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La Senyore-ta

Vocal del Consell General de la "Caixa de Pensions per a la Vellesa
d'Estalvis de Cataiunya", SecTeE-z_ria Genera! de "Institut de /a
Dona que Treballa", Secretäria de Z "Casas per als malalts", de P" Escola
d'Infermeres de Santa Madrona" Conzrezanta de les Filies de María

ORI S A. N T A
!;b

als 26 anys d'edat
el dia 20 de març 1923, a la vila de Campins, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostólica

L'11.1ustrissim i reverendissim Senyor Bisbe d'Avila, Doctor Enric Pla
Deniel, son oncle; eis seus afligidissims pares, Damià Mateu i Bisa i Mercè
Pla Deniel; germans Miguel, Mercè, Josepa, Emilia i Carme; germana política, Júlia Quintana; oncles Eulàlia Mateu, vídua de Castillo, Dolors (Religiosa de Jesús Maria), Narcís, Emilia i Trinitat (Religiosa de Maria Reparadora) Pla i Deniel; cosines germanes, cosí germä i parents tots; La "Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya" i les Juntes de l'institut
de la Dona que Treballa", del "Casal per als malalts" i U"Escola d'inferme res de Santa Madrona", en renovar la trista nova, preguen a amics i coneguts
l'assistència a l'Ofici Solemne i Misses que, en pietós sufragi per la seva
ánima, se celebraran demás dijous, dia 12, a dos quarts d'onze del mati, en
aquesta Santa Catedral Basílica; per la qual alerce' eis quedaran cordialment reconeguts.
No es convida particularment
Després del cant del Nocturn dels Difunts, se celebrarà l'Ofici Solemne, i tot seguit Misses
resades amb ofertori.
L'Eminentissint senyor Nunci Apost6:ic; Eminentíssim senyor Arquebisbe de Valencia, preconitzat de Toledo, primal d'E spanya; Eminentisslin senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona; Eminentíssim senyor Arquebisbe de Burgos; ExceLlentis.slm i II.lustrísim senyor Bisbe de Barcelona; Illustrissints i Reverendissims senyors Bisbes d'Avila, Girona, Lleyda, Se-o
d'Urgen, Solsona, Tortosa i Vich, s'han dignat concedir inda Mides pels artes de pie:at que es practiquin en bé de l'anima de 12
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La pel.lícula de "Guillem Teil" - El remei universal
del nacionalisme - Els diferents colors del remei

Non

g ilic
Angra. le. - Els diputats
ee t anyenes al primer grup anorne nat "de defensa dele drets de
Moseou
comissaris de jusla nació" es reuniren ahir, so- , aria deis ' Soviets slan reunit en us'
• dM
t a), p
sio secreta.
s„upo,a
mal Pat. Per unanimitat es
que tractaren de la qüesv 9 prendre record de constiti6 del processament de! patriarca Tiun
grup
pnlitic.
amb
el
nom
tuir
khan.
de Parte del Poble. Al progreAquest es troba rigorosament incopele
membres
del
rednetat
rna
municat. - Radio.
partit
Londres. lo. — Despatxos retinte
es declare que el
rent
d'Helssingfors diuen que l'acusació
deli re P rimordial de rissembiea
(S5 procurar per tots ele mitfiscal a la sumaria incoada contra el
jane possibles el restabliment
Patriarca ecinntnic Tikhon dernana
pena de reort contra aquest prelatde la rau I el mejor progres
pessible del país.
Hayas.
El Partit del Poble ha &tele
LES CAUSES CONTRA ELS
ee presentar 300 candidato,' en
ECLESIASTICS RUSOS
les properes eleccions legislaLondres. to.—Comuniquen al "Titiees.-Havas.
LeCiRAN ASSEMBLEA REBUTL'E sT iBLIMENT DEL MATRIMONI OBL/GATORI
Conetantinoble. 10.-La Gran
esiembl ea d'Angora ha rebutal el projecte de Llei establint
el matrimoni obligatore-Raere
'
'un
luz tg ligiöpitia;:lletec
Mal !Inda d'estaiers

mes" des de Riga que amb el patriarca Tikhon hauran de presentar-se davant del tribunal dels Soviets el procurador del Sant Sínode, Guriev i el
bisbe Arse iu acusats crhaver adrecut una crida a l'arquebisbe de Cantenbure. - Havai.
PREGARIES PER ALS CRIS-

TIANS IlleSSOS
Londres. 10.-En diverses esglesies catòliques i protestante
d'aquesta ciutat e'han fet pregàries a favor deis cristiane de

EN DOS MESOS ELS SOVIETS
HAN EXECLITAT 212 PERSONES
Londres. 10.-Comuniquen
de Berlín ale diales, que segaras
les eetedletiqu e e efirials de PPtrograd. han esta! executades
212 persene5 durant Pis meses
de gener i febrea-Havas.
L'AMBAIXADOR DELS
SOVIETS A ALEMANYA
Berlín, 10. - L'ambaixarlor
dels soviets ha presentat al president Ebert les seres cartee
presidencials rom a representant de la Rússia blanca dele
Soviets i de la Federaeie Sornatira de Transcaucäsia.-Havas.
DESORDRES A MOSCOU A
CONSEQUENCIA DELS ATAOS
CONTRA L'ESGLESIA
Riera, 10.-Comuniquen de
Moscou que han eselatat desordres a conseqüerutia deis
atare dirigits contra les eeglesise i de la manca de respecte
manifestada en el que es refereix a les cerimònies religioees durant les festes de Päsqua. Els soldats de l'exercit
vermell han contingut els dese
ordres.-Radio.
CINC DOCTORS ALEMANYS
PER SALVAR LA VIDA DE LELLURS HONORARIS
NIN
Berlin, 10.-Per intentar salvar la vida de Lenin, es troIle.IELLOTGE elTeSICAL-LIe ben a lienesia cinc doctore alemanye cadascun dels quals co.
ITIIGIC PER A LA CAPELLA bra 1,000 Hilares esterlines diäe
ries.-Radio.
DE PELEGRINACIO DE BILBAO
- --• —
Ginebra, 10. - Una fàbrica
le rellotges de Sumiswald anea de Iliurar a un Banc espa- ELS PIRATES :: EN ALTA MAR
nyol un . rellotge de precisie,
SITA TROBAT UN VAIXELL
i'un valor de 65.000 frailes des
ABANDONAT PLE DE CAe.
enat a la capella de ja pelegrie
DAVER S
avió de Bilbao.
Es tracta d'un instrument
Nova York, 10. - Ha esta!,
:eme:leal amb un carne elec- trobat en alta mar un vaixell
eie automàtic compost de 23 abandonat. a la coberta del qual
:empanes. la mejor de les quals es notaren rastres d'haver-se
i‘fisa deu quintare i la més pe-. liibrat una sanganant. huila.
ara 2-1 quilos. Les campanee Nombrosos eadävers de tripu,X .T'Ul e rl aires religiosos amb
lante geien en el pont. Se suposa que el vaixell ha estat afee
;eiabte precisió.-Radio.
cat i saquejat per uns piratee..

(le sban declarat en vaga 1.500
obrers de les Filatures d'aquella tintar, es m'ah demanen augment de
ornal i la disminució de treball.—Ha-

SEIXANTA

COMPETENCIA PESPQUERA
Londres, to.-Tots els pescadero
d'Eseecia elan decidit de ter causa
cernir atrib eis pescadors d'Aberdeen,
perjudicats per la competencia dels
pcscadors alemanys.—Radio.
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-eón les rneves darreres condicione. Rebutgeu. dones la me ya aliança?
-No.
-No teniu confiança an-lb mí?
-Ho erispilava- va fer ella indolentment..---,
ten reateix podria esser.vos mes útil del que
Pod e u suposar.
-Una vegada rn'he confiat a un t'ornepressegui Slade amb arrogäncia-. perit eneae
na no he fet semblant bestiesa amb una dona.
-Vos mateix.
I després d'algune instante de silenciella
va tornar a dir amb malicia:
-Convinguem "inter nes e que sota l'home
mes execrat de Wall Street.
-No costa gaire d'adonarese'n.
-Ningú no us ajudarä, doraste, per arnise
tat.
Evidentment, no.
-Si Majendie i el Truet de l'Atlän tle S'es
fe rviren, esteu ppraut -pronuncia ella, espee
ree11 que ell respondria amb nigua gest invoe
luntari a aquest judiet, que fet i fet no era
sine tina interrogació di sfreseede . Penh e l financier eslava prou alerta. Tet
just baria començat ella la sera enquesta, tutela compres que je no es trobava davant per
d avant d'una dona, sine d'un Aseer note el 5
d esignis del qual havia preisentit i endevinat
Óheš i mollee vegades. Una Idea súbita el
041 i l'oblisä plIrar amb adMiratlid aquel:
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Roma, 10. - Amb rnoliu de
Et doctor Welter Rathenau les noces de la princesa Iolan.
Un dels elements de la resis» treballada amb el Dret i la Jus.
teecia alernan ya ha estat el l lisia i amb el respecte que els i els dirigente mes en vista del da amb el comte Calvi di Ber.
"Guillem Teil e , de Schillcr. I no pobles tenen d'auto-decidir-se, "Deutsche Demokratische Par- gola, i de conformitat mula els
pus per l'autor, sine perquè . es parli tant d'anexione, de cope Leí" han estai, en realitat els desigs de la princesa, el rei ha
coro sap malt be el poeta ea- de mä mihtars. Per demostrar primera que han paren denter- concede. una . amnistia en la
garra que l'ha de traduir al ca- que totes les dues ribes del Rin nacionalitzar la regle rheno- qual estacan compresos tots els
tal ä per al nostre públic, el eón tarea aiemanya seta fet la weetfaliana. Però Rathenau feia condemnats per debí-des de poe
peellcula. D'alemanyes, be ha una ubserracie malt justa: ja ca impertäticin.-Hayas.
"(;uillen) Tell" és el drama de
la Iliberlat. A dins de la zona semblen, aquestes terres i ho que el carbó i el coc de la Ruhr
UN GEST DE LA PRINCESA
deuen es.ser perquè el sentit co- no es pot passar de/ ferro de
aeordenada per tes tropes
IOLANDA
Lougwy
Briee
e
viceversa,
Parts
marca.
coas
que
.
emú
ha
del
vepresentació
la
Degoutte
París, 10. - La colònia
"Tell" es severament prohibi- l'elnografia i lotes altres cien- aqueet ferro no es pot pasear liana havia obert sota els ausda. Però mes enliä se'n fa un riss nacionalistes eón una cosa 'Vaquen carbó, en la formarle picha de la senyora Romano
gran ús 1 els core, As verosimil tan pintoresca, hi del] haver falnest. non ducat eeonemie- Avezzana una subscripció per
que en surtin molt aconhortats. mes d'una i mes de dues rates deia-hí han d'entrar les ter- fer un present de boda a la
I tete ele personatges histäries de biblioteca - i fins i tot pot- res franceses que neeessiten
princesa Wanda, recollint imque sien molla i alguns de molta ' ser alguna senyora coneguda la Ruhr i que la Ruhr necessita. portante sumes. La princesa,
inEls
jueus
no
solament
han
als
satenes
política
de
París
grandesa. El darrer es el geneagraint l'obsequi, ha pregat que
ral Degoutte. I tots els .fets que disposades a demostrar amb ventat l'idealisme sine que han el total import sigui repartida
inventat
el
realisme
i
això
es
l'embalum
d'erudició
necessari
porten eta Ilibres i les rondeentre ele mutilats de la colees
les, la part de música que ha que almenys la riba oest del veu mea be llegint el !libre dels nia.-Radio.
Proletes. Aquesta era una sosortit del Rin, que de música Rin es francesa.
ELS PARENTS D'AMF.RICA
Naturahnent, en una epoca lució realista i atarava de dret
que agrada molt als abonats del
Liceu i ei vi que s'hi cull a les com la nostra, de tan aguda- rúnica cosa que avui intereeea ttN XOFER, SENS.E SOMNIARofundame
ne el món: els grans HO, HEREDA 83 MILIONS DE
vores, que fet i fet i sense que ea!. nacionalisme, els proble- pr
DOLARS
afers.
sigui cap cosa de l'altre mere mes s'han de resoldre ami)
catmant pessible: la tuteeAquesta enlució fou viciada a ; Roma, 10. - El sófer de Ceres el que ene, agrada mes d'aDelfin:. .Gort, ha heredat
quests paisoe. Per a les perso- nacionalitzacio. Lenternariona- França per la mentalit al jurines que no es poden pasear del llenas és l'únic remei del nadoe ; dice de l 'aferisme minuscoe 8e milions de dòlars d un pagötie hi ha la Catedral de Colò- nalisme. Ara , tot senternaelo- i' l'enica defensa del qual és la rent seu mort a Nora York fa
nia: pele polítics, la coneguda i nalitza. Si les nacions es basa- politice aranzelària i naciona- unes guantes setmanes.
Letlealcie de Ce rtaldo a qui
històrica Dieta de Worms; pels /len per portar la frontera tres ' hiela.
Per als comunistes alemanys comunicä la noticia el ebnsel
que tot ho valdrían urbanitzat, quilòmetres mes ençà o tres
la magnifica eiutat d'Estras- Inés enllà, si tothom vol la ma- la internacionalitzarie de la deis Estats Units a Florencia,
burg; pele amics del color hi teixa terra o la matean ceiba Ruhr seria també un ideal. I en va }taren d'emprar la mateixa
ha les trepes negree de Wies- si en una rectificació de frente- aquest punt concret com en prudenria que si es trartés
baden; Beethoven va nàixer a res la narie poderosa no te rae tants d'altres, però, ele ale- duna mala nora per preparar
Bonn i ele personatg e s de la te- i el rel debil, en té, cem que el . manys han eslat mes comunis- Venirte del -.ceder, al relee com
tralogia wagneriana, una mica poderes no pot. tolerar que se , tes que els comunistes franca- que no esperava aital esdeyenimes amunt, al Rin feudal; a Ii discuteixi la dignitat. demana : sos. Això- diuen els comunica ment. se li feu coneixer poc a
nosaltres els escriptors pública que s'internacionalitze el tros. tes - no serä pas un ducal, ni poc l'impor t de la sera fortuna.
Gutenberg ens fa quedar be 1 diecutit. I així Europa es va pi- els capitales/ei' hi !indi an res -Radio.
ale industrials viatjant s. Co- , guellant de puntee- de dignitat que veure. Ajad serä una Repumerciante, enginyers i altres internacionalitzades. Les quals blica sorietica del Carlee i dels amerirä demanarä a Alemanya mes de
bornes d'activitat els fa quedar puntee demostren en definitiva Alts forns. Els minaires fran- 1.1ST milions de delata a mol din.
eleennitnni6 de guerra l de oompensabe el Rin, amb les xemeneies, les que el que falta es dignitat.
CM/S d a les mines de ferro i
e.
fäbriques, les grues, els camine
els alemanes del carbó s'enten- e j em pela danys causats als súbdita
aeris, les mines, ele porte i ele ' Han ringut a la Ruhr quatre dran perfeetament perqué res nordamericans durant les hostiLlitats,
el torpedinament del "Lusitàrernoleadors. I quan surt el diputats del Labour Party en- no els separa. Els uneixen les dbste
nia'. La notificació ha estat 'Mitrada
mar, que e e quan s'acaba la gibe. Han vist l'ocuparle. han emes, es a dir les necessitats al representant alemany a Washingpeelícula, tothem canta ami) el pres contacte amb els elements elementals.
ton i a la
mixta de danys
patronals i obrers de la Ruhr i
.berret. a la mä.
A Franaa s'han alat veus de guerra.— Radio.
1- "Deutschland, Deutschland", , han fet el seu raport. Dema- favorables, perit fina ara cap
Washington, 10.—Als cereles ofínen. naturalment, que la Ruhr guspira de solució no sembla ciala anuncien que el 'invers ha 'bu' etc., etc.
Tothom veu una regada mes senternacionalitzi i que les mi- • . alçar -es de ropet.-Perb el pro- jeta it representant d'Alernanya una
que
nes i les fähriques d'aquesta + blerna enorme ekria4uhrdia Allinej , ‘ la gura es reclama en colarenla grandesa d'Alemanya I
( e d'indemnitracie ele guerra la guauregid s'expintin sala cl control
volt sobretof quo el que s'ha de
o l'altre s'ha de resoldre.
de 1 137.73P1,000 dAl are:: Bacas.
fer es resistir mentre no arm- dele aliats i detlemanva conjun- va dignitat per a la internacio- titat
:
rsE i.- octn'ActO
LEas DESPFSVS
l'hora
d'atacar.
I
tament.
Si
no
es
fa
alee
hart
bi
, nalitzacie. remei unipversal per ,
AMERICANA
.••
escrit aquests diputats - la a. la dignitat deis pobles .?
1 raes, 10.—E1 Comitè encarregat de
Josep phi les despeen de l'exerrit d'ocuparle va
Aquesta ciutat te un valor Ruhr serà per a França una Ir-i
. celebrar abir una reunie, reclatant el
landa
multiplicada
per
vint
pelemie. No deixa d'esser cue
projecte d'atora.
1 Dusseldorf, mere.
ríes que desaires d'una guerra cinc.
A consegUencia d'una transmissi6
CAMIA$iel

.,
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El 1111111iMili011311 mica Mona!) ga içgpara oui alee
ushi gllimellts polt1lc
Berlín. I0.—Aquest metí ha tingut
lloc al Reichstag una cerimónia organitzada amb motiu de la inhumació
dels pbren morts durant el cure dels
incidents registrats recentment a
Essen.
El canceller senyor Cuno pronuncia
un discurs violentíssim. durant el sisal
atribuí, naturalment, als dirigents
franceses la responsabilitat de la sang
vessada.
Fis protestes sobre el odeig que té
Alemanya de resoldre el problema de
les reparacions , el qual resulta ja inexplicable, segons ell, com a conseqüència de la invasió de la Ruhr.
El deure de reparar, acaba dient el
senyor Cuco. ha d'ésser compres del-

ire deis limite del ene s igui cxecutable,
no podent consentir-se cap reglament
que arribi a a lactar constitucional-

S'espigs

la iildeffilleacia que dereallell g is Hl.

ment els territeris de la Ruhr i del
Tota regada que l'adversari no es
mostra disposat a reglamentar aquest
afer, garantitzant la Ilibertat i la pau
al nostre país, digué, l'orador, la resistencia passiva ha cresser coutinuada per tot el poble arnb la rnateixa
resolució i amb la mateixa sang freda que lino gia.—Navas.

LA BORSA BERLINESA PRESAGIA ESDEVENIMENTS POLITICS D'IefPORTANCIA
MR. elORGAN PREPARA UN
EMPRESTIT EN MARCS OR
París, to.—El "Matin" publica un
telegrama de Berlín. segons el qua l la
imbpressió dominant a la Bnrsa
quella capital és que són imminents
esdeveniments pollees d'impero:inda.

- Sabeu on es troba aquesta tarda?
,.quin es l'objecte de les seves gestions?
-NO costa gaire d'endevinar-va dir ella,
afectant indifereneia.-Sabeu tan be com jo
que relä en conferencia amb Fontaint. Marx
i Gunther, pecó el que ves voldrieu saber es
si aquests tres herneeIi allargaran la mà o cl
deixaran enfOnsar-se. Esteu disposat a contestar les meres preguntes?
quan tindreu noticia de que ha fracase
sal o ha reexit?
-Aquest vespre mate«.
-les ha dirà ell?
- Sf. aquest vespre-va repetir ella am)
un somriure evasiu.
-Quina es la yostra opinió personal?
r-L'ajudaran,

LA SUBSCRIPCIO DE L'EefPRESTIT ALEMANY EN DOLARS, NO TE EXIT
Berlín, re.-Lemport aproximat de
la subscriprib a l'empristit en (Velare
emes per l'Impere i que havia desser
de 200 milions de dólars, olament
s'eleva a dotze milions i nng.—Radio.
LE S INDEMNITZACIONS o E
DE-

MANARAN A ALEMANYA
Washington. 10. — Als cerdea nficials es declara que el Govern nord-

parlamentaries que han de co.
mencar acui s'anuncien rnon,
mogudes per haver de frenar.

greus retwitonadas
amb da política estrangera
arrea la interior, figurant entre
aquestes darreres les que afeoten a l'agricultura i a la cris%
de les vivendes.
l ean
l reeeo dre lea
Tambe
a les diversee
q e es refereixenu
peticiona formutades al Govern
pels elements obrera.
Davant de les dificultats pita
leses amb les quals topa el Go-n
vern. siestita& en els zentres
nisterials que caldrà reforçar e,1
Govern del Sr. Bonar Law, alue
dant-lo perque pugui sortir al,
fije de la situació.
Una Ora de les causes que
podrien dificultar la vida del
Gabinet seria la derrota electe.
ral que altra cap han sofert tres
dele coLlaboradors , del Presie
dent.-Havas.
LA PRIMAVERA ANGLESA
Londres. io.-La temperatura ha balear notablement durant les darreres

se quetsttons

vint-i-quatre hores.
Ert aquesta capital fa un fred loteesíssim.
La baixa de la temperatura es general, havent caigut graos nevades en
diverses regions del Regne Unit, especialment a Dourre.—Havas.

L'INTERCANVI COMERCIAL
ANGLO-ALEMANY
Londres, ro.-Cambra deis Ceinuns.

Contestant una pregunt que es fea
al Govern britànic sobre el comerç anglis a Alemanya, el presídele del
"Board of Trade" manifesta que les
eondicions imposades Del Reich als cesmerciants i industrial 9 feien mole dificil, quan no impossible l'intercanvi
• amb aquest país—Hayas.
SOLEMNE MISSA DE REQUIE1C

EN SUFRAGI Li EL'ANIMA
SARAH BERNHARDT
Londres, no. — A dcs quarts de dote
d'avui ‚la celebrat una solemne mista
de Réquiem a la Seu de Wesemjes.
ter, per retern repäs de la illustre
trágica Sarah

Bernhardt.

Oficia. el biebe tnonsenyor Bine en
representació del cardenal Bourne.
A lacte, ultra els representants del
rei i de la reina Alexandra, hi assistiren el senyor BOTiat LZW, lord Zurzata, el primer lord de rAlmirallat
una distingida concurrència.—Havas.

Dublín, 10. - Ha estat fet
presoner el cap rebel Lynk.
Aquest fou qui rebutjà les
proposicions de pau presenta.
, defectuosa, el representant del Gotero
des per Dessy el passat mes de
de W asbington no pogue sioluistrar
r.i
als aliats totes les preei2ious i detalla febrer.-Radio.
AUSTRIA FA ECONOMIES
que aquests harten delnana t.—Ilaraa.
Viena, 10. -En la reuni6 cee
TI UG STINNES A LA RUHR
lebrada ahir pel Consell de mi.
DETINGUT I ALLIBERAT
Berlín, 10.—EI "Berliner Ana Mi- nistres, va acordar-se reduir a
tag" publica un telegrama de Dort- set el nombre de ministeris, per
mima donant compte que el senyor tal de disminuir les despeses de
qual sortt ahir a la , la naci6.--Haras.
Roe Stinnes,
tarda d'aquesta capital en direcció a 'Es PREPARA LA mg/ mults,,,,
la
la reglú de la Ruhr acompanyat
TERIAL
seca esposa. fou invita t a abandonar
Viena, 10. - El Govern pese
el cotxe-saló que ocupava a restacie de
sentarä
la
dimissió
dijous vie
Schapnborst.
n e ne per negar-se a admetre la
El mateix diari diu que algunes
res despees Huc Stinnes bou poas en reducció de ministres de nou
set. - Radio.
llihertat.—Hayas.
EMPRESONAMENT D'UN CAP
INCIDENT A DUSSELDORF
REBEL IRLANDES
Dusseldore me-Una sentineila que
estaca de servei a les limes telefóniques 1 belegráfiques; sorprengué
actea
alemany que intentava
de sabotatge.
Va intimar-lo reglamentäriament
que es retires, i con.' rindividu en
qüestió es negués a fer-ho, dispari
el:. ferint-lo—Havas.
UNA NOVA MINA OCUPADA
Berlín, ro. — Un despatx de Gelsenkirchen, d'origen alemany, clima compte que un destacament francés ocupa
ahir la mina "BoniLici", pertanyent
al consorci de la Societat Minera de
Gelsenkirchen.—Radio.
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SEIXANTA
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dona que tot fingint d'endegar ele plecs del
seu vestit no el perdía de vista un sol ins.
tant.
"Al capdavall. pensara ell , qui m'assegura
que aquesta petita embielosa no juga el metete pe. amb Majendie, reservant-se per abra.
47nr-be al rail del sobrevivent?"
Va tornar a seure, i amb un aire càndid
que hauria enganyat la majoria de la gente
dit que Majendie seria deis VOSs
- aquest vespre, oí?
"res

En els centres financien berlinesos asseguren que el banquer nordamerica efe eforgan s'ocupa actualment eis Itarranjament dels klarrers
detalls d'un projecte d'emprestit internacional de deu milions de marcs
or, en el qual treballa des, de fa sis
mesos.—Havas.

r.
GUERRA QuE ELS EE.PU
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Lisboa, 10.-En el noble d'Aleiarrce ha estat detinguda una
meginal banda d'estafadors. El
rap dele esmentats estafaders
¿e una dona formosa anomenada Eva, la qua) s'establi a Alpare. obtenint perales per
ebrir una església destinada a
una religie nova. En l'esmentat
temple se celebraren estranyes
cerimònies religioses, en les
guate hi oficiaren dones. Les
susdites cerimònies tenien per
eteeete aconseguir la felicitat
1 la riquesa per als ereients.
Cm que s'exigien sumes de
considerarle o presente valuoeos en joiells, els fidels eren
• en principi escasees, però despres. en vista dels miracles que
es realitzaven i de les coses rares que ocorrien al temple. es
trobava ple de gane a gorn cada
negada que se celebrava una de
,les originals misses. La cosa
havia arribat a tal extrem que
la justicia es va veure obligada a intervenir, detenint la pe-,
lieta a Eva i les seves sacer(Mieses, a les guate seis ha
'milpee considerables quantitats ea diner i joies. Part del
pobla ha protestat contra la
detenee.-Radio,

VAGA DE FILADORS
Londres, ro.-Diuen de Comptown

e
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Es considllra cre
hVilligill tle 14136 iä
prosa lolanda es concedeix del Gnu!' Hollar la dad
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Londres, 10. - Les sessiona
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VIATGE LA RUHR OCUPADA

ür 1111 11011 >AUN il persecuciú cota
gag govere3 gleil l i' lel g CriSii3l118ffle Es flema la
pun ijg mgri pgr gi piren
es Je l'edil Jet Pablo
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EL PROBLEMA DE LES REPARACIONS

triomfant de descobrir al capdavall un desig
concret.
-Es una pedra meravellosa-declarà ella
tot-d'una.
I retiri la baga lentament, com si la carn
del seu dit refuses de tornar-la. i l'hi va Hiel.
rar desviant els ull s.
-Guardeu-la!
Ella el va mirar cercan!, el pensament de!
financien.
-Sou mes häbil del que em pensara!
-Guardeu-la!
_Com a preu dele meus informes sobil
elajendie?
-No: res d'això.
1 e-Aleshores per qué?
O -Simple fantasial
-Gricies, em malfio de les vostres tanta'
STS.

-per tota resposta e.0 Ii prengué la mb
per foro ii posà la baga.
Per segona vegada ella arranca la joia de)
beta dit i desafià Slade amb nora energía:
-Vaja! No m'irriteu! La comedia es diver.
tida, pene ja ha durat pron. No us eapfiquee
pels mente projeetes secrets. No tino el mee
heu desig d'esdevenir la vostra dona... ni la
I va subratllar les seres paraules amb ut
gest tan decidit que estupefacte del canee, ell ni
gosk a insister. Quan ell es disposava a anar.
se'n, Afta Kildair tingue un sobtat rarnpel
il'abandd, 1 serabdä. que obeia a un impuls;

e—

EL SENTLIIENT DE PATRIA
HA GENERAT ELS MOVI-

MENTS NACION.4LISTES. LA
RAO I LES ALTES CONVENIEN- CIES SOCIALS A CONSELLE.'? DE SEGUIR L'IM-

PULS D'AQUEST .SENTIMENT
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Ella va abrir un grane ulls ingenuas 1 pure
com el d'un infant t s'acaricie la barba:
-Abusen d'aquesta fórmula! Sempre
enateixa, pregunta!
-Qué voleu?
- Vosaltres, els hornee forts, els reis dels
triaste, sou extraordinaris! En els negocie teMil la mirada de lleulle... 1 per la resta no
sou pas mäß perepicaeos que un nen de vele
quers. 'lin personatge de la vostra envergura
sempre acaba per trobar en el seu camt una
doneta que se l'emporta per l'orella. L' última
coqueta, si té el seny suficient per resistira
vos, farä de vos el que voldrà...
Ell va interrompre;
-Us plac?
.-SÍ.
te-Molt ?
e ee-Suficientment.
..-Potser cerqueu el matrimoni?
Ella va momriure amb un ~ríe eistäptie
fatigat, acuse balear els une [iota la seva rala
rada penetrat.
-Per què no parlar francaznent?-fiiii mis.
tres
-Qué voleu dir?
-No us demano pes lett ranas de la vostra
täctica, les canee.
e--Da debe?
.-Ilaur6 da clfrsvOg Je per gil. hav. eg rjr

33191MMF
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NotePLEQUERA I LA NeNTA
; • •IYABASTIMENTS
Aeiir va reunir-se al Govern
Civil la Junta d'Abastiments
afile) els flequers, ; La primera
a:a eseoltar les manifeetacions
• lereeident • i • altres benyers
del 4treini de Flequers. que expeearen totes aquelees dades i
antecedente que creien bacia
de cOneexer la Junta per a modificar l'aeord de que lees vente( el a a 0'6e. a z
z
- La; • Junta
d'Abastiments,
desepres e'eecoltades les ranns
que donaren els flequers,
ratificae record a que el .pa
es vengues a pies. 0.65, pelee
Ilt,c de cremenear a regir
•
aquest preu el día 12. ne ee oznerearä fine el 16 del corrent
Ines.
viemrs SOLECIONADES
Ha quedat solucionada la
vaga de la fäbrira de celanl&de -La Iberica". riel Passatge .de Mariné, 9 i H. Els paIrene han acordat admetre necaMedt els obrers prenent l'acord d'augmentar el fernal
tnts ele obrers segons ei tenues
que feei que (rebanen la
tasa,
• eeeTambe ha retal solucionat
el cenfliete que eoelenien amb
Cerrepreea ele obren de la rasa Mire Trepat. SPCCió de les
obres dele tramviea.

'ELE JURATS OBRERS DEL
TRIBUNAL INDUSTRIAL
tillamenee passaiß segons anule
cieeern. (llegue ilec l'eßerutini
general de les el perions per a
Jura l e obrers del Tribunal Ineue t eial. La:de llegue loc a
la-e-ala de! Tribunal Irdustrial,
• la presideneia del eeryor
Vieter F . Lehevarre riesistit
dele -irreercentere Däreas Al vanatin ! Manuel Padeces, 1 del
ieeretare .del Trieunal. Jeep
Pae t er Lepez. eeneerrezuent
eiete elF" rendida : e de arel,düi=e certelldelueee.
,,,,e.re,,9r! ileee ce arh n le:
e! «, la Dei r e f e rer e e a ha^le'.
celebrava. De enr e e dona
redel
eemee te (tele resanes de v ete de
¿oda e reeette ferreulaet prcteetes elgune candidats.
-Fee ei reca te /pie ds rete ,el
ereeldeet va prortaelae 1Ledle
reate -ele
iier4s severe que
ebtinguerer neaperia.
5.enyers Pene Puierreqepeel.
8.188 VÓJF. Em111 Gestee. elee.
Jeeep
Per e'i Cerbe
et.4>06•. Jneep elaria taarreeee.
7-e4e. Jos e p Ricart Sala, 7.910.
e:tele Liotrie. 7,Oi . Jneep
Puig teerra. 7.430. eliquel L I'net. 7.e ee. Felip Piedra. 7.406.
Lluie Redende. 7.583. Jce e p Be
sute 7.585. Jeeep Casealy.
7.383. Miquel Taren. 7.280. Srrafe Villar, 7.263. Antori Tjelrent. 7.2.35, Joaep alartf ragua.
7 .21 2. . Pere Sole. 7.121. Manuel

eleteina. 6.979. Agite- li Nava,
6 11 68, Jaurne Martfrez, 6.e09,
Melle!. Planees. 6.386. Cristdfel Redríguez Cärden e s. 6.331.
Etleie:Miret, 6.268. Miguel La(7.1.11ea, Boraventura Asen
et; 5.925. J paquiro Reinen. 3.883
elnenni Valle, 5.733. Lluís A.
Rentero. e.706. Rafe] (lirones,
8:620. Pere Gerrlore 8.559. \leona Arligam..5.521. esupert 1.1a
aa. 5 . 51 2, Pece Torres. 5.474 i
itanceec Munich 5445.
• 'Lacte arabe a dos qunrls
retinte 6e1 vek,pre. etnee havér
de , lareentar cap ineident.
ENTERRAMENT DE
Fe.ANCF.SC .PASTOR
Aytn, diree e ree , a lee del/ del
matee tertdrä• Ilec Centerrament
franreer Pastor Garete. del
Sindical Lliure del rann de l'aigira- asea ssinat al carear de
Caaanova el divendres. día C.

La comitiva snrlirä de reme_
peal ClInie.

eEteeeNTA

SOCIAL i

CRÓNICA DE CULTURA

SERVEI METEOROLOGIC- DE CATALUNYA

DIMITIT EL DELEGAT
DEL Tm:BALL S. ALGARRA?

Ahir va circular amb ineistencia el rumor que el Delegat Regi del Trebail . senyor
Alearra hacia presentat. la dimine- ió del beu. carece, pel fet
de no hacer estat aeeeptada
seca niediació en el conflicte
del Metropolitä; M'ententà la
insistencia d'aquest rumor l'ha
ver sortd diumenge cap a Madrid el senyor Algarra•
Ahir Pi Governador digné als
pene/listes que aquest rumor
era mancat de fonament.
EN LLIBERTAT
El Jutjat de les Drassanes
deixat En llibertat a Gumersind
Sánchez. acusat d'amenaces i
enandens a Jeeús Rodríguez,
obrer del Metropolitä.
ELS SABATERS
El eomile del ram de la pell
i la Comissió terniea de sabateria preguen a Ilurs cornpanye
nue hagin trailer a trehaear a
'edene s que seabstinguin je lee rlo sense passar afane per l'eslatge social del sindicat.
EL CONFLICTE DE LA CASA
TUSELL
Les bases que presenta el
Sindical ' Lliure prof e ssional de
productes quin-ties a la casa Tu
bell són les següents:
Primera: La eupressie eel
Ire-hall a preu fel n garantia
la .Sel manada cquivalent als fadrina.
Segona: En Cre edevenider nee
giran ele ern gilents preus dele
joreals:
Farlr ee e• den pessetes d'àries : aludae l 5. raen: perras. vuit.
Obrera . (l'eetrade cuero-aran
lee,. a infe in e e e r e5 sa fine .
deepres dele :as prara e ra me-

D'a 10e:t'abril de; I9Z3
/. SiTUAree) ATMOSFER/CA G.ENERÄL A LES
2. ESTAT DEL TEMPS i CATILUNTA, A LES 8

T. DEL MATI.--(Obserraeiona d'Europa, Nord d'Aletea
rebarive per lelegrafin nrnee fi/el
Domina el regim de baixes pressione a Espanya anfb el
Centre de mtnirna pressia aituat a l'Atlanta . entre In
Açnres i Irtanaa. que maneja mamarais a lea costee del
golf de Bieela i neeident de l'enea. La drpreexió d'halia Va per-test itapartaneia. pera encara producir &atoes
phi:0e a Austria. Les altes presainns san a Eseandina‘ia
(1022 mi/ibarga

DEL MATI.—(0asarrarians de /a Sarro meteorológica
catalana. '..0]dtltiin ades per telaInn):
Eu general el temps Ca bo e Gataluaya. pera aceb cel
nuvola al Pallare i Tabagorea. La temperatura rnaxima
Sta estat de 22* a la na i la calnima ale 4 . bota cera al Ilac
Y:Sr 91211PDIO i 2° seta zero a Puiarerda.
Caudal de la Noguera a Tr , tnp.
211 ntl. p. s.
Segre a C.amaraaa.
55 mi. p. a.

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (8one/riere Jr l'atamelera Muro a kg 7 del maté.)
• Altitud. incites:
• r.-0.
566.
ame
.
W-Nt1", W9W,
W.
WSW, WS.W.
Velocitat m. e.:
7,
8, ;
10,
13,7,

4(18:b
12"

ORSERVATORI METEDRDLOnIC DE LA UNISTIISITAT DE reerteeELeiNA
"
dob.terrneide 7. 1 2. ls
Bar a m e tre a sera i al niv e ll de l a Mala reeee: 75e1; 7eeett.
Termemerre rPe, 134: 160: 154. — Termameter, Lumia Del: erre pele — Humea( rverre'eliftea de eaturaeidr,
54. — Diree ei.1 dci y ent. WSR";
SSW: W S1V.
VelPeitat del rent en 1)PfreS per secan. :3: 5: 5. — Eatat del M, quasi seré. — Classe de sie -ole,
eirru, ananás eirrus-atratus. ca pen-Me: cirros, erratas. stratus-Mraulus.
Temperotwree Alee:ere a T'inane

a/..asaaa . :ara — alinima. 10 5. — :Mínima arras d e terna, 91 1 . — 0a-talad4 termametriea. 93. Temperatura
mala 1 4. -- la me:pitada acuosa, des de lea 7 horra elal dift anterior a lea 7 hores del dia de la data, 00 mitamfitree.
lb carretela del rent en i g ual e tnpa. 147 quilamerres.
.1...10%.•••n 1.0,1.Yr/111111.111i,..-9.11I«

Les sarddnes ADVERTIMENT E l lector diu..
CCM 1..-: B.4.V.DER.4 QUE
VE.VT ESI1.17E(7.-1.
El peinase ala cae la eseista "La

Sentim un agralment pre-

COMFERENCIA A l'ATEKEU
ca, no
requerint-se
invitacló per a las.
Dema.; ditnecrea, a les dcu de la sistancia.
Les
tomenearan ton g is die,
vetlla, in Josep Riera Gallo donará
en la sala d'actes ele l'Ateneu- Baret- a. lee sis de la tarda.
Iones ung cOnferència sobre el tema:
CIRCOL ODUTOLOGIC
"Lemodificacie de la Connitucie ;teEn la darrera sessió' científica ;cebana, serias , els principis del Fat- lebrada pel Citcol tadontolagic de CA_
alista/e".
talunya, En Rossend Matalladona dea
CONFERENCIA A •L'ESCOLA enrotlla el següent tema: 'La heme
si en hoperatória dental".
D'ADMIN1,57RACI0
Pravies algunes explkadoets tefe.
Dijous i dissabte d'aquesta setmana,
de vuit a nou del mata Eta Manuel rente a Fesineutat enunciat ,e1 seeyor
ellearrodona precedí a la realitzecia
Alcántara Gusart, Llictnciat en Are
ministrada, Local, donara ca l'Estola ex.perimental det següent programa:
En estat de vigilia o normal: cota
d'Administració Leen de la Mancotracczons rigides . parcials; anestesia
munitat ecareer del Bisbe) dues conferencies sobre e L'Administracie Le- de la pituitäriaa total i parcial; aneaal en, t1S päissos ; Date». - França tisia petites regions; semiluxacia
d'un brae; rigidesa compita-a; dilataformal' part del curs sobre Rigim
cid del tórax amb turgencia o enciuri.
d'Administració Local a l'estranger".
ment ds.• les mames; rigidesa com.
L'EXPOSICIO DEL LLIBRE pida i ripida; extracció d'una arrel
• :: CIENTIFIC FRANCES
per anestesia hipnomagnitica.
En estat
isolament de diE5tan . nialt ,adelantato els trebells
decente veus a valuntat de l'aparador;
de l'Expeelei6 del Ilibrt cientific fren- complanent
de manaments mentals;
tes, que, cone ja hem anunciat, es
celebrara del dia 13 d'abril al 6 de trasliat de la sensibilitat a un altre
subjecte; trasllat del sentit de l'adoeat
maig.
i El pragranta de lea conferencies que als peus i anestesia per rnanaments
mentals a distancia.
i en aquella OC.2Si6 es donaran esti
Tan variase experimente foren reaquasi acabat i poden adelantar la sthuata imb compief. valent - se de
güent informacid:
tres sabjettes i mítjanaant el control
aaalerya. a.abriud., el ecnegut
teeaie critica fitera. ri donará tres eran- de teas- aaiiitenas a la seseid que
desitjaren ecanaiavar perscriaiment la
- ferincies sobre "La Jeune Ecole" en manera de produir-se ere-fenómens.
les quals dissertari sobre revistes i
El senyor afaxarrodona loa aplau.
darte,
dit i felicitat per halar aportat
la primera d'aquestes sera a l'Insterna científic de tan extraordinad Ultitut Erancees el atla 14 corrent, de set
tere:s.
a vuit. La segena a l'Ateneu Bar rereNIVERSITAT DE BARCELONA
iones el dilluns, dia r6, de set a vuit;
El rector ha rebnt la visita de l'ali la nrcera a l'Inst:tut d'Estudis Cacalde de Calella. donant-li el .projec.
ufane el dimarts, de set a vult,
te
d'inauguració. de eedifki escolar
afr afore.u, quanic, professor al
que finará lloc a mitjans de marea
Col.legi de Frana. que ha substituit
També ha. .visitat el rector,. el pro.,
en el dit científic establiment a l'insident del Club: . Esccaas i el viola
sgne Berthelea ve lambe a Barcelona
cónsul cfeelerninie,e.aeompaeyant al
per dinar qmre conferencies que es
e...iteraren ianlativeraitat Industrial. domen- . ..gmeee ;lean. ... ,
•e
— El, receetila autoritzat ele mualaastres prjtheees (dies 17, 18 i 19
del tarrent) seràs recercades i tracta‘ eca: d'Anee e de, Sani leorenc Saran deis nous descobriments quanics de vall, senyors Genen i Gas, perque. el
2 1 del corrent, a les quatte de la
l'Escala Francesa.
tarea, visitin juntamcnt amb quarzeL3 guaral sera pública i es celebrala alumnes seus, la Universitat de
ra el dia la, essent el tema "Barthclot
laarcelana.
i la seca dactrina científica".
alr. J. J. A. Bertrand, director dt CURS GEMELLI A LA UNIVE,Rl'Institut Erancee, de Barcelona. ha
SITAT DE BARCELONA
acceda en dallar 15 canfereeneaes a
El Rnd. Fr. Agoseno
cal • Institut d'Estudis Catalans, sobre la
tedrettc de Psicologia creer:menta/ a
literatura comparada -cona Merca.
• la Real Academia Cicatifico-LiteriEs .clanarant.-esade, diles .canfereana a rector de la Unieersitat U8.
cfreaperasettmanaatta: el flaf
Eta Milla, ha arrabaa -a Bircelena
; També a llarliversitatlhadustrial el
invita: per la Fie.tíliaa:.: de Filosofia i
senyar Bertrand, .diesertará sobre
Lletres de la n'ostra lariivaraitat. per
"L'Inst;tut de Química Aplicada. — , difeenrotIlar . un' cure de conferencies
Bicer ra fía de químics francesos de La- 4110 timaran lIce á la sala d •
1 Enveasier a Barthelat".
sell. i el tema d.! (pral sera "Orie-fI. per fult:na, el mateix senyor, a tuja. actual del pensament en la Cienl'Ateten Enciclopèdic parlarà de les cia 1 en la Filosofía".
grans Egures' i de les ideas del seAquest curset camcneari avui, di.
ele XIX a Frinca. -alichelet. - Vic- mecres, a les set del veepre. Les altres
tor Hugo, etc.
canterenmes sean donades els dies
Una serie d'aquestes últimes confe- successiue. a -la rnateixa hora.
rències es donaran els dimecres, de
Dimecres,
cris/ actual del
deu a anee.
pensernent".
Dijeme. 12 e" El problema de ForiINSTITUT DE QUIafICA APLIg'in de la vida".
CADA
Dvendres, rae "El peoblerna de l'oCaes .0r.rries .11oureu
rigen de l'hornea.
Les conferencies claques: cure tinDissabte, 14: "El problema de l'oridran Ilac en la grau sala de linsti- gen de. l'anima".
tut dr Quirnca Aplicada, desee:alDilluns. 16: "La mecánica del ceta
Ilant els temes semiente:
vell la vida psianica"...Dimarts;
d'aletee: Reeheeelfes
Duma te, ree e teorige de , te
Sur les romaraiala deet5len4qu. :3; les ha e dc: la se2iitat.
••
sms azotare de Caraan: Ca
•
Diniecres. ; i8;- "L'orteen de . la Reh.
Dimecres. /8 d'abril: Re.-herrhes gute.
sur l'oernleine; la jencse de deux deDijOUS. r eb: "El
con f ficte -> entre
enuvertes.
Ciencia i Religió".
Diirus. 19 d'aleta .. Recherclles ate
L'assistincia a aquestes vinierenrauteridation; les viren:genes.
cies és púbIca.
Diaendree. au dI abril \CCKlieTT1C:%
çi SER/E DE CONFERENCIES
pública): Voeurre Seien.tif , quc de

MILLORES QUE .• -POSEN
Sr. Director:
ara.
.earelana • scrti de 13 tenle-erre um
En parlar l'Are da de latetual gesTes aeren ee le ener v aran den inun• e• de vene meerrilmees
perdonar-nos les múltiples de- ta') manicipal barcakenina ah un meu
ta l e 1 e le adelanlate. 3 pessetes rsn i parlaren ha:xet tal eran ha ceestimat
amin base quca ens visita saficlencles que apare l xen encadieriee.
marca quan ha ala-un esdeaanivine
va
damar-me a cara. per:Idee que
ra
a
les
neetres
edlelons
a
con.
Le s terberes euaryaran set ensat. I de brea en boca es deirn:
s'aneja apercclart que ja fa
que
pece-oler aquesta neetensiefea?
res pe tes reeriee.
iseqüencia del oanvl de máqul- gaudim d'una molt anilleradalempo
a. dminisras diean de !a sardana ese: easLef, mig fadrinee renc resnee,
tracfa muaicipal dient-me. retó: al re-,
alere mea sapig4ern7 5 amb veu. enca• otn si ele e!erer,:e
tornada visitar les alares.de la futura
Aneenentee. du's peseetee...1.- ra 111 41, . : b5.ix.e .f.no massa. :rezeue re
' .-so re Is seeneeeafeg ieue eeeieu cfaas te I li.'., MUi.ta r contra ele t'estere km-41, .Expeicie que li ,p1purfa de cana:a"r
ad e fah l ádee. ;den rlt. ,
ra -ame-e que- 107 ealsien..ma,:firatar
. Tercera: Le ;briarg= pr
prnpeel t s de ree un diari pare:- de Barcelana les bieriaales extremes, .
au pasean e:te eaten armest carnet
ni a.e ra que paseor de la iernada
(iente, en aquests darrers dies enría per exemple, la del Poble Nou.
serti per prisrera -. Teld, es devien
Prdiem aner-ai per la carretera de:
aait berree. es rece_
l ag a
s'han presentat nous Impensats alatarat ama Tautannt
aate. pera 1:2b.
rer amb un einquarta her ferll ararlir les matrixt s pa:Irrite.
ebelántes,
que
han
posat
Im115
atetar
d'alee:tec
scus,
am
a
les
valer
que ariav pefant el tram a ia . si.
d'alee-n e n e Lee e e glien : e. arab
cl
i
tee
dels
nestres
arnes
le.‘
reatara
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tutex e n te espeaeacle deeriment, etaei iá eetraana de traban i ii fas
als • ardanietes: la majar part ferma que la rese stencia de tota
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haurien de tenir cura de lee platees
niciava. dermis de llama eamtalnya,
eeteaa: jenbrer eneep Maria una depuració en cl gust dele magra- que abreujare el temes do con. ) ciutadanes per tal que /yagual Asee
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tard. al repetir lardares. lambe es rea ta ra el pla de Itixampla. II aahg
Aques e ee haces co- penen els curts: cardanes que hom ha- e/e, defectes provInents del pa- .parlar del molt r,ue es pensa fer per
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major agraiment encara!
Enrlo Dlumar6
J. al. G.
passele.a dierles•
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gut a trebarme en el motnent en us alatfUen'per tot?
-4JOhes sirriplernenl! Per esbrinar cl
eué je) ez de les maniobres de Majendte. •
,
ves en abeu alguna criba?
. -reeindrii a casa aquest vespre.
• -eiei a6C equI no hi ede únicament per
aiteile-ve dir ell ara fogieellat aixecaril-ere
de neil •per atansar-se. — Vds deevellleu la
meya energia, vös ere enntrarteu i ornan' ésleer entrenat el'aquesta inane-re ... Parlero,
riente. de 'só... Aixl, quedem que ces haveu
decidit eßdevenir I. nieva muere? Aixe, naturalmente si jo no vaig a fons i acense:Tm-ele°
ealeereme...-e-Variele Un insten( próssegel:
—Per que m'haveu fet eeperar fa una Pa.
tona
Elle'ne' va rrepeadte 1, rete sigui eure 611
le'inelinaeep rnesea aiatl a el befii, emb un Ilethe
ger arreneament de celles, %zi toenar a prendre
Id pone 'elecerie. Ell alee lee eepatliee i se er para. fent algunes pastee pel (entre ;de la
tararira.

eeeEseolleu, John Slade—va dir ella, tanviaßt eübitament de la — , no siguen/ erlatu-.
rete Parle,» berioeament. La torea no d pos
de la yeetra tanda, tis,130 previne. Mostrem les
•
Otietisl Ern coleu cenvertir en ; aliada?
311 féU semblant de reflexionar:

Z.)

.

fund a tots els nostres sube.ce'paors, especia l ment als de
!ara ri" Barcelona -''u- aben

re; Ete....e.e A

nt.ICIrt

reptaepire. I :e 11%,!1 Slaee rece:Time/Vaca 1:e
imperiosa nereesitet d'ateajar darnunt
ta criatura les essen facullale derninatriue.
' --Ah! si jr liorna deeeobrir el vosire punt
(chic!
----Si en tenia ¡ileon, comprengueu que no
14 e el dina.
--l'an metete Cm penso coneixel.
--De debe?
—Amb el ceu ' rebust India eigne la seca
M a hala.
—1.es Jöies?—va ter ella somrient
•
—Olt ! toles les donen sdn igtial en això..
—leer euie?
-.-Per ventura hin ele? Ee un (el. ve-lienqui.
Iravent alee/ fine; al nivel! del ', cene tills lea
sierpb jumes p p nielletjanIs, itt deixit alguna i Os-'
tanta le iniradit arab un pie de delectaci6 amóeoda.
' Alrehrireb Slad e Irrigue dr la seca butxnea
la ealga std i sthil i la Id oferl amb un gest
Pretil al.
Inquieta. ara IPScellos arrime:des, 011a
arengtid I baga vena areb reeeneii t. lentatnent la Vea Mecer en rl ccii Índex. Despeas
estengué 11 sola lob blanca entern la pnrpra
i amb els ulls nii Mune , beneblä
del
ennstratdeis tons.
fruir llargament
eh-se- ti pite
ä
Iled sospir 'de esetiefectiO enliec
—Ahl Ah! el que volia saber!--Va dir ell
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.-Perque sien arffif'5 seus?
exclemie ell
areb un indefinible arcent de burle.
;•
—Naturalmene
—Creieu que- Majendie sottirä daquest ethe
bol ir
—hai he erre.
- Ella el narra als ulls.
e—Perle, si el Trust de l'Atläntie tancava les
eAixeß, adj. feren arrossegat per la sa y a cal,
guda. afsejtal

--Es l'opine') general.
—SI ceno, aneu a perdre la partida?
—La guanyaré.
. Ele seus pruets calçats de blanc s'agitaren. •
Visiblement estaca malcontenta.
—Vrig que definiticernent renuncieu a
aprofitar-vos dele informes que tindré ;aquest
veepre.
EN va fer una rialla.
-e-Delicada eenynra, no anem rana endaGadasien (Sei la seca. Projetteu, edifiqueu dins del vetare eaparrd ;ala vnetres uragile plans de siena... Jo no us haig de dir res,
ras. r e-et
--Ja ho veig: snapiteu que faig el joc de
elajendie, va fer ehla amb un arroneament
d'espatIliee. Esteu ben mal informal... Ves
niateix. Reeerdeu ndmaß que us he previngut.
I, rimb un aire de fingida lassitud reptengue Itt /seca actitut felina damunt el sefä. En acabant de parlar de negocie, Mes. gildair tornava a esdevenir la dona eternamene•

•

I
Avine dimeeree, a les den de
! la vetUrt. aecetatge
eateuen
Enrialopedi" Popular. 'feriará.
te ernene la tanda de Conferienrelee Intimes quo ha orean:1? 7a1
Seend d'rOndisr PolItieg
1 i Soeials de di?, Afanen; &genrntllani • fa primera de 'lee mate ixee. ente el terna de Govern
Mate- real i Espiritual, el prevedent. de l'esmentada eeehee

• runett d e LA PUBLeETTAT

—Aliadae... Com serä aieh?
--Es interessa de coneixer la sort probable
de Majendie i del Trust ele l'Atlentic? •
—Certament!
—Estic en situacjei d'obtenir informes preobesos aquest veapre.
—Que darnarteu en. canal?

—lene confiança eempleta Cal que resuene
gueu a duce preguntes...
—Quince?
Abandonant el sie n indolent posee Mrs. Nilda»; s'havia assegut- coreectament. Zeta frico.
Wat havia fugit del' seu front cont per en..
ctantarnent.
••
Trust Asedeiet pot, sense auxili, pels
Selle premie reflejarte. fer cara ale seus compromeeoe dii djMeeres?
la eegona pregunta?—va fer ell. estupefacta del eeereixement prreefs de le situaeie
que denotava aquest comaneament denterrogatori.
—Segonament, si el Trust no että en condicione re respemdre-he, la Cimbra de compensacions Ii donar à el s'en ajut?
—Quin interee teniu en siber- ho?.
—En interee considerable...
—Quan de temps fa que tracteu ame llarnard Majendie?
.;Ella considerä aquesta pregünta re= un refil, i, deixant-se tornar a caure sobre el solee
';
: •
lentament va repetir:

e
-.7

.defensa esquerra, que es defena moment ira fet que se suspenguessin
e•g en amb un xic mea de sort, els partits de futbol que havien de juelL_d lunav frauta, a mitjania, :Ea sear-se• aquí entre els reserves del- Pa-,
lafrugell i Ataseis Depórtiu, i a Palaporter, sobretot, is dolent de
delaM. La fogoisitatés >en ser Pa- frugell, entre el primer eguip d'aquella
mba. coi/dictó especial de l'eVila i cl de l'Ateneu Deportiu.

NOTICIES DE MADRID
Les sentències del
Suprem

lintp•

Martinenc no tingué
pe una bona tarda. Flaqueja
baatant la ratlla de majos, so•bretot les ales, de lo que se'n
ressentiren defenses i davanters, molt desfraciats aquests
en els momentslrainants del
xut. La porta eatigue.feblement
retensada per En Leal.
- El primer temps acaba amb
l'aM pat a un tanto, un i altre
de eastics imposats per l'excessiya severitat de l'ärbitre. En el
span s'animaren un xic suieosi martinentis, abundant allavors
cía tantas, que foren entrats per
aüuest ordre: desempat del Mar
eúiene en un magnífic cap d'en
Gii'sta; empata novament el
Winterthur en un angle de P(11. C.r/i. i als poes Moments desan-

ta'ael partit a favor cDells en un
npu penal per mane de TralleJa a les acaballes, Lakatos
raael "seu" gol i poc despris
Vlar Al de la virtaria amb un
Xut brutal a l'angle.
?Ele equipe els formaven:
WinterthurGenbar(1. Hurze-•
lar., Farrea: Geser, Wegmann,
4upeTI ; Ita, Peterli, Wolf, lauhu
afluid).
allartinene.4 • Leal, Trallern,
'Mariné; Carnoreta. Montfort,
Pessas: Vilar, Lakatos, Costa,
Ferrar...hin& i Rodriguez.
Arbitra. En Lemmel a l'alearia
del partit.
YEL CAMPIONA T D'ESPANYA

Gatóft novament rl Sport ing
d'aquella localitat ha vençut
Valencia, pea dos gols a zero,
qbedant, per tant. el primer. semi-finalista. el qual deurà dieputar-sel'éseer finalista amb el
anstre Campió C. D. Europa.
CICLISME
FESTA DEL PEDAL
Indubtablement que per toas
toneeptes la•Festa del Pedal
rae aquest any es celebrara al
eal de Llobregat, el dia 6 de
maig, va a tirar per terra tots
"records"' pteeedents.
gran satisfasaci6 amb que _ha
Sigut
rebucla en Fait e ' lozalitat
._
aquesta nova. Os ja ae.a garantia de complet èxit. Cal nomás
tila que -ultra la bicicleta que ha
concedit el muniripi••han
catortea fa Comissaa mes de quin
re valuosos premie en objectes
iemetälie.
...Encare, un deis efraptomes
pre fan preveure l'éxit. és el fet
jy que els vntai-sinc mil billete
late elan posat ala venta per al
sorteig benèfic. tres (martes.
ralas delle, es troven ja dista:071ns.
- •.La bicicleta i gran nombre de
¡*Aemis s'exposaran corn de cos tum en un establiment centras
d'aquesta ciutatü Per això els
Elrganitzadors preguen a tots
aquelle que desitxin contribuir
al'obra de saritat que el sorteig
ser/presenta, proeurin fer-ho
rnés promia-te possible per tal de
peder exposar el premi que sigui la seva donació
-a- Les gestions per a que el dia
de la Festa del Pedal quedin
ximits els ciclistes concurrentr
de pagar el pontatge. van per
han camf i tot fa creure que
l'obtindrà una completa supres
sa5 d'aquest impost per tal zom
aantribueixen a dites gestione el
fnunicipi del Prats i el Siadicat
Periodistes Esportius.
Actualment la carretera del
Prat esta completament arreglada en dos dele seus tercie,
calculant-se que el dia 6 de rnafg
eltaris zompletament llest a, po
dent. per tant. els ciclistee pedaleijar per elle amb veritable
¡dama
Un d'aquests dies quedara de
ajnit.ivaraent . fixat el programa
la Feeta: entre altres detalls
aabem hi figuraran una audició
ate sardanas a la Plassa del Prat
am partit de futbol entre els
(treles locals f Unid Esportiva
7Ie Sans, alai) com els exercicis
lazreatatica que `ara el popular
>ateté. -

Es ven LORYC
en perfecte stat, completament equipat
Ra6: Lltiria, 20, 2.-1.
de 6 a 7
ImIn.n•••nnnnn••s...».
:

aAN FELIU DE GUIXOLS

Diumen ge vinont viadra a jaaae
eontra l'Atenen Espnelin pi ra l, bar.
celen( "Rapid", de 1-Eurepa".
!i k'rome easer un onmatre interesisant.--ü
iRED:4
t
El vinent d'amena.* tindra 'loe al
nu n
emane d'espeta riel Reas Espera
I pdrtit de futbel entre el sen primer
tastar) i el restan de l'Eurnpa, de
rearcelont. Ababa de començar st por¿ji ea jaaarao un dos eauips infantes.

ta

. OLOT

e

leartli de futbol del diumen ge ne
apegue celebrar-Y', a causa de la plumdia. que • migue durat tot el die.

SANT FELIU DE GUIXOLS
o La forta pluja que des del Ocias
84 la tarda no ha parat airea ni un

L'AVIADOR MANEYROL TRAVESSARA EL CANAL DE LA

MANEGA AMB UN AVIO DE SET
CAVALLS
Cherburg, I0.-L'aviador Maneyrol
començarà aviat els seus experiments
a yauville amb un avió -preveis d'un
motor de set cavalls.
Maneyrol saciii -iiiiiessar el Canal
•de la Mànega -Radio.
EL CENTENARI DEL FUTBOL
RUGBY
Londres. so.-E1 centenari del futbol
Rugby se celebrara amb ua partit
monstre entre els equips d'Anglaterra i Gales contra Eacócia i Irlanda.
El partit es jugara a la mateixa localitat de Rugby.-Radio.

Scoua Coillertlici3

?m'ergs

La regona conferencia fou donada
tumbé a l'Instieut Français i versa
únicament sobre la personalizas de Debussy.
Gomença dient Henry Prunkres
que en En Debussy es descobreix una
Ilersgua musical absolutament nava. i
els nous sistemes dels qual es val són
tan nobles. tan perfecses, que shi
veu de seguida la treballa espentänia.
Debussv e n A 5 '.171 Schonherg. la
rair s ica del qual és un ,descobriment
a força de rezercar, una veritabie música de laboraron, talment can" una
investigació i • experiment científic.
Debusesy té un sentit innat de la forma i des d'aquest pisas de vista. Prunieres el compara a Chepin, per qui
Debussy sentia gran admiració.
Seguidarnent, el cerferendant s'estén llargament en parlar de la vida
del gran md/sie.
Aquest estudia cernposició amb Guirand i "Diane au bain" han la primera fita de la eeva carrera musical.
En sEen, Pcbussy 232 a .Rnasiia
on conegué. a mes a mis de la misma essencialment russa, la musica
tzigana, la qual influí molt sobre la
seva sensibilitat.
Retornas a París freqüentà els centres de literatura avaneada els centres simbelistes.
D'aquí el seu boa gust literari, que
es pot veure en la Petra escollida per
a totes les seves rneledies.
Es lligà d'amistat arnb Eric jatie.
aquell home estrambinic d'idc-es
Aquesta andstag e influí 'M esh en la
idealitat de • Debussy; perii•no gene en
la sena Müska.
Prunieres interromp el seu parlamem per fer sentir. per la notable
cantatriu francesa Madeleine Bons
nard, tres cornposicions debussianes
ansb !letra de Verlaine: "Extase",
"En:Me" i Mandoline", ja cenegudes per nosaltres. essent repetida la
darrera i imerpretades deliciosament.
Es de notar en Debussy que. tot i
dibuixant perfectament la melodia, no
come: mai, ea aplicar-hi les paraulee
cap falta de declamació.
Per la sera amistas arnb Ardz
i Manuel de Falla, cenegue la música espanyola, que U causà fencla
impressió i marcada influencia.
Prunières cita el cas curiós que cl
que inspira. Debussy per un dels sexis
millors "Preludes" anornenat "La
puerta del sdno", fou una tarja psstal en colors, plena de lium, que tepresenta aquesta parta, quasi en runes, existe:o a Granada, i que :i va
caviar Manuel de Falla.
Entre la totalitat de les obres de
Debussy, sobresurten el poema siininnic "Ames midi d'un faunt", : un
admirable "quertet" que. segotis
Prunières, esta al n i vsl ! del; millors
de Mdzart i de Schubert.
Cita, a mes a mes, tres "Chansons
de Bilitis", ratlles rimades de P:erre
Louys i d'una música reiiinse vsritable de l'ambient. essent perfectas:ami
interpretades per :silbe Bonnard.
Venen després "Sirene", "Les vagues'', etc., i. mentrestant, Debussy
anava composant, treballant o cutones, escena per escena, la seva obra
definitiva: "Peleas i Meli:andre".
Prunieres assenyala tz.mbé les "I'roses Lyriques", recull de melodies, amb
líen i música de Debussy, fent-ne
sentir, per Mlle. Bonnard, la mes capavara, anomenada "Le Dimanchc".
Per fi, en 1902 s'estrenà "Peleas i
Melisandre" que obtingué, de primer
antuvi, un exit migras i un fred acoIliment par part del públic, cl qual no
comprenia encara besa bi la música
teatral de Debussy. Peró ràpidament
esdevingui l'exit insuperable.
.Després de "Peleas", compasa els
"Preludis" jets "Instants", tots ells
d'una varietat extraordinaria.
Un nou secan de I redodies, anomenat "Pites galantes", amb !letra de
Verlaine, fou acabat en I004.
E/1 sentim un d'ells. cantar liest
Bonnard, meravellós per la seva ardidesa i harmonia espléndida.
I des d'aquesta data, Debussy va
donant cada any, fino. -a
seva mort,
aoves obres admirables que marquen
la seva darme epoca.
Tres anys abans de morir, sentina
se ell matcix la proximitat de la seva
fi pel mal que el rosegava, es posä
a . escriure furiosament , convençut que
el temps Ii mancaria. Compost, entre altres, les "Balades" i una Sonata per a violoncel.
'Quari Va finar cl mare de 1918,
a París, en un dia de terrible bombardeig aeri, estava composant "Le
Diable dans le Beffroi".
Mlle. Bonnard, com en la conferencia anterior, fou mestrivolament acompanyada al piano pel potable artista
alai NO.

Els generals compliran 1arrestarnent •
El ministre de la Guerra ha • desmentit terminantment els rumors circulats aquesta tarda i que havien adquirir proa. increment, qun algun dela
generals es negava a compilar Farrear
declarat per la sala de justicia del
Suplicio da Guerra i Marina.
El fet esta mancas d'exactitud, pesqué encara no sla comunicar. a cap
dels generals castigats Inradre d'arrest, la qual cosa ereicto que no es
testificara fins que toral a Madrid el
ministre de la .Guerras .el qual surt
demà cap a Sevilla.
A mis, a Cordre d'arrest ha de precedir e l decret de substitudó dalguns
comandaments.
SÓBTIE LES ACTUACIONS DEL
SUPREM
Al voltant de les actuacions del Suprior de Guerra han versas avui totes
les converses.
Un periodista ha negus parlar Un
mosnent oil els corredors del ministeri de la Guerra amb el general Salines: Ortega, un del; arrestats, i precuid e s ,l-yre Easstimpte. contesté:
-Si mil vegzdes . taremea ele enndemua n: , Mil \nade:: condes:si:aria de
la mateixa manera. Estic segur d'haver procedit amb la majar honradesa
de sentiments i la majos Ileialtat . de
consciencia.
Ja hem comunicas les manifestaci ans que el ministre de la tduerra
ha fe:, desmentint que Pis general;
alludits s'opossessin a rarrestament
rer la senzilla raó, que aquest arre:tament no ha eiazd cernanicat. PC76
el MI . és que duran: sota la taída
s'accentuaren els reman sobre la greu
situació creada amb 13 . noticia arançada pels diaris.
' La Correspondencia', referira-se
a noves de. Melilla. diu que la noticia del càstig impasat al tribunal militar de Melilla compres pels general, Echagu,,, Sanchea Ortega i García Aidave i tres caronels, ha causas
una impressió desfavorable en dita
població.
El general Sánchez Ortega gue es
troba a Madsid : que ir un dels caps
raes estimats de• • • lidtercil. no s'ha
amagar de die que obré de confceridiaat _amb la sevaseconiciencia i amb
cappgta justicia.,.
''..Ateeix que Tadtitud' contrària a
Tarrestament que mantenee els das generals que esta, a Melilla, ir sostingoda per les dues brigades del seu
comandainent.
I segueix dient "La Cerrespnndenda": "De comprovar-se el greu rumor d'aquesta actitud, que implicaré
ur.a seria insubordinació. es de suposar ele d'entaular-se una lluita
de caracter gravíssim entre el isr:s
alt tribunal militar i una part de l'Exercie i no es aventuras sopesar que
el conflicto portari una próxima cidri
política, s'ego/1s l'ardtud que adoptes
el ministre de la Guerra".
UN PROBLEMA DE • COMAN-

DAMENT A LA ZONA DE MELILLA
Les deeisions del Suprem . errestana
els tres generals. planteja: tot seguit
comenei cte cumplir-se l'arrestamsnt;
un poblema de cornandaments a la rana de Melilla, ja que co racualitat
solament estaven amb destmadó a
aquella Cassd:ndancia dt generals
Echagfie i García Aldavc. perque En
Sánchez Ortega i En Ruiz Trillo, que
figuraven abans al davant d'aquelles
tropes. havien estas destinats a la Pein
ínsula en una de les dirimes combinacions.
PER ARA, NO HI HA PEES DE
MORT
Oficiosament s'han desmentit les
noticies que cordel/ sobre un supo'inda de mort contra un co-

1 mea

jusmment aquesta causa es troba en estas de sumad i encara no
s'ha elevat a plenari ni s'Esa rmmenat
el fiscal que ha de qualificar-la.
--

El

Cons_ell de Ministres

S'han debatut afers
administratius
• A tres quarts de sis de la
larda slian reunit els ministres a la Presidencia per celebrar l'anuneiat Consell.
El primer Pll arribar ha estat
el ministre de 1-'alances.
—Un ministre de: Fineaces
—ha da el senyor Villanueva—
no por portar sitia la diatribació (Iras Cabal)) del mes.
—L'han visitat els subalterne.
Q.

--Dones aquí. al Passeig, els
Hidra tols els dies de Consell,
montre no es resolgui llur piel
ha observat un periodiate.
—Doncs'ara fa un bon temes.
Per recuperar la salut això es
molt bo. Tant de bo jo pogues
fer el mateiX.
• El ministre de la Guerra porlava uns expedients d'adquisi••
cid de, material.
—Ha estat inca comentat el
seta retorn—ha dit un periodista.
• —Dones no cal parlar de retoro, sitia Ao la me y a marxa,

perquä demä surto tranquillament cap a Sevilla.

El comte de Romanones ha
dit qu eni siquiera porteas_ indulte, perque esteran en periode electoral.
El ministre de Fornent porfa y a Teilbedient de la Junta
d'Obres del Port de Valencia.
Ela altres ministres no han
l' Al Cap manfeslació.
-NOTA OFICIOSA
A dos quarts de nou ha acabat el Consell, cionata-se ,del
seu resultat aquesta nota oficiosa:
"El Consell de ministres ha
tingut un antele canal d'irapressions respecte els assurnptes. pendents i d'alguns Deerets
en preparaciá, dedican!, la so-

atenida prineipalment a escoltar la detallada expasicia
fela rail ministre de Finances
reanude do kv st4utrei6 de l ' erari i de les línies generals del
fular pressupost.
Es despatxaren aquests eipedients:
De Finances.—Aprevanl
disf ribueia de • fonds del mes.
De Guerra. — Exretici6 d'obres de restauraria al campaturnt de Segangan, de Melilla i
talquisiria, cense les formalitata de subhasta, de material
(le limes telefòniques i de fetreny' a' Sevilla' per a casernas
i -earnp danstruccia.

ya

EXPLICACIONS DELE
MINISTRES
.11 deixar el Consell , l'Alba ha
dit que sie n'anava a la legaeia
riel Japd, on eslava eanvidat a
dinar. Preguntar l'Alcalà Zamora

sobre el rumor aensoeinnal iterad ' per' alguris diaris que els'
ganarais per als guata el ConSeil Stiprern demana 1121 mea
d'arreatament s'havten negat
camplir-lo, hn lesmenti lerrnihi
nantment, afirman) que
rodia haver fonament per publicar aquosfs turnos'-, qualilaaats dc aensacionala.
—Va vrn Slie ilerrlä a Sevilla
Ii

preguntaren. -

—Be nilo prophsn. Pera no
se si tindrà que tornar a nielteadel enmi.
.

Els alt res ntinistres. atenent-.
Se al que diu la nota oficiosa.
adinvidiren- Pll die que les aaes_
tamal:: de Finalices exposades
por EnVillanneva havien invertir bona part del Cnnsetl.
— S'ha liä.clat del piel militar?—es pregunta a En GasebPt.
—No. no se n'ha tracia!. per
la senzilla ra6 Que no la lia
ra p a
.
AMPLIACIO DEL CONSELL
Ha oc,rnençaf el Canse)l
aquesta torda amb la intervenció del ministre de la Guerra,
que en uns vial minuts ha dcrnat cometa si Govern dels asaun-tetes del sea departament,
Metas cl'alguns expedients sobre adquisició de material.
Aeabat el Consell l'Alcala es
manifestava molt disgustat pela
rumors alarraistes recollits en
eta diaris de la nit. desmentinti desautaritzant-los. dient
que no con-alia cona es podert.
acollir i divulgar arieb freqüència' amb que es fa, vence
reparar en la Seria gravetat. no.
lanas maneades de tot fonament, oblidatit el respecte qua
per tot arreo es guarda a Tuiteres nacionesl.
Ha callat sobre els assurnpLi,3

que

AS

ventilen respecte a I ad.

Fins la setmana que ve probablement no se celebrara (Aneen de ministres, j'ataque el de
la Guerra no tornara a Sevilla
fine al diumenge praxint.
SOBRE LES RESPONSABILITATS
EL GOVERN I L'ATENEU DE
MADRID
Preguntar el ministre de la Governació sobre si el Govern havia adoptar alguna mesura contra l'Ateneu,
apereihint-lo per la conferencia del senyor Prieto, ha contestat que ho
ray a, encara que l'asumpte mis competia al ministre d'Instrucció pública
que al seu departatnent.
No crea:, no obstant, que fos exacte el suposat a que
al.ludien els pe.
rindistes.
Per ultra part "El Sol" diu:
Sembla que sisan fet indicaseions pel
Govern perqui se suspengui la campanya que realitza l'Ateneu a favor de
que s'exigeixin responsabiiitats pels
succesos de julio!.
Alguns elements de l'Atensia cn vista de l'agitació, produída al voltant
de la conferencia donada pe! senvor
Prieto, sobre responsabilitats i ;mis
l'objeete d'accentuar la intervenció de
la darla casa, han pres entar una proposició que sotscrimin So ab-mistes, en
la qual es demana que l'Atcnett Ilriti
en les próximes eleceirma, arar, previa
renúnela de les artes possibles te t a pels
candidats, anda el sol objecte de pa -bar a la 'tribuna raiblizas la campanya
per les responsabilitats i de realitzar
un piebiseit en el 'pais.

DEL PROCES D'EN PRIETO
Davant del jutge Prerdes Pando i
el fiscal de l'Audiencia han comparegut asad els redactors dels diario madrilenys que publicaren en el; pedéis
dirs la informació de la conferbacia
gue el díssabte passat.dcni. En Prieto
a rAteneu.
S '11311 ratificas en . els setas judicis
i en les informariens publicades.
..
DOCUMEN'T D'ADHESIO
E itert els sods de l'Ateneu s'ha fet
circular atsuesta .tarda per recollir
signatura dels que e:sigui:1de canfor mitas arnb el seu.comingut, el següent
docement : •
" .Els sotasignats fan seves les frases tetes del discuta ene En Prieto
r enuncia el di; 7 a l'Ateneu de Madrid. per creure -1s exacta expressió
i liase restan de nuant respecte a la deterspiateló ele responsarsilitats pel desasins de Melilla pot afirmar-se.
Madrid. 9 d'abril de 1023."
Signan. en primer Iloc Jasep Rafel
M211:o. Sidoni Castillo. Francesc Aresti i Remero Flore,.
Fin e 273 van recollides una quarantena de signatures.
MANIFESTACIONS D'EN'

PRIETO
Talaaaleci Prieto ha estat aguaita
tarda al Criares.
Concertaos. a les preguntes que se li
feren sebre l'ante de precessarnent.
dit que no sols no s'havia dictas. sinó
que no ereu que ec dicti. Per a retaran aquesta op inió. digné que halla exasr ; nat els conceptes que pub:in/en els
diaris i no veia tut aque.sts cap figura
de delicti..
Malgrat d'aixó, en alguns Roes S ' ossegurava que d'avui a dentà es comunicara, a En Prieto laute de proezasemen:.
LA OldESTIO DEL MARROC
EL GENERAL NAVARRO DEMANA LA REVOGACi0 DE
El:TE DE PROCESSAMENT

Cosa havern ala el general
Navarro ha presentat l'escrit
cien/aliara, la renovada de reate de processament dietat contra eil.
Aquest escrit .que signa En
:Navarro i no En •Rodríguex Vigura «Mi dit, toa presentat al jutge que finten en la
canea que sala instruit.
Fonamenta la- seva petició
revecament ehe l'aute'per entena
dre que no va incurre en el deliele de negligencia, ¿mas de
que l'acusa el fiscal.
Aquest, en el seu aute de processament, entén que En Navarro no incorrl en el dit delirio en el canjünt de toles les
operaeioas, latir aquelles en que
prengué part Con, general segen cap en vida del general Sil-

ministrar:6 de justicia mils
bunals mititars. per() conseqiient amb la unja de conduela que ala marea), i aprovä el
Colisa ha repetit que no .po-.
aarä obstacles a la labor paipai del Suprem i deis altres frsbanals militare, ni li restará
antoritat en guantes deterininaMMIS dintre de la Ilei reqnireixen el eAllelll'S del Govern
No s'ha limita!, davant cl
Canee)) el non ministre de Fi!lances a donar lectura de
distribució dels fons (Iel mes,
sind que al malea; triiips los
Ilegit les dades referents a la
recaptaehi ' del pressupost que
avaba regir i que • puja a
2.429 milbins de pesseles, :si- vestre, eont en les altres que
tial reveladora de la respecta- esdevingueren quan ja era cap
klo
polenclalitat económica per la mora 'del (lit- general.
(l'Espanya: Aquestes Jades,
Per aquestes circumstäncies
molt aconsoladores pe! Govern, es pel que en la causa el pie
han estat 1 . nntrastades amb la del Suprern. •
xifra dcl dèficit, que, encara
El fiscal aprecia lambe negque mol! (lit, canija el Govern ligenvia en la defensa de Monte
que quan s'estructuri al ttou Arruit,
presupost sie lograrla „una nd.a- I PM afirmar-se que ran aviat
Irle reducció de despeses, ta 3- (aun deelari . n algunes persones,
eant els tres mate que .consti- la causa s'elevarà a pamela. Se.>
lueixen ara la välvula i deesagaixò, Pot ser, en el termini
nament del 'pressupost. Marrott, màxim d'un mes.
personal i autoritzacions
mitades coneadalea als Gaverris
CONFERENCIA RESERVADA
a l'empat' de la hei da ProsiAguas, metí ha Pata, el hainenis.
El ministre del Treball (re- rd de Casa Davalillos a Capilagí els acorda presos pel Com: nia General.
Durattt mis de tres guatas
aree, del Camera espanyol a Uld'haA estagne et 'general Natramar.
Es llegiran lamba les con- varro ronversant. amb el gnver(ilusiona adoplades per lea Cam- nadar militar, cense que volees manifestar els assumplee
bies de Com p re b entitats
mercials en l'Assemblea de San- que trae-taren en l'entrevista.
tander, qual importaneia reeo• A. L'AFRICA, ELS MOROS
neta el Govern, com lambe les
aaoadades pels elements agraDenla sortiran cap al Mantee
ris reunas en Congres a Maels moros notables que ban
drid.
Vingut a eonvidar al rei 1 ä la

•

•

Infantessa Beatriu perqub as,
siateixen al Ihurarnent da la
bandera als regulare.
Era — el mateix tren sortiré
l'Alt Comissari.
L'ESTAFADA DE LLAWRAIX
Molt aviat paseara a Fiscalia
l'apuntament de la causa seguida amb motiu de l'estafa d'un
milla de pessetes al Pare dintendencia de Larraix,
VISTA SOSPESA
Per la mort del fiscal Egal
del Suprem. Angel Romano i del
seu enterrament, que serä denla. ha estat sospesa la vista
anunciada per a demà contra un
moro soldat regulars per
desobediencia i desacatament
als superiors.
EL COMUNI CAT

Zens nri ental.-En la alt d'ablr
ren fr-riss lleument el eeporal Remar.
si! n'arrea i el aradas relasti Planea,
que bien ser-el de ßeeurerar nl rampam e nt de Tafersit. tots dos de la mi...me ra bandera del Terc.
Atuir sortt cap a Tetuan, en aria
del terc e r grup a' enimanyas fine el
Nekor per un hidroavió que torni a
la seca base naval F .,151, novrtat.
Zona ocri4Antal.—Ahir a la tarta.
Femenil, tiré-de:a lleurrerament la pos:rió (le M'Ter. 5 .71SA COZ1,3,15,311PiPS.
El temporal resume ha esneat
aguestes araries: El post del Lun.
pro!) de Xauen, ha estat deetruit en
mes i es emano la seva repararla: lee ararl e s de la vi.a tirria d'Aleazarquivir hati estat arregla&s, cireulant els tren,: al eembei al i'ioen
Jerais, al temer, ha tinent que fer nit
allí. per no porler passnr-lo a flnal: ol
rnare i x Ira eedecinent al s e rcei rIn prn1 terriA de Maxoraela par no tn,der
arviversu el Len. pernertant e Mueset. i el riii Mahnen ala endut les
palanquea de eomunieaeid nroh d,rerSumata. Ne hi han
seN priaieinns
bagar aecidents.
A Tlaniiza taren es-amist e el raid
Salieran i dns lnesenos dc llana
feries dies pa9sats.

Els Pomells de
Joventut
LA GRAN DIADA POMELLISTA
DELS P. DE J. "FLORS A ULA MORENETA" I t . REGIaaa DE LA
PAU"
Diumerge passat se celebra la gran
diaria pnmellista, organitzada per
aquests pomells barcelonins.
Lesgliaia. de-SW.3141i .Se at res
-toseavpriumnlda.
donant un caient força borde les caputxes amb guié anaven cebades les
pnmellistes.
Prengueren seient a l'altar major En
Josep Maria Folch i Torres i la sena
distingida esposa. el secretad del Direstad, senyor Serra Ustrell, i el conseller dels Pomells organitzadors.
Feas celebran: de la ¡alosa, per malaltia del einenge. doctor Llenara, el
doctor N'Anconi Batile. Pese., el qual
feu a l'ensems molt eloqüentment la
platica prepaeatória per a la comunió que devien rebre els pomellistes.
En acabar-se la missa es beneiren
les banderes d'ambdós Parnells, essentne padrins En Folch i Torres i In seta
esposa de la del "Regina de la Pan",
i de la del -Flors a la Mareneta"
seu censeller.
S'acaba amb els cants del Yirolai
i la Salve Gregoriana. pel P. de J.
"Stella Matutina". que dirigeix messin Francesc Baldelló. Pese. que durant la missa ja havia entonar tatobe escallis morets.

Acabadcs les solemnaats religiosec.
pemellistes i invitats es traelladaren a!
restaurant Patria. on se celebra un esmorras de germanor. acabat el qual la
senvoreta Isabel Tres. presidenta del
"FlOrs a la Moreneta". Ilitsra. a Ea
Folch i Torres una rica placa d'argent
nomenant-lo president honorari crarnbdós Pomells.
El senyor Folch remera l'ofrena
que se li tela; digné que ho acceptara amb joia perquN veia l'esfore
d'aquests PoMells. als quals els hi expresava l'afecte i carchaluar.
Digné que no sabia cera correspondre, i que &nasa fe/irania que ell sempre treballaria pels nobles ideal, dels
Pomells de Joventut. Grans aplaudiments coronaren el parlament del senyor Folch i Torres. Els pomellistes. a
peu dret, entonaren l'Himne dels Pomens i EIs Segadors.
L'audició de sardanes, a cartee de
"La Principal". de L'Escala, que havia de tenis lloc a la plaça de Sepúlveda, s'hagné de celebrar pel mal temps
a dintre del restaurant Patria.
Acabades les sardanas, els pomellistes es traslladareu. coliectivament, a
cases de malalts pobres, on hi deixaren
almoines material, i el censal d'unes
pasantes cristianes.
LA FESTA PATRIOTICA DE LA

TARDA
PIe completament es velé ei tcatre
Calme del carrer de Mercaders. anuo
motiu de celebrar-se la l'esta
Aquesta «meneqa amb un pariament de salutació per la senyoreta
Mercè Badosa. del P. de J. "Regina de
la Pan", qua fou malt aplaudida.
Pomellistes de "Flors a la Mereneta" representaren molí. be l'idi.li "Ntuset i Bernadea". Iletra d'Ea Folch i
Torres i música del mesure Blanch.
Foren acompansals al piano per la senyoreta Adela Gimenez.
Aquest mateix Pomell presenta per
primera vegada el seu esbart de dansaires, adherit a l'Esbart Folk-lore de
Catalunya. essent acompanyats per
l'esmentada cable.
El P. de J. "Regina de la Pan"
posa en escena. amb molta prepletat.
la hermosa rondalla en tres actes i sis
quadros, escenificada expressament per
a aquesta lesta pdajeve En Pere Ma-

retenga. L'obra obtingué un frene

essent demanat el seu autor 21
prosceni en acabar-la.
La part de falles dansaires aan
a eärree del P. de J. "Entre Flors",
El senyor Josep Serra Ustrell, secretari del Directori, parla en usan
d'aquest. Felicité els organitzadors per
l'esplendorosa testa que estaven cele,
brant, com tumbé pels sietes del mati,
Parli dels actes que constantment reas
litzen els pomellistes i entoné un biasne a la noia catalana, que está al front
d'aquest gran mosiment, c/la que seré
la dona del demi, el llevas d'una nava
generació, formada de braus patricis,
que mai s'avergonyiran de dir-se fills
de Din i amants de Catalunya.
El senyor Se r ra fou molt aplaudit.
La testa s'acaba amb un coticen del
benemérit i patriótic Orfeó Pirenenc,
que dirigcix l'entusiasta i catalanissins
mestre En Mariä Mayra!. La cobla
acompanyà els cants de les sardanes
"La caneó nostra", d'En Morera, i
"Carni del poble", d'En Mayra!, i el
vigorós "Mirarse de la Joventut". del
mateix mestre, amb lletra d'En Folch
i Torres.
Les solistes senyoretes Parades i
Gastan cantaren unes formoses cançonetes catalanes. El palie aplaudí
!mis ardidament els canto de l'Orla"
per la justesa ami) qui canta. Oríe6 i
públic ajuntaren les seves yeso per entollar el nostre Hinme nacional.
1f. 8. i P.

LA FESTA DELS POMELLS DE
TORROELLA DE MONTGRI
El passat diumenge de Pasqua, eis
Porneils de Joventut d'aquesta formosa
vila empordanesa celebraren amb sí:verses actes, tots ben Iluits, la sena
(esta inaugural.
A dos quart de volt. del vespre del
dissabte, vigilia de Pasqua Florida,
el senyor Folch i Torres arribé a Torroella de Montgrí. acornpanyat del director de "Anafre-a". senyor Serra i
Ustrell. i del jove redactor de l'esmentada resista. En Pere Matalonga.
A la típica plaça de la Vila hi havien
congregats tres eis pornellistes, i gairebé tot el poble, esperases anda el mes
gran entusiasme l'arribada del mestre
fundador dels Pomells.
En arribar el senyor Folch i Torres, el di gne senyor alcalde el saluda amb paraules piases d'afecte, en
nom de la vila de Torroella de Montgrí.
A les non del vespre. a la piaça de
la Vila litigué lime una audició de sare
dones.
A l'endemia, a das quarts de amit,
tingué lloc a l'església parroquial una
missa de comunió. essent celebrant el
conseller dels Pomells. mossen Vive.
El temple. ben atapeit de gent, destacant-se la blancor de les caputxetes
amb que anaven cofadea les darniselles pornellistes.
A les deu se celebeà un solemne ediacabant-se aquest acre p.'adds amb
el cant del Virolai. En sortir de Tesglesia fosen ballades ultra volta sardanes.
El senyor Folch aria a visitar l'Astardit i presencié un partir de fut.
bol.
A la tarda. a les guatee, al Sal(
Ices. tingué Ilec la vetllada patriótica
Tac comença amb un enuliil de can•
çons amb gestos. llegint-se seguida
men: direrses adhesions.
El reverend doctor Riera. eonselle
deis Pomells de L'Escala. fin un bri
Ilant parlament, que f ou molt aplau
dit.
Tot seguit. el senyor Folch i Torres es disposà a parlar. començant donant Verbos-abona per la testa que s'estava celebrant. Elogié a la dona catalana per la seva associació a robra deis Pomells, afegint que era un
goig de %Tu:e com en !Mg de les costuras pervereides que erts han vingut
de sesees calla. la dona catalana posa
tos el seu esiore en reivindicar les
sanes costuras de la Catalunya d'abans,
rica i plena.
Digne que les damisel.les no han dalia por de les mofes que han sentit
force; vegades al seu pas al passar
cofades amb la caputxa que havien
portat amb orgull les nostres avies. D:gué que aixó ja significava el triornf.
afegint que si per dissort la nostra
generació no pot veure la nillertat de
Catalunya seran els fills d'aquestes
donzelles exemplars els que faran nevara:mis la costra Paula. aquella ‚erra
rica i plena, tan enyorada i tan desitjada.
Durant el seu parlament , el senyor
Folch fou interromput pels aplaudiments, fent-se-li una gran Ovació en
acabar.
Al vespre. a l'essnentat Saló Jan,
se celebrä una vetllada. representantse la comedia, d'En Felch i Torees.
"La carta deis Reis".
A l'enderra. el senyor Folch 1 acempsnyants marxaren a Sant Feliti
Gutxols, on se celebré també una gran

¡esta enmelaste

DARRERA HORA
DE BARCELONA
ARRIBADA DE L'EQVIP DEL
C. D. EUROPA
Amb el tapie' de Madrid arribaren
ahir al vespre eiS jugadors que integren el primer equip de futbol
Club Deportiu Europa, guanyador del
segon partit quart de final del Campionat d'Espanna, jugat a la capital
andalissa amb el Sevilla F. C.
Al baixador del passeig de Gräcia
eren esperats per nombrases aticionats
reustastes del Club, essent rebuts
amb grans aplardiments i aclamacions.
Els jugador!. amb els acompamants
i alguna :acatadas de la Junta de l'Europa, van mancar ere autos al seu estatge social-Bar Monumental. de Gracia-, en foren obsequiats amb
lunch pel peesident, En Sean Matas,
que reté moltes Selieitacions pee
neva virtória obtinguda.
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Segarla obertura
Mala. 1313.
Julio).

i mig quinta.

Gener.

1541.

neoor, 1360.
Mang. 1342.
M'EVA ARLEA NS
Talara
Disponible. 2074.
29,?.n.
Juliol. 2.8 93.

SECiRES

Obertura Noca Toi
Maig. .117.
Tanca Noca 'Sed&
Maje. 56S.

juliol. eta.
5.
Setembre. 82
Desembre. 599.
MERC.AT DE NOVA YORK DE

Tanca

11 84.

aurment en la seca recaptacia de
293.11A81 pessetes vista la recaptada en les matataes datos de l'anv
De I'l de ganar al 51 de març ha
tingut un augment e n la se r a recaptacie de paseata,. 4 :95 7.44671 pessetes
vista la recaptaeie en les mateilea dates de Fany 1922.
- ----DE LA CAIXA D'ESTALVIS
En la darrera setmana han ingressat 1.083.251 peseetes. procedents
ISIS imposicions. essent 459 el 1:1mero de nous impenents.
Khan pagat per 1.893 reintegres
775.119 pessetes i per la compra
valora per cornete de 11 imponente
30.42951 pe gsates. Total. 1.714 reintegres. 509.59351 pesantes.

NOVA YORK
Tancament del din 9
Main. 29S0.
3uliol. 2904.
Octubre, 2536.
Desembre. 1119.
Obertura din 10
Maig. 3000-300-.1.
2 12-2921.
9
Ortubre. 2573-2571.
Desembre. 2527-2523.
Segun telegrama
Malta. 2990.
Juliol, 2914.

Soler i Torra germans

NÍDÍ

Banquera
Bitllets

Al

CAPITAL: 5.000,000 de pessetes
jad3 allä suiljeccie de la P81 de 10 de desee de 1921
Oiicines provisionals:

Rambla deis Estudis, 11, 2°n.
OPERACIO

Concessió de Capitals per a
la construcció de cases barates i vivendes econärniques amh amortització mensual en ocupar l'edifici i

NSE

CAP BESTRETA

Conseil d'Administració
Pr esidan: I'laerno. Sr. don And'rce 31artínez Vargas, Senador
.de la Fa c ui!at d o M e dicina (I P Barcelona.
e ...e:e... 1:-. D. Iduis Ai'eeini de Martí, Ex-conseller
,: i ritat do Cal alunya.
2.": 'Hm. Sr. Bari-1
.

Delcioat: Don Joaquirn Burgos. l'oil, Fundador
i Cenara!: Don Joan Maria de Maza Domínguez.

Vocals
hola Molinas. Advorat i Dipulat a Cortes.
Sus \ l obea , Advorat i sere-pr e eident de la
Proi,asi git Vriaana.
;ir
Saderra, Advocat. i ex-regidor de
>r . , Z1t de Barcelona.
Massi3. A.kocal
ex-senador del Regne.
Ferrare Fundador de la Societat de Cre-

.i>e cter . Herent: Don Agtistf Camps Guitart.

CE BARCELONA
---••••• n”-1111.-

•

Aquest Baile a la seva Central i a la
número 1, continua realitzant les
o peracions de Compra i Venda de Valors,
. Re novacions, Conversions, Ginvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de 'list es d'amortitzacions.
Adrneten dip)sits i tota mena de valors
S ucursal

Vaixella despatxats
Veler liaba
cap a Robes.

Carmen Pastora", en Hast, cap
a Vinarce.

NOVES
träfe" del port ha quedat
darrerament que/com relentit,
sols sdn eepérats, ultra els vaixells que serveixen les línies
fixes de eabetatge, els vapors

1/res.

a 28.

per 100.
p 10.30 peasetes.
Italiana. 5 2 41 1 per 1119.
eBlgues. 3740 per 100.
Suissos. 19150 per 100.
Portugueses. 020 pessetes.
Alemanys, 001 per 100.
Austriaco, 0 . 0 1 per 100.
Holandeses. 245 pessetes.
Grecia, 7 per 100.
Suecia, 160 pessetes.
Noruega. 107 pessetea.
D.namarea. 113 pessetes.
Romania. 280 per 100.
Estats Units. 641 pessetes.
Camada. 6.2.0 pescetes.
Argentins. 132 pessetes.
Uruguais. 511 pessetes.
Xileno. 070 pessetes.
Brasilenys, 055 prendes.
Boliviana. 160 pessetes .
Peruans. 22 pessetes.
Paraauais. (ras pee-celes.
3apenesas. 275 pesaetes.
Argelino. 4160 per 100.
Egipte. 3010 pessetes.
Filipinas, 271 pessetes.
Franceses, 4310
Angle os.

OR

Alfons, 125 per 100.
Unces, 124 . 1 0 per 100.
4 i 2 duros. 12450 per 100.
1 duro. 12450 per 100.
Jadie!. 12850 per 100.
Franca. 12450 per 100.
Lliures, 3130 pessetes.
Dolats. 6 45 pessetes.
Cuba. 64.3 pesteates.
Moxica neta 12610 per 109
Venezuela. 12350 per 100.
llar e s, 150.

Mercat de Tárrega
flato blanca. de 44 a 41.
'daca rein friega. de 41 a 46.
Ordi. de 36 a :37.
llnresr, de 34 a 33.
Farona. de 3350 a 55.
:Wats. de 17 a 1 $ .
Prous per peosetes ele 1410 quilos.
Vi n s del pafs. de 12 a 15.
Idem d'ArazO. de 30 a 32.
Alenhel, de 200 a 210.
Misteles. de 50 a 55.
AnifOatS. de 140 a 300.
Pecas per pessetes e)S 100 litres.

7 penates quarta.
Ous, a 1 .71 pessetes dotzena.

((lis, a

Mercat de Calaf

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
Telitfons 1230-1231 .k

I
i

Anuncis

Oficials

ARTS GRAFIQUES, S. A.
Successors d'Enrich I Ca
En virtut &la aeords presos per la Junta General ordinaria d'aquesta Societat , celebrada el dia 8 d'aquest mea, es
posa a coneixement dels se-

nyors Accionistas que des del
dia primer de maig propvinent
endavant, poden presentar al

cobrament el cupé, núm. 1 de
l e s acciona ordinàries a rae, de
15 pessetes cada un per l'exerCISI de primer de julio' a 31 de
desembre 1922; aixf com el culp ó beneficiari núm• 1, a rad de
5 Pese- eles rada un, tant les ac_
iions ordinàries com les preferenta.

Orleans amh rarregament
petroli brut. Curtí prop del migdia cap a Badalona, on d es e ar
han

pujat
i "Pé-

rez Pujon per netelar.
- Ahir. a dos quarts de
tela del vapor "León XIII" quedà inaugurat el nou servei que
ha establert la Companyia Traeatlàntica entre el noatere port 1
altres de 'Venezuela. Colbmbla,

Panama. Equador i Xile.
- Per els d'ea 2 1 . 22 i 28
del corren! esta anunciada la
sortida dala eegüents vapors

passatge cap al Brasil i el Riu

de la Plata: francas "Mendoza"
i italiana "Conte Verde" t "Prín
rip p d[ i'dme - . E/ "Conte Verde" bs un m'u t magnífic vapor
del Lloyd sabaudo que farà el
seu primer viatge en la data
anunriada. Quant al -Príncipe
di Edine". tocará també a Barcelena el 17 del corrent, de pas
cap a Génova.

Vapors do tràfec fondoJata al port ahlr a posta
de sol, amb Indlcaoló de
I lujos nacionalitats, con.

algnatarl 1 moll on catan
atraoats.

"Almazora", espanyol, Espa4
,t e el sl opnaennycoah.
nYa''A \mVP;urLdaanCrsa"

Rebato; Ibarra.

Secció Marítima
Moviment maritim

GASETA L O C
L'Acadésida 1 Lahoraterf de
rifa lfeeliquag de ('atalante celes
emitió dentffica irUl, dimerres, dla
a les deu de la nit, ea la qual el ipabr
tor Torelló Ceadra tara una mustiecaria pobre "Un cae de psnitia derijrapi.,g
cexilgic". El doctor Pujol i
terapéutica quirergira 1 la terapentiellig:
flgiea en el filätel de la manilla. 150,!.
tudi rrftie de la técnica i resaitate eise

Invítate pe! "Club Rota', des.
queata datar. han romas entre no g altreti una setmana deu minyona anglosea tills de rotary, de Londres. ola
quals han estat watt ohscquiate i atarea pila Pedes de Barcelona.
Diseabte se n'entornaren a la cap'.
tal inglesa, cgsent aromiadats pela ro.
t a rt) tlr 133' nrs Portier. Forres, Vieat. Upen de Sagrado. Mentllor, Calleja i
Sa l a ran molt ben limpressiOnats de

tinguts

"Capitän Segarra". espanyol,
Dipeesit ; Transmediterrania.
"Cartaghe", francés, Morrot;
Arguimbau.
"Castelar". angla, Sant Bern
Iran; Mac, Andrew.
"Cierto", espanyol, Ponent;

>l'oriental!, Reeardatorie. presenta.,
Llibreria Subirana, Portalenee,

NINO DE ORO

EL

dia 17 dét"
sern la subhaeta pera'
la reeenstrueció d'un pont sobre el Rec Comtal, a l'enrole'
Esta ßenyalada p e l

Ahir al mar( el tramvia 147 ce la
Ifnia fi gdescarrila a l'encreuatacat
dels carrera de les Corte Ca'alani . s i
Bruch. Ne ororreguil Cap dentacia
pe senil. Al de pura es/o tatt, Ao
a/ d'ha r a.• . os ::_e at ao grui, dc -rt
,Ic r. Po t Tn.:) a posta e: tramoia damunt de lea ciee.

MAS

Na Carne Saltas, coposa del tdsti,i •
particular unir Vapeteeari lEn
Anales, ha deelleurar feliçment una
xerida nota, que haura tom de Nitre
Aesumpia. Sidsi l amb e rabona.
•

Caramels "PIROPOS"
Tallant carel a la tanta nacer° 211 8
de Sant Antoni Maria
Cardecila Caaadecall amputa el dit
petit de la ma esquerra.
Després de curada al dispen,ari
Santa Madrona, la parientg. foil trasnadada al seu
del Merrat

/

.10iES VILANOVA

al catrec
fou apedregat pe
uns des e aneguts. Resul t aren dio-erta
ridres trencats: el maquinista rosu(t1
amb una ferida lleu, com wat atareis
un passa trae.
"
El le( oearreg,u4 abir. a les set der

cospro.

A la Ceixa de P e nsiono per a la Vellosa i Estalvis &han robot nombrases rnmunireeinn, donant encante de
la solemn e t'aletead,/ el dilluns de Pasqua de Reaurreecin de l'exemplar i eirn-

Ha estar

auxiliat al disperliarE
p careter Pero Rodon
InglAs. de 43 anys. el qual migue del
carro loe menava i Ii pasea per damiran del brag dret una roda, trerteast,
li el dit brag. 3:1 fet ecorregne a la
Riera de Mageria, al costat de Etata•
ció.
d'HoStafrane l

patica resta cecial dels Ilomenatges
a la Vellesa a diversas localitats de
eatalunca.
A Chanadella fnu rew!mnat e! veilrt Pau Cardiel. prenent part al grandios arte d'homenatge. al qual
tiren les autoritats i tot el noble. elg
senyera Torrabadella. Hernandez i
Barbera. de la sucursal de la Caixa
Pensienie a Lleyda, el t'acertad Sale.
Einspeetor de primera enarnyanga Sr.
Mitjarila i el diputar sencor
Al venerable sellen de 104 anca 'Vedar de Vilanant N'Antnni Sarrat
Im feu atorgada una pensio. eelehrant.
se ami', tal mella la papular FPOta
l'Homenatge a la l'atiesa, ea la qual
parla, en nom de la sucursal de la
Calza de Pensiens a Figueres, el Sr.

Sehaatia Cuitar PaJlag. de 29 atin.
treballant a l' estarle del Serme:teje
del Nord es n'enea la cama ealtUrrra.
Feu curat a la Casa de Secorsea de la
Ronda de Sant Pece.
SI...

EL

L'homenatge reveati extraerdinati
rallen en Assentiu, celebrantee a la
plaga pibliea. pronnntiant sentits
cursos els senyors Graella i Sangenis,
de la Junta de Patronat de la suenesal de la Caixa de Pensiona a Solapar; el senyor Torres, drlezat de la
sucursal de Vilanoca i Geltrd i l'alcalde d',Issentiu senror iFzueres. el
<vial. en Durar al vellet Joan Res la
pensil/ concedida per la Calza de F r ase/os. a la memOria del que fou digne
viro-pre gident d p l'esmentada Caiga
N'Ignaal (Sirena i Vilann ca, feu ron,
lar l'aggraiment de la poblada a la re.

natari, Argimón.
'Vapor espanyol "Mallorca",
de Palma, amb earrega general
1 111 paeeatgers. Amarrat mol)

s.

"A'PePreezsePau.j ol", espanyol, Die;
Transrnediterränia.
"Petersbam", angles, MuraIla; Coz.
"Poeta Areolas". espanyol, Ponent N.; Transinediterränia.
"Primero", espanyol, Ponent
N.; Argimétn.
"Ramón", espanyol, Barcelona S.; Ramos.
"Rapallo", alemany, Barcelona S.; Torrabadella.
"Rey Jaime I", espanyol,
Drassanes; Transmediterränia.
francs, Sant Bertrand: Mallo!.
"Ricardo", espanyol; Llevant.
"Rita", espanyol, Espanya W.
Ramos.
"Santiago López", espanyol,

Ponent N.; Argimón.
"Titlis". espanyol, Ponent E.
Vasco valenciana.
"Tirso", espanyol, Espanya
'W,; liamos,

DE ORÓ

El chnsol general do Franen
a Barcelona, Mr. Filippt. i el viereensel Mr. eforand, per a teie
l'encàrrec de elr. Poitta
ciaré d'agrair en norn del Goverat
de la vaina República el gente
rds donat jo de l'Ajuntament de
Barcelona deslinant mig
de franca per contribuir a la ree
construcció del poble franca

natge a l'Escola d'Indristries, afeetuantee la prnelamarie de les velletea
pensionadas Maria Munsant i Josepa
Terrados. explicant la finelitat do robra els senyors E/otros, alcalde; el reventad senyor Prenota ; el sencer
Fors. del Patronal de la Vallase i el
dipatat per la Mationmunitat senyor
rampmany. membre del rousell general de la ralea do Pensiono. L'Orfra
Miserieórdia canti selectes campas-ideas.
Igualment tia:ataren lloc, amb
inirtrunánime cooperad3 popular
tanto Ir/mantee!, a la cenefa a Sant
Sarlarat de Noca. Pineda, Les Planes.
Serinve. llassanet de la Selva i en altres localitats.

devastat Delloy-en-Santerree
Els senyors Damià Matetref.
Narels, Pla 1 Deniel, per invitarlo als funerals M'O se celebra..
ran en eufragi de l'anima de

aenvereta Maria dele- Angela
elateu i Pla.
I els senvors Ferrar' de Si.'
garra i Ferran Valle i 'faena
flor. l•lnatitut d'Estudia Cftta!ans. . per a efrcnar-li• toa
exemplar de l'Anuari reeente
meat publicat per la Seeeiti
terico-ArqueolOgira de Flitsel:
tut. L'Anuart eompren treballa
d'histeria l arme- e logia i'hiatee
lea efel dret t literatura de lea
torres catalanes en relaries atinh

•it

la dele paises d'Eur,pa.
Es cl corresponent als atlys
1913 a 1921.

t'AJA

MaIaltfes t1 l'estómaC•
ea ':ren 7.31 • .' 1' e1 e 1 ' neh
CIASTROSIOL ROSSELL
lnierna6±75:.

ur mims

nal. Nansbla del C éntre, 17'

PEtidui

Vapor ee-panyol "Nemrod",
d'Avilés, amb explosius. Amarrat mol' de Ponen! E. Consig-

ININO

. •cer
Ahir visitaren el senyorette-calde;

ferida Inetituries.
A Canet de Mar se t'alelará l'home-

ä

perd es millar

A Joan Griny6, descarregant Mies, 4
la fabrica que els ¡rayera Filia e
Francese Vila tenen al nilmeto 32 aél
carrer de Sant Joan de Malta, li isidt
gaS una calla al damunt, trenca:1M
diver g es cosirlles.
Fou traelladat a l'Hospital ellfetie

Elles.

n "..jd

ueet

rt, tren que almea cap a

pC taatatr,os,..B, e cf rnerdeant s,rrier,oen.qmirtnIts, ;lib.

(Oš,

que

Est de) carcr dels 3InTP1rSant Andreu, pe) tipus de pets•
setes 9,63310.

Vaixells entrats Ferrer.
"Ciudad de Cádiz", eepanyol,
espanyol "La Guardia" Baleare. Ripol.
de Tarragona, amb vi. Amarrat
"Conde Wifrecio", espanyol,
mol! d'Espanya E. Consignata- Baleara; Rdmu1 Bosch.
ri, Gilabert.
GUIÉ& itizeiTila
"Calatea", eapanyol Espanya
Vapor angins "Lueilline",
W.; Torre.
rle b
"Guillermo Sehulz", espanyol,
Nova York , amb petroli. Amarrat mol' dc la Quarentena. Con- Llevare , Argimón.
EG. uarib
; ( ll iaa"p. rei spanyol, Essignatari, Moya.
yaa
eitninTAL 27119
Vapor espanyol "Primero", pan-L
-Mallorca". espanyol, Drasde Nova Orleans, amb càrrega
Transmediterränia.
sanes;
general. Amarrat mol' de Sant
"Marqués de Chas :arre", ese
Bertran. Consignatari, Argipanyol; Sant Bertran.
rnen.
La Cambra Mutua Inustrial, estal"eiaseara", francés, Barcelo- lada
Vapor angla "Castelar", de
en el carro: de i*licsplial. 95.
Lupo.
na
S.;
Londres i escales, amb carrega
conscient de ses actes i atenta se:mire
espanyol,
Ponent
"Mercedes",
a la seva bona marxa, posa e:1 coneigeneral. Amarrat moll de Sant
Bertran. Consignatari, Mac An- N.; Regato.
xement del seus assoziats l'haver
"Mjcilnir", danès, Mural/a;
Condemines.
"Montserrat", espanyol, Barcelona S.; Ripol.
"Paco", espanyol, Elevant;

el moment actual".

Primeres Comunione

- si, ..perte es millar

Vavr

drem'.

ea

Barcelona.

l'Elixir Gamonal Climent,

- Darrerament
al die els vapors

Es posar també a conicixe- pa
\'. i
ment dels tenedora de les acF xúasst.egui", es1o F.'1"eFSraetir
ciona preferents núms. 291
panyol; Sant Bertran; Argie
30e; 461 a 470; 781 a 790; • món.
1241 a 1250 i 1341 a 1350, que
"Arinuru", espanyol, Ponent;
van resultar amortitzades
S., Argim6n.
ce/
p
etral
en
del
sorteig
virtut
"Barcelona", espanyol", Bala pròpia Junta genera!, que
lears, Remul Bosch.
des del primer de juliol podran
"Buenos Aires", espanyol,
presentar al cobro els esmen- Nou; Ripoll.
tals títols. als quals s'ajuntarà
"Cabañal", espanyol. Espae
l'import vinent del cupó en SI) nya E.; Tranamediterränia.
do tunv.-Barcelona, 10 d'abril
"Cabo Menor", espanyol, Rede 19`i3.-F.1 Secretan i del C. baix; Ibarra.
exòtic.
"Cabo San Martín", espanyol,

Blat, de 25 a 2.530 mesetas els 15 de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterräquites.
nra.
Orcli. de 14 a 15 el g 44.
Veces. dc 24 a 15 ala 57.
Vapor espanyol "Santiago
Cigenns. de 7(1 a 72
Le-pez". d'Avilés, amb carbó.
Guises. de 21 a 22 ala 44.
Amarrat mli de Pone.nt N. Con
Patatas, de 7 a A ele 40.
Farina primera classe. a 58 ele 100. signatari, Argim6n.
Vapor espanyol "Rita", de
1,4,6. a strso els 22.
Marsella, amb carrega general.
lIfenudet, a an'sio ele 30.
Cúneos. a «SO ele 4«
Arnarrat moll d'Espanya W.
Carba de podre. de 24 a 33 la tone. Consignatari. Ramos.
Cartas d'atajas. de 2,2 a 34 els 100.
Vapor espanyol "Cabo MeGallines, de lA a 22 el parell.
nor", de Marsella, amb càrrega
Pollastres, de 14 a zo Idem.
general. Amarrat moll del Re.
(lonjas. ele 7 a 10 td,cli.
baix. Conaignatari Ibarra i Com
Ous, a l'Al la dotzena.
Palla de blat. a 1225 ele 100 qulloe panyia.
Palla trapadella. a 20 els 100.
Mel, 8 8 ele 10.
Vaixells sortIts
quilos en
Porta, de 29 a .",(1 ala
'Cabo Tres
Vapor
espanyol
brot.
general,
Forre mamellone. de 30 u 32 telera. Forras", amb cärrega
cap a Bilbao i earales.
Pares eugteizats, de 4 a 430 la cal,
Vapor eepanyol "Leen XIII",
nieeera.
_

"Agga", "Arfinn Jarl'', "Lokcuro', "Cadiurn" i "Elector", 1
cap carboner.
- El vapor angläs "LutiMine", arribat ahir de Nos- a

quatre de la tarda. amb la sor-

DES i li SISSEHT, S. ei S.
I

"Creusa", en Ilast

Llagut espanyol "Virgen del

fert cariare-e..
MPRESSIO:
Les faves van aurtnontant da preu.
Let, pluaes eantudes estabilitzen
preus del mercat. estant aiues animar.

INCIRESSOS DE LA C'AMFANTIA
DELS FERROCARRILS DE M. S.A
DELS FERROCAIZRILS DE MADRID SARACASSA ALACANT
De lii al 20 de març ha t ingut un

cap a Melilla.

Vapor anglès "Lucitline", amb
petroli, cap a Eadalona.

Facone, a 2$
Maree-o, a 59.
l'eres, a 32.
Mongoles, a 88.
Blat. ele .1,3 quilos. a 27.50.
Eta preus de les farines no han so-

del shrdltaoadORalt igmaa2
Tancament del din 9 d'abril 1923.

COTONS

CASE$ BARATES S.

raVer.

Tanca

Maig. 932.
Juliol. 928.
Setembre,
Desembre. $34.
Marg, 33 9.

Vapor espanyol "NAntredr,

arnb explosiut,

Mercat de Balaguer
Ordi. a 16 pessetes ets
Civada. a 13:50.

do

Vapor espanyol "Ampurdanés", amb cärrega general, cap
a Reses i esencia.
Vapor espanyel "Cabo San
MartIn". amb càrrega genetal,
cap a Marsella, via de Sant Fe-

ldem Ideal Esperanga, a 23 telera el
quinta.
Idern Ideal Cenad. a 19 faena Idea).
Avellana en gra primera. a 93 pesgatea quinta.
Ideal Ideen Pe7..Ina. a 90.
Idem en Moreda negreta, a 62 pesFdrs sac do 58400
Iden fdem coma. a 58.
Ata/dila mollar. a (-13 P oS S Cte S el sac
de 50400 quilos.
lli ha demanda d'ametlle Ilargueta.
Els vine segueixen aniMat.e en preus,
si be em fan peques operaeicus i els
proas san ala mateixos del metcat anterior.

CIAFES

D:spon:ble,

Vapor espanyol "Aldeena",

trànsit, cap a Tarragona.

Mercat de Reus
El mercat d'abir es cele ferga animat. sobed.at el de les garrotes, al qual
hi acudireu meltfesima "arree de genere, camenant a vendre's a 315 pesartes i acabant a S el aiutd, i encara
sease peguer-ae vendre batea.
Ametlla en ara llarguet, a 26 dures

Maig, 1316.
Julia!. 1342.
flatubre. 1410.

COTONS

. inc.

Octubre. 2369.
Deaembre, 2117.
Obertura Liverpool
Mala, 1362.
Julia!, 1331.
Octubre. 1409.

Octubre, 1450.
Ganar. 15.90.
Tanca

Cédulas argoutia^`,
Exterior. 73.
Franga, 6975.
Nova York. 46437
F.,panya. 3039.
Pulse-a. 23471.
Il-'landa. 11892.
11350.
SIU,cia. 17483.
r,rtugal. 2.34.
Argentina. 4300.
Monteviden. 4312.
Xile. :3730.
Berlin, 97100.
Ccpenhaguen. 24485.
Yehohnum. 2112.
Bélgica. 8095.
Nerucga. 25925.

per 100. 7511.

,aiarta. in • inquona. inc.

g- ,

Canela ardite Londres, (394 '
litem Belgien. S1'i29.
bien/ Espany a, 22.575.
Idein Holanda. 13575.
litera Italia. 7400.
hi p an Noca eYrli. 1405.
Ideal Pertugal. ine.
ideal Suecia. 297.
Idem Sitie-sa. 27375.
Riera Argentina. Inc.
Ideal Brasil , Me.
Idea) Grecia. lg.
1
Diem Noruega. 2010.
Idom Dinamar c a. 233.
idean Berlín, 007.
Idea) Viena. 2100.
ldem Praga. 4480.
Despees - Tanca
1-hurra. n9S5 dem.
Pesados. 22975 dem.
Liras. 7415 dent.
Delars. 1501 dem.
Franca g uiases, 27450 dem.
Mares. 007 dem.
Corenes. 2100 dem.
Londres -

eanca do valors

-

COMERCIAL

'''''17s/nr,
Linares-Almeria. 190.
_
Reus-l-leyda, inc.
Ciudad Real-Badaiox. ine.
Cédulas argent. triouvellesl. 243.
Interior Espan yol 4 per 100, 11520.
Cáceres arde. 79.

Borsa de Barcelona

amb earrega general, cap a Valparaíso i escales.
Vapor espanyol "Paulina",
amb ciment, cap a Corunya.

P,s principal o primer...
tns a un máxirn de 500

pessetes niensuals, per.
entitat nacionalista, si,
tuai entre eis ca:rers d'
Aragó, Rambla de Catattnyz, Fontaliella Lniria, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La Publicitat, Sr. L. J.

nteaat lletrat assessor al doctor Jaciat
Serra Coma al qual podran coasuliar
same limitació en tots els assumptes,
gratuitament, en la Secretaria de la
dita entitat tots els &loes, de set a
vuit del vespre.
RESTAURANT ROYAL
Saló do Te

cada dia te dantant de 5 a 2/.1
de 8, 1 dinar a lamericana, de

9 a II.

Fürica d'Orfebreria

Crida molt l'atenció una de
les escaparates ele la lasa E.

Anides per a presenta i taula'

FUREST, del Passeig de Gracia, 12 i 14, en la, qual s'exhibeix un magnifie assortit de
moradora de color, el eonjunt

Vendes al detall
Pieui seise competelala

4 - Portaferrissa - 4-

dP1 qual dina la idea d'un jardi
ezétic.
Melga

•

agregat dels Hospitals de pe,

Llobet ríe.
J. de
Consulta econòmica de 2 a 2. Rbla.
a

5.

'sh
dPa e7gpidael
Dr. Cor I 1 Vida)
Guariment radical de la fortor

1

Gola, Nas I Orelles. Consulta da
de les Flors, 4, prinutt

raie cozes;v. •
..
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iylanufactura d1 3 Gneres
de
Canat de Mar (Barceloaa)

11 d'abril de 1011

PEPITA Carreras, Modet, DiputaCh5 , 218,
primer segona.
Eat necesslta bona modista a Canaleta.
Eserlure a LA PUBLICUM', núm. 2000.

•

SALGO ALEMANY
MUGES FORTES

MAGATZEM per a llogar, Ile nova coas tracció ,

RNicIDA

Fürica de Productos CeihliO3
I Rajoles de Valencia 1 artl•

'A

frasco 4ptes-Asaltc,e8

des de construcció

•fartnacie•

Ptint

,.

nIenee-acsowesem nneennuesenn...me we

111!333 C
MT

rl E

Casimir Vi cens
s
tuTyinotimatamm:,--pzunnunemezms•
a, aa
lra

• ez.-1

Uministruló d211011121
J. LLAMUSI

3

e3=111=A

Muntaner, 28. prInclpal
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ralriaaw":7;
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(Arenes)

de O a

BARCELONA

El C9 Ceau !E

DE LLUNA

Despatx: Tallare, 72
Talaron A. 5090
Fabrica: Carear Benavent (prÓ
xim a la Traves era de Sana)

u
u
'Ea

NORD-ANIERiCANES
10 PESSETES DOTZENA
DESCCgrPTES A REVE.
NEDORS
1 CORTE VESTIT, 12 FTS,
Btsuterla variada a ama%
mal vista a Espanya, eta,
PAPER CARGO
1' • 5 LES 100 FuLt.Es
GOTS AIGUA, 270 DIU,
Descomptas a revanederi
SALDO ALEMANY
Vitamari, 47 entresol, 1. n
cantonada carrer Corts

Cura rápida

amarre Corts

400

erYiee:IMar,

• .7 4 024rtelt Tte

E:S31.7",

COSTES DE GARRAF
14'""7291b9=
.

TERR AMAR
LLACS I JARDINS

en

PARC HOTEL, Telefon, 341

p; A Q•

4

r\t:\

e

y
=52,23zemmem.

SITGES

,54.: de.*

c TiTAL 1 RESEMES: Més nc Lliores ester1i2es l3.0j3.939
Bnrce ona, Fjaça de Cataivaya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, Valacia, Paris,
!
24
a l'Argeiitina, XtIe, Perú, Mèxt i Uruguai
er3e2--zr:w.,)
CASA

PT

C N RM LONnIZI'S

i

,

«;\

3i07;.0 (113.1.2, tradf,Inl i

Maqcltest2r

ECCPAS

'......".."34XL,A,ArafflG671,43,,,Clal.KALLIZVARAA...A.3.1r17144,2316.44`.7177,121,9A,
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Teatre Novetats

.

ata44441
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'4 Gran companyla carnica dal

Fr.EDER:C CABALLE

I

•

•

Aviii, e.:I".r,U3. tarda a los colara de
suclra, a p, o. vop iists: La Rubia del
Fer-West; La eregrie do la huerta; La
Cae, del mimetre. !lean Friit ele la era I i rt 1 s.nyor
.a raer, rf.a:, rtale iri. Maria Ca-1'
tire nona de (Pm. 1. Lo Arsarianat
cese 1 prírícimi:s parir d a Pa coa.ar LA r.IONTERIA , prap.mvla. La i-aessals c. lolca ea un sp
01aaa r nirrpreteda par lada Lían'.
E2a 1 Irre riaad-20,
•vi- le ranii.d
Ar.;p3rn Saus
EL DUO DE LA AFRICANA
,
Icor aller rimi'), ¡PF., / la r e; ; e t a /1."P;me-ap, - rí c;ma ea
atattaa o íhurIlds, , Ial t
f / atIA n 2 (i,,J,Ir..1, 0,..3,1,t1 C:.:p
O cs.rasa a 1. r asy;: per a q uPt, ta
Luir
: T. Va*írrnia.
Orn9
psnt a. _ Lema, di1 0 15 . tanIa. a des
ESPAÑA ALECF:E
Mano/no la peque r
7/ 8111. ,S 5 .17. Tiniu.ssin-.1 prries• La Montarle. _ 1;11, a treo quar,s de
4 sane. _ 7,11 , a i.- s i n , (AlAN f S
A ver)1171 nt: la re', isla en Irrs c... ,
litenorite la peque i La Montarla.
Te-ro
dirs La rnen,'er(e.
te•-• da Tomas Borra, masía' deis
(avena, rs , tarda, La pr.nceza
Csarda.
, mrsires All 1 MaarrMte,
.
ARCO IAIS
Cr,t artraord.r -,r;. I' 'cent- hl ca Z.,
., ullS rr-- ›,,
M.U31.1 COM:,'.
TEATRE B.ARCELONA
,pcis da la c." "."' .3. - 1 311 y

3,500 A.
Aval, dimecres. larda. a les
Telefon,

GAR1D0 1 FRANCIriA
Tala a les dea:
L'era del dia:

9

.

A LA COSTA BRAVA
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A.F.C3 lilt3
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' 4 C.....t .:‘n renfre Fsnanyoi.(4
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le Primer actor i director:

Francesa aaarcan. Primera
aclotu, Elvira lauro
::
y a ai cumecres larda. a lrs Cin e . -

e

---------.-___,_
3
.3
E1 riii-to da OrG
1

f„.4444~~4444,,-,444.4444.,

Gran Teatre del Liceu
vuitena de prop
i
abonarnera, a dos quarts de t-Pal.
Darrera representarla de l'apera PR tres artes, del

.

rnp .

Pabissa. Aiae:anele.--DJ ir,ä, a
quarts de 11C1.1, 8¡sifiskj,
Dissable, darrera rearesettatrat,
Le La Walityria.

dos

444444444444444+44em
r§/a
nn••nn•n•n
cnirs

/ANG4

del
i
? Teatro de la Sarsuela, de
?ocia:la-id
4
1 Avui, dirnecres, tarda, a
' prens pu:llave
LA REMA DE LAS ?RAMFiA3

y
.-

AvIll. (11111Pfl,%. Tarda a Irs P
; 1

rre:i.a. c orcar ' r el -ne. 1•.:1,,a;:3

-

1 .ç.

• `.•''
I Pulan I NA P es,^la La berrea ("
vida d 'une dona dea. l Rambia).
a les 10, son:Se, I.XlI
N,'
c>
/
'
serà
. '
r rat,. díjeus , toril. La acuosa nit
de mirla. _ NI. I i'íits 1.s; 1,..•, .1.,
cr
1. eXITA

e

t .„7,.'

Vostè

atevi "

Vos!e sera tnevl!

f

4
:.e,.

rr111
21

,

'rt•

'revire Victöril

•

atitacia r. l'anejo I r. V/d11, II1PS.
irr,, play 1 Coma.
rptart: da mintr; : 1. hor de Invierno; e.
Le alsaciana; 3. Vaya calera-1 To rra In .
a tr,
reinpan e ra
quarts
dril, 1. Le citaeiene
Conehlla Puerta: F. POMO el Per-idee,'
Per Jdrettria /barrer 1 Ferrad Vol! J..
2. TIP,P Una de Ja rarsorda ro un ame
tres quadlos de lindos rfa ile, nautira rlri mrstre Guerrero, Colilla IV per
Amparo 1Aart1 1 Parran ValleJo t . (lemas principals paris de la rnmpanvla_._
Dilos,. granead% vermut aspara:1. I.,
tall tr.onstrai 1. La" Dogaresa; a. Ile•
milrena A, Alma de Ellos; 3 Cohiba IV. r
Continuas els abfalgS ei. la 'vísia Ja
•
aqui (riandr4).

.

s.p -,• ,

El niño de oro

e

aaitatY•al.'42-0444..v.,...±‹44;44.4t,
.1.1 3 144 4aate4avatat ti-e-mese-14e

.4711;111
p !,,g2
Companyla dc eomddla
at,• GUELL - TUDILA AS , .•
QUEFUND - CORTES
•
(Telefon 4134 A)
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc, matinee popular;

Gi an Teatre Espanyol

EL DIRECTOR ES UN
HACHA

CADA NIT

nil. a les deu:

EXIT COLOM!.

triomf de la campa-

0411•1111jfflaramomoasanomosommmumalamo

I exItäe de la eomadia ga_
nt pn tres setas, de Verde Amicha-

neull, traducció
fas,

voste serà nieva!

jI

k r971 f n
e

Iíi

r+044444.e.4441444CeeH+044

"

e

l

L'as dols eacitatrics
FfATAPER
i la genio) arlisia
RAQUEL i'AV..LEri
Cada dia, tiampor i
Raquel ffleiler

Gran Teatre Comtal

g

Série

, latiat44.14-(afalalattaalakaatte+Caaaatat9 .
.neeec-v.-tme-efe-zemee4eeee !

Dinmenge, 15 d'abril, a les
ffille (111 DIll. conaort popu. ,
lar per ECrfeó Graalono.

--C!NEMES-;j16 Catainnya

r

NOtahlea gulolett 4CIRDA I Irla TO1111ENTS. - Aval, d'aterres, g randals enrasa del Programa ASCRIA,
PrIncep escultor, preemststma Jota,
ve Un Ire i Tonaís Mrigan. EX1f:
Jaca, l'indomeblo, per 1'. V. hatirli.
VIdde per poder" per Margarita
Mark. _ lavaran: es. estrena. Val;
Mas comiese , per \hoy
x
In: sable, I esdevenünent Vany,
la película que ha revolurionat
els patinas te Nevv-York, Londres
Par;!, ROBIN DELS KIOSCOS Ro•
bln 1100 11" 'Mistes aaadelatt, 4.000
mare;, pr eJeclant-so lancera; el
Bel) C01t 11ff argot de mes de %dial
nalions de fradrA; ellifiris 1 ras
oi construits aspro--telsmajrin
PM per e ROBIN DELS HOSCOS.

'

gr

in

i sera el I2e.s

e

R r:5-*;

Trt.fte. a raes SON .
encrrInc
Remare-re,
or,
utartLiiPS.
tu
Pea

Curies 1 3la n sens, Quintana , T.

Quinana 1 n A2uirre contra Bg•
Arre7te. ez or..• nn. a cisleii3. endarres l Palau ctentra 4:113*
rucezsa

rT f l

PUS
L

PirairS

de p.:resa garant:fmda
En bobines o rodells de fu Iles
taladrades

e.

h-C4C4/44444.344~444.8444

Aval. diineeres. tarda, a ta
aura. ' do cinc. Dos grandit
7-v¡It, de r..lístil a cistella.
a un fithírt d'onze. Dos rxtrait•
Primar, a palo,.

ES T

::
I'

ARAN seto tac Frotan
'Avol Muirc-es Ial'Ilo i •
r
diosas ',roturases, esa ne Pepa flerlot , per Si g nare/ , el film e nkrite
Weebeeeeseee~,>cee44.34400 . >„
tat 006 trpue Ilestoc, la intereraant
'
1 El re) del °reedita, la da gran Pro;ma L'auto melote 1 la gra,103.1
I'Pel)lcula La sonyorete aomeisea
t per la celebre artista simula:1.
. s MASON. - Dame dijous estrena
•
4444444444444444,+.fflet.
w»
›. do la peiicuia CORS IIUMANS.

n

rinematowrafica pertany a
"Selecciona Capitoil", do
,aCi nal de Farra

Avul, dtrueere3, tarda u tat. Grandlo% sos pros rastra. Les paLlirules de
ar ument, Pepa Gorros, pel
célebre artista Slgnoret. El Rei del
,1`, grerinda , lil intereSsant Aria a la $
porta, 11 «mara Doa tipos Reo- 4
a Ido ; jornada de la Frin
am e - ''
imana . Defendre's o morlr , per Ed- .
e,` ille Pelo. Denla, Mil:HA, WILY‘.
; ii iSTRE11.3

Palacc Cine

•

Aquest a granclinsa en brd

•
e
I44,~4e444.144.44-Pee-X4+44

N tiran Cinema Rondo-tia

e4,.-.,

FrentO Principal PaISCC

Eambien1 actual.

44.-.",44,444.::4444.8.r.4444-44.44+4
P‘:',44,44944,reeeer+)044.5-4-4,49

9

quatre, nit, a les deu:
senfació de les mes gentils
listes i els millors números de
varíela/s. Cada dia, de set
dos quarts de nau: Aperitif
dancing a Felegant Fayer,
d'una a guatee mata Gran Ta•
bartn amerlea. Tzagans Tin
dall.

ESPORTS

han ressuscilat l'obra mr tI ra d'En 'Duna-as, aaapiada a

e

Icapezisla

frin 3332 A. Tarda, a dos guara
de

,

MARIA ANTONIETA

:s uprema erPacid (IP Vernii n0nl 11'4i: ira Diana 'Carotina.

•
X,
••

Asalto, 12. - Propietari:
Franersc Bux6. Director aras.
tic: Francesc Perezoff. Telia

LA MODERNA DAMA Dt.
LES CAN.EL/AS

i

Ana, dimecrea tarda i nit, n,..
f Gran:, programPs. Projec- e.
+ cid (IP la notable pel.licula 5:
.1 LA CENTORETA RIALLES
a,./, Les cdldsaals atrace.ona
; ti:My Plcardy, jonaleur a
ET JAOT
Y, parellaUN
1
(1P halls exaties
'
flanni a larden, escultural a,

.-1a tii. dimeerce. La joia dar l
Lucrécla Borgia (primera
jornada:t. Estrana de Dos
bons ocells. L'esplendid
drama La marca del valor i
tina lnnocent aventura, per
Ja xamosa Vjvian Martin.

en.

Aalli, gran esdeventrnent:
1-1:xit de la magistral pelflicula històrica

e

.4

. . 0."e.. Fi 7 G. , ile
1,1 .' i sr .- nij 4 ,
..

7
,

I_A_DORALY.)
GCL'allEU nr. VANIETATS e>

0«l
-iV

Corra . : : .a Islernacional de %arlo
Prans atraccirss
1. I
f A. VIP., di , ,',S, sit, a tres quaris
a, d a .11 u. e rii,1 pregrams. 7Cous .
rehuir. recurro pan: 1. s.m(onta, ,
1a".:.1,,irlla 01 diestra d'arenas.
, 7 ,la pan: 1. Pum- orna, e
e ri,,,,
1. Ile bu : ,X- la parras ele hall, Los
es
uno; 3. /Vira 01,3a I el eet n
,,...., e, nc3ntr,c; :. C.1132116rJ Fabra; P.
y i irn fi i a Evi2ore. 1,e3ezat<- Orden
• •«
›.: pi
iti,
ali.!: 1. 1-in:: ',,,,:a; a . C:.roln ra:1
,. .1
2 Yee,..,.
, In'!',', ele la nole
tab C7l11-'..›
ea'
,
4,
0 _ al JO , t r :2a, g reacanar
OL d •
líPsahat 1 Ora taoc, Ihl, Ji hall, (1,1111/5.
e
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e PALAU DE LA CINEKATICRAPIA

,

EDEN CONCER1

Placa de l'Angel)

ra+4444444e4444444~444,
.2.444444,44444.4e4~44~
NAZ/lADU i VALEAND

ARIG7OCSIATIC SALO

EL riIfiD DZ. ORO

Moret.

1 TEATRE BARCELONA

nYia
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eee,te4,44« b4-td. tleetAtet444r
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Gran

,..A

1

/

Josep Las

1

4.

Yi"
g"4:

,

• t >24-atat14-Ne4eattil-ta44.a-44e4ate •,

',-y...+4-34eci,t44+eze•ceee-e44.444.
X
'l'entre Còmic
2.`
9

V

(Cala dla iterada mas)

4 tia, Niña Pancha j
II I /17 _

g

:

Corspanyla de vodevil I granas
espectscies de
SAFITPERE I SCRGES
n'In-mi- a artrau,
ASSUMPCi0 CA-3ALS

A

Companyia de sarsuela i la
opereta Pinado-Ballestee r1.

per

4

,
Y

!

KURSAAL

del (La.

e

:

•

eec-f,,c444 4<4.**44444444-04-;:s

LLS

Cinema Princesa
Granria Laa-cfana prop la

norni Marina

1 GiPlERIA fdOU

A y a 1, climenres. Defensar.sa o
morir, 3: La inarqueseta es defcnsa, El jockey, Gansa ajuda
ningú, Parisette, -1 i

Oran -zarniira gitana" al se
i gon arte. Decorat non (tatas
esceaagcals senyors Gaatolls I Forn3ntlez.
rana, ajota> larda 1 nit i FEXIT

rfiusIC..H A

L'avis a la porta, La senyoreta
vi g iles,
El rei del gimnas
L'auto mofan..

at '

. 1.1 brate er.treinas, Usa Inlanua. 9 La centella ardentma en tres ac1.5 les, de gran exit,
Wii FRIT.TA Lb' ra LOCA
le ;rt , a l e , cleu:
L'entren,3 Una ingenua 1 e Tepe,
5.(deci3 del sane; en. 3 zete5, el
s,g,',n ni, ‚1,111 Cl aos realces On.9 g n nal d'U] Jos p M. Cro.r.adi,
El. ratii0 LE 0470
«.,..

c

EXIT COLOSSAL
[1 "Iran I riolí.f Cid I;t cdmpa
nyia

.

't'ailanto, de iala-

tcatri,

g 4' y

1

rt,;, 0u,. la.", :. r .- 1";,11'1, AP e.'.'. 9'.
MatIllEe a - '•
' •", ! da, a 1 - 1',

a,.
9 .5

, •r

y

,

1r
. p. , . s

y
-,

Es despataa a camptaduiaa

‹,44,,,,-4,44444444444,4,24444.44 Diana Argentina Excelsior
•2 Teakre
Avui. 3. Defensar-se o morir,

Neu

. . •• ,Canapanyia ele eartuala

Compenyla de sainets, 1,3 :Pla .
opereteS I recaes. _ Direc,..:- e....
re 'crea Llu:s T. Plaurente. Mes.res
clírreturs 1 conreriaour, Jcsvp {..5pf.:a . Antom 1...Mala 1 Jusa aull. - e..
.V.,11. dl,nr•re.:,. lerdo a I., P. _

legre Cata iä billa 4

d'En Juii Vallmit lana. Per
no Ósser tretze.-1Derala
jaus, larda: Esperiaci,s per
a infante. La ventafocs.
41 Obra predilecta de :s infarde. Nit: TerVia Calalay /lista. Carida i Francina
La m'uta nupcial.

Teztre

a:c

!rr---;

Ld

En

blues che fulles en llaçades
En estocs per a viatge

Cordlr;ols csçcciErs als rua¡crlstes:

te4.444~44444444444444444
Monumental -Feiri- Walkyria

Avui, dimarres, ParlseLte,
4 i 5 episodis; Besada; Ets
hornee de l'Osst, per WiIliam latinean; El domador
de Ileons, Itlodcl de dependents.-Danta, dijous, estrenes de Parlsette, Ii i 7
eplandis; Jaok l'Indomable,
per \Vallan) rtuspn: Cor domat, La gelosia de Baby, i
nitres.
444444444.441+4444444+04;.

Je MILLAT
Santa

Agueda,26-28

BARCELONA
Proveidor de les grans empreses
de ferrocarrils, vapors, hotels,
sanatoris, etc.

