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En un recent discurs, M. roincaré ha pronunciat unes paneles que, podent semblar adreçades als nacionalistes integrals
de Charles Maurras, s'adrecen en realitat als feixistes de Benito
Mussolini: "No convé—ha declarat el cap del Govern francas
—que el sentit de la nacionalitat s'eedUreixi en voluntat de pul:urea o s'exasperi en imperialisme".
Els anglesos han volgut presentar Poincearé com u% nacionifista-imperialista, i en aquest punt concret no tenen raó.
El politic europeu que avui representa millor aquest tipus és
3.1u5sol ini. El president del Consell de ministres de Frailes, que
a una mentalitat de fort caient positivista, no té ni ardent imaginació ni passió poetice, ni aspra cobejança, que són les forces
impulsives de l'imperialisme conquistador. Poincaré i els franceses que com ell pensen i senten, consideren /'afer de la Ruhr
¡ el problema del Rin en un aspecte de garantia i de seguretat,
pera no hi veuen el caen' de l'eixamplament territorial i de .l'hegemon:a de França. Quina diferencia de to entre Poincarg, que
parle com un menestral malfiat, i Mussolini, que parla com un
arenturer orgullósi
Mentre Poincaré, des de París, desaconsella el pas del naciona li sme interior al dur imperialisme exterior, Mussolini proclama des de Roma que aquesta ciutat ha deixat d'ésser la capital d'"un petit reialme d'antiquaris" i que ha d'ésser la futura
capital del món 1/ati. La barreja de nacionalisme autèntic i
d'inmerialisme dominador que hi ha en la ideologia del Cap del
Govern italià, és fidelment traduïda per la llista de les reivindicacions territorials formuladas a Italia, i que ha presentat
tiltanament, gairebé amb carache' oficiós, el diputat electe
Oracle Pedrazzi.
La confusió entre el nacionalisme i confusió cada dia més accentuada en certs indrets i en certs esperas, 1 per aixa mateix més perillosa també cada dia—ve principalment de dues causes: l'una, més aviat filològica, és la designació de dues tendències diferents amb un mateix mot: nadenelisrne; i l'altra, més aviat psicològica, és la desviació en Sentir aurEsSiU i egoista del sentiment de nació i de l'amo a la patria. Aquesta darrera causa de confusió, per la seva prZfunditat,
és la més temible.
Una revista parisenca, "Les Lettres", va obrir, ja fa Meses, una enquesta sobre cl Nacienalisme, a la qual han acudit
político i literata, historiadors i periodistes, sociòlegs i juristes, fil(bsofs i fins teältsgs. La lectura dels parers demostra l'extemió formidable de la confusió assenyalada. en el seu doble
acpecte nominal i real. : ' . '
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ELS • HOMES (ELS LL1BRES

I Sette

enllä dels
PANORAMA ELECTORAL Mdi
darrers incidents

al qual se sotmet. el candidat
Parta, abril.
El deseordament de la cam- aquest fa un present a la calza
pear', electoral no ha corneneat del partit que l'ajuda. Miel ha
encara, pelee poc se'n falta. esta( molt crelcat, i Chesterton
Acabades aquestes testes co- ha osera, contra les caixes dels
partits, perb aixt i tot. da una
mençarà.
A Paris bi haurit 5 'listes en solució elegant, una humoralpresencia: la del bloc na- tat que respecta les convencional, la del bloc d'esquerres, cions, ate) es, una gran cosa.
la Higa monärquiea, la llista La Lliga ha adeptat en corta
comunista i la Hiela anar- manera el criteri anglès, perb
la calza electoral de la plaça de
quista.
En els departaments que sala la Cucurulla no ha eslat mal
pogut fer el bloc d'esquerres hi una cosa permanent ni molt imhaurä tres grans Mistes: el bloc portant.
L'eAction Française" ha adopnacional, el bloc d'esquerres i la
nieta comunista.Elsanarquistes tat el sistema de la subscripció
només presenten theta a Paris. per pagar les despeses electoEls monàrquics presentenellis- rals. Una demanda dele direotes només en els tres o guatee tors del diari monärquic als
departaments mes d extrema seus lectores i simpatitzants ha
dreta. En el departament deis donat un resultat falaguer. DePireneus Orientals (PerPinVa) manaren 2 milicias de frenes
es presenta una Insta monàr- per despeses electorals, i els
tindran. Els comunistes — ho
quica.
La formació del bloc d'es- diu tothom almenys—tenen el
querres ha costat, elle on s'ha diner de Moscou. Darrera del
fet, molla treballs. En molts bloc nacional bi ha, segons
departaments no a'he pogut fer. diuen, la societat dels interessos
Teòricament, el bloc d'esquerres econòmics, que es. sembla,
hauria d'estar forma t de tres federació patronal com la sinia.
partits: radicals sociatistes, so- hi hagué a Catalunya. El precialistes revolucionario, socia- sident d'aquesta federació es el
listes comunistes. Davant dels senador Billiet, sla de conmes poprimers hi ha el senyor lierriot; fessar que As l'home electoral.
davant dele segons, fa figura pular de la campanya
mes preeminent es Lleó Blum; El presenten cona una mena da
al costat dels tercera hi ha el mina dar deis candidats amics
conegut sindicalista Frossard. de l'ordre. Es el senyor que es
Els comunistes socialistes sein cuida de tot. seeorts diuen ele
politice, naturaldissidents de Moscou. Podriem gens amics
ment. I de tota manera en qui
dir que són els de la segona fa pensar da en aten pareointernacional i mitja. encara
que avui aquesta beternacional natge dc Balzac.
Seria molt nariz d'explirar les
de filigrana no existeix.
filtracions econòmi ques del bloc
Aquesta batirla d'ésser la d'esquerres. Soba afers que no
composieid del cartell d'esquer- ens interessen, parque la polires; perb, com dejen), a molls
pll"*",.FaFnaMP,..10tar 1,-Adallas mar~~,alanu~ fflania•Allim
no fa per
departaments no ha estat possi- tica interior francesa
als estrangers. Al lector Ii intey"
-"739::Fr
ble lligar cape. La dificultat ressa saber que la batalla ds
mes gran es unir els radieals
"
i el bloc
socialistes amb els soeialistes entre el bloc inacional
que atmests don
_
comunistes. Entre Ilerriot i d'esquerres,
grano partits •Iluiten amb el
:~411"~f~~2"
Frossard no hi ha, des del punt mateix
programa: la Pau!
eaxo no obstant, in ha en les respostes alludides, tant en de vista dels fets, gaire difeJoma Pla
rencia;
perb
entre
aquests
dos
les favorables cona en les hostils al Nacionalisme, punta de vista
hi ha un abisme verbal.
'-eneeressants, idees noves, observacions agudes, objeccions pe- bornes
les coses segueixen la seva
netrante. Aquest feix d'opinions selectes ens donarà una bona Si
evolució lógica. Herriot i Blum
"ELS POETES D'ARA"
haS2 per teoritzar breument, de's del nostre lloc de guaita catedemä passat poden esser la sia, a propòsit dele noms i dels conceptes de patria i Estat, de tuad& En canvi. Frossard n'esració i impere de nacionalisme cenyit i d'imperialisme sobrei- tà mol! lluny encara. Això
eent.
natnaralment. una diferencia sensiA p en el to de la veu.
1~1n••nn•n•01.n
En molas departaments el
bloc d'esquerres no es tal bloc,
La leerla de l'"estat de grà.
o, Si voleu, es un bloc estros- cia", com a &anidó del motonal- A Paris, el cartell es per- ment psiquic productiu mes que
tecle i un dele candidats de la com a credo conscient i deliEL PAISATGE SUS
L'.4JUNTAMENT D'ARE.VI'S
¡lista és prerisament l'aviador berat, té una estricta aplicació
Sed' Lecouste. cine doté, eom subjectiva en la creació poétiEn Felip Ferrer i En 1. Riera, d'Adiantre de paisatge suis anitothom
sap, el record d'altura. ca de ein. Anton Navarro, qui
renys de Mor, han dimitit el carrec dc
lla preocupar-me. 110TII sap que Une
Per?,
a la provincia. llevat de canta — amb una veritable ferregidor de l'A juntament d'aquella vilo,
ca veritable feblesa pel paisatge i
la mes accentuadament esquer- vor. d'aluminat, devot de la seti (pul havicn cstat nomenats dorrcpe considero una treballa der romasrana (Marsella. Lyon. Limoges) va mateixa Neu, ades arnb arre1,111<tat .
tcisnie. duta a la perfecció per Versovint manca una cama als tres vatament. adés amb unció--els
Per sztbstituirtlo s, han estat notne/aire, la idea de convertir-lo en vehipeno. Tan aviat falten els so- moteas del paisalge i els del
nots En J. Rosselló, fabricant de
ele de les emocions mes caracteristicialistes comunistes a reglo- seu esperit, corn una harmonia
phmtilles", i En J. Xizoy,
caneen subjectives.
merat redicals sorialistes-soFa sol. Des de la nieva finestra.
dalistes revolucionaris cona de- virginal.
reelegir,- te, le e.
Per aleó la lírica d'aquest
a K'ixant a metres sobre el nivell del
vegades
falten els radieals soe
*3
Se
l
veig un estesa de rases
levs' I ;1b."1
cialistes a l'aglomerat sorialis- poeta pirenene Os naturalment
poblac:6:
dos
nuclis
de
ponderativa.
rica en sonoritats,
jandi i
tes revolucionarle - socialistes
Tour i Vevey, una gran tolva
ubèrrima d'adjectius. airejada
PER L'ESQUERRA CAcomunistes.. No es podria pas
i, en el fons. els Alps frandonar avui encara una Ilista de retòrica. El cantor, embadaTALANA.
. amb neu als cims i amb tres
completa
dele departaments en lit, s'embriaga amb les premies
La campanya empresa per En .11Pr..ose balneario a la falda.
el bloc d'esquerres, paraules i les eleva, eom un
farà
que
es
no gosarà a dir que aquest ccli Llomingo per reconstruir l'esquercom
no
es
.podria
donar la dele perfum d'incens, reverentment.
pzr.ama sigui Ileig o antipatic. Ah, ra catalana qmula concretada en la se- departamento en ene no es farh. La seva musica verbal es, aixi,
giient proposició;
La Ilum s'hi vessa amb una vaLa enrraarie p etä avui en ple com el daurat remoreig d'un
Primer. Que els diputats que Cota. deliciosa: la blavor fosca de les
rebulliment. i ruin que hi inter- ruso, on la niel hi és mes esInnya Cangrés i a la Man• vd la política local no hi haurä
casea i difusa que el murmuri
itunianyes ¡liga divinainent amb
es
eonstjtueL,¡,,
Catalunya
unnunitat
de
blancalls dels cites i arnb la Mayor
res segur, a molts lloes fine ext prior.
provisionalmen1
en
Canse!!
directiu
de
pill.da del llac. Els arbres. rentats
Els primero llames de mespoco dies abans de 1'11 de maig.
i'Esque.,a Catalana.
seinhAen vernissats
Per :a pluja
La politice local te en el peores sera Navarro són nodrits, prinn'une
Qua
ixin
rópidamcnt
Sep
an.
de Lese, Encara—detall idíflic --la
de la formació del bloc d'es- cipalment, de l'especlacle naCZ177. diS5a d'innombrables ocells dóna en Assemblea mes les torcer que he-. querres mes importäncia que la tural, percebnt amb una gran
gin
de
constituir
'organització.
a 1 . 7: i re una es garrifança de vida.
qüestió teórira, malgrat que, intensitat admirativa. Dintre
Í ta; ret demanar-se més? No és
Tercer. Que antcriorment a dosis con) ja hena dit, entre els radie d'ells, en l'avidessa de la conCiPIC artes: un a la cinta( de . Barrecale secialistes i eis socialistes templació, el poeta subtilitza la
'i-zi dir un mot contra aquest
Lila, UN eure a la de Tarragona, Un com-unistes bi 'nazi un abim
¡matee — tal com lasguard se
„ :hora bonic i magnific?
altre a la de Llexda, sei altre a la de
verbal.
li ata vers els dms fine arésser franc. tanmateix. Aquest
una eintat de les
El bloc nacional no es pre- ribar a una afectada artifidosiels atines que he pogut Girona i sus altre en
senta -pas amb aquest nom. .1 tat teixida de humo tornasenBaleare.
ret: en el meu primer viatge a Suiscada departament el bloc na- ladee. semblant a una refinada
Quart. Confiar a l'Assemblea la cfr.
sa—:l'encanten, cm bressen, em donen
cional adopta el nom que està policromia feto' de delicades alsimuici'ö de Yorganis me directiu i
•
-esiar enorme, però no em cornrvdarció dels Monis concets que puquio; més en harmonia amb les nequimiee siderals.
•
Tbrnaria sovint a aquest país
signif icor l'obra immediata a realitzar ceeitats sentimentals deis disPeres, com un reptas ser,
Per reposar els rneus nirvis i per ad(rieles,
Aquestes
testes
es
pisi les bases d'aliança amb les altres
com un retoma a la simple beniiri.r una me3í'criicia perfecta. Pero.
l'advocació
sot%
sen sempre
forres despeen, constituida.
Ilesa de la terras-i de la munPintre, no semiria cap desia de pinbeiles paraules: "unió social", tanya, da poesia de Mn. Nacarle -hl; ni, poeta, no hi cercaria cap
'defensa social", "esquerra de- ro te instante on la ingenuitat
estímul.
nmeratica", "esquema republi- del paieatge i de les evocacions
Despres de pensar-hi llargues estocana". "democräcta i repúbli- és recollida planerament en els
dos /l es cree haver clescobert el desllorica", "república 1 democràcia", versos amb un aromó; caliu de
"unió democrätica i social", germanfvola fidelitat, ami) un
P al or daquesta paradoxa. El paisat- homes han començat per sentir la Na1g e suls no m'invita a la pintura ni tura alta on la Natura es Pitaran "unió republicana democrättee
franciscanisrne cantil i florit
en, Comunica el tremolor de la pee- amb Mis facilitar, alta .on podia tensocial", etc., etc. Tota la lira que dóna una mà ti Verdaguer
perquè sembla pintat i poetitzat, se esforç Esser transportada al paper del puntillisme politic trances. i l'altra a Mangan. I es en
Sota d'aquests mil noms el bloc aclame cami — en el. seguid
4 a dir, artísticament pait. No sento i recluida a fórmeles agradables.
nacional es presenta compacte
frisarea d'intervenir-lo, perquk el
l qual l'autor ha estat massa
Des que el sute Geseier. a mitintervingut, massa irhervingut. jan segle XVIII, comerle a fer via tot arreu i amb una forea de
/rail — que Mn. Navarro sap
ter! La sensibilitat se'm decla- brar aquesta cerda, han passat dies. económico-electora l impressio- donar una claror nns e pura, !A•
ra en una vaga de braços caiguts. Ens han arribat a tuve plato forte nant.
A Anglaterra ele partas te- na 1 sòbria a des estrofes.
ea mprenc tan be que qualsevol es- cm el paiiiatee de Toledo o plata
Darrerament la inquietud
!ore picteric ein duria al crom i gall- ultra-fina eme els palmees belenes i nen la seva calza electoral. dele motius interne ha trena/delta Mole nobiliaria a Angla.
e ta este« lis* a la eaneoneta entt eet poeta.
Es
ettrany
els paisat ges ingleses. No
es compren 1 es paguen eendit a l'obra d'ae
hesit a o a la balada aignalidal
que el paletee sida ens resulti fat a terra
E» el Mi darrer Nibre ée candel
partit
que
es
al
calla
a
la
fet que el modern sentiment del ebeje de perfeeci6 1 de benignas.
Goteen. Altres persones ligues tat amb jota el faust advenieisatge hagi =wat prechament a
Ceiba' lloidedie voten anar al Parlament 1 a ment de l'amor, et refiere,
/eta. no areliehr ree contra la me'"
•
eanvl de nota iI partit pelle tala afmo, da la torra i el
La Tber dt Pea, abriL
Use Al oxead: la reforce. Ele
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Ha declara' el "Journal de
Genere", Parlant deis incidente
de frontera italosulseos, que
tenen una imporlänoia limitada presos en si mateixos, i que
cal evitar tant l'exagerareos
com el prendras a la Ileugera. Es aquesta una Leal plena de %metal i sadollada de
ben premia del diari
feral i moderat de Gipebra.
Perla si aquests incidents,
presos en si enateixos, tienen
una iämorläncia limitada, la
tenen molt mes gran si hom
els relaciona aran el programa
de les reivindicacions territorials del feixisme italiä, un
dels adietes del (pral es l'artelió a Mella del cantó sute del
Tessi s On la 'lengua italiana es
parlada. E la relacie entre els
incidents de frontera i aquest.
punt del programa reivindica ton i es evident.
O el programa exterior del
feixisme esta escrit per a no
esser complert, o tard o d'hora ha de portar grane complieacions de caräeter internacional. No és versemblant que,
fora del cae d'un fort sotrac europeu, aquest programa pugui
esser realitzat enlloc. En materia de politice exterior, Mussolini ha demostrat fine ara
una visi ó molt exacta de les
possibilitats i de les realitats
de l'hora actual. Pece si verament persisteix en les idees
que ha sostingut explicitament
des de l'oposició i que implfeinment ha ratificat des del
Poder, bd haurà de començar
per una banda o altra l'execucid del programa d'anexione
durant els cinc anys enters que,
segons el -duce", ha de durar
la Cambra de diputate recentment elegida.
lii ha diverses raons per
creure que la reivindicació del
Teas! te un dels primera Hoce,
per ordre cronológic, en les
reivindicacions italianes. Es
més natural que, per
ear, es plantegi un plet que
afecta a Suisea, que no pas el
plet de Cbrsega i Niea, que
afecta a Franea, o el de Mella,
que afecta a Anglaterra.
El cert es que, d'un quant
ternes etnia, es manifesta, pel
que fa al Tee.sf, una creixent
activitat irredentista. Un perilladie d'aquesta tendencia, titulat
"Adula", estä posat públicament sota el patronatge d'un
cornee Radia. llom assenyala a
Lugano i a ailtres noes del
territori helvetie, la presencia
de comissaris feixistes que trameten directament Ilurs reports al Govern de Roma. I a
on tan estretes són avui
les llibertats de premsa i de
tribuna, periodistes i oradora
eserinen i parlen lliurement de
eane.xid del Tessí al reialme
Jis , ninsular. "Ifoni atribueix al
(Joy era salís — diu el corresponsal ginebrí del "Journal des
Débals" — la intenció de basar-se en els incidente que
acaben de produir-se a la frontera italo-suissa per tenle, un
pie hagin estat t liquidats ofieialment, converses amb el
Govern italie respecte a l'activitat dele feixistes."A. Rovira 1 ....cm

ne esciat de la natura; pedo sobretot Iii batega sensiblement la
tebior humana, idealitzada com
una flaire.
Mes, aquesta tebior a estones s'arroenteix; i al seu escalf
la lírica, amb la sofrença,
assolint moments d'una
grast diafanitat, mentre ed rastre nu i amarg de la dolor esqueixa la passió i cenyeix la
furnia.
I, aleshores, la reminiscencia biblica que solea vagament
a través de lote la producció
de Mn. Navarro (qui ha vessat,
inèdit, a la nostra Mica "El
Càntic dels Càntics") es rebuda
en els seus poemes amb una
mes ampla remitida.
Hi ha poetas, la personalitat
quals es una red que els
nanas del fons ale tot del temperament i constitueix el nervi del eant. N'hl ha d'altres, en
canvi, que Itur ortglnalttat rau
en la dicció; que la talad peculiar de lur está l ele m'ir erran
de llave
Roseta >lavare° Mea deis
(Jarrero; •
*Miel Illetter

SEMI 1 CASA 1981111
Seneca es un dels autors
clàssics que no foren engolits
per l'Edat elitjaua. El tarannà
moral de les seves obres, el seu
esta afees sentenciós, artes declamatori, i sobretot la seca
fama — ja establerta en tenme
de Sant Jeroni — d'amic 'de
Sant Pau i fins de cristià secret, havien d'assegurar-li
lloc a les biblioteques dels monestirs romänies. l'epoca del
renaixement les noves literatares volgueren assimilar-se
producció de Ludi Anneu, i a
casa nestra ccii assenyalar, en
els segles XIV i XV, dos noms
d'illustres senequiste.s, Antoni
Canals, traductor del diàleg
"De Providentia", i Antoni de
Vilaregut, tracductor de les
"Tragedies", a part dolo anünims arromaneadors de les
"Epistoles".
Es un lloc comal de remarcar l'antitesi entre el Seneca
filòsof i el Seneca horno: e.. vida d'ell els seas enemics ja ho
feien. Lloar pobresa tot posseint una fortuna de milions,
abominar del plaer i veme enmig de les disbauxes de l'alta
societat romana, predicar una
nutral inflexible i transigir
malta suya amb les ¡Clics i
els crims de Neta"), el seu imperial deixeble... Pulsee aquestes contradiecions no les venriem en la vida de Seneca si no
hi liagdes en (el seu esperit
sentiment altruista de solidaritat. La glòria del seu renom.
avui — a vint soples ele distància — ene semblaria mes
pura si fos la d'Un asceta soMari. Tenim, però, el drel de
creare que la seva paraula, ces
setas llibres i el seu exemple'
no influissin d'una manera fecunda en l'ambient relaxat un
es movia? No ion eh el gra de
sal que hi evita una mejor corrupeid? Si és alai, tot i que de
l'inevitable endesmosi el seu
esperit en sortís conlaminat,
més caldria prendre'l com exemple que com pedra d 'eseändol, si tenia del viure un concepte dinämic u creiem en els
deures sociele. De tots els fets
històricament comprovats de
Seneca, només un gosaria jo
a censurar-li cense atennaeions: la baixesa de demanar
a Claudi a als- seus servils ministres la remissió de la pena
D'aquest manea niant,
perra, i de tots els que linsrues
pogut cometa?, sit redimeix el
sea morir, ben digne d'un estole.
Estoica fon teta la seva producid filosätica, d'esloie ere nlaminat per la retórica i d'una
invencible tendencia editO CO,
que el fa pasear sin isst, ell risateix bu confeasa, al ['ami)
no com a trittisfuga, pera), sitió a tall d'explorador. Ea-

1.112-

inie ;

Soic austeri t at iunporpra-

da, no pas d'aquella nui,teritat
nua cona un glavi, reservada a

l'eselan Epiclet: estole mes cut
s'Os de dirigir eils altres que de
l'examen de la (sonscii sneia pr()pia, gloruis turtnent de l'rraperador Maro Aureli. Estile [cm
Seneen, dignetn - ho d'un rop,
formal a l'escola de
bite per l'especulació i l'estudi, no pas fitenat [MI mall
del sofriment i el foc do l'itkal
damunt l'onelusa de la vida.
Mai no sentí ed noble roma
una pruija d'espeuulacid metafisiea. Cieeró tot sol, mes que
per vueacid per patriotisme de

voler que a la seca terra no li
ma»quee ço que fehlt el reman
de Greda, va 'llanear-s'Iti, astas
rnés eoratge ene fortuna. Pit•
aixó les dales escotes die moral,
filles bessones de la soerillica,

rivals i inseparables con) los
testes ile l'hgutla bieCcria, tra-.
baren (M'Ore Roma una amplis-

sima acedbila. l'ornes actius, del Ferum i del govern,
Os decentaren per la moral de!
Pòrtic, els literats i els artistes per la mural del Jardi. I.a
lloança de l'estoic feta. per tireran, l'epicuri, donostra, perb,
com els esperits enlairals veien
que lote s'adreçaven vers l'ideal socratic de la folicitat de
la manera que mes s'adeia amb
temperament, els uns elefugint la dolor, els altres fentse forte per resistir-la. Pel caml, ami% al principi i progreseivament planer, del propi domini i de) menyspreu de les coses exteriors, l'estoic forjava
la resistencia del seu•esperit,
"Cal tractae durament je nos-

ira änima per tel que no senil
els cops" — diu Seneca i
agrega: "La felicitat consisten
en no sentir fretura de 'elide
tet". Princepis d'ataräxie
d'auläreia, glossats de mil manenes en el "Diälegs" cenequitaste.
Quan llora és avinent per
rabee i per predicar leieona
d'estoielsme, Simeca festoic ve
a nosaltres. Dintre la Fundacid
Dernat Metge ens el porta el
doctor Corles Cardó, traduit
exarlament i bellament. El nostre arnic ha sabut fer-se Un eso
ti1 tan propi per a la versió de
la prosa !latina com es propi
el cel de Tarragona per emmar,
cae els monuments romans. El
primer volum, que ara ve dg
s'enceta amb una "fue
troduccid" mott documentada i
clarii, on el doctor Cardes estudia, en quatre parta la vida ' de
Seneca. els seus "Diàlegs", el
text i les edicións. Particularment interessant es la segona,
amb el batalle general de la
producció senequiana, ea cronologia dels "Diälegs" i les remarques sobre leste) I la rama.
cal de Seneca. Compeeten el
volum el text i la traducció dels
tres ¡libres "De Ira".
Amb encert hom ha comenee
tyst per aquest dihleg, fruit prie
merene de l'abundosa cotana..
"Farcit de trossos declamatoe
ris i de ¡loes comuna de la Re,'
inconnex i ple de rep,ecom la de ea descrip.,.
Cid de ¡asome arborat de eblera,•
trarix de ball antuvi un autor
noven4", observa ju.tarnent el
traductor. Es una obra escrita,
per tant, en el primer període de la producció filosófica de
Srneca, que va del mare des
l'any 37, quan per la gelesia
de Caligula es obligat dabandonar el Ferum, a I los darreries.
del 41, quan Claudi l'exila a
Cörsega. Lud i Anneu dedica
aquest LISaleg al sea germà
Anneu Novz.n t, el que una dotsena d'anys despees, procónsol d'Acaa. veurà (lavan!, el
seta tribunal, a Corint, reinastol Sant Pan i tractarit !l'afee
entre ell i els jueus com un
julge dreturer i destre.
No cal dir culi el Dieses: ese
:Sise enetnie de Iota passití, declama contra la ira. No cal dir
lampe que no es una evange-.
liea mansuetud x;11 que li oposa,
sinó l'exercici racinat del dret.
"Quina falla fa la ira —din —
si lit red puf tol el mateix que
ella? Cretas pes. ventura que tse

caçador s'irrita contra lee feres? Les espera (luan o énera i
les encalea quan fugen. i tot
aisló ho fa la raí, sense ira".
Excel-lent consell. Res d'ira;
sang freda i boqa punteria..
L'edició db les obres filostia
fique's de tt:“.2aeca no seguire aima
ordre rigorosament cronaltigte,
sitió un (1.., mes aviat ili3gie que,
serme oblidar la data dele traca
acobli els que presenten
alguna 'connexió nultua de mae
feria o de destinatari. Voldrierq
boa d'hora donar la be:ni:leas-4
da ais notas volUnts promesos4
n'ice:data d'Olwee

LÅ SITUACIO A EUROPA
EI prestdent Cootidge ha fat

un Important discurs, on al qual

Ita pertat do ins diverses qeoetions pandents. Ha dit que quan
lea reparacions quedin raso:tes, caldee una altea conferencia del der.arinament: tia pro.
clarnat la importa:ida de l'Informe Dawes, afegInt que el
capital erreeleä- canteibuleä
I' e rn presta*, t atemany.
Semen. el coronel Ateas, del
Comitè Cavres, les mircluea totals del eepocutedore en marea
pugen a dos mil milions de (lbtara.
El Oovern aneas conteita..
rä dijous o divendrea a la 0o..
11113816 de reparaoiona. I.a ras.
poeta francesa Gomita de tres
parte: la primera acusa mbut;
la »nona declara que corras.

pon a la C. de R. do prende* IN
mesures que mugid tenses
Menta, I la tercera declara qua
tot segun quo la O. do R. lute proa la aova deolaid, WontandAll
amb Clown» allata per de',
terminar el quo NANO MIL:
sedasen*.
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CASETA BARCELONINA
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X,

te

tiri Val!. A les deu.
Josep Vilardell Lagnines, de
meses, Clot, 27 bis, al cementiri de
Sant Andreu. A les nou.
Leopold Sinchez Sänchez, de zo
anys, Jocs Fiarais, 138, segon, al
szientiri Nou. A les den.
Rampa Gregori Mingano, de 64
mesos. Je.-usalem, 13, primer, al ceInentiri de Les Corts. A dos quites
de deu.
Ens.ilig Soler Trilla, de 68 anys,
Salrierán, 56, al cementiri Nota. A
les deu.
TARDA
Antònia yentura i Cases, de 83
anys, Anbau, ,39, tercer, segona.
L'enterrament serà a dos quarts de
quatre. Cementiri Vell.
Carme Lloveres i Peidr& soltera, de 25 anys d'edat, Sant Bertrand, 14. primer. L'enterrament sea les tres. Cementiri Nou.
Ricard Oliver i Cassanyes, de 54
anys, Hospital Clinic. L'enterrament es fa a /es quatre. Cementiri

UN QUE FA PASSAR BITLLETS

11102E1 1 FEREI,
CA MIS ERS

ERA, 3Š-38
Telbfon 5027 A.
Camlaes a mida
Rebudes lea novetats per a
la presea temporada
/iba

CONCURS FOTOGRAFIC
La Secció de Propaganda i Excursions de l'Aten:u Obrer del districte
segun (Mercadees, 38 i 40), ha organitzat un sagen concurs fotogràfic
per al proper mes 4e mai al qual
podran prendra part tots els aficiaounata a la fotografia. Per a detalls
Josepa Urgilles i Solé, de 26 i bases. teas els dice a la Secretaria de
anys, Hospital Clinic. A les tres te la Secció. de dea a &tu de la vetlla.
la tarda. Cenentiri Num.
--FUNERALS
ACADEMIA D'ilIGIENE DE
En Francesa Lass i Tusar. MoCATALUNYA
125
ri el dia ser de febrer. Aval , a les
de
d'Iligiene
l'Acodera:a
En
i
den, a Sant Agusti.
Catalua: • a, en la sa y a darrera sessIda
Na Merce Angli i Oliva. Mori el
cl , ssertä ei doctor ada: \Mallo:Iza
dia 14 de. marc. Aval, a les deu, a sobre el tema -Miop/es escolars. Esla Casa de Caritat.
tudi ciir.ic. Higiene de la mateixa ,E1
N'Isidre Tutusaus i Olivera.
seu tractament".
(Id
corren:.
Avui.
de
vi el die. 18
El doctor .-73.dal féu un estudi cera
deu a dotze, misses la Cara de p .a./ ele la mateixa. sota al miat de
Caritat.
vista clinic. datraalrant nl molt que
N'Antoni Olivares i Farre, vidu pnalr/a (crasa a :es nostres escoles,
de Na Maria Nou. Morí a tu, deu,
nitjanaant • trua higiene rigorosa, i
a la C,uceació.
un trac t ament aprooint, Clieminuir.t les
Na Maria Francisca de la Roch i
conseqinlocies tan greus de les mioOccyro, vildba d'En GuiLlem de pies progressives.
' Paredes. Mori c. / die 1 e...A corran/.
Intervirgué cc la discussió el docAvui, de deu a dotze. rniasts a Sant
tor Vila Suayer melga d'hispeceid
Nicect clv Sarria.
c seülnr. asy n• sant value ser c stadi ,tiea/ea corrolx/rant lee afirmacians dcl
n
c. cata:Toa. Tearre etal3. bioaranus primer.
Ta u 4.,arab
crOn07..es, es guereszen rspf•
ltlair docricaol CLINIENT.
Gament
,M1193711.1•1160:0120.81..11...0131.1.01..ffi
•
A LA MANCOJORDI
SANT
LfUl'ZITAT NOVA
,
Heu's aquí el pragaaatn dr festes
religiosts orgarttzades per la Manco
Darrere .s ereleions r :,ermunitat nava a :a capera de Sant Jorvr• 12 de lnula. Porcellanes,
di, arnb ratiu de la diada dal Patró
de Catalunya:
Criotalls. Fayences.
AVUI
A les set: Ifssa de Cemunió,
11i3h13
pr4:13
A les vuit: Wssa de Comunió. amb
aasistinela del Consell.
.Rambla de Catalunya, 13
A les onze: Ofici cantat per 13 Ca••nnnn•n••.•••,
pera de Müsica de la Casa de CariSUBSCRIPCIO PER A LES VICo ,----TIMES DEL METROt
.-i--s-•.-5...--,.......-.2--.--w..,
1..."Assrcidc:5 i (iermandat dc FunLl • .--•-•-• - 4--tr5 , 6...-‘,..2.....»....
r
calmarla dAtl yaris Ind : Tectes /creída
A P...i ni . Resar i Salve.,
a toles les entitats barcelonines la
DEInIA
reunió que per erganitzar la sal/scripA LO deu; Missa er. sufragi de:6 cd per a les víctimes del Metro tin•
aenyors diputat s mo,ts durant rany. drä lloc divendaes, die 23, a lee
Aquests actas 'eran identics ala de la vetlla, al carrer del Duc le la
(anys anterior:, dora que no iteran Victoria, tos, pral , pregant novam://4/
96blics. El púb:ic pedrä assistir a la a les entitats que par oblid no bagin
Mtssa de Comunió de les ret d'aqurst
rebut inv:taci6 particular, es dorria
watt
per convidada' a l'acta.
auguras
a
la
secreFina coa lian
taria del senyor Sala que hi bauria,
UN GUARDIA ÇUE DISPARA
opa de cottuns, paradas de flor' al
L'ARMA
yeti del Palau.
de Magéria es mobarraques
A
les
JanSant
de
plaça
1 al ba1c6 de la
gui un gran esciaidol entre un guärtaran
posadas
draparies
amb
. bi
dia de Sepretat vestit de patea i un
'lima de Cattdunia. com a prole de
anommat Mime Marchan. El
del*
&Palles
abibuíitst
icdubitada
II.
guirella ad a eestir-se l'uniforme I
noca.
m
itat
" . blero

1 13 CIIil

r
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FALSOS
Al canten comte del Asalto un subjecte que digné enamenar-se Pere
Blau Gorti fou denunciat de fer
bitllets del Banc d'Espanya, de
pessetes. falsos.
Una parella de Seguretat Vagan i
ell s'insolenta i els ataca a mossegades, i, subjectat que fou, aria a parar
a la Delegad&

gL'uTa

Pire' PFR.11?iNYER
El mea Don subatitut de la lacetänela materna
UN "ASSALTA TORRES" .
El suplent de < e nema una parella
del Sometent reediten per :a barriada de les Tres Torres (Sarriä) i sentiren treta per 1. :sirlret del carnet. de
Santa Eulalia. En arta: cap allí van
veme venir correal un bulle i al deturaren. Digné, ano:cenar-se Heinge
Frita, alernany, i en preguntar-1i per
qué corria coutessa que baria saltat
dins la torre de Francesc Font amb
intenció de robar.
El registraran i i trobaren tres
parells de mitjons de fil, cinc calls
arnb corbates, un impermeable i una
gabaadlua, que foral retornats sexi
amo, senaor Font, que és cl (fue dspara reclaman/ auxili.
El detingut fou pertat al Jutjat.

VilPITt.BLE

I. °Mutes usuta de totes olasroe Paau IIr. "ra11.52. flan.. 1;
ACCIDENTS DEL TRE11.ALL
Treballant en la ceararucc:ó d'una
casa dal carro- del Carro (Sant GerDamblec Brayo Aman, va canee d'una bas:ida i es ruisä una fe rida cantusa a la regió frontal.
A un taller de mnsa.ca del carrer
Igaaltat (Fas: Martí), Emili Molla
Palacios va caer dalt d'una escala de mil ë es causa fractura de les
serenes costall/ a i carnmocf6 ceackal.
SUBSCRIPCIO PER ALS AMBULANTS ASSASSINATS
Per acure/ de la Direccid general
ile Comunlcaciens, a totes les ofkires de GII-7eus s'admatran doratius
per a la subser'pdó oberta a favor
ele la familia deis Ambulants senyors
Lozano i Ors que taren as=assinats
l'assalt a l'exprés d'Andalosia.

r l"
FUTE
PRESSUPGST07; REDUIT8
Caree:, Ittartf, 12 (Gräc/a)5 Ba rcelona
JOIA ROBADA
A l'estaléaia de la Coi/cepa/O li fou
subs • reaa a Maria Torrcblanca Cirio
una agalla imperdible d'or i diamants
amb una perla negra al centre.
S'ignora qui és l'autor de la ma-

Meta.
CARBONER DENUNCIAT
Por haver-se insolentas amb Pinapactar del contrast de pesos i mesures quan lela la revisió a casa de
l'industrial carbonar Anton: Fontanal.
Adriä, al can.« de Sant Perc Märtir, aquest va ésser denunciat.
---- --El Centre Excursionista "Minerva",
de la Barcelonesa, té anunciada per
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Irn press iö g e neral:
lelerost-Per torea havia d'esses animal, degut a . les passades festes, després de prop de 80 dies de no celebrar-se
rap operaeid d aquaass articles.
Ellats.-ALolom una reaect ,5 en :es oferies. encara que ropinió ueeral dels nostres fa bricants la creu ficticia i de
poca dorada, aili eorn lamb í, en les ' fa:Mes, cut tan t han anuncia els blalaires 1 ess seves. pretensions els nostres tahri(anla han augmentat una pesarla el prou da la l'atina,
ha vitt intento entre
1/2 coro assenyalem mt4 a munl•
aguantant - seel p..eu del ven de 39 1/ 1 a

',ropera drribada de la elasse novena, que cretem esta-va disponible
ele consumidors en retardar ies cr , r»pres fins
a ti de mes O a printora de maig. S'ofereix aquesta rittest' , a arribar prl saixcli correu -Reina Victòria Eugénia", a pessetes Mi 1/2 i 32 .t-p nostre port.
. De.spulics.-ovinteaen les ofertr.s oli nasse fina, tan l de` 'l'interior corn local; però a la nostra plaça escassegen les
classe,, gi''%11 n1(1.',.. o siguin e! segiS 1 rl scgorYd. •
Mangetes•-lla disminuit, considerablement el consum d'aquesta llegum. t (rejero que disminuiré a mesura que vagin cocollint-se les classes comareals 1 los patalee. No obstant, -l'oferta direztá ve mantonint e.1.9 n eun preus, ço que vol d ir que no
sda mollee, les oxiat(enaias als ine,reato froductors.
Masses havsP han desaparegut per complet. Resten. dones, en el nostre merzet, les class e s Matapeta,
negra qualque parida de Xipre . Avui per avui 081:111 inds unM-iats a fora (lu s a la nostra plaça. he Valtincia manifesten
que ”1, oera Mino:sil-de de Pi der remetrer e:zpedirions d - acjulles clabees, a menys de poder-les verdre aqui a 43 ralo.
Els Ares articles els comentarem en edicions vinents.,

al proper dijous, dia 24, a las dcu de
la vctlla, al seu e.starge social, Santa Clara. 8 i lo, una conitaencia pública a cauta del coneett me.stre
iollz-lore N'Aureli Campinany. dissert ant sobre "La rondalla popular",
anda cxcuipl,., a cal/rae del mateix
er e ifern /lejana
CAPELLS PER A SENYORA
Piteas reduits
e!s seas art

IVIsrnuél Gar‘13
Cardenal Casañ a s, 8
UNA CAIGUDA DESGRACIADA

Allane 1,er Mofen:je: 1, al lloc dels

"Tres p::is" Va cauta casualnient Panli Morera i cs causa contusió del
ter; inferior de la ca ma dreta amb
probable fractura de. peroné.

BARA LLES
A una taverna del davant de Can
Rubia, ramo de festabliment pcgä
cops de puny a Antoni altmoz Morus i Ii causé cuntusions a la cella
i al nas.
A Un pis del cauce d'Ea Grasas

(Poble Sec) es barallaren la mestressa del pis, Sadurnina Rato i t el seu
fill 1.1orene Rizo. contra Marti Srichez Badea/as. i ii causaren contustó
al 1/45 i erosions a la cara.

RESTAu rtaN siOYAL
8.3155 te Te
rada dia te dpnsant de 5 a clus
quarts de 8, 1 dinar a l'americana, de 10 a
ATROPELLS
Al careen de RuseellO. entre Balines
i Rambla de Cata1ur3a. Vicens Mascare:1 Garcia, que menava un carro,
ira ciare i Ii passarer: les rodes per
damunt, cata/a/Ir-U coatusions, erosions i mategament muscular de la
cama dreta.
Passelle Nacional va caure camaltest Ramos Pérez Carnente
presenta fractura deis tres mctacatpians de :a nià esquerra.
Al carrer de Pore IV un auto atropella a Manuel Castillo Castillo i
Causà diverse, contusioni a', colze i
avantbrac drets i al front.
Al carter de Valldenzella una bi-

Maleta que fugf, atropella la cara
Carate Sra Picard 4 li causó contuslä a la cara.
Al carrer del Comtc del Malto tu/
auto atropella a Josepa López Torreposta i ii causa ainputac:G lraanZitics de: di/ anular de la ma esquerra,
Un colar d'un tramvia
travessar la va del correr d( '.a Garretxa va atropellar el jovanet Miguel
García Parara i ti causé contusions
i erosiona a la cara, cspailla i gene-II,
arnb simptotres de carne/oció visceral.
Una, maquiaa de tren ea arribar
al pas a t'arel) de la Rara «noria,
apto a Lluita Cuel/ar Teil, cle quaTanta cinc aiip, habltant al carear
del Baluar d . poclaint-r; con/micra al
!ron? de pronòstic reservat.
Passen de 4.000 els Taa.oB
que en sis dies han estal venuts, ear son molt practico.
perque sOn torta resulten moll
barats Abans no se n'acabi l'existencia. aneu immediatament
SI les s aixellor es Lluis
da. Rambla de les Flurs, 8, i
Ronda de Sant Antoni, 3.

.Acitincis Oficials
CATALANA DE GAS I ELEC-

TRICITAT, 5. •.
Es fa as .nenl als sehyor, .,..-

nedors de bons daquesta
eiMat, que el eupd que ven.; el
maig vinent es papra,
(ha 1
a partir do la data esmenta,!a,
Ibure d'impostos. a la
Anünitnn Arnals - Guri
ai
de Gracia, núrriero
dirat de Banquers de Barcelona
.-..a.rrer- de Ferran, nUmero
tms eis dies icincrs.
Barcelona. 22 d'abril de lt121.
CATALAl -A DE Gil, 1 ELEC.
Té,,Cl'AT, 8. A.
Es la .v:nOsa silo sen>ors te,
ned0rs d'aecions preti. rems, serie F. d'aquesta Societat, que
el aupó • número 18. de venciment el dia 1 de maig vinenl,
es pagara a partir d.. la dala
esmentada, tole els dies
nars, de deu a salze ded mati,
al dornicili soc,a1 ( Plaça
Santa Anna, número Id?.
Barcelona, 22 d'abril de 199.

ei•

. dila

aleara, teenipeattor Mea
Ti En Innep Barberä, amb la

Bals liusso se-

collaboració de la notable - can•talrtu senyoreta Na Pilar Ruft.
El tema de la dila conferencia
serà: "El virtuosismo en la
•
caneó popular"..
Poden els senyors socia sollicitar invitacions ea la forma
acostumada. •

pia 1 tercera representacions

ASSOCIACIO DE MUSICA
"DA CA 31E11A"
A fi d'evitar que la junta ge-.
neral extraordinaria de l'Asso-

LI CE

En els programes de les representarions de diumenge 1
ttluns passats, segona i terrera de la serie, la companyia.de Balls Russos intercala
tres imeortants represe.s: "Petrouchka", "Clcopatra" i les
"Danses del Prineep lgoe", obres
conegudes aquf, pece esperades
amb interés pel bon record que
d'elles es guat-dava.
"Petrouchka" és, sobretot,
una obra mestra en tots sentits,
que deixa ben profunda impresaire El Ilibra, d'una extraordinària sobrietat, reduit als elemeres mes simples, ens pretienta un drama prayent, en el
qual, justament per e sser els
personatges prineipals res mes
que uns titelles, passalgerament an'mats per la ineeica d'un
vell bruixot, els seutimente i
les passions humanes es manifesten emb una cruesa i una
Intensitat prodigioses.
1.a partitura es ten meravella que no cal ponderar perque es . viu encara el record de
refecte que C-7111Sä arrut quan
fou estrenada l'obre. Es potser
el mes gran encert de Stravinsliy.
La.inlerpretarie que ens olereixen els artistes russos la
considerem perfecta i ens ha
matute de revelar la NhIlla ernlguns dele elements que figuren
en la companyia.
La senerea Niiinska fa una
'deliciosa i 'espiritual" bailarina. El senyor Woizikovsky
most e a un gran artista er tot
moment; fa en "Petrouchka"
tràgic, i cap turbar l'eepressió
justa del grotesc, sobretot 'en
exforioritzar el sentirnen! a !norós, salvant tots els recu les de
la seva diffcil tasca sen.le raun,
mai en la huforeria. El "Moro".
berhar. brutal i malvnt, té en
el senver Zverese un, internret
tarnee excePene que es distingeix en la densa i les eseenes
del terc e r quadre. 1 tot el conjunt q ue ultra aquests artistes interve. arena emh
gèrrie i perfecta ,justesa.
.cloopatra", el brillant "ballet" d e eran visualitat, es presentat fastuosament, i l'efecto
esebnic deis seus enisodis és
inigualable.
La senyora Tchernieheva, en
el seu paper de protagonista;
lee senvores Sekolova. Chollar i
Nemtehinova, i els senyors
Woiz ikovs1;y. Wilzak i Singa.evsky, ser' mereixedors d'elogis ben siecers.
Les "Danses" de! "Princep
Igor" constituïren un exit extraordinari per a lot a aquests
artistes i per als altres que intervingueren en la seva execució.
Aeuell magnifie (medro, tan
ric de có!or i exuberant de vida i de moviment. provocà una
explosió d 'etusiasme, i les
aelairaciens del públie es feren
interminables.
La repetició de "Les Sylphides", 'Carnaval", "Le Tricorns" i "L'apres midt d'un t'atine"
completaven es programes
quedes 'dues funcione.
"Le Tricorne" assell el metete exit que el dia de .restrena.
Rat incinere, despees d'haver pogut controlar les nostres impressions anth una e,gona representad(' tot el que indichrem
a propòsit d'equesta obra. Potser encara observárem millor
toles les ironies de l'endiastrat
Picasso i de la interpreta/741 coreogräfica d'en Afaseme. I repetim Si notare elogi als ni-listes que l'executen. s p nvora Dalbairin i senyors Wnizihovslev i
Zvcrew, 'els restante que completen el coniunt.
Et sençor Weizikovsey As in_
Imitable en el seu paper. Evidentment ha vi& dansar gitanee de delta> i sent el "garroffn"
arruen" d'una manera
qa
prnd n giosa.
"L'a p res midi el'»n faune" tau
rebut arnb general aprOVileit5 1
elo g ie . Per la l'ostra part . Insi=tim en mostrar la nosfra hunnit diseonformilat. T,n sensetel9
de calma i ensomni OtIO sernbla
es vol produir. sospil e m que es
podr i a obtenir per nitres meetin g que ele emprats. ele quals

doreej, a la danza tot rayen-ter
"estälic" — TIO "PSINIC" rom
eh' r ens litit dir el n'efe(' tenvolgut company linotipista —
ele no podem rompre-ndris.
Dirigeix l'orquostra amb intelltrebncia l encerl en lotes
•iattPeles repreerntarinne, el
Melle glnuard , Flarnenl. al
Anal enviem taMbé un aplaudi1.
X.
,COXIIIIMENCIA MUSICAL
Velad Oraclanc. prosse11. - aova tasca de difusió
Miura!, ha organitEI Ni da dlumenia

'tG
Del*. Cts.
A

a. SITIJAC/0 ATMOSMItICA 011111311tAL

LES 7 DEL MATI. (Observaciaan,Fillralle. Nord

d'Afilas L'AtMutie, rebudea per relaismea paro Ma) •
Persiana a la mar Mildo' i a Lila el realm de
p ressions balices. observant-se pluses i almea nevadessa Suecia i a Alemanya. A la Península Ibérica e1 temps és bo. mes de poca estabilítat, degut
a la proximitat del reina de pertorbació de l'Eu-

iA

1414, II diPdi
a, ESTA? DEL TEMPS A CATALIIIITA, A
LIS 5 DEL MATL (Observacions dais Rana Mepotolatica catalana, comunicadas per taima):
El tempa Ea bo a tot Caletea». amb cel completament seré i venta Suizos i variable.. Les temperatures han augmentat notabletnent, havent estat la
màxima de 26 gratia a Figuras, i la minima de 3
graus al Ilac Estangento.
'

ropa Central.

dacio de Musiea "da Camera"
coincideixi amb la resta -inaugural tlet Teatre IoLim, la DIrectiva d'aquella entitat ens
vega que romullitiVM ale ilustres leittors, que l'esmentada

junta 1.indre 'loe denle dijeus,
a les (hui de la nit, al local social de tresnuretae lb ASSOCiaoiú,
Passatge de Sant Josep, (letra E.
En el concert que lindrá !loe
al Palau detnä dijous, l'eniinent

eiolinista Joan elassiii. ultra la
Sonata op. 30 ntim. 2, de !leethoven, que tocare junt amb
En Vilalta, ens farà sentir la
magnifica Xacona, de Bach,
obra plena de dificullals.
En i la segona part sial conecte N'Alcxandre Vilalla ens
iderirb iin enfilall d'obres veritablemen1 de foran, entre les
&wats figuren: Balada op. 4 7.
de Chopin; Triana, d'Alhimiz. i
Ilhapsinlia XII, de Lisa!, que
permetran al :lustre notabilissim 'pianista lluir, sola diferente aspitedes, la SPVTI ben TOmareable personalitat musical.
am••••nn•••nnn

Societat Econòmica
134:rcelonesa d'Amics
del ['Jis
Aquesta corporació adjudicara els
premis fundació del mestre composhol
de música En Ramon Vilanova i Barrera, el lliurament deis quals tundra 1.ac
el provincia dia 31 d'agost. scgons
dispasició del fundador, i que s'esmenten a continuació:
Premi a la 't'011a filial. — Diploma
hanoriiic i Iiinport de -a cupons vençuts durant un any de títols del Deute
de l'Estat, afecte a aquesta fundació,
que podrä obtenir cus fin o fina de
músic, nascut i resident a Barcelona,
que sense aures mitjana que la música
o el seu treball mautingui o hagi laman.
tingui els seus p ares impossibilitats

treballar.

Proni a la virtut maternal. — Diploma honorífic i liummport deis cupons
corresponents a una annalitat, de Titols
del Deute de rEstat, afectes a aquesta
fundació, que podrà obtenir la vidua
de músic, que sense mes arbitris o
recursos que el seu treball lionrat,
mantingui o eduqui . o hagi mantingut
o educar majar nombre de filia legítims /1... pare músic.
Les instáncies per optar als susdits
premis podran presentar-se fins cl
dia 3 1 del propyinent innig, a la secretaria d'aquesta Económica (correr
de Sant Sever, 5. pral.), acompanyant
eis documents que justifiquin les circumstäncies que tal-leguen per aspirar
al premi, i de la sera bina conducta
moral; havent-te de formular les sollicituds per persones que no siguin els
interessats, ni en el seu lloc els seus
parents fins al segon grau.
El president, Francesc Puig i Alfonso. — El vocal-secretari, Joscp
Blanc i ROMe14.

La fábrica de moneda
falsa
LES DILIGENCIES DE LA
POLICIA
La policía continua els treballs per
al cOmplet aclariment dc quins són els
complicats en la fabricació de moneda
falsa.
La casa del carrer de Bertran, a
Sant Gerva ni, en la qual eslava ins
tallada la fabrica, estä vigilada per una
patena de seguretat, i la porta ha estat segellada.
Strnbla que la policia, a mes a nuis
de les cinc detrnciona que dèiem, n'ha
electuat dues mea i es possible que
se'n facin algunes abres. amb les quals
quedaria terminat el servici.
Os que fallen detenir són: el que
va facilitar la maquinaria per a la fabricació i cl que proporcionara raleació
de la plata.
Entre els detinguts s'assegura que In
ha un matrimoni uue es dedicara a
anar a les fires deis pobles. simulant.
se venedora ambulants, per tal tle fer
circular la moneda falsa.
La policia te la terma esperança que
entre avui i demä quedi ulniniam aquest
su-ad, havent montés una nota cuí'
diosa de tots ele seus treballs. que han
tingut per base les denimcies arribadas
d'un poble aragonès sobre la circulació
de moneda falsa.

Alarma en el correu
de Lleyd3
Segons una comunicació rebuda del
cap de la guärdia civil de la linia• de
Mantesa. la parella que prestase diu.
menge semi en el tren corren de
Lleyda
Manresa Ii manifesti que
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TARR&GONA.
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S SUPERIOR: A BARCELONA. (riamitgea de raemos“-ra tIttat, s. sea 2 te,. mol);
250, soo, tono, 2000.
Altitud, metreat
Direcció:
WNW. SW. WNW. 1V.
Velocitat =caes per impon:
2,
7
14
1
•

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ho-na d'observad 6: 7, 13,
hores
Barümetre a zero i al nivell de la mar: 7596, 7 5,85, 766'9. — Termòmetre sec: loto, 13-1 210. —
Termimietre bumit: 13'3, 167, t6'o. — Humitat (centessimes de saturació): 65, 45, 57. — Direcció del
vent: S., SW., WSW. — Velocitat del vent en rae tres per segon: 1, 3, 4. — Estat del cel: nuvolós,
(Ama; acre, sere. — Classe de nüvols: cirros; dieras.

Temperatures extremes a l'ombra:
Mircirna: 25'1. — Mínima: 13'5. — Mínima a rran de terra:
— Oscillació termométrica: it'6.
Temperatura mitja: 19 . 3. — Precipitació aigucsa, des (teles 7 botes del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: co
' milimetres. — Recorregut del ve nt en igual temps: 94 quilòmetres. — Observacions
pa rt icula rs: calitja.
en arribar a restació d. Rajadell seis
presenta l'oficial de correus N'Enric
Novelas, encarregat de l'ambulancia,
assabentant-los que entre les estaciona
de Segués i Aguilar de Segarra, un
ciesconegut havia tractat, estant
combti en marxa, d'entrar en el caucecorren forçant la porten], la qual cosa
no aconseguí pugne, en adonar-se n,
cs va trenre una pistola
"Browning" i, apuntant-li, obliga a
l'intrús que marxés, la qual cosa téli
amb direcció al largó de la cua.
L'esmentada parella de la guardia
civil practica algunes recerques, detenint en arribar a Manresa, en un vagó
de tercera pròxim al coste ambulancia, a Josep Santos Fuste, de 22 anys,
fill d'Alcatral (Alacant) i veí d'Albatera, de l'esmentada prov.ncia,
L'indiridu manifestä que havia estat
en bi intenta entrar al cotxc-ambu
lant. perca cense cap mala intenció i
creient que es tractava d'un vago de
tercera bunt. on podria reposar.
Un cop registrat, se li ocupa un
bitneu de so pessetes. dues en Plata i
monedes de coure. dues fotografies i
algunes lletres amoroses, ten go duc
junt amb el cletingut, fou posad a disposició del comandant militar de Mauresa.

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Seeeió segona ha cmparegut Ailfred Montserrat, acusal de diferente delictes de furt.
El fiscal va demanar per el
processat dos mesas i un dia
d'arrest majar per cadascun
deis delictes consumats i 125
pessetes de multa per al frustrat.
Davant de la Recetó tercera
sisas presentat Daniel Salvador
Javaloyes, acusat d'un delicte
homicidi en la persona de
Itamon Morera, arel) el que havitt lingut disputes per volee el
Morera que el processat sortis
del pis on eslava en qualitat
.11ogat. El fiscal va sol-licitar per al Salvador la pena
de entorne anys, vuit toesas i un
dia de reclusió temporal i deu
mil pessetes d'indtenniteacie

als hereus de la victima.
ASSENYALAMENTS PER A
AVI.11
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Sant Feliu del
Llobregal. Menor quantia. Ignasi Clon contra Jaume Jorba.
Sala segona.—No te assenya-

lamente,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Recetó primera. — Sant Peno del Llobregat. Un oral per
tinenea d'armes contra Josep
Pares. uuu altre per abusos deshonestos contra Joan Garete,
un allie per disparo Contra Vi.
cene Ruiz i un altre per coaccione contra Lluis etiquete.
Secció segona. — Vilanova i
Geltrú; Un oral per furt contra
Joan Alemany. Oesi: Un oral
per injúries contra Jaume Mas.
Receló tercera. Llotja. Un
oral per estafa contra Joan Ca.
fiadas Sanmiquel. Barceloneta:
Un oral per homicidi per imprudencies contra Francesc
Grotache.
Secció quarta. — No té assenyalament,

Ahir 19 reunir-se la ci missid
pet mannt te', nou Vun tipt

.pitiodzie; Santa Marta di As
lar; Sant »en, de tiricia; ¡Disputa; Santa 'Claras (Momea
Benedictinos); Sant Per. Mes
'Dueles; Santa Madrona; Sant
Pau; Escoles Pies, de Sant Anton); Sant Pere de les Puelles
(de Sarriä); Les Corto; Sant
Andreu; Noria; parròquia de la
Bonanova; capella de l'Institut
de Cultura de la Dona.
Poblaolona en lea qua!. es
celebrarle la festa de la Mere
de Déu de Montserrat.—Terrasea, Sabadell, Manresa, Vich,
Mataró, Badalona, Masnou, Sant
Cugat del Valles, Papiol, Santa
Maria de Bellver, Riudoms.
ASSEMBLEA MARIANA A
.TERRASSA
Continuen ele treballs preparatoris per a l'Assemblea que,
»organitzada per les Congregadone Marianes de Catalunya,
tindrà lloc el dia 4 de maig, a la
ciutat de Terrassa.
Fins a la data han /m'ornes
d'assistir-hi l'excellentissim senyor Cardenal de Saragossa, els
Bisbes de la Bett d'Urgell i
Vich, el P. Abat de Montserrat i
el P. Provincial de la Companyia de Jesús.

ny& celebrará sessió cientifica
avui dimecres, a les deu de la

vetlla, en la qual el doctor
R. Carrasco Forntiguera fade

SHA privada

dura mire hores i m'ID; la SESSiö

pítiica quinze
111.1111tS
•
Va tenir linse ahir el que podriem
dir-ne la primera sessió de l'Ajuma
ment, d'engä que regeix el mi . Estatal munlcipal Primer hi hagué la
reunia privada "dels deu". raje presidí el tinent ceronel Alvarez de la
Campa. a l'antiga sala de la Comissia Central. Hi eren tots deu i es tancaren des d'un quart de sis fins a un
quart toca/ de deu.
Ultra els reicrits deu tinents d'alcalde. hi assistiren el secretad de la
Corporació Munic pat. senyor Planas,
i l'oficial d'actes senyar Mate..
Segons refereedes. dcsprés dl despala ordinara formar pels afers de
tràmit, que en tantic regim resolia
el Consell de govern. es passä al despatx oficial i critlant d'un a un els
diversos cap; ele Negociat, anaren resolent-se ele dictarnetis del desnata especial. que és com si diguéssim roedre del dia d'abans.
Per tal de donar mis solemnitat a
la primera sessió del Consall en ple.
tots pasearen al nou Saló del Consistore torea coacorregut per urbans
empleats de :a casa. comencant la part
pública de la reunió. en la qual actuava de secretari el senyor Vidal i
Guardiola.
Llegida 1 aprovada l'acta de la sessió anterior. l'esmentat secretari assa.
henil a l'escassa coi:turrada que pel
que es refereix al despatx oficial, "els
den" havien adoptat, entre altres, els
segiients acords:
Otici del Govern civil autoritzant les
transferències de crèdit per 3408.47792
pessetes proposades per l'Aiuntament.
Contribuir arnb to,ono pessetes a la
subscrinci6 oberta el Cornee Olfmpit
Espanyol, per tal d'enviar atletes
l'Olimpíada de Paras.
Expressar el sentiment de la Carpocaci que, per coincidir l'Olimpíada
amb l'Exposició d'Avicultura, no pugui
enviar-se la Banda Municipal a París.
Nomenament d'una Comissió Mixta
per impuLar els treballa d'organització
de les próximes festes de maig.
Varen aprovar-se els diferents dictämens que integraren els despatx
dal; a vadea; del senvor Nualart, queda sobre la taula el dictamen proposant
l'exacció de la contribució de millones
per augment estimat del valor de lea
finques que l'han ohtingnt per la coastrucció del viaducte de Vaticana.
Tumbé fon aprovat un dictamen per
tal que vagi a Sevilla una delegació
ifflegrada pel senyor Ponsä i dos regidors. amb objecte d'assistir a les testes que alli han de celebrar-se.
Erre tres quarts de des quan els
"deu" acordaren anar - se'n a sopar. Els
periodistes reclamaren oye un altre (Ea
acabin mis d'hora.

n

RONICA DE CULTORA

A L'ACADEMIA 1 LABORATOEl DE CIENCIES MEDIQUES
L'Acahmla I Laboratori de
Cameles Mediques
,
. de Caleta-

casos d'insulinoterepia en diabetis greu. El mes antic i el
reeixit de la seva serie. Presentació de malee". El doctor
Suite i Muten, "La radiografia
en oto-rinologia". El doctor
Grifols 1 Roig, ".Exposició dell
mètode a la Permutita, de Grifols i Heimholz per .a la investigació micrometrica de la
Urea en la sang, orina i liauid
raquidi".

L'horarl deis f stabliments
—

El general Lossad
suspèn la reunió de'
Comitè naritari
Ahir s'havia de reunir el Cornee paread del grup einque
(venda al detall) per tractor de
l'acord pres provisionalment
per la Comissió mixta sobre
l'horari d'obertura i tapatneric

dele eseabliments mercantes.
El Comitè paritari, pece, no
s'ha poguf reunir. Alee a la tarda el general Lascada ordene la
suspensió de la sessió. Abans,
con) recordaran els nostres lector. havia revocat record provisional de la Comissió mixta.
•ief
lote ...1pm
¡I" -4.9•_______
-—A1-=.1"reei
orkeieeet it.. ;•.
n

ej

Eis Teatre‘.GOYA
•
• Bric a Broc"
L'exit de la famosa revista estrenada al Goya ha estat indiscutible.
Totes les fases artistiques del gran
espectacle han estat objecte de la uniMine aprovació del pebre i Premsa.
Decorat i sastrerSa són objecte
l'admiració de tothom. El ces de ball,
cera parches de danses, quadros cómics. etc., etc., tot està a l'altura de
les gram revistes d'exit mundial.
Per tal que tot Barcelona pugui admirar ''Bric a Brac", l'empresa ha
rebaixat el preu de la butaca, deixantla a ro pessetes.

CINCHES
COLISEUM
L'exit de radaptació cinematogräfica nie l'obra de l'Echcgaray "El
Gran Galeoto", lis estat deilnitiu.
El públic s'ha delectat admirant la
gran producció del "Programa Ajtlria" tan esplkellelament i artísticament presentada.
Alma Rubens Montagu Lore i Pere de Córdova. princials intèrprets del
drania. aconsegueixen admirables creamona, donant a Ilurs 'papers un to de
tatua realitat dramàtica, que les escenes mes interessants causen emoció.
Ni hi ha cap dubte que mentre
Coliseum es projecti aquesta extraordinaela producció cinematogràfica, les
sessions es compraran per plens.
KURSAAL
Aviat s'estrenará en aquest saló
aquesta opereta cinematogràfica. Música de l'eminent compositor alernany
Hans Ailbourt, segons el nou cisterna
"noto film".
Per a executar els cantables, traduits, l'Empresa ha contractat el; següents artistes:
Primeres tiples: Concepciú Coromines, Josepeta Renyé, Balbina Martínez i Margarida Mandri; tenors, Marina Cortada, Agustí Gonzalez i Manuel Rosat; barítons, Ramon Portabella i Joan Valla.
Ei aquest film cantat s'ha arribat
a una tal perfecció. que el públic té
la impressió que són els ardites del
cinema els que canten.
Amb aquests atractius i la bellesa'
de la música, és natural que s'esperi
un exitäs de l'estrena de "La geisha
rossa".

SALO REINA VICTORIA

HOYES RELIGIOSES
Quaranta Hoces: Triduum
Sane Confraria de la Guerdia i
Oració a Saust Jaumc.
llores d'exposició: De dos

quarts de nou del metí a dos
quarts de set de la tarda.
— Cort de Merla: Avui es
fa la visita a Nostra Dona de
l'Estrella a Santa Anna o al Pi.
— Comunió reparadora: Esglesia dels Pares Franciscans,
de Sant Gervase
— Vetlles en sufragi de les
hnimes del Purgatori: Torn de
Maria. Mare de les Animes.
PROGRAMA DE LA DIADA
MONSERRATINA
27 abril 1924
A Montserrat.—Pelegri»alge
de la Lliga 1:3p:ritual de la Mare
de Deu de Montserrat i dele
Oblata Seglars Benedictins.
A Barcelona. — La Comissid
de la Diada obsequiare amb ramells de bola. de Montserrat els
fidels que visite/ la imatge an
la Morencta en les eselesies
Sant Just i Guillan-he
A Sant Juat.—A les vuit, mista de Comunió; a les deu. ofici;
a les sis de la tarda. acabament
de la Novena, ami) sentó pel
reverend Pare Josep Maria Pijoan. S. J.
A la TInença del Oulnart16.—
A les vuit, missa de Comunió;
a lea deu, ofici amb tiernito pe)
reverend Pere Bagunyä, prevere; a les quatre de la tarda, benedicció de la primera campana

de la nova església.
D'albas atialdalea de Mantillona que dedicaran cultos a la
Mere de Den de Montserrat.—

EL FESTIVAL INFARTI,
Organitzat pel F. C. Barcelona
drä lloc dernä a la tarda, al cae
Les Corts, l'anunciat festival in
sota l'ordre del programa que
Els equips infantils del Club
primer i segon equips faran una
bició de futbol. La secció afie,
també ha organitzat una sèrie de
ves.

Els nens que hi concorrin serán oè.
sequiats amb um berenar pel Casig
organitzador, i mentre duri se cae,
braran festes de caràcter infantil
tal de mantenir-l'interès a la gent

Per tal de correspondre al favor
del palie l'Empresa d'aquest non
Cinema, malgrat el gran éxit aconseguit per la pellicula "La veu
la raga", tenint el propòsit dc renovar ben sovint els programes. ha
disposat que avui, dimecres, es donin
les Animes representacions de resmentada vellícula. Demä, dijous, es
renovar el programa, estrenant-se
"Miralls de ränima", interretada per
Kate Risse i Gunnor Tornaes,
alinea interessants produccions.

Del Municipi,
CRIDA
•
Perquè es presentin a la `Jefatura"
de la Guàrdia urbana, i per desconeixer llur domicili, se cita els aspirants a individu del dit Cos, Pere Anglas Gotanegra, Josep Lacambra Mombala, Francesc Morera Tapiolas, Marti Mercadé, Jesús Veles i Joan Anta-

IM Granja, aquest eltim de la caserna de la guärdia civil del roble de
Gavä.
La presentació ha d'ésser abans del
día 25 del corrent. a fi que puguin
tenir dret a prendre part en el concura tal cona tenen sonicitat.

LA MATANÇA
Sacrifici d'ahir als Escorxadors:
Bous. 15; vedelles, 460, i 8 per a
Sarriä; moltons, 264; boes, 2; eabrits,
52; anyells, set ; ovelles, /181 ¿abres, 2t, i Poren. 449.

VISITES
Han • visitat l'akalde el general de
Sanitat senyor Soler, una comissió de
propietaria de Sant :Vara de Proveag alo. el comte de Santa Maria de Po-

mis i el president de la Societat de
mea d'objectes d'encaras "La De-

La ,

ciada

Dos cents sentanta collegis
adherits a aquest acte, .arnb m ba
tal de 16.250 escolars.
L'entrada suris per rigorosa
inclós per als socia del club, els que
l'hauran de retirar de les oficines
quest cercle mitjançant un donatiu qvi
servirá per dotar els premis del concite
de dibeixos i de ressenyes que se eek,
brarä com a final de la festa.

AMIM

una comunicació sobre "Dos

La

Ein

CICLISTIN
AL VELODROM DE SABADEla
El resultar de les curses que se ce,
lebraren dilluns en aquest veló:frota al
els següents:
Cursa de 30 quilbinetres a l'amen.
cana, prenent-hi part set equips forma
per un corredor de primera categorii
amb un d'inferior, disputant-se cadí
12u voltes un sprin!. La elasaifimció
és con: segueix: 1, Regnicr-Gil, et
55 m. 22 punts; 2, Espanyol-Enguida.,
nos, 8 punts; 3. Tresserres II-Carp,
sis penis; 4, Llopis-Salvadó, 4 pena;
5, Cabrera-Bohigas, i 6, Sant (J.).
Sant (P.).
L'eliminatória sobre vuit 1:cabes entes
Carbonell, Salvadó. Enguidanos, Ree,
nier, Sant U.), Bohigas, Armengel i
Sant (P.) lau guanyada per aqmit
darrer.
La segona sèrie del Gran Premi dd
Club Velocipedic, no quilb:netres darrera moto, es classiiicaren: Llorens,a
23 M. 20 5.; Gil, a cinc voltes, i Jau,

a sis.
La 'tercera série donä el resultat segtient: Bover, en 22 M. 43 s.; Alegre,
a quatre voltea i Escrich, a once.
La final' d'aquesta cursa sobre 3
quilinnetres es corren a diumeme, dia 27
del que som.
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CAMPIONAT DE LA U. E. DE

SABADELL
El passat diumenge se celebraren
aquests campionats amb el circnit
Sabadell, Llisä de Vall, Llisä de
Munt, encreuament Santa EulaliaCaldee, Sentmenat, Castellar i Sabadell,amb un total de so quileette
- 1
tres.
La classificació quelä de la següent manera:
r.—Gabriel Grau, en r 11: 42 m.
2.—Francesc Cruz, 1 h. 42 111.
3.—Josep Garriga, 1 la. 43 m.
4.—Marti Banana
5.—Francesc Casadesús.
6.—Josep Moix.
7.—Antoni Crespo.
8.—Antoni Soteras.
9.—Josep Cuscó.
El primer lloc de neófita tonespongué a Josep Garriga.
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BO» i•
CAMPIONAT DE CATALL:NiA
Donada la qualitat dels contar.
sants, el campionat de Catalunya de
boxa, per a amateurs, promet cacee
molt interessant, havent-se insccrit,
fins ara, 62 boxadors; 16 del pes
mosca, 9 del pes gall, 15 del pes pleura, 7 del pes lleuger, 9 del pes welter, 5 del pes mitjä. i 1 del pes migfort.
En aquest campionat hi haurä re
presentades les següents poblacions:
Barcelona, Tarragona, Terrassa, Figueres, de Rei, Prat del Llobregar, Sant Boi i Santa Colom
mancant-bi Sabadell i Badalona, la
(mal cosa ha decepcionat lbastant.
A la (ladera reunió de Federació Catalana de Boya va acordar-se
no eliminar aquella boxadors que no
havent passat per la Federad/5 resultin pertanyer a la categoria de pes
que declararen en inscriure's.
Les primeres eliminatóries tindran
lloc diumenge vinent, din 27, al teatre Cómic, a les onze del mati, i ro>
respondran al pes mosca.
EXCURSIONISME

"RECULL D'ITINF.RARIS EXCURSIONISTES". PER OCTAVI
ORTIS
Pulcrament impresa i enquadernada.
ha estat publicada aquesta obreta, que
no dubtem eil recomanar als nostres
lectors, ja que, contenint bon nome
d'itineraris d'excursions atractivoles,
contribuirà. segurament, a lomear
l'excursionisme, podent abei mateig
segons els nostre criteri, servir dirticiació a l'esmentat esport per a aquel*
que, sense ajut d'empalagosos "cice
roni", vulguin dedicar-01i.
El momia d'. euest rente és !ad'
lissim, contribuí/ t encara mes a fer-b
pràctic l'index qtre publica al
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AMIC1 MR. CROE
uTNA NOVA CONFERENCIA DEL DESARMAmENT :: EL CAPITAL PRIVAT AMER/CA CONL'OPI.
TRIBU IRA A L'EMPRESTIT ALEMANY
m0 DEL PRESIDENT SOBRE L'INFORME DELS
TECNICS

s'ha eeelbrat al Capitoll la
inauguració solemne del sisa
Congr4s Internacional juddit;
do l'aviació, en el qual prenen
part ele representants de vit-lset Moto.
Et senyor Mussolini ha pronunciat un discurs.-Havas.
EL CONORES INTERNACIONAL
COLONIAL
Roma. ?2.2-L'Instibut toternaemr, al colonial ha jatigurat
saLt el seo Congree davant de
t orPs autnrltn t s 1 d'una gran
corra rrOncia.
Le del- g ute eetrangere han
see!stit a l'arf.e.
El ministre de Colyos ha
pronunciar un diecurp . - Ha-

La carta de M. Palmaré a la Cornissb de Repirtations
Nava York. 22.- En un discurs

que ha pronunciar en el banquet
palssociated Press of America - . el
aa l ent, seoyor Coohdge, ha dada, ga ls. quan s'establerai un regla.
saaat &Mana sobre le 5 repararas.,
aitmanyes seguirla la zonvocariaia
cftra Conferencia per estudiar una
rara limitace dc15 anuamenta i
ccdifica ciú de la hei internacional,
e tal dalleugerie la carregal deis
r mamel as militars.
Ha dt tamlie que la Conferencia
eeWaslin gt o n ha deixa n acase soitrio les qius stions deis submarina
de les torees aèries i terrestres. pera que la confiar.aa concedida per les
aires potencies a America autoritza
a aquena per prender la dirercin don
trvim ent a favor de la soluciiii de
les Des qüestions.
El scayor Coolidge ha proclamat
la importancia de l'informe del
Dawes i ha manifestar que creu
que. els Governs intcreasats consideraran l'esmentat informe amb un me.
tcde pel qual es pot arribar a sobarlas estables del problema de les
iaparacio ns , la qual reportarà la'resrauracie d'Alemanya i permeträ que
es faci el major nombre de paga:reas possible a les altres nacieras.
El senyor Colidge ha afegit que
el capital privar arnerica co n tribuirla

l'emprestit aleroany.
Finalarent ha dit que espera que
el restabliment de les condiciona icor.
rus a Europa ajudaral i facilitarla el
craiere amerada. principalment en ce
ye es refereix als produces agriClen.
Ha repetir igualment que aprovaa el Tribunal Permanent de Justiipternacional-Havas.
York, 22.-En el discurr a del
prcs i dent. senyor Coolidge, ha
'tclarat aguase qua considerava la
remira dels Estats Units d'aelhe-se a! Pacte de la Societat de Na.PCS con, una decisió definitiva.
Praluit de la qüestió deis deutes,
el saya. Coolidge ha recordar que
'Csocern ha rebutjat sempre discuala en una Conferencia interna:cnal. P er 'a que aix ia no significa que
'relaja facilitar un reglament dala
Manes campean, a condició de no
, sermeselat en controversias puranr pelitiques.
Ha ziogit que el recent informe
ceis perits constitueix el pas mes
a:por:a:ir donat de l'armistici enea
p a una solució präctica.
El senyor Coolidge rIca felicitat
ne els aliats hagin acollit ami) simataa, fennentat informe i que Aleara hagi expressat el seu desig
e «aperar al pla.

Per altra banda, tense voler
roposar una fórmula que gaistitzi la pau del món, el seor Coolidge creu que seria
rofitós celebrar Cealfnrencies
ter nacionals amb freqüencia.
Hayas,
,,CARTA DE M. POINCARE A
M. BARTHOU
Paris, 22.-Algains periOdies
str angers han publica t inforactea; inexactes sobre el text
e la carta que el senyor Poinat 4 ha trarnL's al senyor Barbo!! relativa a l'informe dels
tata
N oticies d'oaigen autoritzat
°afirmen aquesta Mi la intima
ació danada dissablo sobre
0Le.st. assumpte per l'Aginicia
avas.
ei realitat la dita carta es
on tres parts. La pri.- ,Uapler»ent aewaitt
,aaia ell sanyor Poni-

., qua eorrespon a
rapan, ton, al
limit de +loa

decisi(ns
•;:a l'informe. taleseuarat. les resolu-

[ale eorrespon adreptar ala
I ra . ,•ra para
I.
•

el r,::yre

Partanrs i tat:s urgeuils, deixard.
s . , per m'a, lard lo,eudu ciii reí (M'en, 3 la qüestia de la sagaretal.
Re3peefe d'una Canforeacia
interalinda ci raitnia de primers
mtnialrea encara t'id Se'll
VPS.

GRAN

Es diu que Macdonald ha invitat Zaglul Patxà a ana a
Londres
El Cairo. 22.- Es 'lita que se _
gons serohla Nandanald ha in.
Miat el ean del Griten/ egipci,

Encara qua es jirgrs necees:1Na una rrunió rraques•ta mana, prabalda que, d p traes
manero-a, no so celebres fine i
despra do !os eirection a l'raree•
sea.---11a cam.

Zag:ul-Paivn, per tal quo vagi a
La:tires durant liCtiu, a l'ohjeeir tUeniaular determinarles
negoeiacians.-Ravas.
AVf - 1 S'INAUGURARA L'EXPo_

pèrdua rICIS especuadors
en mares, a tot el rrier, es
calcula en dos mi/ milions
de dolars

Londres. 22.--Derna san:u:gura rä a Werribley
ale l'Imperi britànic.
Avala agnest motiu el rei Jord i pronunciara un gran discursa

Nova Y . -,rk. 22. - - Segons el
oQrainel Av cta. conseller Uscnin
del primer Comite de perita (pm
preasid ss1 general Dawee, i qua
acalla tle lacear a Nova Yoala.,
els Estala Units adqkbiriren
mares per valor de rai l, cruda
milions de dalars.
El coronel Avres ha áregit
gua I al -era el quo dels 'librea
do los cases de flan 1 alemaayos il,n1 ii deduir-se.
rnar2s
Els espeetriadors
(M11 re 10'. -1
(M'en
liaar
prribit
pot
i la airea qua
s'alindar-so quo puja a dota mil
datars.-Iffavas.
niikions
IN RUMOR firr
Tmx FAVORABLEMENT A 1.A
BORSA
Nova 'Irak. 22 . - fiara als
diaris que ala cardes tinanciers
do la capital es mastren sa!isfols ron/ent r a favorahlamrni
11 noticia circulada ahir. sr.-arias
la (mal ttn conseller finar.cior
atacir:1 hauria retal onearregal a Paris de sagnir entorna
l'aplica( la de, les conehlsians
dels das Camitas de lacnica.
Aquest conseller f Mancier reP rr " rilaria rls Eslals Unas 3
ttol oficiós.
En esser ronertuda ahlr
apuesta noticia, prailuf una impressia favorable a lot arreu, i
especialment a la Dorna, on,
des del romeneament de les
operaeinna bursätils, es va fer
el rimel ami) França a 636.Hayas.
ASSASSINAT D'UN EX-MEM-

BRE DEL PAftTUP COMUNISTA
Berlín, 22. - En un bose
dels. vollanls de Fritzin. Meekrlemburg, ha eslat deseohert *I
cadaver d'un individu anomenat Jonas, ex•triembre del partit comuniata. lis creu que es
tracia d'un venjança dels seus
antics (amuralles.
Per l'octubre passar. JonaS
va rehre l'encauce ile fer circular secrelament en diversas comarques cedes rualeeS proradenla de Moscou relatives a ua
alzara:anal comunista. Jorras
va tenir por i abandonit el partia A conseqüencia ols
Sras animes camarades el per_
begIllen.
Ami) motiu d'aquest erirn han
esial detinguta 41 , s coa-amistes.

--Hayas.
sANGNANTS TOPADES EN -

Ilt i

15 liilN 1STLS 1 ULTILl
N Al itONALISTES

-

1-)L

la arava decisió, la

• Iteparaciona,
Jaral) pls Ouveras
' Os per ro que etls perla
rnAs eanciliador,
"" re iee , o d'assegural
' " " ei6 del pla deis parits.
Pe r abra part.
As inexacta
." la C omiss;a ira
eRParaci'"13
d e c elebrar una aessid
dirnerraa.-fravas.
crisTEsTA
GOVERN
N'tLES.1 LA COMP.: S(0 DE
PEPARACIONS
Lnfldr'es, a 2 ._afaAgiMein Roadiu q ue el GoVern atuai:s
atestara probablement dijous
díver.dr es a la Crat ;asió do r° ir als rentrr: atilm
' il
que dirsprAse-t°Limh.es
alu " al s trehnlln relneaula!
h,
de.la perita; ele
uparan 5uqp pardun da
S d'atraes «lastimad im"

BRITANifl

-Hayas.

EL. PRINCEP DE GAL.LES
ARRIBA A LONDRES

Lorisirea, 22.-Ahir a la tarda
va artabar a aquesta capital.
Prorteelent de Le Touquet, el
prnr a p de Galles.-Ilavas:
[)'ORIENT

L'Assemblea nacional turca
aprova el pressupost i l'estatut republicà

Con,!lntiar . bi p , 22. semblea Nanional d'angoja ha
avalar el prossupost per a
l'estala t ore-ali j n de la
1021
El

opi II ira.

L'Assernhlea rnmetaçara disevia vaeanees qua dujoas
•
raran si! Incris.-tiavas.
•
DELS EE. UU.
L'AS5E.M.I31.E1 P1 FA UaTIO
INURPARLAMENTARIA
- El Seat ha deWashington.
manat al presideat Cnclidge que invili la Urió internariammtiria a celebrar a Washinaten la seva Assemblea
de 1923.-llata'
DETENCIO DELS AUTORS D'UN
ATEMPTAT

Jacksonville thlaridal,za-F.s crea
que ha estat delineada la dona de cabras curta i el sen cometer, la detenció dais euals carnea dearetada amb
mota, de l'atarantar come, a Nova
York, en ale dia.-Havaa.
DE LAWN-TENNIS
TILDEN RENUNCIA Å PREN-

PART A LA COPA DAWIS f AUS
JOCS OLIMPICS
Filadelfia, 22. - El jugador internacional de 'astil ...dermis Tilden ha
anuncia: que renuncia a prendre part
en els esaaips que ea disputaran la copa
Dawis i per als Jccs Crampics, - Hagas.

LA VOLTA AL MON
MAC LARc: ToRNA A Ear_
PRENU3n Er, VOL
Lar-ti, rime er pratimaa donar la rolla al moja, va imr n ir
fluir p l inati de Ba g dad amb ru'

ta a Dushiao.-Havas.

EL RAID Lisnoi-mAcAo

El Caire. 22.-Els das aviadora
portugueso s que i ntenten el raid
I..istioa-Maeact han arrilett a arianta ciutat, procedents dc Tripoli.Ilavaa.

CONVENI ENTRE RUMANIA I
BULGARIA.
Sasf,r.22.- L a C arnissi6 búlgarorana-tersa ha 5:£111t comeiti reinha a qüesti a ns da jurisdicció i ez;raeiteCS-n entra Re,raania i Butgaria.-Ila-

T'ITALIA

TOIrNEiG INTF.RNACinNAL

Deteilció devaJc3 persona:dais feixistes de Pisa
ramal, 2, --Dauen de Pisa a

na creacail d 'cin.73C5 a París,
tate aindc) Ilae el . aties del In al 20

-La Tribuna" arre a ...aus.-rifan-1_
eia Eassassinal nl Plvdeill•
ile lu Sarciö ele Pisa ale ial Federar i aula! Llibra i d'allres
grima siteaess-as • n ••11,1'1,7.1113
Pisa el din sagüent de les ale ecions, 'iiv"roeu person e s nathMamen ,. .conegudes per estar -al
dravant d'oraanitzarione
tes de la -privírrin, hibur ocan n nt elesades posicions socias.
han esta( (Intjiwurips.
Lt. ,3
rnentades delancions
han nroduil exeellaaí. impraseia
a Tascana,--Ilavas.

INArGrri.van DEr, sin:

CONcnts INTERNACIONAL JURIDIC DE L'ANIACIO
Roma, 22.-Dnvattl. alai senyor Mussolini, de les ¡m'ohtalo 1 d'altres personantats,

GIRONA
El costeen d'aval p. : Tornada t.: El
Subhasta
Centre Republia
Alees novel

front,

- Es troben varants els cirrees
de metge titular d'Espluga de Eran-

Aquesta nit tindri ' Vete al lastre
Principal el cencert confiar 'per
l'Aesedaci6 de M,isica al notable
'Q'Jartet Liner - , de Budapest, el
"Quartet en
qual int.crpiretarà
la menor, op. 51, número a", de
Brahma; el "Quarttt en sal menor,
op, en". de Debas . » i el "Quarnúmero 5",
tet en re major, no. 64;
•
d'Eassda.
Dilluns va tornar a Bareclora, oil ha chafe tal, consultori per
a malalties nerciescs, el doctor Salvador Viver. &ara-da llave e honora ,. des de l'any 1916, ansh una
gastió caamplar, cl carrcc de director ticl Maniconsi de Satt. El record que deixa en ar,treis tes coman'nuca MY/1 a ea valler, cena a datada, com a home de ciencia, es ex.
cellent. La seca seaaració, sorto5ainellt, no scral pas absoluta, cae
continuara tenint elierta la Seva
censolta en aqmsta durar' els tussaltt a a i diumengea.
Mitjancant el .7empliment
cecas condiciono legals ita catan
novarnent oliere el Crntre Republiaa l'aquesta chitad, havant-alai celabrar eta dies de Pasqua halls extraordinaria, que han estat molt cencerreguta.
-- El slia ro de tiara tinstri Ilec
a 11,Adruir,istracidi de Correas eraquéla chrat la subhasta per contractar el transport ec la correspondencia en carruatges entre Fi.
guares . 1 Massanet de Cal,reny3, al
tipus maxim de paro pensctes
•
anuale.

rota i Ribirroja, i

-

1.:alcalde de Tortosa forma-

la al president del Directori algunes

peticiones en nem d'aanella ciutat,
harem aconsegu i t la promesa fermal que sera destinar un 1,43116
compkt ele guarnicies a la Curar. 1.%
OLOT
Música :-: Deegrieia

Vai.

TROTSKI T rt RNA AL SEU
Comuniquen de
.tue Trotski ha torna'. a
ira -ae cama , de la Comissaria de
ramera i Mari•er.-Iblaas.

Laindrr s ,

22.

D'ESCACS A PARIS

Pari Z .

.ir ganitzat 'in toe-

:aC

juay praxim.

Teten lca Ilacion5 inste rite3 en els
Jiies Olímpica eelcra participar-hi.llevas.

DETENCI ON S

PER LA

COLIA-

Altre*

naves

Es diu 'tape el Consell de la Mancomunitat ha desestimar el recurs
preeentat per =casen Pare Pajel
centra el ensilar de la Casa de Misericardia de Girona al Manicomi
dc Salt. del ial fet denarem compre al Seu degut temps. No ens estranya gens ni nuca.
- tDerni al veapre al teatre
Principal tindria lioe el comed de
l'AssociaciA de Miesica, el Tul est
ronfiat al Quartet Lanar, de 13utlapert.
- Dissahte de Gleria uns guants
noiet5, eliapnaairt d'un petit carcome, (cien dispara festejant la Rereni i eh' uitdia gra sas el
carregaren :mili tarta regla i co di,parar-lo ho l'eran amb tan mala sort
que tot e/ tret anal a la cama dIsidre Cae0nova, d'enze anys, causantli una greu ferida arnh fractura
del perone. Uns verls el traslladaren a rasa el mese senyor Barnadan, i un cap curar de primera
intenció fria porta: a la clínica de
l'iIsaapital, ea sal aura dafinitiva-

TARRAGONA

Salemnitat religiosa :-: Esport
Altres noticies
Arel la aoletrinitat pròpia de la
nearca afterepolitatia, se celebr fa
diurna-se ('ne' ab la fessra anotnerada de. Pasqaes, afia'autt de pontifical Sa t Enana. el senyer cardenalarquablabe, el rmal dona la benetlic-

mensa
Darant la e.'.a7 - era 5c • - • Lna el

-

moviment demografic fou de tres
mortá. dos anixement s , i cine ma-

reisaahte, a la ea al teatre
Principal, arab rcgular conciter,'racia,
tirguii lloc un esc eallit cratecrt, prenerithi part, entre alunes elemento,
l'OrfeA Oictí i /a banda municipal,
el produce del qual estava destinar a la Caixa ile Vel'.ea tel Sind'Orquentres de la provincia.
El progranza, mate sugagestiti per
ccrt, fou interpretat anda molla fas- i
tasa i premiat cm!, forres aplaudímenas.
- Les festes religiones i profanes de Plieral bao eatat molt ani- t
rindes i concorregudes, a s rincipalnene ela aulas, cencerro i sardanas.

d .:cat

As5i.ri als dides ofa.:3
tamant, repre5antat per Valcalde, senyor Marine, i ii secretari, serrarle
Nogués, atrita els regidora senycds
Pons, Jove, Elles, Brell, t'Inmune,
Mirar. Rigau i Gatada.
- El rampa esplendid i la temperatura vernablement primaveral
que gandula e!: tarragonins contribui alije, dillenn. a grA la majnria
duda vaina daque5ta rintat es MISIlades .r. in al curra par tal de alee-

urant aquests dies han estat
mabs els ex r ursionistes que han
visitar la nostra rcblacii i roturada, figurare-hl també un c or euterpeme de Gracia.
- Ha estat publicar un ban imposara t'imites als peres 'ala fina dels
geals vagin pela carrers en les llores d'estudi.
Ha fet la reza profeasiti religiesa al convent Sagrat Car de
Maria 1 acatarrara Aftria Ven-

jarse la tradicional marta ele Pass:111a.
A les rountanyetes del Llorite
de l'Oliva l'animació fou tan extranriliniaria mar ralme.nt semblaven
enctna d'un ictriniguer tuna.
lía sartit cap a la mar el vapor al entara- "Tarragona - . rumba-

tura.

-

Diernroge i dilluns de Fasqua Ist bagare eles partits amistesos
dra futbol en:re Fruya joaentut de
cl primer de l'Olot F.
ra. Iii assisti regular concurren-

jan en el lloc de mas distincia
bord l'rscut de fa nogal eititile • no
llaveras>) cellocat, per Casar de forma piara, a la pera el vaixell, crin
chava ra n posat dr primer artuvi,
domas irania linar d'ersscr mallara
- El senyer Ignasi Ariguets,
administrador principal de Corren
d'aquesta presbicia, assabenta el
per mitjä n'una carta que

publiquen eh, diaris d'aqui, que ha
quedar °beca una subscripció per
tal de rae:tetar cabals per a lea familias de las ‘..1cLimel tir. l'assassinat de l'exprea d • Andalania, els

El jet foto hastant interessant,
guanratn el primer dia els loaras,
per guarra galo a dos, i el secan
per guarra a 119.
Tets ala jugador ' cstgaesen bé, i

els irbitrea, enaerrats.
El mercar de dillunn, amb tot
i ess ser fasta, inca estigué asas anima
en transaccinnsi.

ilUE PATMIN

TOS

p Ir %Me edifica gua 3111111, que erenguin renomonadn
PAVTILLES f.el Dr. ANDREU. San tan ripitls 1 segun els
EfECieS d'agelles pastillas. qua a les primores presos se
j a dita lata vil que sorpren 1 anima 1 gairelie smnpro
detallarla t ts per corple, en asabar la prImera capsa.

o sufacan iö, que usin
Els 4110 legidn AS IV)
els FAMS »M'AH o 2,1s CID.A.MiETS ANTIAShlATICS
Gel matc y, rular, çl,1iP. calmen de acti niCa el ataos 1 de
trane1111.-Demaneu prospectes
'Ne%, nit
77m- une .014,ude

•

n 10/..1 11111.."111

.. MIMIZIS.2~11011112~

M

.SOCIEThi

ONEGAL

ratuilament als satis compral'acreaitapaquet ile, pltr a I
da rasa .1NTONI TaPIAS. Lt Pru.S.
repartira

Derala

:a sucursal l 5 ariiesa. 111 ,

El mal arrendatari del Manantial de

l'AIGUA "STERLING"

,a5.

guaba instalInt el devatx i dipit general al carrler de les Corts
Catalanes, 670, al costat de l'Hotel flitz, on es reben enenrrecs

S'instrueix activament el sumara
per depurar reeponsabilitatso-Havas.
NORMALITAT A MEXIC
Washington, - L'ambaixada
mexicana ha anunciat que U rebel.
lid' eue va esclatar a Mèxic el desembre pa5sat ha acabat amb l'o.
evrocia de Progreso i altres eittrata
de la PenInsula de Itteatan.-Havas..

DETENCIO D'UN ALTRE
DELS AUTORS
Madrid, 23 (rebut a dos quarts da
tres de la matinada ) .-A prieneres
liares de la nit el fiscal del Suprent
ha pera una extensa dcclararió al
del:ngut Josep Navarrete.
En asquear moment es troba -reuniila la Dirc y ciO Ganeral de Segat retal, al Jutjat. celebrant una conferencia amb el director general. D'aqueata conferencia se'n guarda gran
reserva.
Sir sap que a 'farrera hora de la
tarda fa policía ha practicar un registre a una casa que te l'anomrnat

Honori Sancher, puix es,creia que a
la dita rasa els assassins havien
amagat el diner i les joies. S'ignora
el resultar.
Quan es presenta. la policia a la

casa de dimane propiette de
nori Sandias Molina LUboria la soya germana, la qtml digna que
nori Ea una persona honorable i
pot barer cenes un delicte ten gran,
Ja que a nvIe.. a mis de Yesmenteda
casa de dispeses rd M'emes Saques
i una fàbrica
farines 1 sities negocie a la provincia de Ciudad ReaL
Diu que la nit del crim va anar al
teatre amb un amic 1 torna a Casi
a do.5 quarts ale dues de la matinada.
Va una sida moderada i atarees dies

de Setmana Santa manta a Calzada
(Ciudad Real) on hi ha la eeva n . posI 1 una filla de quinze antes. Derrat
als seus negoeis tot so-.'hit s'abscntasa de Madrid tia o set taseses.,
-Se aap que el detingut Navarrete dinmenge confes,a i combreg5.
-Aquesta nit s"ran rebut noticies
e Madrid, i ha quedar corfirmat del
tot, que ne estat detingut Honori
Sanchez, disposantsse la noticia a
enduir-lia a Madrid.

Eis Espectacies
TEATRE NOU

Gran Teatre del Liceu
Temporada de Primavera
Campanyia

Companyia de sa rsuela del
bar ítem
Frederic

BALLS RUSSOS

Avui, terrera' de propielat i abra
riamona a les leo. Eis ballets
1.' a•piescuaacia';
TRAMAR
CONTES NUS.7.03 teslrena)
CARNAVAL :1;.r,ra represen-

Avui, dimecres, farda, a doa
gamas ale cinc:
LA MAGDALENA TE MIS
de b utant el fPnor cómic Ju.
11 Rosal); la preciosa Atara
cal dos artes
LA LEYENDA DEL SENO

PRINCEP ICOR

Detnh, Sylphldes,. Thamar, 01.
maroslana r..etrer,a II i Contes
Russes. rstrena
importantissima:
amisten Ita S'rawinsky.--Dia 4
dr maig , tarda, primer concort
saniOn:a sala la tl;recriO de l'emiarnt IPPStre t'AMI Weingartner. Es desvaran a crunptaduri.a

Caballé

d^it:

Ni,,

$OL. DE SEIELLA
preneu l -hi part Frederio
Caballa. Dijous. larda, primera fruti:fa:3 de tarda en la
qua l prendra. part Frederlo
Caballa, amb
SOL DE SEVILLA

iviat:

Teatre Catalä Romea

EL DICTADOR
per Frederlo Caballa

Telefon 3300 A

.Avni, d':rnecras, a las cine de
la tar n ;n. Dutagaos a 1 i a U'a5
pees'-tes. Par única vegada, 4
ne!e. l.2 gaans dada_ 2: El

barrot, de cascavells, d'En PiI andella ' 1 2 actrs'. i la comed:a
d'En Crehuct. Cada cosa al seu
Roo (.2 acto'). Nil. 4olentut
Jordlann, l'Obra del misteri, i
artes de gr iü rliös intrüs 1 srn-

554.444-re•saoc-eeetel-e+14444

-‘wheem.•14,4,e4e^44444.e.

Rayen vist
LES OMBRES EN

RELLEU?
14•111.1144444.1444fflislelletfflfflt

Tertúlia Catalanista
TEATRE CATALA ROMEA

sacia:

L'ESPECTRE DEL SENYOR
INIEERGER

Butaques a diles peeselas.-Dama, alrjous, tarda, E 3 pectac1es
ur a infants, el laaluidabla
anit d'En Folett i Torres, Ui a
y ugada era un pastor... Nit;
Tertfilia Catalanisla:
L'ESPECTNE DEL SENTOR
IIIIBENGER
T ratas les rail a, 'espectro del
senyor Imberger. Diverdres,

Denla, dijous,
L'ESPECTRE DE.I. SZNYOR
INNEGER
Es despatxen figuets: Capea
Ileria Gili. Hospital la: Rallntgarla Malor, Davallada de la
Presa, 8,

4444.04+144444444441%1444

TEATRE NOVETATS

baneriri de
N'AEGUST BARROSA
Ocells de pas, d'Ea Rossiayol,
i La casa de la tranquillitat, del
beneLciti l , Es sl a spatxa a comptalluda.'

Companyla argentina

Rivera-De Rosas
.6iri artistica d'intercanvi
hispanc-araerick
A501. erinocr eS, tarda. a In dile,
merme, a peens pa;unare.
cosStar,
La cfanea.s
tana provtaclans. de 3:511 a:anches

04144***44•11~4444441444,44

lau vist
Ive
1 LES OMBRES EN
RELLEU?
44.444~.~444~er
.444444~14444.
TEATRE TIVOLI
Gran comparviia da sarsuela

üter:el.

LOS MIRAGOLEA
N i: . a la, ,3..ea , a i n : nra .Nelia ea t acta
COINO aa HACE un ORABA
la comedia ',Ingles, CI Stil azar'.

ora:atara e a tres leva. Ce Josep

Gen:41ex CIstUla 1 .70.0 ..;) 24azzansi.
LA MALA REPUTACION

n..1%, <mal , . tarea. a tur ran, ml.
nace popular aseapreral de la
re ,s avws
r es.o ;: dia
II. semana. DEL FRAC
eirenada rertauesta cera-ansia
I
r
e 2teseilada 500
a 13:1eLos .11n ,
verades auch eran Can.
ee:r.-na 'i la CO.
reedt3 i rre'_ cioarlros,
011ENTZ511 LOS Normen
oor e al nc ts pera asara:Al"
n 1.1 tele 1 te, e <talaren,

1';'ire‘e , aeloi an i diiectors a

¡ 'ERRAN t'ALLEJO
i AN:SELM FERNANDEZ

Aviii. di:requ , s, tarda,. gran.
ajas 1..rrear.inat
LOS saVILAriES
I GLORittS ()Ve PUEBLO
le3 tiao:
DOÑA FRUJOISQUITA

En

NOCHE oa ESPANTO
;lefrata3 a Comptaauela,

s-e4h9th1a› ,. •-e • tsalaa-2 •! 4.k e..114.114.4

•

ep4-14.4.8.4,0444-1:4ea-s4a-resst44 4

Gran Teatre Espanyol

Di .'ous. taran:

aANIPZRE - BERGIS

DONA FftANCiSQUITA
'
:es daza?

asad, einat e. es, tarea. a le, ente.
t'Anula lottaca 1 as peseels.
LA VENUS TEDIPTAAORA
aja a cres quarts Ce r5, e. aranel las tan ce as, rantasaa voctessuesel

LOS',ZAS:MANES

Divendres. ni ! . r:eha f da l'aminent bari t an Emlii Sagi.
Barba, arbb ti ir.• PoPr obra
del mes t re Luna .

dir, preleg, I, S aellA t tretze
quadroe, de u. Mold e e°, mueres del
:nestre Vent.
FINa EL MOR' PORTA EARYTAII
CU

La moza de Campanillas
Disall1 ,• , /s al rana
LA VIRGEN CAPITANA

arda:
e c niä, (11,0±7iTOUR EN CAMISA
n.'s, l'esnas:
!ae, I tules
‚INS EL COMON1 PORTA ISANYCal

oe-4.Kez-s.o.1.0.444444r

111106.11ES COMESTIMS :: PE; SIMERIA

SIO ENTRE FEIXISTES 1
comusTsrEs
Niear. 33.-Cneflimen les detencions
a carasaqüencia de 13 collisió ocorre-

gada 311i: entre ir.. .sisees i comunis-

Mes detalls de l'afer
de l'exprés d'Andalusia

trina-qua

papal.
El predi:n.1(r quarearnal pare
Fijoait desprt:s dc ,ar u i sernui en
caatelld, rl centrar' deis almas dies,
que he ha r.:a fet en ranli. sahre
la fasta de la diada, s'u-enriada dels
acus (sienta 1 ielieitä a Ira autoritat s i al ptIlit: ea genital.

'ELS

secretad del jut-

jat municipal del Vendrell.

2111,111MIENZEIMU,

Dorlin, --- Durara aguasles; testes de Pasqua s'han re•
urstrat. aangitants topada,: a les
pohlaeions deis satItarilli
aapdal entre
niel
i els mena-ices d'una as•ifi ultra-!:acinnatisla qii.
eaan dia
atril) mer Iti
tus aquelica poblariona.
A ranseittiancia. traguaste
han resulta , narnlirasoS ferils. alguns dais quid,
ja han mota..--.11avas,

frv,
.1

BRETANYA

CHAL11111

ambulante de Correas senyors Ore
Lomeo.
- En el partit de futbol que
dhunenge pasear es higa al camp
de la Pedrera entre l'equip Club
Sporting de Barcelona i el primer
equip del Tarragona F. C.. resulta
vencedor aquest, per a gola a o,
despris d'una aíerrissada Cuita.
El porter de l'Sporting rcrultä
contusionat d'un fort top de peu al

Re activa

té el gust de participar a la say a distingida i nombio3a clientela

Mercat s

ei

man i

do

CARDE DE U

í

S'inaugurarä el dia 28
del present abril, quedant fixat per a tots els
Ohms

de cada setmana

Teatro Catalä R,omea
¡o
T a ' :. Pin areo , s , Di -a. 9.
j I I de mnig Trnio z-iinda gata, tio GeM . n u, :a' Era Wi . ,. . avra
le eoneurs ti ,• Mad, une

4. ;›,,t 4 "•••.."-ei•len .,A••••••••••••4,....14.4
4

-.

'

JEANNE PROVOST
erais/u:ts e do Coa/tedi a ra-a de,
Principian% Theatre, dr Paria.
LES AILES BRISEES

• da Pierre Falt.
LA TENDRESSE

de Patrull a . Deux triomphals
surrAs chi Tlirentre Yaudeville,
CHARLA, DE A. PACERSCHMIDT

le gros sucede de la sateon de
Parle. Toilettes nonvettlett des
premi4es inalsons de crtulltre
de Parte. Detalla per programes

TEATRE COMIC

Oran compases, taternaeraanu da
Cinc ti:luneta i deMACCICITLI
dirte.na ;er WILLY rearma'

•s•
• A•ta, cneerre•. DA. a ei's' rrutrut
3 de des. caintseat mear:iras. sises
e:eareha.•
EL GRAN ROOLGDILLO
TAZ NARrANGS, Cabsdiali
Ji Pm nstfe: EL tIntorsentsta;
nasreatur a na1, 1111; Semen« La.
isel Ame. a Fan, eknAne: Pese.
sea liurnaturso; 14114 RO Mera.
cleaSiel; lasnwlet 1 Oiliii..11allaßses, Fredlaal. letona.
les a cava. atan concia, es».
tse. tascan obsequies astb ve res
la Pelen» que otea11.1•• S'Usen
segarle sostenn-.e &IX 5 valla
a la pela gen» cocar la terca.
DRUReDP. 87, 'rendid, tacileel

A un-lene...Es despatsa a-comp. Le
E. taduria. • .

bosta

▪
▪

EdINAIIPE *Mide» de

Gil-RA*5 ÑA.GATiEMS

IfilLIA CIBRIAN
43egirl42....
«Urre
d14:•‘.
COLONIAL ,PplOGRAGA
Avul, Mmeciee, tarda, a dos
4 rana Itiseeiona, 4
quanta de ale, la comedia en
AJO 1441111111.30111EL
tres actas El ardid. Nit, a un
quart d'onze, la comedia en tres
4.101 AIGIOLIPHE1

LIS GUAPA EN RELLEU
Oil, a lea den: Suena representad!' de la rev is te e n 14 qua-

dros, de gran exiL
1. 11...1
200 vestits nous de Max Walton. 85 artistas espanyo iles 1
estrangeres. 11 decoracions noves de Roa i 00M/, 14. Magnl.
fica 1 incomparable apoteosi 1!
LEE ANACILIPNES

el mes curiös i original de tots
els espectacies, exclusiu d'aguaste empresa
Dernä, dijous, tarda: illatinie
Popular
LES OMBREE EN RELLEU
i la revista en 14 quadros
I. E...?

444114444444

1
‚Halen vist
LES OMBRES EN

Companyht de Jota Vila
Primer actor: Francesa
Alarida. Primera actriu,

LA NOCA DE FLANDES

ARCADIO EA FELIZ
Ntt, a les deu:

ieffleN4404440.4.00FM4.

Gran Teatro Comtal 1
Gran Cinema %hieda
I
Rayen vist
LES OMBRES EN

Asid. dimeeres, taras t nit, grana
programes. ~mese Otiffli un In.
oldent; Reparacione si minen; el
formes Blm de gran argument Ell
domptiortor d'una done; II pellIcula
de grandlós con La SPIncesa sanee

RELLEU?

11444004M14.
4~44•0414144400414•44444
1 Monemental - Padró
. Walkyria 1
ATA dimecreS: Nema el cidro,
VII darrer round; . ftedearld la Dar.
tijera", pellIcula traintdent anda1113, Ile sorollx/S eilt. Una ella del
Sud; La despreciada; Tribulacione,
per "El". Debla, dllous, estrenes:
Per venia/ la mort, I arrimo;
Ei parisino, per Charles Pe, Venal. do Novia York; V IrElni dotDDIA.

Avui,

res projeccions del partit

de futbol entre el SPORTINO DE GIJON i el F. C.
BARCELONA, NOVETATS
UNIVERSAL número 89 i

ArIttoeratIs

saiä

a cultivar microbis.

Demani-ho en perfumeries, cirosuenes,
efe., al preu de 2 . 50 penes nde

---•••••••••n•---

Sabates superiora box-calf, per a senyor, tot cosit a mà, en color i negre,
últi ma moda • •-..
•••• • • o.
“ ••
• ••-•
• •••n•-•• • • 6. • • o.
••

Ptas. 22

Borceguins superiora box- calf per a senyor, tot cosit a mà, en color i negre,
úl tima moda «.•,•
g.,.
•
tu • • • • , •
g.

25

Sabates ciego/a per a senyora, des de,. ...

rt

• • «- «—•

Sabates lona fina, amb ornaments nebuk, última moda, cosit a mä...•

"

19

Sabates xarolina per a nen, des de .."-•

"

2'95
" •

.• • .

PATRONLIVOTI

O

CARTERES DE VOMITE 1 M'ea NI
SENYORA.—Conte s.0 csplenclId album

8

" 22

.•

A

•

Sabates xarolina cornelius, per a senyora, cosit a mà, última novetat..

40 tredels, alta costura de Pul.. I tolo
els ~ron, corresponents, grandarIa na/huI graduables a la rOldII martsp ret. 10 pessetes; certificada, 1050.
CARTERA DE DIEWX011 I BRODATI
PER ti VESTITS.-100 mo!,15, els vra.
cipals de les coHeccions d'Istlu, granaärla
natural, amb mostra començada 1 Indice
ct6 de punts 1 ntatertals. Preti, 7 peneted: ce rtificad& 710.
CARTERA DIE VESTITS DE NLcorte 1111 album de 10 modelo t els pa
trons eorresponents, en les grandartes d
2, 4, A, e, 10 112 anys. Pm ,
resse.
lis: m'Intuida. 7'50.
CARTERA DE VESTITS DE NEN. —
conre un albuin ac 40 modelo I elo pa.
tt taus corre s ponencs a I. granelar/os de
2. 1, 0 , E. 10 I 12 anys. leen, 7 pcisetet;
certificada. 730.
Demandes amb Ilue import per (I
M'al. a la Central (1,,, Tal! Marte rdwir
de (tr.:ela, 12, Barcelona. Tetaron 31(3 S.
•/•n•n

Gran Assortit
Importants descomptes a la Secció de. Moblès,
Flors artificials, Ombrel les, Paraigües, etc., etc.

Per comprar bé visiteo els Rostros magizems
al." • ow olommn

clffl•IINRIMMIMMIM

n••n•••••n•••nn•n

comANÐ1TAR1

a oso pessetes les deu
amb 25.000 pessetes el deres paraules I a 010 per
mana casa establerta per
obrir nova secció de bon --- una d'excés
esdevenlment. Ea donen tota
classe de garanties. Raó: LA
VENDES
PUBLICITAT, núm. 414
assmissisas.
fa& raö la Maleta;
vEpic Mere. 38 EadaloM

LLOGUERS
iprp

RALITA

dimecres, ll'exit del

PROGRAMA AJUR/A ESPECIAL, per Alma Rubens,
Montagu Love i Pere de
Córdoba; QUASI UNA IIINYORA, divertida comedia,
per Gladys Walton; darte-

llagar babitation ecce
Sant JeruNt, 1 a, boeca

A

material compost exclusivament amb amiant ciment
PER A COBERTES

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar i roiz.
( tapes onaulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1259 x 114 cm.

V R IA ver a Mitades d'algua, de diferente diámetros

HIPCTEQUES.

MAGNETOS

• metta de Otea
1:ärrer 1,13y. ' ,amero ea.

DIPOSITS per a aigua, Literas 031/1/33

de lea k'Iurs. 10. beatos.

ESTILOGRAFIQUES

loaren "Dlarromr, 1/ 0 0100 Ilrgent.
pessetes. Fontanella. 15. tercer,

Uralita, S. A •

BARCELONA. MADRID. VALENCIA, SEXILLA, LLEYDA. SALAMANCA, BILBAO

Cficines centrals

Peina ebria
Espfendid cinema
El local mes elegant de Barcelona
Correr Valencia. 289 i 291,
entre Rogar de Llúria i Bruch.
Avui,
. El maniqul de j:I hez Ta-

vuRg A
s

Palau de la
CIneuntografla

Orquestrina Ruda
•
Avui, dimecres, Meñique agafa la mona, de broma; dar• rer dia de Alerta amb la corba (exclusiva), producció •
"Goldwyn), per Elena Chadwtok i Riehard
bxit de FIL ist
• &lidio (exclusiva), interpretada per Pauletto Lanudo j •
111 e1 matador de braus del rnateix notar, Preus corrents:
a Preferencia, 1 pesseta; general, 0'50. .
Demà, «¡out estrena de la pellicula "Universal" El ter. •
•
• reträrnol, i l'actualitat match de futbol ttälia.tepanya.
III•1111111•111BIN•111111•111111BRIBB111111•11•111111•1111•11•1

quin, graciosa comedia americana, per Juliette Doy; En llevar, no s'atorrolla (cómica).
Cltim dia
LA VEU DE LA RAÇA
per Emmy Lynn
Demti, canvi i . oniplet de programa: Tarda, a do is qualts de
cinc, i nit, a dos quarts de deu:

Plaça L lópez, 15, Telefons 1644 A i 848

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui, diinecres, El cirree de
Pollard, Veredicto, Lleialtat,
Sonant el outro, 4 rund; L'emperador dele pobres, 6; La Dolores. Aviat, Rosario la Cortljora.

Itafeles de N'eldnclais
cica ote cxnstrucciP

Entremalladures de Susanna,

comMin sentimental, obra mesIra de la einernalografia, per

'ironista Jacobini; Un promäe
per venció (cómico i foxelu,iNa Vaquest saló Miralls de
iänima.

Diana - Argentina
Excelsior

Cinema Primer)
Via Layetana, número 11
Telèfon 1371 A.
Avui, dimecres, programa
Nimia: L'emperador dele pobres, projectant- b' el¡Migue

capltoll de I all important super.

'1h1P ; Agutzll en g anyat, drama
en (Mes parts: Dota+ m a nament, interessant film interpretat per la bella artista Ethel
Avui: L'emperador dele po- Clayton, programa Ajuria; Sobres, 6; La princesa sena. pä. nant, si sufro, 5 round; La vi.
El daspertar d'una dona. bes, interessant film 'dramàtic
Meñique bulos un 1401~1, Re• (le gran envició, interpretat pel
~clon. ab minut.
gran actor Robert Warwick, del

: bARCELONA

,r5
4114
selecta programa Ajuria; Ei seu trena de di‘crses carczoas ‘t . Eprimer càrrec, assumpte eörnie; duard l'oldra. cantados pel
En Tomaset contra l'alcohol,
nl
diles parts de bronia.—Demà.
EMILI VENDRELL,

grans estrenes, enlre elles l'einocionant drama El bressol
bult, Ajuria; La menyspreada,
per la molt aplaudida Gladys

Walton; Extravagäncles, per
Mac Allinson; L'emperador deis
pobres, capitol 8, i d'altres,
Atiat, L'oncle de Nova York i
La rae de viure.
• • CONCERTS • •

Exclusivanient per als soeis

Conoert, dia 25 d'abril, a tres
quarts de den del vespre

Joan.,

Alexandre Vilalta

Localnals: Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel, 1 i 3

DIVERSOS

Dissabte, ti d'abril, pre-

II IR II

senta d:, a Barcelona del
QUARTET LIMEN
de Iludapest
considerar com un deis
malora d'Europa. Quartal a de Schubert, Mozart
Raye'.
Concert vinent: 5 de maig, es•

ViCHI
1.1copatx: Tallers, 72
Telefon A.
Fàbrica: Carrer Zona
prop do la Ti•avessers
Sana)
13ARC£LONA

miau Música Catalana

--

ASSOCI8CIÓ Música (amera

Casimir

IM11111aI •

..

111 RIBO

TURO-PARK
Meentflos >reina
Chane atraoolone
Obert totes les tardes

11111111

1

Petaca de Productos Cer

Asewee444414400000

ión.

e

PROPIETARIS :

RES, per Stan Laurel, cómica.
AVIAT: Bryant Washburn,

rtuogr,r .e, 1 pa per
a.

etrar.8:2:21ge
Iractaeld, e. .s. Pa/sarao de la PUL
(ntresol. 1 elefou r..054 A

PER A REVESTIMENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190i 120 x 250 centimetres.
TU

1,..e,s

1)1V ERSES

TREBALIJINT 00/A A FE.

mame SEE08

• d.
n'
'

',sueste

Calçat a preus de veritable ocasió

dio: EL GRAN GALEOTO,

Aval, &micras, tarda, a les
cinc, Ooloseale programes.
Projeoció de notables
cales. Falte dele excèntrics
liaison Bus. Esa de la formosa dansarina Marta Pujol. Eilt deis ti:liebres acróbatas

a

tete i tote 0L ltree objectes tan ce,

Continua la Gran Exposició de

COLISEUM

.4444••••••0444~~
00~00•••••••••••••••No
ELDORADO
Oolleeu de varletate

•

Eliminarä cl 5.1,6, la brotxa, ele pa.

04444,4**4**»••••••••••4$

Leona.

Demä, dijous, tarda, a les
cinc, i teit, a les deu:
ExtraordInärlee sessions
MERO' SEMI/

sentin cremor o irritaci6 despre'.8
krafaitar-se.

0144,44.444444•44••••••IN

Demä. dijous, tarda, Lo dio.
la copie,. Nit, La Jaula de la

ellee •••

No 1; qucclari la cara irritarla, no

'

piare, 1 »tse episodi de la gran
serle. de sorolMs exIt. L'emperador dele pebre&

Avui , dimecres, tarda, a un
quart de sis, la famosa obra

LEIDIS-ARVELLOS

cnent, perfectament.

talla naval,

ilL PA» Del. CAMELLO

Suceda da les notabilissimes
artietes
IZA FAVORITA.
IDdläs . Exalte
de lo gentillssima artista

S ' afaitarà rIpiclametit, agradahle.

Saló Catalunya
1 " 111/3 CERINA DI ROM
Notable' eeatet I tela.
Aro!, dImeeres, darrers Mes de
real& Mi grandlds:

PASTA NIX

rsant la

Vestits organdi, crepé, etc., per a nena, corones 1
diademes, devocionaris, rosaris, sabatis gacela, vels
de glassa i tul, medalletes 1 cadenes d'or
flacos bandes, plagues d'bnix de hita tamanys,
•
cordatorls, etc., etc.

—CINEMES

Aval, Meneares, tarda, a les
cinc, matinée selecta

en dos actas i un pròleg, de
Jacint Benavente:
Los rNTERERES CREADOS
Ni'. a un quart d'onze, la
/ comedia dramàtica de cosfume aragoneses, en tres
acres i en prosa, de .1. M.
Acevedo:
LO DICE LA COPLA
I

Corki?

Extens asssortit Preus limitadissims

•elele044«44.41•444444444,

Marta Mieles Monote

Teatre Barcelona

Afaiti's hé

ARTICLES PER A
PRIMERA COMUNIO

RELLEU?

dues jornadas. P rojectan t - te ten cera: la mes sublim I grandiosa
crearld de RAQUEL MELLES, proclamada per tothOM velo ts mes
gran artista clnemalOgrUcti.
Mtres ellts: 111 set femestee,
pel gran saltador RIcard Talmadge;
La meleeteweamm d'En Illekluladee,
de molta broma, 1 111 Gran N.U.ral da Londres, sensacional cursa
cl'obstacles.
Rimaste ove ve, La batalla, ur
Ponte Hayakawa, sensacional

Companyia c.bmico.dramätica
RICARDO PUGA

press
.

camino de todos.

• a preve popular.
Entrada I butaca de primera
dame. $ peineta.

TEATRE POLIORAMR

AMIANS

artes, de Carlea Arniches i Antoni Estremera. El munloo de
todoe.—Demä, dijous, gran
inatinee de moda. Tarda, a dos
quarts de sis, per primera ve..
gada de tarda, El elimino de todos; nit, a un quart d'onze, El

LEE, CORREO EN RELLEU

Afaiti's histenicame_nt;

PRESEN
de 6 corksvusi
Eantlt na escocesa. corte ,e•111.
1rIcut soda, el malo'', r010 .2 •
cusma, seda, corte sestil. • t
Cl ep uta' 0r4111 seda. .
111113a t'Alee* (*dile 2eSId.
fil eweoren. doble ampl. •
NOTA.—Nomea ea 'cera un
• cada comprador.

MAGATZEMS

Exprés -Mod
Ronda de Sala Aldo',

II
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.Vermouth "AQUILA ROSSA" es el n'Alma
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