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A ITKRANIA

'

N CENOS HE LA NEETADA
En una ciutat catalana que no As precisament Barcelona
succel temps enrera que els professors de certa escola particular, pertanyent a una institució estrangera, cregueren que un
aluinn e, per acció o per omissió--que això no fa al cas—era
cdpab le d'un delicte d'idealisme. I fou castigat. Per elle) que els
professors van considerar que era una manifestació d'un sentiment o d'un pensament—manifestació realitzada, per Cert, fora
de l'escola i en una qüestió que per res afectava a l'ensenyarnent — l'alumne, un nen de deu anys, va veure's atorgada aquella semana la qualificació pitjor, en lloc de la millor, que ecost urnava a tenir setmanalment.
La criatura, com es natural en aquests casos, tingué un
trasbals. I creient que la justicia no es un mot buit, atta a explicar el ca.s a/ director del collegi, com en un recurs d'alçada. Es coita aquest el relat infantil, i per tota contesta pega al petit
,\anne una solemne bufetada. Ara, als professors del collegi alludit, hom els diu "els Germans de la Bufetada".
Si es tractés d'un fet isolat, fill de la ira gens germanivola i
gens cristiana d'un home dedicat a l'ensenyament, no en parlartem en aquest Hoc. Però el astig injust de l'alumne, per motías externa i d'idees o sentiments, forma part d'un sistema que
eis tals germans nominals han implantat a Catalunya, i que de
cap manera és admissible.
Tenim una llarga !lista de fets anàlegs deis mateixos elemento en Hura collegis diversos. Tots són fets arto, amb proves
i testimonis. Qualsevol persona de bons sentiments, i molt més
si és devota de la doctrina cristiana, s'ha d'escruixir dels actes
eucufats per aquests professors francesos, que obrant així fan
molt poc favor a Franca i a la doctrina que estan obligats, no solament a ensenyar, sinó també a practicar.
La més elemental discreció hauria de mantenir aquests estrangers allunyats de les nostres qüestions internes. Però àdhuc
en el ras que volguessin donar a llur ensenyament un determinat caracter, ultra el seu caràcter confessional, se'ls pot exigir
que ho facin dignament, no pas amb càstigs extemporanis i
menys amb bufetades a la cara d'un infant.
Duen els professors a qui alludim un vestit característic,
pel qual la gent els coneix i els distingeix quan passen pel carrer.
Cal que evitin que aquest vestit respectable ca converteixi per
als nostres infants en un símbol d'odi. Cal que evitin que la gent
pènsi que aquelles mans que s'amaguen sota la roba negra amb
pAtt blanc, són per donar bufetades als nostres fills.
•
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Poques llores abans que sortissln al "Journal Officiel" els
decrrts nomenant eis nous ministres francesos, 31. Leon Berard, dimissionari illustruccid
pública, presidia un acte de
transcendencia, bell coronament de la sera gestió discu;I da j fecunda. Vull dir la sesst.; constitutiva del Consell
d'Administració de 1-office national des prets d honneur-,
organitzat peil decret de 13 de
març. de 1924, segons l'autoritisr de l'article 138 de la Bel
de finalices de 30 de juny 1923.
La funeió del nou organismo
és a part de les beques i
k iens * d l estudi consignados en
els pressupostos de l'Estat, de
concedir préstecs d'honor als
francesos que prossegueixen
csludis superiors. Es tracia —
iracio,a paradoxal—d'un Banc
de crecht iiitellectual. La hei es
p roposs que el principi napoleónic de da carrera oberta al
talent" no es vegi contradit, en
ati mvar-se de l'estudi cap a un
t rebidt de remuneracid imined ala ele que, provadament aptes amb un passat esperan,..adrr, tinguin difidultals eem)brinque per seguir la via coili encada. Són admesos als ben etic;s dels préstecs d'honor, a
til ol personal, els estudiants de
les Faegultats i deis Instituts
aciiN trsitarits, els deixebles de
les escotes d'ensenyarnent superior, .públiques o lliures, i
fins els investigadors n estudiosos in dependents i isolats.

L - Office National". a nies
(5 1 seu Censen j'Administrarlo'',

l adra crmiiiec locals, per tal
de fer mP.s eficaç i extensa la
seva tasca, m'oil, delicada, de
díjTjldir els pr4tries, vetllar" mpr i assegurar-ne el

reem horsament. L'Estat crea
l' " ) fftc5 liii dena els cabete,
p er?) amh elle
dóna tarnbd
Dersfinalitat civil autonomia
fin anciera. Es una fundació de
Y Estat, però cis tot el contrari

d'una oficina de l'Estat. DisU ncid
clara i precisa, que moll a gent de casa nostra no sabria capir.
. La c r e ado!, de lO. N. P. II."
IP
escan', amb que ha esfat rebtj de mostra
en el convencim ent de l'opinió francesa
que
rel un cultiu intens, sonso del
U-ne p e rdre cap engruna eseera neadora, de la potencialitat int ellectual
França. El
i inig de balees de guerra
rrares entant, lant rom una j-irO uti de p
de riquesa i
.de tr eball,oblació.
una pèrdua d'Inteelilind a. qua cal atenuar posant

en valor hola la resta. Fina
compren:sic) tfun poble que s'adona que en les Iluites per Ilegemonia, de la intelligencia encara mes que la força—es a dir,
la força de la intelligencia—es

arma decisiva—. Agilitat mental d'un govern que, al mateix
punt que demana als ciutadans
el sa p rifici d'auto-tentar d'una
mnquena ele impostos i que
exigeix de l'administraeid uns
guante milions d'econonues,
cap despendre amplament, per
tal d'assegurar l'esdevenidor intellectual del país. A. M. de Lasteyrie hora no li regateja pas
els atacs, especialment, per la
seva passiviiat en la davallada
del franc, però cal assignar en
el seu actiu la collaboració decidida que, del ministeri
senda estant, v-a donar compre
al seu collega de la Instruepiú
pública.
31. I.4on Berard, desfent-se

de prejudieis estatistes i eiloent
Fcdiella a temptacions menys
nobles, ha dentostrat, encara
una regada, amb l'organitzaciú
j e I-Office National" la seva
fe en l'autonomia de lee grans
inslitucions culturals. “L'Offiee" — dígue — es una obra de
solidaritat social. Per aqaosta
raó ha estat creat amb personalitai ei. il
amb autonomia
financiera, en les condicione
inPs Unierais". El resultat d'aivb cha vist immediatament.
En constituir el Consell, el ministre ja pogue donar e.nutpte
d'un imporlantissim dona( ni
particular relata per augmentar els eabals de l'"Office",
Les raons que ha ,
Flama per a agites/a creaeiii
les tonina lambé nosaltres, mulfiplicades encara per l'exponent

de la nostra incultura conectiva. Per causa d'aquests mateix
exponent, però, "caciquisme inteltectual, ¡lista civil d'amies,
disbauxa de milions, malbaratament de cabete pública" i d'altres elegante dicteris, caurien
damunt els bornes que, del govern de les p ostres korporadone estalle hagueesim fel quel
com modesiament semblant del
que ha fet M. Leen Berard.
Nosaltrea no havíem gosat d'anar mes lluny d'un tfmid • regisme ate beques i pensione
d'estimul, amb l'ambicló, per
exemple, de portar aprenente
d'ofici a directora d'indústries i
fine a enginyers. Una.., diguemne, orientad() oconbmira, basada en conservar :l'inútil 1 suprimir el necessari, amenaça
de' mort aquest regisnse. No cal
ponderar la desesperada cave-
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Despide de la Merla
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m'Ajas hines
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París, 15. — Al "Journal"
telegrafien de Moscou estant
que al districte de Kardov i a
diverses poblacions d'Ucräina
prenen alarmant increment els
pogroms contra els jueus.
La població hebrea, aterrida,
fuig a la desbandada, 1 es dirlgeix en massa a la frontera
de Polónia i Romania.---Mavas.
UN GENERAL I TRES OFICIALS CONDEMNATS A monT,
INCULPTS D'ESPIONATGE

París, 16.—Al "Journal" li
comuniquen de Riga que, segens noticies de Moscnu, el general Romarov i tres oficials,
un d'ells italià, han estat conelemnats a mort sota ineulpació
de practicar espionatge per
comte de Polönia.—Havas.
DETENGIO DE TOT UN COMITE MENXEVISTA
Riga. 16—L'Agència Reuter
Ah' que, durant una reunid') celebrada a Kutais. els boIxevistes procediren a la deteneid
tots pls membres del Comité
menxevist a .—Havas.
LA CONFERENCIA ANGLORUSSA AJORNA LES SESSIONS
EINS PASSAT PASQUA

Londres. 16.— L'Agencia Reuter diu que en la reunió d'aquesta tarda la Conferencia
anglo-russa ha acordat &inerme
les $0Ve5 sessions fina passat
Pasqua.—Havas.
EL. GOVERN ITALIA PROHI.
BEIX LES MANIFESTACIONS
DEL PRIMER DE MAIG
Roma, 16.—E1 Govern ha decidit no concedir permis per
celebrar cap manifestad() el
dia primer de maig. En canvi,
sechs ennsiderat rom a testa
obligatòria el dia 21 del corrent.—Havas.
ES DESMENT QUE HAGIN
OCORREGUT TERRATRERIOLS
A XILE
Santiago de Xile, 10. — Les
noticies publicades a la Prernsa estrangera respecte de so1 ragades sísmiques a Xile eón
completament falses. No s'ha
registrat entine del país cap
moviment.—Havas.
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LA POPUL.4RITAT DEL
SENTOR SALA. .
• • de 'CastellL'Ano:tomen:
bisbat ha acordat posar 1 nont del
sJnyer .-!!fons Sala a una de les places d'aquella tila.
UNA ALTRA REPUBLIC.-1
El Diluvio dedica el seu editorial
dahir a comentar el plebiscit gree a

Sense la inflor passionat que
el feixisme ha estés per Italia,
hom s'explicaria dificilment la
importància que han "dquirit
els incidente de frontera entre
Itàlia i Suissa. Un intercanvi
de paraules gruixudes entre
soldats suissos i duaners italiana, ha estat exagerat en tal
forma per la premsa italiana,
que el Govern de Roma,
per l'ambient o participant ell
mateix d'un ' estat clánim periilós, ordenhs que el representant d'Itàlia a Berna fes una
reclamació plena d'acritud.
Cal creure que si els soldats
suisos l'anearen realment paraules o crits ofensius contra
Mussolini i el feixisme, els sera aplicada per Ilur Govern
sancid que mereixin. Pede el
ras es que l'incident n'ha provocat un altre, aquest darrer
més important sens dubte que
ranterinr. Segons informes belveties, l'alcalde de la localitat
suïssa de Pon le-Tresa, que s'haNia tra.slladat a una próxima
població italiana per afees personals, fon atropellat greument
per un grup de N'Instes, que
Ii exigiren la publicació d'un
manifest deplorant l'actitud
dels seldats suissos, sota la
merina d'una acció de represàlies. "Sons ja 350 bornes armats — declararen els feixistes a l'alcalde sufs—, 1 Si es
nrceseäri arribarem fina al
Gnthard. Al enclavan, l'alcalde
de Ponte-Trcsa fou posat en

Hibertat després de signar una
deelararie afirmant que es Unlié de con. Tan bon punt torné
al territori suis, tramet e at Govern cantonal un report, que
aquest trastlada al Consell federal.
Laler pren significar-16 si
hnm té en comete les reivindirarions formularles pels fe ixistes i per altres italiana sobre el cantó del Tessl. amb
motiu de la eampanya electoral,
un dels cendidats mussnlinistes
Mis mes preeligioens, el signore Orazie Pertra/zi, declaré.
des de l'escenari de l'Opera
Reial de Torf, que han d'entrar
a formar part de l'Estat itatiä
Chrse g a el enmtat do Niea, el
cantó dr1 Tessí, Dalmäda, Malta. el Llevant i altres terres. El
propi 3l,isîuiint, cense prensar
tant, ha parlat recentment d'una tribe gran Italia i d'un imperi italià. No fe estrany que,
encesos per aquestes enbejanere ele feinstes de la frontera
suïssa donin prnpnreinne heroiques a un vulgar ineident.
A. RovIra I VIrglil

EI

Centenari de Lord
Byron

favor de la República.

N'extreient aqusst paràgraf:
"Europa se va republicanizando.
»Apenas si quedan ya monarquías... Los
reyes pudieron tener una eflcacia durante la formación de las actuales naciones y del dominio gregario de los
nobles. Hoy, formadas las naciones,
los pueblos, y sobre todo su clase burguesa, comprenden que el régimen repubilcano, es decir, el del Gobierno de
si mismo, es algo tan fatal como la
ley de gravedad."
UN ALTRE EXILI
Sena(' que en Moteta saber la causa,

se'tis din que ha estat cridaS a Calaf (la
Severa) En Josef Ferrer, de Caduques.

ALLIBERAMENT
Ens dines de Vilafranca del Pesedir que alije a la torda forra posals
en Ilibertat els sis catalanistes emp-e.
sonats dies passats, amb medie del repartiment (Times falles considerades
CON o delictiva.
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Per respecte a la diada
d'avui, seguint el costum
d'anys anteriors,
LA PUBLICITAT
deixarä de publicar l'edició corresponent a demä,
4
divendres.
•111•111•11211111111•••1111111111•1
ja amb qué han de mirar els
nostres estudiante 1 els !lastres
estudiosos la novena institució
francesa.

L.

»alee

detwer

La vida de lord Byron fou rica, com
una odissca, en episodis sorprenents;
és un seguit llarg de quadros dels
quals la imaginad() se'n cautiva, i
pi entre els poetes maderns no ha viscut mis plàsticament. Sempre la figura del revoltat mostra la seca silueta
sobre un bell fons d'história o de paisatge.
Tenim Yhabitud d'imaginar lord
Byron en una "oriental", en un
opulent Delaeroix, per() res no en mosira millor els trets com el marc 'del
seu país. L'Ang/aterra de cent anyi
enrera és una cosa terrible. La hipocresia fria la sena atmosfera irrespirable. 1 és contra acuesta que Byron
combate continuament amb la impetuositat de l'instint.
Hl va hacer un moment (Don Juan
n'és la prova) en el qual l'animositat
s'enlaira en detestar filosidicament i
generosament. Resta, però, fidel al
scu odi pels primers aspectes de la lletgesa que des de la seva infantesa basó&
descobert.
Cal comprendre la passió de Byron
per la bellesa. Aquesta iota la seva
regla i la seca moral. Es en oquesta
balança que ho judicà tot. En abril
fou exemplar. La part sajanica de la
lleva obra és avui ineficaç i passada de
moda; Pede sobre co q ue resta, aixf
COM sobre la MI, vida, hom veu una
desalo de bellesa tendra i eommovee
dora.
La bellesa fins a l'extrem. Quia
s'embareä cap a Grecia, poner hi havia
en el, seu projecte algun ilcul Potser volia, per la grandesa, fer callar
rodi. La gesta, perö, Es heroica. Tanmafeix es dila lela cosa, magnifica,
coronar una vida com la seva amb sgi

mort tan gloriosa. •
•

g

Londres, 16.—Cambra dels
Comuns.—El general Sedley ha
preguntat com estä Passumpte
der desarmament aeri, recomanant al senyor Maedonald que
convoqui una Conferencia com
la celebrada a Washington per
abordar aquesta qüestió.
president senyor Macdonald contesta que té la intenció d'ocupar-se de veres de la
qüestió del desarmament, no
solarnent -en ço que es refereix
als desarrnaments aeris, sind
lambe a les diverses formes
d'armaments; pero') que hi ha
actualment a Europa determinades dificultats, que cal descartar.
Si alguna temptativa, afegeix
el President, pot tenir la menor probabilitat d'esser ra y erablernent aconida en aquest sene
tit pele diferents Governs europeus, estic disposat a fer-la.
La porta esta oberta a una
indicado', scrnblant.
Jo vradria que hi llagues una
reducció general. Es. en efecte,
necessaria una solució, per tal
que França, Itälia, nosaltres
mateixos i altres potencies,
gaudim, en la mesura del po s.
sible, de les necessäries garanties de seguretat.
Lord Henry Cavenclish Bentunk pregunta al senyor Macdonald si en eco que es refereix
a l'emprèstit internacional de
40 milions de Hincos esterlines, recomanat pel Comité de
perits en el seu informe. el Govern alemany compta amb l'ajut britànic, a condició que ¡'evacuació militar i econbmica de
la Ruhr sigui tn fet.
Les recomanacions del Comité de peras estan basados
en la suposició que la unitat fiscal i económica a Ale.
manya quedi restablerta i que
l'aetivitat econòmica no sigui
afectada ni controlada per cap
organisme estranger a part del
control previst pel Comité de
perits.—Havas.
EL PARTIT LLIBERAL ANGLES EN CRISI -:- ES PROBABLE QUE ES DIVIDEIXI EN
DUES FRACCIONS
Londres, 16.—Diversos diario s'ocupen de la crisi que mina el partit lliberal. Alguna
creuen molt. probable que es
divideixi en dues fraccions,
aliant-se una anda els conservadors, i raltra amb els laboris tes . —I1 a vas.
LA REPUBLICA GREDA
FESTES PER SOLEMNIT-

ZAR-LA
Atenes, 16. — L'opinid pública i la premsa creuen que
després de la volacid del plebiscit de la República pot considerar-se ei-ins definitivament
instituida al país.
El Govern ha ordenat grane
!Peles, entre elles una retreta
amb antorxes.
El Govern prepara un decret
d'amnistia general.—Havas.
CONSTITUCIO DE L'ASSOCIA010 DIOCESSANA DE PARIS
París, 10. — L'arquebisbe
.d'aquesta capital, cardenal Dubode, ha deelarat oficialment
constituida l'Associació diecessana die Paris.
Aquesta Associaci6 es la primera que sola constittlit a
França —Ha vas
La instauració de les Associacions dineessanes ha estat
autoritzarla i rernmanada, com
so cap, pet Papa, despres de les
dilatades negociacions portades
a efecte entre el Vatieä i el
Govern francés —Hayas.
EXPLOSIONO; DE ORISIU
27 MONTE I 10 PERITS
Praga, 18.—En unes mines
de alorowska i Ostrowa tehan
produit explosione de grisú, havent resultat morts vint-i-set
obrers i ferias altres deu.—Ha.
vas,
Oontinua ?era de Illareelena,
a tutela, en el restan* l'Ineute.
tant estat de ealut de la erra
mare, el neutro eompany de Pgr•
daool6 Carlee liolde rlla, rad per
qual ene velan prieto de la
sera le tereeeant eoltaboraeld
"Aria.

S

I 1\T LT S

L'historiador italiä Cruglielmo Ferrero, en un treball recent, donava amb precisió la
característica de la nostra epoca: "Es ven cada dia amb mes
claredat—deia—que ha comeneat una gran Huila entre la
plutocracia i la democracia. En
els Estats d'Europa on la monarquia ha tombat o s'ha afeblit
per la guerra i les revoluciona
que l'han seguida, la plutocräcia cerca al seu lloc i vol excloure la democricia, que banda d'haver estat la conseqüència de la guerra- La denme deis
que eren sobirans per la gracia
de Déu ha passat no al poble,
sine, als banquera, als fabricante de maquines, als desti1.adors d'alcohol."
Stinnes ha estat un d'aquests reis sense corona. Quina
quantitat mes enorme de paperassa no abs escrit sobre Stinnes a l'Europa Central! El parägraf de Ferrerol e l'avantatge
d'ésser sintètic 1 clar, i en els
casos dItáhia 1 d'Alemanya es
exacte. El feixisme no és mes
que rinstrument de la plutocräcia italiana. Hm escrit molles
vegades que el feixisme, en el
fons, no es mes que la destrucció de la lid de les vuit horra
i dels contractes de treball. Per
fer això s'ha passat per sobre
de cinc mil eadävers i es passarä. si conve, per sobre de cinc
mil mes. El cas d'Alemanya os
exacte. El Mussolini d'Alemanya. el general Von Seeckt, ha
fet una repressió mes feroç que
la dr Mussolini. Darrera
'Mussolini hi ha la finança (le
Milä i, sobretot , l'agrictltor de
la plana del Po. Darrera de Von
Seeckt hi ha hastut Stinnes.
Pecó Stinnes era un espité
d'indilstria d'una amplitud de
volada excepcional. Stinnes, mes
que un heme, semblava un mite. Hi bagué un moment que
la gent parlava de "stinnitzar",
de "stinnitzadó" a les tenles
dels cafés. El ,po'ble alemany,
tota l'Europa Centra/ en realitat, el vela com una mena de
"Kaiser del poble". A Alemanya. la finança es sempre una
enea wagneriana, grandiosa, i
Stinnes en el que fa pensar
és en un personatge wagneriä,
barreja de mistieisme i sie voracitat del Diner portada fins
el punt moi e alt. Slinnee era una
forra d'especulació tan formidable, un joe tan impressionant,
que la seva grandiositat redimeix la materia que manejava:
el Diner.
Ara fa un anv emerivirem
un article sobre Stinnes. Enumerävem les empree p e principals que controlase'. Trobävern
empreses a tot erren del mi3n.
Si haguessim hagut de donar
la Ilista de les empreses com.Frudes hauriern emplenat un Ilibre. Era una torea nacional i internarional. Malgrat d'això, segons 3Iaximiliä. Harden, era un
borne senzthi. "Stinnes no te cap
necessitat luxosa — din Y/suden—ni cap desig de procurarse un divertiment. No fuma el
vestir. el menjar. la beguda. sen
per ell coses inferiors de l'ordre indispensable; viatja sense
cap erial, porta la sena maleta
sobre el moll dc l'estació, vin
d'una manera que cap negociant
ne de Berlín no aceeplaria, reparteix la seva jornada de treball. 15 llores. entre el negoci
la familia. Ballin, al qual vaig
presentar Sillines. el va poder
convkleer de fer-se ter per a la
nit i el sopar un "diner-jacket"
que ell anomenava !-smoking
dele alernanys cultivats".
Barden ha comparat el Kaiser amb Stinnee. "El Kaiserdele—es un pervingut de mala
Stinnes Pa tan pervingut com el Kaiser, perú es de
bona famIlia" 1 el ja esmentat
Benin, el famós director de
I'llamburg-America que se sui_
chth ei dia que Alemanya perdé
la guerra. deja. sempre segons
'larden: "Els grane industrials
del Rin eón homes enormes, i
jo els admiro fins al capdamunt . Per» hen convertit la say a manca d'elastieitat, les se-ves
maneres gruixudes i gairebe
grolleres que només aprenien
les persones ben educades de
Pressia i que el eomere internacional no admet en un veritable sistema del qual dedueixen el ami orgull per comptes de deduir-lo de les seves
eminente capaeitate induet'Isla". I Barden comenta el
vilera dlent: *Ritmos era
dele que oonfonen la torea emb
la brutalitat. Sabia mes d'insistir amb brutalitat sobre %a eeva
Al p e* que plegar-se ti lee origine)... dele Oree. Aixti dame
era indispensable en traelar
amb gent de la seva me/fin
torea, sobretot amb It emú no
setmeaa a la dleetpiina alema-

nya de la voluntat. Elasticitat
d'esperit no es pas feblesa; el
mes fort pot ésser el mes pela".
~estás paraules de Barden
illuminen teta la vida de Stinnes. Durant fa guerra frei el
braç dret de Non Tirpitz, és a
dir, de la brutalitat. Fou Ver.
ganitzador de la Bélgica ocupada. Stinnes, a la Conferència
de Sph deixà un mal record per
la seva brutalitat. Estigué al
costat d Cueto, en temps de la;
resistencia dita passiva. Ceda —
ment Stinnes sabe ,sempre
salvar-se en mig (le tants nene
fragis, perol aquest heme que
ho tractava tot d'una manera
comerrial. no /ti sabe/ 'redro- la
pelttica. Tut va tul si acaba bei;
perú quina enorme miantitat de
sacrifieis ¡mílite nn.hi ha a la
política alemanya — i per ant
en la vide de Stinnes—, en
aquests (burro s anys!
Deis dos grens hornee que la
guerra ha eleva! a Alernanya.
Stinnes i Rethenale ene eón ja
tota dos (Entro la his t ória, hom
fin sabría dir q uin es ej 119s
representa t ite Potser el inri/
era mes fi, mes polítie. malgrat la sera gran vanitat ; que
era tan forte. .segons el doctor
arheslin ^.. que gairehó no es
veta. Perb ron) 71 home d'aecid
és mes fort S q 1111P9 t. a mes a

mes. mes reprreentatin del que

pndrfern anomenar la "sensibilifat industrial" de la nnstra

npnea. Rathenan. amb el sexi
gran cap de brichn era més !frie;
„a pO P IO reiertrieita t si y oleu, peró poeta de lote maJosep Pla
nera.

CARNET DE
LES

ARTS

LES DARRERETS—EXPOSICIONS
De començament de mes fins ara,
descomptant les que ressensivem en
aroma mateixa seceió no fa gaires
dies, i deixant de banda la que rA.
grupació d'Aquarelllstes" té oberta
actualment al Saló Pares, de la qual
ja ens ocuparem en una abra edició,
a Barcelona s'han celcbrat altres vuit
exposiotons individuals de pintura.
Ens dol haver de dir que, en general,
la qualitat i l'interés d'acuestes manifestacions no correspon, ni de boa
tros, a l'activitat i a l'esforç que representen.
La mis important de totes, indubtablement és la que el pintor base
Gustan de Maeztu té instailada a la
sala gran de les Galeries Dainum,
pintura del senyor Manta és una
pintura considerable certament, pecó
en aquelles teles hi ha tanta ele literatura i fan un tuf de rebost i de
farmacia tan ingrat que, tot admirant
les aptituds positives del pintor que
ha cuinat aquelles menges, a un hora
el coi» no li diu de posar-hi gaire estoma els ulls. De tot el que hi ha
en aquella sala, l'obra mis fina i mis
agradable is l'auto-retrat; les almea
ens inspiren molt més respecte que •
admiració.
En F. Gimeno esposa. al mateix
local, una collecció de paisatges pintats amb pateta més crua i mis eixuta
que la que usa habitualment aquest
interessant p.ntor. tan pie de qualitats.
La manca de cataleg ens impossibilita
d'assenyaler les obres mis afortunades de l'exposició, entre les quals recordem unes notes que hi ha a la paret de la dreta de la sala i algun
dels paisatges de la mateixa mà i un
interior del fons.
El . jove pintor Vila-Puig exposa
a l'abra saleta uns "Fragments de
paisatges del Vallès" (dotze teles),
"Prop del Mediterrani" (set teles)
uns estudis i dibuixos. Malgrat
tenalitat amable i Tagilitat ando qua
són executades, cap d'acuestes ~II
ens ha superat la impressió que a
Iproduiren les que, deu fer un any,
exposa a "El Camarín", de les guata
en conservem un agradable record.
El senyor Cayo Guadalupe raposa
a lm Laietanes una abundosa colleccid de flors i bodegons, en la qua l
l'autor, oen conegut en acuestes capeeialitats, llueix aquelt ensucrament
que li Es caracterimic.

E/ mestre Barrau ofereix a les mateixes Galeries deu tele*, amb bona

gent cosint una vela, noies mallozquines que van poEticament a la foil,
un vellet que capta. un altre de ee
que no la res i altres escenes igual'nene interessants. sota d'aquel l solet
discret i d'aquells cels tan best escombrats que li han donat la lusta
fama de pintor polit i mire:8S qua

tothom II renmeix.

C. C.
Diveadres el Asura l'exposició qua
la mayoni 1. Romagrera sé obeeta
ertler I. Campanee creens
la —PindLe'itnefirt
SI grep andlarie de tema Mirilla
ala aperadora del taller dreatellive
°Le 44~4
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(:.mnissio provincia/ ha &ea:xig els serriarms assumptes:
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S. A. E,eree.::-ril, de Catahn/ya,
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Recurs dakada interposat etr En
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CAM I SERIA

Es probable que en brea
el ilesn'onleill que
aquest acord • de la Coniissia
mixta del lreball ha causal en
l'esmentat ram. t el a vegada
si persistís e» els allres grernis
quedada senas efeele l'ofieäria

*traseeneleixi

QUP pttgui tenir rhaver avant:at
el rellotge d'una hora.

ANS
Serinffia;

32

Iran asnafl ea suben
'ASSOCIACIO DE CONSOLS
GENERALS
Els cZinsols generals d'aquesta capisu reunió celebrada al baló dactes
de L. Cambra Mercantil, acordaren
conebuir-se en zssociació, nomenant
a l'efecte i ornb caracter provisional 15.i
srgüent Junta de govern:
President, Ansclm de la Cruz; vice-president, J. F. Riera; secretari,
Jordi Delgado i Lauger; tresorer, Joan
Talavera.
.'erES VERITABLE OCA3t0
objectes usata de totes Marta et_ .i‘•eó *t.. Tallare, núm. SI

hrleia
Darreres ereacions en serveis de trulla. Poreellanes,
Cristalls, Fayenees.

!7?L' 313 pepe pr a pfEl3Li3

Diada d3
nee
i

de

fondant, mantega

gema i

espeetals

de

nata. Demés una gran variaeió de ramellets de crocan.
Gran novetat en figures
I obJecteo esoccials por a
monos,
L'Aplec escolar del Club Muntaterne efectuará avui, divendres, una
s '<cursi.") folk-lärica a Sant Vicens deis
llorti per presenciar la tradicional
processó.
1.1oe de reunid: a la plaga d'Espanya, a les 15 h. (auto de Sant Bol).
-,

Rambla de Catalunya, 13
Aquaretles de NURIA. Saló Pa-

rés-Torras Farrell

La gi'ocictat de Ciéncies Naturals de
Barcelm12. -Club Muntanyenc" efectuara els dies 2) i 21 rld que som una
txcursid a Alza-5a i Mora la Nova,
-resseguint els jaciments jurässics de
la sern de Llaveria i coll de Jou, i•
exploració de l'avene de la Feo.
Detalls a secretaria.

RESTAURAN: ROYAL
Saló do Va
• rada dia te d'animal do 5 a doß
quarts do S, 1 dinar a l'astorß•
gana, de V a tt.
Fumadora! L'abüs del tabac
tis produeix dolor a la gola, tos
atonta.
Alleujamen) Arda> amb
i
las Pastilles Venda:
Junqueres, 11, i farmàcies ben
assortidee,
- -

EL NOIT HORAR1 DISTIU PER
A LA DEPENDENCIA, NO ES
DEN 1lEBUT
A la sessiil extraordinizria
celebrada, el dia 14 del (,orrent,
-1j 1:•1a1a
-p-rt..
den eomere d'aquesta edil'IAL.ets prez:gui e1següent acord
Øi earizeler general per a tot el
de venda al detall:
01 Comité paritari del
e

RAMBLA ESTUDIS, 11 i 1 3 :: 13ONSUCCÉS, 1 i 3

I

P65 Pl o s,

1.1

::3

sense las-es i

en
eulors

tot; el;

11511 - C1 GE GENEIE3 [E MI .¡1
Vendes a l'engrós 1 detall

Casa Layretfj
••! Hm -Tia,
-
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Tzilefen 2553 A

4"EL BORINOT"
Demà surt el popular sclananari safrie i bumoriair cale dura variats n libuixos de diferent, colora i
ues.de diverses males, pIntades. Entre
cl seo test dura ço cate segueix:
"Al cap de 125 anys les coses no
han canviat pas tant"; "Apa. SenyOr
Pares"; "Pedra als gossos! ; " D'Igin/L.41a a l'Expos . elO canina, passaut
per Anglau5rra i Turquia"; "Gernlinonr ; "Tcaire Mirla"; "El5 intellectuals madrilcuys: drapets al sol";
"Elisenda de Montcada"; "A Sitges
no cotan per eaterramor n s"; "Guerra a les ture.queS" "Un ou de Pasen:a fimo:tunal": "Filosofia barata":
Pastanaga, pastanaga"; "Elogi de
lelefant"; "1,73 platges de Badalona:
hi ha !erres brines"; "La modi,tia
del scnyor Nualart".
No hi mi.ncara l'esperada secciO
set:
Tambe 1ara " Ciramelles de la
Colla da la ¿ami", taub isst dibuja expressiu.

MOLTA
LLET
pronent

A lea Calma dels scnyors es ben
Cluitu-Sora, etiqueta verda, sec.
-------

Durant el passat uses de maig
Calza de Pensions per a la Ventee,/
d'Estalvis ha rebut per imposicions la
Mansitas de 1644548 seiletea i ha

PER US 11.1.ICIT D'ARMA
leve IV, va esser
detagut per la guardia civil•un s(ubnacionalitat
serbia, anoincnat
<lit de
Miguel Juderevitch, al (mal h fou
ocupas un revólver carregat i un ga./51

an st'-

nivel.

PastUs

L a x a nts
DE LES DETENCIDNS

Prats

luna.

reasniq;ana
S1TG : 3 .(F flirt e Sllees)
P

Pala fi. Ostres. Mariscos.
Casa Con T'ampo. Quintana, 7
VICTMA D'UN ACCIDENT
A l'Hospital de la Santa Crea ha
mort Juan Sfichez Castejón. que
va ingressar el cha Ir, amh motiu d'un
accident ocorregut al carrer de ManSa.

I A, PINACOTECA
EXPOSI010 PERMANENT
Entrada Mara

DF L'ESTAFA A TELEGRAFS
Seguint les diligencies iniciades amb
motiu de. l'estafa a Telégrafs, va celebrar-se a la presó litt acarament
entre l'oficial Manuel Farriols i
tre <lentigo Angel Certem, que baria
es , at ;Total <le c6niplice.
Sembla. perO nue en antleit acte el
Farriols retiri leS 3CU 1 3C:011 (eres
ahan..
El sumari esta pròxim a acabar-se.

pARAINES Ferran. 14. Cesa
BIOMBOS

CLAPES

Ha estat commutada la pena de 3
n mesas i un dia. de presidi
correccional i indemnització de zafen

/913
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Sc51/ ims mitjons TRES
o p. gadr)s reforeats de pllffla
fEaquí
Mur tss1sesiac ió.

Paró. l'erran. 3 2.
UN XOFER DESOBEDIENT
El X0fCT Per.: l'ellas Company tenla l'auto parat a la Rainbla deis
Estudjs. davant lesglesia de Betlem.
En manar-li el guardia que el retire8
dalli perque privava de pausar els
altres, no . sols dcsobei, sitió que smsolentä. Fou poe:at a la delegació.

Lilorivien

[lada de Pasm3

sartal assor-

Itiquissun j
tit mones de nata, tondanl_ gema. mantega 5 y amellets de crocan.
Elalinraeid especial d'ensaiinades de nata i confitura 41e tole; preus i lainanys, prOple s per a 'no-

nes.
novetats en figu
obJcetes.

Grans

res

l

No ho drixen per a de)ilä.
1 • :11* LIS quedarlo< SPI/Se el que
Itivendres
Per a Dijous i
us ititeressa. taat st sólo eones.
Salde:, a la see,id tts peix fresc
(.01)1
con, plato. eont
de II:comunal de Barcelona.
,1•0111 vasos. corn sope1)1' I 1/.1
Rambla dc CataltUo.a. 1 •10. tro- _ res.
Un
00111
escupidores.
haresi lot 1 . 1 qiie te-itgeu a 'mis
c(1111 jdos de eafe , n.bol i ; in , r11, pie si quals e vul al- nag I Os' o th • ro es. porque es
tra banda. 1:acallé d'Esebeia su- ilion natural quo el que es mes
perior, a 295 quilo: ronserves
avantaliús es vengui inés arta!.
Cil ilannes, (le Calamar2. L'ai 4lesprds, quan sapigueu que
gosta, Llagosiins, Sardines, ToeIguti contigut ho ha compra', i
nyina, ele., de lotos elusses i vOs no ho teniu, us sahrit greu
preU2.
de no ha \ er aprofdat lavinentosa. Anea. dones. &lema mateix
No lossiu mAs.
SI les vaixell e ri e s.IN:riada.
PrenePpastillea
n
s,
Rambla (le in ":
Sant Antnni,
TRES RALS CAPSA
da

v

.1,

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BID ETS-DVIXES, etc.

S2f. '.e

JAUME 9AUFIET

(»Smez Martínez, per la ele .Sis anys

".1.fattire"

1361iitä pul/Nada a la Prenrsa referent a la detenciú d'un crimi-

EI Gómez hav:a estat ccnulcmnat
per la IllOrt - d'un recluta al carrer de.
Consell de Cent
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ge r per lo ollia5 . 1.n St,' 1 n .0
4,fteials del l'rehall. Per tal d'eels
vitar sorpreses,
pan:os
rompanys de tots
que la dila cosa no ha signaj.
tarifa que regeln in • r a tules les
'inaprei»l o s de Xlittes."
Itareelona assaIti S e C i
MULTES
benla el cas als obrers gràfics
L'empresa d'un music-liall del Papp r ais efes -tes rotisegilents.
rallel te esser multada amb toa pesStg eS per ccnsetrir especiac2e. amnoralo.
També tau multat tut inelividu amb
.53 pessetes per desobedilacia.
D'A-e nd s, i a 1 d. VI BOL ET
eonviiiara a publicar reuno in naitl novella "LAU o le; aventure; d'un apv:enent de pilut",
c 4 riginal de l'exquisil, prosista
calo, -a En Carles Scrldevila.

At. AndaluSGS .
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nota:
"La imprinnla-lilogratia
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E5T4,4, 15 lfSE COCAINA
Va fccirtae-se ahir a
la nota següent:

t'alista. es fa constar que el dentmciant August Escande va ésser alliberat sol segun dhaver • prestut declarada i dc reconeguda Ist seva completa innocencia i que l'adeocat (lentigo no era assessor de l'EsCande. crun
es incité. si' -5 del senyor Ausenio,
que va densssscior la banda de tanadors 41 9/ Ii estafi 20X210 pessetes."
Relac:onat amb el mateix afer, la
pol'cia vi t-osar a disposiciO del ' i st <'al de l'Audiencia. Marcel Alvarez
Mingurz. Antori Badenass Frades.
Miguel l'ardo Ruiz. Dionis Xeuha vctItós i Daniel Ferrer Frei g es. Es
erro pe formacen part de la quad'estafadors als compradors de
lingicm, Ave va descobrir-se fa uns
quants ches.
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CRIDA
El Negociat d'Obres paliques de
secciú d'cisampla de l'Aja:inducid interessa la prescntació del senyea . Bornard de Cumps i de Gibert, a l'objecte
d'assahentar-lo d'un assumpte.

VALORS-CUPONS - GIRS -CANVI
FOMENT D'OBRES 1 CONSTRUCCIONS
raó de 25 pessetes
Negociem el copó del DEUTE AMORTITZABLE
5 er cent, venciment 15 de maig vinent
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MARES
Undrau

No es mis que una orara del rue de
plantea listero' que valoren festinanMent ele maailfers pian Unen neeeialtat
d'atleta.
Pila. 1
norme ronomeasi
comba Tallituototirla: dolor* 1 moladas
propia de Peala, desinflan. 1 fortifica
el uou Mar. Moldea la mana a predi,posa per a tna put fato t Ilel alatediust.
pan. e eulf•
In la teetinaler
nonti le quintilla de liet, Tenriqueli
• costana I Mentora. reía la me r e de , le
deanutridó causada per Valleternent.
*una.% an ,., ce Niret.
Tn
owdm.
1.41 11 . 1: 0 144.

• St. And. 4%
Sarrlä- Varita 6%.
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BANQUERS

No deuxen 4le comprar els Calçats
Novelty. SÓ11 eh nailon i els mis
econbinics. Placa de Santa Asma, r.

Rob-Vida Mirot

4%

Trarles REG

.

SOLER 1 TORRA G.mA\s

Pampa

Extraordinari i nou ass.ortit da riquissimes mo-

. .
"
.• .
"
.
"
3.•
()Tenses lit 3%
Clecres en.
Ilx 4%
"
V.
.
xmlalüs 5%.
.
',emitid:iris 4%
C. Gral. Trtin. 4%

o JUSUS, ilrusus, el'., ea
r• Á els mele s inbi tiuganis, a

PELA', 58
111MM.M3IMM•

a t • i„

p

:.:

GRANJIREI. YAL

I

ri

FIUÀS 11E F. MIS

BANOUERS
Rambla del Centre, núm.
Davant del Ceo,. Teste. del Lim

Negociem cl eh copó DEU
TE AMORTITZABLE 5
venclmont 15 de ma:g.

HERNIA

Eventració. - - Relaxació. Cicatrius

OBESITAT

Ronyes flotant. - Dilatació
d'estórnao.
Embaràs. Calgucla de la matriu

VARICES
Jeperuts. --

Deformats.--Aparells electromagnètics per a sords
Mutilats.

Litt extraerdieart obtinpt a Espnya peral gran
es¡kciaitsta frdnees
La gran popuiaritat assolsda a Espanya pels EsfaLdititents d.i. CIAVI.F.11E.
de París, els trisis impórtanto del nado en llur iienr_
re, es imic-amenti dO6uda
la incomparable efieheia de
Puls especialitats. a la minuciosa eserupulositat ami;
quó són preparades estrIctament d'acord amb les 11P-1' P S111W, 11 •• elle1)111 C1.1, a 1.1
forinaliIat, 14~ r ade o a
eimipeii'inria ami,
aoonseiiades i a.ia modiettat
relativa de llurs
Consulten ainb !ola Coi:flama A. CLAVERIE. ni ,
PARIS. en la seg.urelmt d'es_
ser degudament aconsellats
o desenganyats, en legtlima
defensa (lelo vostres mm meases Barcelona, dijous 17 i iiivrnflr,s IS l'abril, do 10 a
0. al Oran Roto, d'Orient,
Rambla ci-d C.etilre, mito. 2:'.
MatIrld, dissahle. 19 d'abr.!. de 12 a 7, i diumenge.
2 0. i le 10 a 0. al Gran' Hotel

Madrid, s error .Major. 1.
Talleu aquest anunri, per
tal d p recordar mis la data
que us interessi.
Per a catàlegs do frene.
dades i <Des de visita a altr•.

rntts A. CL A II E R IE
E" Faubourg SaIM-glartIn
PARIA (Frenos!
e

otes d'Esports
Barcelona bat leParthe de Gijón, per 3 a 1 :: B parasturians
tit no s'acaba per haver-se retirat de
adr¡d, 1 6.—Arab en ple complet 1
¡arda esplendida, Iba celebmt
Oro entre el Barcelona i l'Sporde Gijón.
partit ha començat despees de
quarts de quatre, iniciant el Barloa domini.
linia davantera catalana electa
-avena que no té resultat. Murillo
la porta
loa sol ea apropar-sefaa una
tesEil SllfrOrA li
un penalty contra el
a.
cima.
tirs Mana. i encara que Pes. arrla a tocar la pilota amb la
pogiii

impedir que penetré*

la satiu;

després, els cantan, efeele avene, i eón aquestIn formidab
egada els cija/esos, els castigats

penalty.
mama,
El tira l'Alcintara, de tal
verter asturii ni tan sols sita
°arate de com penetran la pit1:5

xarxx.

De, asnest moment, el joc es posa
o, xic, i el Barcelona elimina
atestada formidable i eco:medrar per segona veSndt
&cris d'una ristosissima cona¿e• Piera. Samitier i Alcentara,
q-,21 «sabia:cié la remata aguad,
ju x-rrt inmarable.

Ata el resultat de dos contra tul,
ira.; del Barcelona, acaba la priori, en la qual, taut els cata, are els cilemesos han efectuat
precioses.
1,2 seeena part camama un xic mis
especlalment per part dels gima, en els quals sels hi veo els

tys d'empatar.
Mera monea amb la pilota, pasa després a Arcadi, el qual rean:', el cap, passant la bala free! pal. Ara domina l'Sporting,
en situada perillosa la porta
aboo.

Murillr avanza. passant la pilota a
no dieta, centrant fumen i retut Meara. T'asuma, parà el xut,
el públic protesta per haver-li
Mao gol.
S'or:gina tra batasull a la porta de
rsartire. que aprof ita Sancho per
r fort, anant lora la bala. Es tila pils'.ai es produeix un altre
havent de ;ter el portee una
-tHa ;orillan. que aprofita
• per xutar, salvant molt be Gerque estk collocat al triare.
lIs 20 minuta de joc es tirat un
a osara l'Sporting. del oca! en
rie cura Sagi. rematant-lo Gneis
e! cap, introduint la bala a la
ra. Cal ¿ir que el cerner ha estat

rantalment.
El portee asturia crea que la pilota
enan soa a la porta. protestant,
12-5'Ire opina que Grkia ha coger la hi ha introdada, donant el
ser väEd.
177, pesar asturia continua la seva
esa i abandona la porta entre l'esr2el públic, sortint lora de
del cama Després d'haver &bobo l'actitud a seguir, els seus
7s, a la fi, es deeideisen a celo i abandonen també el camp.
En V.v.a d'això, les directives de
?atrae:o:u es reuniren per- tal de
raen:. estant el palie al seu lloc
la out:anea que el joc es marró les deliberacions, que
dam més de vint minuts, no
a ea f: favorable per al

no es Tapan.
L'actitud deis gijonesos As durament
'dada. malgrat i que el públic had4:
una gran parcialitat fa.e sis asturians. La majoria dels
arteats opinen que, encara que
pileta hagoes entrat sola al marc
Pr etera el porter asturia, no hi
motiu prou serias per abatidoel arco tota yugada que ela una
á a discutir despees del partit,
tal
al camp s'havien d'acatar
'ae;s:,as de l'àrbitre.
Lis equms
•
shan presentat cona se(arista

305t7at
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.

Yrtale: Atandeo, Germán, Jesús,
aleo. E ulado, Corsino; Donirngo,
tu, 'durillo, lofeana i Argüelles.
Barcelena: Pasqual, Planas, SurroPUBLICITAT

LS TRES HONRATS

PINTAIHES
per GottfrIed Keller

sContinnsacis9'

o'lilaila i pinturetes amagades,
!as de flors i parelletes amoroses;
Is calamos p unxaguts de les tenP e njaven per to:es &d a rles P
ees eampanetes.
Ta mbé hi baria establerta
una
ree:1'a per a un rellotge
de dama,
b tot de bells
carones a les coca, Per penjar-hi la cadena d'or
tse
tot el voltant
l'edifici; peree per
fina ara no
acostat encara cap rellotgera'haP joier que hag
uessin dipositat,
vinnent, rn rellotge i 1511.5 cadena
aq ueo altar.
't'a fatiga i ene habilita* infielInvita estay
esmerados en use*
temple, ei ida geonsetrie
Sebe pes mea fatiga ele
Serpentegel

u, Toreaba, Sancho, Carona, Plerei
Samitier, Grada, Mareara 1 Sagi.
MES DETALLS DEL PARTIT
BARCELONA.SPORTIliG DE

GIJON
Per la humeaste que ja hiera done

abans d'eeshar-ee el partit Po( Itue
.se que el domtni ha aun qua--gurs
si constata del ? Barcelona". També
ja han donat mute de l'actitud poc
respectuosa i poe esportin dele 'sa-

turnina en retirar-se per estendre que
no havia de comedir-se el gol que En
Grecia ha ice rematas de cap un
ebraer d'En Sagt. Les nostres murfilia frien escrites en el mateix camp
i reeollint no solament el vid per lagalees, si que tambe el sentir de la
gran mainel' deis espectadora.
I no obstare heu's ad que eran Pan
dels cronistes esportius deis periódica
d'aquesta nft aplatideiren mis o maya
eneobertement rectitud dels asturianos
i acusen en alai de parcialitat per
als barcelonins a rärbitre, *ayer Colina.
Fins ?ha escrit que aqueat got marcar per En Grecia. va ésser fet clelto
tre altres davanter. subjectaven VA.
madeo, impedint-Il que red% la bala.
No dirern pu que hagi estat un
arbitratge d'altura, el d'En Colina. Li
ha maneat en motu molaste energia,

però no se li ha vist parcialitat Mis
aviat s'ha deixat influir per l'entusiasme del públic, que des que s'iniciä el partit mostee la seva simpatia
pels de Gijón.
Hom es pregunta TI passaa ara.
Es a la Federacid Nacional a <mi
pertany donar fina resol:ocia definitiva.
Reclamentiriament, veré, el partit
As guanyat pela redime i tot fa eren_
re que no será quebrantat el Regla-

unan el emule de Guiar en el darte Cenan Internacional. As& ell,
Botara i Gireault Pot dir- se que Vkl dri la millor representar:id del tema
franela.
Anglateres tensa representada per
Filler, de roetip(Oxford, mi el quid
otwee el Mea liee. He batidor ree
Odisea, test especialment es els doblar i mixta
De Suba ve km/Salan, l'actual
cumple, del qual pedem dir per elogiar
el ven frie que no fa molt ha neme a

Lacosta.

A mes a mes, eegurament prenda
part en el canean it Susana Leuda
maje pel qual no creiem exagerar'
dient que dissabte Ctertenext, a la

nostra ciutat, amb monta d'aquest concura, tm gran eadeveniment esporas.
MOTO1USNIE
GRAN PREM1
DE MOTOCICLETES
Havent estas demanat asa insistencia el Moto Club de Catalunya perque en aquesta cursa que se celebrarà
el dia 18 de maig a TAutbdrom de
Sara hi sigui briosa la cate goria de
350 a c., la Cornissió organitzadora
acordä en la sera darrera reunib in
clocare a la base tercera del Reglament
la categoria 230 C. C.
Molt aviat sorna una Cornissib del
Moto Club de Catalunya cap a Anglaterra, Franca i Italia per tal d'efectuar les gestions necessàries per ultimar inscripcions que estan en trimit
ESPO RTS DE NEU
La Secció de muntanya del Centre
Excursionista Barceloni ha organitzat
per a les properes testes una interessant excursió al Pireneu Oriental per
a skiar a les pistes de Pessons, efectuant-se l'ascensió al Tossal de Maranges (2, 950 m.) i al Pic Negre
d'Embalira (2,812 m.). Aquesta excursió compren els dies t8 al as, sortint-se el primer das comentas, per
l'estació del Nord, a les sis del mati.

Soc el preferit
dele &eterna
per oferlr-lee
e•m pr• les
orle/401es de
la Mode. Non
releve alte•
01••••4 en Comisaria, Cortenerla, Generas de punt.
Illtgee 5 »ticket de gran
tentaste q u •
'Manten •
preve molt

ment.

En produir-se el gol motin de la
protesta, el porter asturii va retirarse, seguit pela seas compares. Els
catalans romangueren al camp i maltee, En Mema, en representació del
seu equip, acudia a la llotja de la
Federació per protestar de l'arbitre,
el federatiu senyor García Cernuda
(actual governador de Guadalajara),
va amonestar-lo per la sera actitud
violenta, aconsellant-li que tornes al
camp i reprengués el joc, que la protesta ja es cursaria
líen:restan. el pablic baria invadit el camp, acumulant-se davant la
Roda de la Federació per veme que
en resultara.
Al cap de sint minuto. el senyor
Colina assenyali la fi del partit, i
Ilavors fon quan es retiraren els jugadors del Barcelona.
Com ja hem dit abans, el póblic
madrileny, de bell principi, ha mostrat mota simpatia per a l'Sporting
i avui ha repetit els mateixos excesos que va cometre abir amb els bilbains. Els xiulets contra els jugadors
del Barcelona han estat nombrosos i
en canvi s'han sentit molts aplaudiments per a l'Sporting, en retirar-se.
Del s catalans mereixen esmentar-se
En Gracia, l'Akantara i Piera. L'actuació de tota la davantera ha estat
magnifica. Els mitjos Sancho i Torralba han estat be, però no tant com
s'espera ' -a. En Pasqual, hA, i En Planas quelcom iban.
Dels asturians s'han distingit Arcadio i Canino. En Mema no ha rendit tota l'eficacia que acostuma a donar. per haver jugat de davanter, la
(mal cosa ha debilitat el conjunt del
seu equip.
El partit i eh seus incidents han
estat el tema obligat en les reunions
emcrtives de Madrid.
TENNIS

XXII CONCURS
INTERNACIONAL
Continuen rebent-se excaenis notes referents a la vinguda de jugadors estrangers per prendre part en
aquest concurs.
Gxhet, el laméis jugador, augmenta

el nombre de trancaos' inscrito. El
seu joc ens As sobradatnent conegut;
encara no fa un any el virem veuri
polida i exacta execució. Quan abcolé lkst aquest monument d un auy
bellament viscut, Züs Bürulin anima
el bon re.Uigador, fent - se violencia
ella mateixa, a deslligar-se d'ella i
anar-se'n a cercar fortuita en una altra banda, ja que el món era obert
davant d'ell, i despees d'haver en
noblit tant el seu cor en el tracte
d'e lla, en rescola d'ella, era segur
que la mis bella felicitat lluvia de
somriure, menee que ella no roblidaria mai i ea consagrada a la sol.
tud. En pipa llàgrimes de debò ea
fer-se acecinad« abd i partir de le

petita cintas. En canvi, la sera obra
regnava des d'elabores damunt la
calaixera pairal de Un. Protegida contra la pols 1 trua indigna mirada per
un vel de glasa verd de mar. Ella k
tenla per tan sagrada, que encara n
nana feta servir i es conservara
non senas ficar res din, els campartiznen«, i en parlar del seu autor
l'anomenava Manuel, ten i que el sea
nota era Veit, i deia a tothom que
nones Manuel l'havia ernpresa i cap.
tat el ent esperit. Només que a ell
ninteix no Ii bo baria coufeesat mai, i
en la seva auseeritat li balda tima
la brida, i per eaperosar-M a emes
seis alta li hada mostrar mine que
no la temprenia gas si mica, sean
(rn
/Mal* eseelliIia «ir

Cemiseria

J. MERCADER
34, POrtaferrlite, 34.
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resposta alemanya
Mussolini, la Casa lana i el peble inglés tambd

Aval la C. de R. coneixerb oficialment la

Berlín, t&—Davant la Coaferencia
de Presidenta del Casa de divasos estats alemanys, el canceller senyor Marx declara, contestant a les
observados» que li dirigiren ets nacionalistes i uitra-uacionalittes, que

el delire del Govern 6a adoptar la decisió inmediata que aconsella la eituacie exterior d'Alemanya.
Berlín, 16. — Contestant a
tes que Ii varen fuer tetes sobre la
reunió del Govern amb el; caps política, el canceller Marx ha declarat
que emprendrä immediatament les decisions acordados en la dita reunió i
que es refereixen a Politiza exterior.—
Ha vas.
AVUI LA C. DE REPARACIONS
CONEIXERA OFICIALMENT
LA RESPOSTA ALEMANYA
París, 16.--Dená coneixerà oficialment la Comissió de Reparacions
la contesta alemanya a propòsit dels
informes dels pirita
Es probable que immediatament
transmeti als aliats, d'una manera
oficial, els oportuno informes, per
tal que siguin estudiades lea coneh:siena que pertoquen a cada una
de les potencies aliades en particular, aixi com es refereix al restabliment econbmic d'Alemanya.—Havas
L'AOCEPTACIO DEL GOVERN
ALEMANY
Parle, 16.—En la nota alemanya, que ha estat tramesa

aquesta nit a la Comisan!) de
reparacions, el Govern alemany
acusa rebut de fa nota de l'esmentada Comissid, amb data
11 d'abril. concernent a les ponencies dels peras.
El Govern alemany considera
que aquestes ponencies conatitueixen una base pràctica per a
la solvció ràpida del problema
de les reparacions, i declara que
està disposat a aportar la seva
collaborarK___,Havas.
MUSSOLINI TAMBE TROBA

gaineinitat in lee Gemiste • mida
••••••••n•n• I ELS TREBALLS DELS TECNICS
mowel••n•515555
CAPAÇ PER RESOLDRE LES
REPARACIONS
y
Roma, 16.—Després d'haver estat
examinats pel senyor Mussolini, junals
Ahir, a des onze de la vetlla, tar:nao amb els delegats italiansdels
Comités de perits els informes
els rellotges de la ciutat es po- esmentats Comités, el cap del Govern
saren a marcar innopinadament ;tan ha constatat que el treball resles dotze. Per obra i gracia d'ulitaat pels técnica constitueix una exna disposició directoria! l'hora cellent preparaciA per resoldre el prohavia estat avançada.
Mema de les reparacions.--Havas.
El fenomen no osiranyo a
16.—L'Agoencia Stolaningú, perquè entern en uns niRoma.
temps que la gent està curada r i ó:publica la següent informad'espants. Per Mira banda l'aEl president del Consell. se-

L'a a nça ment
de l'hora

vancument de llora té nombrosissims partidaris, cosa que
no podria afirmar-se de moltes
d'altres modificacions que ve .rijan observant d'un quant temps
errar. En canvi els adversaris
de l'hora d'istiu són comptadíssims. La majoria dels nostres contemporanis, en això,
com ea lotes les coses, és Indofenent i no li ve d'una hora mes
o menys.

Amb prou feines ei un petit
grup, davant el rellotge de l'Acadämia de Ciències, eamenta
breument el canvi d'hora. Nosaltres, com la major part dels
barcelonins, als que els sorprengué el canvi perl carrer, térem córrer seixanta minuto la
minutera del nostre rellotge i
formulàrem aquest comentari
insubstancial:
Recomanem els nostres con
ciutadans que aquest mati, en
llevar-se, ens imitin. Fet i
si no ho fan seran uns retardataris.
vi, ell també Ii féu una passada, i
en doble fono de la part Inés intima
del temple deposita una carta bellissima mulla:cla de iragrimes, en la
qual expressava a Züs una pena, un
amor i una veneració inefables, i una
fidelitat eterna, i en paranles tan boniques i tan sinceres, com nomes les
troba el veritable sentiment que ola
esgarriat en un carreró scnse sortida.
Coses tan belles no les baria ditts
mai, parqué ella no l'havia deixat
mai parlar. Però com que ella no
sospitava res del tresor amagat, s'esdevingué que el Desti fou just i no
posi davant dels toas d'una falsa
bella tasa cosa que no era digna de
veure. També fou en realitat un simbel. que era ella qui no havia compres el foll, pera sincer i ben jalenzionat enerit del relligador.
Ja feia temps que bavia elogias la
'vida dels tres pintaires i els baria
qualificat d'hornea honrats i as:enyeta; peroné da havia Dbservat
bé. De manera que en començar
Dietrich el suabi a cançonejar a casa d'ella, quan portava o anava a
cercar la seva camisa, i a fer-li
con, ella se li porte amablement i el
retenia amb excellents converse' horro i hora al een costat, i Dietrich
ii enreenna ple d'admiració a gest
tan inri gons.podis; i ella sa-

mes ea tracta de conflictes que
es prolonguen quatre anys en.
eit entre Lituenia i Polenta. En

II

acepten l'informe deis

nyor Mussolini. ha examinat, en
unió dels delegats italians, le.s
ponencies dels Comités de ,pehavent comprovat amb
gran salisfareió que rintranyen
dels prineipis en quti
s'inspira la política italiana, en
ro que es refereix al problema
de les reparacions.
El senyor Musnolini ha de clara! que l'actitud d'Itàlia consisteix en ajornar tota actuar id
seva fins que parli la Comissió
de reparaeions—Havas.

ALS COMUNS

Mr. Baliwin es posa al costal de Mr. Macdonald en
la qüestió de l'informe
Londres, 166.—Sessió d'ahir
de fa Cambra dels Comuns:
L'ex-president del Consell,
senyor Baldwin i cap de Poponiel& asegurä que l'actual primer ministre Macdonald té l'a_
jut de tot el poble britànic en
bis suportar una bona lloança,
agradava el pebre de l'elogi, mes
cono mis fort era, i si elogiaven la
sera saviesa callava taut coso podia,
fals que hom havia buidat el cor, i
has oro ella, amb una unció acrescu
da, reprenia el fil i completara aquí
i allí la pintura que bona havia eabossat d'ella. Al cap de poc temps
d'entrar i sortir Dietrich de casa de
Züs, ella ja li baria ensenyat els valoro, i en cotana tot nroi i procedia
amb els or/15 companys amb tant de
secret com un que ha inanime el
moviment continu. Jobst i Fridolitt,
peró, aviat Ii estigueren sobre la
pista, i s'esbalairen del seu profund
talent i de la seva traça. Jobst, sobre
tot, es pegan cops de cap a la paret de retire que feia tants anys que
també era entrant de la casa i no
se li havia acudit mai de cercar-bi
res mes que la seas roba blanca, i
que mes aviat odiava aquella gent,
pesqué eren els falles que li feien esquintar uns quanta céntima comptanta a la setmana. En un matrimoni
no solia pentar-hi, percute no podia
imaginar-se la dona sinó com una
criatura que volia d'ell alguna cosa
que dl no devia, i voler metete
de cap sea que li pogués hui útil,
m'epa no be li acedia, pesqué notolva Kan d'en I ele asap corta

tècnics

ce que es referelx a l'actitud
del Govern respecte l'informe
del Comite Dawes.—Havas,
LA CASA BLANCA CREU QUE
L'INFORME DEL PRIMER COMITE CONDUIFtA A UNA SOLUCIO DEFINITIVA
Washington, 16.—La Gua
Blues expresas la soya aspeanea que /Informe del primer Comite de técnica ha de
concluir a una soluci6 defini.
Uva dele problemes eurepeue.
Creu, pere, que aire no ha d'afectar per res al pagament de
les despeses de l'Exèrcit ame-

ricà d'ocupaci6.-21avai.

La premsa francesa
i la situació europea
Parle, r6. — Els diaria observen
amb gran satisfacció que durant el
dia d'ahir es registraren tres bones
noticies: la submiand del Govern del
Reich a l'inforrne dels técnica, racceptació per Macdonald de la totalitat de l'informe, i la pròrroga deis
acords de la "Micum“.
Els diaria expreasen cert excepticisme pel que es refereix a la resposta del Reich a la nota de la Comissió de Reparacions, sospitant que
ea que únicament espera el Govern
del Reich is provocar una discuosió,
de la qual espera trenre'n profit
D'això en vénen símptomes principalment en l'actitud dele nacionaliates, que poden constituir majoria al
Reichstag i després negar la seva
ratificació a les decisions del Govern respecte l'informe naves.
Tora els diaria es feliciten que
Poineare hagi interpretat en termes
precisos els sentiments uninimes de
Franca, la qual :unirá a les eleccions
pensant únicament en la qüestid de
les reparacions i en la seguretat territorial ;de França.
Subratllen la necessitat urgent
d'unes negociacions entre els aliats
en Ro que es refereix principalment
a la seguretat territorial i estimen
que després del franc i inequivoe
llenguatge de Poincari, no quedare
sense fixar la data i el note en qué
hagi de celelrar-se l'anunciada Conferencia.—Havas.
EL DIA 11 DE MAIG SE CELEBRARAN LES ELECCIONS PER
AL REICHSTAG
Berlín, 16.—El Govern del

Reich ha decidit que les eleceions per ad fleichstag se celebrin el dia t i de maig. Com es

rfseorldarä, havien estat fimodes per al dia 4 del matriz
mes, per?) el Govern ha resolt
canviar el dia per tal d'evitar
que els resultats d'Alemanya
puguin impressionar l'elector
frances.—Havas.
EL MINISTRE DE L'INTERIOR
PROHIBEIX LA NOVA TAGT!CA ELECTORAL DEL PARTIT
COMUNISTA
Berlfn, 1 ¿3—El ministre de

('Interior ha prohibit la propaganda de les resolucions
adoptades recentment pel partit comunista alemany referente
a la täctica electoral.—Havas.
EL TESTAMENT D'HUGO
STINNES
Berlfn, 16.—El testament
d'Hugo Stinnes institueix hereva universal la seva vIdua.
La "Gasela General d'Ale-

fatales*. 'Cota sigui que s'apila ah'
altea condal/uta el benefici de la
upar% de pene, els dos arma=
condemnats mara 'eran pumas en !liben:se—Nava
ALLUSERAMESIT DE POLICIES
DE LA SCEIUM CONOEMNATS
PEL GRAN CONSELL DE GUERRA FRANGES
Daselderf, 16. — Es confirma eue
mab moda de la huta de Piusa se'•
rae pasta en llibertat els :solides de
la Sama Ipbe varen Estar detinguts 1
condenmats pel Gran Catea de guerra
francés, ant motiu te la intervenció
en eh secante incidente duenrodlats
el die eo de setembre.
Encara no se up si seré igualment
amnistiat raticial de la labia verde,
tasad condernoat per aquell tribunal.
EL PRESSUPOST
D'UNA DECADA
26. — Eh ingressos de l'Estat del dia primer al deu del corrent
varen hm de as000,000 marca, i
desposes, zeo.meictoo. El déficit en
década ya ésser de re milions. — Hayas.
"LA RIPUSLAQUE FRAROILIu n 1 LA 0018FIGNINCIA NORD
AFRICANA
París, 16. — El peribdie "Le,
Republique ferancaise", parlant
de la recent conferencia nordafricana, es pregunta si pot
pensar-se que en hora no molt
llunyana, les tres grane colónies franceses, Argelia, Tunis
i Merme, 1 tat vegada Africa
occidental, podran formar un
tot sota un metete Govern general. Sense parlar de lea meravelloses posaibilitats que reserva resdevenidor per a timomena imperi africà, constatem
avui ja admirables realitats. No
podrien les colònies africanas
tornar a asee, com varen dasor en temps de la grandesa de
lima, el granar d'Europa?
Ço que fa nade lent l'avenç
econbmie d'Argiflia de la politica ja que ds evident que si a

una gran tálenla, com 6s Tude per a al cae, no havia trobat tantes trabes per a la seva
prosperitat si no l'atrafaguessin els excessos de l'ectoralisme que porta apareldats Venviar candidata parlsencs per
a dIputats i Senadors.
L'esmentat diari acaba preguntant si per ventura la crea'
cid d'un sots-secretari d'Estat.
que servia de ~este 1 estiguds
sota el control del president del
Consell, no prestarla serveis
reals i completarla les tasque%
de la Conferencia nord- afri4
cana.—Havas.
t
HA ESTAT AUTORITZADA LA
IMPORTACIO DE CARNS FRIGORIFIQUES DE PORC
Paris, 16. — El ministre d'Agricultura ha autoritzat la importació de carns frigorifiques
de porc procedents dels Estats
Units, Brasil, Argentina i Uruguai.
Aquesta autorització durarä
fins el primer de setembre vinent.—Havas.

d'Hitler a un any de reclusió en una

pensaments no anaven mis coalla de
l'immediat i estretissim cercle del
seu secret.
Perb ara era cosa de guanyar per
mi el suabiet, perque aqueas, amb
els set cents floran de la mossa,
podia donar-li un disgust si els aconsegnia, i els set cents florins adquiricen de cop i malta una Iluor i
brill esplendorosos als tal!, del an6
tant com del baveres. Ani Dietrich,
l'inventa!, baria deseobeet una terra, que aviat esdevingué be del
i compara la dura sert de ton
els descobridors; perque els altres
dos seguiren tot d'una les seves petjades i es presentaven igualment a
casa de Zas Bünzlin; de manera que
aquesta es vejé !soltada de tota una
coa d'assenyats i honorables platalres. Això li agradé particularment;
encara no baria tingut mai diversos
pretendents alhora, per la qual coas
fou per ella un nou exercici espiritual ant& de manejar-loa tota tres
amb la prudencia i la imparcialitat
mes gratas, i tenir-los a fre, i animar-Joe amb meravellows discursos
al remmciament i al desinteresasment, fina que el cel decidls alguna
cosa sobre l'immutable.
Com que cada ud d'ells 11 hada
confiat de banda el sea eme, 1 ei
le a oh ella reeelsoil tot d'usa de fee

realitat, es tracia de eaber el
lea potencies que han fundat el
nou estatut europeu admetran

que un Illgam d'unid s'establei.
:I entre les asplracions migues dele filemanys i la dele Soviets o ei es decidiran a oomprendre que la barrera polo.
neea ha de tenir fonaments sh11ds sobre La Bältica. Aquest
ea el significat veritable del
problema de Memel. Aqueat

port is essenciad par al sistema d'un nou equilibri oriental.
SI Memel es sota la dependencia de Polònia, bono tallo la
comunicacid entre Ber/fn i
Moscou. Si Mernet defuig el
control polonés, el canvi en
eentlt advers es radicafl.
La "Aeció Francesa", pel scu
coma, eecriu:
"Els aliats han comes, entre
altres febleses greus, la de ratificar la presa de Memel pels
Mune, Altra falta; l'estatut
de Siemel, confiat a la Societat de Nacions, ha estat redact at per un americà; ha elaborat
una combinació que Polònia,

molt legitimament, declara insoportable. En canvi, Lituänia,
no en té prou, reivindica Vilna, i intenta d'apoderar-se'n.
acf el fruit de les (railsecciona covardes. Els puntals
de la pau a l'Est són PcrUmia
i Romania. Si els deixem afeblir, les conseqüències es deixaran sentir altrament, que so.
bre el Niemen i el Dnieper."

COMPREU
per a la vostra tauia

ESTOVALLES DE
HULE BLANC
&andada 1 4 0 x1'40 metre

e PESSET ES
especialltat de

Casa 110310

hl ?ere, 7

boda de

Me de Santa Anna, 9

Tapiarla, 33

lides i Imperad:es 110313 3, !,

El sea nen 110 Vmrartn si
rahmenta ate plats a tete
de l'ene/mea tecula ele la
floe de blat de moro

MAIZENA
Es lela

bebe

manya" dita que no canviarä en

res l'empresa Stinnes.—Havas.
DOS COMPLICES D'HITLER
CONDEMNATS I ALLIBERATS
Munich, 16. — El tribunal de Munich ha condemnat dos companys

tensa la ova quelza.
Baco din ea al *Jumar:
.140 ele meenyalat /a as
atas dele lituana que han id
reculas ele poloneses set quifemetres a la regid de Vana
Si ala huella edmencen de par.
lar, on anea! parentment, 110-e

5

11552~9

rb
5,515.

LA PAU AMENAÇADA
A L'ORIENT EUROPEU

or . 5555 . 555.5.5

Polònia ha protestat prop de
la Conferknoia dels ambaixa,
dora, i esdeveniments nous sos.
feliç aquell que assolis els seus fins
i esdevinguis propietari del negoci.
El suabi, que notada podia esdevenirho per mitja d'ella, el descarta de
seguida, i es proposà de no casars'hi los com los; pera com que era
el mis jove, el mes intelligent i el
mis amable dele fadrins, Ii doni,
amb mis dina mut senyal, alguna
esperance abans que als altres, i per
mitjà de l'amabilitat amb qué semblava vigilar-lo i dirigir-lo especialment, esperonava els altres a un zel
mes Tila, de manera que el pobre Colomb, que baria descobert la bella
terra, esdevingué el babau de la pe.
SS. Tots tres rivalitzaven Co la denació, la discreció i el seny, ajad coral
en l'art graciós de deixar-se menar
per la severa donzella i d'admirar-la
tense egoisme, de manera que quan
tota la companyia era reunida, semblava un original conventicle en el
qual es pronunciaven els mis eshuya parlamente Malgrat tanta dende i humilitat, però, s'esdevenia a
rada moment que l'un o l'altre, saltas de repent de les lloances de la
comuna senyora, prensa de 'loarse 1 fer-se valer ell mateix, fina que
dolçament reptar per Züs es veia,

amb vergonya, interromput, o havie
teieottue cosa ella objectava les vir-

aste dela iteres. re •11 leigail

pe" ale

~a la«
5»

es•

n •••e.:

conèixer i a confirmar.
Pero això era una vida dura per
als pobres pintaires; per freds di.
ohm que fossin, seis donaven, amb
tot, d'ença que hi baria una dona ea
joc, insòlites inquietuds produideta
per la gelosia, la preocupada, la por
i l'esperança; es corsecaven a clpla de treball i d'estalvi, i s'amagriea
visible:1mm; es tornaren metan.
giosos, i mentre davant la gent, i especialment a casa de Zits, s'aplica.;
ven a la mis pacifica eloqüència;

quan treballaven o eren plegats
I alcova a penes es deien un mor,
s'ajeien sospirant al Hit carné, sem.;
¡re tan quiets i compatibles cona'
tres llapis. Un mateix somni
tara totes les nits sobre aquella fulin
de treta« fina que una regada esa:
devingui tan vivent, que Jobst, el.
de contra la pares, es regirá i pegi
cop a Dietrich; Dietrich
sobtadament i pega aumenta a Fri•
dolin, i llavera en els endormiscats:
fadrins culata una ferotge raneúnIK
i en el hit la mis terrible batalla, la
que durant tres minuta es pegaren
tale puntades de peu, tala trepitjac
des i tala cops de taló, que totes sis
carnea e'embnlyren....

NOVES RELIGIOSES
cesad per retirar a Jeada Saremen:lit del monument.
Tarda. A lea quatre, proressó del Via-Crucis. que recorremintió general, amb platica prepararh els patis de l'Hospital i en
de l'Asil, arribant a l'esglasia, serme de
toria, que fan el capellä
ProPuig,
pace.
mossèn Gurnersind
soledat.
cessó per a acempan y a r el Santissim
Dissabte. — A les ;set, les
Monumeae.
A
la
tarda.
a
les
quacerimbnies pròpies (ha i
al
meditacons
de, lectura de pietoses
missa de Glòria.
Diumenge Pesque. — A
amb intermedia de música sacra. A
les set, lavatori i sermons de "Manles vuit del mata misas pesaS.
J.
da. 1-a dos quarts de deu Ofici
dat". pel P. Pons,
Divendres Sant.—A dos manes de
centra per la repela del Pi,
sis, serme. de Passió, que presidirá
,l'a 7 tirata ciutat.
el reverend doctor Mire. A les deu
PARROQUIA DE SANT PAU
començaran les cerimónies prapies del
DEL CAMP
dia. A les tres de la tarda, solemne
Dijous Sant. — Al mati, Lns
Via Crucis votar: el pati dc la casa.
a les deu, hi haurà confessions
Dissabte Sant. — A les set. be:elei es distribuirà la Sagrada Coció del toc i dc raigna, ciri pasqual
ofici munió. A les deu, misas soi can: de proiecles. A les nou,
lemne, coi-sumió general i prode Glòria.
cesad per portar Nostre Arao
PARROQUIA DE SANT JAUME al monument.
Diires Sant: A les del'. Missa soA les cinc de la tarda, cant
de Maitines i Laudes.
lerAlle. cantada per la Capella de niúel
Mandat
serm6
del
el
tira. Fea
Divendres Sant. — A les deu
reverend Plus d'Igualada. Es donara
del matt, ofiri propi dl dio,
amb adoració de la Vera Creu
la sagrada Coa/unió dins la Missa;
processó pe: a petar Nostramo al
procesad al monument.
Moaurnent. Tarda, a les queme cant
A dos quarts de set de la
ele
dia,
cantant-se
les
propi
10
hei
tarda.
Via-Grucs solemne arnb
de
Lamentacions per la dem capella de
räntics, adoració de les llagues
de Jesús Crucificat 1 sermó de
trins ; c1. De dos quarts de set a set,
Hora Santa.
Passió per mossèn Miguel AnDivendres Sant: A les sis, Via
gil. Pvre. Vicari.
C1- 11C15, seguint el cura d'alees anys.
Dissabte gant.—A dos quarts
comenearan les funciona ‚Int
n
del
A les
se d el metí, benedicció
e
Tarda.
tnna
prhpies amb tota soletat.
barl!smalst
tenis
i
nou
l a das euarts de set, funció delicada
tot ser:11U missa de Gldria i Coa la Verge de la Soledat, prcdicant
munia.
Pius
d'Igualada,
eaputcd.
el d i t P.
set carlanca_ TEMPLE EMPIATORI DE LA
A
les
Dissabte Sant.
CASA PROVINCIAL DE
CARITAT
•
.. •
'
Daca% Sant.—A /es deu. Ota

•ssERVEI. METEOROLOGIC DE CAl'ALLIN a..

DI. 16 d'abril da
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GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i rebudes per telegrafia sena, fila)
Torna a dominar a la Fcninaula lberica el ragitn

1. artuActo ditmospziucA

anticiclònic, regnant Pon temps.

Les baixes pressions es troben situades a Escandinavia i a l'Europa central, observant-se pluges a
Alernanya, BèJgca,, Italia i gran part de la Meditesrania balear.

1924

ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observadoras de la Xarxa Mea.

teorológica catalana, comunicades per telèfon):
El tulipa a Catalunya éa relativament bo, amb tel
completament seré a la provincia de Tarragona i
núvol a la resta.En les darreres 2.4 hores s'han registrat plovisques
isolades i particularment intenses al pla d'Urgelt La
temperatura máxima ha estat de 25 gratas a Roquetes, i la mínima de 3 gratis a Puiamerda.

ELS -TEAT
BrIRCELONA. — "Le onaHaga d'Hamlet", tres actes i
¡ecos
an Santictit.
dc
Ahi publicava unes notes al mano
de Sarment; la darrera obra
e
del teatr
representada per ell :nacela al tea -.re
Barcelona ens revela la provatura :tés
interessant del seu repertori. mas
interessatt no vol dir la més boureeixida r.i la mis ponderada. Sarment
un autor que no es preocupa ni pe
ni gaire de la realitat ni de la lógica.
La incoherencia d'un Semmel té per ell
tan atrectin tar-a font d'emoció mm
rencadenament sistemàtic de:a actes
d'un borne que sernpre toca de peus
a terra. En el seu teatre, Sarinent
tampoe ,sembla que es proposi demostrar not ni defensor res d'una manera
101 pridcy

decipda 1 apassionada. La seva pealriódavant de la vida és la d'un poeta
espectador, amb quatre grande d'escepticisme i mitja dotzcna de goces d'irania a la punta de la llengua; els seus

L'escena de Polonins i cria
en el tercer acte, és duna
d'un color sorprendes; un II;
aquella fuga que s'ha elogiat
obres com "Le coma tnagnificita.
Crornelink, i que jo na penso
"nostre" públic rebria 'a empatan.
Són molts els memenes de "Le
rage d'Hamlet" en que, ind
ment del tema, el poeta Sartnen
coses interessantissimes a l'es
Concretem. Aquesta obra ex'
rariament "bizarre" no és, a la
manera de veure, un -dief
ni tan sois una peea teatral «aria
siaténcia sólida. Es Un diiiell
riment de laboratori, d'arme:1s
ments amb peral de sida i del
—un rep realitiats—roperadar ea
amb el cap ben alt. cense que
fingid el dret crapedregar-lo ni e
cupir-li a la cara.
Josep Maria de Sa

ESTUDI CfraERA
ulls estan entelats per un vel amable:mear pessimista.
L'aplaudida companyia de de
de Seentnt és la visió de
ció "Estudi Carera" esta uhlrraaa
L2 casia
molts literats intelligents en aquesta
assaigs de la ben escrita i
epoca desorientada i egarrineada per comedia que porta per tito! "El
ge del scnyoa Pons", per dad
tots costats.
brada al local-teatre de l'Orieó
Sarment en "Le pecheur d'ombres"
cienc diumenge a la tarda, dada
i en "Je suis trop grand posar mol"
encone
1.a
seva
visió
de
poeta
dintre
Piscina Florida.
3. VENTS SLIPEP.I0Ra A BARCELONA. (=datan de l'atm(aatera lliose, r- laus a c.a tr.ktont
ia
que
no
g
ele motnes d'una dramatúr
250, 500,
Altitud, meres:
desorienta
exceelvament
l'espectador
TII
W. W.
Direcció:
acesat a un teatre comercial; en -Le
Velocitat metres per semi:
DEBUT DE LA COMPANYIA
4, 7.
mariage
d'Hamlet"
Sarment
es
riu
Plató de ntívols, a 703 metres. Nimban.
SARSIIELA
mormamo..*::
una mica de les exigències de l'especLa presentació al Tívoli de la
tador que paga el seient del teatre, i
companyia de sarsuela dirigida
se'n va de dret cap a un escenari desOBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
ilprigat fantastic. Sembla que Sea.- primero actors Vallejo i Feral;
Hores d'observara 6: 7, 13, 18 horca
no ¿unten/ que ha d'aconseguir
ment dlgui: ara escriuré una obra pee
Sal-amere a zero i al nivel] de la mar: 76i'm 7621, 7633. — Terniämetre sec: 141, 189, 14 ' 3. —
divertir-rne jo tot sol, i porqué cs all- èxit extraordinari. Garanteixen
Termórnetre hurnit: 13'1, 141, 1;2'8. — Humitat Ice ntéssinies de saturació): So, 56, 83. — Direcció del
verteixin mitja dotzena de persones, èxit els prestigicme clements
mi les tundeas de beneclieció del SAGRADA FAMILIA
vent: W., SW., S. — Velocitat del cent en metres per segon: 4, 3, — Estat del cel: tapat, nuvolós, talegren la companyia
tant se me'n dieta que la galeria
A
ies
sis
nimlina,
alts-cúmuls;
mlunuls-nimbus.
Divendres
Sant.
—
.
pat.
—
Classe
de
núvols:
nimbes:
cíamuls
de
les
tonta;
cara
de
l'ExulIrr nou.
Josepeta Begatto i Concepcia
Encara que Sarment afirma en una
del mate. Via-Crucis pels carTemperatures extremes a rombrat
tes Mitra de glòria, etc.
des- Baque, premeres tiples: N'Emili
Mínima: 132. — Mínima arran de terra: 120. — Oscillació termométrica: 6'o. —
conferencia
que
el
teatre
rera
de
la
barriada.
A
les
deu,
192.
—
Máxima:
PARROQUIA DE SANTA MARIA
drell, primer tenor; Emili Saga
Temperatura rnitja: 162. — Precipitació aignosa, des de les 7 hoces del dia anterior a les 7 hoces del
Missa de Presantificats i proet iure per al gran palle, jo no el cree
DE JESUS
ha, primer benitos.. i Pau Gorga
tan innocent de pensar-se que "Le
cesad per treure Nos're Arno
dia de la data: 02 milimetres. — Recorregut del ventt en igual termas: 132 quilometres.
mer balee.
—Dijous Sant--A les den. ofici sodel monurnent. A les sis. ofici
inarage d'Hamlet" sigui per al gran
Debutara el dissane de G16:iz
lemne, amb assistencia de la lt. Iltre.
A les set, funció
públic; és molt Inés probable que Sure , T eyebres.
,
(1
a la seva darrera estada molla rnent pens: d'aques ta obra seva que no l'estrena en aquest tenme de
Junta d'Obra. ami) Conmnió i platica
a aciledat amb sumopel re- feas a dos quarts de deu. A les deu,
oc
i
andes i companys de treball, pasta d'ésser una ,hlaisanterie literaria. del mestre Guerrero "LOS Gav:••,,z.
prerseal¿ria pel senyor rector, i proverend doctor Pero Ginebra, Missa solemne, cantant els fidels la
cesó pe: a entine:1r Nostramo al Mocoas lambe una representació
De les obres escrites per a un púprevere. Adormiló del "Li- missa "Fons honitatis"; a l'ofertori.
de la Companyia del Metropo- hite redult hi ha qui en pensa que cl
numere.
"0 filii et filiae", i al final, "AlleCrucis".
guum
Tarda, a les guatee, solemne cant dc 1 Dissubte Sant. — A dos quarts luia prallte".
sobre aixia
lita.
sel1 • Ion és molt relatine
Maitines i Laudes per la Rda. ComaEl cotxe esteva materialment no rrehi facie. El públic obeeix a
A la tarda. corra tots els diumende vut. dei metí, benudieció del
nitat. A les mee es fera llora Sama,
robert cte rama i de corones.
coasuetuds, a ruedes; el públic es eicia
foc nou, ciri Pasqual i fonts ges, a un quart de cinc. Vespres cancantant - re trates ara' apiata a Yacei s'adapta, i tota cosa que de moment'
baptismals. °fiel de Glòria. Co- tades; a les cinc, Punt doctrinal; a ABANS DE MAMAR HA FET
!es
sis
del
mati
—
A
o li
Divendres Sant.
A LA TARDA
NOVES DECLARACIONS
munió general. A lea sis de la dos guatas de sis, Sant Rosarm a les
li produj e uta efecte inesperat,
CONCERT CRICKDOOS.
la
processó
del
I
s
dir oposortira dds joeepet
de l'Oratori Parsis,
la
(unció
präpla
presenta
temes
i
maneres
de
El
president
del
D,rectori
va
A dos quarts de quatre retarda. itii,=ari•
Malea Cricklmorn, el ge
Viacrucis de les tres parróquies de
a
les
que
té
el
costa=
de
veure
vo. amb rneditació, lletanies de la MaDiumenge
lo
Pasqua.
—
A
pel
pasades
passar-se
ahir
al
mati
reacia
sultava dificil transitar
violinista. l'iMustre rnestre
Gracia. senda: el elles segfient: semiles cut!. Mieses solemne de Co_ re de Den i sermn. alternada arab
visites al seu despatx de la Ca- li de l'ilaapital Clinie, que coa' cada dia. és eviaent que el desoriente, qui tant deu Barcelona per
da del Temple. carrers de Septimania,
sincer, acabara
set. Via Caucis.
es
música
i
canto;
i
a
i
i
si
el
púlale
sol
Raer
pitanta.
P
o
els
voltants
de
l'ed;fici
eslava
cecea aetatitats que desAt
'Val:rana. Guillern Tell, Les Caro- munit5 gac '- ' 31 cantada D el
:i
Dilluns de Pasqua: Al nuaui caes
Dinà. acompanyat de les nu- invadil per molt obrera i cu- per conieesar que rensopeix o que na
Pie.
en pn, tiP la cultura musita
lines. Viti,nin, Breton de los Herreros,
el
Diere:la:e
de
Pasma.
Tarda,
a
les
fa
rodar
el
cap,
i
que
en
definitiva
la
aenyora
hatonteas,
a
enaa
riosos,
entre
ella
quals
abundaLLIGA ESPIRITUAL DE LA
en especial en l'escota de vi
Sainearón, Astaeies, Esrneragda, Vertres, Catecisme; a un 0/1.111 de cinc.
ven les dones. Els ranas de flors li agrada. Aquestes cases les die per qua sabé implantar durare.
Teruel, Menéndez Pelayo, Traces- MARE DE D'U'. DE MONTSER- Vespres cantades; a ir.> cine. Part rOtleaaa de Maida, i a !ea 4'20,
explicar-me i per explicar el iracas de
antomdb.'1,
va
aniprendre
la
arob
dedicatòries
en
e
s
icoron
set ans-s que bi va malee, 5
sera, Salmerce. placa de Lesseps ; enRAT
doctrinal: a dos qua , ta de sis. Sant
"Le mariage d'Hamlet - al inane
marxa cap a . Cambrils, acom- afluie., ea gran nombre.
visitara dintel pees ateatrada a remlésia. En la processó se
Barcelona. No és cona creuen alguris
entitat prega en Rosari i despees rAssociació fk, la panyat del marques de l'AunoAquesta
l'aglomeració
de
A
eauaa
de
aquesta
vegada seria per de;
seguida el següeut ordre senyors, segran manera ala aenyora que Bona al ,:at tindrà la seca funeló arosque l'obra sigui ensopida poca-salta lar els coneurrents als conos,
in baroel
bari
i
i
Geltrú,
públic,
va
resultar
dificil
oroyeres, cc:arenaras amb häbit i tira
o
que
sigui
simplement
una
l'atina;
jo.
turnada.
inscrita
en
ei
Ron-nata
estiguin
el marques ganitzar la comitiva. que es ponessa de Segur
qua la Associaria Intima
la Ilatge del Sant Crasa portada pels
ge a la nostra Santa Muntanya,
sa en roana a des quarts de en el nucabemil eriteri, cree que ele
Coneerts erganitza periadi
coseos de Portants de les tres parrótot
el
contrari.
Cree
que
es
robla
que se celebrara els dies 26, 27
Sembla que el general Bar- cinc; obaien el pa: cine batement a la Sala • Mozart.
gules, els prcsidents dr les Associacions
mes
irnportant
del
tcatre
de
Sarment,
del
mes
corrent,
que
se
i 28
rera també anirä al pare Sana dors de gran gala de la guarAquesta sessia Crickb
religiemes de la barriada i la presidanque és una de les millors obres
El número que acaba d'aparèixer dissabte vinent.
serveixin assastir a l'assaig dels
d,a municipal tnuraada i la ban- i cree
tinilaa electo la tarda del a
cta, remada pels Rends. P. Joaquim
trances.
el
modera
teatrc
qual
tindrà
llar
avisa
consoadar
a
ve
el
chntics
Terra"
del
de "Bella
El el sopar, arnb qua abans
da fflunieMal. Desprjs venia la
de la Salva, O. M. C.. i adaració de
menge. die 27 del que som.
M'explicare una mica. En prime;
a dos quarta de Nuit del vespre, gran prestigi obtingut per aquesta no- d'ahir la Junta del Cercie del clerecia amb creu alada i els
la Imatge de Jesús Crucificat.
fino el dia abana del cnne
G3
lloc
"In!
mariage
d'Hamlet"
no
vena
publicació
gráfica
catalana.
La
a
labIle
estatge
(Baix
de
San,
marques
el
Lima obsequia
cadàvers deis deu desgraciats una obra absolutament original; si ens s'admeten inacripcions al a
Dissabte Sant.—A les set. tenedicció
presentada>
és,
cona
de
costura,
esprinc.Mal).
Pece.
1.
d'Estella, sembla que aquest va obrers, que sortiren de! Dipódel fon i ciri Pasqual, Profecies, Lene1,71K !oca; ek ches fein,rs.
analePARROQUIAL DE SANTA MA- plandida i el text selecte i abundant.
prornetre, 2.000 pessetes amh sil, judicial, per l'ordre. se- ist iixem una mica, trobarern
n 7.
dicció de les Fonts Baptismals i ofici
entre aquesta o tira i el modera
Cal
esrmentar-nr.
en
primer
teme,
gies
RIA
DE
POBLE
NOU
destinacó
a
les
famílies
de
les
de GlOria. Tarda, a dos quarts ute
güera:
:catre alemany, i cspedalment
la
portada.
a
quatre
tmtes.
Es
origi11.5S:D1
lo,
Ofici
i
Metropolità.
Sant:
A
;es
D1j0L/3
vierirnea
del
set Rosari, estació i cant de la Salve.
Fermi 011er, ra mas Lebranmate:e de Ben-.
en tre aquzsta obra i
Ccavén;6 general. amb plateen P re aa- nat de reminen: pintor En loan Lli- CASA MUNICIPAL DE NIISERIco, Andreu Airnaran, Jeaus Jai- nard Sbaw. Recordeu. per exeraple,
ratreia. gee faea el rastread eenyor mona.
NOVES DECLARAC/ONS
bus, Didac Dominauez. Segon -Me:1 arad Supeernan - . Bernaie, Shave
CORDIA
També hi cellaboeen els chbuixants
recto:: Distribuida la Santa Comunió,
DiLahuerza, Jaan
diari d'ara: paseada,
fa reviere a la seca manera—duna
Dijons Sana: A dos quarts de reo es pareara Nostramo al Manurnent. senyora Jean Junceda M. Llavanera.
Co
¿ o c01(g)a.clii., J.(hora nava), Ot.e, solemne anab Co- . A la tarda. a les Caere. cant de Mai- Mezquita- Amer 1 J. Va leea l s. A Inca
- - i st ita r tica anm unano.
FESTIVAL DE SARDANES
Joan
"En el moment de marear a
tiaordidiri,intent mode m , — ie3 Sigumunió general i procesa per portar tnica 1 Laudes. per la Crimen:me A a més. porta reproduccions d a quaVeu's aqui el preerann del
casa
la
baroneaaa
de
Malda
el
s.ratriaayl,a
idea:
.4na
i
de!
,
pp
c
i
Drüa
E
sbladslui
fbadrrneer:iorlIscasp
?xe,iirsrecnionn
ptree
de
Dienta
(taixeras,
al.
LineaDen
/unir,
.Noetre Senyor al atonurnent.
les set, funció de les Set Paraules. dros
res de
festival que en cornmemarada
geaeral Primo do Rivera, fou
dallanatu Pasqusl,
Con:ea:2,2°r. En "LA:
riera. P. Torné-Esqu ir
Diver' dres Sact: A !ai mataiea ha' . L'Orfea parroquia! de Sa tun 1..5eila
ene aniversari de la fundació del
ernpres per alguna periudistea
Tac:a:irme
ea de: dia abans, funció de PresanSarment
segueix
interpretará escolles C11;11.3, propis de Duran i Campa E. Medren. J. Guarlet.
trent de la Sardana ha organitzz:
i manifesta que es:ava molt gneis seguIen la; aespaaaras semblara
.
tifieles zmb el cant de la Passió i l'ame ac s lca rt amb el can , de la Pas2111 . leo lag
mentazIa emitat per tal créese- cel
atrafegat ama 1 organazacal fairiliea.
dels Improperes i prcecssú per a sió.
Canté els retrats de la !enmara Made
Shaleaseeare.
dia
a resume de fOrfen Granare ei
treure Nostramo del Monument.
L as presdancia del dol estaAra. que al") que en Bernard Shae;
Divendres Saut: A les met emula. rin Ros:lneol de Plenas. de Casanava, dei nou parta Caló Patribtica,
en el qual te fonametaades mal- va integrada pel general Bar- és dent enser:nada i saludare que ve labre de G.ória, a la ala:
AVIS, Pel mona de serva' res - la processó del Via Crucis. passant . del pacta Caeré,. dels múrice StraPrimera part. — A caerce de
les eaperances..ate g i que enca- rera, general Lossada, el doctor de les peofundes esal l i gnas de: Pensaglésia forana de la Casa per a par- pels carrera de Mar:an Agulló, Pe- : nansjen 1 Saura., des actora Eniae
tres seeciane de l'Orfea Grade:e
en
S:rtuent
és
sensibilitat
maroqulal de Nostra Seneora dels An- re IV, Passeig del Trienal. 'raulat i ' Bnreas 1 Glovarni Gro-te. 1 dels come- ' ra que aqueat para no tingui López. en representacia dal bissena
r:
"Vliiant la .5cm:era - e Balcel l sgels, les funcions es taran a la Ca- entrada al temple. Després de la pro- ' diaerrafs Pareasen Crentet i Anelles , rea que acure ami) la Ta.aill :Ja- be: el senyor Alvarez de la
laltis s a i delicada grizia epakrmica;
neas que es fonen - , lalcrera:
en
formaran
para
la
\ayer.
per
en
Bord
pella interior,
Szement
s'equivoca
nitrquica,
Campa,
el
cesad, serrna de Passió pol reverend Mestres.
pa11ü7
per a:
plec de l'ermita". Rana; "Sar
TINENÇA DE NüfelTRA SEsenyor recta. A les deu. Orle; per
tenle de can comaromis dan
La tajan-fiada de modem paesenta majoria ales bornes d'anide ala. la Manear:un: t a l t Diputació; agafar
jint". Beso: "Esticznea". ltive
fer
e
la
Univisesilat
i
N.,
era
paasibe
—
afane
rector
el
r;
e
.j.:YORA DE MONTSERRAT
models
de
vestits,
eacells
•
el terna de fleiiit.a.
a " " re N '' ' frama '' tel Mali 'll ''"' •\ abundatus
"De:semi - . Jara.: "aa Me". Cede
la tarda. a les set t tidra acc la iun
i raen:en.o t de ta 5 rp,n,-,rs ca;e5 ca . papneial a nóse de per.:,oi,ea rap enparaaa de Pulirla.
(Guinardin)
Sarm e nt és dono
La tamptaLiaa
"La rasara edema". Morera.
Tambe ticlneuravecet el geneneutros, a reenys aqui a Ilarze' Djjons sant . A lea upa ala , cié, de la Soledat de Mama al peu en
audacia i d'una Ileialtat exameedanaScgena part.—Per la cona Al
el co_
Hi ha una escatlida infarmacid . inna que la majoria dels harnes ral cap irEsaiit !fajar,
periil ittunincri t que li
ei solemne, cantal per la cape- de la Crea; atatalla ia ' il aral) el ri:,
rmaaari general de aigliancia ries; corre dita. aquieta audacia es, Pera dr Fimaeres.—"La llena riu"
de
J'enea
eran
a
la
Lliaa
o
aúnROSari.
171t11,1Ciá
/
SedT1U,
,
crpsp,rt,.
,1,,
11;bre,s
d'eg,ecu,,,te,,
de
.
del
Sant
,
de
la
Catedral;
a
continua,Ila
els
trena), Serrat: estrena de tret.
senara: Caacillao. Venga:ayer di- agafin
que fará el reverend doctor Joan resina:acr. etc.. ete.
cid , er ä cdildc a t Ncetre Arn o
Ira la Lliga.
revela des de les priracres cecenes.
It,f,.,nrAs.
Eapera qua ls Pre'll preS- recio: ilel alaropoliiii arana- Snernent la relente d'esa criatura in- ressants tardanes originals dels 115
Poesie; dr jocer Cerner ; X. Viuel monument.
tres Toldra. Serra i Casanova:
Dlssable Sant : A les set comeneara ra , un coste d'Arena; Avertveaket i
tard el Km alait rie ra,u pannt 'secta!, aanyer Terrades: els
'Tarda, a les cinc, exercici de
eete l ent que juga amb un ganivet esna de 'Les naces d'en Manche"
l'Ajunera-imanad
bdió de les fonts bats
pimals. artleles de Vid. R. Seurre. eta.
irr
! que ea les futuras elermliene, es_ rana
qur
si
pd,
libra santa amb intermedia. la ene:cc
:une
i
que
no
saja
dielde al Fmnent do a Sardauw,
qUen
1a t ecnit ; de la Maaconinnitnt. t
Fgrlertuni. finalm ent. el lee té, not- , pera que ab eaiairà 1rP'S
tenerel i poétic d aqvast
.de musica litúrgica, i sumó ESGLESIA DE SANT FELIP
Pera
sardanes per l'Oafea Crac:
Etrillo; eta rei
sor. majar rellana del m'amero: ura ca- , no gas al faix;sta a Ilálla. Conde
trcridevinaire
seu
del -mandat ', per un Pare de
autor,
el
NERI, DE BARCELONA
ove
la elah Antina Pep: -La nit de
sirad, aaa. Da- l
5 :.: re
qur lea elimeiona es Tatersa ;afame:Tia de Caries Cara-vila
:lana,
esmela
tan
y
la Companyia de Jesús.
coses
de
re
mor",
Morera: -.tt en Clavé -, E.
lea
Dijous Sant: A les deu del mati,
nou. perquè 1113E:1. i Salas Anton.
i Cl vagin salvant
Di % endr es Sant . — A les set- Misia Selernne arel Comunló. tras- '° b " "El ''' Í'''s." '1' C'' " or' ' 'a a la ran amb el ecos
cl duguin de la
"L'esaluada". Larnaert, i "La ice:
l'aconlpanya11
mutge.
A17;)
eis
Confoao,s
re
de
la
Cintedella.
rane
tenn".
enge.
vol
a
l
eo
a cada moment amb sehieó
via- er li gas davaiaf el monurnent la t de Nostramo at M,,nument, Ves- tn e
anaven 32 representa- ayas de la fantatia, anal, una paraula l'Aibe.a", Morera.
eat repre:, enta un
i a les deu °fiel propi de la ares 5,m: t onadas 1 aa , pdjan, mt :,.31.. Acn e s,a n efe.rmaes5 va aeompanencla gre., saerifi,ri perlish no tina neent hi
Tercera pare — Concert de con
entitats
da difarentes
rependuint
ran;cs,
grif
CiOrIS
amb una rialkta aguda.
diada, adoració de la Vera Creu mas. Tu/ da, e les imante, solemnes d'interessants
baix pel celebra; concertista En 3 C
l'empresa del Me,- plena d'enlodó,
1 m'alla reta
Palpa'
i
la
famosa
del
obrerra
i
/tricotó
a
governar
siga
plaça
que ressuseita Serment no
i procesad per treure Nostre Maitines i Laudes.
anaversal. Cada re- L'Hamle t nou. no delmere, tu premisa, Vera.
altruns masoa el rair.andre al tpaporsi!it Tr
tnere i eh e l acis e'r la Cheadella.
Amo del manumenta
Divendres Sant: A dos quarts de 1 •
Acabara :a festa amb una aal
una cara- dia rCS de
prasentneira
jinetava
una
Terna"
es ja reahnete
"Bella
Poder.
shakesper,;%;
Diaaabte Sant. — A les set, set del cutí, sermó de Passai; a les
ile sardares al pati de remar-en
le manifeatar que na. arnb senhd a .s dedicataries. ni analitza
Dawrils
"personatge
origina!"
de
Sarment
benedicció del (oc 110U, ciri deu. els Oficis propis dR din, i des- 1" . a r"1".
tase social.
Com ja hem dt abona, en mig un
Ir a ba l la 5P i 7.0 lores d'arias, aca. . .
atub la preocupada de l'HamPasqual i fonts baptismals. A pres Vespres semitonadee. Tarda, a
d'una gran genaracid la COMI- construit
lla
aromiadaal-sa
dala
perioetern.
Prcleia
dir-se
Hemlet
o
un
des
resades,
i
a
les
cinc,
les vuit. mie.,sa de glOria.
Via Crucis
Organitzad
e
lot
per
la Comi:al0
al,
i
PEospit
ortir
c
chatas. dient rine desatinars po- tiva
1)e
qualsevol.
Fament de la Sardana del Centre
solemne.
HOSPITAL CLINIC
der tornat acial a Ea-erdona." pea earre.r de Casanova haivä altre nata/
marinos
d'Hamlet"
fet
que
"Ine
El
cursionista Rafe! Casanova, tindti
En les funcions d'aquests dies hi
Dijous Sant.—A les deu del
DEMANEN RELACIONS JU!iris a l'eaglasia parroquial do
mata ofici solemne amb cornu- prendra part la Capella ,de Música RADES DE LES ExlsTEC:ES ONND.M.ben•n•••n•••n••....arr«...som..mua.nerro Sai:t Joaep Oriol, on la Cortu-. (leal una oiga on hi ¡mamen unes Sri- a restatge social de l'Orfeó G71:
mes
que
han
estat
judicades
dannint
el poner dia 21, dilluns de Pi
nihil canta una nitre absoda
nt6 general; finida aquesta de Sant Felip Neri que dirigeix el
DE PATATES
l'escena d'una manera remarcan% tia
Florida, a la tarda, una extraed
,s'organitzarit la procesad pe.- mestre Lluis alinea cantant la M'asa
acompanyan ! la COP.li!iY11 fina la abra cosa que comntlear :a (antaEn el termini improrrogable
da audició de cardanes a Zkr ••••(
acompanyar Nostre Arno
del Dijous Sant, i a les Maitines i de 48 hores. -tata els industrials
a la ranionada del 17a1T2T
sia del poema de ;can Sarmnra, no fa' caba. La Principal Barcelonlea,
annnument.
Laudes de la tarda. responsoris de d'aquesta capita: que interveDorrell, en carda la dan era allitfieullats" qual exentara el sentid/a inere
Immeraattireent quedara es- Palestrina i Victòria: "Christus (ac- non en el comed' de patatas,
anan. Allf ‚me - nteix tul (ata del dol altra essa (pie "emane -li
a la solució del seu drama I en
prez:ama: "La cantaire de F
tablerta una vetlla al Sentía,pren g ué coratat, desfilant lote per
tos est", melndia gregoriana, i el
hauran de presentar al Coticen
aixa Sarment es resol un problema do
Monis; "L'ameellern Rente:
la cornit,Vil, durant una hora.'
aaternant devota, doctora "afisarere.". d'Al l eemi; i el Divendres civil, aecrelaria de la Junta
técnica de dramaturg, i &ha de o n50C.
alumnes d'aquesta Facultat, Sant, al mati, "Pasei,5". "Improperis" Provincial de Proveïments, reAmb tot, taiits continua. feasar que Sarment el resol noble- la pasta". Serra; "Canal de
sierra ; "Creada", Vides, i "Lk
tornara cada miaja hora.
ren essent portats a pes de
i "Tenebrae fac t ae stillt", de Vietb- ladeas jurades d'esiatancies,
literal
dies
tata
la
digiatat
tina", Bta.
Tarda. — A lea quatre, rds da, i altres tnelodies gregorianes.
AL MATI
breaos pels obrara fins a la mena amb
amb especificació de quantitat
la importancia del tema
de Maitines i Laudes, hora
La familia de l'obrer Manuel Placa d'Espanya, i alli foren conscient de
Disaabte Sant: A les set del matt, de cada elasse i preu d'adquiQuan
acabem
de
vettre
el
tercer
acte
ganta, nraenitaant Lacte .
Fernandez López, mort en el posats ala collats mortuoria, i
benedicci6 del (oc nou, cant de l'E- Bicha en pura d'origen.
de "Le mariage d'Hamlet" ens adopena de Nostra Senyora del Pi, xultet i alees cerimònies. Lletanies
La qual cosa a'adverteix per trägic accident del Metropolità, pel Parallel i carretera del Mor_ nem que aquella criatura que juma
eantant-ae l'eritema escollits
rot,
passaren
al
C.ementiri
Non,
cal seu cadàver i
va
reclamar
T
corteixement
dele
interessats
cantadas i Mira seleme a dns (marta a
amb un ganivet esmolat és un home
moteta i rearma a carree del eai aquests han de tenir present .sollicita autoritzaera per efec- en rebere.n :sepultura les inforel pohle la Mida
entre
mans.
,
de
nou.
eantare
que
sap
el
que
ta:,
Dilecta:PM
pella mejor de l'establiment.
latir l'en terra ment amb carae- tunadas victimes, e) pits de les
des_
que si deixttaen d'efectuar o
Jo em miro 'Le mariage d'Hamlet*
de la ciulat
Dive»dres Sant. — A les vnit "Cuna lubilo"." Immeliatameat
falsejaven la declaració corres- tea partieular, que fragua lloc (piala per les VIPS
malabarista(
iAl BASPAL
la
Masa
Solemne
es
donara
uvas
de
ahir al mata a los once. Lactas constituí una sincera mandes- com un experimeat de
'del ~U, meditaeid i serrad de
ponent,
incorrerien
en
les
santeatral ben reeixit, fet amb elernents
s'organitza a 'l'Hospital ClInie tacha de del.
'Partsid; a lee deu, el Divina la Sa grada Centuria.
13,
R.
D.
cione
preceptuadee
en
el
a d'una qualitat pottica superior.
Almenar. de Pasqua: Al matf, mita
E. P. D..
apompalayaven al difunt (Ins
, , Ohoge, umstant-se el 'Paaalo",
de 3 de novembre de 1923..
protea
cada
olida
hora.
des
de
lee
do
l
Vaya
Grau
the ti

1 gerat Primo [le
Rivera a Barcelua

La 1\1..i sic
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Les sarrine

proveïments

L enterrartient de
les victirnes del
Metropol itá
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Urbanista,

EL GOVERN bEL DIRECTORI MILITAR
S'IlA PERMES DONAR INFORMACIONS DEIS TREBALLS REFERENTS
DE L'ASSASS/NAT DEIS DOS AMBUA LA CAPTURA DEIS AUTORS
LANTS DE CORREUS
DURANT EL DIA CORRE GUE EL RUMOR QUE HAVIEN ESTAT ,DETINGUTS, PERO EL CAP SUPERIOR DE POLICIA HA DiT QUE ENCARA NO
ES PODIA ASSEGURAR CONCRETAMENT
doble assassinat i robatori a l'exprés d'Andalusia
Del

ren: —Ja et donsrem brasa propina si

diumenge et veletas per agui.
Els senyals d'aquests subjectes coineideixen amb els exposa:s anterior:a/ala
tense ampliar cap nou detall, però asMadrid, 11—Ahir circulä per Ma- segura, sense dubtar, que el coneixscrrid el rumor que la guardia cl
ria si els veles.
baria prestat a Toledo un imporAlcazar d Sant Juan. — L'oficial
tast servei relacionat amb el crim
de coreen senyer Furavi manifesta
del Correu d'Andalusia.
que tot el personal que fa el servei
Segons aquestes versions, a rescorreas en l'exprés ta el cortutn da
taca', ferroviaria de Toledo forer. de- de
(limar en aguesta estació un pacaret
tinguts tres individus considerats
de correspondencia, i en l'esmentada
ce.n1 autors de l'assassinat perpetrat
nit na remeteren res.
al corren de Cardara.
Eloi Litio, visitador del recorregut,
Un dells aconsegui fugir i la
din eue, en campar la seda missió,
gn:'.ad:a civil, ajudada per la policia,
va veure tascada la porta del corfa gestions per procedir a la seva
ren. no rotant-hi res d'anormal.
captura.
Cinco Casas. — El cap d'estació
A la Direcció de Seguretat nega- manifesta Paveo scr.M. ()U- al factor
ren ahir veracitat a aquest rumor,
que la nit de Fu baix& un borne del
pero avui ha continuat circulant amb
tren, el qual portava t:n vestb clar,
sistència i avalat per versions de
persones que poden considerar-se que anava amb un paper a la nia, rei que,
molt ben assabentades de l'assump- corrent el tren cle (hit a baix, s'agafa
en posar-se en manca el tren
te.
a
la
porta
liltitra
del
cotxe
mr,taurant,
Al ministeri de la Guerra sla dit
l'esmentat co..xe
aeuest rnigdia que la policia havia no podcnt e.reci,ar si
aconseguit detenir els autors del correo anava o no apaga!.
No despatxà cap ballet per al tren
barhre crim comes divendres.
número 92.
S'afegia que als crin:ir:11s sele
Herrera. — Pene Clarece diu que
N:a trobat SO,ono duros en bitllets del
estant al m'e, de randaea esperant
Banc.
Ha estat detingut Francesc Sato- el pas d'un mercader:es, veje Ira irld:vidu que li ser-M:â que venia de
per. Iladre perillós, considerat corn
en dels pressumptes autors del crim la esa del tren amb un portamantes
a la ma i un ebjecte a l'altra, 1 en
del cotxe de Correus.
arMbar a eil li pregunta si aquella
Ha estat reconegut pel xofer corn
re. deis individus que porta la nit eetac n ei era la de Manzanares, i
sentir que no. recala. i no pegué
del mim des d'Aranjuez.
La detenció ha produit gran sen- veure si pujava o no, per la fesca.
Que en el moment que va arribar
el mercaderies al disc, arrIl lins al
MES DETALLS DEL CRIM
tren un abre inds vidu d'estatura reMadrid, 16.—A la Presidencia han
gular. fornit, amb gorra i vestit gris,
lacilitat la nota segnant:
que creuant passi el ves ,.ibul de l'esAranjuez.—EI senyor Luengo, in- tacló ; que el factor va acostar-sc-li
terventor de l'exprés, diu que, en ari ti preguntâ ces anava, digne:
ribar a Aranjuez i passar per davant --Quin tren es amie.se? —El número
del cotxe corren u noilcial ti va prete5, contesta. Insistint. pregunta un
guntar 5i anava molta gent al tren,
altre cop: —Aquest tren entra per la
contestant allavors el senyor Luen- via apartador? I en contestar que sk,
go:
dona mitja velta i desaparegué.
—Si, força —sense oir ni reme
Santa Cruz de Mude:a. — El capares.
tae Isidre García diu que no va noEl visitador del recorregut. Anto- tar res d'anormal.
ei de las Heras, amb domicili a
AillpliaCití sobre Alcäzar. — El
Aranjuez. manifestà que va vettre
conductor d'un automóbll del sercei
tres subjectes que per la part opapúbac preguntà on hi havia gasolina
rata de l'estació esperasen, ben rei el guiaren a Herencia, on cömprà
tirats, l'arribada dei tren, i que quan
un bidó a casa d'Enric Gómez, maraquest arrib à s'atansaren al cotxe xant després.
terma, trucant amb la ma, i en
A Alcazar nam d s veieren dos
concestar des de dintre: Qui ha? un
individus, perh en arribar a
d'zils digné un notas i cognom que
Herencia anaven cinc, que
ro recorda, i en la creenea que los-

sin iuncicnaris de correus segui el
reu treball, sense veure si pujaren o
no.
No pot precisar ds senyals dels
subjectes, però afirma que anaven
vestits de fose i sense alarte.
Josep Saranin, lampista de servei,
que viu al jardi de la Reina, 6, afirmä
ele va veure tres individus, un d'ells
gres, d'estatura mes aviat baixa, arnh
en snaleti, i un abre amb un portamartes, que trucaven al cotxe correa,
drentit un nom, i que no va veure res
mes per haver de marxar a adobar el
(4,11 del largó del darrera.
Just de la Peira, encarregat del ;eran tkc . r:c, que viu a Sant Antoni, 5,
va veure passar, a l'arribada del tren
22. tres individua donant una gran
Es dirigiren a l'estació en el lloc
anernmat Casa de la Parra. Que així
que arriba el tren a tarden trucaren
al cotxe corren, dient: 'Lozano!",
corn que trigaren una mica a contestar,
altre dells pronuncia un nom semblant a Cae o Ors, comestant els del
celee i obrint la portella.
Pujaren els tres individus sense que
er. posar-se en marxa el tren llagues.
tancat la portella.
Dels senyals dels subjectcs sols recerda que use d'ells portava boir.a 1
dos. !mrret.
el ,
J- p Parra, ne q so, domiciliat a rá
Plata de Parella.
1Dtt que en anar al sen' servei va
vr ee. e prop dr la ha' ,raca anomenada
"El Centro - . pn'axima a l'eslació sella. tres subjectes, un delle amb nn
malet ; de color de canyella i un altre
ana porta-mantes.
Tots tres anaven sense abric, i que
aixó ocorregué prop de les vuit del

r, eg o ri 12,:famora rn(›,,o awri n ;:r

amb domicili a la carretera
manifesta que abans d'arribar l'exprés. i amb molla d'hacer
d'entrar una saca de correspondencia,
va reune tres subjectes que a l'arribaria del tren trucaven al cotxe corres
Els tres individus s'acostaren a la
f ruiteria situada davant l'estació vepropirtat de Pere Novillo, divcridres. a les vuit del vespre.
Dos d'aquests subjectes anaven amb
hareet i an altre, ft,us bala, amh boina.
P reguntaren la fruita que hi havia,
comptant tres plàtans, pagant un d'ella
amb una moneda de pesseta i tornant-li
2 , céntima,

dn trinxeraire que a les ni" veltava per l'estaci6, que s'anomena Antani Pella, de 14 anys, manifestä que
can allà les vuit 'del vespre va vetee
tres i ndividus prop de l'estació vela,
i que en demanar-los alguna cosa
un d'ella li asee un cop amb un ione
.IPS portan, i gu queigacie U digne-

prengueren precipitadament la
gasolina, abocant-ne una guaratitat i prenent un altre bidó
sense buidar.
L'automòbil ern del servei
públia. amb el número 10.817
6 10,871. Ni els agents de servei en el tren, senyors Otero
; Fernandez Blanco, ni el personal que feíta els diferents
serreis al tren, ale gneis s'ha
interriagat , han manifestat que
durant el serrei hagin vist res
d'anormal.
In5porció ?acidar de) colxc-•

marren. El coaxe-correu que fria
el 3e.rvrti a l'exprés flamero 92,
el dia 11. 14 el número 7, i

apareix amb tal, l'interior en
desordre. Entre els taulells
treball. i escampats pel sól, hi
lea moltIssims sobres de valors declarats esqueixals, estoigs de jOiP3, caixes d'objectes assegurats i cines Cuques de
correspondencia internacional
aberles ami) navaja, i grosses
laqu e s de eang.
Al mostrednr del fons ariareixen contiendes ciarntint d'un
deis guixeters, i anab tata mira. les tulles grogno3, en les
gneis s'anota el despatx de valors que porta el tren, (luna
riel que indribtibl o mont bot reo_
litzat. se go ns iinpr, J ssi4 del

a un deis guate ni falta
la menee un plàtan eeneer i
una poma menjada a mossegadebes.
Al 11nr on era el cm:ay er del
senyor Lwann hi ha un bassal
de sang. Tarad s'ha trobat
una pediera de regular lemany
ansb taques que de mornent no
se sap de que cosa eain; eslava
sota d'un sec.
El vitea de la fincetreta del
costal dret te un eenyal palmar
eiamplet na o 11 mercal. Al
passamans. que va en direecid
cris tapetons del estat dret del
colee, apareixen senyals de
guaico d'es rorell claree, en por ció d'haver agafat el paenamane, terent la m b entre la paret del cotes' i la barra, i en
aquesta mateixa eirerriö i dainunt del topetó es nota perreetament. en la país i en el carbonet, una senyal d'haver apoiat
un, pantaló de vellut per In part
dele genolls.
Es vors que els quinques esencesos unes quatre
horco i Nr.111 oli fóra de Idoe,
la (mal enea indica que s'ha
intentat apagar-los, com ho
mes evident uns seriyals de
dile engraseals.
PER A LA DETENCIO DELS
AUTORS
Es preesegueixen amb gran
activilat els treballs per la pontaje per al descobriment
ES fan indagacions
per tols els pobles de 1,1
El personal d e l gabinet d'identificac'd de la D.reccid de Seguretat ha ahringut ele senyals
dar I illars del cotse.
El ju:jet e3rdinari s'ha inhi,
bit a favor deda jul. :s.:dicen:1 militar.
Diumenge fact detingut el taxim e tre 10."iii) que l'ondula el
mechnic Miguel Pedrero. Fau
concluit a la Direcció de Se gureta!.
Declare que divendres se li
pres e nte un settyor dernanantli si podia llagar el cotxe per
anar a Aranjuez, a la qual cosa
accep!. Volia portar al 5.'111
costat rajudanr, pera el deseoungut . 1i dlgua que després pujarrea dones i necessitarien
aquell nac. Arribaren a .‘ :rezar
:cense cap contratemps. El passalger mirava impacient rsent
el rellntge. Pararen a prep l'estas:6 i soparen a una fonda.
El dit sanyor feu pagar el zafen i qual aquest Sar g li digua que ja podien marrar, car
ja havien arribat els que eeperava.
Al COIX9 hi havia tres senyors
mAs, ale quals no podria reconeexer (legra a la foscor. Esteren tate molt impacienta i tenien moltissima presea. EI feren pasear a l'Escola de Vete.:
rinerin, an baixaren. aers dala
eenyars, (recetan( valencia',
d emana qnan era I unport del
vlate.e. que pujava a 210 pessetes; Ii tonaren tres bellote
de cent, dient: "El que sobri
per a tu". Mar-viren per la Ronda de Valencia.
El mecànic Miguel Pedrero
continua detingul. S'ha anal a
casa seea a cereer ele tres bitDele, i rolen foradats, cona
Ci hagu e ssin estat trets d'un
sobre e l e valare ele , Inrals‘, en els
quals, com s p. sap. tenen d

nar rosits arri'n un fit. sfra u ores
dels gneis qurrien assegusades
per lacre.
El senyor Pedrera ha dit
tants,er reconeixeria ele ,..cupants
4.1 In :tnrnòhf.
rusp,r_

per,r.n e ll (le evirecht;

a
va una persiana preelbsa e » el
epr ta . l. Al ensille! . do l'anglo

sos siabjet tes, ej.{ r- J-im un inihnido que al prn bin d'Ifrrenria
feei lll ä gasolina a l'irittimishil

dret d'aqufst tnat,!ex innetrn_
dar s'hi yerren doblare diferente.

111.7 itt

Pitillo a la Denla. i escanapats
per terra i a la !ante, la:11101s
de latr • rin i alguna
moreda
d'argrnt. L'altre mostrador i-1.-il
simui
la
porta
opo_
a
fons,
que ,•'Itia dv cci, lame
b6 té un gros nambro de sbporcei
la gos fraeltirats, tina
bibu.
d'agulles. imperdible,
teria i una petita navaja. A
aquest departament, dels dos
en que esta el cot,xe
per la porta central, éo an aparegué el cadàver del senyor Lozano, amb el cap apoiat da.
rnunt d dues saques i devant
do lo comuna. El sanyer Ore,
aparegué al pass:Dais central
('aquest mateix departainent,
cobert per saques ia nali lues
balee, una al pit i una altra a
la cara, arnb M.rdua de dents,
que s'han trobat al colxe.
(misia del departament
Al
de treball del senyor Lozano
Psi ha• un palear amb fragil, un panel. Una ampolla anal)
vi i tres pomos, tot això hateete. En Peltre mostrador, que
es la tang a del senyor Ors,
rete un paper amb dos pese

portat a prelänela del ¡oler,
el quid Ila dit rarvatnent que 11
semblava reeonffixel.
Segons es dio, un funcionar'
de Correos que eslava en un
cate del cerner d'Alealit senil
una tonversa d'un grao de conterinliane que comentaven el
surtes de Cexpra, 1 que un
¡Fells, que tela tres dies que no
apnreizin e la penya, 1 que era
ami' dn Mrs, un dia digu4 que
era melt Me/1 donar un bon top
al retie-norreu tan aviat cern
Ii ho propoeee algú sin pos atrevit.
Aquest individu ¿f e valentie, i
aixf roincideir arrsb la (.1m:braceó del xofer, en referir-se aun
deis ocupante, i e5.ve.r el Samper
valencie,

Les iletrncions sd,r mel: es.
Alauppe d'elles teman gran importancia, faeilitant (ladee interessants.
Ele ps lna"oe (re feren pertale a preaan e :a d e l direetar de
S'azur-Ola han ealrit la runieria
dele furneenerie de Correu:,
p1111, n?
Cos.
Sernhiut .1 1 1P "13 alters d e e rebateri concurren pprfe"tarDpr,t
funcionament dele frene. Per
aier fron delinguts divereos
ferroviaris.
Tambd t'oren detingute
eelafaders, timadora i en,, de
mela vida.
Tole ele detinguts que demostraren la cera innoeimeta,
heu estai posats en Ilibenfat.
S'ha termal una espècie de
bri gada provisional que esta
realilzant, una miemitl impartanflesima.
La peliria ha moetrat fotografiee de gent filiada al robes
eenvor Migue/ Pedrero. Aguce
Ii ha- serublat reenneixer á Francese! samper Velase.) com un
dele que puja a bautombbil A
Aleezar de San Juan ,
estat detingut el Samper

"Informarioner diu

,que

a

Marvao, a !a frontera portuguesa, ha este/ detingut un nutembbil que rnarxava a gran
velotet•at i estava ocupat per
tree individue kan senyee deis
quals co1nrideixen amb les dPle,
tres individus que la rancia
ceUrl.
Aquesta tarda els oeriodistes han
parlat amb el serryor Pedrero, que
ea un jove nualt thild. Esta molt
anesarat per llave; contribuit, encara que involuntariament, a /a fugida dels ceiminala. Ha dit que el senyor que li llogä l'automòbil per sortir de Madrid tenla vint o vint-i-dos
anys 1 vestia elegantissim. "'tenis
es dirigí a un altre xofer, que no
accepta per co isser seu el cotxe i
Ii rifen i a ell.
Convingneren el preu i ii donà

ordre d'altar a Aranjuez, pero abans
d'arribar-be 11 Ceguá que. seguís 'ene
a Alcezar.
Els altres individus no arrlaaren
fina al cap de dues horca d'ésser a
Alcázar. A Madrid li digueren que
els port4s rl Pa/ace Hate!, pera\ despris rectificaren i baiaaren al Por. eta de sis a set del mati.
tale; aix O
Tot aixó cstranyâ malt al senyor
Pedrero, cl qual abatas eeengegar
el cotxe se'ls queda miran,, pe r o en
vi,ita que ells se n'adoraren i es
pararen en actitud de continuar eaminaat ibis que marx,is, se
liart Ir seid im aoldat que passava per ella. Creo reconeixels si els
veies, sobretet el eue llogä l'automabil; din que té una ven de nen o de
senyoreta, una veu que no es possible coniondre.
"La Carrespondencla" dar que a
Linares la aa ana banda de Ladres
de trens perfecta:nent organitzada,
la qua] té el seu cercle d'actuació
entre les estacions de Santa Cruz
de Mudela i Espeluy. Mai no molesten els raterals de Linares, amb
els quals juguen al biliar o a cartea
i van amb ells al café, i ädhuc hi ha
qui dio que comerciants desaprensias els acolleixen a casa sena quan
seis cerca. Els que caben cot aixe, no
s'atrevirien a denunciar-los per por
d'ésser victimes de les seres mali1ee3. Nemés un industrial un cop
fati robar, i despréa düsaparegui un
dels de la banda, jura amb la seva
antistaneada, una tal "El Lugarcito".
EL QUE DIU EL CAP SUPERIOR
DE POLICIA
Madrid, 16. — El cap superior de
poi:da ha rebut els periodistes a dos
celaras de set de la tarda, manifestantlos que co concret, liras ara, no hi ha
cap mes noticia que les ja conegudes.
—La policia—ha afcgit—segueix treballant activament, encara que no
compta amb moka detall., tota cegada
que el xofer Miguel Pedrero no en
reporta cap per la captura dels aseassin!, ni tan sols sap que el que llogä
e) taxi era ata noi d'una 20 anys, ros,
amb els pórnuls deprimits i el nas
Encara que es coneix el !loe en que
ton abandonat el taxi, aixó no indica
res interessant per a la captura.
A darrera hora ha circulat el rumor
que els assassins havien estat defina
guts a Talavera, però no en (inc la
menor noticia, i cree que ha rlésser
un de tant, rumors dels que circulen
sobre aquest fet.
LES IlECEROlTS DE LA PO-

LICIA
Madrid, 11.—Dimart 3 la noticia cerrava nts cabarete i altres llore ele vida plegara( a una
(infla jara, rosca, alta i grossa,
a la qua!, en ele darrers ternris,
se Valeria vist, neornpanyar al
senyor Ore, qUP eslava separat
ta nauller • larirtriva una vlila
nnalt, desordenada.
punt que no (js ben clac
senVor Ore, e! qual
t' a
na terca viatjar en l'ambulancia. p e rme'e atril) el 9111 comreine Fernand.az
Cona 4 Sn1)111, cl rriglament
Cierrenc. prohiheix que farin
el vnitge en t : 1 e atxe cerera nit r e ? peNones que na
ambulanta.
sa elp si algun d e la asraeeins horca estar. del (513 re

Avut han declaren el guardaagulles l'isbahader d'Herrara, un dele obrera de la via Mr.
rea, el maquinista el fogoner
de l'enes, els vele no han
aportat, tap dada noraA la roba del aenyer Lozano
ht han trobat tres bitllets
50 pessetes, tina moneda de cinc
pesselea, cine dema pesseta i
33 (sentinas.
A la del sensor Ore una agrilla de brillante 1 un frenillo,
lambe dr brillante, mur cap
mnned3 ni cartera.
eenyor
Ha arribat el pare
Ore.
EL GelneSELL DEL DIRECTOR!
Madrid, te.—El Gonsell del
Directori ha dura!. cines llores,
La reunió ni' ting,ut imponteneia.
EL DESPATX QI/OTIDIA
Madrid, 16.—Ienhetirell Mae
cleepatxat arnb el Rei.
gegen
Dort Alfons ha. rebut el repite general de la regló, geneeal

aquesta eotnpti amb. la

una collabe•
meló per al compliment dels nus
fina.
El contingut de la "Gaceta"
DISPOSICIONS DIVERSES
Madrid, 16. — La Careta publica
les «alienta disposicions
Reial ordre de la Presidéncia, de-

datant que nn procedeix establir en
les Escale} teenilues dels funcieraris
cien cap torn de preferencia per a
l'ascens deis funcionaria nernenata a
tenor de la. Llei anomenaria de sergents, de ro de julio( de 1F115.
Una alma, ampliant deu dies més
el termini asmnyalat per Partirle 4
del retal decret de a de l'actual, quant
a les acn:acions judizials que. estaven
penelmts a la publicació del reial decrea
Un altra, recardant als sots-secretar j a de Guerra i Gracia t Justicia
l'immediat i evade compl'nrrt de ea
que es direesa en cl reial deeret
al de desertiere de 19,8, referent a a
plantilla definalva de:s agutzils de
l'Audiència i Jurjats de primera instancia.
Un falaguer telegrama
Una altra de Financea, autnritzant á
del president del Directori la rail social Fabrica Falda S. A.,
alerten], 16.—A la Presiden- domiciliada a Barcelona, per instalar
tia han farilitat el següent te- a l'es:rentada capital una fabrica ¿'allegrarna del general Primo de cohol dermaturalltzat.
Rivera al contra-almirall mar. Una altea, desestimant la peticid de
benefids de la Llei du 2 de mara de
anee de Magaz:
"Surto FtVili cap a Sama molt rete, fiar-Mulada per la S. A. Mantasatiseet de l'esperit d'adhesió factures del Ferro-Ferio Espanyol, dod'aquesta ciittat i les neves con. miciliada a Barcelona , i desestimant
poraeions, així carvi dir la guar- igualment la multitud de coacessiú
monopoll per a la venda de ferro-eerie.
De Eomenr. — Erial ordre, &sisonicGileiebro el brillant resultat de
sant que s'observi la norma estables..la renovació d'obligacions del
.Fresar i que la pesseta hagi ta per la practica per al pagament
seguiti Peel ant en eelnejó al P a - del; expedieits d'expropiada de teracd. 1 rdeensy s dm'bola ra7.
salades
ic ió ictucexcesuotb.
s forsat ra n Ie ci oenl fiaraiça eno dnenm
tr6

CiT
OLOT
Noticies diversas
En Jcsep Negrell, casat,
anya, encarregat de la fábrica, sti;
lettrieitat que En' Josep Dominas_
té al vetinat de La Canya, ting$
desgracia d'ésser agafat per Mg'
earretja, munint als poca ~ter*
d'ocorregut liceident.
— Ha començat d'actuar l'asta
pecas arrendataria de les Inealitatis
dele empectaeles pública. Tenia' entes que el *tu debut °halagué un

mone da

-err' per a l'aproeació
servi igual ''sen''.
rlit de l'Estat.
trametime m «3 2 aimport deis presi
eeseeegi
Scl ui reePeell,
a , nipos tos per a la presa de d des i
ment segueix vin i retareat per

re sporanea en la nostra ardua- formuló dels esmentats expediens a
, ac da provincia.
cióLafina rnare.
orhositat seperatista
De Governació, disposant que es
sha redllit a un "TI. publiqul aquest ¿han oficial el
eeeene"efelle ales 'M is la "ni" prcgrarna que slneereex. per al prilat i la superbia feto pensar en • mer ten-cid de les epreicions a ingres en la primera de les categories
posicions erninent
culta maese del Cos de Sectetaris d*Ajantament.
La sensa t a
c'brelrelle Ilratbae!:;'ae'' tan'nu!'ivi'''''''13'ins'-'1-111()"
Pern
Sir PleTeeee' e
rada (le tata actuar: id torro-

D'Instrucció pública, disposant que
partir de) dia 17 del mes actual ,
cornenci a campa - se cl termina de
a

d rrera fiord

SA
O DE RESPON
DEPURACI
BILITATS
" "Gaceta publiMadrid, 16.—La
ca una reial ordre la part dispesiti-

DE MADRID
Sagnant succés
QUATRE MORTS
Osca, 16. — En una eaeeta
del fefrroearrtl, aprop de Monzón, ha ocorregut un sagnant
succés.

va de la qual diu aixi:

Una gitana hi entra pe robar, pecó la zup ia que hi baria
ha pogut fugir i lancee la ene-P
caQrrueegaed
d'
i gs nun
sa cies
t tdr aac°a:
a-ara rga
iimeenn. —
aquell moment
tana a dine,
err dreepeurrinlies srlreealnpscaigb riiit.aaints- ha arribat el marit do la gitana
de
dientot tpod
a;sCs: :as /i2aBe irall
i d e lalajuenotin
d
)li a
de fa c niraariir/itä
cndenrrterenia
p erò
tonera i del Comité executas perma- p„ anib
d ita e Junta,
.agu , s tD prer der
a drevestida,
lladiarribat.
guiir
aa ei una parella do la
z,l pests
re á ri
ideegalcaióq ue
i en obrir
caseta un de.Itts ha estat mort
militar i en representació del uf
por la gitana, la qual ha mort
Directori, de les mes amplies atrie
d'un !red l'enría guardia civil.
badana en r lació de la comen que
COs Per formar la dita
El gitano s'ha suicida!.
se li as igni.
MiSaió són nomenats N'Antoni CuMES DE L'ASSALT DE L'EXbit i Muro, magistrat del Tribunal
PRESoD'ANDALUZIA
Suprem, i En Francesc Aced i BarCòrdova. — (Rebut, a tres
trina, comptador del Tribunal de
quarts do tres de la a/ahilada).
Cerques del Regne, haeent d'actuar
Maigrat la reserva de la pocaensecretan aense vol el funcionadieta sim sabut que ha estat
n que a preperta de la dita Comisdetingut Juli Gonzalez, ex-emsiú es designi.
plent de Correos, el qual fou
se
auspengui
proviSegou. —Q ue
expulsal per expedient admi,
sionalment en (*carretel del set: arnistratim
Cotaner
en
la
Junta
Comitè
ree
Aguas? individu netualnicut
En Feliu Suárez Inclan. president;
ps dedieava a recórrer els meconste
de
Carale
vice-pre5coyor
nl
tates da la provfneia cepa: cs.-4stsident, a En Salvador Canals, secretant tina Companyia (l'ass e giatan: i a Ea Francesc Grau, vocal,
raniars reineis tic bestiar.
n que proa reserva de les rese lucles
Fou interrogat pel jutge;
cedeixi adornar cona couseqiiéneia declaracid dure dues hores,
del resultar de 1. expedieM que sor- quedant incomun::eat.
densa instruir en el número anterior.
Sernbla que s'ha emnprorat
Tercer.—Que es procedeixi Mameque el líquid de l'ampolla de
d:-..artil-nt per aquesta sots-seeretaxeree (robada al vagó e steva alv %ebria extraordinaria,
na
r a eeaaear
ter al.
a la . 1un ...1 Cetonera. n que per la
El senyor Ors portara .pe,lata junta e*eleaciain reesident,
pre
una Jan:tara amb !a ¿'Mola,
aa_paasideat seeiceari interins i es
PI carne(. 1 etls retrats de la faal sea narenal funcienapreeriai
v
milis.Apesta cartera laa desns.rut i cru7;lun,E n deis fins que li aparegut. En onnvi So i ha tro:an encomaratr, fine que, ulriraat
joies
ea l'amert*rine
l'earr elient que e'eraeni instruir, es valuosissitnes. Tainbe ha desprorteixi a Forganazacia definitiva ee:u p e/O te/ ei imer
dula.

serle relaceane d'amista" arel)
al g una de lee venirres e. Per de
prompte se cap que els asease:rae oren ami g a dels ambulante,
yergue per puar al vaga ho fe- de la dita Junta.
r e n pronunciant el sestee neme,
Quart.—Que se surpengui providar-wat-se a eeneixer.
sionalment en execrad del e:11 cärrec
SUSBCRIPCIO
el delegat general de la »anta, En
"A 11 C" ha nbert una suba- Joan Oliver i Sena. requerint-lo pereripeiii perque la suma recap- qué trameti immedaitarnent en
tada s'inverte;zi en paper de aquesta Direcció tots ele documente
l'Estat per constituir una t'ene comprovente, quanteats, enlosa i
da, l'Interès de la qua! es die- cfectes de tota classe pertanyents
trlbujra per parte iguala entre a Fomentada Junta que obren en
els fi1l3 dels senyors Lozano
poder seu, designant isterinament
Ore.
per a tal càrrec a En Ferran MartíEnrapeala ha eubecripeie el nez Piileiro, coronel de l'exercit.
peribdic amb 5.000 peseetee.
Cinquè.-'---Que s'inviti l'Associaci6
EL RITJAT MILITAR
Agricolt Cotonera Espanyola, que
Cardovn.• 18.—El Jutjat mi- per deuree de patriotiznie reintegri
litar continua treballant tiene!e a la Junta Cotouera la representadeeeebriment del crtme
./ut, retirat, a fi que
ir:e:L .110

cuete«, darrerament nemenat regi-

de,r sur. 1.ent de rA iaantarnent, proveoté, per morras de alut, la sera real delegat governatiu. Des
monis
"
d'aquest despane bou condal': per la
guardia civil a la caserna del dit institut, en remangue ¡les el capvespre,
que fou deixat en llibertat.
GRANOLLERS

De l'homenatge Torras ;-: Dinussi6
Teatre
Ha finit, aembla, la taaca dels
agents municipals en la recollida pública de signatures per a nomenat'
ge a Iritelbgentissim Francesc Torras. Hom assegura que han estat retorsos a Madrid. no saberla amb quina finalitat, els albums que les &arrumen. Completarnent llena en matarla ealunnenatgea, mis fa suposar
aquesta remesa ranh un probable
rimbornbant titol. Per si un esa, no
seria bo, per exemple. el marquesat
de l'Esquirol? No en féu cas, is asa
idea.
De totes mantees, no dalatern pas
que entre les innombrables firmes
que contenen els a/bunts hi figuren
gaircbe totes les dels alumnes dele
collegis municipals i del collegi de
segona en ,etlyanea que dirigeix respene professor Pesen siegue, el qual
ha demostrat extraordinari zel, tenim entes, perque sets els seus

xebles hi signessin. Cera es vete
i dones. és per demés dir que aquest
formular homenatge ha estat eq‘e ntani. car
naturals
la coacció ha estat centinua, 1 con,'
rechnacions respecte els fascicles ja he n'Ab, fins els agents
primer i segun dels escalafons de
fent prevaldre adhue alguna

A tot, arrear robo moslr e s d'afecte i adhesid que correepan n:estres i mestresses amb plenitud de
Dareetoci.
que chrnparieixi
drets.
La ciulat espera contenta la
DECRETS FACILITATS A LA
prhxiina i prelongada estada
PRESIDENCIA
dele reis per expressar-los
Madr:d, 15.—A !a Presidencia han
afecte i fidelitat.
facilitat, entre altres, diversos drcrets
Les nieves visites a la
versitat i al Centre da riszer- de Gràcia i justicia, cormediet ((leersos indults. Tambe en pub:in ani
cit i l'Armada ein propoeciona- dinstrucció
pública, aprovant el peesi
ron setter:h.:ef es
eoratjament per proesenuir la sayal-. addicienal per a coral:reme:6
labor que a tots correspon amb de les obres de consolidació i retenLleeda.
Vcd:ii7i de l'Institut
la seva confilinea i petició una- ma
11..11Mt
nime da que eontinuem.
Salutnei n ns afectuoses a lote
i prego que les tranerneti
..d
a S. )1."

Una R. O. sobre depuració
de responsabil itat s Comité Cotoner

t'ah mialt migrar.
- L'indu.tra/ En Joaquim Fi-

~ame
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set

vegada la seca autoritat de tats. amenaçaren els seins perquè signessin.
— Fa dies que insistentment es
ve parlan! per aquesta ciutat ¿'une,
suposadea dimissions regidorils i
d'uns nomenaments consecutiu,

sense, però, que

pogut treu-

re pel

r tot l'ectreilat.
Pel que es diu, serabla que al fe: se el darte ,: comenaneent governatiu no es va comptar artb la "serietat" de des o tres dels nemenata,
f es elan ara aquesta "serietat"
portat gens tripijec i poquer eferedisses per a /a recerca d'altres regidor,. que Deu fati siguin mes xirois, ja que, indubtablement, no
guanyarien la totalitat dels nomenats per ensutts. O, ei ne, caldri
preguntar-ho als regidcrs govenzitius Pagés i Lamarca?

— Amb un ple a veme ritmo(
noe diumenge, a la tarda i a la nit,
a La Unió Lliberal, la representad&
de les obres del teatre lfric real&
"Pel teu amor" i "Don Joan de
Serrallonga", essent continnameatt
ovacionats els autors, Ribas i Morera, que assistiren a aquesta reprea
sentació.
- També va constituir un non
èxit )a reposicib de/ drama und "E/
sometent ¿'Igualada" al teame
Centre CatOlic.
1 no gens menys podem die deis
simpàtics aficionats de l'Orfeó Gratienen els quals van representar:
"La presonera", "La nit de Tota
Santa" i "Cäpsules Isläuser",
TORDERA

Tres morra

... • ....

A una casa de camp situada al
barri de Sant Daniel, coneguda per.
Can Agueta, Ola registrat un tra.1

gic succés.
Hi vivien Narcis Ros, una penca-.
na d'aquest, anontenada Maria Ros.,
i un nebot de tots dos anomenat
Jipan Ros, els quals fruten de bona'
pcs.IM,ra
Divendres passat s'aixecaren, cona
de costum, i se n'anaren al estalle
te raunt al migdia a la casa, no te.
eint-se més noticies d'ells.
Transcarregueren dos dies, i Ves.
da veinat d'aquella barriada se sermengue en no retire a ningú de la
dita cara i sentir el comban bramar
del bestiar que tenien al. seus cm,
rala. per le (niel cosa en donares
coneixement al jutjat. Personat
aquest al cl:t Ilee, trolai la porta trincada, la qua( hagueren de força,
'achantare els dos germana raen,
a /a tenla en la qual menjaven.
En reconrixer hala la casa trobaren. amb gran sorpresa, el nebst
penjat d'una viga del aostre. El que
alli succei !linea he sap; pene ea
eleduei-.: que l'esdevingut fou el ata
picar:
El denominar Jean Res estava ata.
can per una inalaltia crónica. i es
creu que en un inoment de bogada,
deguda a la dita blinda, deis* b
taula i se nana al primer pis, baintilk,
un moment després antb una eliC4.
;eta, amb la qual disparä ebauw.
els seus ancles, da quals qu'alee
morts a' la mateixa taula as
menjaren. L'agressor maree degnie,.;
al primer pis, pujä a una tanda*
Ilige la cerda al col! i en eq
[ posició es pega im tir, el pul ea
madi, donant desurda un cap 41

a la (aula 1 ¡media' maialr -

'19RWM
p'jous •

t

▪

LA PITIILICTTAT

d'abril de te2t

en j rig meng Le mies vg 1 1111111111111111111111011•11111 . 11111111111111 1 erniairsomemawais a e a ir *Aii lit* 'a

OL1SEU

•

aurreezinemaniii:
1•11111

TRADE 4 4t * ** * MARK pi

DINS LES PROX1MES FESTES CE PASQUA S'ESTRENARA
* g'
rl

EOTO

Iii
Es

El

adaptació del drama d'Echegaray, que esclavitzaris, l'atenció
de l'espectador per les seves magnifiques escenes en les qué
constantment sorgeix el con‘rast de les animes bones i generoses amb aqueiles que la maldat s'ha e.propiat.
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TELEFON 2480-A

SÜCURSALS:

L/ISLYible IX Sant Andreu, earrer Sant Andreu,
nún n ero 201.-Tel. 264, S. M.
'alt, S. 31.
IX Hurta, 31ajor,
•
.,,„X San!. 31arti, Muntanya, 37.-TeleIon 234. S. M.
ilospilal Clinie. - Trel. 332 G.
ball:lit, Reina E(isenda, 8.-Te:ätun 107, U_

1:albea. l'ultra F., li_rceloneta.
Te!. A 1895.
Estafeta. Puble Nou. Witd - Ras,
236.-'lei, 238 S.
Poble Sec,
no Sagrada, nmero 2
3400 A.
Sane., Canunge rinernat,
te fu tt 103 II.
Sant literVaSi, Menéndez
Pelayu, 133.-Tel. 757 O.

ANGE13, 2
11.

CLÍNICA

VIES URINARIES

ESCHER WYSS Y C.": ZURICH
•a
PER A FAB R/QUES DE
aa i CAMBRES FRIGORIFIQUE3

a
•
a
r
a
a
a

a

N

N
ro MAQUINARIA FRIGORIFICA

SERVIS DIRECTES

NOTA: Per raó de la Llei Vobtead,
co els viatges d'anada.
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA X.NA
I DEL _TAPO
El vapor ISLA DE PANAY si-rtirá ile c-,-,d 8. de
rm,ya C1 l!i3 7 (1/2 11/:,
ei
, dc Cathz II,, tic Cartagena el
cca cl 13_ i de Barcelona d 17, cap o Port
. Suez, Colombo,
Kohe i Vs,kohama.

LINIA A L'ARCF.NTINA
El vapcn- REINA VICTORIA E1JCENIA
sortira de Bareelenea el tIja , dc maUt, n le 2.1älega el dia - i dc Cadiz el " cap a Santa Cruu de
Tenerife, Monteviden i Bornos Airee.
Coincidint azit 1.. scrtida de. 1 . 2smentat vap,.r
arriba a Cádiz el S. CARLOS, que surt de Lilbao
i Si:La...ondee el dorrer da: de aada roes, tI. la Coe! 3,
V
rtmya el rija I. de Yillapar,:a el a
airb passatge i c',Irrega cap e: l'A ramtina.
YORK
NOVA
MICA A CUBA. rizmo 1
I.OPEZ o rt:ea ds: BarceE'.
d'abril, de CalHcia el 2 .. de Millaa
bna el dia
cl yt c-ap a l'II-arana i Veracruz.
cl aSi (172
Pcr raO de la Lle: N : Ylste.d (Liei sera) ha e,: lat stispcsa l'escala de Ne., • :i York en,
els viottms d'am“la, efecto:v.-A-se el reccrrezut
directe des de Cadiz a l'Ilaruna.
POO
L/NIA A
El vapor CIUDAD DE CADIZ so,iair da
Barcelona el dia 13 dc ecaig, Cap e, Va 114CLfit i Cádiz, (ron moritra cl 20 cap a Lcs Palmes,
Souta Cren de Tenerife. `E. unta Creu ele la Palma,
le, -altrcs esenles ie.tertn :Aies i Furaando
L'csmentat tapar enhaçara 'a La na ami) aa
te'.tre de 1.% Lompanyia que admetrà cnrrega i rasd'Espan:,a
e:els parts del Nord ¡
cap a tots els d'ezc2la d'a:loes:a Viola.

pass..tges d'onada i tornada. - Pecas curivenSeliSe fils i aparas per
tant pci e ia seguretat dc:s pzissal;ers
a 3en7als sahmarins, estan datats dels Illé 1110
1 0m per al
confort i gast. - Tots els vaparS tenen beige 1 capella.
Les etanodicats i trae:e eue gondeln el 1.asEutgc dc ter,cra cs td.taté a : 'lltura trt.dicioaal de la
AV_SOS L3•11'ORTANTS.--Reb.,:xes o tamilies i

en

i:ou,ls per cambrots especials. - Ele y apors te nen installocla la tclegraiia

de
d'caportaci,".,. - La . . • 011 paity /a la rehaixes de 30 per UY, en el:,
r
illarit
I:crrt i
airl lea v i-Zel.! di, t al,drans
ar,.;c1c-,
SE/IVEIS EOLIBINATS.--Aqaesta Ccrai,a,.yia te estahl -to uaa sarao a serveis ,nanYri..ts
; . C7
porf, per linits (3e: Ii permeten Uadiattre t.:Irreg.* i tias...itgar3
Lz.p
Liverpool i j.orts de la Mar Baltira i Mar del Nyrd. - Zanzíbar, Ilocianhique I Capetawa. Per ts ele l'Asia Menor, Golí Pérrie, 1 adca, Sumatra, Java i Anstr,dia i ).ove Lelas Ila Ilo Ilo, Cebú, Part-Arthur i `,Vladivostocic. - Mara Orleans, Saca::' cal,,
finar:, Filadelfia, Boston, Que, bec i Montreal. - kdazt, d'AmUdea Central l A rl America Pacifiz,
de Panamá, San Francisco de Calaörnia. - j'unta Arenas, ,Coronel i Valiparailis per l'Estret de
Mag
SERVEIS COMERCJALS.-La Secci ,5 que pe: aquests servcis te establerta b Ecanpanyia s'en.
o u'trritnor riel. Mostruaris que li siguin tramesns a! da objeate i
c,rre tra del :can , pori i
Cl la collocadi, de% articles la venda de!3 quals, ,,011 as:g.
.i!
lar e:c rx!n rfadres.

te~motes.t. 0iati-ermirraritiirrxiiviirismn.c.T:=7:1-Wfrir:M.Z7

CP1 (Meter Clnyltd.
IRUnDla Pla sneuelia.
mina 6, primera
4.111t. Hospital 1 Si. -Pe»

a

a

COMPANY1A TRASATLANT1CA

ecca) ha estat suspea l'uscala de l'u,,rto Rack-,

Models Ultima Novetat
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DORMID - RENJOIIII3

currizen el servei.
Et yútnic poi utilitzar tallé els teléfunsde les Tenencies d'Xicaklia i quarteretsde la Guardia IfunicipaL

visitu eis 113SifeS magdzams

El vapor CRISTOBAL COLON Fortirà dc Bil1,zo el dia ib 1bril, di S.- ntz.mder d to. de
el 20, de Corunya el 21, cap a ilavatia i Veracruz.
Tampico.
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC I PUERTO RICO
ele liarceEl rapo: MANUEL ARNUS
:. el dia tu xle mai, de Valencia ii, de Mala. 13 , i de Cridiz el 13. cap a Les Pala/C ., . Santa
de Tenerife. Soma Crcu de la l',.iaìa 1 as aGuayra. Puerto Cabell, , . Curaçao, Sal.:11¡pul Cona! n Ir Ponama, cap a
e.allao. 1. 1 Yllunao. AriCa,

PREUS BARKTISSIMS

44, CARNIE, 441

la

LINIA A CUBA-MENI(

LOPEZ

111322n14111!11:111111!19.1!!1!11111Eslill13

Pompes FútlebteS de- Ba-r-celon a, Societat Anónima, interessa
j el uübtic que se serveisl r el darnet d'izlentitat amb corresponent futografia, ais representa:As dependents de la dita Empre,a que es preen t. in. per concertar els ajusios
d'enterranient, a ti d'evitar la intervencid de persones catean yes a ella, 'que dificulten i en-

Mobls, • Flors artificials,
Paraigües, etc., etc.

comgar

J.
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Amb higiene i precaucions. allargareu vostra joventut o /a vostra msduresa. Cornbatio• l'obesitat pei reirm
esborreu les arrnes ami> massatks ',acata;
pero sobre tot, eviteu lalanc..: o gri,scncs, primer scnyal de la venia decadencia.
Veje', amb quina atenta vigilancia eln. horneo i dones
rivals vostres, competidors vostres, miren cls vostres cabells, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada día sentireu
dir: -- Has vist a fulano? Es fa vell; te cabells blancs.
En quant a les dones, mis obsenadurcs, mes enyetes,
raes prcsumides, la situació és pitjor.
Doncs a del e:1:: ar-se, a resistir! Fora 1s cabello blanca'.
Al primer cabc1I blane doncu-vos una tintura de
Air_pr a d'Hoeline, la tintura progressiva i cientifiza per
excelencia. N.nqü se dadonari, ni 'Ja rostres intime, perque 'is vostres ca'nelL agafaran llur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara ei me tinzueu la pell delicada. No
us L'ea picor, ni un surtiran grans, un farsa neuralgies,
teniu que temer per La vostra salut.
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EsplAndid assortlt en adornaments per a vestits de senyora, última ere:trió.
lile assorlit de volants i ti ssús de metalt.
Cintes i ptillithi de gran novetat.
Plagues i borles per a vestits. GRAN CHIC.
Gran assortit de colts t volants plisats,
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ie3 seves mes amples convenieneles.
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