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ZOMA DELS GINES'

Eis socialistes
LI CRISI DINES!

Anem a fer un assaig d'estudi psicològic, de psicologia re-

reativa.
El mot "garlar" és un dels mes sucosos i expressius que té
a llertg u a catalana. Es, sobre tot, d'una gran precisió fonética i
icoltjgica. El garlar és una cosa diferent del parlar. No és una
sa tan baixa com xerrar, ni tan noble com l'enraonar. El garere és l'home que sofreix l'embriaguesa de la paraula. Sent el
er de dir coses, que a ell ii semblen interessants i agradables.
'es'colta ell mateix, i trcba que els altres han de sentir el mateix
er en escoltar-lo.
Si a un d'aquests garlaires ii surt una colla d'aduladors que
eer, la so y a art, l'embriaguesa dele mots augmenta d'una ma
era alarmant. Quan el garlaire té un accés deis seus, sembla
alToent que estigui sota l'imperi del licor. Hi ha persones a qui
etriar embriaga. El garlaire es el tipas més perfet de i'emac
Els qui tenen a la seva vora un d'aquests hornee, saben
erecreu representa l'haver-los d'escoltar. Ni tan solament queel recuse' de plantar-los deixant-los amb la paraula a la boca.
ee, que es pot fer amb el xerraire, és dificil de fer-ho amb el
Ens fa l'efecte que el garlaire és, sobre tot, un vanitós. Li
dit que parla be. que és un polemista, que és un esperit enares i que poseeeix l'art de dir be les coses. Els aduladors
acaben d'espatllar afavorint les seves propensions naturals. Es
cas semblant al de la dona que ja té tendencia a creure's boca. i que ser.t dir-se que ho és. Acaba per creure-s'ho tant, que
a re pensa en res més, i fa de la boniquesa tot el seu orgull i
objecte de totes les seres preocupacions.
Aixf com hi ha bornes que tenen el vici ele mirar-se al mirall,
Ii ha d'altres que tenen el d'escoltar-se quan parlen. Si un
apeste hemes arriba a cetta representació personal, pren per
stian el parlar repetidament al públic, i si no pot parlar, esu. Amb les paraules orals i les escrites aboca cada dia el
bes de les seves elucubracions. I quan ha acabat, alea els ulls
m demanant l'aplaudiment entusiesta. "Veritat que ho faig
i?", sembla voler dir amb la mirada. Al principi, l'auditori migu. Però acaba posant-se trist.
De vegades els garlaires, amb el pretext d'un excés de feina,
anden el propòsit de restar muts una temporada. Encara que
anunchn, no ho compleixen. No poden complir-ho. Cada dia
en llar gola les paraules que no han pronunciat. I cal donarsortida, per evitar una explosió formidable. I és que els garei oha.eixen una necessitat fisiològica. Garlant s'engreixen
es posen vermells de Cara, i els riuen els ulls, i els canten les
beques a les orelles.
No hi ha cap P.e:, ni cap decret, ni cap decret-llei que proteeixi la gent contra ele garlaires. I a fe que seria convenient una
ei protectora. Avui els veïns i els vianants, els cape de familia
eis ciutadans amb cèdula, no tenen altre remei sins5 aguantar
gar:aires. Le ameinen, us burxen, us enerven amb llurs frasemeres, buides 5 poca-soltes. No us hi podeu tornar. Si es
otea de xerraires vulgars, els podríeu dir: "Calles!" Ara heu
e sufrir la pluja.verbal amb l'aire de resignació amb que són
112cles les coses inevitables.
us queda més defensa que la ironia i el mig-riure malicies.
errare que un plagui podeu entretenir-vos fent una prova. Agau zotes les explicacions, allocucions, himnes, relats, contes i
etarellee dels garlaires, i passeu-los per un sedae. Per molt fi
aquest sigui, tot anira avall, i al damunt brillare el no-res
oert amb la fullaraca de lee paraules vanes.

d Política
DISCURS ur.N PUIG I
ALCII BUCAR.EST
Li P r ensa de .sfadrid o fuddicat
lernt donant cautive de ia sesrt,s;urst del Congris d'Estudie
quo Sr celebra a Bucarest, el
cOnli dl parágrof
jpia.111:

'Esla 2essoiialidades latinas que
nievn t a eta sesidni figura un co:O) polnico catalán. alma en otros
de la. Mancomunidad. qtnen
iessecia an discurse, en e5pailol en--.do la; glorias de la raza latina."

"La Unió Socialista de Catalunya
ha vist and profunda emoció la noble gesta de la intellecrualitat castellana. En, eis jorns dolorosos que Iraresuene. aquesta solatacid fraternal ha
Iluit dantunt nosaltres con; Un iris
unid els horitzons amb tina abraçad3
Iluminosa.
Alai !len) concebut les naturals diversitats Cluilnes cotas a g2rmcns de
receloses eneusistats, sin); co,,; a fecundes formes de la dizioló d.1 treball entre els !tornes per a la comuna:
empresa de dignificada 1110110110 i reflnaintia ()definir de la (011SCit'21C:.d.
Si nosaltres, per raó de la ‚astra et'
cofa política i sncia!, asp:rem a convertir les f rO,IttCS (41 VilICICS
entre les notes diverses d'un gran
choval sin)fanic, no cal dir que desitjarien, convertir tumbó les (lEfIguel
rancúnies de voinotne. rastres otósics
de la barbàrie primitiva, ces maridatges
d'esperit. acords en l'escala de
les valors humanes fruir:ciliares.
Eutriont els greuges que les ramo
d'Estat interposen entre rIS .0)171es, els
nacionals acudeixen a nulaFIw les generoses fusions, rcea.rant
cls drets de la sobirana voluntat popular. N n san res, saA'ialistes i emelans. no vejen: solamcoit en facie dels
escripters de ¡lengua espanyola una
abra cada fraterna!. Sil:ti lambe una
transcendental i confortadora gesta política. mar d'acord angb la nostra sentimentalitat i anal el 'anote alean.
Per aisb les nostres mans
guen a la calorosa encaixada amb plena consciencia i fonda penetrad); de
sentit histbric."

D'ULL DEL SE le)? SALAVERRIA.
aluest senyor, en un article
puilicar a! dort A ß C, de
4'eid;
No se comprenda que ciertas per; m ue;tren resistencia a aceptar el
21 " de e s;,ailol dado a nuestro idioMis humillante parece el nombre
retira r r ,' eastei;ano, pues ello equia re cnnnecr la dependencia de
F-1 n rsmbre de español anula
2 asomo de subordinación. Espaii..
ts nMgini territorio determinado,
a exp resión de todos los territonacio näle.,. Política y científica,. parece ju..to que se le despoje
astila de este atrihuta, hoy abusivo,
M'ajando con su noma una lengua que ya no es castesUl o esp añola; de todos. Uni2ale a los separatistas de las
ELS IAUMINS
•sas uginnes les interesa que siga
mindose lengua easterana, purgue
Properament tindrà lloc la inaugu4t
upone una verdadera separación,
enrió, mu l'estafar del carrer de la
ver dadera desintegración del conPalma de Sant Jusf, 4, de l'enfilar fu.° mcional en una suerte de pesionada Centre Juuml del districte I
has n aciones des-vincu:adas."
i Cercle Legitimista "Crit
Patria".
LA, C ENSURA A TARRA"¡VIVA
ESPAÑA!"
GONA.
Amb aqueas lita tan fervent, el saI go vernador de Tarragona, genevi jesuita P. Mis. G. Orncdo ha esAlcayna, ha adreçat tina
circular als crit un llibre que acredita una vegaHar5 deis p eriódico d'aquella citad
ent ant-lcs que la censura no per- da mis el sea reconegut talent. F.s
tracto, en veritat, d'una obra molt inr a cap f Onientari
a les «tires que teressant, tant per la solidesa de la
en craquell Ganen. civil.
sera doctrina com per testen:id del.,
UN ALTRE MISSATGE sets.: coneixements i el vol de la leva
U n i ó S ocialista de
Coto/enea he Jantasia,
f7t el tejiera missatge als
S'hi larla de tot tí de tothom.
de ¡lengua espanyolo:
per mete, me capital dedica? o

començat a Europa un periode politic favorable a ('adveniment dels socialistes al Poder
en aquells Estats on tenen
una poderosa foro organitzada. DesprAs do l'arribada del
partit del Treball britänie a la
Ha

governacid de l'Estat, els socia-

listes belgues, pels Ilavis de
Jules Destrée i per la ploma de
Va ndervelde, han (le es sana 1 el
Poder aixi mal eix. 1 suara el
"leader" socialista danés Stauning ha estat encarregat de la
formarle) del nou GOVOCII liP Dinamarca.
La Priei ministerial danesa As
una eonseqüencia del reSUliat
de les eleccions generals. Ett
aqueo tes ha tt 5)hlingu 1 el primer
!loe 'els socialistee, que han
aconseguit 53 Boca, arnb un
guany de '7 lloes sobre la xifea.
de Hure diputats anteriors. El
parte d'esquerra ha obtingut
.15 llore. perdent-ne 7. Els conservadora han tret 28 diputats,
,guanyant un Ilota Els radioals
lehan fet triomfar 20, anib un
guanr de dos lloes. L'anomonat
partit del cotner:. que tenia
irP3 llora. Pis ha perilut tots
Irre. Ele alemanys tut rEslesvig
han elegit un diputat.

Cal areure que la condici,3
principal posada pele socialsten danesos a l'acceplacei del
Podes' es que el nou Gabinet
sigui exelusivament obrerista,
amb exelneió di representants
dele partits hurgesos. En aquest

punt, l'exemple actual d'Anglaterra marea un nou cami. Vint
anys enraa els SOciniiSl e s que

aspirav o n a governar s•aveniou
a feries en coahcia amb ola
partits de l'esquerra burgesa.
Aquesta era la polítiea pre c onitzada a Franca per Jean Janres en temps del bloc esquerrä.
Pera ,Taures fou vençut per 130bei dins la interna c ional obrera,
i el triomf dt la täetica alemanya portä el refús dels sociadislee a entrar en les coalicions
de gteeern. Los circumstäncies

especials de la gran guerra
trenearen aquesta abstenea en
nernbrosoa Eetats diropeuse
Ara els socialistes van a la

ennqui p la del Poder per a ella
sols. hdhue en el ras de no tenir

majoria parlarneritäria. Tal als
el die del Govern Macdonald a
la Gran Bretanva. i tal serit
tumbé el ras Stauning a Dinamarca.
El tema de Statinin g ¡a proa
roneirat dels • que segneixen el
movintent obrer intermieional.
En ola congra.-..-sos socialistra,
la figura del "tender" do la
Sncial-deraocräeia danesa orupa III/ llar precruinent ¡la rstat
la ministre. ¡lo ten en rl
quo nlsirit nie l'any
hinet
1910 al 1920.
Ve Stanning d'una familia
mott modesta ii /1 sin' turnr!,trole. enmench 1:1 aova vida de
I ceball com a operar! en una
fabrica de tallare . En los Mitifna
soritq äriPe i soeialis!ra adquid
av1at un fort Ell ha retal,
tin dels organitzadors deis Sindienta donoso. Entre el proletariat n le Dinamarca la una influenain forlissitna. i rl seu
proo t izi és general en el país'.
Si Slauning aconse g noix formar nenes' grossos entrehane
el 11 Min dort, es !robarla da-

vant el Parlan-1dd danès an tina
situada semMant a la de Mardonald davant el Parlament brilänie. 1 serä interessanlfssim
el vence rom Pe dearandella
anuesta nova prevatera de C))vern soeialista Pll el petit reialme eseandinata
A. Revira I VIrgIll

11/InIM

"E.spaiia vista al través de tmor gafas
ahumadas, a simple vista y a vista de
atiene". S'Id parla. tamhé, de Catahin ya , i fins del "elefante de Muley'latid". Resulta, dones, un Mire cornpletissien.

SORTID.4 D'EN PRIMO DE

RIVERA
Ditneeres, a les quatre de la ta-da,
surtí de Barcelona cap a Canibrils el
presiden, del flirteten, general Primo
de Rivera. L'acomponyaven el seu ajudant, tinent coronel senyor Ribera; el
margras de Vilanova, els barons de
Segur i el marques d'Atrita, ex-alcaid c per la Lliga Regionalista d'aenasta citad.
La caravana era constituida per sis
automòbils.

CLAUSURA D'ENTITATS

A Halaguen, l'autoritat militar ha
rlattierat el Sindicar Agricola Casalic i fa saciaos recreativa "Lo Palma'.

BARCELONA, DISSABTE, IR D'ABRIL DE 192i

llspenseu, rodal
Carballo: les declames de Baroja
falses
El dia 30 de mur, radical
Carbailo, el senyor Baroja era
a Parfe• Les declaracions que
atribuid' en "El Progreso" sera
falses de punta a punta.
El senyor 'Seroja aribä a Paris el dia 10 de mara, älarxä
.dia 5 d'abril a farlritlf, via Irún.
Durant tot aguast temes, el s .enyor Baroja no senil ni un dia
de Paria.
El dia 30 de mare. el senyor
Baraja. ro Ilevä del seu tlit
I'llotel Jranne d'arr'. (rue 'S'alinean) una mica tarta perque no
es lrahava gaire be. Havent dina t estieue a la iiiasa del meu
amie Corpus: Barga. mitja
tarda vieitä 01 taller del pintor
Fabiä de Castro.
El radical Carballo no ha de
fer mes que ese hure al propietari de Motel Jranne d'Arc, al
senyor Barca (Maturin-Regnier, 511. i al senvar De Castro
efeanne, 3U. denianant Si el
senyor Baroja era a Paria, i en
els lloes que lietn indicat,
dia 30 de mare. La resta són
ximpleries.
Perquè de dura una: o Baraja te el do d'ésser a tot
erren o els senyors Barga.
Caalre i rl propietari de l'Hotel
j 'eme d'e ! e, (l'in parlaren amb
Baroja el 30 de mere, tenen
a l'ull Culis que aixe darrer 119
veritat i el primer no pot
ís sser. cestilla ()Un l'autor de la
li"1 - Progreso " As el
radical Carballo.
ha
Estä entAs2 Per si no
prou fard la segilent afirmarid:
Les declaraclons do Baraja eón
Valses fine en el ces que al senyor Bernia, compadit de la

planxa del radical Carballo, dlgula que són veritables.
Pet dernés, us confirmo el
parägraf de la meva nota que

corneneava: Ja sama de testa
manara, etc., etc.
Una petita Crien mentereesa
recoliir de rariiele del radical
Carballo: p5 no 000 pa!, sial UrR)
ter:»PA
de La Bisbal, cona diu
de notari el radical eitat,
sine que soc fill de Palafrugell.
on vaig neixer, segons el lima
passaport, el 8 de mare de 1897.
Afegiré que vaig ndixer en una
casa del carrer Nou, i que despri ; s tota la familia ens traslladitrem al remete. del Sol. m'int. 5.
TambA dirA, perqu neo intrresSallt, que Nnig estudiar el Batxillerat a Girona i la carrera
seadvocai a Barcelona, .però que
errara no -he pagat el Mol.
TarnhA Ae mentirla qtio jo no
sabes hallar sardanrs. N'he b islindes mollea a. itt meva terra, 1
ela volts sardanisf e s—qu e peor"
molle—deien que jr) hi tenia
disposici . l. Ara, fa !mil de
Tn s n'he hallarles, i
(plan penen a s ta aixls veig que
vai g deixant carera la joventut
Chi p jo salita 1)1 , 1 bol/levara?
11i vni g rnolt poc perquè faig
una vida molt retirada i tine tin

rerele d'amics rednidissim. Si
vaig amh alean en p lellä pej

heulevard procuro parlar haix
per no f e r nturar el trhnsit.
ara, radical Carballo, dis-

penseu si us he agraviat.
Josep Pla

LA

S1TUACIO A EUROPA

La O. de Reparacions ha deoldit per unanimitat aProvar
l'Informe deis aleta I adoptar
els mätedes proposats I Inetar
el Govern del Reloh a q ué sotmet1 a )a Goness16 el projeote
de deoret-Ilet per a l'exeouoló
del ala adePtat.
oficinas
Ha obert les
el Rano alemany de desoomptaor. Do moment paga amb bitIlota angleses.
A la oarnpanya abotona a
Alemanya sen nombraos els
Incidente entre socialista, naoIonalietes I comunistes. Ha estat Ilançada Verdeo de proa
contra catorze dlputate oomun lates.
De Roya Yen oomunlquen
que el Covorn francés ha tornat Ja ele oent mIllons de calare que la Renca florean II
avenga, per tal de eostealr el
freno.
El O o
francas ha donat
Inetruoolons al ea representant a Monos par tal que reasnogal ta Ittomibilaa hallanita tot
»culi quo ce II aotifloul
tabilmong del neo nagdm

!IMITA PUS
ll'INITOLE HOCE

ELS

Comedia ha publicat 'Mines molt
curioses d'aquest illustre escriptor, del
qual la Premsa francesa en celebri
dimecres els vuitanta anys. Es una
versió molt poc coneguda, per tal cons
no aparegué sitió en una revista austriaca, d'un capSol de Els deus timen
sed. Confrontada amb el text del
volum, hom hi veu nombre de modificacions plenes de lliçons picants per
a tots aquells que tenen el sentit de
l'estil.
dóna una conversa mute
interessant que el stnyor Robert Bourget Pailleron ha tingut amb Charles
Maurräs:
—No haveu estat el seu secretari,
vós?
—No, pecó, sense haver treballat
amb el!, conservo un gran record dela
consells que em donà. Li ensenyava
els meus primero assaigs: tenia la bondat d'aprovar els uns amb una bencvolenca, de la qual ja li'n seré reconegut cternament, de criticar els abres
anals una claredat i amb una fermesa
mes estimable .encara. He viscut aixi
prop seu durant vuit anys. Hi ha qui
diu que l'afer Drein/us ens hacia enemistat. 1 això no és del tot exacte.
abstingut de l'honor i del gran
plaer de reveurel, precisament per escapar a qualsevulla ocasió propicia per
als dissentiments. No cregueu que
Anatole France hagi pres partit a
favor de Dreyfus des dels primers dies.
Recordo una resposta que féu a un
escriptor de l'Aurore, en le, i que
deia si fa no fa: "Em demaneu la
mera opinió, peda no tal tinc. El d ossier de Valer ha estat mantingut secret ; no el costee, dones. Corra Toleu
que judiqui?" Es un part de vista
excellent i l'únic que come en aquest
moment. A Franca, daitra part, el
primer moviment era sempre aquell del
qual parla Talleyrand: "Malfieu-vosen: fet i fet Es el millor l"
Charles Maurräs es delecta mis encara en els setas versos que en la sevá
prosa. Tenen un so virgiliä. Anatole
France, d'altra part, és tingut pel primer deis parnaso/ans que hall: posas
Rutile ell el sets rang. Haura salvas
la llengua francesa, segons el rnot de
Barrés. Maurräs conclou que no es
cansarä d'expressar la seva admiració
pel seu primer guia, Anatole Frente.
Poris-Soir ha publicat, a la g:Öria
d'Anatole Frunce. un número especial,
en el qual tot el món literari i artistic
francés hi és representat. El mariscal
Lyautey corita la seva admiració pel
"Jean Servien". Pierre de NoUlac
evoca les amistats d'altres temps:
Plessis, Psichari i les "Noces corinlies" que hom recitava com de Racine.
Boylcsve subratlla la fidelitat de France a l'espera de delectació que ha d'imposar-se a tota obra d'art.
Teta la Premsa francesa sense excepció dedica articles commemorant
aquest jubilen del més illustre dels escriptors francesos.

CARNET DE
LES

LLETRES

EI, CONTISTA PUIG
PUJADES.

El contista Puig Pujades, de Figue res, autor de Tragèdies de veinat,

LA BONA RAMBLA
Rom ha reclamat dels barcelonIns un vot majoritari sobre
la forma d'urbanització que hagi de rebre la Rambla o les
Rambles de Barcelona, un cop
la Companyia del Metropolitä
n'haurä acabat l'esventrament.
Encara que ja sigui segur que
una niajoria enorme de ciutadans votarä per la conservacid de l'actual urbanització, no
es podrà pas dir, Bi acta voten" filar prim, que aquesta decisió hagi d'Ase r admesa cona
a definitiva; tampoc ho haursa
deesser la conträria. Ambdues
san repudiables per massa simples. Es que no hi hauria altra
solució que la que impliquen
els dos termes del dilema posat a resolució plebiscitaria per
aqueel coronel que la de balite
de Barcelona? Es que no poeria
convenir a Barcelona una .5--

forma de les Itarnbles que sense desearaeteritzar-les ea faci
una avinguda mes adaptada a
les necessitats d'avui? Nosaltres ens atre‘iriem a demanar
que, una vegada aquest pobre
mable que hom anomenava antigament "sufragi universal"
hagi decidit la conservació de
les Rarnbles amb la Hur actual
urbanització, hom obri nova
informació pública sobre si
l'esmentada actual urbanitza cid ha d'ésser absoluta o no.
Per a quan arribi aquel] moment oferim lles següents suggestions en contra d'aquest absolutisme, en favor d'una reforma parcial le les Rambles;
la qual reforma podria ésser,
ultra un embelliment i una vivificaci6 de la Rambla moribunda, el principal factor de
la descongestie que ara pateixen les abres Rambles, tan visent. Un altre dia aventuralitem quelcom de non sobre ele
petits viciosos factors de congesti6 del trànsit ramblaire.
A les Rambles hi ha dos escanyaments del Iränsit que no
poden perdurar: l'un es l'en
creuament Portaferrissa i Carme amb la Rambla, un dele encreuaments mals multitudinanaris en tota la !largada de l'avinguda, justament allä on els
mateixos passeig i carreteres,
sobretot les voreres, s'estrenyen mes. Tenint en compte
que aqueli indret farä amb la
Rambla de les Flore l'encreuament d'una de les grans vies
transversals projectades i que
la casa situada entre la Virreina i Betlem anirä a terra, produint això un parcial deslliurament que permetrà d'eixamplar
les veneres de sois una part
la zona d'escanyan-sent essmenlada, potser seria convenient
aleshores convertir aquest tres,
a mes a mes tot el que rambleja Cesglésia de Betlem, en
boulevard, amb burladero, fanals sumptunsos que alhora fossin rellotges bussons
de Correus, etc.
L'altre escanyament es
produeix davant del Lieeu; les
causes scin les voreres i les

carreteres estretes, Pene-reusment de carrers populosos, la
proximitat dels mimbrosos laotele i els vehicles consegüents
_sobretot el teatre—. En dies

acaba de publicar un nou !libre de contes. Es titula BcsIlunts (I). Una i
altra obra han crescut a l'ombra d'un
o en nits d'dpera, les nits mes
mateix somriure d'ironia, perá e/ paciutadansis, els vehicles dels
norama reduit de les Tragidies de
concurre/as a l l teatre produeivrittat ha esdevingut mes ample en
aquests contes nous. El senyor Puig xen una confusió tan espantosa
que esdevé, si més no, grotesca.
Pujades, a Basiiur.ao. deixa volar la
Això podría acabar bo i obrint
seca imaginació més estones que en el
al davant del teatre una placeseu primer 'libre. Sota els contes esta on poguessin ben desembapurneja la tesi o %u la llamarada
rassadament maniobras' els collírica. Defugen la pura objectivitat.
ees, i el teatre pogués lluir-hi
Els treue cantes de Beillions tenen
una bona faeana monumental,
idéntica gracia narrativa, dits en una
la qual aleshores els propietaprosa sencilla i ágil. En algun d'ells,
ris del teatre, ja destapat l'econ, "Roses de sang" i "Avia", el sedifici de la cortina de plätane
nyor Puig Pujades tracta temes sentíque en dissimula la indigencia
mentals amb scbrietat, perla no sense
¡so podrien per menys de refer.
emoció. Lla on el contista empordaLa supressió del primer es:tés es mou amb mis llibertat é, en
canyament, el de Betlem-Ramaquelles narracions que suporten el cobla de les Flors, realitzat que
mentari amable d'una ironia molt bure
fos en la forma apuntada, regrau. Així, "El prestigi de la paternitat" 1. sobretot. "La (lisia del senyor duiria ceelament la longitud
d'aquesta Rambla florida, i aixf
Joan", que ens sembla el cante més
mateix reduiria la llargada de
reeixit del !libre: bell argument, prosa
' la Rambla dele Ocells. Aleshoplanera i tot dit amb fina rialla.
res hom podriea lreslladar lea
Besllums és un !libre polièdric on el
sen y or Puig Pujades es mou ágil i paredes de les floristes i les
dels ocellaires a la Rambla de
segur.

Ship-boy

1

Pujadas. —"Beslluens».

—Publiceclons Emporda. Barcelona.

ROM MORTA Di TANT RIURE
Londres, 18.—En un cinema
d'aquesta capital, mentre presenciava la projecció d'un film
~lit, una nota de 17 anys fou
presa d'un ateo dtilaritat que
li va produir ein dama,.
En intervenir un metge per
assistir-la, cautela que hala
deixat de viure.—Eavas.
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Santa Mónica. Això no es cap
sacrifici ni tan sois cap d'Asrat ! La Rambla de les Flora actual 63 la m6s atapettla de vianants i la més estreta, per tant
la més embarassada amb taules,
quioscos i mitres entrebanca. La
de Santa Mbnioa, en canvi,
la inda ampla 1 la mas deserta,
tot i aser la mle bella 1 la més
predestinada a 'luir, la m63 digna que hom se n'ocupi.
La Rambla de santa ?Jónica,
no. obstant, a mor; echtem,

dones, a revifar-la . Si la con-t
vertiera en Rambla de les Flors
ii tornarlem la vida, alleugeriríem les altres Rambles afetgegades i !a convertirien efe entrada triomfal de la dula
per ala viatgers que la mar ea.
porta. Aquesta Rambla es tan
ampla que donaria prou per
eixamplar les voreres i les duela
carreteros i per installar-hi les

parades de flore i les dels oce.a
llaires, tota vegada que aquestes també stin paratles.obstruce
clonieles, avut com m'u], a la
Rambla dele Estudie.
Ja podem suposar des d'aquí
les e)bjecrions escandalltzades
que la ve superficial engegae
risa a profese; si hom decidia,
el rasilat de les paredes d'os
celle i flore, o be si hora
acceptava ei boulevardleme par-,
rial q u p propO p eni. Totes

aquestes ohjeceions serien puersils anti-ramblistes — sime
pl e s rebequeries de gent ante3
normista — i
vacillem. per
tant, en dasr que eer:en
ment reeusables. Js haVPM v:st
quan räpidament i perfecta-,
rnent s'adaptaven les paradea

de flors a la Rambla dele ocells
ara que les obres del meteopolith, han obligat a trashadar,ilea
temporalment. Mas periectaa
mena dones, s'adaptarien a la
Rambla de Santa Mònica.
Aleshores caldria l'ornes re-4
soldre el desahuci, per tants
anys i tan en va solfichat,
la caserna de leo Dressanes,
del Parc d'Artilleria i de la Inlemléncia 3Ittlitar, intolerables

adefessis que ernpudeguen 1
deshonoren ele barres del Port
i de Santa Madrona. Aquest
desahuci seria faciltssim si s'ho
posaven a la barretina els tan-'
tIssimament influents presie
dents interí i permanent de la
Mancomunitat.
O ara, o mal!
Joan Itaca

Full de

dietari

UNA EVOLUCIO CURIOSA

La tenclancia a plantar etiquetes
breus i definitives sobre resquena dels
pobles i dels individus és generalissima. Sentiu a dir: "rheroic poble
espanyol", "el pacific i hospitalari
poble sois", "l'anales és flematic",
"els italians són ardents", etc.
I és inútil de cercar al costat d'aquestes sentències un petit marge per
a les excepcions. Els que un cop a la
vida han arribat a condensar Ilusa
opinions, dificilment reculen vers e/
món dels matisoS i de les varietats.
Sóc a Suissa i sens dubte la cosa
que ein sem.bla més cómoda és de
parlar del poble suís. Confessem, tanmateix. que no es fàcil. Aquí, per trobar l'indígena, és indispensable de separar una espessa cortina d'anglesos,
ianquis, aletnanys, italians, francesos,
tares, russos...
La dita cortina' (renca de la guerra s'ha aclara una mica. La prima
del fraile suís no convida, certament,
els nobles de moneda baixa. Pul) les
condle:ons del clima, del confort. dt
l'alimentació, de la higiene, de la cirurgia, de l'hospitalitat, són tan excelients a Suissa, que encara segueix
exercint la seta funció de sanatori
reposabani d'Europa i d'una part d'Asia i d'Amèrica.
Per aircó, si a qualsevol turista ti
parlen del poble suis COM d'un puble bellicós, es posarà a riure de seguida. L veieu?, el poble suis ha estat un poble extraordinàriament bellicós, rs més, precisament militarista.
A teme els grans exèrcits (l'Europa hi
ha Isagut regiments de SUiSSOS. Adhua
han estat unes tropes de contianga.
Cern ha pogut Un poble de militara
transformar-se en un poble dlostalers? Uadaplahilliat de les virtuts humanes té misteris no ben aclarits encara; d'altra banda, els oficis traen
correspondéncies profundes que no poden éstes descobertes a prlmera vista.
L'home format entre les altes inuntanyes i els llars blavoses ha pogut
excellir . igualment en el maneig de
l'alabarda i en el de la plata del maltee, en la submissift a la disciplina
de la guerra i del pillatge i en la
submissió a la' disciplina de l'hospitalitat i de rexpletacid ben entesa. Aquest
¿s el fet.
A hores d'ara, l'únic record de l'enliga bellicositat suissa cal anart-lo •
trobar al Vana. Els suissos del Papa
són els hereus dels de Caries V i de

elles XIV.
Carlee Baldee!.
amimassas=mmnammimm=1
L'INOIDENT ITAL0-811111,
LIOUNIAT
Parla, 17. — IComunigtsrm
d'Annemasse que l'incident
pol, eonsiderar-a com
liquIdat.......gacaa,

Dleattbte, t9 fabril

E Li 114N1
Sants d'asad: Rimaba de Cabria;
1.1e6 IX, papa.

ACCIDENTS DEL TREBALL
A la carretera ilel Port, davant
la fabrica Sangra, Ferran Ribes, es
trenca la cama dreta anant amb el
scu carro.
Treballant a una fabrica metelegràfica. Jaime Barceló Pérez es causa una ferida incisa a tavantbrac esuerre.

ÐRANfl ROYAL
PI—AI,

de Pasqua IDiad
Extraordinari 1 nou assortit de riqufssimes mones de fondant, mantega
i gema i especials de
nata. Demes una gran \ ariació de ramellets tic croenn.
Gran novetat en figures
obJeotes es ecials P r a
monee.

del Govern Civil bailen acordat con-

tribuir-hi atnb l ion d'un dia, 1 que
baria rebut mil 4peasetea, amb el mateix fi, del personal d'"El Siglo".
Les persones que trametin quantitata per engrossir la subscripció han
de fer - ho abasta del dia 24, per tal
que l'alcalde pugui trametre l'import
de la recapta a les families de lea
víctimas.
UN QUE S'In FA AMB ELS
PUNYS
L'amo d'una taverna de l'Hospita-

let agredi a Josep Abad Contreras,
causant-li ferides a les regions parietals i frontal i a la ma.

CONCERT PER LA BANDA
MUNICIPAL
La Banda Municipal donara un
concert a la placa del Rei, denla,
diumenge, a les onze del matí, exe-

Dr. P.ortTlaka. MOCCIOns a la loen I saben. Corta Catalanes, SU, ami., 04.

DENUNCIES 1 DETENCIONS
Emití Gómez denuncia al Jutjat de
guardia que havia estat víctima d'un
robatori, consistent en portes vidrieres que tenia en dipòsit. i 1.5o pessetes que guardava a la calaixera de
casa seca.

PURE PERNIANYER
El millor aliment per a nene 1
malalts
Al magatzemista de panyos del
Portal Nou, En Josep M. Xanxo Durant, la pastada nit li robaren diver ses peces, evaluades en hoo pessetes.
Foren detinguts Joan Vricis i Joan
Sisteng, els quals, al moll de Sant
Bertran, intentaren robar a Lleonard
I3onifigat.

I Tapioques i

Purés

FIGUERAS

eún ele minora del m6n
—
A disposició del Jutjat de Llotja,
el qual el tenia reclarnat, ingressi a
la presó Andreu Pinyol.
UN XOFER POC AMABLE
Wenceslau Morera guiava l'automObil pel carrer de Salmeran, contravenint les ordres de l'Alealdia so-

bre circulació durant les llores santes. El guardia el va reconvenir i

exigí la presentació del tito] de xiif er, i com que no el tenia i s'inso-

ó.
lema. bou portat a la delegaci

(is el miLlor ob-ectut

DESGRACIES
Al earrer de Sant Jeroni un carro
egatà la nena Angeleta Bisut i
cataaa erosions al front, a la ma dreta i a fa regid llombar.
A la plaça d'Espanya un e gcomeranaire atropella Marian Pérez
Prat i Ii causa' una tenida al front
i fractura complicada de la cama
eslMerra i ferides als dits del peu.

P1111 MI E VI.L$

Morar

II N

04/PKIM fiefeAlie
SUBSCRIPCIO PER ALES VICMIMES DEL METROPOLITA
Entre les entitats s'han iniciat diverges subscripeiont per »dura lea

foactiu de les víctimes a causa de

redemdrament ocorregut al Metropiad Tranevenal
gima» Losada va manifeetar
" que ell I cota ela ftmcionarie

e—ise.

Té el gust de comunicar a la seva
distingida clientela que

té at repre-

La més "chic" d'Europa

en vestits d'amazona i vestits sastre

thoven.

de senyora
Té també a disposició de les senyores clientes les mostres i figurins. Es

prenen les mides en aquesta ciutat i

ame:O

ein alliberats tots els individus que
estaven sofrint arrestos supletoria per

multes TIO satisfetes o petites faltes.
JOIES, VERITABLE OCASIO
1 obliga» »ata de tetes olassee. Prou fix, Tallers, núm. 11
UNA ESCAPADA DE GAS
A una casa del carter de Casas de
Boda hi llagué una escapada de gas
que omplí Ilabitació i causa intoxicació a la veina Rosalia Bofarull, i
també soiriren simptomes d'asfixia
altres veMs.

L1

es tallen i confeccionen a Londres
1444444~444444444444411441~44444411411+5441444444
Curset de Puericultura: El doctor
Salvat donara un Curset de PueriL'AFER DE LA BANDERA DELS
cultura. Constan de vuit bicons, que
CATALANS D'AMERICA
El jutjat de Llotja, secretaria del se- es donaran els dimecres i divendres,
nyor Sarmiento, tas erdlestit el sumart de sis a set de la tarda, començant el
que instruia per la desaparició dc la
dia 23. Queda oberta la matrícula a
bandera que els eitalans d'Amirica regalaren a la Mancomunitat.

La bandera ha estat taxada pels perits subha s tadors en Coo pessetes.
No hi ha cap processat.

La Perla lallargaial

PINACOTECA

P. de °Mota, 88 1 Claris, 48

Entrada Ubre

Diada de Pasqua

EXPOSICIO PERMANENT

UNES DETENCIONS
DESMENTIDES
El general Lossada va desmentir
que slagués practicat a Barcelona
cap detenció relacionada amb l'assassinat dels funcionaris de Correus que
anaven en l'exprés de Còrdova.
Tumbé Ilegi un telegrama circular
del sots-secretari de Gov ernació
dient que només hacia de donar-se
credit a les noticies i informacions

oficials.

Riqutssim 1 variat assortit en mones de nata, fondant, gema, mantega i ramellets de trocen.
Elaboració especial d'ensairnades de nata i ronfitura de tole preus i tamanys, pròpies per a munes.
Grane novetats en figures 1 objectes.

La Cedida de

Seil

Darreres creacions en serveis de taula. Porcellanes,
Cristalls, Fayences.

Faolasies prüpies per a prenals
Rambla de Catalunya, 13

VIATGE DEL GENERAL
BARRERA
Avui marxará cap a Crambrils amb
l'objecte de reunir-se amb el president del Directori, el capita general,
N'Emili Barrera, acompanyat dels
seas ajudants.
També havien de sentir en direcci6
al Parc Sama el general Despujols i
abres caps de l'Exercit.
Tots ella acompanyaran el marqués d'Estella en la seva excursió a
Burriana (Caste116), per revistar el
sometent local.
El cap del Govern seguira després
cap a Valéncia i d'allí a Madrid.

:LA CASA CUYAS: PlitifiDES 1 CaRBO
CAREE, 19
. poin-at. DE L'ANGEL, 11
en te dle de 20 pessetes

Pasee% de Gratia, 2 -- Renda de Sant Pere,

casa COBB.

ALLIBERAMENTS
Amb motín de les festes d'aquests
dies, el governador ordena que fas_

la regió occipital i erosions a les cantes i van pendre mal els següents
passatgers:
Blai Guasch Bertrand, ferides
nas i erosions al front; Josep
erosions i contusions a diver! . es parts del cos; Francesc López
"l.fartín i Roseta Guasch Reyes, con-

Tolden 4592 I

Preludi i fuga en do major, J. S.
Bach; Marxa Heroica. Saint-Saens;
Rosa del Folló (sardana), Lamote
de Grignon; Egmont, obertura, Bee-

catarros, retredats, bronquitis
TOSamb
erbniques, es guaretien rapilEhnte Clonmeol CLIMENT.

el paper predileete de les
millors fabriques de cigarrets
del ni6n.
SIDECAR QUE BOLCA
A la carretera de Ribes, prop de
l'estació de Saragossa, un sidecar
Mea_ El xeier es causa una ferida a

COMAS 1 C.' en Cta.

sentació exclusiva de la renomenada

dcl carrer del Clot, treballava Joan
Vilassava Maten i es fractura el cúbit i el radi drets.

F.

bla Volant.
Seteid POWNIVItitt de Religid i
—Diumenge, 'a les vuit, missa cantada
de Comió mal. Es recomana l'assisteneia a les' que canten la missa.
Despris es rifará. entre les assistents
la tradicional mona. Dimecres, die 23,
diada de Sint Jordi, a dos quarts de
volt, missa cantada de Comuna!) general.

cutant el següent programa:

A una fabrica de bales de carbó

e

Cercle Artistic han de prendre part en
aquel l gran certamen.
En l'esmentada tramesa van obres
de notables i eminents artistes que laran brillant la concurrencia del Cercle
a l'Exposició.

T

RESTAURAN IROYAL,
Salé de Te
rada Me te dansant de 1 a dos
quarta de 8, I dinar l'ailteel.
eina, de 9 a lt.

II
L'holandès crrant, obertura, Wagner: Recordant (sardana), Garreta; Dama dels vels, de "Salomé", R.
Strauss; Cavalcada de les Wallcyries,
Wagner.

p

Madrid las obres del, Srtistes reside»
a Catalunya que per mitjä de la trapeas mancomunada organitzada pel

Wat lloc de
reunid: a Midan, davant de Fumentoda Estola. El tramita que &Iza Des
aprop ea el d'Horta, baixant a la Rase,

FEscola d

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

Avui a les cinc de la tarda s'inauguraran a les Calerie, Laietanes les exposicions dels arti,tes senyors Antieni

de Ferrater 3 la de F. Laspla sas, amh
pintares, i la d'Artigas Dernis, amb
escritures.

Exhibiciiillims

ligarlas

letlu 1024 Aperadora

Said de la Moda
CASA PUIG
Rebudes lee darme» »vete»

CUREN ORA, BALL,
Au g de Mutt jnsn,8 I 4
Telèfon 2741 A.
Convenient colocadas en un rapitemstii,
die oreen »6 deati a la prepara
Exposició Nacional de Selle, Arte de

Per commemorar les tradicional Caramelles, l'Orfeó de Sans ha organitzat un concert que Linda lloc a la
plaña de l'església de Sans avui. Dissabte de Glbria, a es deu de la lit,
executant l'esmentat Orfeó un escollit
programa a %rus soles i dues sardanes

atnb acompanyarnent de robla Per fi.'
nalittar, hi haurà bailada de sardanes, anant el programa a cartee de la
prestigiosa cobla Barcelona
COODTZ
D

metan blanc i pla-

mulo lejats. Garantit.zem
seva immillorable qualitat.
levas tic fährica. Llorenç Germans. Rambla de les Flors, 30.

En la constitució de la Juota directiva del Carel d'Artifexs en
nisteria del any en cura, va i53Cr nomenas per al cirrec de rice-secretani
el senyor Joan Casas.

la dependencia ile classcs del propi
Institut de Cultura.

• •.

Lliçó de (trina popular

Llista de la settnana:
Dimana llu a !a princesa: dirnecres, rosbif a /a magenta; dijous, esjarrees a la flamenca; divendres, entreteniments variats i preparació
sacarina; dissabte, savarina a la modema.
Nota.—Poden assietir a aquestes llicons totes les que ho dcsitgin, tant sr
són com no sekies de l'Instilan, satisfent &as pies. per un tíquet que seis

Iliurara abans d'entrar a la clame.
—
La Societat Anònima propietäria de l'Hotel Colomb, que
inauguran ä avui els nous salons de Café Restaurant i Dillana, ha contratetat el cèlebre
professor billarista senyor Ftihas, per tal que doni, a dos
quarts ¿'onze de la nit, una de
les seres meravelloses sessions
fantasia, que lant de renom
li han dimita. Tenint aquesta
sessió PI caräcter que s'anuncia, sera absolutament gna.
tulla.
EL COMITE OLIMPIC
ESPANYOL
El Comité ()limpie Espanyol Va vi-

C".

ia.
Pameig de Caricia, 2
Ronda de Sent Pere, 1
l'ol6fott 4592 A

Ha rebut els millors
COLLS fluixos i inarrugables, d'una sola pega (tall especial). Marca "FART-SOF'r, de
París.

CAFE-RESTAURANT COLON
Concerta tarda 1 nit: BLAI NET
BILLARS
ses per aquesta Companyia el
dia 8 de maig de 1923, es prosa
a coneixement de llurs senyore
leneders que des de la data
esmentada es proeedira al pagament de l'expressat cupd,
amb deducció dele impo g tos, a
la Societat Anónima ArnüsGurí i a les oficines del Sindical. de Banquers de Bareriena.
carrer ele Ferran, número 31,
principal.
Barcelona, 19 d'abril de 1924.
—EL DIRECTOR GERENT, —
F. Fraser Lawton.

Anuncis Oficials
e-•
SOCIETAT TRAMVIA DE BANCELOSA, EIXAMPLA 1 GRACIA
Vencent el dia 1 de maig vi-

nent el cupó número 22 de les
Obligado» al 4 per 100 d'aquesta Societat, s'informa als
senyors tenedors que el pagament de l'expressat cupó quedara obert des del dit dia a rad
de deu possetes, deduint pisasetea 0925 petls impostos legads,
a les següents cases de Banca:
Banca Arnús, S. A.; Arrdis Gart,
i Crèdit Lyonnais.
Barcelona, 16 ¿'abril de 1924.
—El Secretari: Pau Hass.

CONIPANYIA GENERAL D'AUTOIRAUEUS DE BARCELONA
(Sochstat Anónima)
Aprovat en Junta General Ordinäria, celebrada el dia 12 dels
corrents, el Balan,: corresponent al primer exercici. es posa
a coneixement deis senyors aceionistes que durant els flies
28, 29 i del que Stirn. d'onze
a una, es pagarä al dornicili
d'aquesta Companyia. Pa etg
de Grätia. números 8 1 f Il, primer, el dividen(' neorcia! de 6
per 100 del vallar nominal de
cada secc.i6. Ilinre d'impostos,
o siguin 311 pessetes per acció.
Els senyors iteeionistes hanran sie recollir .préviament
factures corre s ponents per tal
il realitzar el eobrament, presentar-les acompanyant ol cu-

COMPANYIR GENERAL DE
TRAMES
Vencen( el dia 1 de inaig vinent el cupil número 36 de les
Obtigacions al 4 per 100 d'u(pesto, Companyia, s'informa
als senyors tenedors que el pagament de l'expressat cupii
quedarä obert des del (lit dia
a rail dc deu pessetes, deduint
pessetes 0925 pele impostos
legals, a les següents cases de
Banca: Sorietat Anónima Arnús Garí; Banca Arnús, S.
i Crèdit Lyonnais.
Barcelona, 16 d'abril de 1924.
COMPANYIA GENERAL DE
TRAMVIES. — El Director, 31.
de Foranda.

BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secrid Persnonent ¿'Educació i ¡urinaria. — Queda suprimida la Bici) de
culos caselana, conteccionant-se en

compensad& des plats en la ala»
!bol. La conferbtria sobre 'Astro:venia" queda ajernada. Dimarts, dia
at, es reprime les clames. Dijome,
dia 84 ea fart la visita instructiva a

1-luís Puig de la

Bellacas

denme 8o
con p o
ompeoo
m e;
Wo

N
ES
EXTRANJEROS
para sólo
calmar Mari arre.
Loa Water-closets

mas doradas

e

Molas

de gerantla aborda
qua no se cuarteen, a
de FarmendOn Eepob
llevando los no
Iras de "fsaalTas

ti

lol 11 7""
de*'; ny n'II'
todas los peine

les
cesea
del re

.en Espatiai:elayo,

Füricsatt: Fsalga

1

1
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Galeries Layetant

CORTS CATALANES, et
ROBLES, JOIES, TAPI
LAnIPIUSE8 decoracI6, pea.
jectes per eminente arth»

SOLER i TORRA G.mANs

FERROCARRIL DE SARRIA A
BARCELONA, SOCIETAT ANDE!»

BANQUERS

Es posa a coneixement deis

RAMBLA ESTUD/S, I I i

senyors tenedors de les Obligacions emeses per aquesta Companyia a 17 d'abril de 1916,
que del dia 1 de maig vinent enBis es proeedirä al paganient
del cupó número 32, que veta:
en l'esmentada data, amb detuend deis impostos, a la Sometal. Anónima "Arnús-Gari" i
a les oficines dal Sindicat de
Banquers de Barcelona, carrer
de Ferran, número 34, pral.
Barcelona, t9 d'abril de 1924.
—EL DIRECTOR GERENT.
F. Freser Lawton.

13:: BONSUCCAS, 1 i3

VALORS - CUPONS - GIRS CANVI
Paguem el cupó número 41 de les accions
FOMENT D'OBRES I CONSTRUCCIONS
a raó de 25 pessetes
Negociem el capó del DEUTE AMORTITZABLE
5 per cent, venciment 15 de maig vinent

1
FERROCARRILIS DE CATALUEVA, 5. A.
Vencent el día 1 de maig vinent el cupó número 4 de les
Obligamons ad 6 per 100 eme-

Mercat Setmacal (
de

CARDEDEU 1

S'inaugurarà el dia
del present abril, qu

dant fixat per a tots
Mutis de cada setm

Queden molt poques safates
eristall per a dotes, de les
que es sellen en les vaixelleries
Ltufs INglada, Rambla de les
Flora. 8, i Ronda de Sant Antuni, 5 . Aprofdeu
- aneu-hi avui mateix.
de

5.

1Ij4

1E K MAS Sillfi

BANQUERS
Rambla del Centre, núm. 1
fiel Oran Tetare ¿el Usan

Inegoolem el el 0up6
TE AMORTITZAELE 5
'remanse» 15 de mal'.

O HI HA SECRETS DE TOCADOR
Tota senyora que tingui cura de la seva persona,
sap que els Polvos Flors de Talavera fan mis
formós et cutis; que el Petro(i Ga( ~ti da
cabells abundosos i sedosos; que la Pasta Dens
emblanqueix el dentat sense atacar gens l'esmalt,
i que posant a l'aigua del bany un raig de

AIGLIA
INSTITUT DE CULTURA 1

p6 número 1 de llurs Mole,
pertius.
Després del 30 d'abril
rent podran els senyors
niateas pere plare el dividend
mentat tots els dissabtes,
festiva, de dotze a una.
Barcelona, 17 d'abril de 1
—El Conseller- Secretari

situ cl seanor alcalde per parlar de
l'ajut que pngui prestar l'Ajuntameut
als Comités eapanyols per assistir a les
olanpiades de Paris, i parlar-li aix/
mateix de la terminació del Stadium
de Montjuich i de /es festes esportives de maig.
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COMAS i C

D1551I1TE DE 6LO g lii, 1/1ffil6111111C10 DEL

DE COLONIA ANEIA

els nervis són tonificats i !a

pell roman fragant I fresca.\,
•Mascó gran: 15 ptes.- Flascó petit: 2-760
Perfumeria 0a). - Madrid
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Palee de la esingemele itivera-De
Reir
tet a aeui bi be astanciat el debut
eitiosradda etantpanyia umatina
De Roana u= l'estrena da
r

lt. meneeem ea tres actea (Ea J.

i Jomp
Seemales C
'Le mala reputación".
Hi ha un veritable ame& per cona:~ i admirar aquesta companFia.
la qual representan un Mete represa d'obres argentines.

?ALIA

•

.La temporada de primavera
Aval la conipanyia Idelea-Cibrian
ueapsreixer en aquest teatte, havent addicionat al conjunt das de
-mentadvir,lp ma;ove, Carmela Paliada, i l'actor de
earicter Ferran Venegas, molt congeles del costee públic
Les obres elegides per a la luanguració de la temporada de primalen sane ardid", d'En /daños
Seca, 1 "La tragedia de Marichu",
de tArnichea
L'estrena de la comèdia "El camino de todos" es 'tare dimarts.

CINEMES

-••••

PATILE CINEMA
La Rosa de Manda, per Raquel
Mella
Invitats per l'empresa d'aqueat
aristocritic cinema, hem tingut
pher d'assistir a la prova privada
d'aquest interessant film.
Hem vist molt poca fams que tractin assumptes histarics i que no restarte ensopits. Rosa de Flandes, per& malgrat d'estar inspirat en un
aasumpte tan trivial i conegut CC=
és la demandó espanyola a Flandes, té la virara d'aguantar l' in terès
del públic en tots els episodis que
presenta. I si no los ahí el fet d'interpretar-lo Raquel atieller, el refinament artistic de la qual a la pantalla is prou conegut per fer-ne elogia, ja el ferien interessant als ulls
dels nombrosos aficionats a l'art de
la cinanatografia, Raquel Meller ha
reeixit del tot en la interpretació un
-sic difícil d'heroisme d'un drama
ideara- La seva gestió artística en
atarear darrer film és superior encara a la dels filme anteriors. Raquel
Meller en aqneat drama dóna la sensació que no cal traspassar l'Atlintic per -acure bons films. La gracia
en el moviment el sentiment i el
fervor que posa en la interpretació
del sen paper, la naturalitat i l'elegancia ultra la bellesa de Raquel
tns fa sospitar que molt aviar els
professionals del cinema, que tenen
la seva seu a Califòrnia, podran
constatar que tumbé a Europa hi ha
estrelles de primera magnitud en
l'art de la cinematografia.
L'eacena es desenrotlla a Flandes
l'any :572 a l'histórica Porta Vena
de Brasselles.
El pare de Concepció de Plaja i
Serra (Raquel Metiera procurador
general dels Paises Baixos espanyols, pata continuament la vida
en perill per tal de sufocar les fre-

mienta mecates contra el poder invasor. Pez aixt viu sol, separar de
la seva fila, per tal de no exposarla als greus perills de lea revoltes.
Concepció, peras desafiant-ho tot i
per tal de poder estrènyer el seu
pare en els seus braços, fa la imprudencia de presentar-se sola a
Brassell-les, cavalcant un magnífic
potree andalús.
Rui de Plaja i Serra renya la seta filla, pera co es pot estar de besar-la.
Als poca dies de trobar-se Concepció a Brusselles esclata una nova
revolta. Capitaneja els exaltara Felip de Hornos, al qual menen duce,
passions a la guerra: l'amor a la
seva patria Mure i el desig imperiós
de veajar el seu pare, que morí per
l'amor que tenis a Flandes.
Llavors, naturalment, s'esdeve que
Conmpoió s'adona de Felip i se'n
sent enamorada. Després vénen les
intervencions i els enginys de Concepció per tal d'alliberar e/ seu amar
de lea reates de les presons espanyoles. I la trama del film es va embolicant i va colpint l'interès i enseins
que diverteix per l'inesperat del desenllaç, que resulta molt Iluminós,
admira pet luxe que hi ha escampat
en tota l'escena i per la propietat
amb que ha estat interpretar l'arma
ment

En fi, felicita= l'empresa del cinema i del Programa Verdaguer,
yergue' al doatre concepte aquest
film é4 deis que acrediten empreses
poden consagrar una artista.
TURO-PARE
Denle, diumenge, a dos quarts de
set de la tarda, el temerari acróbata cinematogrific Nestor Lopee que
divendres, a ¡'escalar la façana de
l'edifici monumental de la plaga de
Catalunya a Portal de ¡'Angel va
mostrar la &leva temeritat, executare
• la gran plaea de hatea d'aguace
eapleadids .jardins, entre altres, el
aeu arriscar treball de tirar-se des
d'una altura, Iligat de peus i mane,
al. grao Rae del Tur6.
, Muele eisereiri el repetiri &llene
di Nagua, e la mataba hora de la
lvde, i al rastel: Une
Tul decid eme dilluns funcionaIlle. loes les -grane atrae:bao d'adiad Pare, le beoda militar interna asead programa, la soca signe programa
elddliiiee, 1 al ladre de Perotinel• a diversie ea la ene m-

eterla 4...t'eliminas ce-

..

AIMIOCILAC40 tiNININOA
"DA CAMERA"
Lía quaelet da prliterne osen/orla, que ve aemineldae de
Flamea, Sula», Deslía, ituarla,

Alamanya i !era darrerament
d'Anglaterra, ovan 5 cosa eeoepoioaal, el Quartel. Lude de
Budapest., serie. presentid ala
BOOM de l'Associaeid de ?Mutas
"da Camera" an el comen propvinent aeßenyalat per al dia 26
d'equest mes.
En el concert següent, que
Linde* iloo el dia 5 de maig, es
tare la preseatue6 del gran
pianista rus, Niceetai Orlolt.
També Benin estrenades en
aguaste ~mecí diverses caneons, Iletra dele poetes Josep
Maria de Sagarra i Tomes Gardes 1 zuusioa d'Eduard Toldria
la personalitat (lee qual, en
aquestes obres, es precisa i
s'enriqueix arab nous matieos
de gran artista.
La interpreLació d'equestes
oareeons ha estat confiada a l'eminent tenor Eraili 'Vendrell,
seoundat per Pere Vallribera,
pianista, tot el qual fa preveure
que aquest oonoert desvettlar e. un intereses estraordinari.
La metal= Associació &invoca ale eoeie a junta general
extraordinària per rel dieendres,
dia 25 d'aqueet mea, a les deu
de la vigila, al local social, Pessatge de Sant Josep, ¡letra E,
per aprovar un magne projecte per als concerts de fi de
eure. Les convocatòries que es
pasearan a domicili donaran detalle sobre aquest projeote, que
marcare un punt culminant en
la vida d'aquesta entitat.
Alexandre Vilalta, el nostre
jove i meritíssim artista, (meadint als precs que II han estat
adreçats per un nucli important d'admiradors seus, donarä
el die 25 del corrent, al Palau
de la Musica Catalana un roncert, per al qual s'ha pogut obtenle la collaboració d'En Joan
Massiä.

N'Alexandre Vilalta interpretare, com a solista, en la dita
sessió, diverses obres per a piano, on podre pafiesar l'alt grau
de perfecció que han assolit
els seus ja reconeguts dote de
concertista.
ASSOGIAGIO INTIMA
DE CONCERTS
Tot bon patriota s'enorgulleix deis èxits que, fora de la
seva terra, assoleixen aquells
compatricis que per llur talent
i personal estora arriben a ocupar un 'loe preeminent dins
l'especialitat que conreuen. El
gran pianista En Ferran Via és
un d'aquests. Deixeble que fou
d'En Granados a Barcelona, es
traellade a Frarma, i a Parte
perfeccione les seves qualitats
artístiques treballant el piano
amb Eduard Pistar, alguna
anys més leed atea la seva residencia a Lió, on s'ha fet una
sólida i ben merescuda reputad() com professor i concertista
de piano.
Perb En Via, tot i peoressane no ha abandonat la vida
de concertista, i cada any dedica unes setmanes a les "tournées" artístiques per provfncies i per l'estranger, que tant
de non; i de profit li reporten.
Aquest any fa la "tournée"
junt amb el gran violinista
Matheu Crickboorn. Despees de
laboriosos gestione s'ha acionsegun que ambdós artistes actuin junte a Barcelona, on l'un
i l'altre tenen tants amics
admiradors.
L'Associació Intima de Concurte ha estat l'afortunada enWat musical que ha pogut portar a terme aquest esdeveniment artestic, que segurament
emplenarà de goig els seus adherits.
L'esmentat eoncert tindrà
efecte a la Sala Mozart, diumenge, dia 27, a dos quarts de
Ña de la tarda, amb un programa sumainent interessant.
Les persones que desitgin inscriure's poden pasear per la
secretaria de l'Associatió Intima de Concert, Canuda, 31,
beta els dies feiners, de quatre
a set de la tarda.

Les sardanes
FESTA DE SANT JORDI
A L'ORFE0 CATALA
Per fer tramesa al matee Franceac
Pujol de l'artístic present que li ofererixen els codales de l'Orfeó Gstali
en celebrad?) de l'hit &hola per lea
ontuposicioes muebla% del mestre, i eapeciaeneni per la titulada "Sha Jordi
triomfant s'ha medie eacaientment la
pròxima die& de Sant Jordi. A aquest
fi, se celebrare demores, a les den dd
mere, una feste batiese a l'estatge
riel, la qual finafitzart ami) una bailada de sardanas a arrea de la cable
Barcelona, eacentant-se d sestee progresa, tot dl de ardua «tienda
del medre Pelee ata d'elles escrita
expressameot per a eme acta: "EaMal", "Tarder". "Gartaire". "La

Usa, la brega", "Trapeara" 4 "Eaente (seireuse.
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OBSERVATORI NETEOROLOGIC

DE LA UNIVERSITAT

DE BARCELONA

ROMO d'observad6: 7, 13, 18 horas
nivell de La mar: eld's eeo'e, — Termòmetre

Baròmetre a zero i al
sea ; 15'2. 17'0, fea- —
Termòmetre heme: re'e, za's, ¿Ya. — Humitat (centassimes de saturada): 68, 56, er. — Direcció del
vent ENE. S., W. — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 4, 2. — Estat del cel: serè, quasi sera. —
Classe de nevols: cúmuls; almults.
Temperatura eateemes a Nimbe.:
Máxime : I87. — Mínima: /efe — Mínima arran de terra: p's. — Oscil.lació termornatrica: ft. —
Temperatura mitja: 15'1. — Precipitació aiguora, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: o'o milímetres. — Recorregut del vent en igual termos: 116 quilòmetres.

L'artístic prerent, obra de la casa
Restare estará. eaposat en una de
Els
Sants a
dependincies del Palee.
Cate de costura únicament pedrea
Barcelon
cencerree a Yute els senyors socia de
l'Orfeó, exhibint ei titol de soca
LA MILLOR RESPOSTA
A la Oatadral.—A totes lee
Hem reina una re-sposta al nostre
Carnet titulat "L'oblit imperdonable”, eelesies de Barcelona han reresposta lacónica, resposta immilloraa sultat solemaissims els Dies
ble Es el programa de les festes del ' Santa. El lloc, però, on han
tercer aniversari del Fontent de la Sar- assolit mas gran esplendor ha
estat a la Saudana de Barcelona.
El nostre venerable Prelat,
En el] hi trobem cinc sardanas dan
dootor
Crtellamet, no pegué acPep Ventura, acompanyades d'un bell
tuar degut al seu estat de salut,
esplet de sardanas d'altres autora Cal
en la oelebració deis oficie didir, peno, que no esperivem altra cosa
vina. }'ou substituit pel Degà
d'aquesta benemèrita entitat.
doctor Llopis, assistit dels caCONCERT
nonges doctore Puig i Vilaseca
el mestre de cer,mónies doctor
Avui, dissabte, a l'Orfeó Gracienc;
Daniel Salvador.
Fornertt de la Sardana Orfeó Gracienc
El Dijous Sant començaren
i cobla Antiga Pep, de Figueres.
els cultos a dos quarts de deu,
BALLADES
assistint-hi totes les autoritats
Demi, diumenge al matí: plaça de
de Barceloaa, a les guata i a
Catalunya. Foment de la Sardana. Conombrostesims fidels, donä el
bla Anega Pep, de Figueres.
doctor Llopis la Santa EucarisA la tarda: plaça de Medinaceli. Fo- tia.
ment de la Sardana. Cobla Antiga Pep,
Acabat l'ofiri les autoritate
de Figueres.
es retiraren, esmorzant, com es
A la nit: placa de Palau Foment costum, a la sala Capitular.
de /a Sardana. Cobla Amiga Pep, de
La capella de música, sota la
Figneres.
batuta del mestre Sanoho MarDilluns al matí: plaga de Catalrmya.
raco interprete ele "Kyries"
Foment de la Sardana. Cobla Antiga
"Glòria", del dit mestre.
Pep, de Figueres.
A les onze fou .portat S. D. M.
A la tarda: plaça de Tetuan. Fo- en procese() a l'arqueta del moment de la Sardana. Cobla Antiga nument.
Pep, de Figueres.
A la tarda tingueren lloc els
A la nit: Ateneu Empordanès. Fo- cultes ja anunciats en aquestes
ment de la Sardana. Cobla Antiga columnas . El doetor López va
Pep, de Figueroa.
rentar els peus a dotze pobres,
provinents de dotas parròquies
Dia de SANT JORDI, a la nit:
barcelonines. Als esmentats poAteneu Empordanas. Foment de la
Sardana. Cobla Amiga Pep, de Figue- bres feu present el senyor bisbe
d'un vestlt complot i d'una
res.
quantitat en metällic.
ALTRES BALLADES
Durant tot el dia, aixf com
Dissabte a la nit: Orfeó de Sans.
dieendres al ma te foren nomCobla Barcelona.
bres-681ms ele bareelonins que
Diumenge al mati: Sant Feliu de' desfilaren davant el monument
Llobregat Cable Cathalonia.
installat a la riostra Sertl.
Diumenge a la tarda: Patronat Obrer
Ahir ~envaren ele oficis a
de Cornelia. Cable Cathalonia.
lee deu, assistint-hi les autor!Turó Parc. Cobla Barcina
tal a .
Diumenge a la nit: Centre Moral.
La capella de müsica cante
Cobla Barcino.
el "Passto" del mestre Sancho
Hospitalet Cable Cathalonia.
Marraco, 1 durant la cerimònia
Dilluns al mata Badalona (plaza de
de "Lignum Crucis" "Caligavela Vila). Cobla Principal Barceartaina.
runt".. de J. Llorenç: "Peetile
Santa Creu d'Olorde. Cable Catha- melle", de Reuma, i un motet
lonia.
de l'esmentat meetre Sancho
Dilluas a la tarda: Santa Creu d'OMarra ro.
lorde. Cobla Cstbalonia.
Després de Folio) s'organitze,
Turó Parc. Colea Barcino.
arnb gran solemnitat, la pro.
Oriol' Graeiene. Cobla Principal Bar- cesad per retirar Nostre Amo
celonina.
del monument.
Vilafranca del Penedia. Diumenge
Eis alee temples. — Entre
dilluns. Cela Barcelona.
ele altre e temples barcelonins,
queas naciones deavinculadaa."
cal esmentar oom un dele llocs
DIADA DE SANT JORDI. —Eson eón celebrats els Dies Sants
cola Industrial. A la tarda: , Cobla
amb mOs propietat litúrgica 1
Barcelona (una de les sardanas sera
mds recolliment, les esglesias
de l'Oratori de Sant Felip Neri.
de concursa
tant
la de Barcelona con, la de
Palau de la Música Catalana. A la

dies

a

nit: Cela Barcelona.
FESTA DE LA DANSA
Dilluns de Paaqua, a les tres de la
tarda, organitzat per l'Ateneu Samboii,
de Sant Bol de Llobregat, i en el «u
grandiós estatge, tindri lloc una testa
de Dama Catalana 11 caree de l'Esbart Follr-lore de Catalunya.
La part musical aniM a cantee de
reuma= Els Nois d'Otea, els ePS1111,
ar, executaran sarda,
'
gana de coman

Des per traer =bada pel

Greda.
En la primera, la capella de
ronsica dirigida pel mestre Millet interprete amb gran enciert

la melodia gregoriana "Chrts"Improperis"
tus sanctus
1 "Tenebree faces teunt". de Victoriä, i d'altree escollides meindias gregorianas.
— —El temple parroqutal
de Betlem tambil merehr mandó
a part del cae/idee que don?e als
cultas dele Dies Sants
tiri c i a del Claustre unlverste
taz%
—

A fa parrbquia de Sant
Just 1 Sant Pastor, tamid hi
e
All-e aseistIrsn les *Maritata. ennarA
fine ;Mete per a persone. cine noMis a la durara part
emes IL 111a441m4
deis oficie santa, plifx aue abans
11111‘111, 9304
•tbavlen seta., a la Oatedrali
- •

GELATINA( "l= '

Aspe= de la olutaL—Durata muestre dies els carrera de

la ciutat es veieren' molt animate, puta que quasi tothom
anava a peu. Els tramvies suspengueren la circulad() des de
les dotze del migdia del Dijous
Sant.
L'espectacle de les pintes i
de les mantellines ha donat un
aire mogut a la ciutat. Es, tant-

matee:, un bell espectacle quan
es discret. Sovint, pele), resulta
lamentable.

Tot l'altre, sense cap variació dele anys anterior.. La farigola, escampant la seva flaira
mística per les portes dels temples; els 'libres devota, donant
un aire d'anacorete s a tots els
vianants: alguna xfstera i molts
xerrics-xerracs i maces que
despees de matar els jueus tenen en mans de la mainada beladren, l'altessima missió de
picar les portes dele barris i
ter mal-de-cap als velas.

CRONICA SOCIAL
DENUNCIES * LA COMISSIO
MIXTA
La &meló Permanent d'Organiteació i Treball del Centre
Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria, per
infracció dele acorde i disposicions que regulen la vida del
treball de la dependencia mercantil de Barcelona, ha cursat
a la Comissió Mixta, en el primer trimestre de l'any actual,
72 denuncies, en virtut de les
quals ha correspost instruir
els oportuns expediente, eis 30güdnts Comes paritaris:
Grup I (Banca) 1 denuncia,
havent cobrat el reclaman( pesenes 431.
Grup II (Assegurances, in-

for.), 5 denúncies, havent cobrat els receamants pessetes
1.525.
Grup IV (Major), 55 denendes, havent cobrat els reclamante peesetes 20.045.
Grup V (Detall), 10 dentina
des, havent cobrat els reclamante pessetes L325.
Grup VI (Alimentació), 1 denúncia, havent cobrat el rectamant pessetes 175.
Total d'indemnitzacions cobradee, pessetes 23.501.
Apesta Seco* atenta sempre a vetllar pele interessos de
la classe mercantil, i per tant
que no siguin burladas les bleis
vigente que regulen les relaciono del treball en el comerç
de Barcelona, en profit d'un incomprensible egoisme patronal,
s'ofereix una vegada mes a tots
els dependents que gaudeixen
de sous inferiors als fixats per
la Comissió Mixta i a l'efecte
poden dirigir-se a les oficinas
del Centre, Rambla de Santa
Mònica, 25, tots es dies feiners, de tires a set de la tarda
de non a onza de la vetlla, on
Pele informare I eurearit la
corresponent dentIncia.

LLEYDA

comarques catalanes: el ~abre

• Noddes divanes
Ha queda ja consthuida en atoesta provincia te debegarie de la Fedende Sanarla de Catalunya, formada per total les ciasen saneetia per a la defensa dele seus internaos mora* 1 mate rials.
El dringst en aquesta provincia ba
estat nosnenat el doctor N'Amali
Prim, el qual donarä tots el. detalla
que fi siguin deraanats respecte al
sen funcionament i prehirnament se
celebrara en aquesta capital una important aseemblea.
Per activar eis treballs de preparada, de l'Assemblea ha vingut a
aquesta ciutat el doctor En Pere G.
Ronza, metge de Barcelona.
— En compliment de la reial ordre del ministeri d'Instrucció pública i Beiles Arts per la qua/ es constituf.la fuudació Pere Vila i Codina
a la provincia de Lleyda, nomenant patronat a la Junta provincial
de Beneficencia, el president de la
Diputació ha fet remesa a l'esmentada Junta deis valore que constituien
el capital i interessos que s'han percebut durant el temps que els ha
guardas la Diputada., els quals han
estat presentats sense perdía de
temps per la Junta de Be.neficesicia
'azul) tots els requisits reglamentaris
a la Intervenció de Finances per ésser convertits en una inscripció intransferible a norn de la fundació
Pere Vila i Codina ea aquesta provincia, la qual sera de 732,300 Peor
setes nominal., al 4 per teca haventse de dedicar els seus interesaos a
fins d'ensenyança, com disposa en
e/ seu testament En Pere Vila i Codina, que mori a la ciutat de Santa
Fe (República Argentina) el dia 25
de juny de l'a n y rer6.
— Ha començat a la Dipositaria
de fons de la Diputació provincial el
pagament dels títols del Deute que
els caigué en sort ésser amortitzats.
— Ha marxat l'alcalde d'aquesta ciutat, junt amb el secretad, per
gestionar el lliurament deis terrenys
guanyats al riu Segre, davant del
carrer de Cabrinety, des del pont
fins prop del ferrocarril del Nord,
imane aquesta petició en virtut d'un
projecte d'urbanització.
— Han estar processats diversos
individus de Granadella i Boyera
per haver permès fa mis de cinc
anys al senyor Marta ter un miting
a llurs cases.
— Se'm prega la rectificada de
la segiient noticia tal una es diu am:
Ha estat alliberat de la presó d'aquesta ciutat, On fa mes de quatre
mesos que s'hi trobava, el jove de
Solsona N'Artur Coromines.
La dita detenció fou feta per sospites que tos l'autor de la direcció
dels sobres contenint els mandestos d'En Macià rebuts de París en
apuesta ciutat, per ésser el caräcter
de les Iletres d'una maquina d'escrinre que el dit jove posseeix.
— S'ha donat en aquesta ciutat
un cas poc coma. L'esposa d'un treballador que viu al carrer del Parc,
Dolors Pere Pelegri ha donat llum
tres fills, continuant en bon estar
tant la mare com els fills.

d'òmnibus i earruatgea de tots mala
ba
bu tiar
est6trprodigiee,
cus las betiguee
com taas
be el de
suarnires

FIGUERES
El temps
Futbol :-: Les praximes fires
Altres aoves
Després d'un periode de llarga i
enutjosa secada, fa dies que piola
poc o molt, gairebé diàriament.
Ha estat disposat per l'Alcaldia
que els guaites de nit o "serenos"
Cantin les hores en espanyol.
Feia anys que els Ajumaments
d'elecció popular havien suprimit la
cantada.
— Encoratjats per l'èxit assolit
amb les representacions de "La alegria dc la huerta" i "La marcha de
Cacha", èxit que segons un diari gironi no baria superat mai, ni de bon
tros, la massa orfeónica, divendres
vinent la totalitat dels elements que
avui per avui resten a "Germanor
Empordanesa" donara una nova representaciG teatral, posant en escena, entre altres, "El pulan de rosas".
— Dissabte passat fou mort a
trets en ple carrer un gos rahiós.
— La Unió Esportiva esta treballant per combinar un exceHent
programa de limes. De moment sembla que té compromis en ferm amb
un equip francès i amb la Unió Esportiva, de Girona, fent-se ara actives gestions prop d'un important
cercle de primera Higa de Bateelonl Ha estat empresonat el secretad de l'Ajuntament del reí poble de
Pont de Molina.
Ignorem les causes.
— L'Associació de Música anuncia un nou concert per a aquest
mes. Sembla que anirä a cartea d'un
eminent artista estranger.
— Cap novetat oferiran enguany
pel que es veu, les fires i testes de
la Santa Creu. De no haver-hi sorpreses a darrera hora, cosa que no
creiem, sembla que les festes es reduiran, per no perdre el costum, a
balls i conceda sardanes, cursa de
braus, representacions teatrals, futbol, etc., etc.
— El mercar de "rama", degut al
temps indecis, ne cha viSt comerregut com és corrent en semblant

diada.

RELLOTGE

ELECT1ON
ES HORA EXA T

VICH
ram :-: La promed6
del ram : L'Aluatament : Romas
Amb una enunactó extraordinaria
‚'ha celebrat l'asomen« mareat del
rana, aseistint-laLeat da tempe..ke
El merme

una aparador, brillandsaims, eme.
dalmeat les de la placa.
— SegneiX la tendiese= /co00.
chata del nou Ajuntament: daneraraent 'ha acomiadat a le fama;
Retiren del *bree de porten, que
ea traapassaven de generació en generació, bavent presidit i resistit tota
ele canvis de política fina arrua
tampm se'ls ha concretas cap Gente
La gent contempla amb estranyesa
aquesta actitud, que per anys a venir
portara a Vich una llavor d'odis i
rancúnies fins ara inexistente; molts,
en justa corresponda:Ida a aquest
procedir, han tallat en sec tota relació amb els regidora i apuntadors.
Encara no ella constituit l'Ajuutement en la forma que prevé la nei
nova; sembla que els ve gran.
— Torna a parlar-se molt del
canvi d'una autoritat ni civil ni militar, encara que pocs s'ho creuen; en
canvi minven els rumors sobre la
renúncia que el laboriós diputar senyor Forcada deien que havia fet
ac.1 càrrec de director del Laboratori municipal, que li proporciona un
sou mensual de dues rentes pessetes a arree de l'Ajuntament de Vid
i els de la comarca.
— Es prepara amb molta soleranitat la festa de la Verge de Montserrat a l'altar que té dedicat a la
nostra Seu, que és precisamen1
aquel] on està collocat el sepulcre
del plorat bisbe doctor Torras i Bages.
— Per ara són cinc ja els locals
clausurats g overnativament; encara
es parla d'altres, per quant sembla
que s'hi fa molta política. Entre
ells el tercie que abans en deien
"dels senyors".
Ningú té noticia de qui seri
designat per ocupar els dos nous
carnes regidoras, perque segons 11
nora lid a Vich pertoquen 21 regidors i sols n'hi ha ara 10.
Tampoc se sap si quedaran confirmats en el càrrec els actuals tinents que hauran de formar la Comissió permanent; sembla que no hi
haurà modificació, i en tot cas s'assegura que hi continuara amb el seu
important carrer el senyor Romeu,
ex-catalanista que va donar-se de
baixa del partit per culpa d'un doble sis un dia que jugava al dòmino
en una entitat a la qual ell pertanyia
de molts anys, sense adonar-se
fa poc que era un centre de doler:teria.
— Se'ns din que s'esta constituint
un nou cercie esportiu
que tiznad
per nom " P ing-Pong-Klub m:
Per a les vinents festes de
Pasqua sembla que tindrem grans
espectacles esportilla; gl Vich F. C.
anuncia dos partir; Contra el reserva del club D. Europa. L'Esbarjo
Maria prepara una cursa de bieldares de 25 quilòmetres i dos partits de
futbol amb el F. C. Port-Bou, campió de la provincia de Girona.
SEU D'URGELL
De l'assassinat d'un comandant
de oarrabiners I suloidi de las-

eisten(
Amb referència a la dobla
rnort que donävern cumple darrerament, sembla haver-se arribat a la conclusla que el comandant En Pere Avella fou
mora pel seu assistent Díaz,
que va disparar-li dos treta que
li travesearen el cor, portan'
despras el cadäver a una era
¡Inmediata a la casa en què es
perpetua el erim. Després, l'agressor va suicidar-se disparant-se un tret al cap. .4 la nia
empunyava encara una pistola
quan ei jutjat ordena l'aixecament del cadàver.
Hom diu que per entretn;g

dea
vi tota
fam

tragedia hi ha- •
GIRONA

La Cantina Escolar : -: Els procuradors dels Tribunals :-: El nou delegut d'Hisenda :-: Clausura :-: Sollicitant un indult :-: Un donada
Una obra d'art :-: El palau dels
comtes de Perelada
Altres
noticies
Ana, motiu de complir-se el quart
aniversari de la Fundació de la Çantina Escolar d'aquesta ciutat, rengovernador civil, senyor Ricard
Terrades, ha trames una quantirat
al Patronat per obsequiar els nens
adscrits amb un repàs extraordinari.
— El Collegi de Procuradors d'aquesta capital ha acordar informar
a la Superioritat que és convenievt
limitar el nombre de procuradcrs
que corresponen a cada jutjat
partit i a l'Audiència provincial.
— S'ha possessionat del càrrec
el nos delegat d'Hisenda d'aquesta
provincia, senyor Manuel Caballero
Pérez.
— Divendres passat, al vespre,
va ésser clausurar, per entre governativa, el Centre Republicà de Girona, imposant-se una multa de eco
pessetes al president, i una altra de
soo pessetes al secretad, per negla
Rinda en el compliment de la
d'espectacles pública.
— El Centre Republica de Sale
be adreçat un telegrama al preside*
del Directori militar sollicitant Dadult de Joan Reprima Adule, 151•8
aniniede general i tabolició de Ig
pesa da mart.

-

~dio d moler. Dearim.bis

rsat a la diaposició de la dita eaetat cultural per a fina benéfica
— El notable ardite repujador
,enyor Vallmajor capota a can Reeeach una formosa crea romànica
que crida jusament Fatencid del
públic.
— Dieta de Perdida qua ,s'ese
tan realitzant importante millones a
l'histbr ic palee dele come«. *ni
propietat dels ~balate senyors Mateen de Barcelona.
Diumenge va tenir lloc un parte de futbol a Figueres entre la U.
5 de la localitat i el Calella F. C.,
guanyant el primer, per dos gola
1 cero.

seNT FELIU DE GUIXOLS
Noticies diveries
La Junta d'aquesta Cambra de
canerc ha quedat constituida com
segueix:
President, En Salvador Janer
Quinta: vice-president, En Bartoneu Auladell arre; dipositari, En
Ram on Bonet Coll; comptador, En
Lluis Lebels Ribas, i vocals, Enecón
Girbau Valla, Jaume Rovira Carrera, Madi Ribot Xatart, Joan Estrada Barri, Joaquim Masgrau Caljoan Gerones Serrat, Miguel
VI$5 3S Duran, Enric Rosselló Vili,
Ramon Gintó.
— En la seisió consistorial de ditents quedaren confirmats en els
seis càrrecs els tinents d'alcalde
senyors Rusealleda, Badosa i Girbau,
essent nomenats suplents de les tirencies respectiva el, senyors Buri Gafas.
seiL
Per celebrar les tession, pie/Unes del primer periode van asseryalar-se els dies 5 i 6 de juny
i les de la Comissió permaDen: cada dimecres, a dos quarts de
set.
— L'empresa " Aigües Potables,
Societat Anónima" ha demanat permis per aprofitar el caudal d'aigua del
rec denominat "Les Comes"; para
obre la mina d'aquest nom.
Sembla que l'Ajuntament farà
oposició a aquesta petició, puix
en resulta ésser el primer accionista
de la mina que esmentem, la qual,
de prosperar l'esmeritat propòsit,
tortiria perjudicada.
— En Joan Avaló Romeu ha sollaitat el nomenament de rellotger
municipal.
— Ha estat nomenat vocal de la
Coa/asió del legat fet a l'hospital
nostre N'Ernest Vidal, el segon tirara d'alcalde, N'Enric Badosa
•— Per a tota ocupació subterrània
c seria de la via pública, l'Ajuntament ha acordat l'arbitri d'un deu
per cent sobre la contribució industrial que es pagui a la que corres¡mana en cas que els interessats
rrilattin per utilitats.
— Ha mort darrerament l'hisenn: En Joan Alsina Pou pare polac del ierm catalanista 'En Jaume
Lladó Vidal, enginyer del tren de
Gaiaids a Girona.
E. P. D.
— Durant l'any 1923 el tren de la
costra ciutat a Girona transportä
344.771 viatgers i lavo tones de
mercaderia, ço que suposa un ingrés
dt 629.41 .95 pessetes.
El producte net a favor de la
Companyia s'enlaira a t 0 0,289'46 pescas.
— El Consell d'administració
del tren de Guiscols a Girona, des;res de la darrera elecció del dia 30
de mara darrer, ha quedat integrat
P resident-gerent, Manan Vinyas
Vinaas; vice-presidents, Lluis Sebeis Raias i Victori Brosa Ribot:
vecals- Agustí Casas Vinyas, Josep
Marina Puigrniquel, Joaquim
Bernia Baldomer Deulofeu Serrrs, Felip Millet Conill i Josep
• Xatart.
— Aquesta setrnana sha animat
la Pesquera, havent-se fet bone, cabales de sardina.
— Dilluns passat la companyia
Torre nts-Fremont representä, amb
ucd falaguer, "Mossén Janot", d'En
Gurnera.
- Aquests darrers dies ha plov regularment.
OLOT
Noticies diverges
Ida danat una conferencia al collegt del Sagrat Cor de Maria,
sobre
biolocna aplicada, el reverend 2110ssen Narcis Busquets.
— El concert de l'Associació de
al
asica, que hacia de tenir lloc disrabie p
assat, ha hagut d'ajornar-se,
Per tr obar-se malalt un dele artistes
del Quartet Wandling, de Stuttgar t (Alemanya). Tindrä 'loe passe Pesque.
Ig ualment anuncia la vinguda del
tolinista Crickboom i del pianista
Tonias Buixó.
— En tota aquesta comarca hi
hs una v eritable plaga de ratea (Erais ), que causen incalculables periu dicis. A
l'Ajuntament es faciliten
te etaines per exterminar-lea.
— Han tornat de l'excursió a
Bar
celona i Montserrat les obrera
Perta nyents a l'Associac16 de Sant
Antoni.
— Com de costurn, la biblioteca
de la Manco
munitat restara untada
del dia 17 al 24 del que son
— La notable coblaerquestra la
'Mu
nicipal Olotina" ha estat contr
atada per la (esta mejor d'Hospitalet de Llobregat,
que se celebrari
dies al, al 1 le deis termi te
— La dada del ram Ou,
coM da
rdamted,
_
espliatlida 1amenpreme-
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del toser, modem pel qual lema apee
barriada 1 . el passeig de Blag
presenten» animat especie i una
nota de color atráeme. Al vespa
eorti de la parroquial Ima lasienet
pretteeeó, amb ele misterio, altere dele
quala, pel seo valor artistic i antigor, causen l'admeracad de tothom.
Hi asead gran concurrencia i regular s ee mPaneameat de pendosistes.
Tots dos ames- forma presidita per
una representacM de l'Ajuntament
La concurrencia que peaseacie ele
acta fou mole nodrida.
Dijoue tindre II« la que celebren
ala pares Carmelita, per a la qual
han estat confiare ele penons, el gros
a la Confraria de la Pariese= Sang,
i el deis nena, a En Josep Artigas

ENTRE MAS INDULTE) CO1VCEDITS AMB MOTIU DE LA DIADA DEL DIVENDRIZ SANT NO Hl HA EL DEL 'POETA*
TOTS ELS DETZNGUTS FINS ARA A CONSEQÜENCLi DEL CRIN DE 1/EXPRES D'ANDALUSIA HAN ESTAT RECONEGITIS INNOCENTS, 1 MOLTS
D'ELIB ALLIBERATS. CONTINUEN, DONCS, FAS TREBALLS PER CAPTURAR ELS AUTORS
UN EX-COMISSAILI DE POLICIA HA MANIFESTAT QUE CREU MOLT
POSSIBLE QUE ELS LLADRES COMPTESSIN AMB LA COMPLICITAT, AL.
MENTS, D'UN DEIS DOS AMBULANTS ASSASSINATS

Pujol,

Madrid, 18.—En lacte de `l'Adoració de la Creu han estat indultats
els segiients reas de more:
Nicanor Pérez, de Cabin, condeninat per l'Audiència de Saragossa, per homicidi i violad&
Joan García Barrera. natural de
Lora del Río, condemnat per l'Audiencia de Sevilla, per robatori i assassinat.
Josep Maria Hernändez, de Saneti
Espirito (Cuba), condemnat per
l'Audiència de Salamanca, per assassinat
Pere Mendoza, natural de Golbana (Pamplona), per parricidi.
Vicens García, natural ¿'Ateca,
condemnat per l'Audiència de Saragossa, per assassinat.
Joan Martin Pérez, de Barlobento, condemnat per l'Audiencia de
Santa Cruz de Tenerife, per robatori
i assassinat.
Gurnersind Lozano i Francisca
Andrés, de San Cristóbal, per asassinat i adulteri.
Pauli 'lloredo, de Valdelarre, condemnat per l'Audiencia de Madrid,
per homicidi.
Francesc Rodriguez Morales. carrabiner, condemnat per l'Audiencia
d'Estepona, per homicidi a superior.
EN MELQUIADES ALVAREZ
ES PROPOSA ACTUAR.
Madrid, 17.—Diu avui "El Libe..
ral":
"Sabem positivament que aquests
dies ha celebrat diversen conferencies amb els SCUN andes En Melquiadrs Alvarez, i. com a conseqüència
d'aquestes, l'eminent heme públic
ha arribat a la resolució d'attuar,
conforme requereix l'alt deure que
irnposen, a judici seu, als bornes
públic.s, en les circumstàncies presents.
Considera el senyor Alvarez que
el naixement de Eanomenat partit
d'"Unión Patriótica'', representant
(Runa modalitat d'opinió o, almenys,
de determinada tendencia, que ens
abstenim de jutjar en aquests moments. i Eanunci de la manifestació
socialista del primer de maig, autoritzacla ja, han canviat la s'anuló que
podia justificar el silenci dels partits i de llurs bornes i que s'imposa,
per tant, sortir del mutismc obligat
en qué Eins ara haviea romäs els reformistes.
En Nfelquiades Alvarez, d'atora
com diem, amb els sens amics politica; es proposa celebrar un acte
politic. un haneuet potser, en el qual
farà declaracions. La data sexi el cintra mes de maig.
Hetn de repetir que responern de
l'autenticitat de l'esmentat informe,
absolutament fidedigne."

SABADELL
La diada de Saat Jordi
La Joventet Catòlica d'aquesta ciutat, seguint el tradicional costo= de
molts anys enqi establert, està preparant una serie de festes per a la
diada de Sant Jordi próxima, donant especial importincia a les festes religiosa del matí.
Al migdia, com cada any, hi /ultra sardanes a la plata de Pi Margall, i Púnica cosa que serà suprimida será la festa acolorida de les
flota; enguany les noies de Sabadell no oferiran ni roses ni clavells—
senyal d'alegria—ni s'enfloraran el
pit
Sant Jordi serà festejat, pero. com
sempre, amb l'amorosirnent mis intim de tots els sabadellencs.
SEU D'URGELL
ReEl tempa aa. Un homenatge
Areaseinat
tole en catale
Cara:nenes
Fa un temps esplèndid; la vall pirenenca es va enjoiant de la verdor
dels prats.
— Entre els que en aquesta ciutat s'han adherit a un "Homenaje
a Primo de Rivera" figuren bornes
com: En Joan Fornesa, ex-diPutat
per la Mancomunitat, alherit a la
Lliga Regionalista; En Manuel Deó,
ex-regidor, tancat fa poc temps a la
presó, per hacer signat la proposició del Centre Autonomista de Dependents; En Joadp Llangort, ac,
tual diputat governatiu, que sernpre
hacia fet política per la Lliga, etcétera, etcétera.
— L'autoritat governativa ha anat
fent treure tots els rètol s en catalä
que hi hacia a diferents llocs.
— Diumenge de Raras va ésser
trobat dintre una era dels afores
de la ciutat cl cadàver d'un borne
amb una pistola als dits, el qual, reconegut, va resultat isser Eassistent
d'un comandant de carrabiners.
A Vanar a avisar el seu amo sha
trobat que hacia estat mort a cops
de "machete". Sembla que Eassistent suicida fou l'assassí del sen amo.
Es traca d'un crim passional en el
qual juga un paper la dona de l'assistent.
— El jovent s'esa preparant activament per a les caramelles d'enguany.
TERRASSA
Suicidi :-: "El
Excursioniame
Dia"
S'assegura que amb la cooperació
de totes les entitats excursionistes
d'aquesta ciutat s'està projectant per
al dia 29 de maig un gran aplec a
l'Obac.
— Vora el pintan de can Bcgufiä van trobar-se divendres al mati
unes peces de roba contenint documents a nom de Joan Ferrer, de 22
anys d'edat, d'ofici fitster, fent suposar tal troballa que es tractava
d'un suicidi.
A la tarda van traslladar-s'hi el
cap dels bombers, el capatae de la
brigada i individus a les seves ordres, practicant un sondeig a l' esmentat pintan i aconseguint, a tres
quarts de cinc, treure el cadäver de
l'infortunat jove, el qual va ésser
traslladat al dipdsit judicial.
— La companyia d'En Giovanni
Grasso ha donat una representació
de "La mort civil" al teatre Principal.
— Diumenge va celebrar-se al local del Centre de Dependents una reunió, en la qual el Comitè permanent
de la Penya Rin de Terrassa exposa les gestions fetes perquè la
cursa internacional de "voiturettes"
tingui lloc al dircuit Sabadell, Matadepera, Terrassa.
— La redacció de "El Dia" acaba d'introduir importante millores
en el seu periódic.
Ultra les seccions que ha publicat fins ara, insereix diäriament itnportanta pagines: d'Esports el dilluns; Edueadó i Cultura el distares;
Crònica textil i d'economia el dimecres; Noucents o Les Ilettes catalanes el dijous, i Ciutadanes el divendres.
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Detenció d'un dels assaltadors del Banc d'Espanya

de Gijón
Tinger, 1g — La policia consular
d'Espanya ha detingut trn dels que
assaltaren la sucursal del Banc d'Espanya a Gijón. Ti uns vint anys i
porta tatuat a un braç les lletres "M.
T." .que rolen dir "Mort Terrible".
Fou detingut a Einstant d'embarcar
cap a Casablanca.
Sembla que is un enganyat pel cap
de la partida i que ell s'estava a la
porta del Banc, mentre a dins es coarteria el robatori, ignorant-lo ell.
L'HORA D'ISTIU I EL COMERÇ
Madrid, 17.—La Gaseta d'avui publica la següent Reial entre:
"IHustrissiin senyer: Vista la instància que la Cambra Oficial de Coman de Madrid dirigeix al senyor
sots-secretari del despatx de/ miniateri de la Governació, i aquest cursa
al departament del Treball per Reial
ordre data d'ahir, en la qual instancia soHicita que es dicti una disposició en virtut de la qual pugui retardar d'una hora les exudes per a l'obriment i tancament dels establiments comercials des de l'aplicació
de l'avançament de l'hora ofidal establert per Reial decret del 7 del corrent;
Considerant que la ra6 que allega
en el en escrit la citada Cambra de
Comerç no pot Asear atas, per quant
tota excepció que s'estableixi a favor de determinada atuse desvirtuaria els generes i positius avantatges
que l'esmentat Reial decret preporcionari a l'eronornia nacional del
pais, ultra la confusi6 que en el públic poguie produir-se amb això,
S. M. él Rei (q. 15. g.) ‚'ha servit
disposer que sigui desestimada la
instineia de referencia, i que, per
tant, s'atenguin al preeeptuat en el
Reial decret del 7 del terrena acla
medrad a la nova hora legal eta ter.
minio, deberme i jornada de beban amelgue ea lee gui. i reglamente de ese-eche social, cense pajedele pactes i acorde celebrats catee patrono f obren en de de la tacese que ab eoncedeureneba
Iddene etreltau

LES EXPORTACIONS
A FRANÇA
La "Gaceta" publica acui ele
següents avisos.de la Receló de.
Comerte del ministert d'Estat:
Segons comunica a tapien
departament J'embale/idee a
Parta, el Govern de la República
franceses suspèn fina a nova ordre la derogadó general de la
probibiehe de sortida di/monda
per deeret d'U de maree en el
que es refereix ale Begurne
sets, Si be entinuerä permetent sense previa auteritzao16
l'exportació del dit producid
que vagi acompanyada d'un certificat de Feettició de Rayen de
Parfs, del ministeri d'Agricultura, demostrant que es tracta
de grane destinats a la sembra
comprovant la puresa de les
qualitat e.
Segons comunica a aquest
departament l'ambaixador a Parle, el Gövern de la Repúbliea
francesa suspèn fine a non ordre la derogació general de la
prohibida de sortida disposada
per decret d'II de mere de 1922,
en el que es refereix a l'exportació d'otee, llet, fina l'esterilitzada i pasteuritzada, sense concentrad& aixi com la ferina
lacteada, deixant a cArreo del
Consell d'Estat, director general de Duanes, l'enceldó del decret.
LES TARONGES A POLONIA
Madrid, 17.—Segons participa la delegació de Vareevia. el
Govern polonès ha decretal
amb data .1 del corrent mes un
augment dels drets d'importacid aplicable a les taronges, les
quals en virtut d'això, abonaran 17 mares pagan en or a
Ilur importad() en el territori
de la república.
Aquesta mesura ha entrat en
vigor amb data 15 d'abril cor-

rent.
DISPOSICIONS FRANCESES,
SCISSES I PORTUGUESES
Madrid. 113.—Segons comuni.
ca al ministre d'Estat l'ambaixador espanyol a París, a panIm del din 25 de maro proppassat queda prohibida la sorbida,
aixi com la reersportació procedent d'entreport, dipòsit de
tränsit i de trasbord, dels
productes següents:
Despulles i residus de coure
pur o aleat. tals cera llimadures, granalla. encenalls i tot
altre material vell a base de
rostro procedent de rebava, despulles o sobrante de coure pur
o aleal, fundid() en massa bruta, llingot o xapa i tots els residus churlos, adhuc els d'escasta riquesa de coure.
La Legació espan.yola a Eterna comunica que el Cansen Federal Suis ha dereget les dieposinicms adoptades durant el
mes d'OCtubre de 1822, per virtut de les gneis quedava prohibida la importaeiti de vine fina
a guineo gnus de fenea alorihh.
'sea en el territori snis, a ex.
repci6 deis que s'importaran
per len frontere g franco-soisSes i italo-suisses; en la seva
conseqüincia la importadó de
vise fins a guinea grane d'alcohol podrä efectuar-se en el
sueceesiu per qualsevol de les
fronteres d'aquel1.1 país.
Per Debret data 4 del corrent. el Govern de la República
portuguesa ha diSpeeat que
quedi auteriteada la Legació de
primera classe a Viana do Case
(ello de la Duana d'Oporto, a
Cursar els expediente i desmate
:os de minerale i adobe ebnaig_
nats en tränsit per a Espanya o
embarcats a l'esmentat port de
Viena.
PROHIBICIONS SOBRE LA IMPORTACIO DE BESTIAR
Madrid, re.—Per Reial ordre del
ministeri de Frenan s'ha dispoutt
Primer. Que es mantinguin la probibició establerta importar d'Holanda
i Suissa bestiar receptible a la glosoPeda
Segon. Que es prohibeixi aixl tutela la importació de bestiar de peu
rodó procedent de la República Argentina, mentre no millori el un
estat imitare
Tercer. Que es prohibeixi la im.
endeche de batiar de tetes lee especies procedente de Portugal, meatre el Geiern de la dita nació co traerte a aguan ministeri periädicament
butlletins o dada oficial, que penneten ~Mur l'estat de la uva ramaderia.
Quart. Que es prohibeixi
ment la importad% del beldar cavaIler, andar i zaina' del 'farree, ter
que hagin daspeetrat ele tema mor-

bosas
ame Ose per armero lee mote.
seas del remetiste pele es cmcodees tes atamtmeisee me- emprima par tal dimertar da ha M!mata 401)Larne.
ala

&t'U el termini de 30 dila, lee Pere
-daebilrquesdtrminea
la Real adra
COMENTARIS ALS ARTICLES
D'EN CAMBO
17--e-Diu ¡ El Debate":
e Abir acabe la segona serie dele
artkles del senyor Caneó. no Inertes
interessant que la primera.
Sabut fe que lea seres enpressions
sobre la crisi entienda anglesa han
merescut ja ¿asee traduidee al friancei en un volara que ababa de publicar-ee i no auguran pitjor exit
¿'aquestes veritablen visten' d'Orient, on, amb la nodrida informació
i a l'observació exacta i perspicaç,
apareixen el dote del peale matis‚St amb sagadesimes consideracions
amb agote i tabes ensenyaments,
el sueeint relat de fets fine ara descongrua de la mejor part dels Ilegidors.
En Gambe ena ha anunciat una
tereera serie d'artieles sobre Itàlia,
que prometen &ter tan suggestius
cene aquells i potser de majar inmole
t'inda prietica per a nosaltres que
els anterior,.
Ignoran si retardare la publicació
dels dita as-fieles fins a /a tornada
del seu viatge a Asnarica; pecó Pedem anunciar que s'Oran vient la
llum a "El Debate", abans que en
cap altre peribdic madrileny i inseriut-se el metete dia que a "La Veu
de Catalunya".
Honorats amb aquesta preferenciacia, bem d'agrair-la sincerament,
pare, ereiem que l'obra divulgadora
i educadora del senyor Cambó, deiXant-se veure a la Prerrisa, contra
el costum de la generalitat dels postres politics per allieonar els capanyols amb el fruit dels seas viatges
i estudia sobre la vida internacional.
mereixen un agraiment mis gran de
tota els que senten el desig d'elevar
el nivel! de la cultura política del
sea país.
El senyor Carnbó ha estat borne
molt discutir, amb violencia de vegades. Nosaltres han observat davant seu, en relación d'altres política, l'actitud independent i justa
d'elogiar-lo en bit allò que al imane
entendre redundara en benefici de
la pätria, sense abdicar per abr.:1 de
cap de les nostres conviccions. I
creiem amb sinceritat que Espanya
del i espera sobre tot bons serveis
dels senyor Cambó. Sense referirnos ja als que serveixen de motiu
a aquest solt, el viatge a América
que va a realitzar, igual que el realit t-s t a Itälia, serà, sens dubte, de
grans i benéfica resultats en la nostra ecenomia. I ajad constitueix certament una prova de patriotisme
efettiu molt mis valuós que les fäcita actssacions ¿'algunes eritiques
apassionades.
En mig de la nostra crisi politica
ta figura del setryor Gambó continua
destacant-se amb igual vigor característic de la sera fesornia personal.
Els seus dots de cultura directa i
positiva d'organització, d'acerat dir,
el constitueix en una de les =Mora
reserves de la política espanyola.
Sens dubte sera molt (larga encara
l'etapa del Govern militar i encara
creiem que aix6 no contrariari la
creença, ni fins el desig, del senyor
Carnbó. Mes és al nostre judici indubtable que, passat aquest regim,
sal el senyór Cambó un dele millore ministres del futur govern d'Espanya, i «inri que ni l'opiniö ni
el mateix senyer Gambó s'oblidin
d'aquest pensament."
LA LABORIOSITAT D'EN MARCELI DOMIISPO
Madrid, 18, — El dia 24 En
Marcelf Domingo donarä una
conferencia pública a Madrid,
tractant de l'actitud a seguir
pels republioans.
El dia 25 parlarä a Sabadell
i el 30 a Tortosa. de maig
farà es de la paraula en un
centre republicà de Saragossa.
- DEL MARROC
Madrid, 17.—El comunicat
oficial d'avui diu el següent:
"Zona orlental.—En rec6rrer en servei de protecció per
la carretera de Batel, apreljleal l'estat esoabres del terreny, entre Bestia a Zauia Bao
Aznar, eenemie feu una desderrega sobre Un grup formal
per trn cap de servei, tinent
ajudant i una parella d'Alelatara, räsultant rnort el lineat
cerdee' senyee Manuel Olmode Cerillo'', 1 ferit d'una
•
Atina ef lineal "Pidan' senypr
Virgill Mol, de Peementat regirnent.
IMMediatament aorti de Driva
Un camle protegit, t 4 segon
batalló de Cb'ifaols eS qual
nš amb leil torees de serie, re.

eollint al eadbver 1 ele tulla.
eavatl
Per Driver calgat
r.eellth ferie, meya grets, el
baldU
timba serbio( de
beteallutik 'Aljayet•

baue.

trAdaluela
Madrid. it. — Dama la duren alt

ompumetre 1 h tire* que tea-,
baga pol. daseobrimeat *de aneo del
ale da rumia d'Amblatta dietbdea
Pettemes, que foral emplace:lit Mar-

regados.
Sean practicet turbe eigunee deandana lea quals pedem donar dada
sobre eh criadnals; unes qu'ates d'aquietes detenciale van encaminadas a
cercar ma dona roma que aura mole
ansb Fambulant mayor Ore. Sean fet
Muno registra a cases pietleulan,
apeciakeent ala barris alta de Madrid
L'ex-ciemissarl de policia senytee Escudero ha fet algunes manifeatacions.
Creu que els autora del robateri no
asaltaren el calce, sinn que alsä des
de dintre els obri la porta, no creient
que bailen ¿'fosen assusinate; es atestad pensar que tres bornes volguessin
matar-ne a dos, sm dele quals, i ells bo
sabien. era jove i vigorós. Lessassinat
viniese despees, canalla el pa del Ceo.
tatue.
Passat el primer moment, esclareció d'acrecen' extreme iba complica mole, i en quant a la pista baja en la policia un greu error en
menee que els criminals . han sortit de Madrid. Per de prompte se
sap que els asare coneixien moltissim el atad, i s'havia de mirar quineu sospites poden recaure entre ele
individua que han estat del cos i altres elements ésPaeos de colAixer lee
prictiques del semi.
Madrid, 28.—les atan detinguda
la dona rossa que anua amb el senyor Ors. Es di« Otilia. Ha dit que
coneixia de tempe el senyor Ore i
que anava fiares amb ell.
Ha afegit que el mateix dia del
crim s'havia passeja arree ele
S'ha practicat un registre a casa
seva, no donant el resultat que s'esperava. En vista de la seta inculpabilitat ha estat alliberada.
L'estat de les investigacions de la
polka no han avançat gran com. Se
segueix la pista deecoberta al cate
rer del Cuino, on ¡oren trobats els
dos maletins, de la qual cosa la policia n'espera mole
Granada, r11.—A la Comissaria de
Vigiläncia s'ha trobat la fitxa dantecedents de Francesc Samper
lasco, al qual set creu complicat en
el succés del corren d'Andalusia. 'Estä reclamat per diversos jutjats, com
a ladre i estafador. Treballava amb
un altre individn anomenat Manuel
Tomita, conegut com a croupier i timador.
Madrid, 18.—Semblava que el xofer senyor Pedrero anava a 633er
posat en llibertat, però a darrera hora Osa canviat de parer.
Se li ha pres novament declaració, mantenint les seres anteriors
manifestado:la.
Madrid, 18.—Sembla que els criminals degueren abandonar l'exprés
a l'estació de Consolación, baixant
per la porta que dóna a l'entrevia i
després ¡gafaren un comboi amb direcrió a Madrid i que baixaren a Alcasar de San Juan, on srafaren
te. Això, de totes maneres, no is,
n1 poe ni molt, segur; són moka els
que velera pujar a Aranjuez i en
canvi ningú els velé baixar a Alcäzar de San Juan. Si es compova la
suposició que have urdir, podria molt
bé resultar l'asseveració del guardaagulles d'Herrera (estació anterior
a la de Consolación) que assegurà
hacer sentit dina del cotxe correo
crits demanant auxili.
El mis el xofer Pedrero digné que
els tres desconeguts agafaren Pautotniabil al cap de poc d'arribar l'exprés
d'Andalusia a Akizar, es compren,
tenia en cdinpte les contradiccions
que, en el seu esverament, cau sorna, no recordant-se lud dels detalle.
Se sap que la policia segueix daprop tus individu, ks senyes del qual
coincideixen amb les del min yó que
llogä l'automóbiL
Madrid, 18.—A Correus han tornat
a dir que no els és possible calcular
la quantitat a que puja el robae a
l'exprés.
Madrid, lee—Han estat detlnsudes diverses dones de 'vida
alegre, tetes elles amigues del
senyor Ors, que, com bavem dit,
portava una vida torea desordenada.
La pelleja activa en la recerca i detenció de diverses
persones que eren sospitoses.
Sha demostrat ja la innocència
de moltes.
Per ara, cap dele treballs ha
donat per resultat la captura
dele veritables autors.
Samper no t6 res que veure
emb el doble assassinat i robatete.
Saragossa, 18.—Aquesta tarda, al barri de Torrero, una
parcela de la guärdia civil ha
vial un automòbil que els ha
semblae sospitós.
Han ordenat que es deturds,
1 en chata de que no ho (ala
l'han tireitejat.
S'ignora ei tan te!, blanc en
ele que l'ocupaven.
Còrdova, 16.—Anit, el jubge
senyor Josep Igld8laa Portal.
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EL FENOMEN GEOLOGIC DE
MONACHIL •'
Granada, a — El govermilat
madlestat qm ea) ~Mar a IM
times da frelmen que ha ende e
la miseria, 1 despees solgeeteee la ene
mesa de cebes per a les obres pecestedies pel derdament de les sigila
Conttnuen eIs alleviseammits de tur3es. Això influeix me« el que senara paralitzat les tonal les aves altea ea filtra per les terres i
del de la inturtanTaLes máquina desmontada de la
central electrice del trama han este
«Amada a rso meten de la dita central.
Les terres corren encara, antelen-.
tant la mare del ritn el grial arreare
l'arbreda de la vota esquiara.
EL REPUGNANT CRIM DE
BARACALDO
Bilbao, 18.—Es conclusa nona detalla del sagnant suceda °corretee a
Baracaldo i del qual en fou víctima
la nena d'onze anys Angel' Santateban.
Sambia que el fet cornee per
un alié a la familia i el meted no fou
el robatori. Angela Santieteban era
una noieta ben deg enroteada i neelt
bella; el seu desatrotIlament precoz
i el sen atractiu natural han estat, es
cree, la cause del crim.
Segurament la resistencia que la
vietima oposi al designi desheeest
bu el que Hit concebre la birlara
idea de l'assassinat, clavant-li un cop
a la ingular.
Els pares de la nena treballen tot
el dia fora de la casa, i ajase bula
d'eme conegut pel criminal. Al Uoc
on es comete eassaasinat chi ha
trobat un ganivet amb fulla de zara.
Hi ha tres detinguts, pene no hi
ha seguretat que entre elle
trol'autor.

El senyor Goicoechea‘
a La Havana
Madrid, z8. — Comuniquen de Vigo
que aquesta tarda ha sortit cap a l.a
Hanna rex-ministre senyor Goicoechea.
Com se sap, hi va a donar mes canI erímries.

Darrera hora
VILLENA
ROBATORI
Alacant (rebut a la una ea
la matinada). — Comuniquen
de Villana que a l'hotel d'Alacant s'hi ha comes el robator;
d'una cartera de valors i documente.
La guardia civil ha realitahl
averiguaeions, treient en oler
que a l'hotel hi havien dormit
la nit anterior cilla individus.
dos dels quals desaparegueren
a la matinada. Han esbat detinguts elle altres tres, els qualst
no pogueren justificar el diner'
que portaven i confessaren que.
junt amb els que luciere des aparegut, formaven una banda
de carteristes. Tarnbä indicaren on paravert els dos fugibus, essent artafat un.

VALENCIA
DOS ROBATORIS
Valencia (rebut a les 110 de
la matinada). — efentre treballava han estat robades a
Victori Pla 16.600 peasetes que
duia en una butraca.
Han estat detinguts com a
suposats autors, Vicens
i Marian Ferrando.
— A Ontenent entraren al
domicili de Matilde Granda des
diefreestite. Mentre l'un higa •
va el till, que esteva al 'lit
greument rnalalt, Peltre robb
115 pee.setee. El robat ha eatat recuperat per haver-los calgut als Usares mente, hilen.

TOLEDO
APARICIO D'UN CADAVER
Toledo (rebut a los 2'10 de
/a matinada. — Al eh! Tajo .ba
aparegut un cadkver en estat
de descomposició. No ha estate
possible identificar-lo,
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