desisteix

Paria, i 5.-E1 "Matin" "anuncia
que tif. PoUwaré ha desistit de pronunciar a Versalles, durant el ballquet amb que ha de celebrar-se l'aniversari de la tierna deis preliminars
do pau, el gran discurs politte del
que han parlas els periedics. S'assegura que el gest de M. Poincare
obeeix a la reconciliació politica que
ha tingut lloc entrebf. Tardieu i els
senyors Colrat i Reibei.-Havas.
M. MILLERAND CAP A RAN-

BOUILLET
Paris, s3.-Mi Millerand i la se'.
familia hart sortit avui cap a esosbouillet, on romandrà un
vas.

TOPADA DE TRENS n

Paris, 15.-Coniuniquen d'II-

vray que s'ha produit una to.
pada de trens l'estada do
Saint-Saviol. La locomotora 1
diversos vagons del tren que es
llana contra l'altre quedaren
destrotats, resultant mont el
maquinista i diversoss.empleate
ferits. La via principal Tia quedat obstruida.-Havas.
EL MARESCAL LYAUTEY CAP
A FRANCA
Casablanca, 15.-Avul mara
xarh amb dIreccid a Frene el
mareeeal tyautey.-Havae.
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MITRE ELDORADO •
Orqvantra Simfinica de Barcelona
Diumenge passat al metí celebrit
aquesta prestigiosa entitat un coticen extraordinari, que, bu rebut pel
públic amb •la mis gran simpatía.
tant pel fet •'actuar reamentada orquestra, cona per l'objecte beréfie
ó, el producte de la qual
de la sessi
es destinava íntegrament ala prolesloes del "Sindicat Musical de Catalunya" que formaven part de roequestra del "Principal Palace" i perderen llurs instruments en rincendi
ocorregut en aquell teatre el mes
passat.
El programa, dedicat tot a Wagser, comprenia: l'obertura de '''Lohengrin", dos fragmen t s de "Parsifal", Remors de la selva del "Siegfried", Preludi i Mort l'Isolda del
"Tristan". marxa fúnebre del "Captrespre dels deus", i obertura de "Els
laestres cantaires".
L'encert acompanyä, com sempre,
el mestre Lamote de Grigncm, la
batuta del qual, segura expressiva,
sabé donar en tot moment el caràcter just a la interpretacin de totes les
obres.
Aplaudirem, sobre toa la brillant
execució de les dues obertures ‚esmentades, en les quals poguerem admirar un perfecte equilibri entre els
diversos elements orquestrals. En
els dos fragments de "l'andar Lambe deixa la tasca de b Sindönica
excellent impressin, i en la poética
escena del "Siegfried" assoli completament aquell "to" excepcional
nue despena les gratis emocions. El
públic aplaudí llargament el director
i els professors en avahar aquesta
composicin.
L'aprovació de ranclitori es maniiestä igualment al final de les
obres restants del programa, i ata
bat el concert es tributa una entusiasta ovació. ben guanyada per tots
els executants.

,
-,,

ere

SALA MOZART
Jaume Torrens, violoncel-lista; Blai

'
4

Net, pianista
.

La tarda del mateix dmmenge. extraordinäriament pròdiga en manifestacicns musicals. ens oferi avinen-1
tesa de conèixer Ur jame artnda mereixedor d'ésser considerat amb
atenció.
En Jaume Torrens, violoncelltsta,
que és l'artista al qual MIS referim,
mostra en el recital donar a la Sae,
ei la Mozart ben remarcables qualitats,
que de segur es riesenridllaran rapidament i faran d'ell aviat un cacen
lent concertista. Té totes les rondicions per arribar a un deis primen
llocs i rexit que °Mitigué lisura
d'eneoratjar-lo a perseverar amb e n .
tusiasme en el treball seriós i a seguir avançant pel bon cami que palesâ haver empres.
En el programa que interpreta
diumenge figuraven una Sonata de
W. de Fesch, compositor del set
cents. l'"Arioso". de Bach; un "Minuet", de Boellmann: la Sonata "en
La", de R. Strauss, i una bella seleccié d'obres d'autors catalans, representats pels noms d'Isabel Gitell i
López, Modest Serra, J. Cassadn,
Larnote de Grignon i Tomàs Buxin
En totes aquestes obres En Torrens es féu aplaudir abundosament.
La collaboració del notabilíssim
pianista Blai Net acaba de fer interessant aquest concert. El conegut artista actuà amb la correccin i
encert que altres vegades hern admirat i aplaudir en ell, contribuitir en
bona part a l'èxit.
'i

;11

SALA WERNER
Càndida Costa, pianista;
t' arme Petit, violinista

ZSTUDIS i'DOMUS ARTIr •
Merla Teresa Multad" vieloaeak
lima; Blanca Aislar, PMIgir•
Una altra sessió de violoncel i piano, ben interessant, se celebri a la
sala t d'audicions de l'Estudi "Domus Artis"; confiada a les esmetr.
tades artistes, i amb un programa
ben seleccionas, en el qual destacaven una magnifica Sonata de Sanmartini i tres emnposicions de Bach
per a violoncel i piano. que constituien /a primera part.' Seguien tres
composicions d'Albéniz i dues
Granados, per a piano sol, i complelaven la nieta obres de Max Bruch,
Mozart, llaydn, Buscó, J. Cassadó i
Dunkler.
La senyoreta Muntadas palesi un
extraordinari temperament i feu admirar la seva técnica acurada i el
coneixernent que té dels recursos
de l'instrument que conrea. Es artista dc sentiment afinat i sap posar veritable amor en les seres interpretacions.
La senyoreta Alhalat es reveli
també talentosa pianista, de sólida
educació musical. Els seus acompanyaments ens feren ja apreciar les
excellents condicions que en les
obres per a piano sol que executi
acabaren de manifestar-se. Dues d'aquestes obres, sobre tot un fragment
de "Goyescas" i 1'' Allegro de concert", de Granados, que ofereixen
serioses dificultats, valgueren a l'artista un exit complet.
L'auditori no regatejà els aplaudiments entusiastes a les dues concertistes. i sortí d'aquesta sessió ben
complagut.
ASSOCIACIO DE MUSICA DE
LA CONGREGACIO DE LA IM-

MACULADA I SANT LLUIS
GONÇAGA
Aquesta agrupació orgauitza una
selecta festa, que tingué lloc a la
Residencia dels Pares Jesuites.
El programa comprenia dues parts
de piano i una de cançons, encartegant-se craquelles els pianistes senyors Magi Remani i Josep Roma, i
de les caneons el sen-vor Francesc
Torra, solista de l'Odia', Catalä.
Els senyors Romani i Torra execuraren a dos pianos el "Concert"
en "la menor'', de Schumann, i el
senyor Romani el "Carnaval", del
mateix autor, significant-se com a
ben notebles pianistes i aconseguint
trametre a l'auditori rota la bellesa
Cíe lea dues graos composicions.
El senyor Torra interpreta amb
cstil correcte i sentiment just una
encerrada tris de cançons de Beethoven. Schubert, Grieg, Fauré, Millet i Molas.
Els tres artistes foren unanimement aplaudits i elogiats per la concurrencia nombrosissima que acudí
a escoltar-los.
SESSIO INTIMA
El conegut pianista senyor Laporla Attort oferí dissabte a la nit un
concert intim als seus amics, en el
qual prengueren part la contralt
Concepció Callao, la pianista Pepeta
Cugat, i el guitarrista J. Nogués
Pon.
La senyoreta Callao acompanyada mil senyor {_aporta, canta una
extensa seleccin de "Heder". Les admirables facultats de la tan celebrada colaran despertaren el més sin
entusiasme en tOTS els assistents,
que aplaudiren calorosament
excellent artista.
eetiyoreta Cugat obtingué tan « .
he un exit ben complet. ES una píaltista ben dotada i la seva tasca fou
admirable el« les obres que interpreté de Gluck-Saint-Saens, Borras de
Palau, Chopin i Wagner-Liszt.
El guitarrista senyor Nogués
Pon, ben conegut I apreciar pel «sastre públic, cns len escoltar, ultra
una zoniposicin original d'ell titulada "Andalucía", «res de Seres , " Faniasia romántica", de Marque s;
Sellen° "en do", de Mas, i "Prelud'Albeniz.
El senynr Nogués és un artista
pulcre, de técnica admirable , que
sap donar el just carácter a 11 música que interpreta En totes les
obres estríe:nades es (Hostia.. bel. digne (le l'alt concepte que d'en es te
formar, « l'auditor' raplaudi sud)
sincer entusiasme.

a. 8lil7AttO ATillOSPEttICA GENERAL A
LES 7 Elzt NATL (Obeorniclene eldirops, Nord
d'Afrlea 1 L'Atiende, rebudee per telegrafie gente fila)
Al Nord d'Europa i a les costes occidental& de
Arranca hi ha dos nuclis de pertorbació atmosférica,
donant lloc a importante pluges en aquelles regtons,
codprenent nimbé gran part de les costes espanyoles
del Cantäbric. — Les altes pressions es troben situades cap a Camines.

Immitels

s. ESTAT DEL TZNIPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (01mervacione de la Xarxa
teoroidgica catalana, comunicades per teltion):
El cel és nnvol a tot Catalunya, eservant-se boires
a la plana de Vich. — Les temperatures continuen
mantenint-se relativa/11cm M13115, h g vent 0131 la mä.
>l ima, de Roquete& 32 gratas, i la minima de Puig.
cerda a graus.
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u. VENTS SUPERIOR... A BARCELONA. (ondatges de l'atmasfera llituc, z. les 7 del ~ti):
Altitud, metres:
250,
500, 1000,
Direcció:
Velocitat meten per segon:
'Ialia de núvols, a 1,157 metres. Strats.

SSE, SSW., SW.
1,
2,
10.
:••nn••n•n

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Flores d'observad 6: 7, 13, la hores
../ Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 75 8 3. 7573.7564. — Termennetre sec: ino,
17 '2, 151. —
Termòmetre humit: 12'; /4'0, 13'3. — Humitat (ce ntéssimes de saturació): 80, 68,
SO. — Direcció del
vent: NE.,
SSW., W. — Velocitat del vent en me tres per segon: 1, 1, 2. — Estat (lel cel: nuvolós, quasi tapat. — Classe de núvols: cúmuls-nimbus: cirrus-strats; nurus - stra ts,
strars-nlimuls
Temperatures extremes a l'ombra:
Maxima: 18'9. — Mínima: 12 .0. -- Minima aman de terra: ton. — Oscillacin termométrica: 6'9. —
Temperatura mitja: 154. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vera en igual temps: 94 quilnmetres. — Observacions particulars: boira.
"Petrouchka", "Les Sylphide s",
"Narcisse", "Thamar", "Dances del
princep Igor", "Cleopatre", i les estrenes de "Le Tricorne", música
Falla; "PulcineHa", de Strawinsky;
"Daplinis et Cloé", de Ravel; "Contes russes". de Liadow; "L'ames
midi d'un faune", de Debussy; "Le
inariage d'Aurore", de Tchaikowsky,i "Cimarosiana", de Cimarosa.
Les obres sinifemirittes que conatintín!) els programes dele concerts
són: Obertura "Egmont." 1, simionies sisena, cinquena i novena. de
Beethoven; "Carnaval roma", obertura, de Berlioz; "L'aprés niihh d'un
faune", de Debussyn "L'aprenti sorcier", de Dukas; Preludis de "Lohengrin" i dels "Mestres", marxa
fúnebre del "Capvespre dels Deus
i obertura - de "Tannhauser", de
Wagner; obertura "Euryante", de
Weber; simfonia en "sol menor", de
Mozart; "Chava", poema sinifónic
de Smetana; simfonia 111.11TIVTO a, de
Weingartner; "A ndalucí a" (de
"Hispánicas"), Lamote de Grignon,
i "Le fontane di Ruma", poema simfönic de Respighi.

L 'es fondrament
de les obres del
Metropolitá
1;:siA EQUI‘'OCACIO
En les nostres edmions pasnnaden donàrem inarn a 'erta la
n'oil de
l'obrer dosep
Aqueal, en anSabenfar-se pels
diaris de la seta mort, ha telegrafiat a les oficines del Metrole-dila Transverswl, dieid qui'
vivia, i que en Of 'Irrer la ea:asila:de va tuarxar a casa se«-a pe t ea n quin t li, r /a seva
familia, domiciliada a un unble proper,
LI cadàver que slavia identilical con' el seu, ha resultar
Cía:ser • d'En Didae. Domínguez
Ortega.
L'AUTOPSIA
segons el dictamen deis doctora Bravo i 3lartinec, la niorl
de vud ihr es vielmies, ha alar
produida piir ultima lertiles
re/miles en t'aneo a territ. Els
altres morts presenten greus
cremarles i tul ti ells unid per
,eleetrinateid.
DIJES lATENCItiNS
Aeusals t) cavilar CoareittlIts

Eis juristes clässics calalaus
Tal com avançarem ea una nota
apareguda en «Mil de les darreres edicisne, ha estar presentida al presidvat
de l'Acadèmia de Jurisprudencia una
instancia que 2%111 portern donar é«15'
gramcnt
'Illort din-are sentor:
EA sota-signats, estudiants de la
Facultar de Dret d'aouesta duna, timen
a licnor presentar-vos en la forma
mes correcta u espectuusa el preo
esere cxpressió d'una idea al mane
voltatit soegida, que, cont seuren en les
rall/es segurixen. u, pol bord
declarar-ne o no la viabildat
Dos fets importatitíssims vo!cin, tilustre senyor, remarcar-vos. primer,
e desconeixement absotut que te el
nostre Estament dels talis classics
catalans en la Ciencia del Don; segun,
el promeni dels nostres coneixements
en a C:éncia Jurídica General es inferior al de l'e...tudiant estranger
Llurs causes ne són prou cenegueles:
és tina la histäria i l' esperit de l'ensenyament tnnja i superior de l'Estat
Aquests dus fins tener una remarcali'n
itindincia en els estäts das adviicars
de l'esdi'venirb_m: es tracia de la progressió ennstant, ininterrompuda, cano,
iii leguleism repugnant que interrompria la tradicin santa que el comen del
Dret ha Ungut a Catalunya, la qua)
CO51 és necessari de bell non implantar.
Platitejats aevests dos fets incontrn_
vertibles, intentarem, per una banda,
marcar ele mitjans apropiats per tai
I desarorició, i per
d'aconseguir Inc
altra. assenyalar la Institució que
hauria d'adoptar aquests rnitjans. convertint-se aix ; di directora de la creada cultura que per al be de tothom
iniciem.
A la primera qiiestí6 manife,tein que
si ternin con fianea en el desi (le la
nostra renca, si creían anda rota ciareritat en la frase ontbnista (optirnísme
ha d'ésser la nnstra norma) que la més
, noble part de la Ilistbria de Catalunya
pertany a l'esdevenidor. reihum cl remei que cal aplicar a un senzill problema de divulgazin dels nostres dassics a remems que dels autors mide oms,
D'aquesta manera les generacions ene.lars posseirien edicians modernes catalanes dels autors nostrats, alhora que
traduccions serioses de les obres dels
estrangers. La tasca de la
versió 1 traduccin han «l'ésser paral'eles Calen ls versinns catalanes dels
muestres clàssics
lea seves produccions esta./ escrites Ilati, i atad
dissmtarlament es aquesta llengua desconeguda de la major part dels advo.
(ah carabina Necessitent també, per
continuar ami) profit aquella malició,
enneixer a leratament les noves tendències i emprar els 'vais metodes desruin continguts en auuelles obres imanes que «Iluminen l'horitze, czula «tia
tena ample (le la Ciencia del Urea Amb
aquesta doble orientació es plalria ciintintiar
tradiein juridtea cataI.rna fent iidtdilien di !Tutti,: terates
el dessOntaXeinclit Iii actualment tentin
(le la producció jurídica catalana i estrangera.
a la segona
ens plan
assenyalar l'Acad è mia
Legislació
i Jurisprudencia de Barcelona conti
rúnica Institucid adequada per realit.
zar la riostra idea. la Universitat
ho fa (ni la riostra ni les altres del
mi(s), pula en cas afirmatiu Itauri.i de
fer-ho respecte a cada brance del
Saber, la qual cosa resultaria un tic'
hall impropi del set, carácter i funciona. Altrament els :matra professors

Anuestes dues notables artistes
descabdellaren, en la SeSSi ir que tingueren al seu carrec, a la Sala Werner, un magnífic programa, a la primera part del qual figurasen una
Sonata de Haendel i diverses fem.
posicions de Bach, Weber-Iíreisder,
Fauré i Mozart, totes per a violí i
piano. La segona la integraven (maELS BALLETS RUSSOS AL
rre importante obres per a p;ano sol;
LICEU,
Scherze, op 39, n. 3, de Chopin: Evocaen', i "El Puerto", de la coueeena
Dissabte vinent s'inaugurara
"Ibèria", d'Albéniz, i la Polonesa 110Si re Gr.' Teatre la temporada de
número 2. de Liszt; com a final inPrimavera, en la qual seran donaterpretaren la famosa sonata en fa,
des representaciems de Ballets rusdt Beethoven, per a violi i piano.
sos i tres grans enncerts militantes,
Sin Oldn.teS del Metroplillt1t,
La senyoreta Petit es manifestà que driigirá l'eminent mestre Feliu
1 . 111111 delinguis i posalii
sits\Veingartner. Ei t ;mueblas c«««««erts
com una violinista de condicions
poiiimit l'anlortlal militar,
gens vulgars. PO5SeeiX un mecanis- collaborara tanda: el hostia: Orlen
(de germaris Félix t 31111 «ve Casa
rne molt desenrotllat, el seu so es
Ca! alb,
laho.
intens i penetrant i posa en les seves
La companyia de Ballets , dirigida
L'ENTEIIIIAMENT I/E LES
interpretacions un entusiasme since r. pel seu propiciad, aenyor Sierge
•
VICTIMES
Les dificultats serioses de les obres
Diaghilew, está formada per emique executi foren bravament veneu. nents figures, entre les quals destaPer ruda que slagi volgut
des i la seva tasca deixà la mis fadesmentir, és evident que 1' 10
quen les següents: La Nijunska,
vorable imnressió.
bow Teliernicheva, Vera NerntchioliareS
MeleOpolita
Cnndifia Costa renovi el bon re- nona. Lydia Sokolova, Ludmila
tla 15/711 a e fervesennein pian
cc.rd que d'ella guardaven mis els
Schollan Alice Nikitäna, Telis Douduilla per la magnitud de la
que coneixien anterior actuacions, en lirovska, Ninette (le Valois, Leon
tleagiäcia orto-re/titila (Jis:sable
les quals la notable pianista havia
Woirikoska, Anatole Wiltzak, An,
pass:ft 1 anumentada ilesprea
Jet apreciar els seus dots. La part
Doline, Nicolau Zwerew,
pe! silettia que t lA guarda u propósil dels socorsos materials
de piano de les obres que executà en 'nade Slawinsky. Nicolau Krern•
Quant
collaboració amb la senyoreta Petit mer i Jean Jazwinsky.
que es donaran a les famílies
assoli sempre la deguda importäncia,
Dirigirá l'orquestra el notable dels once morts.
töt i conservant-se l'equilibri entre mestre Edouartt Flamend, i figura ta;M/4:a411V1,ia72-i
les sonoritats deis dos instruments,
com a "regiseeur" general el senyor fj$17,;',....2.k.2.: .1 te
i les composicions per a piano sol, Marosky Midrel.
Per manar
que hem enumerat, obtingueren totes
El decorat i vestuari is original que facililAs que aquestes fossin
dels arristes L Bald, A. Benois, M. enterrades en un inateix arte,
Nasa exielient interpretacin.
• L'auditori selecte que omplia de Larimmw. L. Roerich, 13. Aniafeld, va estar ahir al Nespre una eapm a &r.;:i la rala no regateja cls
Coutclizr.r.m, J. U. Scrt i Pi- missió d'obrers del Meiropolith
u mea caknosoe.. a Ice nten.
a vianer..el
. .
KePertel. de ballet. SOMPAn:
‘ PananYea

a

ha ver • h i, dones, desconsideració a
Ilars persones com tampoc a llurs merits, talents i capacitäts; ben al contrari, ells, dintre l'Academia, podran
aportar a l'Obra les qualitats damnar
dites. conjuntainent amb les dele altres
hornee que la !orinen.
Atr,b joia prescinem els estudiants
caatlans a aquesta Academia la riostra
idea: és ainaist organisme qui ha de
InOdelar-la; no es pas la primera segada ime proposn i segurament la
ne3s insignificant, pinn resulta la mes
sincerament entustasta.
Al &Urgí d'ailvocats, al de notaris,
al de procuradors, a la Faculta! de
Dret, a la Mancomunitat, a tot els
honres, en t r. de bona volindat adrecern
a través de l'Acadèmia el nostre prec;
es aquesta Institució qui ha de recolindo i donar-li el caire més pertinente tent que aviar cornenci a tenir
una electiva realitat.
Deu VOS guardi molt anys."
En num deis signats, han vi,itat
president. seaynr Ariguera de Soja, els
escolars senvors Mínurtuer. Cabré i
l'imies, obtenint d'aquell totes les mi.

litat s. Sita parlar de constituir una
stanió escolar dc l'Academia de Jurisprudencia que curi iraquesta lasca sota
direecin ii 15 més illusties academiza
MMI1111111n111111.

UN AUTOMOBIL QUE CAU AL

RIU

Un

mo i t i onze fefits

BARCELONA. — Campa..

Ayia J. Sarment. "La courenne dl carien" i "Je Suis
frop grami pon. mor. Co-

'Odies de lean Sarment.
lean Sarment és un autor que ha
"Jo aborreixo el teatre de tesi;
el «catre, per a mi, ha d'éssir fantasia". Vol dir això que el teatre ha
d'estar mancat d'idees, o que s'entén
per teatre de tesi d'una manera concreta i precisa? Des de Hamlet enea,
jo cree que tot el teatre que s'aguanta
és un teatre de tcsi. El teatre de
Molière está compost per una serie de
tesis d'ordre moral: contra la hipocresta, contra l'avarícia, contra el
"parvenu", contra el pedant, etc., etc.
Quan es diu que el teatre d'Ibsen és
un teatre de tesi i res més, jo penso
que es diu «Ina cosa falsa. En el teatre d'Ibsen pot haver-hi una preocupació metafísica o una preocupació
moral que s'agafa com a nirvi del
drama, pela:, en aquest mateix nirvi
lambe hi ha la vida, la veritat de la
vida, que moltes vegades és difícil de
reduir-la a test, a cosa ordenada lògicament. En tot (catre, en rota poesía, en tota novela hi ha idees, hi ha
sentiments, i sobretot hi ,ha "l'art
la paraula", que es una cosa que no
té res que veure atnb els sentiments
ni amb les idees. sitió que és el do diví
d'expressar els uns i les altres. I ahí&
aquest art de la paraula, és el rnés
interessant en tota mena de literatura.
I a mé a mes, en el teatre, hi ha
rart de saber aguantar les figures, de
saber-les objectivar, d'anar-les separant les unes de les altres per produir
el contrast i l'oposició dels caracters;
hi ha rart de saber tallar i mesurar
les .escenes. de calculär els efectes,
desenrotllar graciosament V./ceiba/Va:a
es el que costa en el (catre. i sisé,
curan reía d ' una manera perfecta. és
el que clima consistencia i eternitat
a les obres, independentment del seo
valor moral i iilalógic. I dintre aquest
carvi« es pot fer tot, es pot eseriure
tot, des d'una cosa tan pimderada i
tan retinglida eom la "Phedre" de
Racine fins a una cosa tan ternpesteinla i heterogénia com el "Faust"
Ganta:. Des de les comédies tau naturalunent artifiC,05C5' de Goldini fina
a les descalideliailes tantasies d ' un 1..10111Clink O d'un Georg ganen
.1ra a BarCe1Oria sc ' et5 presenta un
cas de teatte de fatiOsia i d'idees. de
cande/. truc i cractobatisme a la
vegada aquest teatre és el de Jean
Sarment • Es un teatre verd , einbrinilari a cebones: no dóna la sensacin
le CO5.1 assentada iii de roe, madura.
En el fons de les escenes de Sarment
s'In ven la lluita per un desig de no,etat per ésser original, per ¿asee fort ,
per ésser interessant de debla Ni. éš
un teatre (abs, escrit per complaure el
fet de retalls i de concessions.
Es tot el contrati, Es un teatte que
fluita per dicen algUtla Cosa arara Es
que el «catre de Sannen! es pot indicar, es pin sentenedat d'una Mallen
Cre,7 que MI. Es pot
uirclbi h le ?
dir, ron) pensa la majoria delapúblic
In
entina
‚Inc és un teatre
bona poi de
de "bluf " ntancat de tot estor pindmil,? ro cr cc que afirmar atan fnra
una tamicanat imperdenahle, i a mes
a Illes luir pecat d'incomprensió abso •
pm dir que Sarment ha trnbat la
Is dia';'., f iota del teatre i que les seves
tiel
obres /citen una seguretat bellesa
inimitables? Atirmar ajan. fóra tarn.
hit éseer' lelner.irr, pecar d'apassionat 71
d'Tncomprenstri.

Ni-dig nes retnidea de Ila n resa,
diu que la nit d'abans d'ahir
torna\ en do! noble d'Avinvú,
por la carrel era ele 3loya Calaf, thdte excursnotisles que,
OCUllaVell Ibli MI 010 011111 propie•
tal tInt aetnor Uní- Villaue.
En imIrar al noble de Balsareny i per efeele d'Una falsa
Maniobra, :alíen
Ira rubro , saltan( al riu a
conseqüentsia d'un nol irr campana.
Va resultar niorl Vel de
Sallent, .antatlen Oriol. de 29
anys, i resitliaren
Josep ri , rimas TAr.i. de 27
aun:a arnb connninne« etirebral
foridos nravisaimes;
diveraes
; dosep
Lluis Martí Vila. de
Puig; Agite la Puinoerver, t lis
4 7, vidua i de 31anresa;
Franeese Sorra Costa, no rey:
insten Pral; Pore leseala Ar nan,
dosel) Garrotes Plana, 11.1ors
Anioni 1,errer
EsIdl Darán,
Caropruhi i Iteint Ferriol,
F.As I ro s pellt11 . 1 ' S Ingr,,,a ren
a l'hospital i els reslants passitren ti Ilurs respectius (.10111ielliS.

Els bombers fan maniobres
Litt dia de präct Hines
per als tialividus chI Cos de
homber.s. ib o Inri ihr) exertels
ilels (piala elatutinl les esoales,
als earrers de illatteu, Sant Sever, Diagonal. Girona. Aribau
(le la tfiulat,
altres
rentaren poderosa rnent l'afondó
deis vianants, nombrosos
a les pritneres hores del metí
en que es reahlzaren aquestes
maniobres.

Saibó 'LA OCA'

QUALITÄT S UP E RIOR
MISPIII-etaaflanaa; 40 Pe jrabeloani: d. AL1 1 1 MIMO
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3,. lId Ilegie les critiques sagnams
d'algas escriptor francés a pronnsit
de la seca darrera «ihr« "Jr sois troll
grand pour moi". Jo compren. la in dignicin d'alguns intelligents, pea',
ene la Hurta humana del
137/114r,
teaire en d sentit Inés haus de la parauhe
De,ptes del "Petbrur d'ombres",

forma d'aquesta obre. Suman ha
fat la maulea forma dels dragues
bouleaard, amb musiqueta i jardimi,
desencaixada una mica, l'ha des_
centrada de la sen forma habitad fi
corrent. Aix3 fa que el Palie ea de'.
orienti. Malgrat els defectes de OMS.
enceló i de concepcid que per a mi*
aquesta obra, Sarment ha sabut posarhi alguna figura d'un relleu amargament cómic que s'aguanta perfectament,
i ha sabut dir en el seu diàleg coses
agudes i sensibles i paraules de del.
cada emoció.

Josep Illarla de Sagarre
ROMEA. — Continuen amb activi.
tat en aquest teatre els assaigs de le.
mocionant i suggestiva obra en quatri
artes, original de Mrs. Gorssé i Cleré,
traduida per Montero, nmb el títol
"L'espectre del senyor Imberger, restrena de la qual esta anunciada per al
Dhsabte de Glikia, prenent-'hi part
les senyores Ortiz. Xatart, Matas
Adrià i els senyors Mon tero, Barba,
sa, Guitart, Grases, Alarma, alela
Ferrandiz i Martí.
Aquesta producció, en la qual amb
gran habilitar es desenrot!la un assumpte d'un tan gran interés, té toba
ella tal força que ha de produir en el
públic intensa curiositat per l'ambient
de misteri en qué es desenrotlla.
"TEATRE — La repte,
sentació del "Teatre Intim" correspoa
nent al mes d'abril tindrà lloc el dia 21
del que som, a dos quarts de deu de
la vena, en la Sala Míria, on s'ultimen els detalls referents a la preseatació escénica i se segueix atenent als
senyors que vulguin subscriure's, de
deu a una del m2li.
"Aulularia", de Plante, és robra
triada per aquell dia. L'ha posada ea
catalá En Garles Riba, i l'Ende Gimenee hi farn el paper
La lista de subscripció fins a la date
actual es va nodrint considerablement,
tot fa esperar que apestes sessions
mereixemn una franca accepaació per
part del priblic.
Els noms que a continuació estampen.: cu eón una garantia: E. Rodon,
M Basté, Vda, Gil, Si!. Martorell,
). Casa. J. Rigol, Tobella, E. Pinsion
LI. Duran i Ventosa, Pau Pujol,
12 Curet. M. Perdió, J. Serra. J. Llomnueras, F. Sastre, J. Biosca, Ll , Saler. R. Baffle, C. Blanch, E Martin,
C. Duran, A. Teixidor, A. Pi i Sunyer. F. Ferrer, 1 .1. Reig, V. Vives,
LI i J. Prats, Vda. Maragall, vidui
Nube, J. Molinari, F. Soler, R. Sunyer. J. Horra, M. Cacho, J. B. Fonta. F Tubau, E Buxaderas, R. Vayderlasado, LI. Carrera, J. Julibert,
Vidal Jover. Gras , J. Cervera, R. Surinyach. A. Gallardo, E. Rodon, J. Duren. 3. Monee. V. Cortina , M. Alcantara, F. Arias, Planas, Pujen. senyora E. Jordana, Batalla& Agua&
D. Valls, X, Cortils, Finnandei
U. Dominan.
POLIORAMA. — Dissabte rle Gibmía se celebrara la inauguració de la
rtmpurada dc Pàsqna, actuant la companyia uSe comèdies de Joan Vila , pro_

del teatre Infanta Isabel, de
Madrid, dirigida pel primer actor
Francesc !Varona i ein la que figura
coni 5 primera actriu la senyora Lluisa Moneró.
Es representara, a la Drda, "El roo)
del camello, i a la nit, l'estrena del
vodevil "Arcadio es Félix".
ceden!
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COLISEUM. — Ha aranseguit
exit extraordinari la projecció en
aquest cinema de la grandiosa produca
cin "Cristus". Ha sobresortit. sobretnt , contribuint a rixit, la interpre1:1CiÓ pez l'orquestra del Saló de les
mdlors obres clàssiques. adequades al
terna «le la pelleula sacra Ens han:
deketat
raudicin d'obres de Bach,
Beethoven, Schumann, etc., etc.

n'ira d • uti valor poétic prístina escrita dila?. instint CidliCia i sensibilitat
CINEMA nIIRIA. — Avui, dimeteatrals. li -un vist "La courottne (le
eres, a do, quarts de din de la nit,
suis trop grand pour
i
Cal ION
N'Adriä (Mal donara una conferencía,
mol",
inusirada aml í r.i.aojections, sobre "La
"La couronne de earton" es tina
Passio de Nostre Senyor Jesucrist a
obra QM. s'insinua a la manera d'una
Oberammergan".
opereta amarga el tema i els no-son:riges són d'opereta ; les coses que
chuco snit aportactons d'estats sentimentals de debió, anudes i acides a
Són detinguts un oficial criestimes, tendres u acalorades de tant
en tara, sense una cosa que les lligui
minalista i un advocat, acuni les justiiiqui, van eixint com a
moments espirituals del poeta que
sats de suborn, pero després
s'interposen els uns als altres; despres. aquell escrutad d'ipereta dels dos
són alliberats
primers actes es converteix en un escenari de farsa; la caneoneta banal es
converteix en una balada atrevida i mrnyent plena de ganyotes de foil, ibis
Va ésser detingut l'oficia/ criminaque es fon en un aire vulgar i tranquil
lista del jutjat de l'Audiència, secrede cosa quotidiana. "La couronne de
taria Florensa, En Marcek Mar . ni
tutor." es l'espectacle de les aventuArroyo. en e; moment que rebia d'Aures sentimental; d'un rei jove i desgust Escande 200 pessetes, preu de in
gracin, eStrileS en forma de farsa de llibertat d'aquest clamen detingut amb
titelleS. No és una obra reeixida i
un tal Pere Carulla, per dedicar-se el
perfecta, que emocioni u cada moment negoci de la cocaina.
apreti els nirvis de l'espectador; és
Tambe va ésser detingut radvocat
una continuada visió de provatures
fiscal substitut d'aquesta Audiencia,
esceniques, matisades pel bon gust, la
En Ferran Merk, advocat dds detingracia i les emocions d'un poeta.
guts, que va incitar el lliurament daquests diners a l'oficial criminalista.
"Je suis trop grand pour moi" em
L'Escande en ésser-li demanades les
fa l'efecte d'una caiguda dintre el teatre fantasiós de Jean Sarment. Comnoo pessetes posi el fet a coneixement
del president de l'Audiència, el qual
prenc la severitat de la critica davant
d'aquesta obra; el que no comprenc és , a la vegada ho [camelé al cap de polique se li negui el pa i la sal. Sembla cia, que va delegar a dos subordinats
que en aquesta obra Sarment hagi per practicar la comprovació de la denúncia i detenció dels subornadors.
volgut posar els problemes d'un infant
Ahir a la tarda, pecó, quedaren els
el» siicle, amb un cert aire de confessió dramática, pede el pezsonatge dos detinguts en puix segons
central queda diluit dintre recaí, sen- senibla el jutge ente:in:te que na li'
via existit. el define de qui ee'le bar
se prendre renca, sense definir-se d'una manen humana. Ea quast a la SRL

lo= rtem
he bei
miNe
ÌMfa. pollieitart J'In-
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eta- jotia tata Misa.
1. Poeta).
, IEL PLEOEL SUPREM
Madrid,
ple del Copien Suprem de Guerra i *atina examinarà demà les se Renta propostes d'ascensos a
immediat.
Tinent coronel Josep Merla
Itaigorri, comandant Pera Garrido, capitans Pere Vigueira,
Ildefons Garete, Josep Sánchez
1 Antoni Ferreiro, i tinent Anfoni Prado i Gerard Bes.
ESTUDIANTS PORTUGUESOS
A MADRID

isu *Sida etddiee
eabaddelree reesereia elktriet. aird
II las als *beato de lee ~rema de
di:enlodó corresponent al ministril
del Treball.
II.—Des de la publicació onquest

decret, totes les empreses de les ditcs
distribucions vieran obligades a efectuar el subministre a l'abonat que ho
soiliciti, en quant tinguin mitjans tècnics per això.
subministre s'efectuarà precisa:ni:va als preus fixes de les tarifes

aprovades per eAdministració pública.
IV.—Les dites empreses de distribució enviaran les seves tarifes dalli.
cacee mai superiors de les de corleessió a les respectives verificacions
elia

Madrid, 15.—Es a Madrid una
d'estudiants portees 'delegació
quesos per preparar la visita
de seixanla companys de la
Universitat de Lisboa que arrtbaran a Madrid Divendres Sant.
Ahir es reuniren a Madrid
'delegations de distintes organitzacions escolars espanyoles
ble la Federacid Ibero-Americaene d'Estudiants i dels portugueses, i tractaren de la futura
organitrael6 d'un Congees ibero-amerieh d'estudiants, en el
Wnal tindran rabuda els portugueses amb el patronat del rel
DE FUTBOL
' Madrid, 15.—Aquesta tarda
'ha celebrat 'anunciat partit
de futbol entfe el Reial de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Hl ha
assistit molla gent reta regnat
rnolt d'entusiasme.
El partit ha estat molt renyit. Ha acabat amb el triomf
del Madrid per un gol a zero.
LES OBLIGACIONS DEL TRESOR

Madrid, 15.—Aquest metí
t'ha celebrat la eubscripció
;700 milions de pessetes en obliigacions del Tresor al 5 uer
,

cent.

Ei ha hagut molla animació i
ßegons han rnanifestat al Banc
d'Espanya, a les dues de la tarda la subscripció s'havia cobert
dues vegades.
LA RECAPTACIO AL MARROC
Madrid, 15. — Segons dades
. bomunicades per l'Alta Comissari-a, en el cure del passat
exereici econòmic la remitan()
a la zona del protectorat espanyol al Marroc ha augmentat
amb relació als previstos en el
preesupost en la xifra de pessetes 1.300.000, i amb respecte
a la reraptacie de l'any anterior, prop de 800.000 pessetes.
Atice els fa creure, ene diu
el nostre corresponsal a Madrid. que en date no Ilungana
el dèficit del pressupost civil
administratiu del protectorat
s'ha de reduir considerablement.
LA COMISSIO ORGANITZADORA DE L'ENSENYANÇA TECNICA
Madrid, 15—La Comissió organitzadora de l'enser/renca
tècnica es reuní al ministeri
del Treball, Comerç i Indústria.
LA REUNID DEL DIRECTORI
Madrid, Is.— La reunió del Directori ha acabat a dos quarts de nou.
;

V.—Les empreses podran reduir les
tarifes craplicació, però despriés,nu les
podran elevar sense autorització administrativa.
Ve—Les autoritzacions de les nos.
dificacions, segons els casos, podran
esser concedides pels ajuntamcnts, governs civils i ministeri del Treball.
VIL—Les Juntes de proveiments podran proposar la reducció de les ta•
rifes vigents.
VIII.—Les tarifes d'aplicació han..
ran de contenir els distinta preus que
les empreses cstableixin en relació
consum, si es fa per comptador, a tanf
acat o per aparells limitadors.
IN.—Les elevacions autoritzades no
es podran aplicar als contractes
CU/S.

X.—Les cmprescs nomes podran sollicitar relevació de les tarifes d'aplicació quan hagin obtingut la modificació de les condicions de la concessió.
XL—Les empreses fixaran si els
subministres shan de fer per comptador, a tant a:eat o amb limitació de
tonsura.

X11.--Les distribucions s'ajustaran a les condicions determinados al R. D. de 22 de
desembre de 1023.
XIII. — Al cap de trenla dit•s
de la publicacie d'aquest tieeret
,s'extendrä a (les empreses de
distribució d'aigua o gas l'obligació de mantenir la prosee.")
que figura en els contractes
suministre.
XIV. — Tul abonat tindrä
dret a que es comprovi la dila
pressió i despees en la Metallació.
XV. — Si estigues fóra deis
limite fixats es proredirä a aixecar una acta duplicada que
signaran el verificador i dos
testimonie presencials, i a manca d'aquests el mateix sollicitant i un testimoni.
XVI. — Si es notes chirant
tres dies que la pressió es deficient, l'empresa este obligada a deecomptar el 10 per cent
del seu impost.
XVII. — Quan alguna empresa no llagues manlenit la
pressió normal i fos inferior
al 10 per cent. es podre aplicar el descompte al 15 per 100.

Nuera hora
DE BARCELONA

S'han aprovat alguna decrets de Finances i un expedient d'indult de
pena de mort del carrabiner que fou
jutjat ahir pel Suprem de Guerraj
Marina.

ENTERRAMENT DE LES VICTIMES DEL METROPOLITA
Avui, a les qu'alee de la tarda, es farà Penterrantent de les
victinies de Edieuleitela del
Del doble assassinat i ro- 1 eldropelilä 'fransversal. La eta
batori a l'exprés d'Andalusia mitiva sertire de l'Hospital Clínic.

Madrid, 15.-Noves dades fan creure que el senyor Ors no anava adormit en el moment de ragressió dels
criminals. El senyor Ors era miope
i mai es treia els lentes, perä, corn
és sabut, ningú dorm amb eils posats. Dones be, al costar d'on Id havia el cos del senyor Ors shi troba
el cristal] dret i el suport dels lentes,
plens de sang.
Avui s'han reunit els funcionaris
de Correus per veure un es celebraran els funerals pels companys es-

DE MADRID
EL FENOMEN GEOLOGIC DE
MONA MIL
Granada (rebut a les 2'20 de la matinada). — Noticies de Madrid dium
que el fenämen s'agreujä. En 24 llores al llarg del mont que avanetva
slan formal gratis llacs d'aieries
terranics. La terra torna a avançar,
molt precipitant-se ne la
mere del riu. El perill torna a ésser
immens.
DE L'ASSALT A L'EXPRES

eassi nats.
—Còrdova, is.—Continua essent el
terna de totes les converses el crin'

DAN DALUSIA
Ciirdoba (rebut a !les 2'25 de
la mat triada ). — Saben) que tot
el personel de la via tenia es
dedica a cerrar si es troba cep
tela o testes que puguin servir per orientar en trobar els

comes a l'exprés. La premsa d'aquest
mati no en diu res, malgrat d'éa=er
per tot el tema del.dia. Anit passada
es vengueren periòdics d'altres pro' vincies andaluses que ho portasen.
Com que la censura probibeix publicar-ne detalla, aquesta tarda han
estar detinguts els venedors dels peribelics de la regió.
El revisor del tren, senyor Albert
Cuenca, afirma que durant la nit del
crim eoren detinguts dos betuners
que viatjaven en el mateix tren i en
un lloc proper al del succés, però
foren posats en 'libertar.
liasen] visitar el cotxe de l'ambulancia de Correus on es comete el
cr:m, el qua l argucia vigilar per la
guardia civil. Després d'examinar-lo
la havem observat en la part externa
del passamä del costat dret, prop de
la finestreta del vagó, uns senyals
dactilars, que han estat recollides
personal de la Direcció General de
Seguretat.
Avui han arribat a Cärdova, per

ni tu ins

Ele entere tientes s'apoderaren de id e es de valore que emití-eje') bellote i joies d'importenda. menyspreant te t el dificil de realitzar o d'escassa
MI porten:. la.
aveeit
La guerdia
(le que Id lenta des viaigers que
seuso bitllet; per no
considerar - los persones sospitoses feren alliberats; eren dos
Cil'all011.9 que es traslladaren de
eoblade.

declarar, diversos ¡actora de la Unja
d'Andalusia.
1 Se sap que a Expelin balad un
viatger sense bitllet, perd no sembla

idospitds.
Lya dillgincies han estat encarre»ideo al jutge militar, comandant
eafel Sänchez Gómez.
IDECEET RELATIU AL SUBMI- THSTRE DE L'ENERGIA ELEC11tICA.
Idadeid, ze. — La Guste d'aval pues decid Aislada a méminiatre
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A primeres hores de la tarda el
jutge d'in=truce ii, lia lliurat el sdmari i diligencies al jutge militar.
Aquest no cometteará a actuar lins
avui.•
Han declarat els Peatono de Mar
-molej,ViadiRíMntor
l'interventor de ferrocarrils senyor
Albert Luengo, les declaracions del
qual han durat mis de dues hores.

ROM RELIGIOSO
EL DOCTOR MtROZ 1 L'AAQUEBISBAT DE SARAGOSSA
S'assegura que el doctor
Francesc Mudo: Izquierdo, bisbe de Vich, serä nomenat arque-

bisbe de Saragossa. Alai es diu
en aquella diócesi.
SANTUARI DE NOSTRA DONA
DEL CARME
PP. Carmelitas. eran Via Diagonal
Dimecres Sant.—A la tarda,
a les sis, Maitines solemnes,
cantados per la Reverenda Comunitat.
Dijous Sant—A1 mat!, a les
nou, missa cantada; s'hi donarä la Sagrada Comunió, i en
acabar serà conduït Nostramo,
en processó, a 'l'altar del Monument.
A la tarda, a les tres, cerimònia del "Mandattim", amb predica pel reverend P. Guillen' (le
la Santfssima Trinitat.
A les cinc. Matines cantades.
i a les set exerciei de l'Hora
Santa amb cant.
Divendres Sant.—Al mate a
les deu, ofici del dia. adorad()
de la Santa Creu, "Passio" cantal i ,processe.
A la tarda, a les tres, exereict.
del "Via-Crucis".
A les cinc, seran cantarles solemnialment les Matines.
A les set, exercici dedicat a
la Soledat de la Santíssima Verge, anda sermó que dirà el reverend P. Anieet de la Sagrada
Familia, C.
Dissabte Sant—Al mate a les
començaran els oficis IItergics. i tot, segun la Missa
Glòria, en la qua l es donare la
Sagrada Cemunib.
A la tarda, a les sis, Rosari
eardat, visita a la Regina del
Carmel i "Salve" cantada per
la Reverenda Comunera, com es
ensfmn tols els dissables.
Ele VI CENTENARI DE LA CANONITZACIO DE SANT TOMAS
Retallem de "La Veu de Catalunya" les següents ratlles:
"Sen tan importante i nornbrosos els artes amb que des de
mitjans de l'any passat hom celebra arreu el sisé centenari de
la canonització de Sant Tomes,
pm m'ejem oportú donar - ne
breu comete.
Ja fa anys que es un fet ben
viable el pregres extraordinari
del renaixement tomista. Ell va
p tivaint repidernent ele centres
rultnrals Inis forte d'Europa i
America.
Reinenilirern de primer l
efelica ele l'artual Pontifox
Plus XI Slactiorum Ducern".
tan urcifundament (cimentada
vil P. Miguel (respingues en la
revieta "Estudis Franciscans";
la miaeollimia temiste que amb
t Rel de "S. Torneen d'Aquino" ha .publirat la 17nivers;itat
de Una altea miseelnia

publicarle per la Universitat catete-1 d'Ottawa (Canaillt); la publienda a Belgiea ami) el Hiel
de "efelanges Thomistes":
tres grossoe volums este
que
punt de sortir de la Univereitat Internarinnel Angelieri
Reme; l'esplimiUd faseiele publieat a Roma amb reeroduetiene de les tntes bellos •pinturos que representen Sant
i d'Iteres que encara hoin
n'este .preparant. com ara a la
Universitat de Praga.
Extraordinäries han estat les
restes ja celebrades a Tolosa, a
Mt p011er, a Avinyó, a París, a
Z‘,'OliC, a Udilla, a Leuvam
principalment a Roma, OH per
indirecie del Sant Pare horn donava adés un eurs de tonferen_
eles.
Cal fer especial esmerl de
l'expósició tulllieta onzanitzuda
a Avinyú per elr. Girard, director de la biblioteca i del
inueen Calvet, i de les feches
que amb aseistencia del cardenal elercier seran celebrades
pet Cutigres internacional de Filosefia que hom celebrar a
Nepote pel mes de rissig d'enguany.
Ea 17niverei1at (le Londres ha
oiga sil cal un eme; regular fiebre lii Stutusa teológica ; a la Universitet de Xile hom (ulula l'A_
cadenita filie:teten de Sant Tornee; a Holanda (Nimega). i
Cracòvia bien Prendes d'altres
l'itiversitats tomisles; a Carnbridge es organieint un curs
sobre la Sultana e., San! Tomäs,
t lotes les Universite t s irAbiniati)a han queilat autori'zades
pea inailittir una eätedra

doctrina tonestri.
, Sabern que un nombres estol
de tendeles de la t'ostra terra
petisa celebrar el ee lit p ria ri de
Sant Tomes ene) diversos artes,
i podem assegurar que Catalunya no farit pas, en aquesta aviifenlesa, un palier m'eral devela el letón eientlfic."
•••••••n

Eh» can(

Is tes

catalana

Digué que havia inspeccionat tot el
tren, no notant res d'anormal.

Demä, dijons, sortirä el número 9 d'aquesta publicació,
que conte quatre contes

NUMERO HA

humorista i terne . municipal,
Itt ib te
Illuborn,- El paro de Toronto,

d'ANGEL FERRAR
.AQUEST
PASSAT

PER 14A CEN

BUBA MUTAR
•••

-

"dial Yerno", La calor (gran
gulnyol en dos actea)
. ‘111EU, 35 CENTIME,

Les

sardanes CROZA De CULTURA

L'OBLIT IMPERDONABLE
Pela temps que volfem parlar-ne, 1 ja hi ha gol ens ha
passat al davant; no hl fa res,
nosaltres també en parlarem.
Pep Ventura ha tornat a quedar oblidat, Ilevat d'uns quanta
poetes, d'una quants nuisies,
d'una quants sardanistes, ningú es recorda d'ell; el seu nom
rares Vegades da veu en els
programes.
Un fet ens conhorta, pub:
l'altre dia uns intetlectuals organitzaren una audició de sardanes; a l'hora de compaginar
el programa el primer non] que
sorli dels seus llavis fou el d'En
Pep Ventura.
1 perquit 110 es toquen gaire
les seves sardanes? Oh, Iii ha
molla gent que hi té culpa, pere ele qui Inés neti tenen eón
el mueles. Elle, que potser no
s'han aturat mai a pensar on
serien si no /migues estat la
iniciad() de Fati Pep, parlen
d'ell amb cert menyspreu, gairobé riuen que els demanin
sardanes d'En Pep (Iti ha les
lionroses excepcions/.
Stillem de dos sardanistes
que nindependenlment l'un de
l'altre han llogat diverees cobles; mai no n'han trobada cap
que portes el "Tetes volen he-

--1/nleersItat do Barcelona
Lis testes de iletenana Santa.
—Ahir es notava entre la minase estudiantil un malestar pro.
vocal, per l'ordre del ministeri

d'Instrucció pública disposant
que nornds os farà testa els
dies de dimecres, dijous, divendres i dissabte sants.. Els
estudiante es manifestaven descontenta perquè els han estat
supdmils tres dies de feota. El
que mes greu els sap, però, es
que el dia tan tradicional a Catalunya de sortir al camp a
menjar la mona de Pesque,
s'hagi d'anar a classe. Sembla
fill d'aquesta indignació un
cartell que aparegué a la fayana de la Universitat, el qual,
amb grans lletres, pintades
amb quitrà, insinuaven tot un
programa. Fou debades que els
bedells de la Universilat s'afanyessin durant !larga estona
a esborrar el cartellet comprometedor.
Del Iteetorat.—La Secció administrativa de Primera ensenyanea, de Barcelona, conninica al Rector el cessament d'En
Jjtume Pampidó, niestre nacional de Sardanyola. i En Josep
Perramon, de Honteada, i la
d'En Josep Gómez, mestre inten f de Castelltallat.
— A la Secretaria general de
la Universitat s itian rebut els
reu".
següents tftols professionals:
Sabem d'un acreditat tenoDe Ilicenciat, en Medicina:
rista que fa melle anys que lo- Fidel Saval i Vidal, Josep Vidal
ca, el (mal d'En Pep Ventura i Gili, Vicente Ortells i Barbe"[tomes en coneixia" el "Per tu re. Dlufs Deletree i Balbey, Emiploro" (rigorosament veridic, lia libes i Solé, Emili Rovipodem donar el nom i l'adreea ralta i Astoul i Joan Roca i
dreelurm
oalfactor per si ho voten Laling.
De practicante Manuel Martí1 encara mai no hem trobat nez Cochs, Josep Marin i Blancap music que ene pegues do- co i Garles Sismoncelli i Seda.
De llevadora: Maria Crespillo
nar una excusa raonable per
acreditar aquest oblit; uns us i Rodríguez, Maria Planes i Cadiran que les seves sarditnes sete. Fausta Queralt i Perora,
eón massa yenes; d'altres US Maria Perich i Arajol, Josefa
diran que les ceses sardanes Tuld i Congost, Maria Prats i
eón mal fetes i no senten cap Llauradó, Rufina Colet i Busescrúpol per Ranear :muebla quets, Virtut Monreal i Soler,
afirmació despees d'haver to- Josepa Camps i Reventós, Antenia Gort i Barbellb, Maria
cal una sardana pi•ssima.
No serem pas tan itlusos que no Gran i Vaillverde, Maria Llamasapiguern veure detectes en les de (Ribes, Angels Garrigoles i
sardanes d'En Pep; els veiem, Martí. Matilde Forns i Casahi trobem motete gens ade- ny», ». i Raimunda Ferrer i Ferguate, procediments maese po- rando.
Escola Normal de Mestresbres. equivocado:1s palpables,
la Secretaria d'aquescoses, perb, del tot dimprensi- ses.—A
ta Escota s'han rebut els tftols
bles en la seva epoca de forma- de mestresses de primera ensed:5 per banda d'ell, d'estulticia, nyanea a favor d'Antònia Jereíle perversió, de gust, de man- mies i Ferrer, Anna Jeremies i
ca de sentiments pels nitres.
Ferrer, Marta Claramunt i ViPerò al costal, d'aquestes sar- ves, Ferreerut Arquee i Paniedanes en trobem d'altres en que 110, Carme Delgado i Monte:lels detectes eón escassisims i eudo, Aurèlia Gabanes i Dautnolt atenuats i d'altres encara ruch, Maria Martí i Escofet, Joque eón una veritahle ,joia.
sepa Ribeltes i Barrachina,
Aquestes eón prou belles i Francisca Bastra i Guasch. Anprou nornbroses perquè ens gels Pitxot i Roig. Júlia
fassin lamer respectuosament guuell i Ferrer, Angels Ruta i
els ulls clavant d'aquelles al- Ruiz i Maria Vendrell i Armentres sardanes deficients, 'clater.
vent d'aquelles sardancrs amb
LA REVISTA "IBERICA"
un Mol no escrit en català.
Meas reimt el darrer número
Tambe lO tenen culpa en
aquest ene les degudes d'aquesta interessant revista,
qual publica el segiient suhonroses excepcions, els orga- la
mari: "La central telefónica
nitzadors de ballades. De tant entorne( tea de Balaguer, 51. Maen tant fan tocar una sardana rin.—Acadèmia de Ciències de
te travi Pep, gairebé senipre la
Harcelona.—Xile. Estació ast tu..
mateen.
nemica de Chuquilamata,—CoTemps era temps en que tot hembia. La pesca de pelees, II.
anava de Pep Ventura: bateada Cieitel.—Els rinoceronte del Nede Pep Ventura, festival Pep pal. — Obtenció industrial de
Ventura. homenatge Pep Ven- d'alcohol absolut. — Congrés
tura. Ha passat la foguerada i
eientific rus.—Trohalla d'ous
el primer heme de les sardanes de dinosaure. — L'aquetium
ita tornat el seu reeonet.
Steinhart.—C. A. Auget.—Les
Comprenem que mollee d'a- teoriessismo g eni q ues a travers
quelles coses avni no es poden de la Histeria, A. Rei i Pastor.
fer, ni melle d • equelle nobles —Psicologia de la fadige, F.
i infatigables Iluitadors poden el. Palmes, G. A.—Bibliogratia".
actuar; oi mes, no es pas aquesINSTITUT DE FISIOLOGIA
te l'hora raixecar un monninent, no fos ras que l'endeDurant els primers dies del
me d'haver (el el nostre hi proper mes de maig, invitat per
posessin al costat el d'algun
l'Inslitut de Fisiologia, peoresximple.
>are tres Ilieens a la Earultat
Ni demanarem tampoe que
de Medicina el professor de Eiestorni als temps equells, pe- siologia de la Facultat de Pare si que demanem el record rís, doctor Charles Riehet.
e01/l i/Ulat ; no volem l'empalaAquest horno, eminent, que en
gositat deis festejadors, per?) 1013 oblingué el premi Nobel
si la mirada repela dels enae de Medicina pel Sell descobri010ei/ 1s,
ment de l'anafilexia, traelarit
Qui‘ cali fer, dones? Es ben
en les enes lliçons dels assenzill: recordar-se d'En Peje sumples en els quals les seves
venerar la seva membria, hono- recerttues li -han permes d'imrar la seva obra; ets musics, pesar 'milis de vista originals
toree ser:tones d'En Pep; els a la moderna Fisiologia: la reorganitzadors, fer tocar sarda- enlació termica en ells maulle
lies d'En Pep; nosalfres, direm
fers i l'home, l'asfixia i l'anafemes coses en relees carnets.
lexia. En aquesta ocasió els
Joronl de Moradas nostres metges i els estudiosos
en general podran sentir exEL FESTIVAL DEL FOMENT vente per un investigador de
fama mundial fets i teories que
DE LA SARDANA
gaudeixen d'una justa anomenada. Es d'esperar que els nosEn l'important festival que tres acieneats correspondran
per commemorar el tercer ani- complidament a Tatenriä del
versare de la sera fundad() ha professor Riehet. omplint Iota
organitzat el Foment de la Sarels dies de les lliçons, que sedana, el qua) acto tindrà lloc ran públiques, l'aula de la Fati l'estatge de l'Orfeó Gracienc
cultat on tindran lloc.
( . 1 proper dissabte de 61Ória, a
Les dades exactes i l'horari
la nit , unía el bon nombre d'es- seran anunciats oportunament.
collides cardanes per a veus
11•n••
mieles a càrrec de l'esmentae
Orfee, figuren, per ésser canladee en segona audició, les .que PER L'INDULT
més èxit assoliren en els concede d'Eldorado celebrats darD'EL POETA"
rerament. A mes a mes itere
UN MITIN() AL TEATRE
executat per la renomenada coDEL BOSC
ble Anti g a Pep, de Figueres, un
Diumenge al mate amb assistencia dc
bell enfilan de eardenee deis
mestres Serrat, Toldrà, Berra, nombres públie, timé lloc al teatre
Casanova i Jundt, escrites ex- del Bosch el miting a favor de l'inpressament per ésser estrena- dult del condemnat J0116•Baptista
Acber (a) "El poen•
des en el dit festival,

Presidi rEesleas, de la ConfederaTreballadors.
Parlaren Aragay i Gorga, per la
dels Drets de l'Home; Fornells
i Aria, per la Federació Local; Her•5050 Maja, de Solidaridad Obrera, i
els advocats Companys i Casanovas.
Els oradora es limitaren a parlar del
cas de "El poeta".
Com a conclusions, fou demanat
l'indult d'aquest, la concessió d'una
amnistia general als presos pollees i
ció General de

socials i rabolici6 de la pena de mort.
iinillar0111111112311

EL LECTOR DIE,.
-

LES EDICIONS DELS
CLASSICS.

El senyor Ales i Saumell s'ha referit des d'aquesta secció del projecte que anima a la direcció de -La
Novella Estrangera" d'editar en forma popular les velles cròniques de
la nostra història, i s'ha remarcat

la conveniencia que aquestes edi-

cions siguin fetes en la forma que
foren escrites i no vertides al catara
d'avui.
El senyor Albs i Saumell entenc
que te tota la rail) de demanar que
sigui fet en forma natural. Precisament el que fa molta falta a casa
nostra es redice') d'obres en forma
popular, car són imites les que tenim i bones, però, desgraciadament,
no tots els catalana poden llegir-les,
o no voten, si abef ho voleu,—que Voler és poder—pel preu alt de venda.
Cree que els editors de 14Novella
Estrangcra si fessin l'edició en catala antic en sortirien mes avantat¡osos que no refent-la en el català
d'avui. Per bona voluntat i capacitar dels literata que facin la versió,
les guata tenim de sobres reconegudes, forçosament a q-u elle s obres
perdran una part de Pur encis, una
bona part de la senzillesa amb qui
force escrites i principalment perdran en el terreny de la &mosteació que el catalbt que ara es parla,
ben poc es diferencia del catala d'antany.
Poseu-hi notes marginals o al final de l'obra poseu-hi totes les que
convingui, sense que passi per això
a ésser un estudi dallat com fet
per a gent intellectual; poseu-hi notes per a la situació de les poblacions i el seu nom en el dia d'avui;
graveu-hi una petita carta geográfica de l'Orient, co la Crònica de
Ramon Muntaner; feu-ho, voluntario de la ploma, que tots us en serem
grats.
P. Sala i Flotata
REPLICA AL SENYOR
DEULOFEU.

Sr. Director:
Contestant al senyor Deulofeu
quan parla dels gossos, haig de dirli que en tot temps han mossegat
de la mateixa manera: que de mig
any enea les estadístiques no han
variat pas gaire... i que la millor
manera d'evitar el que mosseguin
es no molestar-los ni a copa de pedra ni a bastonades, ni a puntades
de peu, coses que veiem molt sovint
a la nostra ciutat. Cregui'm, senyor
Deulofeu, mes cultura i menys guerra, i alió dels treta, per al Riff.
De toste afectissim segur servidor,

fosep Sarressert
VISIONS SARD.4NESTES
Sr. Director:
Degut a la situació actual c '
•
tots nosaltres tenim
e! deure de conservar i enaltir amb
tot el nostre esforç la tiesura ¿misa,
la sardana.
No us haveu fixat amb quin goig
la gent la balla i amb quin rostre
Inés rialler i satisfet ho fa quan s'escau ésser la bailada en una plaga
de la nostra ciutat? El jovent la
punteja ja amb gran dalit. els que
no en saben la oeixen atentament,
sense perdre una nota. La satisfaccid omple el cor ciutadó que presencia aquest espectacle.
res-TiVie--%Ts-1-‘77-77:17T-61., 7.1-/
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li bar id:iiereet 1 ettears
Molla d'elle liagludien pr
de l'as de Dur s . aparells te
Mes malgrat d.h temps tra
corregut des d'aquella data.
Aquesta Cimbra no
menys de lamentar profunda.,
ment un estat de coses tal'
perjudicial per als ements que
oficialment representa i en p..
nene per a tota Ciutat, tant
més quant que es tracta d'u*
serveix que produeix a l 'Est
rendiments sobrats per &ende,.
a tetes les despeses que exi.
gebe la seta conservació i desenrolltament. No obstant, es fa
càrrec aquesta Corporacib que
les circumstäncies poc leyera.
bles en que actualment es tete,
bo organitzat l'esmentat ser.
vei en la seva conexid amb FA&
ministració pública, conste
luda un obstacle per procedir
amb la rapidesa i desimboltura amb que ho fan en Mires ex,
plotacions les empreses par.
teculars, i entén que en tot el
possible hauria de propendire
se a organitzar-lo en forma
que s'alansts en la seva ore
ganització i funcionament a la
de serveis atesos per la inicial
tiva privada.
Sigui com sigui, no s'amaga
al ciar criteri de e'. E. que constituiria una injusticia, que de
cap manera convé que sigui
consumada per l'Administraele
pública, explotadora de la larla, exigir als abonats el prea
d'un servei durant el Mang espai de temps en que deixa de
prestar-se'ls.
Encara que l'origen deis
danys hagi estat una causa no
imputable a l'Administració, es
el cert que les conseqüenciei
d'aquella nevada no haurien estat ni de molt tan desastroses
si la installacib de les 'Mies
telefòniques hagués reunit les
condicione necessäries de solidesa, i aquest detecte si que
es imputable segurament a
l'Administració pública. com ho
és lambe l'existència deis alistarles d'ordre administratiu que
retarden, per temps molt mejor del que materialment requeririen lles reparacions.
periodo dintre del qual haurien
pogut ultimar-se.
Estä molt lluny de liänim
d'aquesta Cambra la idea d'atribuir responsabilitat pele fets
exposats ni als funcionarle encarregats directament del servei ni als centres administratius superiors. Es tracta, a judie( d'aquesta Canabra, de eireumstäncies filies de la manera d'esser de leldministraele
pública com a tal, deis seus de,
fectes..substancirds i d'organitzacie).
Per abre enten aquesta Corporació, com no dubta he estimare també V. E., inspirant'
se en un elevat esperit de rec-t
titud. que no seria just , enrn
ja s'ha dit abans. que s'exigis
el preu d'un servei durant un
temps en qué no s'ha prestat.
En atenció a tot l'exposat,
aquesta Corporació ha de pregar a V. E. que se serveixi dorar les ordres oportunes perque, ale efectes del pagament
de l'abonament per aquells
abonats que ne han pogut frr
ers de linee telefons, no es consideri transcorregut el temps
durant el qual ha subsistit Feementada impossibilitat.
Aquesta Can/lira, en fier-se
t'ese?) de les demandes que en
aquest sentit li han trames els
SPUS lectors, entén que l'oren,la una petieid justa i equitativa i confía que ha dieser beo
acollida i favorabiernent resolta per V. E., inspirant - se en
l'esPerit de rectitud propi dele
SPUS :Idee i base indispensable
per rodejar de la dignitat que
correspon ale de l'Administracid pública. Déu servi a le E.
multa anys. Barcelona 5 d'abril
de 1924. — El president, J. Armenteres. — El secretari. B.
Amengual."
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de Caer; i Mamuje de Barcelona

Camhra

I ELS TELEFON8 URBANS
La Cambra de Comerç i Navegació d'aquesta ciutat ha
lliurat a l'e:ecellentIssim senyor
sots-secretari de la Governació
el següent escrit:

"Excellentissim senyor: Els
gratis desperfectes ocasionats
a la xarxa leleftmica urbana
per In nevada qu e enigue el dia
27 de febrer proppassat sobre
aquesta ciutat, ha deixat, com
eap V. E., nombrosfssims abo% nata en la impossibilitat d'uti.

AUDIENCIA PROVINCIaL
Per respondrer d'un delicte
cDestafa s i tia assegut, a la SereiS Segona. Montserrat Costa
Puig.
El fiseal va sol-licitar per a la
prneessada dos meses i un die
d'arrest majar.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORI AL
Sala primera.— Nord: linddent. liamon Aguijé Negre contra Enrie F. Clames.
Vieh.—Major quantia: Companyia del Camine de Ferro del
Nord contra Josep Rierola Albe.
Sala segona. —No te assenyalament.
AUDIENCIA PROVINCIAL
No te assenyalament.
D EL* JUTJATI
Van ésser posats ahir a la tar
en llibertat l'edvooat fiscal
substitut En Ferran Merlo, i
l'oficial crimanalista del Jutjat

de l'Anditendn. Secretaria del
aenyor Florensa, En Marcelf
Martino.
El jutge va estimar que el
fet no portava delIcte.

FUTBOL
EL MADRID BAT L'ATLET/C DE
BILBAO PER t A o
Des de molt abans de nora fixada
per a començar el partit de desempat
nitre l'Atletic de Bilbao i el Madrid,
olería un agrai 'Estadi Metrepolite
dable aspecte. Mitja hora abatas ja no
lacia ni una sola localitat per
ecepar. calculant-se els espectadors en
un> 4S.060.
A les (lustre elf pont. el senyor Be!apee del CoHegi andalús, cedene
Tarrenglerament deis equipe, els guate
le (creo de la manera que segueix:
Madrid: Martínez, Escobar, Quesada Sicilia. liengoti, Mejía, de Migue Valderrama, Monjardín, Fèlix
Pérez dcl Campo.
Aaletic de Bilbao: Vidal, Acedo.
Dueabeitia, Legarreta. Belauste, Larrase Centellas, Laca. Larrecoechea,
menso i Aguirrezabala.
Correspongué la sentida al Madrid.
cemensent la lluita en un tren fantirec. Els madrilenys juguen -a favor
ee l'aire.
Durant el primer tenme es veieren
,jesees molt precises i que forera llarert aplaudides. Martínez feu ima
dp5r n Ida sortida: agaie la pileta
Feix Pérez. que passà a Valderrame,
sean t aquest i passan la pilota regant el pal esquerre de la porte billaina.
El primer temps acabe sense que
ese dele dos bandole aconseguis marEl segun tenue començe amb
atlètic que no tingué efectivitat pcl bon inc desenrotllat pel, de¡enea madrilenys i pels off-sedes que
ter:alter 'negué de mercar contra l'Atnuedasa. áteme del Madrid, es
eietergi notablement per les seres Salades. eue Ii valgueren llares aplaude
mese. En una d'armestes trete,. Lacran entra amb el pera alt. ocasionant
usa ferta aupada al pit de Quesada,
rl euel caigué commorsionat. A censesitenzia d'aixe es produi un batibull
ser aclari Mengoti.
Belauste agafä una bala i eute, parara mperbament En Martínez amb
el pie liençant-la, pera la recolli Larrase xu:ant alt.
Reerilli la bala Monjardet i deseres d'haver passat els defenses centrare, xute fonamene introduint la
mare. acnnseguint SiNi el
perra
peras úiliC gol de la tarda que elevaleaS la victeria.
del pabec e:1 marcar-se
laxe gral es indescriptible i dure
lama estona.
D. ceaquest moment el Madrid no
it sera cosa que Ilençar les pilotes
'era del camp per tal de pasare temes
i trae 'tue es marqués cap neta punt.
setre "arbitre allar ge Agites minuts la
part -ca per tal de recuperar el ternes
reelut.
Trena entrada fruta de Larraza a
leartinez. aguces reste lesiona: breus
moinents. acabant despees el partit
ter,- que hl llagues cap variació.
El públie ha bajear si camp 1 ha
abreee eis jugadora del Madrid.
Amb aquesta victeria. el Madrid
queda finalista per a? Catrepienat peninsular.
FEeT.e DE LA MAINADA ESCOLAR. ORGANITZADA PEL
E. C. BARCELONA
Se. ja quince r els nens que han
era els coelegis per concórrer
fetival del dia 24. Armests reas ocaparan tetes lee preferències, gola i laerale deixant lliures per als socia que
releen fruir de respectacle les tribute,. Iletges i altres espais no 0.1211115.

Le , dsrpe,es del feeivel a els premis
es metallie destiners al concurs
'7,1-215 sacras i dabans fr.:1 inca
- 7-ns sumen una respectable quanPer atendre a les dificultats de la
manca de lloc on enquibir-se i per
cebrir les ¿espeses, la Comissió orgarezadera ha pres record de limitar
restraea al cenote ele ariCiG que vagin
p rovrits d'una invitació, que mitjancate un donatiu amb un mínimum fixat
are :Hateat a lee oficines de Club els
ele Te tra i 22, de dotze a una del
/rae i de set a non del vespre.
CONCURS D'ESCRITS I
DIBUIXOS
Con! a eemplemert de la festa que
dedica el F. C. Barcelona a la mainada escalar de la ciutat ceenmemorant
el scu quinze triorrif en el campicraat
es Catalunya, i per completar el caj:e
cseursl d'aquesta, obra un cencur que
es suene par ks segó-nata bases:
Pedran cenecerrer tres els escae as rettiran a la festa que
ha de cel-brarere al camp de I.es
Celes el die 24 d'abril.
In Els treballs presentas a coarto, frrart de clues clerses: primer, cretas allasius a la festa, ise3011,tb
relecionats emes aquesta.
CI Els treballs hauran d'Asee filas
azar pels autors, fenetehi constes leat del concursant. escota a la qual per.
lan Y d'anide daques , a. Seran raes a la secretaria del Club per conduce dels professore, els guate els
av alaran amb la seca signatura.
dt Amb destinació a lea millor
produccions es creen els premis segbente: llibretes de la Caixa de Pensiena i Estala is , de deu i vint-i-cinc
Pessetes, i premis especials de majos
queetla Per als treballs que simún conte ptuats de mèrit excepcionaL
el El Jume estere coz/zenit Per
Ilenrers p raessors artistes'i individus
del Censen directas
. del P. C. Barce'loas. b, *Preciar-se el ~aria 1110

pretentate ~uta es dadri
› espeeialment co mute l'edat deis autora.
Additional> !Comité organitzador
resoldrà els casos no previstas en les
bases precedents amb subjecció a la
Inés estricta justicia.
• • •
El F. C. Barcelona mis comunica
que havent arribat a deu mil els alum'Os do les escotes inscrites per al featival del dia z. ea veu obligas a sanear la inscripció davant la impossibilitat d'encabir mejor nombre de mis.
BOXA
FEDERAC/O CATALANA DE
BONA
En la reunió que celebra aquesta
Federació (Filtra pasme, ;cerda votar
favorablement radmissie de la Federació Biscaina a la Federació pea.
insular.
S'acordà tumbé que el Campionat
de Ceta:asure de bosta per a amateurs
coreana les primeres eliminada:es al
teatro Còmic. Els pesatges s'efectuaran al Barcelona L'exing Club. Paloma. t5, primer, el, dice 18, a/ mati,
r9, a la tarda i 21 al mate
SAEZ-ALIS
Havent-se efectuat una inepezeió
per orízenitzadere del campionat de
pee welter pele campe d'entrenament deis boxadors Saez i Alia, sha
pogut cotnprovaa l'elsvada moral de
tots dos.
Ultra aquest combat, cl dia zo, al
cainp vell del Barcelona, a la tarda.
Iluitaran a deu rounds Martinee es . ictor Janot i Girones-Fentanelles. Ha
estat signat el combaa que posare el
iutur "a," de Grecia. Plesco, devent
el cientific Tomàs Cola.

CATAL
SABADILL . .

La fi de Molas 1 la justicia Mema
Tal com en dies anteriors, casisti una gran fintada a escoltar la
paraula del doctor Carreres i Idas
a l'Acad èmia Catòlica.
Aquesta tercera conferencia" del
dele de quaresma tenia per tema
"La fi de rhome i la justicia eterna",
i no cal dir l'elogi del noatre daistre compatrici, per al qual lentes
vegades harem mosteas la nostra admirada, que no es sin6 la concreció del sentiment unànime de teta
el, sabadeflenC5.
El doctor Carreres coniençä la
seo-a dissertació parlant del que es
l'ordre de la vida humana. Havem
de partir del principi que en la vida
humana Deu ho ha fet tos, i ha donas Bei a tota l'existència. Deu ha
donar a tot un començament i un
acabantent. Si toles les cose; són,
dones, una visia externa limitada
de la grandesa de pite da evident
que totes aquestes coses que existeixen han de tornar a Déu, perque
tetes han sortit dEll i a Ell tornen. Aje:i. nosaltres samba: hl ha
dins nostre una impulsie que ens
porta vers l'Eternal. Nosaltres, que
som la figura central de l'Univers,
havern de donar aiDeu la neetra
glòria, que no és une gleria
• sinó que és une glòria intelligent.
La n'ostra glória no sera selament
la bellesa del nostre ésser i la de la
nostra vida. sine tambe la de la
p ostra ielicitat. Noealtres, anhelant
aquesta glòria. ene deixetn dur pel
clan/ de lee nostres entranyee, que
RUGBY
ans inmelleix vers Déu. Noeultres
TOULOUSE LALANDE. OLVMnona une eseers que havem nascut
per a la felicitar: portem din; acuesPIQUE--C. D. ESPANYOL
ta exigencia. Teeini alta dret a eseer
Grecice als esiorços del; entusiasfeliços. I per aixe és natural que
tes clemente que componer! la Junta
del C. D. E. podrem tornar a ad- cerquen la manera d'éeser-ho. Pemirar eis prexies diem -a) i al, el La- lee sevint aquesta sed de felicitat
que sentina ene poma desillusione,
lenrh.. de Tolosa. que tata bona inacar en le terra no le trobem ras la
presea', eausä la primera vegada que
felicitar. „ \ caben! concretartt que al
vingué aquí, rman lluità contra la
U. E. Samboiana i contra una se- mar no es roesible la felicitas, i en
dir felicitat voleen dir felicitas defilecció catalana. i en mas dos partits sortiren veaccdors ele francesoe. nitiva, que mai no ens pugui éste?'
El l'use de rencontre será el camp presa; la felicitat definitiva que vol
dir que ha d'ésser d'estabilitat. Aquí
de l'Espanyol de la carretera de Sarrió, degudament acondicionas per a no es possible ésser felieos d'una
manera
interminable. I nosaltres anrugby.
Es de creure que acudiran a pre- helem la felicitat. volem Esser felieca, de tal manera, que ränima sisenciar la Halita tots els aficionar; al
gui felhe I tatunateix. això a la terrugby. i aquells que encara no cora no és poseible trobar-ho, perque
edema ratletic eeport. i esperen una
totes les idees de felicitat terrena
bona exhibició per poder arreciar el
tres ens acaben mai de plaure, perquè
joc de la pilota oval.
estos sena moridores: el benestar,
EXC URSION 18111E
fama, la ciencia, la mateixa Canteque tusen la sensibilitat mis fina,
El Club Muntanyenc efeetuadat. Be "abortar que els "Sanes eón els
ea una mor/raja extraordinaria
a la comarca d'Olot i La Gar. els que fulguren d'una Iluiseer
• i elle disten que han pecat, i alrotxa, arel att següent itIneeé. iiiCÓ 50i. els treu la idea comrari:
pleta de fecilitat. Si ens comparen,.
\adra,
Purgearalm,
Torelló,
Mara d Deu de les °Beles, Vol- dones, amb ele Sants, ara vele si
caras Castellfullit, Sant nosaltres pedem trobar la plenitud
Amoi, Cint del Daesegodu, Torde la felicitat terretia.
:ella. Sara Lloren,: de la Muga
Deu., dones, és el fi nostre. Havem
de glorificareo i havens de fruir-lo.
Figuere s.
Sortida, a les ele del metí,
I en el fruir-lo en benaurança rau
de cirjous, dia 1;, per l'estaca;
la riostra felicitat. I cuan ens adodel Nord. Tornada, el dia 21,
nem ¿'ajad comprenem la tragedia
a la nit.
ele la nostra vida. En la terra ne loUna altra al Dargada, sota el
drem arribar a trober mai la felicia:agüera. itineran:
tat. I això ho comprevern cada reBaya, Saldes. Serra d'En Cigada que mediten, solare rinfinit:
ja, Peguera i Braza. Saattda, a
una mica de claree del Cel, una milea 5'13 tnat i sieh din 20, per
ca de claror d'Iniinit és tan forte
l'estació del Sord. Tornada, el
rus ens fa educar els ralle. Ens adodia 22, a la nit.
nena que Déu te una majestat tan
formidable que Chis obliga a presentar nos segons una llei de justicia
perpetua. Mamerta!, que ens imposa
condicione. I aquesta hei, aquesta ruta_ ne la pedem seguir cern els altres m s- era de la Creació, d'una manera fatal. meeänicarnent. d'instint.
No la porlem seguir aixi. per una
VaIxehis entrats
sola raó: pereue son/ lliures.
'Jalee e,prinyol "Ramon R.", de
Tenim 'Macetee temins el poder
Cartagena. amb cäreega general i 65
de la llibertat. I el teeir nosehres
passstgers. A:narrat mell d'Espanya.
aquesta Ilibertet no és reu Inés
Consignatari. Remos.
que una prova de la confiança que
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Deis ere ti. Ana, ella depenem absoamb cerrega general i 102 pas- lutament de pea cona d'un fil, pene
sataters. Amarrat mell de les Dras-. ens (Idee Iliuree La llibertat implisanes. Cetveleatari, Cernera:ye,. Trans- ca que nesaltres scen une depeninediterrenia.
dents de Deu, i que ei Déu volia
Vapor espanyol "Sagunto", de Car- pedria trencar el fil ente ene ende
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pastagena amb e:Juega general i
emb la seea sobirania. Neseltres tesatgers. Amar:at mell d'Espanya
nim un poder, el poder de /a 'liberCensigeatari, Companyia Transmedi- tar, que ene eerni • t intIC instale:.
terrenia.
zar-ion amb Deu. La Ilibertat és
Vapor espanyol "Flerincla e. de Vi- nostre excenincia, pene pnt ésser la
go, arree càrrega general 1 ro paseare eostra perdicie. I aquesta llibertat
geles. Amarra moll d'Espanya NE.
eril dir que nosaltres portem la Hei
Cansienatari. Viliavecchia.
dintre nostre no d'una manera eerVapor italie Pellece". de Port vil, sine duna manera retare. Es
Said, amb ces-rega general. Amarrat cona una mena d'autonomia que ens
erE.panya S. Consiguateri, Li- ha eerat donada. Grácies a aeuesra
gure.
autonomía pedem decidir el carne El
Vaper cepenyol "Jose María", de bisbe Torres dele eme reutononsia
la mar, ami) pea:. Amarrat mol! de és la %Alunes: de Din. Per eixe una
Llevare. Conegnarari, S. A. le Pes- regada ¿avaras de Dita, haurem de
ca i Navegacia.
veure ras que hetn fet l'antelemia uretra. Segons la ruta seguida,
Vaixells sortlts haurein d'anee aleshores a la dreta o
a resquerra, al Cel o a rinfern. Déu
Vapor italiä R055iti", amb arre
aleshorcs donará premi o darla:sació
ga general i transa, cap a Génova i
guar, no podrem meriixer aquell,
escales.
Vapor cspaneel "Cebo muertas*: quedant aleshores eternitzat el daranda càrrega genera?. cap a Bilbao i rer moment. 1 en aquest darrer cas
se'ns presentará davant nostre la veescales.
ritat espeventable: l'existencia de
Vapor espanyol "Ekano", en Hast,
l'inf erra
cap a Curaçao.
Nosaltres. els cristiana no pedem
Vapor (auneis "Feble", de tränsit,
deixar de sostenir que el Cel és per
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Alicante". amb alt bons i l'ideas per als dolents.
L'infern, serme la veritat cristiana,
càrrega general, tap a Fernando No
és el castig etern de Déu per als
i escales.
Vapor espanyol "Capan Segarra", pecadora impenitente. Jesucrist ha
antb darme general. can a Les Pal- dit: ele que en seran dignes miran
al foc etern. I aquestes paraules no
mes i aseares.
Vapor holandés "Amor", amb cara moriran. El cistig, dones, als prereza general i transa. cap a Tierra- varicadors que no s'hauran conversa inclou dues penes: la pena de
arma.
Vapor anglas "Fenchurels'a amb dany i ia pena de emita. La pena de
eärrega general 1 <Aneje cap a Ver-_ dany sera la separarais de Din, 1
alee sera un enorme sofriment. Es
seda.
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mes intim Déu en nosaltrea que la
nostra neateisca ánima. Dirimo que
Detz Es sentint el deler ele
Dita sentirá la paraula divina que li
dini: -Aparta't de mi, miele" Afea sera la separació doltirosa, trägica; aquest sentit-se tebutjat seta
el veritable cästig. Significan la no
possessin del Be suprIn. Seri la rea'aneja de la inexorable justicia de
Dita La pena de sentit ja' la eabeu: aneu maleits al ¡oc etern. Trobar-se mancats de tot el que en la
vida dóna aguant, esperancament.
Viure com un mort. Hi ha l'anufiació de tot el del món. Laoseeement
de les nostres falleres. l'ion cense
morir-se amb la >ardua del gran
sentiment amorós. Els conden.nats
no podran estimar: i recordeu, si
mes no, aquelles permites que deia
Santa Teresa: "el dimoni es inieliç
parqué no pot estimar".
Per evitar que airea sigui veritat,
mollee de monis fan constants semiEbria i per això tantes cerraren la
manera de fer desaparaixer aquesta
creerme. I despees s'afanyen a coincidir en una objecció: Com pot asser que les penes de l'infern sigtrin
eternes? Essent just Déu, com estableix aquesta desproporcionalitaü
El pecat, chueta, is un instant, i el
castig és den/. No In ha proporcionalitat. Na' pot esser que Din eigui injust. Pere je us diré: mireu,
per exemple, a casa vostra; en qualsevol anécdota quotidiana, el posar
una eignatura, una signatura la posareu depresse, ràpidament, de manera que el posar una signatura no
vol dir res-. Pene guantes vegades
segueixen a recae de posar una signatura conseqüenciee cemplicadissireee! El cäetig no s'aplica mai per
Festona que dura una cosa mal feta.
No es gradua el temps esinerçat en
fer una cosa. Pere mi. en canvi, es
gradua le malvestat que la cosa mal
feta representa. Es miren els graus
de malvestat, peras no de temps.
L'acre ti uu fulgor arteria Pena és
l'anima qui l'impulsa. 1 cal :l'estros
res amidar la gravetat de le cornesa
des del punt de vista intencional.
L'ofensa contra Déu és enorme. De
manera que el cästig a aquesta ofensa ha d'isser també enorme. L'eternitat de les penes és, dom, proporcionada a l'ofensa a Déu. El que es
revolta contra la sobfrania de Déu
mereix eennixim de rigor en el dang. Com mis distäncie hi ha entre
el que peca i contra qui es peca,
mis gravetat. hi ha. El pecar és,
ahrament, une enorme traició que
leen a Deu. I d:ern que és una (mida pugne tea alió que Dita ens ha
denat per arribar a la nostra fi ho
ten, servir per anar contra Ell, traint
la seca voluntat. .'ixi hem ciar que
el pecas era una gran injusticia. una
grau audacia, una enorme traició:
encara harem de dir que ée una
ingratitud. Déu no ene tracta pas
com ei fos per nosaltres un amo.
Sinó mis aviat cona un pare. I contreriament, nosaltres el tractem corn
si ¡Os per nosaltres un tira.
Pera el que mis terrible trobem
craeueste ande és la traició: el trair
Ce racci6 mes terrible que hi ha. 1
les tnés abominables traicione precisament lee trobem contra la sang,
contra la pätria, contra lamistat i
contra els benefactors.
Si havem arribas dones a Deu en
el pecat, el càstig Ira d'ésser p ecessáriament perdurable. I els que
diuen que airea és gres, han de pensar que ho ea, teniut-ne tota la responsabilitat nosaltree: perquè ei el
pecador mor impeniteet, si no ha
volgut arribar a Deu voluntaria:nene com Déu sha de donar per
force a aquell eta no el vol? Per
altea banda. penseu que si en la Hei
de Déu no hi llagues una visió d'un
ceetig perdurable la llei de Deu fiera
II0 tindria eficäde. Si tots haguessen d'arribar a la felicitas qui
s'esfoneraria? El dia que Ell tragué, ele castiga eterns la Hei divina fere ineficaç i Déti iracassaria
aleshores. Si ele que ser/ botas tuereixen una benaurança eterna, com
no mereixen un càstig etena els que
relucía? Per aixà, deepree d'estudiar
a frare aquestes coste, horn vea una
veritable nivellacie entre la una cosa i
Això ens explica, per altea banda. cnrn es. en l'alisa sida la vedSable justicia. La justicia en la terra no es realitza, sempre falla en
aquest inan. I teas constantment
esterar delirosse de trobar-la. Voldriem que existís aquesta justicia.
La demanem sempre. I per alee és
d'eenienter el cureee cas d'aquells
eme anhelant escobes la justicia, negaron la justicia divina. Si los així,
si negàvem la justicia divina, cona
podritar dernanar la d'aquí?
ha incas mes de leal per castigar que na pas el castigats; tots
dient: ja erra:rara llora de la justicia. i cm que ja suposem que en
aquest món no pot existir la justicia seritable. ja diem: ja vindri 12
justicia de Déu, ei no ens trole:es
en aquest usen ja ens trobarem a
l'altre. Pere envine m'entres volem
burlar aquesta justicia djvina, amagant actes de la mistral vida terrena
amb (Mora dissimulades que cacapin a la justicia d'aqui. Però recordem que hl ha moltes invisible. guiBotines que fan justicia divina aqui
a la terra: malalties, accidente ine;:perats, sorpreses. Encara algil de
vegades discuteix la justicia a Deu,
i si li discutins 1i justicia eeva com
en demanem ale hornee? Ifirem l'exemple de la justicia de Dits i sepulan-lo aqui a la terca. No oolguem
continugr fent justicia a la ,nortra

••
•
•
'
muera! A la terra hi ha presea de
fer »falda. Hi ha un afany de justicia Immediata. 1 Du ens en guard
une Din ho fes d'aquesta manera(
Espantem-nos que Ditt fes igual
que maltees. Espantem-nos que de
seguida que es les un pecat Mes el
castkuiel Recordem-nos, perb, que
Dézi és pacient, perquè es etern.
Déu compleix la justicia quan ja no
e3 pot esperar mis. EH procura, Ell
ras la manera que tot el món ens
ensenyi la manera de no cauta en injusticies. I aixi si els bornes tingués‚im un bri de la bonesa de Déu serían paradisiaca Déu s'acontenta
tan fàcilment...! Nonti. dient: Senyor, he pecat! Din somriu i ja ens
perdona. 1 es aleshores quan el tremotor de Den ens torna la pau. I
ara digueu-me: qui a la terra s'acontenta aixi? L'Eaglisia prou treballa per aconseguir-ho. Es pot dir que
tota la vida de l'Església es organitrada per (er sentir la misericòrdia
de Din. I aixf hi ha quelcom en
irgues món que no entenem, pera
que podem sintetitzar d'aquella manera popular de que: qui estima Dar'
tot ij va per be. Siguem, dones, opsir:listes; el cristianisme no és pas
tara cosa fosca, se salva Inés gent
de la que hom creu, i mentes cal que
sempre i en tot moment ens de!xern
dur per les alenades de Déu i penaem sovint en Ell, i no oblidein nj
uzt instant que el nostre fi és veure,
estimar i gosar Dés.
MONTBLANCH
el tiple nom nsolieblanculi "El seny gros" ha comeneat
publicar-se un peri6clic
Hem vist el primer nombre. el text
del qual resulta interessant, suposant que ho era moll Inés el que es
publicava en els espais que lii ha en
blanc. Al' eneems que li desitgem
llarga vida li recomanent molt de
‚City per evitar-se encepegades i entrebancs.
— Con) esteva anuncias, ditunenge passat tingué lloc al teatre Principal liontblanquí l'anunciada (unció, el profit de la qual era destinas a l'adquisició de llibretes de la
Carea postal d'Estalvis per repartir-les a criatures necessitades de
la cita.
Poden estar contents els organitzadors de la (esta de l'arca assolit,
ei be cal reconeixer que aquest es
deu en gran part a les moltes simpatee% amb que compta el quadro
d'aficionats del Centre de Lectura,
el qual coopere representant belllene:nene la celebrada obra **Joventut de prrncep" i a l'orquestra
Vella", la qual amenice-e els intermedie amb l'execuciú d'escollides
composjcions.
El teatre, plenissim de públic distingit i d'elegants damiseHes.
— Diumenge passat al teatre del
Centre de Lectura es representä l'obra d'En Rossinyol "Ocells de gas",
amb regular interpretació. Per a diumenge vinent, a la tarda, h¡ ha anotadades "L'hinme d'En Riego" i "La
i per a la nit "La casa de
tothern a , celebrada comedia en tres
actes, original d'En Morató.
— Moviment demogräfic de la
població en el mes de mata passat:
Casaments, a; najsennents, o; defuncione, in.
BADALONA
Atnb un ple a vessar se celebra
diumenge passat al Cercle Católic
la quarta conferencia del cicle d'enguany, casetas a arree del reverend
mossen Francesa Baldelló, el qual
dissertà docta i amenissimatnent sobre el tema "Les cançons populars
catalanes de Passió".
A Catalunya. digui, es coneixen
nornbroses i be:líe:mes cançons populars glosant la Passió de Jesucrist, essent totes elles testimoni del
fervor i de la ingenua pietat del roble cristiä. L'n temps hi legué en
que, eir la Quaresma especialment,
aquestes cançons eren entonades arreu de la terra amb emocionants espontaneitat i sentiment. Encara avui,
pera, es conserven vives en :Imites
encontrades aquestes cancons trinases de generació en generació,
plenes d'unció mística.
Seguidament cetudie amb tot detall bon nombre ¿'aquestes cançons,
fent resaltar les seres belleses i exposant les seres característiques

priatipals. Els distInglis anides
medre Alnell i Bote', (piase) l'A
»sepa Mate, (sopran), i Daniel Ens
(tmter), director i solieses, re.peetivament, del nostre Orfeó Badaloni, tingueren al seu arree les filastracions enuticals. deixant ItUiT a
l'auditor' de manera espl.mdirla tota
l'encisadora inapiracin de les cancoas • popular. que =asen Baldellá
amo glosaant, adquirint aixi un
mixim relleu els adequats comentada amb qué el disertara esmaltava
la seca brillant conferencia.
De les maltea i interessant, canecns tan justament estudiades, ens
plau recordar el "Divino de la Pasaba'', d'una veritat i d'una unció inesborrables, que sols el poble podia
trobar i transmetre atnb ell els fidels han de trobar una facilitas' més
per sentir la vehemencia i profundita ¿'aquella dolors que el Fill de
l'Home suporti per nosaltres, cona
diu racha. AGerard. La Introducció,
el Via-Crucis i les set Paraules foren magistralment glossats per merasen Baldelló, restant l'auditori veritabteme n commogut devane el
dramatisme tan sa com profund de
la caneó.
Aixi matera el **Cala de les Creua ',
molt popular al Canip de Tarragona, és digne d'esraentar-se. cae el
seu ritme Bistre i solemne té, com
observe el dissertant, un calen: penitencial i deprecatori com una mena de Kyrie litúrgie, penetrant al
Jeme de räninaa les notes austeres
d'aquesta cançó divina. I.a eeva
tornada Es severa i majestuosa i yola anea aire de cohal: "La creu que
Crins porta—si tau el cansa—és perque nostres culpes—la fan pesante**.
Una altea carnee ben intereseaut
que cal recordar entre les glossades
dt l'anomenada de "Jesús i Mafia" que, en divertida i sentida narrada, resum, amb paraules de mosseis Baldellee gairebé tots ele paseos i rnieteris del temps de Passire
des del diumenge de Rams fin; el
dia de la Piragua gloriosa.
El distingit conferenciara acaba la
seva dissertació amb uns mots haspiradissims glossant el cant mes
popular de Quaresma: "La Pas510
Mos,en Francesc Baldellú iota
llargament ovacionas. igual que els
ung es que generosament i ma,gnificament cooperaren a l'éxit de la
conferencia.
OLOT
Noves diverses
L'Ajuntament ha celebrat 3C53ió
per a la constitució de les Comissions ordinäries i extraordinàries,
fixar les sessions quatrimestrale, hores i dies de reunieres per a la Comissió de Govern i resoldre algun
assumpte de tràmit pendent.
— Sembla que seria definitivament un fet la construcció, si be no
d'un funicular, entre Sant Feliu de
Pallareis i el santuari de la Salud,
pera si d'un tranvía electric aeri, en
el qual, ultra els cotxes per a pa ssatgers n'hi haurà per a transporta
Sera un gran benefici per tot Cola
sacabra.
— Hom diu que no is cut, cona
digueren darreratnena que bagar
estat de nou instaHats els aparells
receptora de radioteleionia no perIlit5OS darrerament. Altrament, hi
ha amb tots encara je; respectives
antenes.
— Deiz:em per altres diee Inés
benignes assenyalar diversos comentaris darrerament obtinguts, puix
tenmoc ens els deixarien passar. Uns
fan referencia a les muntanyes de
la Garrotxa i altres a terres gironines.
— El tetillas segueix donat a pluja, havent caigut també alguna calamarsada, el que tot plegat fa que
la temperatura sigui bastara freda.
TARRAGONA
Noticies diverges
Una comissió de cernieses; ha
conierenciat amb l'alcalde, arab el
fi que aquest eenyor ele autoritzi
augmentar oficialment el preu de la
carn.
— Tumbe ha visitas el senyor alcalde una altea comiseió, la de pestiesere, perqui els deixi augmentar
el preu del pa.
EI senyor !derivé va dir ale comiselonats que li presentessin per
escrit els met iese vir guate
taren el dit augment del preu del pa,
porqué l'Ajuntarnent pugui estudiar-

los 1 reeddre hier atab
- 111 24101r- dome
•
deeeerrepet :lomo didlea
bacallä Island, atftpdrits per
rents comerciante d'a questa plaFs:";
— Ha estat a aquesta deba op,
nziprest de la catedral de Cagellá
doctor N'Eduard Sorian& ame.
panyat d'un sitie indiridu de la Nota organitzadera de la Corenaeid 41.
la Verge de LieI6, havent visitas al
senyor cardenal-arquebisbez P er tal
de convidar-lo a la testa que amb el
dit motiu se celebrare a Camele
de la Plana en data no llunyana.
SANTA COLOMA DE
QUERALT
Obra del Bon Mot
Diumenge peseat es va celebrar
un grandiós míting de propaganda
del Bon Mot.
A dos quanta de (marre de la tarda, al bell mig de la plata gran, va
cornenear l'acte. Ocuparen limes preferents a !a presidencia dignissimes
autoritat,, represen:adore d'entitats
culturals i els oradors.
La gentada que eluivia aplegat a
la plaça era extraordinària, assistint-hi ultra -els habitants de Santa
molts alerce deis pobles
• Després d'un breu i eloqüent parLinem del dietingit professor En
Pau Martí, i feta la preeentaciá dele
orarlees. ocuparen la tribuna, feeit
fas ele Ira paraula amt> inspirats parlaments, els propagandistes de robra cid Bont Mot, dekgació d'Igualada, N'Antoni Cardona, N'Aatoni Campa En Josep M.
ra, N'Eduard Tubellz, N'Alieno
Diez i En beta Bordas.
Finalment, el president de l'Obia
del Bont Mot d'Igualade, En Josep
Riba Clavé, jiu un brillant i °podía
pa:lame:le resumint els discursos
pronunciets.
Tose ele oradors iseem llargament
aplaudits.
El secretare Eta J. Llacuna, !regí
una adhesie de l'Obra del Bote Mot
de Barcelona. signada pel seu recele
dent. En Joan Llimona.
VALLS
La Biblioteca :-: Altres noticies
Durant el mes de 'mire han concorregut a la Biblioteca Popular
756 lectors: hornee 2 2 3; dones. tea i
infante. 368. Han estar consultarles
o Ilegidea 818 obres deixades en
preste: a elotnicill. 331. En el servei de prieto:: salan registrat 19 Otee.
— Quan (oren t'amenace els nous
regidora de l'actual Ajuntament pel
delegat governatiu hom s'oblidä de
designar els regidora corporatiue.
Per inor d'això sobreven regidora
i calia donar la llauna a alge. nuan
tothorn esperava el moment de vete.
re quins serien els escollits, s'ha
trcbat una solució beta sencilla: ele
regidora e, ...e .e..es eobrants han
paseas a corporatius. I en pau.
— L'humil corresponsal que escriu aquesta crónica ha estar 5nbtat amb la cebada d'una lletra d'un
amable lector berceloni de LA PUBLICITAT preguntant si l'autor de
la conferencia &macla a la Biblioteca Popular fa cosa d'un quince
dies sobre el tema "E l drama de la
Paseó a Aberamrnengau e . era el
diputar de la Mancomunitat nomenat per efe governativa. senyor
Francesa Blasi.
El senyor Francesc !Mari i VaIleepinosa, illustrat compatrici i conegut industrial de Barcelona, autor
de la conferencia ~enreda, no es
el senyor Francesc Blasi i Cucurtal,
tintorer de la nostra ciutat i diputas
de le Mancomunitat nova. Per hé
que Huir norn i primer cognom siguin idèntics, prou els destria el cognom mateen, i si això no fos prole'
la representació de l'un en relació
amb la gent de la nostra terra es la
mäxima diferencia.
— La Societat de Caçadors, suena creada a la riostra ciutat,
installat al primer pie de la casa
del carrer de Baldric, on hi ha el cafi d'En Barre
— Ha estat imposada una penyora en metillic al prepietari d'un bar
per jugar-el; d'amagat. i diverees
altre, a diversos venedere de patatee, per exigir preus més elevats que
el de taxa.

HA SORTIT LA REVISTA GRÁFICA MENSUAL

amb una magnífica coberta, dibuixada per l'eminent pintor En Joan Llimona, i amb selecte i abundant text

Collaboracid deis minen artistes literats
1
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7TEATRES.-

Saló Catalunya

TEATRF, NOVETATS

Gran Teatre del Liceu
Dissable, inaugurad() de la
tOmp o rad a de Primavera, a dos
Quarts de deu
ftEAPARICIO
dels famosos
MALLE RU8110111
edebrats "ballets'
Pis
amb
1..E8 SYLPHICIE8
LE TRICORNE
(Estrena a Espanya)
L'AMES MID1 D'UN FAUNE
\s.
(Estrena+
CARNAVAL
Diurnenge, (alela. a lee eine:
DAREAVAL, PETROUCKA,
OLEOPATRE
Es despatxa a compladuria

0161 1 CIALMA

Dissabte de Cilterla
DEBUT
de la notable companvia
argentina, dels illustres :irlistes
RIVERA-DE.1108A8

arte l'estrena de la eontedta
en tres actes

Es despatxa a complatturia.
14.144-644444.4

44
Oran companyla de sarsuela
dirigida pele primers actors
direetors

Ferran Vallejo
i Ansein Fernändez
de le qual formen part, entre a tares, els eminente artistes

Josefina Bugatto
Concepció Veläzquez
Emili Vendrell
Pau Gorgé
Emili Sagi-Barba
Debut de la companyia
Dleaabte de 131ória
amb l'estrena en aquest
teatre de la ea rSucla vti 1 ren
¡tetes, de !tunos 1 Matfin
i viestre Jacint Guerrero,

LIS 5A1111111[S

EL GRAN
GALEOTO

SANTPERE - BERGES
DitiErns:S. DUOUG
I DIVEti1 ttE8 SANTS
NO NI HA FUNCIO

i

Discante de Gthria, Itiruguraeld de
le temporada de Primavera.
Isnt. a lea den:

EsTI1E7tA de la fatita:Aa vodevilesca en un prnteg, tres artes 1 tretze
quadros, de J. Montero 1 el loesI re ron.
FIRS EL ensom PORTA BANYES!
Decorat, atres I vestuart. Cordeta
d'autualitat. Gallablea. Tota la
compare te cu CaCelle.

44440944114.4144.000444411•1141

Teatre Cbmle

100.04144444444114444440044

/

Oran rol:Ma le t a toternaelonal Os

CINC EQUESTRE I ATRACCIONS
/ ames' per WILLY PAEDIANI

1D15851171: Id! nt,ortts
Inauguració do la Temperies
de Primavera.
Canal (le iord:gracna. Cocea
airaremos:

11011[01[10
.
.Id La cap pert11

ob,e lulaCa alnt,
L'ti ItELLOTGE D'AlIGWIT
tole perenne que, dreta. dmil una
0 '01 Oanlin't d'un raa
]a
1 una

y ad. .M,

..u4ee+ogoell~ene14444.114,
g444444404.11411444444.114404

TEATRE POLIORAMA
Dissabte de Olórla
Debut de la companyla de

JOAN VILA
proeedent del teatre Infanta
1,ah.?1, die :`,1adrid, dirigida
li t t ptimer actor
fRANCESC AL‘RGON

TEATRE NOU

Tarda: El paso del camelia,
Iit: Arcadio es feliz
(estreta)

Es despatxa u eomptaduria
•*+.5.~.441441144441.4e."94,.....q>„

DEBUT
de la gran

COLISEUM
TELEFON 3635 A.

Frederic

I PIVelldres

SOL DE
SEVILLA
TEATRE TALIA
gompactria de comedias de
KELIA

14 iNetila do

Lux-

Sant,

ito Iii littur4 fundó.
Dissabte de (Ama, lnau.
guració de la temporada de
primavera, amb importants
fodrenes de peilleules, amb
aitistes de iel10111: ETREL
cLa y TEM, JACK HOLT,
N1LE3 INELN i LLOYD HA.
BULTO,.
see.••101••••4414.1~44«*

NOVELTY
Marquies del Duero. 85
Dia 19, DIssabta de Olória
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ESPORTS - -

Garree de Viedis — Hipòdrom
Temporada de Primavera.—
Diumenge, 20. Inaugurad°.
Abonaimmt I.. C., 50 pessetes.
Abonament entrada carruatge,
pesset e s. Entrada II tire
enlació, 10 pessetes; general,
1'25 preisetres. Entrada de rartuatge, 6215 pessetes. Impostos
compresos.
teatre
Novelats i Borielat Carreras,
Passing de Gracia, 32, Servid
espeeial d'autimutibus des de
la Plaça de
v
servei
estiardinari
o
de trainvies.
--

TURISME
Xassis 10 HP.
Torpede 57
ti'

Local luxosament reformat
- -

al renombrat Programa Verdaguer
n11•11n11n11WIP,

LA CREU ROJA

TURII PARK
Magnifica jardIne
Toles lit% tardes funcionen
tides les atraccions
Diumenge I dIllune de
Pascua
a dos guaita de set, exhibid() del temerari acróbata
clnematogräflo

NESTOR LOPES
itillis exceutarb, entre ¡(1 tees,
el bou arriscat exerriei
d'enfllar.ae a una altura I
tiaavar-gg illgat de peus I
mana a1 Ilao
de la gran lilao de festes
d'aguda,' jardins

Fabrica de Productos Cederles
Rajaes de Veldncla atildes de construcció

irremisaibliement, chirree dia
que s'exhibirá la pellica/la de
grandiús èxit EiCiledICIÓ

11«4)
gailliC&LONÄ

id
id

Conducció interior 5 places
7
4

Cabriolet taxi

Tout-temps

51
111

214

Sport

"
ti
fi

TOTS

Xassis 16 HP.
equipare amb frens a totes potra rodeo
ex
▪ iihci general: L. ToRRA - IIGO ll Kg 138 - Tan 1267 S, r, - 81 1111
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SALA S.

STANDS NUMEROS: 52, 53, .59. 30. 31
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DIVERSOS —

*madi: Tallero. 78
Telefon A. 5080
Fkbrlea: Carear Ranavenl,
proa da la Traveseara de

EN

al Saló Catalunya i al Pathe Cinema

benefici de l'hospital de

Casimir Vicens

,E14

Estrena el dia 19, dissabte de Glória,

Inauguraeiö de la temporada
mononiental. elene arttstie a

SALO KURSAAL

feo--

Dissabte, 19, inaugurad() de
lit temporada de primavera, lar_44, a 1P8 cine, la comedia Prl
.4‘111 artes El ardid; lid, la cota en tres actea, de Carlee

MUS ICHALLS

I Gran conture andextre, essent

Al.11tlA 1,I,U1.% MONERO

Caballé

Admirable adaptació cinematográfica, de Cimmortal
drama d'Eellegaray, per les
estrelles
Alma Rubens
i Montagu Love

Programa
Moría
Especial

u4444144.6•6441444.144~604.4

11114411141444411411444114044444,

&A burilan

Meller.

Raquel

COL ISEUM

Gran Teatre Espanyol

Primera actriu,

Companyia de sarsuela

la més sublim creació de la nostra xamosa

Dissabte de Glärla, Ftredeventmeot
inat rulo de la einemategralh.
'pomo'. 45 la genial estrella
GAQLEI, alELLER
en la sena darrera u mes grandiosa
ereact6 d'erg
ROSA DE FLANDES
dues »mutes, proclamada per totnom vean la mes gran artista eluentalogratIcs. Avlat: La batalla,
per r...essue Ilasakawa

bit aviat

sedlid408000051•000004.0111+

Dissabte de Glòria
Dia 19 d'abril

Dl MODA

Notables sedal • teles

10340444.444444.114.111+0~41ea

Telefoa 3500 •

s•••••••4•4•44•44•444.ffl
TEATRE TIVOLI

fi "LA ROSA DE FLANDES"

LA MALA REPUTACION

Teatre Catalä Romea
Dissabte de Glbria. Estrena
sensacional:
LICSPECTRE DE MONSIEUR
1511tERGER
interessantfssima obra en quatre artes. de Goise i Clere, representada mes de 500 vegades
a Parts. amb formidable i•x.t,
tradueció d'En Montero.—Dinmenge, a dos quarts de guatee,
UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
A dos quede de sie. i nit. L'aspactes del senyor lmberger. Es
desplaza a comptaduria.

U

i

Fàbrica de Iones, lonetes

Josep Sauleda

i teles per a espardenyes

PATRONS MART1
CARTERES DE VEWI1TS I ADRICE DI
SCRYORA.—COnti 1111 esidendul alnum de
140 modela. alta roedura de Parla, 1 tote
el,, patrona eorresponents, grana:ata tea toral u gr4ittables a la 101,1, estima —
Pren. 10 hiedes : ferlinraUa, 19'50.
CARTERA DE DIDUIX08 U
PER a VESTITS.—ion muclels, ele. principal,' de lea colleceloni dietiti. rearld8ria
natural, ainh mi are romeneada 1 Indicact0 de punta 1 tnaterIals. Preu, 7 remetel. cartlaraaa. 750.
CARTERA DE VEISTITS DE
Co ie 1/11 elbunt de 40 modele 1 ele patrona eorres onents. en leo granelen!' di
2, 5, 5, 8. in 1 12 an s. Preu. 7 peinetea, cerillIrada, 750.
CARTERA DIL VESTITS DE NEN. —
ContA un Alhum (14 40 modela 1 ele pa.
Ii oos rurreepottents a le, granda:tea de
6. • . lo I 12 anye. PreU, 7 peaseles:
ecetitleada. 700
Demandes alta: Ilur Import per Glr
postal, a la emi ra' de Tall Mara, passeig
de Grecia. 42, Barcelona. TellitOn 3465 A.

BRODA

g

p

tasa. red N motu. Sial

se Nauseas.

Cabal. oettloa. volt Otee

ARQUES rifl e descaminas per vs
de lanudsreue. Mallorca, 155, laterter

Sant Pol de Mar

p

VENDES
VEN r

y

g

LADILLAS CABRES)
Exterminodes en un minut eme
r cticida PARADELL
einse
IrARNÁCIAPARADIU..00fIdt Asselt.28.8sacaoms

UNA PESSETA-Pu coono.r50 pesemos.

(Barcelona)

D1YERSES
HIPOTEQUES.
lesetoeld,

'

loros do OosS. A. Pammdee Ot
Pa% 14
esir000l. Tetaren idee A.

lanlicis

AfAGNETos. onosname sa ene
mena de penes. les,
a 0'50 pessetes :es deu pri- Caneo Lar. deliro Si.
meres paraules 1 a 0'10 per
pee
PROPIETARIS • T'..,ne
• co.dear, uniera.
1: :: cada una d'excés
Condicions linralltorablea. Dad: necea
de les Flora. 16, Dalia.

NRO. GERMANS

OFERTES DB TREBALL
PELLETERIA

"Los alpes-, Ame
aprenem adelußei.

Llibreterla. 4, principal.

ELS

1

CARVI : VALOR" : °UPO»
Rambla del Centre II

QUE PATEIXIN

T O S\

r181111Lirldnerf
ir"einfiPstilirrrageLlrugars
dates d'apestas pastilla. as a las Marea pues as
*t'U' al allealamont as torva' I *Mota t oree mere
douparotx ia tos per complot a acabar la primera «psi.
Els que tapa AS M A e ufecatit. es u la
els PAPERS AZOTÄTS o ele CIGARRETS MITIASIUTICS
dol natal Doctor. pe calas do unida eli des I de
rt purste arar truirleDerame prospectes

