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Oblidant-nos voluntäriarnent de l'exemple de moltes gratis
eintat s d'Europa i Ameriea, ens plan de trobar dins l'any une dies
en k gneis la ciutat trepidant i sorollosa es torna quieta. La invasió
Je la ciutat pel silenci que ens ve del ce! i de la terra interromp amb
une, hores de repòs l'agitaeió que ens volta i ens penetra.
Aquest parèntesi sileneiós té delicies tuca pures. Quan s'apaguen
els sorolls del tràfec urbä i les cridòries dels bornes, velera millor la
ciutat, la humanitat, la natura. En mig del silenei ens adonem de
maltes coses que el soroll i els crits ens amaguen habitualment. Els
MI,: es fan més aguts i més clara, i un sentit intern ens permet
d'e,eoltar les veus sense so_ que ens pugen de la profunditat
Noma nostra i que ens arriben del món exterior.
No heu pensat mai en l'enorme munt de sorolls i mita i esgarips
paraules y enes que a cada moment cenen damunt dels homes, cera
una pluja d'inutilitat El soroll ens allunya sovint de la realitat
mes viva i ens fa estranys a nosaltres mateixos. El parlar i el eridar
san moltes vegades esplais instintius, biològics, que distreuen l'home
de les feines fecundes i de les idees perennes. El soroll i la cridadissa
stin com l'escuma del so.
Benvingut sigui ' el silenei en la eiutat... Tots els qui, no
fa gaire, trobaven en la quietud de l'acrópolis de Barcelona una de
les excellóncies d'aquests carrerons nobilfssims, han de lloar la
tradició que estén per unes hores a tota la ciutat vella el silenci del
barri medieval. En les hores silencioses, els cristians troben l'ambient
adequat als records de la passió del Crist, i tots els 'tomes hi poden
trobar una clariana de repós espiritual, que rot servir-los per a
mar mes i per a comprendre millor la eitttat i el món.
En el miracle del silenci s'obren araplament lea dues grana reses
de l'ànima humana: la contemplació i la meditació. Els ciutadans
que vitten els dies de l'any en una activitat sorollosa i apressada,
en arribar les hores quietes podran reposar-hi com datnunt d'un
•
.
«ad.
Que les curtes hores de silenei en la eiutat serveixin per a
enfortir el sentit de la vida, el gust de raccié, l'altesa del propòsit.
Que serveixin per a posar l'atenció i l'amor en aquelles helles i
bones coses que les trepidacions, les remors i els crits no ens deixen
pereebre. I que serveixin també per a fer odiosos els trontolls sense
finalitat, els sornas innecessaris, els crits exeessius, les vena perdudes

en la buidor.
Entra el silenei a la gran eintat, i atura les manifestacions
la vida tumultuosa. Entra el silenei a les places. i als carrera, i a les
easek de la gent. Sapiguem saludar aquest hoste, sapiguem traetar-lo
dignament, ara que ve a fer-nos companyia, en una aturada del
nnst re camí.
A. ROVIRA I VIRGILI

Informa :ions de «La Publicitat,
•e
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Víctor Ferrand camino Europa
Vet ací Víctor Ferrand campió d'Europa. Han calgut
gairebé vint-i-cinc
anys de boxa activa a Catalunya
perquè un pugilista català abastes
una distinció semblant. Castella amb
Aatont Ruiz, 1 Basdnia amb Pauli
L'acudan, malgrat tetar un cens putic insignificant al costat del
are, abastaren molt més aviat
tate nosaltres l'honor d'un campa,
na: europea. Catalunya es pot yantar. pena d'haver estat el bressol
esportiu d'Amoral Ruiz (puix que
fr' ací on l'actual campió d'Europa
de pes ploma va aprendre de boxar
i (12 donar els seas primers passos en
la ,arrera que tan brillantment ha
la' ,,t coronar) d'haver proporciona . a L'acudan l'oportunitat desdere a campió del pes fort en vencer
e s la nostra ciutat (que és la de la
ac..insula que ha vist mis vegades
en el seu ring el campió base)
Erminio apana.
•
l'era així com Uzcudun va guata ar el campionat del pes fort—que
e• el dels mastodonts del ring—,
Fa-rand ha obtingut el del pes aloca. mosca, que és acaten on catan
tlai s ificats els petits bolas bornes
St.' no passen de ' les 8 ‚tones
(a• 912 quilos). I emití com Paulf
esdevenir carnpió vencent a Spatlamunt d'un ring, Victor FeeT' '1 ho ha estat vencent Fescoces
Elk y Clark damunt del tapet verd
de la International Boxing
Pera aquesta hei de triomf no rebiaza els merits del costee petit boCariar. Si Es ben cert que ell no ha
ilaneut batee l'antic campió en lluita
franca i noble, no ho és menys que
alzó no ita estat per culpa sera, sinó
p erque Elky Clark no ha pogut o
no ha volgut cornbatre anal, ell.
(.al mostrar-se, en principi, eneala de que hom pugui devenir carniola sense combatre, però en el cas
de Ferrand calia que, cona s'ha fet
fins asma fossin respectats els reg lamente. Ara que no hi poden llaves perjudicats, es poden modificar
aquests reglaments en el sentit que
hom dernanava dies enrera a Frau1 a Bélgica, no sabern si amb
mires a afavorir llurs candidata o
4 per a donar a l'adjudicació deis
Iitel s de campió unee normes diferente i teòricament ',tés lògiques.
La carrera pugilatica de Víctor
F errand, catalä i fill de Barcelona,
escalat menys en els rings de
ras a costra que en els i le restrapser. Franca, Anglaterra, Alemanya,
Suecia i el Nord d'Airica ham estat
el teatre deis seus millors èxits esponjas. No fa pas gaires setmanes
que Ferrand ens explicava. a la Reda c ció de LA PUBLICITAT, les

Fum

Full de dictan

El silenci en la ciutat

seves proescs per aquests mons de
Déu. Ferrand es planyia principalmena en aquesta conversa, de la
fredor que envers ell havien demostrat sempre els esponjas catalans.
—Val a dir—afegia--que no sé per
quina raa mai ins mala estat possible d'igualar a la nieva terra les performances que he portas a cap a
l'estranger. Penso ésser el boxador
mes petit d'E.uropa, i us puc assegurar que en els meus viatges no
he l robat mai un $ol borne de ring
que no em passes d'atas quants centimetres...
Inquiet, bellugadis i home de
man, Ferrand no ha pas hagut de
menester ni managers ni mentors
per a anar endavant en la seva professió; dl ha sabut arel/tire la maleta quina li ha convingut i presentar-se tot sol a Londres, a Colònia
o a Estocolm, per a donar la replica
a qualsevulla ataría local, i no cal
dir que l'home que en aquestes condicions no ha estat arreconat esportivament, és perque porta dintre una
serie de qualitats fisiques i morals
dificilment igualables.
Pede l'esmentat no ha estat sina
un dels handicaps que Ferrand ha
hagut de suportar durant la seva
carrera. Ferrand ha hagut de limitar, a més a més, i gairebé sempre,
amb ei desavantatge de/ Pesa puix
que en la impossibilitat de trobar
adversaria de pes igual adequats a
les seves condicions, ha llagar d'acceptar-ne d'altres que avantatjant-lo
considerablement des de l'esmentat
punt de vista, l'han obligat a anar
mes en11à dels limas que esportivament hom podia exigir-li per a fer
un anee airós. ¡Val. per exemple,
Ferrand, vencedor dels campions
d'Aleraanya i de Suecia dels pesos
mosca i gall, es batut i fa match
nul, respectivament, amb el dels peano ploma dels dita paises, als quals
tornava, per cap bala, uns sala

quilos.
Hi ha dance. en els meras que
han portat a Víctor Ferrand a Fassoliment del campionat d'Europa del
pes mosca, una remarcable dosi
tenacitat i de perseveranea, que sAn,
al nosti e entendre, la conseqüancia
practica més interessant i mea digna n l'ésser imitada pela fiestees espels qui 110 ho án...
portius i
A. VILA

Les Arts
I

En s comuniquen de Badalana, que
en ana finca del carrer d'En Lledó, a
la pan alta de la vila, ha estat deseohect un interessant mosaic roma dun e
set/e metres quadrats. en ~U bon cstat de conservada.

IMMIntneentli

UNA PEPITA EXPERIENCIA
—
Tradueixo literalment:
EIs "calets" que creuen que els
exercicis de depurada, de ttexibititLord Birkentiead bou l'invitat al
xaca6 i d'enriquiment a que ha estat
dinar que ha douat l'Associació de
sotmes el cataba en els van anys dar- Marxants de cigars. Després de l'acera AO11 una cosa abusiva, esdevenen pat, lord Birkenhead encengué un
cada dia mes rara. Pera encara, de cigar de set polzades i mitja
tant en tant, en topcu algun.
•Ilarg, que pesava dos tercos d'anca.
Ahir per exemple rag tenir aques- 1 despees d'escoltar les paraules del
ta sort. Es tractava duna senyora president da l'Associacjó, fea un
que, nattiralment, no feia sitió re- discurs sobre el comerç del cigar i
flecta les °panana dels bornes que parlà d'una manera divertida sobre
ajuma a proa sea— pare, marit o ger- la sena forma preferida de fumar.
mana
El president de l'Associació di—Si, si, molt bonic, pera escriviu gué: Estera (eta uns considerables
en un llenguatge artificial. 'rot so- treballs per convencer el ministre de
vint treta) en els nostres diaris i revistes paraules que no entenc, que Finances que una reducció dels drets
sobre els cigars és una necessitat per
em cal endevinar...
el comerç. La nostra intenció
— Es molt possiblc, senyora, es /roa ajudar
i augmentar la renda
possible — vaig fer tan amablement es fomentar
socom vaig saber—. Pera aquest feno- nacional. Des del 1899, els drets
raen us ocurre també amb qualsevol bre els cigars han estat apujats nou
dels abres idiomes que creieu conei- vegades, i el resultat és una alannant
baixa de la ~minucia de cigars. En
xer...
—I ca 1—va ier la dama amb una el dia darni el públic ha de pagar
aproximadament un xilling per unça
rialla espléndida.
—Tindrfeu inconvenient que en fés- de veritable cigar que fuma.
Per cotnenear el seu discurs, iord
shn una petita prova?... No res...
gilestió de cinc minuts.
Birkenhead recorda que quan tenia
Afortunadament la llibreria era divuit anys era estudiant a Oxford,
aprop. Vaig allargar-hi els dita i vaig i fou en aquella epoca que, en el
prendre el volum de "Trois Contes", curs d'una excursió que amb uns
de Flaubert. Vaig Ilegir lentament un guatas afilies fea a Dinar fuma
parell de planes de la superba "Le- els primers cigars. Aquella capes
gertde de SaMt Julien allospitalicr". sena els millors que he fumad en tota
Després vaig invitar la dama a ter- la meva sida. Eren uns cigars de
ne la traducció mot per mot. En va- tabac francas i costaven un penic
reta trabas prop de trenta la signi- cada un. Totes les persones que
ficacia dele quals ignorava totalment. realment comprenen el que es un ci—Ola be. As clar! En francés... gar i que tienen un paladar capee per
Encara que el parlo correntment i a tenir idees dares sobre la materia,
que a París m'entenen a totes les retasen d'admetre que aquella que
botigues, no el posseeixo a fons—
fumen cigarrets o la pipa siguin
deis la senyora. excusaat el sen Ira- fumadors. Aquestes persones tenen
da.
un paladar groller i era i potser te—Ne, no; ne us feu iHusions.
per comptes de paladar alguna
Aquest fenomen que ara he tingut nen
cosa. Pel que fa referencia als
l'honor de fer-vos remarcar és més altra
si són
general del que imagineu—vaig res- fumadora de cigarrets, tant
tenen naba en
pcndre-li—. El vocabulari de la vida diletants com si en
conant és extremadament pobre; dos forma desconsiderada, puc di c que
cents mota apenes. El da la litera- al rneu entendre no san dignes d'atura es torea mes extens—j val que tenció. És només l'home que fuma
ho sigui! Volea que iem la mateixa cigars que es pot dir que és un fueaper:erazia amb aquest voluta de "11 mador serias, pera, dissortadament,

Fuoco", de D'Annunrio?

—No; Er sordina pitjor que del
francesl
—Aleshores, aquí tenia "Tigre
Juan", la darrera obra del gran novetusta Pérez de Ayala. Va?
—Va l—respongué la senyora amb
una petita esperança de revenja
Vaig llegir dues planes. Ili vaig
triar dotze paraules i vaig proposar
a la me y a amable adversaria que les
traduis. Només va encertar la traducció o explicació de dues. Li en
varen restar deu d'inexplicables.
—Si, nataralment... Ja ho veig...
Ignoro moltes paraules... Pera si les
llegeixo seguides dins el text sempre
eialevino mea o menys el que rolen
dir...
—Angela Maria! Endevineu, deduiu
—vaig replicar—, pera reconegueu que
aquest exercici us es força mes faca
a base dan escrit d'En Josep Cerner
o d'En Joaquim Ruyra, i cerco expressarnent dos exernples de prosa rica.
—Potser Si, pera es que els he llega tan poc I
—El secret de tot és aquí; vós mateixa l'acabeu de revelar. Destineu a
llegir en cata là el cinc per cent
l'esforç que liar destinat a llegir en
frentes i tetes les dificultats &separeixeran. Ninga que vulgui entrar en
contacte amb la literatura del seu
idioma, pot prescindir d'un aprenerttatpe. El fan els franceses, el fan els
anglesos, el fan els italiana... i l'hem
cj e fer nosaltres. La sola diferencia
és que els une el fan amb mis co mod it at. amb Inés auxilia sacia% i pedagògics que els altres. rolla tela.
CARLES SOLDEVII.A
131111811111111•1113111111111111111•3131111
Seguint el costura tradicional,
demà, Divendres Sant, no

es publicarà el nostre diari

riimounszmumenue

Les Lletres
Acaba de sortir el primer quadern
del segon any de' "Cultura Valenciana". la interessantissima i acusada publicada de l'Acad è mia Valencianista,
de•Valencia.
Conté els articles: "A l'entorn de
nostra Itengua", per Joan Beneyto Pes
rez; "El Palea ilel Real", pel P. Huís
Fullana; "Almofois de Xàtiva" (comentan d'un passat g e de la "Crónica
de Jaume I") a per Julia Ribera; "No-

tas para la historia del arte valenciano", per V. Castafieila ; "La música
del misterio de Elche y Oscar Esplä",
per F. Figueras ,Pacheco; "De l'Epistelari a Llorente", per Josep Calveras"; "Influencia del catalaa valenciano en el habla dialectal del reino de Murcia", per J. García Soriano; "Els tres escuts de la capella dels
Reis. a l'ant ie convela dé Sant Domenee", per J. M. GimEttez.

WHIPPET
OVERLAND

E u

E.
salle

EINNV11111)19MMOIN113111111111{131111{1111111flIlillIgl111131MIVUllINIllegifIlialtUentRigZ.

,01111111111111111111111411/0111n111111111)11)11911111111111113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/110

CRONICA

21
; <

COMENTARIS
A

té un ministre de Colar:ice que no
fuma ni cigarrets, un ministre de
l'alances que si be fuma molts cigars, 110 en fuina cap de l'Havana i
un primer ministre que no es treu
inai la pipa de la boca? La vostra
situació, honorables metal/res d e
l'Associació de Marxants de cigars
i productors deis més botas c;gars del
món, t'ornes la pot resoldre el socialisme. (Granas dalles i aplaudirnents.)
No he pas traduit això per donar
una idea d'alguna cosa tipica. Anglaterra és el país dele discursos, de
les conferencies, dels cursos i de les
mil formes que té modernarnent el
costana de pujar sobre una estrada
i parlar a la gent reunida al davant.
En general aquesta activitat es important, pena avenada. En cana a ele
anglesos excelleixen en retratada de
sebretaula. San una mestres consta
mata i el millor que tenen a dir seas
ocorren havent dinat. En realitat un
fan Inés ene aprofitar una situació
els cigars són molt cars en les condi- que és la millar que te l'heme durain
cions modernes.
el dia. Amoixat per una bona digesReferint-se a la imposició sobre els tia, el coll acariciat per la tinta de
futn d'un bon cigar, el cafè i el
cigars, diu que no és ell el ministre
encarregat de fer el pressupost i que licor al devana (borne es torna un
ignora els propòsits del seu conega ésser amable, obert i cordial. La insobre la materia. Pensa, pera, que telligencia se li desperta, es torna
el ministre sed un jutge indulgent tolerant i veu les coses d'una manera
de les necessitats de tots. En aquest ampla i llarga. Els conservadors
punt—diu—tenim mea de guanyat, cap més dur s'espongen un rnoment
percaté Mr. Churchill fuma diaria- i els socialistes més inflamats s'ament una gran quantitat de cigars. paguen una mica. Ja sé que un dinar
no arregla res i els que en deuen
(Grans aplaudiments.)
Les demandes dels comerciants de estar mes assabentats a llores d'ara
cigars—diu encara—són absoluta- desea] ésser els marxants de cigars
ment dignes de considerada. El sen- de Londres. El pressupost de masible període de baixa de la indústria tee Churchill presenta un Mica de
es produí quan esdevingué impossi- més de trenta de Iliures i
ble el produir un auténtic cigar de l'hora és dolenta per a abaixar les
contribucions.
l'Havana al preu de sis penics.
Aquesta és una suma que un heme
JOSEP PLA

Vorigen de Colom
I.Jnes 'm'yes dades)
El recent reportatge parisenc
del nostre colnaany Domènec de Beta
muna sobre l'origen de Colom o Colomb, ha alçat sin moviment de mirinsitat ben viva. Horn ba recordat la
darrera campanya de "A B C" per
fixar la patria del descobridor. Entre
els comentaris que han suscitat les
afirmacions del savi pera la tesi que

en resta mis afeblida, de les discuades fi»s am, da, potser, la de capolar
que Colom era gallee.

"La Veu de Catalunya" ha dit, daque ha avançat el nostre corresponsal, que espera la publicació del 'libre amb els secrets sensackinals que l'autor ens promet. Confessa, pera, que les raons aelduides
fins ara no san gaire convincents.
Ha són molt mensa, en tot cas, les que

vant.les dades

hom allega per a sostenir que era
gallee. 1 afegeix que coneix un amic

que intenta demostrar en un labre de
próxima publicada que Colom no va
venir mai a Barcelona.
Tatabé reproatieix la riostra ideamacia una part de la Premsa comarcal. Un diari parisenc ha dedicat
aquesta qüestió dues columnes en la
seva primera plana.
Avui MIS ve a mans un diari espanyol de París el mes prestigias que
s'hi publica en llengua espanyola,
el <leal ens eón publicades aoves raons
extretes de la comunicacia de don
Lluis Ulloa a la Societat d'Americanistes de París. Extractem d'aquesta
ressenya:

"Ele argumenta a m as documen
els quals basa Unís Ulloa-taden
la seva conferencia sobre la nacionalitat de Coima, eón dividits en dos
gratis grups el primer, relatiu a lasrigen de Colom') en si matear; el segata relatiu a la persona I a la vida
misteriosa del descobridor atas d' aparèixer a Cardaba per primera vegada,
l'any 1486.

Afirma el senyur Ulloa; que -I

Relacions cordials

Eugeni Xammar

sempre poded despendre per a colapiar un cigar amb anella, aquella
anella que inadvertidament sentare
hom pot oblidar de treure. Car hi
ha una gran diferencia psicologia
entre sis peales i nou penics, que
és el preu d'ara. Un Imane pot pagar
sis penics tantes vegades com volgueu, però Si ha de pagar nléS, estigueu segur que degenerara cap a
la pipa. As per això que jo crac que
és absurd de mantenir una taxa que
pot destruir una indústria. Desgraciadament, la qüestia es exclusivament financiera i el Govern es troba
davant d'un any molt desaraciat.
Mr. J. H. Thomas s'aixeca a continuad ó per parlar i féu un discurs
burlant-se de la mattia de fumar cigars. Després de remarcar que no
havia assistit en tota la scva vida
a un dinar tan desioteressat cona el
que s'estava acabala, pregunta als
reunas: Quintes possibilitats té l'Associaci6 per resoldre els seas afers
anal) el present Ministeri conservador? Quines possibilitats té, jo em
demano. anal) un alinisteri que con-

cognone Colom°, que apareix en als
documents, no és conegut en cap llengua. Colemo—diu--és una castellanització culta o gramatical de Colom,
aixi com Colón es la cantellanització
vulgar o popular del mateix nom ca-

tan.
Afegeix de passada que ex nstl, realmetal, una edició catalana de la carta a
Santngel i que Vedició castellana es
una bella traducció del catala, que no
és possible que hagi estat feta sinä
per un antantic escriptor castella, pera no pas per Colon,.
Després de dir que Colom dt un
antic cognom aragonés, pera sobretot
catalä des del segle XI, després mallorquf, afirma que hi hagué Colonia
secretaria taitas, comerciants i marinera a Catalunya i a Baleara sobresea. Afegeix, per exemple, que el Colom que salvia Ramon Llull del marSir! a Bugle, no toa genovès, sind ca-

tala.
Entre aquests Colom hi llagué cavallers, les armes nobles dels quals
eren un colom de plata damunt cama
vermell. Lluis Ulloa demostra' que en
la filigrana del paper (relamas ateagrafs del descobridor. hi ha un colon',
simbol dels Colom catalana. El Colorada" flanes de Gennva no era noble.
Fis Colombo italians de Cuccaro tenien tres coletas en el seu escut.
descobridor d'America servava el secret de la seca personalitat, i per abra
canela d'armes personals, car el aolom denunciava el sea origen. D'aquest
fet prevalen les f amo ses armes constituides per una banda d'atzur damunt
-cama d'or, que cap historiador, fine
ara, no ha pepa explicar-se. Afegeix
l'historiador peruà que són les atares

de la familia materna de Colom, que
devia ésser Sa Porta o Sa Costa. COlona va introduir-hi alguna petita variant, pera conserva sempre la batida
d'atzur damita camp d'ata que consta
en els vells nobiliaris catalans martus•

La presentació de eredencials del nou ambaixador d'Italia a la
Cort d'Espanya ha tret novament a la superficie internacional un
fet d'indubtable interés: l'afinitat que lliga Madrid i Roma. Aquesta
afirdtat, cona assenyalà discretament el marqués Medici del Vancelles
en el seu discurs protocolari, ti'ha palesat ja en /es mútues visites dele
monarques de tots dos paises i en els pactes signats. Ara, pecó, és el
rei d'Espanya qui, explieitament, confirma el corrent de collaboraeió j, encara Inés, en determina les causes. "L'afinitat politice entre
els nostres dos països és cada vegada més notòria — ha dit cl
Mortarea en el sett discurs de resposta a l'ambaixador italiä. Teta
dos aún decidits defensora dels principia sana que cavallerivolament
han eixit a l'encontre de determinades idees errònies i han centrarrestat i vençut les tendències nefastes que amenaçaren la mateixa
existencia dels Estats moderna".
Les reials paraules que acabem de transcriure confirmen, druha
banda, que l'amistat entre Espanya i Itàlia ha estat reforçada per
la coincidencia de Ilur estructura política actual. I, d'altra banda,
ens mostren l'entusiasme amb que el monarca participa dele
"principia sana" vencedora de tendeneies nefastes i determina.lors
d'una eollaboració inter-estatal cordialissima.
No va errat, dones, "El Debate" quan assenyala. a base d'aquest
esdeveniment, raparició d'una nava diplomàcia, sincera i
crits. Tot aixa—conclou—prova l'origen català de Colom: pena hi ha encara tras provea També podem des'afta r l'enigma de les "sigles", amb
les quals signava Colom. Eins ara han
estat indessairables per a tets el/ U:3totiadors: són aquestes:
s.

S. A. S.
X. M. Y.
Latistoriador pena darla dues explicacions d'aquestes tetes dues
catalanes. Els antics noales—deia—i
adiare els plebeus, inscrivien en les
sigles les inicials dels nona de Mas
estacia lment eis de lea mares o de les mullers. Així pot llegir-se
les de Colom en tres scntits: Sa, Sa.
Sa, tres vegades el cognom Sa. La X
correspon a Christoferrenr, la Id. a
Maria, la Verge, representant el nom
de fonts de la mare de Colom. La Y
devia representar el nom del pare:
Jaume o 'Vago. Per abra un gerrnä de
Colemb va dir-se Diego, castellanazacia, o millor sud, dissimulació de
Jaume. El seta fill va dir-se tamaé
Dire, no pas Domenec cona el pare
del llame de Gènova.
La segona explicacia de les sigles
és basada en el Mime, tan divulgat
a Catalunya en ternos de Colora. Na
oblidem que Lltill creà l'"Ars Magna", o lógica geomótrica, els signes
de la qual són, talment, cabalístics. En
aquest ordre, dones, entren. segons
L'Iloa, els triangles de lletres de les
sigles que hem citat.
El secret de Colom el justifica el
savi peala amh una rió personal, ele
es reserva per a revelar en el seu l libre. Pera hi ha encara—diu—un altre motiu, tant o mes poderós: la
ca!, d'Estat. El rei Ferran no hauria
pactat mai el descobriment i la congaesta anal un catalä. Catalunya era
aleshores un anal peral per a la po!flira de Ferran. Falta nomas vint anys
que Catalunya havia fet ama guerra
encesa contra Joan II i contra el mateix Ferran. princep jovençà, atestasres, car no ii penionaven la substitmció de Caries de Visita. Ferran. astut
i calculador, sabia tot això i haurta
volgut esquivar qualsevol risc.
La confusió amb el llaner genoves
transparentment el savi pena. El, veritable nom de Colomé, que
és catalä, fa en liad: "Columbus", i
vol dir exactament el mateix que l a talia Colombo. En les edjcions de la
carta de 5493. horn va parar comete a
no traduir Colom al l'ata A l'any
1504, pera, Si/acio va escriure en llati
tes cardes de Colom 1 traduí Cofunabus. El bisbe Gustiniani, genoves,
llegir aquest nonas, recosa, que hi halas, a Genova, un Cristbforo Colombo, probablement absent de la ciutat
aleshores, i va creare que devia asser
aquest el descobridor. La semblança
del nom, doncs, va fer-lo errar. Un
altre analista gcnovas, Gallo, al qual
hem retreu com autoritat en favor de
la confusió, va escriure a l'any
per' el sea llibre va publicar-se en
Fany 1772, mentre que el "Psafteritan"
de Gustiniani era publicat eta l'any
/5/6. Aixf, dones, no pot atribuir-se
l'origen de la invenció a Gano.
Penan Colom, el fill de Valmirall,
protesta sempre contra aquesta confusió; pera com que el seu pare li
baria amagat la veritat sobre la sera

patria, no paginé declara quina era, i
dad ve el misten que sobre aquest
punt hl ha hagut sempre mes. El mateix error de Gustiniani han anat reacanale Oviedo, Gornara, Casas i
molla d'altres, i per ajad) ha pogut
arribar a avio.
Hi hr una altra rata encara. Colom
mai no va dir-se a si mateix Colombia
Tampoc no va signar mai Cristi:aforo,
sinó gristo-Ferrens. Aquqest nom Es
purament simbòlic, i no pas el sea
nom de fonts. El nona veritable el revelara D. Lluís Ulloa en el seu ata-

xia% labre.
Abatas d'acabar la conferencia, l'historiador pelma refuta Fautenticitat del
testament de 15oa i la ~osada frase
que /van fa dir a Colom: "A Genova
azar( néixer i d'allí vaig Radie»
Aquesta adulteraciú bou introduida en
is.

el segle XVI, en el qual en foren introduides melles d'altres. Des de l'any
1583, molts descendents de Colom negaren l'autenticitat d'aquest testament.
I cal, finalment, recordar que el Consell de les Indies va prescindir-st
guara va dictar la sentencia de l'any
1609, en el plet sobre la successió del
"mayorazgo" fundat per Colom.
El públic que escoltara aquesta conferencia—acaba dient el quotidia espanyol de Paris—era doctissim. III
havia els professors Capitain, Rivet,
Vernaud i altres membres de linstitut de Franca. El conferenciant fou
felicitad amb un gran entusiasme.

El

procés de

Colitar

El procés de Colmar,
seguit pel clergue alsacia Haeky contra el

redactor de Le Jous.
que tasavis acusat de fer

mal Helsey,

campanya antifrancesa amb diners
tnanys, ha tingut
iliaca desenllaç inespera l N0 ens referirn a rahsolució,deelley, que era fácil de preveure. Esta
referim 'a la reconciliació dels dos antagonistes, eta la mateixa sala de l'Audiencia. L'"antiírances" Haegy ha victorejat França; el mil/tic ha cantat
"La Marsellesa"; Heisea i Haega
salan donat la mi; aquest ha rebut
liii ram m'ab chites de colors francesos, i aquel i lis acceptat algunes
d'aquestes flors que li ha ofert el seu
adversari. Per a arribar a aquest resultat hala Le leurnel ha estat dedicant, durant alguns das, asta la seva primera pàgina a presentar Haegy,
Forganització Heimatbund i tots els
autonomistes alsacians com a ventas
a ror alemany. “D'on valen els diners?"—preguntava, encara, amb grosses titulars. en donar compte de la penúltima sessió del procés de Colmar.
"D'en vénen els diners?" pocha&
preguntar. encara, amb molta més raó,

ara que el sets redactor ha estad absolt. Pera, com podrà preguntar-he
després. si s'ha reconciliat públicament
amb aalsaiia venut a Aletnanya? Cczn
palea explicar que Heises' hagi accera
tat d'estranyer la mi d'Haegy. si realment anuest és un enemic de Franea?
La incomprensia de molts franceses davant les aspiracions alsactanet
donara origen, si perdura. a serioses

complicacions. Hi ha gent que ‚'in"

diana, avui, clavare de fess imaginaris. i re-piso a les peticione autonomi s tes dei s alsacians ansah injiíries. Sedem?,.
d seva la mana
se sent allanyada de Franca.

Converses
filològiques
(CORRESPONDENCIA)
A S. V. M.—Na creiem que els que
diuen Xuri és que condemnin Nano;
i si ho fan, s'erren. Nun i no is. COM
diuen mea be. binó una forma dia-

lectal comparable a llortensi en front
de Horünsia, o fuemori en front de

mamaria, etc. En una Mata de neme
de sana al costat de Concepci,i, Hoadserrat, etc., figurara N'iris. no Varé:
certament: i, signant un document oficial, caldrà posar Nlicia, com
el que es "die Francesc posara Fraeseesa i no Cese. i el que es diu Joaquim. Ionquim i no Quiftt. Pera si a
un Francesc a un Joaquina a uta Iosep ii es permita de fer-se dir Cese
o Cisques, Quifel o Quimet. Pep o Pe.
prt o P‘, , per que una 'Nimia no pe
dra frase dir ?S'aria
P. FABRA

AQUEST NÚMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATI V A

pljoue,
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INFORMACIONS
CAMBRA MERCANTIL
Tartics tninimes banciiriea

servei informatiu de la Carnbra Mercantil dóna compte als seus
associats i camercianta que ha estat
publicada la tarifa de cond.cions tninimes bancaria aprovada pel Comen
Superior Bancari, la qual regiri a
partir del dia del present mes dab11.
La nova tarifa introdueix medifi..
caciens diver ges en ramerior de 6
de novembre darrer, tant en l'estructura i ordenació eotn en alguna dele
tiPus mínima fixate.
Els epigrafs que ea'refereixen duna manera especial a operaeions essencialment mercantil, eón el3 3egüenta:
• El 4, principalment en la part que
és refereix a pagament de eremita i
traals arriectitrats per eempte de companyies, a les vals eperacions sets
si assignat els tipus següents; o'25
per ion de rimport del curó: risas
per soo de l'impert te al 050 rer
seco del pagament de dividends pansius. i l'i per roen per devnlucicns de
capital.
L'epigraf 6, relatiu a la negociació delectes, i un dels que fou mis
impugnar de la Tarifa previsional per
acuesta Catnbra i almea entitats, Conentrernig rraltrea, les modif cacin
eeüenta: per a fixar el ü pua
fauebranto" es distingeix entre els
xecs de Ballee i els almea efectes üns
a S dies vista o st diee data. 1.
eerd amb aquesta divisi& a'establei.
aten mínima amena es tracti de piares
bancabloa de la Península. placee busrabies de Palma de Mallorca I Me.
• lfila: places baneables de Las Pa.mas

i San a Cruz de Tenerife; places aemibancables i places dels grupa Ai
11). Šha suprimit la comisare d'acceptació amb el minimam de 0'25 pessetes
per A los Iletres que no sigu:n a data
fixa o a la vista; t'ere es mame raug
-mentdlospr iude
"quebranto" per a les lletres sobre
places bancables no &unidades en
Bate o banquer. De toses manePes se
suprimeixen els mil:in:urna que, en
concepm adindorniciliació fi guraven a
la tarifa provisional f que oacillaven
entre 0'25 pessetes per efecte i 690
per leo del valor de l'efecte.
L'eperai 2. sobre efecies documentada, estableix una comisaió completnentärin a mea a Més del "quebranto" i distingeix segons es traen
defedes sobre la plaça o es tractl
defectes sobre lea altres placea
L'epigraf 8, efectes sobre la plaga,
estableix una comissió a cobrar en
els efectes no compensables, a mis de
'interim, riel o'so per tono del valor
de refecte.
L'epígraf II, sobre girs, planté quasi els mateixos tiptia de la tarifa proeiaional, reduint, peda el tipus per
a les places no hancablea ni semlbancables. •
També queden modifica'a alguns
deis tiras carresponents a le: ordres
de pagainent compresea a repicraf 13
i igualment ele de les transferències
compreses en repigrat 14.
El mateix que de repígraf anterior
pot dir-«e del 15, relatiu a lea cartee de crédit, i el. 16. anbre garanties,
aval: i aceeptacions, res t a redactas
itmal que la tarifa provisional afegints'hi a aolament l'obren-amo que el

•
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SOLER 1 TORRA GERMANS
EEe
. ANQUEFeS

Ramb'a dels Estudis, 11 i 13, 1

B011311tCA3, 11
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Paguem el Cupó

número 47 de les accions "Foment
d'Obres i Construccion3,

S. A." a rz.(5

de 25 pessetes, lliure d'impostos

VALORS A TERME

BORS1
Nord. da 105'15 a 10515 j 105.30.-Alatant,
F de 1035 a 104'05.-- a F. C. M•trop., 48'00.-Autbmnibus, de 7000
0.
a 70'15.
BORSA TARDA: Nord. de 10540 a 105:00 i 105'85.-Alacant. de 10430 a 10420 j 104 -50.-Orensea, de 32'25 a 3220 i
32'30.-G. Metrop., de 5950 a 59"25.-Auttamnibma, de 7050 a
7025 i 140'85,-Chades, elte 570
a 573.-Interior, de 6065 a 8985 i 6975.
BORSI NIT: Nord, de 10620 a (0'i5.-Alacant, de 10470
Ini . 85.--Au s ti mn i bu e , de 7100 a 7115.

B

COMPTAT: Valors no inclosos encara en el butlletí oficial
2765

rie.se

Sevilla 1953 . •
SovIlla ExpOiden3 .

Malura . • . .
.
Sabadell
1911
Barcelona TeartiOn 7%
Gallega d'Electrlena t 694 .
Gallega cl'ElectrIcItas Bons 6%.
O. n e rs1 Trarrtvtes 6% . • •
Tramvles Dare•lons 8. A. 1052. .
Acciona Tramviea Prereranta 7%

OSCO
97'85
91enn
106'75
95'n0
162-50
g4'75
PeJed

T'orees Motr/us 8% 1923
Mohns Bastos 6% . .
atunlelpla 6% Trans- P. C. Elvrlš.
neme ritpotecart Urugual.

95'75
9675

55'75

sama'
97`e0
lt VOS
0755
93'75

/Lidies ris vatencta 8% .
'St oll "Aalimcl • 1374
nena sarta . . ...

aran
aa:ne

Vides . .
Menardes
Itons Unid Salinera
Ilidrogranca de l'Ebre .

v7.23
101'

I

ARTICLE
4
MERCAT
ERCAT

fisgaos

ISIga

1373
1 taas
atala
11'54

ialg . , .
-cumbre .
..,...ainre.
Nova York 31121'9 • • •

11
a
A
5

.7/04
0 va 1
tiata
1119

5'92
2'16
1'18
5'eg

/tala , . •
,eternore •
........”bre
l Nova York atare . . •
Sucre

to.tt 1/4
17.3 8/4
15e 5/4
15.9 11/4

lama . , .
1stfOst. •• .
Londres .1( ,octubre.
'obenque.
1
Sucre

5.57
ala
101
!re?

5
5

16.11 1/4
17.3
16.10 1,'.7
15.' 1/2

3/4
2 1/4
2 1/4

lama . ,
uliol. . .
.rteullsre 1

bomba Calaa p a; r a ...

BeaLloce basa 11...

1/12 1/2
127 1/2
176 1/8

Moresc 1451e • . •
ftl/lot . •
Xlcago
1 >Atener'

70 3/4,
76
79 1;2

,.
Wat[0539
1npni
Liverpool 1 Octubre.

inat 1/2
10.2 3/5
5.1e 1/5

ON/S

'
•
.
.
•
.
•
.

54.17.6
14a1.0 •
301.15.6
996.12.0
ea. t a.0
' 57.05.5
20.15.6
20.00.0

DE

Llobregas. ... •
Faces Extrem. o And.

FARINES

55 a tie
perca..
bstr• local ..........ca "
-3250
a 84 1/2
Corrent
PR "
4-Lira Blas,* Camella .
33 a 34
CO " 66 1,9
blanda current Castella
55
84
30 " 36 1/5 Palia_
35 " 35 t/9 •Pieua en peasetes rec de 100 quilos,
clausuz. carro Barcelona)
55 • 80

152 a 134
100 " 110
90 " 57
54 " 56
55 "

LLEGUMS

1/4
5/4
1/4

54.1531
.1515.07.4
105.02.4
995.02.6
, r5.05.5
91.11.s
59.16.5
. 09.55.4

1.15 5
1.10.0
1.4
15.3
3.5
2.6

2.6
1.3

Vapor espanyel "Santiage
López". amb rä.rrega grneral.
eap a Avit&s.

nagarem

el cupe núm. 4'T de les
miaus

LLIT; littrIA7

FOMENT D'OBRES I CONS-

cercha. per
a Jardf. Gran

TRUNIONS

Expostcld

has. 2.

a 25 pessetes

ante desriatx
de la Fabrica
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6 $ a 100

DESPULLES
N'amero 3. ...
rittrnero e.
seponea...

.
•
.

35

20 SI " 23
20 " 9t
18 " 19
(('reas en pessetes ele 80 quite"
saC, clamunt carro Barcelogal

.
Terceres...
Quarsee... ..........

Mennt (pelusa)... ... •
•
Segonet...

-
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Per a aquestes festes, tenim un
extens assortit de

Un

arnb

7a8
.
2 " 4
l'ala n'Irguen .......
4 • 4 1/8
Palla curta... ...
F3lita d'oltveri.
.
padella
(Prztis en pessetes eta 40 quilo'. daama/ carro BarrelOna)

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
Ordia Ext. o Man. nott
21 a 25
Likp »oLa
5g • 30
Titus nous
.••
Veces noves Manga.
Fases noves pala ...
43 " 44
l'a y una nous pata ...
5f) " 30
ovni Urgen 1 comerme
21 •
Clvada Man. o Extrem
(preus en pessetes eh 100 q uilos, Atnb
tac, eamunt v5ip( origen)

19 a 19
17 " 19

[Ce : n
aear
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BORSA E FARIB

BORSA, MADRID

•,••C-'

e••••n
Intertors.-.. 50'40
Amorttuable 4% ... 5425
Ateortltzable 5% ...
Exterior 4%.

Londres. ... 154111 sts'el

N
p onvi irea rriti 25535 25'53
:6125:4:77: 1 it 521,5'.00:
13
1i ¡D14:4:;:gat:nlmcmai....,....e.
45i 45(/'28
Kepanya.
Suolás
..
re
uesir. L

Ea " ita
(Preu3 en rala la en/artera de 70 dares.)
" 60
Faves ~envere.o A14.1.
ESTACIO M. 8. A.
tense ese, damunt carca Barcelona/
50 • $ 1
EaV011s Eltrem.
19
48
Favons estrangers
(Sopaos)
12
1/2
"
43
...
veces Camella
42 " 42 1/2
veces isagarra••• .
01 de bist: 3 el* ferina.
Veces Andalusia.. ... .41 1/2 " 43
GARROFES
•
36 " Sr
49 a gro
.
TItus.• ..• ••• ••• ••• •
••• •••
ESTACO ROM)
et) " 41
Me gla VlOarOC
50 " $ 1
ISONGETES
:sean
(Veme)
4s ' ' 47
Negra alatatera...
105 5 105
.
r,otell•
46 • 49
u,'wra lila
72 • 73
e
de /Me: 5 ße (ar/nra
... •
Mallorca-. •••
.
41
•
44
•••
F:1,191a
60 " 65
.
Pral... ••. ••
40 ^
•
•••
Mallorca.80 • 80
Crgel) 1 Comarca... ...
.le 42 quilos, acuse sac.
p rense iM reis ca:ro
60 " 05
•
•••
PEL MOL'.
t /llenen_
barcelona)
50 ••
despeo
Un/enser. NI clasie.

40/53

491'55

Suecia... ... 51809006
Rumania ... 1565
Portugal
Argent.na...
609r.
B r asc
G
Alem anys

BORSA DE LONDRES
!e
. ..
n te.% oTaorIL
Franca..

Isios

Espanya

34;076
30546
3,66

Dinamarca..
aten..

..1043 3 3
168'5
-341025

Anatr:4.

Aurenzlna.roo 3anelro

4736
ati
506!
1904
4756

nte`eleo.

emenos
Portu g al ..• •..
•..
Va/peral/ti..

CENTRE COTONER DE BARCELONA
LIVErrpoDL
111 .1 ,11

anterior

11. l F.
756
7011
71111 ,
700
j_ 791,
0 0.

745) 7551 ?ti \ 776
ve 1 555
737
inM
1 r.
ero, 752
757i
745
54; __Tul 1'711 7811

1

obertura.
era nn telegrama.

g

Alca
Balan
ROSA YORK
Tanc• anterior
Obe Cura.

:amares telegrama.

0.
1, 1r;

1455
, 1450

Tinca.

u 1408

-Ate

t
111.

al

t

a

1

a

,

1

M.

os 1
1465:t
tata i 011;2"- Sida'
4471 106
d 611
1 442o
1480 1484 •
14 121446,

1437
A4111
.

1457 104

I

Salas

NOVA ORLEAN8
Times an'orior
.
Obertura.
8egon telegrama.

Tanca

1401) 14.7.3

111.
1455

use !

14451
1141;

14211 1473

1 4 21

1441

0.
44551 1475

1455 teee

Ales

itain

Tanca

Aloa.
Bon a

Pocens.

...........

¡seo

sebtrioUnt
'alienar

I
ase"
lp
i232

-fase tase trei
S.'
o. I- M.

-2531 -1889-9715t,

ros.

ters'
1530

DlePos41111.0 EN PLA134
Gooci MuldlIng

Ley

Port

let

95.6a4 11/8. contra
MIL . .
arrlb. al % EE. UU. en un lagost
I sma man
u des le Ftr
Arrlb. als EE. u.
.•
8.000
Verldea • Liverpoal . ,

-• •-

Pradsterefteia,

eakellar 1

1555

1555

Alelanie l • Tanques del dla
0.
D. 1_E _

ALTRES GENERES 1

»are

Cleser

KGIPTE (Liverpool)

Tanca anterior
obertura.

see0 •1 u-legra:114

ARRIBA DES

1

I:

CCAENTB 1 CARBONS
. . aamn•
i 99'25*
11u14. kepan. 6 1$ 96755
l.l. Salinera 0.Esp.1100'25*

mate.

1

anreorraueue

Miro: 8 % .
" 7%..

55 a 39
este.
lul le a
06 " 27
Poma remolona pata
27 " 991
'curto e coco ...
•
Carlos de Inda/ ... •
SO • 27
, (cua n usaeles elf 100 ,9u110,,4.2112
P
ser, qamunt sarro Barcelona)

tav,

10.9 1/1
15.2 5/0
5.10 5/11

Des del dSarts

OTJA

i

CIGRON1

I roncat

Metano : Londres
Colare rematas .
3 Meso..
"
Eatany rotar/cit.
3 meses,
"
Pism rorrplat .
1 11014, .
"
Nyeller n emplea
.
lenül111.

c) En determinar lee deus amidablem a voluntat, sobre una o diverces canonades, d'esser possible de
terra, per tal d'evitar l'efecte des
metalls.
Setena.- Els treballs, dictamens,
resultats i idees que la celebració
del Concurs proporcioni o suggereixi erran recollits i publicats en els
volurna recopiladora dels treballa del
Congrio.
Vuitena.-Als coneursants que he
serà lliurat un doctament en el qual constin els rennsttato positius o negatius obtinguts
en cada un dele experimento realiteats.
Novena.-E1 Comité Executiu del

..„
„..
Sade
Blanea sr fitr. 44/45 .
Mane! ar. itt 45/50 .
Blanca ar. alf. 5 1/54 .

ARROS
alatisat••.

Blat
Xlcago

del Centre, núm. 1
Davant del Gran Teatre Lleeu

Rambla

DIVISES

alOreße Plata-------- rodi t'airea). 1 Manas.
tiren Leen 2 amarra.
oren estranger... ... •
Clvatla Extremadura. .
••• •
tiviuls flanes
E/estola Aadaluzia... •

3

F, Mas Sard à
Fills deBANQUERS

CANVI
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Vapor be l ga "Arminco", am)'
rärrega genera!, ep a Sarr
Mufa del Ródan.
Vapor espanyol "Fr rl i a s I".
amb c a rrega general, cap x
Cette.

Tarifa especial de P. V. número lt
de la mateisra Companyia per al trenaport de materials de construcció.
Aquests projectes podran ésser consultats durant les hores hàbils d'oficina, de deu a una i de quatre a vuit

cutiu de l'Expoeició. En general
consistiran:
a) En el reconeixement de la situació i prdiunditat de diverses mines d'aigua, determinant Ilur contorn i al per elles Pas ta o n o P as
-eacornt.
b) En la determinació de la profunditat de diverses masses de plom
en un pou que serà construit a refecte. les caracteristiques del qual
coneixerä únicament una persona la
qual tindrà anotat el número i profunditat exacta de lea Masses ele
plom, aquesta anotació ti guardada sota envelop lacrat 1 aquella
única persona no assistira als ex-
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Palma. Con.elgnatari,
MarStima.

xos.

Apartat de Corrcus núm. 1
TELEFONS ( " 30 A.
4531 A.
NUMS.
4532 A.
.•

cadors d'aigües subterrinies, nadonals i estrangers, al Concurs que
obre la Comissió especial comerlada pel Comite Executiu del IV Congres Nacional de Rega.
Segona-Ela sauna que desitgin
prendre 'part en el dit Concurs hauron d'inscriure's a la Secretaria del
Congrés, Portaferrissa, 2 1 , principal, Barcelona, abans del dia S del
vinent maig, manifestant per carta, o
personalment, llur nom. edat, rirofessi6, domicili i nacionalitat.
Tercera.-Els experimenta i treballa tindran (loe primerarnent en
una finca privada que serä determiada al seu, tempa, i després en els
terrenys collindants amb l'Exposició
anexa al Congres, aituats al raro
de Montjuich.
Quarta.-Els concursants rodean
valer-se de tots ele mitjans i sistemes que els plaguin en la realiteació de Ilaus treballa, mentre siguin
de la mena dels cridata a concurs
(pendols, vergellea, vareteo, etcètera) i els ladra constar en el moment
de la inscripció.
Cinquena.-Els saurio de s coneixeran en absolut el lloc cine haurar.
realitzar llurs treballs.
Sisena.-Els experimenta a realitrae, a base de la determinació de
la profunditat i direcció de les aigües i de llur caudal. meran especificats en el aeu dia. pel Comité: Exe-

Vapor espanyel "Freiza0
amb cärrega general, de Tar
ragcsna. Consignatari, Enrip
rreixas.
Vapor espanyel "Rey Jai
me 1", amb eärrega general, d5

Tarifa especial de P. y . número lo
de rEeplotació de ferrocarrils per
l'Estat, iinia d'Arila a Sllarnanca, per
al transport de cales. cimenti i gui-

amb compartirhents de llog r.er des de 22 ptes. anuals

.0.4444.0.0.1~4.0.>+e-1-04%

Bosch.

ver sen.

CAMBRA CUIR A SSADA

DEUTE DE L'ESTAT
Interior 4 % A. • 6969 *
09'40
c.
3.'5456
O.
60'5n
E.
59'50

ITIANCOMUNITAT
F_mprestit ts
. • 711.251
1920. .1 74'5e*
C. Zi. Comunal 75'71.
OIPUTActo DE EARCELoNA
ProvIn. 6%. 071:

10D

venciment 15 de maig propvinent

MARSANSBANK

Santander. Consignatari, Ibarra
Vapor eepanyol "Tilafran
ea", amb rärrega general, d.
Huelva. Consignatari Rbrati:

A la secretaria del Foment del Treball Nacional es troba a disposició de
totes les rsones que desitgin consultar-los, un eaemplar de cada una de
les tarifes següents:
Tarifa especial de P. V. número
29 de la Companyia de Camino de
Perro del Nord. Reglamentacioni

Queda oberta la negociació deis cupons

Direcció tclegräfica:

Vapor espanyol "Cabo Sacaeärrega gePeral, dp
In!",

CIONAL

Culos -Us- Cavi - Viatm
Rambla Canaletes. 2 e, 4 Barcelona

iV1 ERC AT

DADES FACILITADES PER LA CASA
0/
JOAQUIM SITGES PADROSA
779/
TaNQUE•

els treballa realiteats pele concursanto i lliurarà els certificats a que
es refereix la base anterior.
Barcelona, abril de 1927.
FOMENT DEL TREBALL NA-

VaI DTS

per

EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENTRATS:

menarà el Jurat, el qual apreclarä

.A.

Deute Amortitz4le 5

COMERC

IV tongrés Nacional de Rego ne-

SeU9

i BORSA DE ,BARCELONA

eiss
entarnent Valencia
Sevilla 1920 . •

"ami goa/

cobrament del 623 per ZOO, de
port de reperació in per menos rentera
La Cambra Mercantil pesa a dinassociats 'Tiesta
posició dels
nova tari fa.
-"La Gaceta" del dia a d'aquest
mes publica una R. O. del Ilinisteri
d'Hiaenda per la qual, d'acord arnb
la petició e l'Assoriarió d Ernpeese, de Trareport de Viatgera
Autormabil. es resol que el canon a
pagar pela conceasionaria de ett-veis
pública ap aanribils a'abonarä cada
trirdeatee (luan el sen impon a aatisfer en rada Delegació
sigui de ao a seo pesarten rnersuals
i cada aernestre quan no panal de ao
pessetes mensuals.
IV CONGRES NACIONAL DE
RECS
Concurs de caurfa o hidréecops
(Barcelona, maig de 19a7)
Des de fa molt teinps que ocupa
l'atenció «lela tecnica restudi dels
procediments de captura i deterini:
nació de les aigües subterrànies per
mitjà daparells i präctiques rudimentàries (rúa immemorial, i amb
aquest objecte va celebrar-se a I-lannover, l'any 1911, un concurá de baci/ogirs, i àdhuc es va constituir una
Aasociació permanent per als estudia datemälica del fenomen, com es
va celebrar un altre concurs a París, davant una prestigiosa Comissió nomenada pel Govern francea,
posteriorment va obrir-se a Anglaterra una enquesta encaminada a
determinar el valor objectiu de les
präctiques tradicionals.
Guiat per aquests mateixos propisaits i amb robjecte de contribuir
a la realització d'estudia de tan gran
importäncia präctica, la Corniaaidi especial nemenada pel Comile del
IV Congria Nacional de Regs, ,e1
qual ha de congregar a Barcelona
les mis rellevants personalitats de
la tecnologia hidrológica, convoca a
roncurs palie da sauría de tot el
12.6n perquè davant un jurat nemenat d'entre els mateixos congresaistea, i deapréa davant el públic assistent a l'Exposició, ne sotmetn a, les
múltiples i variades preves que els
seran propomadem per tal de formar
juí de llurs fiacultats en relació amb
els tres problemea fonamentals que
presenta la determinació i qualificació de lea siguen subterräniee, in a
dir, el traçat topogräfic dele cerrents, la profunditat de les capea
acuiferes i Ilur caudal.
Convocatòria i bases
Primera.- Es convoca tinta els
saurie, hidrbscopa, bacilogirs i cer-

B.
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suescalecis
Ptall.

Parceles. mea. . . .
rerineulft

inertes, trimestre.

si.ierka Platina.
Mires Pal101

n

ir- •

7'30

8'60

(lBSF.IRVATORI METEOROGIC DE LA UNIVERSITAT
ItARCELONA. - Baròmetre a
•
: a! nivell de la mar : 763.2, 761.1,
inillibars; 1017.5, 1014.7, 1013.9
6.
sures. - Termórnetre a
•
-ec, 13.7, 17.1, 16.0; humit, ?,
- i 3. - Humitat centésimas de
:• ?, 49, 5 3. - Direcció del
NNE., SE.. SE.; velocitat del
yr: • 3. 8, 4. - Estat del cal: seré,
, acre, quasi seré. - Classe de
Ci.-St., Ci.-St. - Tempera•
extremes a l'ombra: máxima,
ta
minima, 10.2; mininra arran
te,,!. 74. - Oscillaci6 termométrica:
- Temperatura mitjana: 149.-cent del vent en igual periode:
2;3 quilòmetres.

pr
7
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A. BORDAS

Plaça Sat. Anna, 7.
DEL GRAN CADE MONTECARLO. - Si
--esenciar la magnitud d'aguasi : rofe, aneu a l'estrena de "La
Montecarlo" i seureu els efee-caiiionats pel cuirassat "Neptuno". Aquesta peRicula es . Seils dubte,
la composició mes brillant que s'ha
fe: /iris ara.
FSTRUCCIO

MOSTELLE
euci de raim sense
e fermentar. - Per a es..
tómacs delicats.
"I Ctrcol Odontològic de Catalur: s'ocupa ativarrient de facilitar als
associats el compliment de la cir.r de Sanitat de! 4 de iehrer
encaminada a reprimir el come,:
t9xics i fixant regles per a la
les far-.
-.ió d'aqueSts en

r

oroposant-se fer arribar al geneixement de la classe el re'.: tes gestions que actualment

PasiUe Laxants Prats

MAJEsTi r, POTEI,
I RESTAURANT
Sons especials per a bodas
1 banquets

-`ELL DE GUERRA PER

e

LA P11111.TMTAT

NÇA D'EXPLOSIUS. - Dis- -me ve es constituira a la sala
ticia de la caserna de Roger -le
• un consell de guerra ordinari
-;2 quqe ha de erute i fallar la
i nstruida contra als paisans En' -net Artal i Dolors Planes Ma--ocessats per tinença d'explo-

PARAIGLIES CARDUS
Portaferrissa, 10

seges amb els altres. S'entaulà una
discussió en la qual intervingué Llorenç Salvat, que fou agredit amb
ganivet pel Sánchez, que li produi una
ferida al front, i dates més al canell
esquerre.
Immediatament fou traslladat el f erit a la infirmeria de la arase) on fou
eurat de primera intenció.
Avisas el jutjat de guardia, aquest
acudí a la presó i prengué declaració
als protagonistes i testimonis.
El ferit is fogainer i esta processat
per amenaces i atemptat als agents de
l'autoritat.
Les ferides que sofreix foren qualificades de priásabstic reservat.

O STELLE

Silo de rairn sanee
fermentar. - Regularitza la digestió.

El scnyor Tomás Morató i Pon,
apotecari, gerent de "La Optica Modama". ens prega que fern constar que
no te res a veure arnb el subjecte
del mateix nom autor del fet del carrer de Sant Ramon.
JOIES. VERITABLE OCASIO
objectes usats de totes olieses. Preu fix Tallers. núm. 4 1
AGRESSIO SALVATGE. - Ahir
f oil auxiliada al dispensar; de Sant
Martí na Dolors Penya i Massaguer,
ee2 nys. casada, la dual está embrassada. Li foren curadas erosions i
contusions a la cara, pit, espatlles i
les
vent-e, de pronòstic reservat,
quals Ii fiaren causadas pel seu galant
marit Francesa Escotar i Marsal,
26 anys. El salvatge ha desaparegut.

flote'
Subur
si-rGKs
a

cobert

ATROPELLS. - Agusti Partagas
i Trullas, de 45 anys, fou atropellat
irr un automòbil que fugi.
El nen de nou anys Joan afarcet i
VilaSsar, també ho fou pel camió número 10.0.14 B.
La nena de nou anys Isabel Escandell i Jall, ha fou aixi mateix per la
camioneta 12573 B.
Les ferides dels tres són de pronòstic reservat.

l'any precedent."

Lis indiscutible autoritat del
doctor Ramm en agitasteis mat erias china gran valor a les Set'AS mandestarions, que els
agricultors han de tenir molt
en compte.

MO STELLE
20.'

de raint cense fea.

mentar. Alimenta mes
que la llet i s'assimila
Esta cridant fortament
cid el grup e,eultaric alleehric
del perforo Narciso de F-anoe,
que Pa i h rxrai a nt al "hall" dels

magatzerris Jorba.-

7,

v,rrutni: edenes'.
Cl.,.

-Nrcistairc

1Arra n 14

UN PROCEDIMENT NOU PFR
A CAPTAR. - Ahir fou detingut al

mercas !le la Concepció el captairc
Antoni Aguado i Mili:in. de IR anys,
el qual per ter llàstima als transefints
es treia una pist la i se l'aptintava al
cap fent veure que anava a suicidarse La pi stola estava descarregad.a.
Fou posat a disposició de l'autoritat.
-Malalts del mor: NEUROKARDIN
Per humanitat féu córrer el prospecte.

---

arreplegat pel tren, quell causà la traetoma de l'hünier esquerre, la se 1
dr eta i contusions a diversas
parts del cos. Ingressa en greu estat
a l'Hospital de la Santa Creu.
Antoni Fernández i Agudo, de 32
ei
anys, fob agafat red tren,
qual li talla la cama esquerra i Ii trenca

MONT-CALVARI, Arenys

AGA.FATS PEL TREN. - En
r ere Tuvils i Rihes, de 31 anea fou

g

Rry-,t, cln la 1 b- ly rr e,4 a!.. 7

LLIBRES ESCOLARS

A P7I g TA OUF: PS

LIA SI T ("IDA R - Na Maria
irla arnvIlot. de as anve, soltera, artista de "varietés". vol ué suicidir-se
ll ca un taxi i rama estava en marica
ineed ima pastilla de si/taima u corros
lneressi a l'Hosnital Clinie. El
diagruastic és de pronòstic reservar.

g

o

LA INFLUENCIA DEL CINE:VA EN LA FANTASLA INFANTIL. - En una escala de la plaza f !el

Teatre, ésser trohat un va gas !ligas i amordassat amb un mncador ; va
declarar que anava a portar escombres a un pis i que quatre hornea pistola en mi, l'amenaçaren i el Higaren.
Però aviat es va veure que tot era
producte de la desbocada imaginad()
d'armen noi, inilrrenciat, sens dubte,
per les pellicules, car va confessar als
policies que l'interrogaren, que com
sigui que per pujar havia fet funcionar l'ascensor i no va saber fer-lo
baixar, per a evitar que el renyessin,

na2
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els articles de Camiseria i Corbaterta de més
novetat que la Moda exige( a preus baratissims,
comprar

acudlu a les

Cases BELLFORT

NT 28•;

Pies. 4.90

Camises pit popelin, 2 colla i punys, a •
Colls de fil, de seda i de piqué a • . .
Mitjons seda, dibuixos novetat, el parell .

" 0.85
" 1.45

Cinturons de

" 2'45

seda, Gran moda, a . . .

Lectora amable: aquests dies, com As natural, no
poden ocupar-vos d'adquisic i ons a les tendes.
Mes, darrera el fet grandiós qua suara l'orbe cristià
rememora, la normalitat torna de nou; arriba el moment
que vos penseu en si mateixa.
Pecaríem d'excessivament pidolaires si 118 preguéssim de recordar-vos de la nostra casa després d'aguastes solemnitats?
Tenim molts models, atractivols en grau extrem, per
mostrar-vos, i abriguem la seguretat que. si no tots, en
llur major part us han d'agradar.

Corbates de fular i creap6, el més nou,
" 0'95
" 2'95

des de

Mocadors sanefes novetat,

la

maja dotzena

Les Gases que venen a preus més reduïts

turre? 1 (ail l lltirros, 3, 5 I 7
(,. 11 ESE: ics, 2 dad de íLçi cia)
01741,

I

apellä al recurs que l'havien lligat i
inenaçat
Com que l'esmentat noi no té pares.
ni tutors, ha estat posat a disposició

de la Junta de Protecció de la Infancia.

prcndre amb tota uonflanea,
es la que es ven a Gracia, a
la Granja del carrer de
Vcrdi, 56. Aquesta Itet es
garalteix que és PURA I
SENSE DESNATAR. SERVEI A DONIICILI SENSE
AUGNIENT DE PREU.

PROTECCIO A LA INFANCIA".
- Ahir a la tarda, el nen de del anva
Adria Fernández i Alvarez, as ilas en
anuell establiment. caigué tot jugant i
suld In luxada del colza dret amb
p robable fractura de l'extreivitat
radi. Ingressà a l'Hospital Clinic.

Demaneu a tot arreu

MOST ARNAUTEU
Pr e5e-nts de PaEcur
Freus baratissims
Gran assortit
Cristalleria Esteva, R. Catalunya, 95

A OVERTIMENT

Preguem

a

tof o ets

T. S. F.
AVUI SE SENTIRAN PER RADIO
LEE ' 3 tE ! AS" LA 7ALIE'i Al
L.ARRErt DE LA SIERPES, DE.
SEVILLA, DURANT EL PAS DE
LA PROCESSO

Es posa a como:antela del mena
que asan, 4..hlous saut,
dio ßarceiona retransmetra, cte salt
nuu de la ii.t, des ce Jevälla, les tau
celebraues corn npiques "saetas" can
iade,s durant la processó.
S'oirá el cant d'una "caeta" ami i

La llet de vaca que pod'au

DESGRACIA A LA 'JUNTA DE

Fe r, q m rnrum, e

T

:/ALLA A LA PRiSO. - A
Model es registra ahir, al
:in sagnant Suecia.
en un dels patis en el pasla 1 els presos, i un d'aquests,
il tat i • diana, Regia un paSc Ii acostä un altre
--nat Ignasi Andreu Fermataprocessat per resistencia,
. que no llegis i que es pas-

Fabrica: Valencia, 213

carro de cale per cada tres
carros de sulfat amimic que
ven, la qual cosa no ha impedit
que la baixa de consum d'aclobs
amoniacals a Alemanya sigui de
mis s de 250.000 tones de solfa t
d'amonfac en els ültims mesos
de l'any 1925. en relació amo

UNTA

F t amonedes I carteres, etc.

Llorens

ministori d'Agrien] , itea, al cioetor Ramm, sot e-secrerari d'Estat, manifesta que:
"L'ús del sulfat amónic com
a adob, ha produit racidificacid
deis sals, amb greu perjudici
de la producció, podent considerar-se aquesta desgracia
com a imputable als "pecats de
guerra", suposat que les fabriques d'amontac construidas durant aquel i tràgic período, són
les que han proporcionat el fertilitzant que ha produït la malaltia que afecta la terra. El
radical àcid d'aquest adob no
es assimiliat per les plantes, 1
s'acumula al Al, augmrintant la
seva acidesa o produint-la si no
es acida, i es necessari per a
sanejar-lo, agregar m'IQ o emprar adobs alcalins o neutros,
com el Nitrat de -sosa de Xile.
E/ Sindicat Alemany del nitrogen, en vista d'aquest perill, ha
pros la rasolucid de enviar
gratuitament als seus clients un

més faCilrnent.

de Mar
en plena mar
Setmana Santa i Pasqua
Pensi6, Carta, Coberts, Banquets
eapecialitat en Llagosta Americana
Telefon 508 Vivers d e Llagostes

C a sa

PLAZOS SENSE FIADOR m

Unes paraules del Dr. Ramm
En una rimini5 celebrada f9
uns quanta mosi.s a Pe r_ Aa. al

tot confort
i a la carta

ot)

RONDA DE SANT PAU,061 PREU FM!:
"

01,01 c om plete,

Ea dreta. L'accident Ii sobrevingué entre les estacions de Vich i La Garn i
ga. Ingressa *en greu estat a l'Hospital de la Santa Creu.

5o habitacions amb
Servei

Portes
MITRES r .Ces"Onze
Jett", " 1
; ie m n

MODEL 4765
Prec ; osa sabata en xarol negra amb aplicacions darrera
naco, taló Lluís XV i mig ta'ó . . Pies. 33.El mateix en xarol negre amb darrera dimgola gris
Ptes. 30.En taló Lluls XV .
" 29.En mig taló . . .
D'aquests preus falta deduir el 10 %

acompanyament dorquestra, al pas d,
la processó pel carrer de S.crpes, d.
Sevilla. Després es donará un comentari sobre les "saetas".
L'ocasió sera única per a fer-se cazrec d'un dels aspectes mes interes
sants dels folklore espanyol i dur
dels costuras religiosos mea populars
lamosus

d'Espanya

El

governadur civil ha donat Vantor:tzaciä necesiár;a per a poder retransmeIrr, amb carácter d'excepció,
aquesta popular manifestació de liar
•eligiós de Sevilla
RADIO BARCELONA 344'8 M
l'oo : Campanadas horarias de la
Catedral. - Part del Servei Meteorològic de Catalunya. - Esta: del
temps a Europa, Espanya i Catalunya. Previsió del remos a Catalunya

Estuiis, 1, i Co;031b, 2 (ntriii )v Ii Nrit

a/.

folklore cátala.", per loan Amades;
"Saeta", Pedrell, senynra Pera ; " Tenchrae facta sunt", responsori, Victoria.
RADIO CATALANA, 462 M.
Per respecte a la santedat del dia,
queda suspesa remissi6 d'aquesta nit.

i a la atar,
2100: Campanadas hnraries de la
Catedral. - Part del Servei 'Mete°.
rológic de Catalunya. - Esta: del
temps a Europa, Espanya i Catalu-

nostres

comunicants que, en trametre'ns solts per a Casar
publicate , acreditin Ilur
personalitat mitjançant un
segell o signatura I el dode l'entitat o Particular Interessats

eLER : TORR

D'ara endavant
ens veurem prlvats de publicar les notes preciados

Ràdio

Setmana Santa 1 Pasqua a Santa Fe del Montseny
5ran Hotel de Jame Fiera, kussor d.; L'Ul3 Espin
Gran confort i sznei acurat, esffindides itabim.rions antb corrobra de
bany, panorama esp2rotfid per a ex.iirsions. Capella taceta al maleta- Hotel. Servei dontomCbits a i'cs,cui.i -le Sant Celoni. Per a totfo-nu, &...
tei.r, teldon núm. 49 (Son Celen°,

--

d,

amar

.

Belgues, 79 25 per 100.
SUiSS05, 1e40 per roo.
Portuguesos, 623 pessetes.
Alemanya (Reichsmark), 135 pes-

millor

(sxilling), 0 74 pessetes.
Txecoslováquia, 16 53 per me
Holandesos, 223 pessetes.
Grecia, 6 50 per zoo.
Suecia, 147 pessetes.
Noruega, l'40 pessetes.
Dinamarca, 145 pessetes.

Austria

itUTO-ELECTRICIT 1T

CON, LIORDI i Eufill, Lda.

DIputactO, 234

ha mort cristianament als 16 anys d'edat
( A . C. S .)

àvies paterna i materna,
Els seus apenats pares Joan i Francisca, germana Francisca,
de
tan
sensible
pèrdua els preguen
amics
oncles, ties, cosins i familia tota en participar llurs
a
les
cinc
de la tarda, a la
assistir
avui,
dijous,
un record en llurs oracions i que se serveixin
per
tal
d'acompanyar
les
seves
mortals
despulles
a l'església parcasa mortuòria (Coello, 46),
roquial, i d'allí al Cementiri d'aquest poble.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Cornellà, 14 d'abril de 1927
Surt tren del Baixador del passeig de Gràcia a les .1.

de les "..-etas" que es cantaran al
curar de Siett, es, al pas de la processó de Se/si na Santa.
RADIO CA "ALANA, 462 al.
Per respecte 4 la santedat del dia
d'aquesta nit.
queda suspesa
PROGRAMES ,PER A DEMA
RADIO BARCE'ANA, 344'8 M.
ifoo: Carnpanau-s horäries de la
Catedral. - Part .:11 Servei M eteorològic ele Catalunya. Estat del temps
a Europa, Espanya i Catalunya. PreCabilla/ya i a la
visió del temps
mar.
,s
21 . 0o: Campanadas hon-rics de la
MateoSerati
del
Catedral. - Part
roIngic de Catalunya. Estat u temps
a Europa, Espanya i Catalunya. Previsió del temps a Catalunya. i a la
mar.
21'05: Vetllada Sacra per e co m .
memorar la solemnitat del Divendres

Sant. L'Orfee Montserrat. del Centre Moral instructiu tre Grilcia. dirigit pel mestre Antoni Pérez Maya,
interpretara • "l'inea mea electa",
resnonsori, Palestrina; "Les set p,.rauie.. a , mrlitar : con fe renda snbra
pel senyor
"La Paisbi
Eduard Romart, catedr7itic meminar
Psi en el Vous Sant",
-ta;
res Moy a: "Les llores de la PassiA".
sobre
"hl
eonferancia
Pérez Moya;

"ni '

EAPOIC IONS D'ART
SALA iut,A. R t S
AGLIEPACIO ApLATIEL.11STES
DE CATALLTINA
!tintura
Fina al 15 actual

a. BERRA

GALERIES Uta( TA%ES
CORTa CATALANES, 618
MARIA LLAVANERA
Pintura
R. SARrir DAS
A. cANOVE8
R. RALA
J. SANCHO
Vidre. »mitote
EOILL
Fin' al 22 actual

ESTUDI ARENYES
, 870
CORT, CAT
COLOM

J.

.

Finlandia, 1395 per Iba.
Romania, 275 per toa.
Bulgaria, 280 per roo.
Turquia, 250 pessetes.
Estats Units, 5'67 pessete&
Canadá., 557 pessetes.
Argentins, 242 pessetes.
Uruguais. 5 50 pesseter.
Xilens, o'6o pessetes.
Brasilers, o'6o ve:gases.
Bolivians, 1'20 pastee...
Colombians, 475 Pessetes,
Peruana, 1775 oessetes.

.

Paraguais, o'ro pessetes.
Venezuela, c'esi pessetes.
Japonesos, 2'45 pessetes.
Algerins, 2210 per 100.
Egipte, 2765 pessetes.
Filipinas, 250 pesseten:
OR

.Albons, 112 per roo.
Unces, 112 per wo.

duros, 112 per nto.
duro, 112 per 100.
Isabel. 113 per toa.
Francs, III per roo.
Lliures, 28 pessetes.
i 2

leibulaea
fIns al e2 anual

LA PINAC OTF
R.

se tes.

nyai Previsió del temps a Catalunya
i a 1 mar.
20' 421 Retransmissió des de Sevilla

N'Ignasi Vallhonrat Grau

MANS

BANQUERS
BITLLETS
Francesos. 22 .35 per roo.
.Anglosos, 27 60 pessetes.
Italiana, 28'20 per 100.

No hi ha
en
res

Que manouln dele requislta

rívi, 71

Pelayn, 1 1 - Va Laietala, 39 - Sa

Pintura
Fina al 52 actual .

LLAMO**

,ARTS APLICADES
ARTS DECORATIVES
la otnce-Pintura daca...uva-Proemios
LAVIITIMA. 45

EXPOSECIO L'E PINTI'RES
DE PRESTIGIOSES FiRMES
Pies al 25 actual

CO .M

i

C en CIA

PassEiC DE GRACIA, 2
Capea:cid permemen d'obra* crin I
antigultata. Ottectee propia psr •
presenta

M'ARIA 1E§CIL-4AANS
PIETAT. 10 ( eacc.. • l• Catedral)
ANT1CUITATil t: OBJECTES D'ART
Exposiciö permanent

muculocuniammus
Aquest número ha passat
per Ia censura governativa

1PffPi(s.gridA.)
Jrticles de temporada

Celado' es - Mueres
Termos - Rateria de
culoa - Pisa 1 Forcellana. - Mistes por a
tocador 1 perfumeria.

Dòlars, 575 pessetes.
Cuba, 5'70 pessetes.
Maula non, 113 per 100.
Venezuela, 112 per zoo.
alares, 135 per 10o.

eda ir St. Mi, 74 i trae', il

;q

DEPURATIU

SANG I

Tetaron 750

S. P.

lrer
PlaleTATITTAT

4

BARCELONA
•nnn

EL MUNICIPI
CRIDA.—Per assabentar-los
d'Un afer que els interessa, sien
pregats de passar pel Negaciat.
Cen t ral de aajuntameat, ,Seeeaa
de Quintes, el propvinent dissabte, a les onze del mata els

senyor següents:
-Emili Alvarez Méndez, Josep
Beltran Tena, Josep Benedi
Quintana, Ramon Claver Pedron, Josep Forés Echevarria,
Pere Freixes Navas, Pere Garage. Capdevila, Marc Lesjun
Gtiiu, 'Manuel Marques Vidal,
Vaancese Marco Saldise, Eranceee- Mart inez Vives, Teedor
MartInez Iñiguez, Dtdac Sänchei Simon i Ramon Rodríguez
Flores.
• EL PARC VELE. — Dissami
de' dlória serà reobert el Para
de la Ciutadella, el enlata cona
saben els nostres lectora, ha
estat tancat al públic durant
un mes.
• Durant els cinc primers dies,
l'entrada serà reservada als invitats per l'Ajuntament.

Els qui voldrart invitainons
hau4ren de recollir-les ai Negar/kit de Majordornia.
'Després d'aquest termini quedara altea vegada a clisposició
del palita. . a les hores de ras-.

tiara.

ELS TEATRES
—

Albert Costn, actor i tenor
còmic, va al Nou, i debutar ä
la nit del Dissabte de Otearla
fent el paper de "Pigota" en la
sarsuela La puntaire".
La nit del Dissabte de Gle r a Joan Bordes fa la seva presentació al Nou. Bordes donar ä. vida a "Farrutxa", el genui
"Farrulxi" de la llegenda, amb
el qual s'ha identificat.
Dissabte de Glòria Joanet
.Arnó cantarà el tenor de "La
punteare", obra que s'estrenare,a la nit com a debut de la

companyia.
T.aLIA. — Dos bons actors,
Joan Calvo i Pep Porres, han
foimat una companyia amb el
ProPeasit, de solear, fent exclusivament la comedia i el vodev il .
L'element femení el formen
bellos actrius; entre elles sobresurten Marfa Teresa Gay i
Maria Lluisa Rodríguez.
D'acord amb l'empresa del
popular teatre, la Companyia
Calvo-Porres inaugurar ä I a
temporada de primavera el Dissabte de Glòria. S'estrenarà el
vodevil en tres actes "La reconquista", original de Lied

Xaurrot.
.L'adaptació feta pels senyors
Guerrero i Pintado es respectuosa amb l'essència francament còmica de l'obra.
L'empresa ha fixat preus verament populars.
GOTA.—La Temporada de
Primavera. — Margaeala Xirgu, , davant de la seva notable
companyia, debutarà al teatro
Goya dissabte vinent a la nit,
disposada a donar a conèixer
al públic de Barcelona deu
obres d'estrenes, algunes de
les quals han tingut gran èxit
a Madrid i d'altres .que seran
estrenades a Barcelona.
San aquestes: "La mariposa
qua voló sobre el mar", de Jaeint Benavente; "Barro pecadora, deis Quinteros; "Los
grandes hombres o El monumento a Cervantes, dels Quinterca; "La ermita, la fuente y
el . río", d'Eduard Marquina;
"La cantaora del pu e rto", de
Unís Fernändez Ardavfn: "Fidelidad", de Josep M. de Segarra, adaptada al castellà per
Eduard Marquina; "Mariana

Pineda". de Feederiet tienda.
Lorca; "La prineesat Nascha",

d'Henry Kistemaezers", traduida per A. P. alarislany; "Nuestra diosa", de M. Montempelli,
la aduida pel Salvador Vilaregut; "El camino de Francia",
de M. M. Mitas, traduida per
Ricard Baeza.
La companyia debutarà anal)
la reestrena de la magnifica
obra d'eseenee de la vida moderna, en guiare actes, de J.
Benavente, "La princesa Bere".
Dilluns vinent a la nit es represarä la comedia dels Quintero "Las flores" i s'estrenare,
una lloa en un ene dels matei
xos autors titulada "Los gran-

.•-n••

ver, 1; Joan Virgili, 1; Miquel
Casamada, 150; Conrad Basen, 5; Joan Castellvi, 2; Doméneo Moner, alaurici Gispert,
1; Jacint Duch, 1; Francesc
Ubiol, 2; Gregori Galeeren, 1;
Merla Campmany, 2; Amadeu
Guärdia, 1; Jesep Torrents,
Miguel Boquera, 3; Josep M.
Mateu, 2; Josep Borràs, Josep Guix, 5. — Totals lins a . la
data, 5212'95 ptas.
Per a donatius, a la Cornissiti Monument Garrota (Delegaciti de Barcelona), cartee del
Pi, 11, cada vespre ; de set, a nou.

des hombres o El monumento
a Cervantes4.

ELS TRIBUNALS
PER OBRIR UNS BAGULS.—
Ferran López Samber vida en una
dispesa a CastclIdefels, amb altres
dos companys mes. Un dia va obrir
el bagul d'aquests darrers i va emportar-se in les robes i els diners que
acolen; guardaven.
En compareixer ahir davant
Secció quarta va donar una explicació un xic desconcertant. Segons
ell, el fet no té explicació possible,
car sempre hacia estas una bona
persona i continua essent-ho, de manera que gualsevol que el conegui a
fons no podria creure's que liagi
realitzat una acció tan lletja.
No creiem que el Tribunal es deixi convencer per aquesta excusa que,
si més no, té el mèrit de l'originalitat.
Al fiscal, pero, no va semblar que
Ii fes cap efecte, dones en qualiiicar
el delicte va carregar-li l'agravara
d'abús de confianea, demanant-li
quatre anys, dos mesos i un dia de
presó.
Segurament, quan ja barai solea de
la presó, no es recordará dhaver ha
mai, la anal cosa sempre
un avantatge.
HOMICIDI PER IMPRUDENCIA.—A la Secció tercera es va celebrar un judici oral contra Josep
Marti, el qual, el dia 19 de julio) de
1923, conduint un carro pel carrcr
de la Corríbia, li va caure un piano i
agafi dessota a Manuel Girona i
Joan Fabregat. El primer morí i foren causades lesions al segon, de les
quas trisa 46 dies a guarir.
El fiscal va demanar per al processat la pena d'un any i un dia de
presó pel delicte d'hornicidi per imprudencia, i dos rnesos i un dia
pel de les lesions, i Fabonament de
5,000 pessetes d'indemnització a la
familia del mort 460 al lesionas.
LA VISITA DE PRESONS. —
Dissabte s'efectuará la reglamentà na visita de presons. IIi assistiran
la Sala de Govern, el secretari, els
relatora i una comissió de jutges.
FESTA A L'AUDIENCIA.—Per
la santctat d'aquests dies de Setmana

Santa, ni avui ni demä no se celebraran vistes.

Pro-Monument Carreta
De la 'lista anterior, pescotes 5120'45.
Foment de la Sardana (V !lista): Jacint Hoy ara, 2; Antoni
Rovira, 1; Maria Rovira, 1; Albert Sauret, 2; Frederic de la
Cruz, 1; Enric Noelle, 2; Ferran Cabestany, 1; Angela Montserrat, 1; Josep Pons, 2; ',hiela Mogues, 1; Antoni Gomar,
2; Josefa Iris, 2; Jaurne Mai mi, Albert Piferrer, 2'50;
Francesc Garcia, 2; Ignasi Pujol, 2; Pere Camps, 10; Anf uni
Eigneres, 1: Josep Bat ganó,
250; Angel Cases, 2; Enric Ros,
2; Rosa Bou, 2; M. P., 5; Xavier Muntanya. 1; Josep Vi-

LA MÚSICA
Els directors actuals de la
popular societat "L'Aliança"
del Pulle Nou, en al seu desig
de crear dintre d'ella diverses
activitats de caräcter cultural
i artistic, s'han posat d'acord
amb "Concerts Blaus" per a la
realització d'una serie de testes musicals, que constituiran
un assenyalat esdevenimene no
solament dintre "L'Aliança",
sine en la vida social d'aquella popular barriada.
El pla es de verificar •iiita
SP2 fió mensual, totes elles plenos d'interès. La primera ti n
ge vinent a la-dràlociumen
tarda, amb la coltaboració de
la eminent cantatriu Merca
Plantada, se,cundada per l'intel/igent pianista Frederic Longäs. Tarnbe prendrà part a la
testa la macen coral de repletadit Orfeó de Sans, dirigit pe,/
notable mestre A. Pérez-Moya.
— L'Associació Musical de
Retas commernorarä el centenari
de la mort de Beethoven amb
un interessant recital a cärree
del famós pianista francés
Eduard Risler, considerat corn
un dels millors intarprets d'aquest mestre. Ef programa
constarà de timare sonates
Beethoven, i el concert tindrà
lloc dimecres vinent a la nit
al Teatre Bartrina.

ELS CINEMES

NOTES OFICIOSES
LA TEMPORADA DE PRIMAVERA AL COLISEUM
Dissabte de tili v , 7 j a ean i enam e
en aquest local la terniaortda
de Primavera, , segons hem pagut apreuar en aaa • star a les
proves de la tactlEietia de -tiara
que per al dit dia té anunciada
l'empresa, -.era
seva presentara:y un veritable esdevetument

artístic.
Jack Holle tete veleat eostre vúhlic, i s1 viera Ltnest
Torrence, la farmeea Esther
Raiston (la pre t eeiensas de "La
Ventas amero:aire"! i la gra)
actriu Louise Dresser, formen
un excepcionel rorajont (pie 1.0
la interpret.mia de -La drena
cega" arriba a ta carrece.a.
L'argurnent d'aquest film, exI ret de la nocella d'A rthu
i adaptat a la pantalla
per Hope Loring i Louis D.
Linghlon. estä basal en un lema
interessantissim i d'extraordinaria imporläncia, en el qual es
revelen els errors que poden
ocórrer en l'aplicació de les Heis
i la falläcia de certes proves
conaiderades irrebatibles.
En el dit Dissabte de Glòria
debutarä al Colisetim la roblejadora la Onya la presentació
de la (piel absterern ae ser,
car sobendamnnt ronvia el píabija lea teeravelloars qualitats
que en ella cencorreis.

POSSIBLEMENT EL SAVI
HISTORIADOR - PERUA
ULLOA TE RAO
Quan "A R C" defensa la tesi
dessen Colocas gallee, vaig callar per
discreció. Avui que el Menéndez Pelayo de l'América Hatina—tal es
l'autoritat d'historiador del senyor
Lluis Ulloa—ha sostingut, a la Societat d'Americanistes de Paris , que
el dcsrubridor d'Amèrica és eatala,
mancaria als meus &tares si perdures cl meu silenci.
L'autor de la tesi .que Colom es
gallee es En Constantí d'Hora:: i
Pardo. Fa uns vint anys que ene
fe:cm arras, amb motiu de pectestar totes les societats regionals espanyoes en l'ansia Centre Gallee
de l'Havana, en un miting monstre,
deis_ fets d'Osera. Qui airee, escriu
representä i parli en nom del Centre Català. El dit senyor Horra
em demanà la ' collaboració per a
lianear la idea d'haver nascut a Galicia Cristi:flor Colom.
—Quins documente posseiu per a
sostenir la tesi?—vaig preguntar-li.
—Cap--em contesti—. No calen.
Farem enrabiar. els castellans.
No cal dir tze m'hi vaig negar,
puix que sec dels que estimen la
terra sense sentir odi a la deis atine. La bola, com la de la neta redolant tants anys, va creixen, i ami)
una mica Inés entra a la Reial Ansdécada de la Història.
Em decanto a creure la tesi del
vell ex-director de la Biblioteca Nacional de Lima perquè la histeria
oficial s'escriu arreu del rizón a gust
dels que manen.
La història oficial ens diu que la
reina Isabel ettmenyorä les emes
jcies per a realitzar l'embarcament
de Colon), i M'ola no es cera, car els
20,000 florins or que reberen els
Reis Católico del Magnific Consell
de Valencia, deixant en garantia el
collar ric de balaxes (rob ills) i Pe rles de la reina, serviren per a pagar
les despeses del setge de Baza, i
consta en l'Arxiu de Simancas l'oportú document, en viruta del qual
es cornprovä que fou Es Lluis Sant
Angel qui prestà per a la paga
de les carabelles que "sus Altezas
mandaron ir a las Indias", dirigides
per Cristòfor Colom.
Si, com tots els documents bistònics d'Amèrica ho proveas, Colom
procedia de la noblesa, la llegenda
del teixidor de Génova no s'aguanta.
No Osa 'd'oblidar que En Ramon
Llull doná a conèixer instrumente
maritims d'amidar i cartes de navegació en el sea llibre "Art de
Navegar"; que l'ata, 1375 En Macià
de Vi/ardetes publica a París l'"Atlas Català"; que En Jaume Ferrer
de Blanes assegurà a Colom l'existència de noca terna per Occident;
que Vespuccio--aquest sí, que era
italià—adquirí d'En Gabriel de Vallseca la carta geográfica que portal
a Cristòfor Colotn a Nuremberg, en
el pis segon d'una casa de clavara
l'església de Saint-Gilles, prop d'Egidien Platz en la qual llar bi hacia un pergamí cendrós que reme
crítics atribueixen a Llull, altres g
Mariä, alguns a Gabriel i molts a
Ferrer, le3 quatrc figures cabdals
del món científic näutic de l'època,
el qual pergami, de forma esferoidal, representava la terra. Diu que
vers el "24"" de latitud, en el signe
Cencer, cetä indicada vagament la
illa "Antilla", avui América, endevinada per Martí Behaina que baria
construit el globus copiat de l'"Atlas Catete". Cristófor Colom examinä la carta geogräfica i assenyalant
amb el (lit Beliaim la illa de Pol
Nord a Sud. digan:: al navegant català: "Es ad".
Hernan Cortes, que devastä el
continent americä arreu te estätues;
que jo earaga, no en posseeixen Behaim, Maciä, Ferrer ni Gabriel: si
en té Ramon Llull será glorificantlo eran a fi'asof no cona a precursor del descobriment d'Arnerica.
mane FUSTER I fiALliES

Ajuest número ha passat

i per la rensura governativa

Reviste de Prensa

enent malst de color de rosa i el ceteil ros-castany. Entre el seu bigal
cargolat amb esmere i els cristalls
asilares del XII pessiganassos Iti ha

el seu nas que ca corba d'un trae eran--

Premsa
"El Pla de tseges", en una de
les Cròniques de
Bélgica que ve
publicant-hi Rumien Martf j Fetteres, ens fit saber que hi ha
un català: Ja zz
Mir, que-one
?er patriota bel-

ga fou condemnat a mort du,
rant la guerra,
que'acaba de publicar un lliesre
de membries: "Memoires d'un
condemna a mort, 1914-1018".
Aquest 'libre cridà Eatencia del
' i

JAUM£ MIR

cronista des de l'aparador d'una
gran Ilibreria del boulevard
Aneepaeb. Tot seguit va veure
que l'autor era un bon emir.
Camprä el l li bre i ens diu amb
quina fenicia va llegir-lo.
Seguim el seu comentari:

"Per endavant cal dir que és una
/alabaría que sembla una novelia. Mir
ésa , català que viu a Brusselles des
id i919, i, COM moits aitres catalans,

catalana
durant el cure de la gran guerra, se
senti immensament gramos per la scva segona patria. Practica l'espionatge d'una manera descarada i ele seus
serveis forma e-ternas. Fins que un
dia, delatas per un belga mateix (oh,
paradoxa!), és cmpresonat pels ale=raye a Lieja. Corprencn els momeras tràgics del Consell de guerra
que el condensan a la darrera pena.
Quan Ii arriba l'indult, Mir s'havia
ja despedit det celas fills damas les
darreres disposicions. L'armistici
sernrengte complint severissima pena
a la foaca armó alemanya de Brios.demburg-lez-Havel.
Com que no paesa cada dia 'de poder parlar amb un home que ha vist
la mort a través de dit del nas. i amb
l'amaniment, encara, d'ésser un català
i haver publicat un !libre d'èxit a
Brusselles, ens fern el decidit propasit de fer-li un interviu, cuita corrente.
Mr. Mir—els catalans l'anomenem
així—seu al davant nostre amb una
rialleta imperceptible en els seus tals
astuta. Es alk, té el rostee lleuge,4-•

gic. La cltnica de Jaum, Mir e; una

filigrana de pcntinat. alatre ell i
resplendeixen dos cr sos aje ervesa i
ura ambient de , sinanit'a mütta.
Cierne:arene per ay erintar-li
'te me lluvia a
condecoracians
la solapa de l'ame , j'Ana.
Aquesta—dia--e. .1a , : es cavallars
tic l'calre de Leoidd arnb ducs chites voravitrades .1'"ar i arab citació a
ta Nació.
lairdre del dia
L'altra...?—irsistim nosaltres—cercant les pera:Railes a la seca modestia.
L'altra mes la- cancedi el rei d'.Anglaterra i ars la eets .11entber of
c:rif dir'ten of the colee of the briuni Ett,P;f.T.
L'aitaa.;.?—tapetim una mica mes
se gur-

Bé, -1m :sities' deixeseles tranquilice,
sinó en l u ce d'un interviu acabaríeu
fent ana monstruari de cintes. 1 Jaume
Mir riu sati,fet de la seva escapatória.
Eta podrieu dir qu i na sensació proaitalix Usan- condemnat a mort?
,Onan ern vaig posar a fer aquesta
Aloa, jo ja sabia a que m'exposava.
P e nah: tenia la seguretat que tard
u eh ea seria agafat ares i passat
pe" !es armes. Aixi, dones, no em

11189,ffle'
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El Gabinet de cesura ha facilitat una nota prevenint el país de l'aparició d'una
revista redactada pels senyors Unamuno i Ortega Gasset, en la qual, entre informacions arteres i fal•acioses, són injuriats el cap del Govern i el vice-president
del Consell
La nota oficiosa sobre

lopuscle de l'Unamuno
Aquesta tarda ha estas facilttada
al Gabinet de Censura la segUent
nota oficiosa:
"La Previamente anunciada revésla que se titula "Hojas libres" yase
publica en Francia redactada por don
Miguel de Unamuno y don Eduardo
Ortega Gasset, ha logrado filtrar
en Espafia sus pnmeros ejemplares,
y es de suponer se vendan con gran
profusión en América. •
Se trata de un folleto de un centenar de minúsculos fo:ios, dedicados, con lenguaje lo más procaz que
pueda imaginarse, a combatir el actual régimen y especialmente al presidente y el vicepresidente del, Gobierno.
Trätanse en el opúsculo múltiples
asuntos de. un modo vago e impreciso, aunque siempre injurioso; pero
respecto a aquellos en que concreta
más, conviene oponer "una rectificación categórica que permita formar juicio del culto a la verdad cae
se rinde en todo el folleto.
El primer asunto de que se ocupa
es el de Tánger y Jo subtitula "Intimidades de la negociación" Estas
son, a juicio del bien informado
autor, que el general Primo de Rivera ordenó al general Sanjurjo que
a "rajatablc" invadiera la zona internacional de Tánger, y que Sanjurjo
vino a Madrid en avión a comprobar el estado mental del Presidente,
al que no encontró ni rn6s tonto ni
más loco que lo estaba el 13 de septiembre del 23, cuando colaboró con
el en el golpe de Estado; pero acabaron riñendo, por oponerse Sanjurjo a este rasgo genial de su jefe.
Discurriendo fantásticamente sobre el caso de la ftura Asamblea,
saca a colación por los pelos la
transmisión del marquesado de Estella, del primero a su actual poseedor, su sobrino don Miguel y dice
ser el único caso que existe de exención de derechos de transmisión de
títulos por motivo de herencia. Coas
examinar el testamento de don Fernando Primo de Rivera ft comprueba fácilmente que al legar el titulo
a su sobrino, dispuso fuesen abollados los correspondientes derechos.
por los testamentarios; los que se
liquidaron y cobraron puntualmente
por la Hacienda, segun carta de pago
de 30.000 y pico de pesetas, a disposición de quien quiera verla. Mal
enterado el autor, confunde esto
con la concesión de grandeza al expresado titulo, posterior a la muerta de su primer poseedor, otorgada
por el Rei i sancionada por las Cortes.

Dedica un capítulo a los sucesos
de Vera, estudiándolos fantásticamente y repitiendo vulgaridades injuriosas para el general Martínez
Anido; y otro que titula "Los negocios" y en el que habla de una fan-

tástica hipoteca de una finca del
Presidente, ca la que hace intervenir a un ex-concejal madrileño, que
no cita; de /a concesión graciosa
sin formalidades de subasta a los
señores Arnüs-Gari de las minas de

Torrevieja mediante Soo,000 pesetas
recibidas por el general Primo de
Rivera, y del empleo con sueldo de
23.000 pesetas de un hijo del Presidente en la Telefónica (que esta
bola no es la primera vez que rueda)
y por fin, que para lograr una resolución de este régimen, basta portaunos billetes de banco a dispos:
ciroi / del Presidente, que cuando no
se los ofrecen los Pide.
Nace la duda de si estos enflores
escriben para los cantoneses o para
'so esparm'es, pues siendo mil ares
de ..letos los que acuden a los de-

partamentos ministerialas 2 despachar cus asuntos, no debe lsaber ninguno sido objeto de este trato cuate
do no formulan denuncia aate las
Tribunales, "aun habiendo publicado
este gobierno un Real decreto por
el cual en el delito de cobeen° no
tiene pena el que lo pr opo n ^ ni
entre los que realizan juntas alcanza la responsabilidad mas que al
funcionario. con lo que que^a exp edito el camina de la denuncia sial
responsabilidad a l guna para tamos
los despojados por las "mañas" del
régimen". Pero estas cosas cc. se
-escriben pura España, donde nadie
:das cree; se escriben para América
1 para los espalailes ate af'; viven
y por eso co : alene que se rect:iume
en la prensa de España, de la que
buena parte .e 'a americana toma
información, y así, los hombree de
halla eab • an a me atenerse y aplicando a las casas .su espíritu :ocio y
su juicio clase, fetinsraa ,opipion
propia y fundaaa de quién e y como
procede rada
rc•-Madri ' 13 L'e
aluni de 19 2 7."
UNA PRORROGA PER A LES
OBRES DEL CARRER DE BALMES, DE BARCELONA
Madrid, 13. — Aquest rnati s'han
entrevistat. amb el ministre de Fo-

mcnt el conste de Guadalhorce i l'al,
cake de Barcelona.
Armes; ha sollicitat del ministre
una prórroga en , el terminf concedit
per a la misclificació dcl ferracarril
de Sarriä que travesea el carrer de
Babases de la ciutat comtal.
NOTA DE LA COMISSARIA
COTONERA
Madrid, 13. — La Comissaria Cotunera ha facilitas una nota' que diu:
"En la sessió celebrada últimament
al Palau del Senat. pel Comitè Central, es dora comptc del resultat de
la eampanya que acaba de finar, en
la qual foren desmuntats en la facto raa Tabladilla mes de dos milions de quilos de coba en brut, que
produiren uns ann,O.00 • de celó en
flaca, amb els quals es formaren 1/1t3
de 300 bales, i a mis a obtingueren
1.400,000 quilos de Ibera.
A part d'alees assumptes de tramis s'acordä la concurrencia de la
Comissaria al IV Congrés, nacional
de regadius que se celebrarà a Barcelona, el -25 de rnaig pròxim, i s'illa
un stand com a expositora-tal
i assistir com a congressista.".
CONSTRUCCIÓ
D'ESCOLES PÚBLIQUES
Madrid, 13. — Demà publicará la
"Gaceta" una Reial ordre d'Instrucció, disposant que tots els municipio
que comptin amb caserius, poblats,
masies i anexos, arda més de treu
cenas habitante, poden dirigir-se a la
Direcció general de Primera Ensenyanea, en el termini de dos mesos,
assenyalant el Roe on pugui ésser
construida una estola i designant igualment el tant per cent de l'import

la construcció que aportará en metallic l'Ajuntamettt, aixi com el solar
o terreny per a edificar-la.
Aiicó obeeix al desig, de rementat departament. d'arganitzar un projecte de construcció i creació d'aquestes escoles.
NOD TINENT FISCAL
DE LLEIDA
Madrid, 13. — El ministre de Grá-

cia i Justicia ha signat cl nomenament de tinent fiscal .de Lleida a
favor del senyor Eugeni Carballo,
qui era advocat fiscal (le Pamplona.
EL CONGRES
DE LA PREMSA LLATINA
Madrid, 13.—Ena altra nota
oficiosa 'facilitada per l'Oficina
de Censura, diu:
"Iniciado - en la premsa el
asunto referente a la próxima
reunión en Madrid del Congres.
de Premsa Latina, el Gabierno
cree oportuno declarar qiie al

aceptar la indicación de que se
celebre en esta Corte, estudió el
pro y el contra, aún dando
(Adate pero no valimiento, a la
opinión de que este Congress.
pudiera representar un interés
anti-hispano-americanIsta, interpretación que al examinar 11.)
encontró fundada, y aún en la
hipótesis aventurada de que as/
fuera, seria precisamente buena ocasión la de celebrarse un
Congreso en Madrid pera que
se esclarezcan toda clase de
suspicacias que, a juicio del Gobierno, no tienen razón de ser.
Las naciones de sentimientos
recelosos, se aislan y pierden
posición, como pasarla en este
caso, si el ciclo de Congresos
de Prensa Latina se cerrara sin
haber pasado por Madrid. capital de una nación de bien evidente y bien definida latinidad,
-dorado una importante prensa
mantiene con todos loa pueblos
de lenguas española y con t os de
raíz latina un gran contacto
mental y espiritual.
Sea cualquiera el juicio u opinión de' cada periódico o cada
periodista en este Retinto, el
Gobierno est seguro de que loe
congresistas que ron este motivo vengan a • Madrid tendrän
Ja mäs cordial acogida. y de que
en el Congreso se tratarän con
la mayor altura e independencia
los temas que nfectan al orlaren
y fundansento cle en reemen.EL PR1NCEP DE GAL.LES
CAP A LA PEN1NSULA
Madrid, 13. — Noticies particulars rebudes de Londres donen compte de la -cruda del
princep de Gal-les amb direcció
a Espanya.
EL PREMI MAURA

L'Acadèmia de Jurisprudencaa atorgarä un premi titulat 'Prcmi Maura"
a la millor obra original, inédita, escrita en 'lengua castellana per un sol
autor i que versi sobre el següent
tema: "Idees jurídiques de Mauna;
exposició sistemática del seu contingut en treballs professionals, parlamentaris i doctrinals."
El premi consistira en 5,000 pessetes, un diploma i too exemplars impresos de l'obra premiada.
El termini per a la presentació dele
treballa camenearh a ccmpta. r-se des
de la publicació' d'aquesta convocat" na i acaba el 29 de febrer de 192f1
Els treball 3 es presentaran en doble
exemplar. escrita a maqpina, sense fr.
nie i assenyalats amb un lema. La seara extensió no podrá excedir de la
que aproximadament equis-al a un llibre de roo pagines impreses en planea de 37 !Mies, letra del tes 10 en
el text i del 5 en les notes.
Podran optar al premi tots els academias de l'esmentada corporació, numeraris. pro lessors, corresponents, honararis o de merla
El treball premiat paesarä a esser
pronietat de l'Academia.
ROBATORI DE BRILLANTS A
UNA JOIERIA
Madrid. — Al carrer de Saragósoa
i en tina joieria situada al número 7

de l'esmentada via es cnmete abur a
la tarda un important robatori.
Proa de dos quarts de vuit de la
tarda el taxador del Mont de Pietat
senyor Irnreti, amic dels senyors Pérez Gernians, pronietarie de la joietia. es trolsava a l'estahliment tractant
amb el Inés gran deis germans de la
venda d'unes pedrea que neccssitava.
Se-aojen trectant de la venda quan
entra a la botiga un borne ¡ove, correctametst vestit. nue pretenia comprar
una raell
sezetl.
Mentre el senyor Pérez despartava al tina client. el seiyor Irureta
pasejava pel deseaba
lifmnents després entra un altre inígualment ben vestit, el qual
dirigint-se a l'anterior ti pregunta si

,

sobtä gala • la cosa. Vös ja sabeu que
alt -na dea que foren condemnats a
mora per causes semblants a la mes-a,
ca'gueren tu el desesper o es tornaren brags, però cls catalans ene velaran les coses amb mes tranquillitat.
Cal convenir. perca, que la sensaci6
que en produí la condemna fou completament desagradable. Ajuntemlii que
cona a- penes accessóries em condena'
Harca a treballs forçats a perpetuitat
i a cinc o sis penes mes...
De totes maneres ha d'ésser
eran de terrible el saber-se predestinat a acabar la vida lligat clavaras la
boca de deu fusells inexorables!
Mr. Mir resta un moment somniós.
FI furo de la ceca cigarreta fa toreerole davant deis seus ulls expressius.
Pss. Es qüestió de caräcters. A més
a mes. les circumstàncies s'imposen.
Els soldats que Manasen a les trinacres no estaven pas gaire intranquila.
Els uns hi restaren... els alares han
sarnas i jo... me taifa peró havent
fet 26 mceos de treballs forçats.
La simpatia que els alemanys sentina per la vostra persona cal creure
que no era pas excessiva—faig jo
bromejant.
lio podeu ben creure. Per abra part
tenien les seres raons per a obrar
aixi. Havia paseas Iletres i documente
importantíssims, ja no cal dir que
clandestinament. Havia entrat milions
de franca a Bèlgica. Havia fet tre-

balls d'espionatge i encara una pila
de nimietats més — Mr. Mir d'exposar la vida Cal diu una nintietat — que

tenien els boches enfurits.
Tenia moka per tot arrea, segons
sembla?

Si, no cm pac queixar. Ja varee/
veure com la me ya influencia serví
parqué es permetés l'entrada dels ca-

tabais a Bélgica. Ja heu vist, tanate',
com hom els ha donas tota mena de
facilitase per a posar en ordre els
setas papera d'identitat i per a coHocar-los de llur ofici.
En cana; menee jo gatideixo
(tuesta excellent reputació i situació
que veieu, el belga que va denunciarme es podreix en una presea desaires
d'haver estas també condemnat a mort
per traidor. Ha salvas la vida perquè
Bélgica és tan pais mases civilitzat
per aplicar la pena de mora
Quan ens hern despedit ens prega
que fem con‘tar que malgrat els 17
anys que .porta d'abointia del nostre
país. se sent catalä de cos i ;mima, i
es per abrb que amb tot i aquest
enorme lapse de temas paesat, en ha
conservat en tota la pluma i amb tot
l'accent la seca parla !ladina."
acaba la me y a erenien Mara!
Ferreres antinciant per a ~II
aviat la emhlicrietó en entalla
d'aquest Diluya que no dubtem
Berä molt esperat des d'ara.'

Una

Biblioteca popular
a Igualada

"Virtus et Labor", revista
d'Igualada, subratIla en un enfiele,' signat per Abel Ribelles,
la taanscendencia de la iniciativa de la "Caixa de Pensions"
d'instal•lar una Biblioteca Popular en la seva biblioteca.
Aquest acord es a hores d'ara
en vies de plena realitzatció.
"Es un fet evident—diu l'articulista—que no cal pas subra a' llar la
desproporció entre la importancia
de la nostra ciutat pel nombre d'habitants i per la seva vida industrial
i mercantil, i els mitjans i elements
atnb que compta per a atendre i
subvenir les més elemental necessitats de la .vida intellectual."
Din que els esforços que hont
havia fet fins ara per a tassaciar
aquestes neeessitats san ben
!loables, per?, insignificants i
insuficiente per a aasielir un
Hilare I efeettu desenrottlament
de l'esperit.
I concreta, en referirase a la
crenció que motiva Emite»:
-La Caixa de Pensions que tant
d'agrainent rnereix d'Iguala& ha fet
el miracle que ja coneja tathom. El
neu Consell Directiu te aexedat, ja
de dies, installar en el bell edifici de
la seva sueursal una eepleedida Biblioteca Popular, i saben% que l'acord,

a hores d'ara, ja está en plana realització. I no passaran gaires setmates sense que les emes pones generoíes s'obrin de bat a bat a l'afama de
saber dels nostres estudiosos de tota
mena, no tan sols els pertanyents a la
pob l ació mitjana que sap llegir, que
te l'amor a la cultura i que posseeix
els primers coneixements indispensables que per manca de mitjans no pot
desenrotllar, ans encara els humee de
professiä o de aocació o aficions ideals
ja cut t icades... "
Cal que Igualada—din tot seguit — corres pongui a aquesta
inicintiva emita tot entusiasme
I ompli el que serà hon aviat
temple de la nostra cunera.
"Igualada, que en l'actual batalla
del Pebre no ha trerescut els honots.
de l'esment tan Don punt ii Biblioteca Popular obre les ses-es portes, ti
el deure inexcusable de clamar Itmh
fermeea i decisió el aso-ne ergfrff..16
i rectificar, per tant, el set, cansa"

.1•n•

havia trobat el que volia, contestant
liare negativament
No obstant, menee el primer segula mirant els anells, el segon
eedicava aparentment a examinar les
diverses vitrinea amb mostre de gran
careesitat.
No convenint-li cap. sen anaren.
Tan bon punt havien sortit al carrer el seiyor Pérez es done cornete
que ha y ie desaparegut una cartera que
rentenia bon nombre de joies de les
vals havia estat mostrant al senyer
kureta i que mentre despatxava al
sou Parre/cruje havia deixat damunt
¿una tauleta darrera l'aparador a ea5ast de la me.
El senyor Pérez amb els dependent : sorti al carrer i ja no trobà traces dels Iladres.
La policia practicà diligencies ha seto desfilat davant dels scnyor Pérez i Irureta tots els delinquents habituals del robatori ceneguts per la
pela a. no havent reconegut entre ella
a cap dels dos desapareguts. Afirtpen
que els coneixerien de seguida sy els
vegessin.
Con a curiosa coincidencia,'"eneara
que no tingui res que acure amb el
relatori ale senvor Pérez Germants,
rela/cm el fet que aquest mati fou
detirgut un individu que intente vendre uns brillante en una joieria sinta2.a davant a la defs senyors Pérez,
al reateix carrer de Saragossa. Detingre cl subjecte en qüestió resulte ésser
el eependent d'una altra joieria del
carrer de los Huertas, anomenat Lluís
Collado, el miel confessà haver-lee
roba: al seu principal. En la detenció
eamiest subjecte intervingueren els
senyors Pérez Germans, els quals
duraren avis de les seves sospites al
roe/e:ter; de l'altraejoieria.
La cartera robada als senyor Pérez
Germans, contenia pedres precioses pe:
valor do 25 mil <airee.

aprovat diversos aeords entre elle nn
projecte d'autonomia deis directors valencians basada en una politica d'acostament als elements afine al teatre, i /a pulaicació d'un Buttleti òrgans deis interessos de la Federació.
Ha pose fi a l'assemblea 1111S dis-

TEMPORAL

Alacant.—Durant tot el dia d'ahir
regni forta ventada. Els vaixells ancorats al port reformaren les amar'res. A la població el vent ha causat
graos perjudicis i han estat arrencades moltes xemenies i teulades. El
tren mixte que surt a les deu de la
nit ha fe el recorregut amb grans
precaucione, car la via esteva interceptada per troncs d arbres errenrato pel temporal. El correu de Madrid ha arribat amb tres hoces de
retard perque entre Alpera i Ah/tan:a estava interceptada la via en alguna Buce pels pals del telègraf. A
Giudete i Elda el vent cause
pera/dices de consideració. Les onades han destroeat el moll de la febaca de petroli de "La Antera". Uo
hi ha noticies de desgracies personals.
.elacant.—Comurriquen de Santa
Pela que el temporal ha. causal aneas

perjudicis. Com que s'està en viga
lies que els vaixells marxin a.pescar
a les costes d'Africa, tots seriaren a
Santa Pola a carregar Sal i es vejeren sorpresos pet temporal. De 40
saixells que hi havia sols en quedaren 4 de sencers; 8 naufragaren i
els altres quedaren destroeats. Un
top de mar enfopsä els pesquers
Menino" i Coiset", ofegant - se els
seos tripulante. ,Un vaixell amb motor qua patrotsejava el seu amo. en
veure's en perill, volgué cercar refugi a Alacant, pelee una onada senoporté el pateó, que morí ofegat; els
altres tripulante aconseguiren emea , sancar el vaixell.
El valor dels vaixells perduts pasa le.3oo mil pessetes i constitueix
mitjä 4e vida de centenars de

:ies.
i:aga.--Hi ha noticies dels peras causats pel temporal durant
la matinada pasada. Ones gegantines impulsaren els bote de pesca de
la ; . latja de Sant Andreu les Hantaren contra les casetes iropietat de
VA untament. la quedaren destroca e • 5.
ASSEMBLEA DE DIRECTORS

D'ORQUESTRA
;elija« matí ha acabat els seus trebale eassemblee de direcaors d'orque . ten.
lían assistie nombrosos assembleistes, entre ells els mestres Saco del
Vare. Lafalla, Acevedo, Machi, Bru
Fetebarena.
Lespréi de detinguda discussie s'han

cursos deis

STRANGER

i Hernendez.
Els directors d'orquestra celebraran
un Congrés a Barcelona pel juli vinent, per tal d'examinar el fruit dels
acords adoptase.

XINA
Els naci alistes estan en Perill

UN CICLO
Almería. — Ahir a la nit, es declare
un cicló imponent.
La mar presentava un terrible aspecte. A les dues de la matinada comen çà a ceure un aiguat seguit d'un
vent gota. Es consideren perdudes les

perdre Nanquín
Xang ai, 13. —Els vaixells
de gue a estrangers han pujat
una nila al nord de Nanquín
per a mvitar el bombardeig de
les titsidencies estrangeres a
cons , qüencia del combat enta f tlat entre les tropes del Nord i
del sud, entre Nanquín i Pu-

collf(es en alguna llocs de la provincia. L'estació de Nacimiento fou en-

DEL MARROC
TERRIBLES EFECTES
DEL TEMPORAL
VINT MARINERS MORTS
I GRANS DESTROCES

MATERIALS
Madrid, 13. — Aquesta tarda
facilitas la segilent nota oficiosa:
"Después de mediodía, se ha
do comunicar con el general en
en Cala Quemado, donde el tem ral
ha producido prendes destrozos toda clase de elementos de desenrco
y en el material que se emontra depositado en los muelles.
También comunica haber recido
uns ao marineros de la Com fila de
Mar y fuerzas navales, habiéndose

perdido algunas embarcacions menores.

Los destrozos se han e endido a
las lineas telefónicas de s posiciones, por lo que las comete cienes con
ellas se hacen muy dific • s."
EL PROXTM AC

FRANCO-ESP YOL
Tengen—Els trance s han retorçat els seus llores avara te. Molt aviat,
s'efectuarà un ame franco -espanyol
comienat.
Del sector dr T an, s'han enviat
trenes espanyoles.
Melilla. — El f temporal de vent
desencadenat en questa zona, ha tingut caràcters de/ veritable huragä.
Les noticies lue es reben del camp
acusen danys le consideració en alguna campaments on l'aigua i el vent
causaren desperfectes a les cases, campaments, piss, carreteres i línies telefòniques; /aquestes s'han restablert
en Ilur r2i)oria grecies a .patrullee
militare qu e sortiren a reparar-les.

De Cala del Quemado es mancava
a primero hora de noticies. Les que
arriben són desconhortadores /yergue
donen /compte 'd'haver naufragat alguneW embarcacions petites, causant la
mori a 20 persones de la Companyia
de Mar i d'algunes embarcacions que
actelreen al seo socors.
Ha causat grane danys en el material acumulat al moll, pel que fou
necessari suspendre les operacions de
desembarcament que s'estaven efectuant per a eacumulació de material
destinat a les pròximes operacions.
Aquests treballs s'han suspès menee
no afluixi el temporal.
En els campaments de linies avaneades el temporal ha causat danys
ha originas incomunicacions amb les
bases, que han durat algunes hores.
Les columnes no han pogut operar en
el dia d'avui per la mateiva causa.
S'esperen amb ansietat noticies com-

s canoners nacionalistes

slien trobat a Nanquín per a
contribuir a la defensa dn la
eattat, que novament estä en
ferill de catare en poder dels
.eaéreits del Nord.
Fins ara, aquests no han in. entat travessar el Riu Blau,
sense dubte perque esperen reforos.
El navill de guerra hrilänie
"Woodcock" ha estat tirotejat
per les forces nacional:stes en
pasear davant Txin Kiag, ha
contestat disparan t els sens eareine. 1 s'ignora si ha causat
kletimes entre els xinesos.—
Fahre.
El desacord entre els sudistas
Londres, 13.—Comuniuden de
Xang-Hai a l'Agancia Reuter,
que segons telegrames rebufa
de Lan Transa les divisinns entre moderats i extremistes del
partit nacionalista tingueren
ahir, com a conseqüennia. una
forte linda entre ers partidaris
d'ambdós bandola, i resultaren
al g una rnorl a.—Falira.
Els sudistes s'han retirat de Pu-leu
Londres, 1 3. — Un comunicat
rebut per l'Agéneia Reuter, procedent de Xang-Hai, fleme rompe
te que les trepes nori t stea han
ocupat Pu-Keu sense Murar
combat.
En rignell sector, tes tropes
nacionalistes es baten en retirada.
Tambd, des de Xang-Has comuniquen al "Times" que circula el rumor que el gene eal Sun
Txuan Fang ha aeonseguit entrar a Wu-SI.—Fahra.
L'avenç nordista
Xang-Hai, 13.—En . ara no se
sap si els nordisfes t'unen ;e intenci6 de treure tots eta &vantatues possibles de la seva vicbaria.
Els nneirmaliatee es trolben
molt inquieta davant, fa pass_
pectiva de perdre Nangittn i
Xang-Hal.
Les tropes nordistes qvue Ilion
ravessaf el Yan g Tse, nmenncen
ara als cantonesos a Tau l'anee
a 80 quilhmetres de Nangnin, a
la línia del ferrocarril de XangHai.—Ttädio.
L'estat de setge a Rharbin

,
it.

plementarles dels danys causats.

ADVERTIMENT
Advertirte a les persones, metate i empreses a les guata tate.
ressi la publicació irrunediata de
les notes que ens envite, que ela
originale han de dirigir-se tote
a la Redacció, passeig de Gràcia,
número 34, abans de les nou del

vespre. Els que ene arribin més
tard d'aquesta hora o vagin adrecata a la impremta del diari,
Barbarä, zz i 13, no sena publicats fina al cap de dos dies

Premsa estrangera
Política austríaca
e

La lluita contra

els eocialistes

a

El corresponsal de "Il Popom
d'Italia" a Viena, en un arlaele
titulat "Hora decisiva . per a
l 'Austria", explicaila,
Política d'aquell país, de la aeflüent manera:
"Fa dues setmanes que Austria es

e

trolaa en plena bita . electoral.

le
ls
-

la.
rs

eti

nh

EIS

arrees estan plens de manifestos. La
Prensa llança alarmes de tota mena
i cedes desesperades. Aquesta vegada
l'apeste es veritablement grossa: es
tracta de decidir si Austria ha de pasar tota, com ja s'hi troba Viena, a

ees del socialisme o no.

Despeé' d'assenyahte els perills que veu en el triar/1f del
s ocialisane, el corresponsal ategei
'Ya iluita interessa, per tant, a tots
els países civils, puix que exieteix la
Mssibilitat que a l'Esta t austriee l'or-

capitalista i les institucions so*1, siguin enderrocats per una viet6lea deh revolucionaris. No es segar

exara si elt majors partits anti-soda-

l'Yes reeixiran a fondre's en un fiara
imär. Monsenyor Scipel, hábil täctic

CATALUNTA

Els nordis
han ocupat algunes localitats als sudistes -- Es creu que Nanquín
serà reco ada -- Les relacions amb Rússia són bon xic difícils -- Es diu que el
Japó mobilitza

senyors Sivera, Acevedo

fonsada pel vent. Alguns cobee o riel
ferrocarril foren arrossegats i a la via
hi ha gran quantitat de desperfectes.
Els trens no poden circular, puix les
vies estan interceptades pele arbres.

fou degut a l'estat d'embriaguesa del
dit soldat serbi, al qual se'l va veu•
re en una taverpa de Bankia.
Malgrat tot, les autoritats no sembla que considerin aquest incident
TARRAGONA
corle d'importencia i segurament no
La processó de Divendres Sant
tindrà conseqüencies sensibles. —
Malalt gres/
Sardanas
Esport
Fabra.
Altres noves
E t a preparatius que fan les diverses
EE. UU.

en la lluita política i apassionat defensor de l'ordre social, fa temps que
°feseta personalment els mitjans per
a aconseguir aquella unió que hom es
tima indispensable per a afrontar la
batalla electoral amb esperances

d'exit."

El corresponsal rem arca que
en algunes provineiea dei Tirol
i a Salisburg, els prOphsits
d'unió no han reeixit.. De3prs
diu que elements libetals 1 dsmoeräties, "Pacosturn ada peate" (ara la majoria dele periodistes italiana usen aquest
Ilenguatge), intenten d'agrupar-se en petites formacions
mes o menys maebni q ue s , mease altea possibilite t fine le de
desmembrar les 'Unes antisocialistes.
En realitat diu el corresponsal, Per desfer els socialistes
bastarle batre'ls a la capital on
senyoren i formen un antiEstat dintre l'Estat.
En les darreres aleccione,
manees tingneron a Viena una
majoria da 70.0 00 vote.
L'article; seguida dient:
"Si la miró propugnada ardentment
per Monsenyor Seipel s'efectues, i si

els dos partits tasajeas, destruldes les

Es parla d'una declaració de guerra a Rússia.
En els cercles japoneses s'afirma
que la mobilització es realitza només
amb objecte de realitzar algunes operacione locals. — Radio.
Pequín, 13. — A tots dos costats
de la frontera de Siberia i de Xina
es registren grane moviments i concentracions de trepes xineses i rus-

ses.
Els efectius russos s'eleven a quatre divisions, comprenent una divisió
de comunistes xinesos.
Se sep. no obstant, de Moscou, que
els adversaris de la guerra són malaria en els Soviets i que no estan
disposats aquests darrers a recórrer
a mesures precipitades.
No obstant, són de temer complicacions repentines i no és de dubtar
que rera la tranquillitat aparent que
regen a Moscou s'amagui una greu
tensió d'espera.
Es creu que si la resposta de Pequín a la nota russa no Es del tot
satisfactòria, les relacione diploneetipues entre tots dos Governs quedaran definitivament trencades.—Radio.
Els caps del Kuo-Min-Tang
contra el comunisme
Xang-Hai, 13. — Segons l'enviat especial en aquesta ciutat de l'Agencia
Hayas. els caps moderase del Kuo
Ming Tang han dirigit a totes les ciutat s una circular, convidant a una huiha implacable contra els comunistes.
—Fabra.
Creuer anglès a Uei Hei Dei
Londres 13. — Diuen de XangHai a l'Agència Reuter que ha sortit
aquest metí cap a Ud Hei Llei, un
creuer angles, per haver-se rebut un
informe consular dient que els bandits xinesos voten provocar disturbis.
S'han diaparat des de la nora diversos trets contra un canoner anglès
que es trobava fondejat al riu Blau.
El canoner ha contestat al foc. —
Fabra.

Pequín, 13. — Serà restablert Ve setge a Kharbin, on existeix
certa temió contra els Soviets. — Fatat de

bra.
Eugeni Xen respondrä a les potencies per separat
Londres, 13. — Telegrafien de Canton a l'Agència Reuter, que el comissari nacionalista de Negocis estrangers, Eugeni Xene contestare per
sepat st la nota de les cinc potencies. S'assegura que Anglaterra i els
Estats Units rebran una resposta evasiva, i que Franca i 't'ella rehran
una resposta acceptant el pagament
de compensacions per les peremes soferies Deis ciutadans franceses i ita-

tiene. S'ignora el to • de la resposta
que rebre el Jap6. — Fabra.
El Japó mobilitza
Londres, 13. — L'enviat del "DaiIy Telegraph" a Xang-Hai telegrafie:
Es concedeix un enorme interés a
l'actitud del Japó, car tete els senyals
indiquen una mobilització general del

seu exercit.
eelleitats desagregadores deis grups
democràtics liberals, sabessin arrossegar al seu t.rrera una part de la
maese treballadora, la victòria podria
ésser per la causa de la civilització.
Hi ha masses "s1". La situació és
molt complicada . i no es poden fer
pronòstics. La Iluita es tan apassionada, la necessitat d'una decisió que tregui la vida pública i el Parlament de
la parilisi actual sembla tan clara,
que hom pot arribar a creure en la
possibilitat d'una mudança profunda
en un o altre sentit."

Les eleccions tindran lloc el
24 d'abril. Monsenyor Seipel ha
estimat oportú donar la batalla
ara tot aprofitant la insurrecció de totes les entitats econhmigues de Viena contra la política financiera del Municipi socialista.
El corresponsal fa història
de l'actuació del Municipi, i la
qualifica de bolxevista, d'expoliadora. Tots els mals que Austria sotreta aetnalment, sobretot ele de la població de Viena,
els atribueix al socialisme. Despede d'això assenyaut cls efloptranstagnes del partís.: en tina
fer esperarme l'afebliment del
parlit vermell: deserció de les
filps; un descobriment d'armes
'causa d'una delacid teta per
tränsfugues del partit; a una
fälarica els obrare es negaren

vern neuen amb inquietud la situació
a Xina.
Es creu que les sancions que s'han
de prendre contra els cantonesos, en
el cas que aquests no accedeixin a
les demandes angleses han estat exa-

EI tornado de Rock Springs
125 morts
San Antonio (Texas), 13.— Segens noticies rebudes, en el darrer
tornado de Rock prings (Estat de

minades en el Consell d'avui.
No obstant, sembla que no s'ha

Wyoming), han mort 125 persones.

-adoptas cap linia de conducta definitiva.
Aquesta darrera qüestió no figura
en el pla estudiat fins ara, car el
ministre d'Afers estrangers no ha
rebut encara la resposta del senyor

Fabra.
Vaco (Texas, EE. UU.),

Xen.

1 De totes maneres, 110 s'espera fins
'l'aquí a uns guante dies una comumcació de les autoritats de Canton,
en resposta a la del ministre d'Afers
estrangers anglès.
Quan hagi arribat aquesta respos-

Topades amb els comunistes
a Xang-Hai
Londres. 13. — Segons comuniquen
de Xang-Hai a l'Agència Reuter les
tropes del general Chang Kai Stuck,
comandant de les forces sudistes, 1/an
realitzat aquesta tarda un escorcoll al
local del sindicat comunista.
Hi ha hagut diversos encontres als
barris extreme de Xang-Hai, a conseqüència dels guate, i segons informes de la policia han resultas un centenar de morts i 25o ferits, la major
part eren comunistas.
S'ha sentit el soma dels dispare a
la concessió internacional.
A conseqüència de l'ordre de vaga
general. donada per la Federació general d'obrers, per a protestar contra
els escorcells, han p l e gat del treball
de 75 a /Domo treballadors. la qual
Coca immobilitza un cert nombre de

vaixells xinesos,—Fahra.
Ordre de dissolució
de la Federació general obrera
Londres, i3.—Diuen de Xang-Hai
a l'Ag è ncia Reuter que el general
Pei Chung Hai, comandant de la divisió oriental de l'exercit nacionalista, ha publicat un ban oficial ordenant la diese:mese de la Federació
general obrera.—Fabra.

ANGLATERRA
El Govern está inquiet
per la qüestió de Xina
Londres, 13.—La situació de Xina
ha estat novarnent objecte de la deliberacie del Consell de gabinet, al
qua l han assistit els comandante en

forces aèries i navals
angleses.
Els ministres, s'han ocupat novament de saber si els diversos contingents navals i de les altres armes
que es troben actualment en ágiles
xineses són suficiente.
Sembla que els membres del Gocap de les

a pagar la quoSa per a verga nilzació socialista. Aixf 1 tot, el
periodista itanä reconeix que
les torees socialistes són formidables i que les condicione
econòmiques han proletaritzat
i, per tant, aveinat als socialistes nornhrosissimes porcions
de les esteres de tuncintiaris i de
menestrals. Ara. aal afegir:
"Una profunda desconfiança que
ha penetrat a totes les regions contra
el partit i contra les prometenses elec-

torals, una mena de repugnäncia anta
electoral sentida sobretot en els medie
acomodats. El partit cristià social i
el pangermenie !asuran de fer esforços enormes per a superar aquesta
mentalitat i portar les masses a les
urnes.
Oi mis, Es insegura l'actitud dels
3 00 . 000 israelites, una part dels guate
estar& darrera Monsenyor Seipel, pere l'altra no, irritada inoportunament
pel programa cristiä-social. Els sios
testes- proposaran candidats propis i
els hebreus ortedoxes no araran a votar, puix que les eleccions s'escauen
al darrer dia ele la Pesque ltur."

ment destruida.—Fabra.

San Antonio (Texas), 53.—Sembla que el nombre de morts que ha
ocasional el tornado que ha destruit
Rock Springs eleva a I 2 6.—Fabra.

Ticiä
Nova York, 13. — El Metropolitan Museum acaba de comprar per un milió de dhlars un
quadro del Ticiä "Retrat d'Alfonda d'Este", que fou trobat
recentment en un castell d'Alemanya.—Raclio.
Matt de pelegrina a Hardwar
Londres, 13. — Diuen d'Hardwar a l'Agencia Reuter:
"Durant una cerimònia relgiosa india celebrada ahir, en
la sitial els pelegrins han de
submergir-se a les aigües
sagrades del Ganges, es produí un tumult de greus proporciona, a conseqüència del qual
resultaren quinze homes morts
i nombrosos ferits.—Fabra.
Un mili() de elan per un

ta al Ministeri d'Afers estrangers, el
Gabinet de Londres, abans de revelar el seu contingut, procedirà a
un canvi d'empressions amb els altres Governs interessats.—Fabra.

FRANÇA
Detenció d'un agent comunista
Paris, '13. — La policia ha detingut
un agent comunista, al qual ja feia
temps que vigilava.
En els centres comunistes hom
el coneixia per Andreu.
Havia fet un viatge a Londres i
després torné a França amb el nom
d'Schmidt; es feia passar per un comerciant establert a Basilea.

Tenia molla influencia dins el Comite de defensa contra les víctimes

del feixisme i del terror blanc.
Ha declarat que el seu nom veritable és Gheller. ésser polonés i
posseir el títol de doctor en Medicina i Filosofia.
En el moment que fou detingut
dula al damunt setanta mil francs,
la procedencia dele quals no ha

gut explican—Fabra.

vol-

ITALIA
El procés Zaniboni
Roma. 53.—En la sessió d'aquest
matí del preces Zaniboni, el testimoni Bellon, cap dels Serveis política, Ira recordat la vigilància que
sofrí Zaniboni i ha explicat COM fou
detingut i cern s'arriba al descobri-

ment dels seus còmplices.
També ha recordat l'activitat antifeixista de Ducal.
El testimoni Pennetta, aleshores
cap de la policia judicial, ha explicas els escorcolls que es feren a casa de Torrigini i a l'estatge de la
Maçoneria, on foren trobades buides
les carpetea que havien contingut
documents, i molts papers estripats
i tapats amb cale.
El testimoni Dossi, funcionari de
/Delicia. ha dit que la Direcció general de Seguretat havia estat assabentada, uns guante dies abans, del
promesa de 7.aniboni de realitzar
un acte criminal contra el senyor
neeol in i.
El testimoni ha afegit que en les
seves entrevistes amb Juaglia, el general Capello tenia interés en que
no fos notada la seva presencia.—

Fabra.
BLTLGARIA
Un soldat serbi ha mort un soldat
bülgar a la frontera
Sofia, 3.— L'Agència. telegràfica
fu:Orara dóna cornpte que un soldat
serbi que havia traspassat els límits
de la frontera, prop del poble de
Bankia a la regid de Trau, mati
im soldat le(e g ar i es féu escepol.

El dit soldat búl gar sembla que l'acorrinanyava percute el eerbi havia
penetrat en territori nacional per
equivocació. Es creu que el crim

qué s'han gira'. Alemanya i
Teecosloväquia.
La política de Locarno
Reich

i

13. —

Noticies complementarles del tornado de Rock Ssprings diuen que
les victimes que elan pogut comprever fins ara eón 5 0 morts i 150
ferits. La ciutat esté quasi total-

centrarles per a la procesad que ha
de sortir avui, permeten assem.car
que aquest any superara en lluiment
tote, les anteriors.
Són nombrosos els forastera que
han anunciat el seu propòsit d'ésser
a Tarragona per a presenciar aquesta
gran manifestació religiosa.
— Es troba malalt de gravetat l'agent comercial senyor • Josep Es •-andell Ferrer, el qual va ésser combregat dimarts passat.
— El "Foment de la Sardana", do-

el

El corresponsal de "'L'Indopendanre Beige" a Berlín, comenta el discura que el vicecanceller Hergt ha pronunciat
a Stettin, i retarden/ res mis pa_
rägrafs d'aqueat, que dinen:
"La nova coalició governamental ha
sortit de les mateixes circumstàncies
politiquee. Sots pena de cometre una
falta greu, els nacionalistes s'han vist
obligats a tenir en compte les circumstàncies que a tot estirar els eren

micilias a l'Oled/ Tarragoni, donare
el diumenge de Pasqua. al Tratte
Principal, la primera audició de la
temporada a cärrec de "La Pi-e/cima
del Camp".
— Diumenge vinent se celelumr.: ?a
cursa de bieicletes TZT Traf"', Vlvert,'
la M' a l meni t un bon nombre finacripcions, entreeles (wats les de Simia
vencedor de l'any paseas, Canyareo,

Mució, Llorenç i d'altres.

-

La cursa seré isitutada sol, -e un
circuit de 157 quildtnetres, amb s

tiria i arribada a Tarragona.
— Ha estat un paren de riles ancurat al port el yatch "Sappise",
eran luxe, el qual es féu a la mar
el dimarts, a les vuit del matí.
— Per l'Ajuntament ha es t at ordenas l'emplaçament a la Rambla de
Satis Jean, de les queme fustes, mes
o menys combinadas, que ser zeieen
per a quisco de la /miela/.
La resurrecció d'una cosa tan atoetinada ha produit un coinentari de
censura general.

, JAN)
Naufragi d'un ferry-boat

París, 13. — Comuniquen de
Toquio, via Londres, a "Le Matin", que un ferry-boat que porta y a 200 passaagers ha neutragat a la badia de. Corea. Fins
ara nomds ha estat possible retirar 25 cadàvers.—Fabra.
El ministre de la Guerra
surt illés d'un accident d'aviació
Buenos Aires, 13. ___ El general Justo, ministre de la
vol junt amb cinc aparells mes,
l'avió que tripulava ha caigut
de gran upa. EI general Justo ha fet iuncionar el paracaigudes del qual estan provells
tots els aviadoes argentina, amb
tan bona sort, que no ha sofert cep dany. L'accident ha
ocorre gut a 40 quilòmetres
La Rioja.—Fabra.

IGUALADA

L'Aplec de la Sardana
Enguany, el dilluns de Paseeta, se'
celebrare per tercera vegala Peplec"
a l'ermita de Nostra Dona de la Sala.
Aquesta festa s'ha fet tradicional entre els igualadins i, a la vota ie la
petita esglesieta romenica, es pot dir
que s'hi congreguen la ntaioria Je families d'aquella industriosa ciutat.
La vigilia. a la Rambla de San*. Isidre, la cobla "La Princi p al de PelafruzelLe donare dues audictone
sardanes i, a la nit, una altea al letal
del Club Excursionista.

Per al dia de l'Aplec, s'anuncia el
següent programa:
A les nou del metí: Atiesa cantada
Per l'Orfeó del Noia, sota le direcció
del mestre Jordana.
A dos quarts d'onze: El Grua Flkleric de l'Orfeó ' del NOiR, dclegacie
en aquesta comarca de l'Institut Folklore de Catalunya, que dirigeee l'eminent mestre es/en Rigall, <tensare el
"Ball de les Crespelles", d'Odcna. i
el "Ball de les gitanee del Valles"

(16 parelles).
Aquqest Esbart, nascut ara fa des
anys, a l'escalf d'aquesta feyea pm-ta

af'ancada la sera tasca en un gran

LA S. DE N.
Els Estats publicaran la ¡lista

dels

avienes i dirigibles que tinguin
Ginebra, 13. — Continuant l'examen d'alguns punts que t'oren separate. la Comissió preparad/tea de la
Conferencia del desarmament ha
adoptat una proposició que estipula que els Estats publicaran cada
any la llista ele llurs avions i dirigibles, i a mes a mes, queden compromeses a subvencionar l'aviació
civil. perd per a fins estrictament

civils.

El delegas nordamerice recordé
que els Estats Units, cele no estan
adherits a la Societat ole Nacions,
no poden reconèixer la jurisdicció
de Ginebra per a l'aplicarle del conveni. Afegf que ele Estats Units
consideren 'neta i inaplicable qualsevol proposició relativa al control.
ef. Boncour digué que si havia
de renunciar-se a la creació d'un organisme de control. no calla cercar
Li solució que permeti a les nacions
a p licar un sistema

de control. —

nombre d'actes celebrats per tota la
comarca.
A les dotze del mati i a les 'entre
de la tarda, l'esmentada cobee secaré
cardanes a la placa de Permite
De tomada, al vespre. hi hauria serdarles al Club Excursionista.
VALENCIA

Concert al Centre Catete
Diumenge passat done un b - illaat
concert al Centre Català de Valencia l'orauestrina "Albéniz", rerr-•
posta pele notables professors
Marco, S. Licitó, R. Davó, T. Silvestre i F. Ferrando.
El peograma, del qual fe:mese/1

Part obres. de Verdi, Arr i ete, ete.,
fea executat amb gran meszratge i
(t'orit, superant-se, sohretet, rls in-

terprete en la inspirada eiccee rime
encertaren a donar a les je popolars composicións d'AleWz "•Sere-,
asta esparyisla" i "Granada".
El pelle:, nombres i sehiete, cite
emplenava el saló, premié amo pro-,
lsmeats aplaudiments l'excellent tasca deis músics, sortint molt cota: lagutt de tan dalitosa veteede.

Fabra.
la qüestió del Sarre, hatiria

hagut

d'ésser mantingut, cust,is el que costes, a Ginebra."

Ei corresponsal diu que el to
del doctor Hergt ha baixat meta
d'ençà que els nacionalistes aún
al Poder i que la principal tasca
d'ells da ara calmar el descontent dels electora.
Els periodistes han posat
sordina a Hurs idees i doctrines
que mantenen feblement del
Poder estant, quan no les traeixen,

Lh qiiestití del Concordat
La maletas "Independanoe
Beige" china tina impressió d'un
discurs que Stresemann ha tot
favorables. Un partit polític no pot
pas confinar-se a una eterna oposi- respecto a la qüestió del Concordat.
ció estéril. El cos electoral no l'h i perAquest discurs ha estat codonaria.
men I adissim.
Del punt de vista de la política exe
Per primera vegada, diu,
tenor, ces dos fets capitals que han
ministre d'Afers Estrangers
portas a la formació de la coalició
pros
partit, netament en la
actual foren Locarno i Ginebra.
oilestió del Concordat amb el
Després de dir quo lógica- Vatieä, de la fanal tant es parlo
ment els nacionalistes havien a Alemanya actualment.
de fer esforeos per adaptar-se
El doctor Stresemann, tot al
amb contrari del qué hom hnvia dit,
Es, dones, insegura la Huila. a la política de conciliació,
en
combatuda
ta
haver
tot i
s'oposa rodonament al Concor.
•
El enrresponsal cren
que poden
almenys ial rom existeix
influir damunt ella no sola- 1925, l'orador continua
"Els esdeveniments de les darreres per a Baviera i Penssia.
ment el feixisme, sind tarnbd la
trancaEl
ministre es lament de
vielbria deeisive dale perlas setmanes han estat tanmateix
d'ordre a Hongria 1 la política ment desfavorables a la conciliació. El l'anatia eme mosteen p ls sPlli
do dreta 1 de compromisos a punt de mira jurídic d'Alemanya, ert amics polftio davant aquest

problema d'imrortäncia capital
per a la cultura alemanya,\ i
anuneiä la seva intenció d'invitar totes les organitzacione
de províncies a prendre partit
en aquesta qüestió.
Al final de la reunió fou votada una ordri del dia en la qual
hom reclama el manteniment
integral de l'autorilat única de
l'Estat en l'ensenyament oficial.
i en el privat.
Els ministres , catòlic. despees d'una reunió tinguda
conseciincia del discurs de.
Stresemann, han estat enearre-;
gats. segons sembla, de tractar
els problemes suscitats ,per
St eesemann distre cl vi del Go - ,
vern.
Desnebs d'haver.- se parlat en.
Consell. Strpeemann deelnre que

la gilestió del Concordat eres
una sitnació. nova a 1 que vol
tractar-la aensie passid tot es.
!pernnt vente el deeeevedapa.;
ment que tindrà a Prüssla.

LA PIMUCITAT

ELS DIES SANTS
LA CERIMONIA DEL LAVATORI A LA CATEDRAL
. Avui, a la tarda, el senyor bisbe
verificará a la Santa Catedral Basílica la cerimònia del Lavatori, predicant en l'esmentat acte un reverend
P. redemptorista.
— El nostre venerable atetes aquesta tarda. a dos quarts de set, acompanyat de tot el personal de la Cúria i
farailiars visitara ea següents sagrada: Sant Felip Neri, Sants _raes i
Pastor. Basiliques de Santa Maria
la Mar, .Nostra Dona de la Mercè i
Santa Manica.
— Diumenge de Pesque S. E. I.
celebrara a la Santa Catedral de pontifical. Fara el sermó el mateix predicador que predicara avui. Acabada la
znissa el senyor bisbe donan la benediecia papal als fidels.
PARROQUIA DE SANT PAU
DEL CAMP
Dijous Sant—Al mata fina a les
deu. hi haurà confessions i es distraman la Sagrada Comunia. A les
deu: Missa solemne amb comanió
6 eneral i processes per a portar Nostramo al Monurnent A les cinc de
la tarda: Cant de Maitines i Laudes.
Divendres Sant.—A les deu: Oficis propis del dia. amb cant del "'Nasa)", adoració de la Vera-Creu i processó al Monument. A les sis de la
tarda: Via Crucis pel pati i claustre del temple i serrnó.
Dissabte Sant—A les set: Benedicció del foc nos i fonts baptismals;
tot seguit missa cantada de glbria i
Cera/unió.,

PARROQUIA DE NOSTRA
DONA DE BETLEM
Dijeus Sal:t.—Das de tes 3 ; 5 s'administrara la Sagrada Comunió cada
quart d'hora fins a les deu, en que
corrençara la missa cantada per la
capella de música de la parrisauia,
predicant desases de l'Evangeli sobre la institució de l'Eucaristia el
reverend P. Vicents Montserrat, O.
P.. distribuint-se ia Sagrada ComoJai. a la reserend clerecia. M. I. Junta d Obra. Illustre Claustre Univeraitari. Juntes de Minerva i del Centre Social. i aires fide!s; s'acabara
ara> la procesad per acompanyar el
Senyor a) Monument. Tarda.—A dos
gnarts de cinc: Car.t de Maitines i
Laudes amb la cerimania de les Terebies. La fuació de l'Hora Santa
es anearan a la set j es cantaran
moteta apropiats a l'acte.
Divendres Sant—A les sis del mart. rAsaociacid de Via - Crucis celebrara solemne processa, portant-se
pel Cos de Farsante del Sant eras
lä vea;erada ;matee pes seaiients carrera: Carric, Rana:ala d'Estudis i
Caraletes, Pelai, Corta datalanes,
Passeig de Gräria. Placa de Cata .
'urtya, Rambles de Canaletes i
tudis: entrara a l'esgiesia per la porsa principal. puran t . el seis curs es
nracticaran les correeponents esta»
rions: 1,1 prendrà part la capella de
era sica d'asa/esta parto-su:a. A lea
lea Masa de Presantif:cats; es can-ara cl Passió per 'a. capella de música. seguint la solemne adoració da
:a Vera C-eu i altre s ces:mi:mies amb
•,rocessó per trence del Monument
el Santissim Sagrament. Tarda.—
A ler sis: Fundó dedicada a la Soleas de Maria Sa p tissima, resantse la Corona Dolorosa, meditada
i cernió pel predicador quaresmal
reverend P. Vicente Montserrat O.
P.. acabant amb el solemne cant del
- Stabat" i adorada de la imatge del
Sant O 'ist.
Dissabte Sant—A dos quarts
vuit del metí: Benedicció del foc
neu, cant de profecies, benedicció
de les (oras ba p tismals. com em:äntse tot seguit l'ofici de glòria, que
araban amb el cant de Vespres per
:a reverend comunitat. -Durara l'ofici s'adrninittrasä la Sagrada Comunió.

La capella de música interpretara
durant aquests dies essollides obres
dels e/sastres Perossi, Cascicilini, Cassinaira Bertolan, Palestrina, Baldelió, Leoni 1 Reventa&
EsGustA PARROQUL•I, DE
SANTA MARIA DEL PI
Dijous Sana — A les.deu: Amb asaistencia i/e la M. 1. Justa d'Obra
coraoracians d'aquesta parròquia
ce celebrara amb tota solemnitat
fici propi del die: es cantan !a masg
d'" Haller" i serrad pel reverend P.
Josep M. Casulä, Carmelita Calçat;
'legares del Posteommunio es donarä la Sagrada Comunes. A la tarda,
a les euatre, la Rda. Comunitat cantan l'ofici de Tenehree. A dos
tasarte de set es practicaran ele caerdeis devots de l'Hora Santa , rantant.se l'" Ecce Panis", de Berlandrés: "O vos omnes", de Vieren-ir':
"Ave verum", de Salir-Sacos: "Adora te devote". de Masvidal; el "Miserere", de Goicoechea. 1 a continuada cernió pel reverend Josep M.

Carme'ita Catear.
Divendres Sant —A les sis del metí aortirä la processó Solemne del
;la-Crucis portant la imatge de Jesús Crucificat 1 agregació dels portanta 'Els setenta dos". Aquesta
proreee rer:orrera el cura de contrata
A les den: Ofici del dia: es cantad el "Paseio" del reverend Riel i
Çasulä,

ísls fmnroperis, de Vicaliriaa

A

la t arda, a un

g ema de set;

rxercfci de l'Hora Santa, cantant la
eacella de la parròquia les Sonates
Clleydn,"Monstra. te ese atsteem"
"Stab t".. reverend Masvidar, i
Serme, Pel reverand En Josep Faura,

:aesevere.

Dissabte Santa—A dos quarts de
vuit del metí es començarà el rea
d'Horca Cananiques i tot seguit la
benedicció del _loe, ctri pgsqual, font
baptitanal i ofici <le Glória. Despees
del Pcatcammunio es donan la Sagrada Comunió.
A la tarda, a les guatee, la Rda.
Comunitat cantara solemnes Maitines i Laudes de Pesque de Resurecció.
r
PARROQUIA DE SANTA
MADRONA
Dijous Sant, dia 14.—A les deu,
tnisa.a solemne i Comussió general;
processe, per a posar a Jesús Sagramentat al Monument. Tarda: A les
auatre, ofici de Tenebres, alternant
els Salms la clerecia i els fidels. A
dos quarts de set, primera part del
sermó de Passió pel reverend doctor
Josep Planes, capella-castrense. A
dos quarts de vuit. Hora Santa , amb
intermedis de música sacra. A les
deu, comença la vetlla nocturna del
Sant Monument
Disendres Sant, dia r5. — A le5 sis,
sortirà la solemne processó del ViaCrucis, que passarà pels carrera de
Tapiales, Rial. Blesa, Contase del
Asalto, Magallanes, Plaea de glaseo

de Garay. Redes, Marqués del Duero, Calabria, Manso, Borren, Marques del Duero i Tapioles. La Pia
Unió deis Dolors s'a j untara a la dila
processó portant la devota iniatge
de fa Verge Dolorosa. A les vtra. el
reverend En _Toser, Flanás , capellà
castrense, farà el serme, de Passió
A les deu, missa de Presantificats,
adoració de la Creu i processó de
reserva. A dos quarts de set del restare. funda de la Soletat de Maria,
Corona Dolorosa meditada, cant de
la Salve, i serme, Oel reverend P.
Candi Rincón, C. M. F.
Dissabte Sant, dia t6. — A dos
q uarts de set, benedicció del roo, cid
p asnual. cant de les Profeeles i benedircib de les fonts bapt i smals. A les
•
missa de cabria i comunians
PARROOUTA DE SANTA MARIA
DE JESUS, DE GRACIA
D i ious Sant. — .A les deu: Mista
solemne cantada ner la Clerecia. esto.
laus i poble fidel. "Nos Autem",
K y rie..., Fons Bonitatis. i durant la
Comunió "Ubi caritas', i procese
per a collocat Nostramo al Mona-

ment

Tarda . a lee nuatre. Maitines i Laudes de Fira VI "in Parasceve", cantarles pes la reverenda Comunitat. A
les set: Hora santa.
Divend-es Sisar. — A les sis del
mati. 5ort'd me l'esalksia delsrasepera la solemne precems6 del Via -Crueis, fert ei cnrs següent: Sortida riel
temrde. Septimenia. laallirana,

Tela Les Carolines, Vitoria, B e etan de los Herreros, Salmeron, Astodes, 'Esmeralda, Verdi, Terol, Menéndez Pelayo, Travessera, Salmeran. nlaea de Lesseps i entrada a l'església.

A les deu: Ofici prora del dia. Es
cantara el Pa , SiO i els improperis
"Pariste meus", de Vitoria, a (matee
vena mixtas per la capella de stlasaaa
parran:dar La resta de Votad serä
cantas a cant gregaria pels Wats.
Tatala: A dos nuarts de set, rasara
meslitació de la Soletat de Maria.
Sermó i adorada de les llagues de
J. C. En els intermedis la carena
parrontual cantara les se g irents com.
pos i cions a quatre veus tnixtes: "Dote
Jesús", Gersbach; "Inter vestibulum",
G. A. de Perti; ".Agios Kyrios",
fra g ment de la litúrgia grega ortodoxa, "O bone Jesu", Palestina; "Mise rene", Palestina.
Dissabte Sant. — Benedicció del
fue i cid pasqual, prafesies, benedicció de les Fonts Baptismals i ofici de.
gloria, Tarda: A dos quarts de set,
rasara estació i cant de la "Salve".
Diumenge de Pacnua de Resurrecció. — De les sis a dos quarts d'una
hi haur rnissa cada mitja hora, llevat de la de dos quarts d'eme. A les
set, comentad de l'Evangeli pe i reverend senyor Rector. A les aula
minsa de Comunió general, per als s o .
ris de l'Apostolat de J'Orad& A les
deu, cant de "Tedia", per l'escolania
i Dable fidel; "Vidi Aquatn" i masa
del dia "Resurrecxi", Kyrie, "Fans
Barateas", Seqüentia "Victima paschalla Credo 1. A l'ofertori "O Ni/
et filia". En acabar, "Regina cceli".
ESGLESIA PARROQUIAL DE
SANT MIQUEL DEL PORT
Dijous Sant. — Mati, a les 'bu:
Ofici solemne i Cornunió amb plätica 1

i processb per a la reserva del Monument.

Tarda, a las sis, res de la Corona
Dolorosa.
Dissahte Sant. — A les sis del mati,
cornerearan les eerintbnies premies del
dia amb benediceió del foc, ineens
del Ciri pasnual. Es cantara 1 " Exta.
set" i les Profecies; es beneiran les
Fama Baptismals, celebrant-se seguidament l'Ofici de Glòria.
Diumenge de Pesque. — A les deu
se celebrará amb tota solemnitat l'Ofici. asaistint-hi la M. I. Junta d'Obra.
TENENCIA PARROQUIAL DF.
NOSTRA DONA DE MONTSERRAT (Guinardó)
Dijous Sant. — .a les den: Ofici
solemne, cantat pel cor de l'Associació Montserratina i tot seguit precesitó per a andar Nostramo al Monta
ment.

Tarda, za les cinc, exercici de l'Hora Santa, ami) intermedis de música
sacra, a ciirrec del dio Beethoven, interpretant-se obres clässiques. Sermó
del Manament
Divendres Sant. — A les set, salan.
ne pracessó del Via-Crucis, que recor•
rerä els carrers immediats a l'església
inaugurant-se el novell Con de Portanta Es cantaran les estrofes en cada estació, i de tontada al temple ea
fan l'adorada' de les llagues. A les
deu, ofici propi de la diaria, adoració
de la Vera-Creu i processa per a retirar Nostramo del Monument
Dissabte Sant. — A ?es set henedice 1 6 del fea nou, ciri pasqual i fonts
baptismals. A les 'vuit, missa de Gle
Despres de la masa es repara--na,
ra aigua beneida.
PARROQL'ia DE SANT PERE
SETMANA SANTA
DIJOUS SANT—Durant el metí
es distribuirà la Sagrada Comunió, cada quart d'hora. fins a les deu, que
se celebrara Ofici cantal per la capella de música. En el Can/sosia, previa platica preparatòria pel reverend
capelle-ecanam. es distribuirà la Sapa raia Eucaristia a la reverenda cemunitat i denles cereria Junta d'Obra
i fidels, &seres del qual en devota
p roces s a. serä portat el Santissim al
Monument.

A la tarda, a les guatee, la reverensolemnes Matinet i alternant ama, la Pira
de Percererarca i eIn saca del Centre
nasa-atufa; de Sant Pere i Javentat
Culata-al Panale r . asta> la cerirnania de
les T e nehres. A dos otiarIS de set,
exesc i cis de la Hara Santa, desnrés
de la qua! es pract icara la cerimbnia
del arrantari dels nene a detze pelees
er rernmemnraela de l'idt,m Sonar.
itesi:t1nt la revcreerla Ceertnn i tat. Tanta d'Obra 1- Hereda narranual. ACap,,1 1 t eerimbnia hi haura
serenó de
.1.fandat.
DIVENDRES SANT. — A das
naarts de s ; s del rasa. cerrar', de Pass
siA net reaerend anime Cudofies, cane'ra-eacari de la parraoula. A un
misal de set. solemne prncescó del Vion'urg , . en la cual Osa la imatge del
Cruc i ficat portat pel Ces de Partants.
hi hatearan la de la Verge dele
Dolors i l'entiza de Jesús Natrare,
pratedes pels semana de la Pia Unió
dels Dolors i sncis del Centre Para:imana L pracessó recnrrerä els rasrers placa de Sant Pere, Rec Cntntal, afores del Portal Nou, Portal
Nou, platas de Sant Amasa Vela Basses de Sant Pese, Sequia. Baixa de
San; Pece Memac, Alta de Sant Pese, Méndez Núflez. Trafalgar, Bruch,
Ronda de Sant Pese, Saló de Sant
da Comunitat cantar

Joan Trafaigar , Ludovicus Pius, practicant-se les diverses Estacions, que
seran cantades per l'Escolania; a la
porta de l'esglesta resades les oracions

de les cinc Llagues,- bausa adoració a
la Sagrada lmatge.
A les deu, amb assistencia de la reverenda Comunitat i de la 1. Junta
d'Obra, començar la Missa de Pre.
santificats, Passió cantat, adoració de
la Vera Creu i processó.
A la tarda, a les quatre, afeitase
Lands cantats per la reverenda Cornu4.
altar. A dos quarts de set se celebrara
amb tota solemnitat l fupció religios a de la Soledat de Maria, i es tasan /a Corona Dolorosa exercicis pr opis i serme, que din el reverend Rarima Costa, i acabarä amas el cant de

l'Estabat Mater.

DISSABTE SANT.—A dos quarts
de vuit del metí, la reverenda Cornunitat resarä Horra . Menors i després
seguirà la Benedicció del foc, Ciri
Pasqual, cant de. profecies, Beneclició
de Fonts Baptismals i Missa de Glopreparataria pel reverend senvor Reeria, en la qual es distribuirà la Sagraton portant-se després Nostre Senyor
da Comunil als reverends beneficiats,
al Monument
demis clerecia i fidels. Tot seguit de
Tarda, a les quatre, cant de "Mail'ofici de Glòria es practicaran els
tines", finalitzantase are els "T'esos":
exercicis a la Verge del Carme i ?Esa les set, Hora santa, amh serme, pel
colania cantan els Parenostres. A lee
reverend rare Zacaries de Llorenç,
caputxí, interpretant-se eteollides coas- caletre de la tarda la reverenda coposicions sedes per un nodrit cor de munitat cantara enlemnes completes.
DIUMENGE DF PASQUA.—Misveus amb instrumenta ció,
D lvendrea Sant. — A les sis, serrad res resades cada mitja hora, des de.
?es sis a la una. A les 'sea explicació
de Passh5, pe( reverend Pare Zacarles
de Llorenç i seguidament sentirà la de ?Faenad; pci reve'rend carenapietosa i popular procese del Via- ecintom. A les deu, °fiel solemne,
Crucis per alguns carrers de la bar- cantat per la reverenda Comunitat i
riada; portaran la Imatge del Sant capella de música amb issistencia de
Crist el Cos de Pnstants del Patronat la M. 1. Junta d'Obra. A da guares
d'una. platica doctrinal.
Obrer de Sant Miguel del Port. i la
TEMPLE e XPIAT0i21 DE LA
de la Ve rge Dolorosa Im Fines
Maria 1 devotes de la Mere de Déu.
SAGRADA FAMILIA
Ordre de , la processó: Plata de la
DIJOUS SANT—A lee rasa del
Barcelonets, Mar, Judici, Sara
mati, Mrsart soltrante, mntant-se_ pel
poble la misas "Alma rater" Hernie
•
Escuder, Baluart, Maquinista.
ha i Canumla general Procese Per'
Atläntala, Mediterrània. Balboa, p izarrn, Ginebra i Saat Miguel.
a portar Nostrama al Monument Ves()lid de Prementificacib. — El di»: i pres 1 elesnullament trallars. A dos
vendres Sant, a kt den del metí, eant guares de eine de la tarda. cerimania
de la Peala, segons Sant Jara. dei- del Lavatori. A les sis, Ofici de Tecobriment i adorada de la Vera -Creu liebres.

DIVENDRES SANT. —A les sis
del matt, Via-Crucis pchs carrers de
la baimiada. A les deu, missa de Presantificats i processó per a treure Nostramo del Monument A les sis, Ofid
de,zlied
Ten
gn
autmeb, ,.raes
cnin. A ¡es
set,Ado
nvs.
fu n:ai cói óde da
la
'.
DISSABTE SANT.—A dos quarts
de vuit de j mata benedicció del foc
nou ciri Pasqual i Fonts baptismals.
Ofici de Gläria. Comunió general. A

les sis de la tarda, Rosari.
DIUMENGE DE PASQUA. — A
les vuit, missa solemne de Comunió
general reglamentaria per a la Congregació de la Immaculada i l'Angel
de la Guarda. A.les cinc de la tarda,
Rasad i sermó doctrinal.
P ARROQUIA DE SANT JOSEP
(SANTA MONICA)
DIJOUS SANT.—A les deu, Ofici solemne i Comunió general, amb
platica pel reverend-Josep Vives. Desases de l'Ofici prreessb per a posar
S. D. M. al Monument, res de vea.
¡res i cerimbnia de despullar els altars. A /es quatre de la tarda, Maitins
i Lauds solemnes cantats per la reverenda Comunitaa A les set, Hora
Santa, amb intermedis de música saeta
DIVENDRES SANT—A les sis
der metí, serme: de Passió pel reverend
ecónom. A les set sortirä la psocesses
del Via - Crucis que seguirà els carrers Porta de Santa Madront Montserrat. Arc del Teatre, Om, Conste
de l'Asalto i Rambles. A les deu, misas solemne de Presantificats cant de
Passió, adorada del Lignum Crucis,
processó per a traslladar S. D. M.
des del Monument a l'altar. Als solemnes actes d'aquests dies assistin
la M. I. Junta d'Obres.
A la tarda, a les sis, fundó de la
Soledat i sermó pel reverend Josep
Planes, amb intermedis de música sacra.
DISSABTE SANT.—A les 7'30,
benedicció del foc. ciri Pasqual, pila
baptismal ofici de G/bria i alle/Ma.
DIUMENGE DE PASQUA. — A
les dotze, sermó pel reverend Eran
cese Pla.
PAR ROQUIA MAJOR
DE aANTA ANNA

Dij Dus sant; A tres quarts de deu,

rés d'alones almena. A les deu, °fiel
solemne cantan per la capella de música. Despees de combregar, el celebran; lard. Ramon Balcells, ecónom,
rara el sermó propi de la solemnitat,
adrninistrant-st tot seguit la Sagrada
Comunió a la reverenda Comunnat,
Illustre Junta d'obra i fidels. Acabat
l'ofici s'organitzarä la processó per
a callosas el Dial Senyor al Monument. A la tarda, a les cinc, cant de
Maitines i Goigs. A les set, flora
Santa: en els intermedis de la meditarjé) la capella de música executarà
escollits motete.
Divendres Sant: Les Psssociacinns,
Apostolat de l'Orada, Filies de Maria n Portants de la imatge del Cruda
ficat, han organitzat un Via-Crucis que
sortirà a les set del asad, recorrent
els segitents carrers: Santa Anna, Portal de l'Angel, Fontanella, Ronda de
Sant Pese, Plaea de Catahmya, Rivadeneyra i entrada a l'església vella.
A tres quarts de den, res d'Hores

Merma A les deu, missa Praesantificatortmt
Dissabte Sant: A un quart de vuit,
rés d'Hores Menors, bemlició del frie
nota aigua hastiara i i altres
Mes del dia, i despees l'ofici d'Alleluia. A la tarda, a les set, fundó
sabatina per l'a V. O. T. de Nostra Dina del Carate.
PARROQUIA DE SANT JOSEP
DE GRACIA (JOSEPETS)
Dijous Sant: A. les den del mati,
ofici solemne i Comunió general, amb
platica preparatoria ad reverend Pa- re Maties de Sant Lloren; Savall,
eaputai. Després de l'ofici es fan la
processó per a portar Nostramo al
monument
A dos quarts de quatre de la tarda

es cantara, alternant la eledecia parroquial i els joves de la Congregació
Mariana, l'ofici de Tenebres; a dos
quarts de sis, lavatori dels pens a dotze pobres, pel reverend eenyor ecbnorn de la Parròquia 1 sermó del 3fan¿atente pel reverend P. Maca,
Divendres Sant: A les SiS del mas
tí sortirà de la Parrbquia dels Josepets, organitzada per la Congregada
del Sant Crist d'aquella parras:tila,
la solemne processó del Via-Crucis,
que seguirá el segilent curs: Placa
de fasseps, carrers de Septimänia. VaBimba, Guillem Tell, Les Carolines,
Auldstia i Fijeza, Bretón de los Herreros. Salmeron, Astbries, Mareada,
Verdi, Terol. Menéndez i Pelayo. Travessera, Salmer6n. Placa de Lesseps
i entrada a resalaste parroquial.
A rasa quarts de, deu, missa de presantiacata i cant solemne del "Pasaia".
A dos (marta de quatre de la tarda.
fundó dra,, les tres horas d'Arronia,
predicant sermó de les "Set Paraules" el . P. Matias de Sant Llonene.
. Dissabte 34tit: A dos qoarts de
silla del mata benedicció del foc non,
del pasqual
aintlea bap tismals. A
/es non, ofici
Caria,
Diumenge de ,Resurrecció: A les
set, missa parrettia/ amb Homflia.
A les vuit, .rnissi» de Comunió general per a les Filies de Maria, amb
platica preparatória per rayeren 'i JoNaereraivd. A les. deu. ofici sokmnpA le, si, de la talai Rosal-1. meditaaid- seriell pel `reverend joiep
Bareinvii, prevere.
ORATORI
SANT' FELIP NE'
• RT DE GRAtTA
Dijous Sant: A les deu, missa solemne, després de la fatal sera portat el Santasitn al Monument; seguiran Vespres semitenades i el despullement deis altar&

Pijous, 14 d'abril de len
A les cine d la tarda, solemnes
Dissabte Sant. —A les vuit del
Maitines i Laud
metí, oficis del dia, els guata acaDivendres Sant :\ les set del me- baran amb el cant de la Missa de
ti, sermó de Passit
Glòria. Els fidels podran combreA les deu: MunaØ, Praesanctificato- gar en la Missa.
ruca.
CAPELLA EXPIATORIA
Tarda, a les sis: F cioSale la LlanPER A LES ANIMES
çada, premia de la rdia d'Honor
(Carrer Escorial, r55. Gracia)
del Sagrat Cor de Jenes, Rosari, Via-,
Dijous Sant --A dos quarts de
Crucis, meditada i ser
que dirà el nota missa solemne i comuna!). Tot
reverend P. Llufs lar
C. M. F.; seguit processó per a posar Nostraacabat hi bausa actor
de Jesús mo al monument
Crucificat.
La capella romandrà oberta fins a
Dissabte Sant: A les s del metí:
les nou de la vetlla.
Benedicció del Cid Pasqn4, cant de
Divendres Sant —A dos quarts de
Profecies i Missa de Glbri- La Mis- nota cant del "Passio", adorada de
sa serà cap a dos quarts nota 1 la Creu, processó i missa de predespees es donará la Sagra Comu- santificats.
ni6.
A les cinc de la tarda, Via-Crucis
A les sis de la tarda: La fundó solemne pel solar del temple i serquotidiana, própia de l'Orato
iará pel reverend Joan Ugas, prevere
Diumenge de T'anua: A 1
beneficiat.
del mata Missa solemne.
Dissabte Sant—A dos quarts de
A les quatre de la tarda: V
vuit, funciona prapies del dia
solemnes i ftmció premia del dia
mista solemne amb comunió ducapotara!, del Santissitn Sagramen
rant la missa i despees de la missa.
Avis: Totes les festes de l'any
ESGLESIA DE PEQUIN
la fundó de la tarda, hi ha punt du
Dijous Sant. — A dos quarts de
trina, 1 serm6.
deu del metí, missa cantada pet Cor
ESGLESIA DE L'HOSPTTAL D
del Centre i els nens de l'escota,
LA SANTA CREU
DiJotta sant.—.1 les deu del reforçats per una selecció de l'Es~f. °fiel solemne. amb Co- colania de l'Immaculat Cor cte alamtinie, general i procesad per a da; comuna!, general amb plática
reparateiria pel capello- tinent. reportar Nostramo al Moitumenf.
erend Agustí Parcerissa, i processó
A dos olleras de sis de la tan
come per tal d'acompanyar Nosda. es tarta l'Hora Santa amb
mo al monument. a
meditarid dels Misteris del dia.
Sosa Santa. A les cinc de la tarA contimmeib, 1 prMrla la tilín'.
°meneara la dita fundó amb ingia corresponent, el reverond
doctor Lambrrt /batey. prevare,
edia de música sacra pel don
entre, dirigit per la senyoreta
Prior del Sant Hos p ital i minisVila, i explicació de la. Passió
tre de la Cnnaregaefd, arnetienrä la eerimbnia del T,avntori
stre Senyor.
dele pene a dotze terciarle poDi ndres Sant.—A dos quarts
bres.
den
matí, missa de presantifiSegitirb immertintament el
cats; nt solemne del "Passio";
5ermd del -Mandato". que farro
adoraci de la Santa Creu i processó
el reverend P. Zacarine da Lloper a r iran Nostramo del monurosos. renal:el. erahnt ei cual ra ment.
distribuirb a ralla 11 miele dotze
A les 'ne de la tarda. solemne
pobrea l'almoina de cine pesseVia-Cruci que recorrerá els carrers
tea 1 un pa.
principals e la barriada. De tornaDorm id P1 rlin taran vetlla a
da a Ves& la serme, de Soletat de
.TPO ry i raerramantaf Pis Genla Verge, sal reverend pele Joamane 1 Germanes do! V. T. O. i
quim 011er, 'el C. de M.
allres narannaa pletnaea.
Diumenge Päsqua. — A dos
>verdees Sant.— A les don
quarts de notadel matí, missa i codel rantf , Miacn pr,Nnin del rl,n
munió genera A les deu, mines
nrnh rant del "Pngaira",
cantada pel Co del Centre, el qual
i nrnre es A raer n trendP
alternarà amb e ts, pcble, i serm6 de
re l'anatramn del aína/imana
la diada.
Dicsnhir, Sant.---a das traerla
ESGLES/A DE SANT ANTONI
ao set do! mata naaodieriA del
ABAT. DE PP. ESCOLAPIS
fas d . eent de lee P eas fe eiesai Of:et
Dijous Sant—A s set del masa
min (S'neis. i en ae alaar es donarb
Comuna commemor. iva per l'Arxi1 " s ^e^ a rla (la-munió.
contraria dels Dijous. Eucaristics.
ESGLF.st Tw ,s, aa salla
Drr DF, 114.ITTDA
A les den. missa solemne i comuSant
nica general de la reverenda comulee nett del
metí Cli ; ri cnternne. Fan el mil!
nitat i altres fidels: precessb per a
pa dnn ar'h In Sacea rla Comuniet
acompanyar el Santissia al monua/c fidele. 1 neoreced per a
ment i despullament dele altars.
;arornn e nyar a Nostramo al MoA dos quarts de nuatreale la tarnneaonf.
da. ofici 'de tenehres. A lea sis. soA toa eet de la tarda, solemne
'emne Hora Santa per l'AnriconHoe-m %rea.
?seria dels Dijous Eucarisacs; hi
Diraartaee 9tant lee non predican el reverend pare Pea JoAra enati astas ., nrania mini din.
seis Maria Casula C. C.
rima mane del "ra s:a t o". arloraeld
Divencfres Sant. — afissa de Pre(le la elreat 1 arnesteed Per a
santificats, cant del a Passio", destreure Noetramo riel Monument.
cobriment i adorada de la Santa
A lee %of de la tarda. ViaCreu i processa per a retirar eleanr.rnele solemne.
tissim del monument
Dieta-alfa Sant .—A las sis dol
A les sis de la tarda l'Apostolat
mate hanosaseta fran t auras
de rOració celebrará la "Tarda Sacerinahni pe litatararnsee.
cra", en memòria de la soletat de
A rontintraries atleta do mhrin, en In nell es clietr i h n irä la la Santissima Verge Maria. Després
del res de la Corona Dolorosa TaSagrada Com u ntd ata fidels.
ré les tres platiques de consumad
Fe
n-.r Fea
el reecrend pare Agustí Pagas, Sch.
DELS p,Tirq aPUTXINS
P. En els intermedis el Cor Cala( Sarrilt
S an d caceasen alguna cants
latirme Sant.—A u ' s non. "'lis
i un trio dirigís pel senyor
ce colemne. en la renal mcc distriBallestes interpretará composicions
aurtrh la Sa grada Cc-munid ale
fidals, i nraansaa rase aaaeara_
escollides.
nvnr n1 Santeeeier, al afamimard.
Dissabte Sant—A les set del maTal eaaa tif tu hanrh In rerivnb-. ta benedicció del foc nota cant de
rin del rlentsllnmo n l d'altnre.
u' Anigèlica i profecies. Lletanies dels
Ere torne de %milla al Mana,Santa i missa solemne en la qual
ment p elaran. ron) rada nov. 11
es donara la comunió.
earrne Arde Genmans i (TermaCOL.LEGI DE LA PURISSINIA
tl del T'e re Orde i nItres perCONCEPCIO. DIRIGIT PER
Pollea piadosas, i duraran tot el
LES R. R. AGL'STINES
din.
(Hospital, 231
A lee ele dr la tarda ess canDijous Sant.—A les vuit del mata
taran "Matinee (In terebrrs".
(Dad solemne amb acompanyament
Il i Verni vo 3 Sant.—T,ns spgrra_.
de Nostramo al monument.
des eerimbnins riel din en. menA dos quarts de sis de la tarda,
varan a dos onaris de non.
Hora Santa.
reverend Comunitat t VeDivendres Sant —A un quart de
nerable T'ere Orde conernrmoren
non, o fi ci propi del dia.
Asida coy l'afronta de Jesds en in
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE
Santa Crell ama, lar solemne fila ió de les "Set %mutes", que
SANT CLIG.AT
comenearb a les tres de la tarDijous
Sant —A dos quarts
da, i predicarb el molt reverend
Pare Frederic de Berga, Guar- dein del matí, tés de les Hoces raeflore. A les acta musca solemne; codib del convent.
munió general amb plática pel reDistsable Sant.—La benedieelb dl fne 1 altres priletiques verend maniä Bertran, prevere ecblitalrg i ques eomenearan a' dos nom de la parròquia: processa per
acompanyar a Jesús Sagramentat
(marta de set del matf, 1 aegnirit
rnonument; despullament d'altera, i
la MiCl g il de Olbria, en la (Mal
es distribnirb la Sagrada Co- res de Vcepres. Tarda, a les guatee, solemnes Maitines i Laudes. A
munid ale fidels.
SANTUARI DE NOSTRA DO- les set, Hora Santa atril) música saNA DEL CARME (PP. CARME- cra.
LITES). DIAGONAL -LLURIA
Divendres Sant—A les sis del maDijous Sant.--A lea nou del mati ti, processó de Via-Crucis portant la
missa cantada. Despres de la Co- imatge del Sant Crist la Secció de
muna!, sera acompanyat Nostramo Portante de la parròquia; la procesad
a l'altar-monument.
far a el següent curs: carrer de TiA les tres de la tarda id hanrä radors, Passeig de Pujades. Indtisla cerimbnia del "Mandatum". Pre- tris, carrera de Princesa,. Placa de
dicad e/ reverend pare Fra Liras
l'Angel, Via Lairtana, cairer de
de Santa Teresa, C. D. A les cinc, Mercadees i Carders i tornada a l'esMaitines de les Tenebres cantata A glesia. En arribar al temple,
ser1114
les set, exercici de l'Hora Santa,
amb serme, per reverend pare Fra de Passió pel reverend Jaume Serra, prevere. A les deu, ofici de PreAnieet ele la Sa grada Familia. C. D. santificas% asuls cerimònies premies
Divendres Sant—A tes den del
de la diada i cant solemne del Pasmadi, ()fiel del dia. "Pasado" cantat,
ara. Tarda, a les set, fundó dedicada
adorarle, de la Santa Creu i profese, amh acompanyament de Neetta• a la Soldat de Maria, amb cinties
me, del monument a l'altar dele ofi- per l'escola p ia parroquial i adoracies
de la Vera Creu.
cie. A les tres de la tarda. ViaDissahte Sant.—A doa quarts de
(Leticia. A len Cine, Maitines de len
Tenebree, cantats. A les Set, esse- vuit del mati, Hoces Menors, cerimariel dedicas a. la Soletas de la San- Mes littirgione pre,pie< del dia. missa solemne de Glaria; mant de Vestissima Verge Maria, amb serm6 pel
reverend pare Fra Anicet de la Sapres, i distribucier d'aigua beneita als
grada Familia, C. D.

ESGLÉSIA DE NOSTRA DON
DE POMPEIA
Dijous Sant: A les den del mas
missa solemne en commernoracie
darrer sopar del Senyor, amb
munit5 general, presidint
pltol de Cavallers dl Sant Sepuia
Es cantará la missa de Vicaria a
quena gloriosum est regnum" i a d
fertori "Jesu dulcis memòria", a
mateix autor.
A les cinc de la tarda comes)
l'ofici dit Tenebres. Es canta
els responsoris musicats de Males
na, Victória i P. Otario, el atrae.
de Victòria. Acabades les adeudes
cantará l'Stabat Meter, de Caed
Divendres Sant: A dos quarts
set del matí se sortirà dc l'esg:ea
per practicar processonalusent el
Crucis. A dos quarts de den con
caran les cerimónies nanrgiques
dia. Tindra la presidencia el Caal
de Cavallera del Sant Sepulcre
cantará el Tractus, d'A. Català; '
sió, de Victòria; !mates:merla, de \
tarja. A dos queda de quatre de
tarda tindrà lloc l'euternidora Tac
dació de les Set Paraules que Je
(ligué estant cas-st a la crea.
p redicara el R. P. Salvador de S
sona. En els intea- medis un qua:de cerda executarà composicions
Bach, Haendel, Haydn i Braluna
Dissabte Sant! A les vuit del ra
començarà la banedicci6 del (oc ro
del ciri Pesca:gil, lectura de les p
fessies. Despees de les Iletanies
cantará la missa "Lux et asigo".
Diumenge de Pesque: A les
del mata tajase de comunió gene.
per als meunbres del V. O. T. A
deu, solemne ofici de glòria canta
a quatre veta mistes, Seqüencia gre.
goriana i a l'ofertori es cantara a
prosa"0 Fuji et filias".
PARROQUIA DE SANTA MAR
DEL POBLE NOU
DIJOUS SANT. — A dos qua
de den, Ofici solemne cantar per l•
colania parroquia!, assistint-hi la M.
Junta d'Obra. Després de l'OficiIi
haurà comunió general amb plática
preparatòria pel reverend rector sa
ayer Pius Bosch. Tot seguit s'ordenan la processó per a traslladar a
Jesús Sagramentat al Monument A
les quatre de la tarda es cantaran Mea
tins i Laudes per la reverenda Corma
nitat i acabará amb la cerimònia de
Tensares.
D/,-' ENDRES SANT. — A les
set del mata devota processó del V.aCrucis, portant la imatge de Jesús
Crucificas el Ces de Portants, i la
;matee de la Marc de Déu dels
lors les senyoretes canfrareaes; el
cure será el següent Manan Aguiais
Pere /V. Rambla, Taulat, M.
tarnala a l'església. Tot seguís serm6 de Passió pel reverend esmeril

parece. A les deu Ofici de Pragatificats; cant del Passim '. aderació de
la Vera Creu, i cona el dia anterior,
traallació del Santissim Sagrament
l'a ltar i cerimbnies pròpies (flaquea
dia.
DISSATITE SANT. — A les set
del enea benedkeie, del foc rara. cale
le Profecies. tened:crió de les fonts
baptismals i masa solemne d'Alletuis.
HOSPITAL CLINIC
TMJOUS SANT. — A les des.
()fiel so/entine amb Carremió general
'Tos seguit s'organitzan la ameres&
res acompanyar Nostramo al mora
mera.
Tarda, a les quatre. Hora Sara,
amestitzada per la capella del Pi, ealuesta chita t . amh matets eucarisaa
se r-caci pel capella mejor de l'estaaamete.
DIVENDRES SANT. — A les
vrat, meditarle, i serme,. A les &u
els Divins Oficia adorada de la Ves
Cree i process6 per a retirar Jesús
Sae,amentat del rrinntiment.
Tarda a les quatre. procese el
recorrent els isatis de
l'Hospital: entrada a reselésia es r
•dicnrá et sermó de Srleclat.
PARROQUTA TW. SANT AINTO'71
ABAT 1 NOSTRA nomA DraS
ANCELS
DITOTIS SANT. — Tea el nafi
confessierts 1 cannuteions. A /es eA,
solemne Ofid cantat per la c-anAa
narenquial amb aseistanda de /a af 1.
Junta d'Obra, ConenettA general sal,
platica metteratbria 1 procesad prr a
portar Nostrarna al monta/icor A
guatee de la tarda. cant de MaiHt
lICIS e, ofier de Tele/tres per !a
clerecia de la parettaula i cerimheis
dels Pasas. A les sis Hora Sarta.
meditada i cana ten la cape% ratrnntAl i erran: "Patea dimitte
de Play: "Oh je511. mi dulcisein
Caleeari: "E gn sur: pastor bara
de 13attaz o: 'Oh ron mines", efe Sil.
radar Marti: • Anittle ChciStl". de CJ"Test/ Resiempter", de Ha
Iler ; "Panis Anerlicns" de Frank;
"La voz de ?mis", de Patzali; "Ccce Panis", d'Alemany. La ferneM azabara a les vuit del vespre. L'esglads
a les nota A les reste comermadi
vetlla al Santissitn, que fan l'arkezeiG
nocturna i ahras senyores que ho
DIVENDRES SANT. — A las
set. serme, de PISSi6 piel doctor aliquel Cerrar, Pvre., beneficiat de Sur
Jaaa ar, Gracia i aaernae \aja
cis per dintre del ternrae. A dos guara
cronre, misal de Presantificats, c •usi
Idl "PaniO" adorada de la Vers
Crea i processó per a <rente Nostramo de/ monument. A les set de k
tarda, res de la Cometa a la Vete
N 'airase i meditadó de la saledsi
de Maria.
DISS.artTE SaNT. — A les ed.
benedicció del loe nou, de l'algo:
pita bapt is mal, cant del 'Exultes", 11c
rama, distrimint-se-taniesmd
la &agrada Comfmisi.
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I Quan i corn cal
ballar?

Primavera, joventut de la moda
r‘ rY15T A GENERAL DE LES
TENDENCIES DISTIli
Ei ha dones verament monstruoses.
Sein a la Primavera — deixeu-ice

ecriure amb majuscula aquest nom
Els
aram es cobreixen de llora i de fuVes maaudes que en el primer mamerta
seraaen una flamera cerda. El sol esies. brillara; sovint eau os afee
que deixa la terra tova i el ccl
tnr.:.: de bell nou. Fa calor, fa fred;
les dues coses ir.bd albora. Navols
ostor.oses naveguen peraposament sobre latzur tendre. Els capvespres resaten liaras, patética, meravellosos ;
els primers estela eón una taca der
to un firmament de violeta... En fi,
Bc eal pas que tu colioqui una nova
descripció de la Primavera. N'hi ha
sagrat — son a la Primavera—.

centenars, a milers. Vosaltres n'heu
laza alguna per be que sigueu unes
lecteres descases voracitat. Altrament
era la casualitat que sera en plena
sranavera; l lavare no os cal @lisa obrir
ea olla ben oberts per a esbrinar el
ese passa en aquesta estada exquisida.
Eit Semb la que poden, estalviar mole paraules. El fet és elocalent i Co
pot deixar-nos irmaasibles. En loan
espectadora 1—ai de mil—una mica s t1 bét hi ha dones eme eis llne d'inee,sar-se eis aquesta ¡inmensa rearrecció de la natura , de girar ele
vers ele jarcias', vers les entintaKiCS, aers el eel e vera la intimitat de
rer. ne exerret de *seguir el ritme
corrms adelerades a casa la
' asr. rar e coneizer les neeseants de
Canfeaseu que és una desala---aaransa. La primavera de Dita
:tea-lisa-l a per la Primavera deis
er• — • Paren, Drecoll. Poiret Le;les senyores Lanvin. VionJuny, Agnea... Horrible l rn llnc
S.l oshir-se en la contemplada del
'a ele les fulles 1010'ea, de les
embadalir-se en l'exaae
esos i de teles hojea-

el
ele
e-

ati
rus

la
T.
rnb
lee
la
T13

ar,••

CaFli-

nk;
Ec-

res d'elevar el nastre
7 -1-rete. Cm, dina era tara
seca l ame ene escalta, s'ara
creseatIles t'oí rondinant:
canes de perdre el temps!"
-ea val mes eme davallem Ce
eae camelia-ami senee fer
i que diguem alguna cesa
a -erres colieceinns eme assenyalen
--nevera de l'artifici.
,t 1T1 an lee earameristlaues de
a. ase asadas un caracter tan
t
ne vea dir que rada ca' sal a timar sos segell per-3 creaciens.
• • 1 ée llars i 'Tacha. Les
•-,sa f,-arej.s henelles—tal, es '"• r21 g ima possfble. Per a ehtenrr
• , reducci6. que e i ne, sentere
nestaes fatal/as. sal ésrer
are+ efifteil. ele mediste, han
efactes caerpasic ió cue aju: -b • ertir el resultas entrara Do- a earrnple. una reata memler
- • •••eeraer 1 inferior ¿el ves--•-sta manera él dissimnla
• centre Lea
!
vertical, san preferirles a
--:bes, per be que tole, dues
•- veesaam en catabiracia.
- u ne te ata:II:nene an niaeament fixat; redern,
7t 2t1Metre que s'esenu a Pmeta: tes »repte.. Orine els media irr aalincies a fer pujar la cine, a •an ae mitlans irairectee a
' • -3,tn, els entres una, &s'estas
:ra bala.
a ra. a rmeeta pela d'erigen es'. aseara/a tenint malta acres>
tsnt per al mata rom per a la
i el cesare. Cal, pera el delsa - msegar per la moda i creoles fuere, suporten
- .ea •elacia /mi mira cern•
Lea permites etheees e
rars aarit mames, faran bE de
Altramrrs. el que ara es
ti aas veritabaea !asiereis, sanó
• • easerts de la faldilla en ataras . - dateera, davant o ala e03-

'oca• la

a ciar
deles

n!ern denme rmebilitat 1 aire a
aleles eiß tris mena. sial ner al
eme per al die. 161 he riere
• nena j de teta este ro/4a: els
Ases •An el. pisen 'vosees I buitre.
ftt els ‚lees 1.71 te5 • 41 a lea an-

Mi-

i inusselina
de seda del mereja /aes

7(329 es kaslis beige

Veslit en creed "T.:hin-ami" colee enrerHe i gnu.. Sweater manea

l'esta dc drap beige ainb bu-traquetea; Altura de dulce i rada
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quite per a donar millar la remeció

d'eaveltesa que heiss ameratalat ce= a
especialment desitjable.
També els reatas de reich han estas concebuts amb intenció d'accentuar
la manteen de les clames, idhue ei
nen la desgrácia d'esser corpulentes.
Per Mara fer. alguna gran modista ha
precarias:tia la cintura alta drapejada.
D'altres emes llsell la cintura simple
acabada per 1111 nos que ecu sobre el
costea. Ternas& es veuen alguna modela
en que limpiada de la faldilla tic recollida sebee el costat en va fixada
per un ornareent.
Els plets verticals accentuen la linie recta dels ambas de la tanda i del
amere.
Els manta san generalment en punta
o en miras. Algun model ofereix l'escot raí&

Ion: "Ibia", que slacosta al te alberUse.
La runa dels blaus es mente. Hi ha
el batir "Matignon", el bleu migo],
el blau el blau turquesa i, sobretet,
el blau mara
Veurem també els verds tenyits de
gree i els rosa té.
Per a import, dominen el blanc i
el !mere, també forgi acceptats per a
la tarda i per al vespre. Les comba
Badana de dos i fin, de ta colors
sé* freqüents.
Lee cedes estampades coneixen una
temporada favorable. D'escoceses rala
ha per tot, essent preferides les de
dibuix petit, que de lluny ave l'efecte
d'un sol te,

CUINA
TAULA

DE LA
A LA

MENU PER AL MIGDIA
Esepueivade (En treteninrcat
Aerès mesh su: de moled:1 i falleis
de betiferro negra
Pcat flicand6 de 0011$ Dolcretcs
POSTRE DE CUINA
Jloitt de aa a t'Ancianita

FRUITES
EXPLICACIO DE LES TRES
2fILLORS RECEPTES

ESQUEIXADA. — Es an dels
plats catalana mes populars i per tant,

Bolero Ce talad ereoris venneil
¡ brema-. Faldilla en des volants
•

RePs de llana beige, arnsina georgette del mateix to

un gran maja per a les gpenjaeles
campestres
Agafeu un tros de batalla remullat
(hi ha qui hra fa amb bacalli 'set) i
desfileu-le. Afegiu-hi una quantitat
regular de toityina salada i tallada a
trossets. cuan tingueu totes dues cases ben dessalades i 'eses, colloqueules en una plata i barregeu-hi olives
negrcs i verdes, treaseta de torniquet,
daa mica de ceba, tallada a troceas
patas, pebres verd o amartela Tireuhi tot seguit Poli i la sal corresponena 1 una mica de vinagre, sacsejeu-ho be i ja pedes] servir-ho.

lo amb carta magra de vedella, vaca,
be o bou.
Quantitats per a quatre persones:
talles/ trqssets petits de carn aires per
persona i que en conjunt pesin 120
grana), aplaneu-los be i extreieu-ne*

PETIT PLICA:a:DO DE CARN
DOLORETES. — Poden preparar-

.g.memem.

,—..-----_,.
ULTIMES CREACIONS DE
1 LA MODA EN CARTERES
I BOSSES. ete,
1 preus l irratatn Fabricada prbpla
CASA OSTIZ
28. Pnßnelq de Oräcla, 28

Mentrestant, féu una picada al morter, composta de mig all cru, una cullerada eametlles i avellanes i una de
pfnyons. Piqueu-ho tot ben be, tireu-hi
una mica d'aigua i tireu-ho tot seguit
al guisat. Quan comprengueu que la
carn es ja prou cuita i el suc hagi
quedat reduit a una tercera part, ¡ a
podeu servir-ho -

Models
blanc i
negre
t,

En tetes les «alecciona bremas amb
el vestit de tall complicas, de vegades
tallas en tanta trosses cona un puzzle
xines. Els models d'aquell génere que
sembla resultat d'una consor g a de
grana cases, resulten dificils de cepiar.
Les incrustaciens de tela agafen la
forma eae sa l:uos gema/atrita de hanaesi harazaraals, verticals, corbes, o de
o
fistra!.
En materia de guarnits supera la
casa
que ea excitas la persobrietat.
aertalitat Lea franges conserven encara el furor que han guanyat en les
darreres temporades.
N11583 de tota mena: aplatats e rígida, petits e irnmenies, eis musselina
de seda en gros-grain, en aeti, en cinta meta:lita.
Quant als colers podem dir que els
clars i els brIllants tindran trsolta secertació aquest istiu. Els color, elite
rastel, substituiran el beige. Partirlalarmeet el beare-reisat, els matisos
a mel", • priseee" 1 "albereme". Una
modista, Petral, ha llançat un nou co-

FLAM DE PA A L'ANGLESETA. — Quantitats per a guatee persones: Agafeu watts de pa blanc
ratllat i passeu-lo per un colador;
ratlleu tumbé la pell de miaja llimona,
o si ho preferiu una mínima quantitat
dc vainilla. Feas coure mig liare de
net =lb aoe, grams de sucre. Pas,ats
dos o tres transas de cocció, barregeu-hi el pa radie i la llimona; deiaceu-ho a un costas del Loe a fi que
no perdi el bula
nn•,.....1n0•n•nn.....x..ol•IIN•n•• nnnn•nn•••n•nn•

Noaa
le la
'ere

•

ledat

•1.t.

"
•

"11111.Er," - PLOMERS
siOGILIINIE13

AGUSTI CASTELLS
PortaterrIsaa, 18. T.1983 A t
a a atesesearsasesa-4-easameaaassa
easare

Paiselu de Gracia, 127

asa

bree.

"Florn s'estaca de posar-se a bailar
sense limar apees el port cie les es'
mes, la rotació del cos i dhue lea
regles deis gestos i deis moviments.
Sense preparació el debutant ballaria
d'una manera perludicial per a la ea,
lut.
Els nostres professionals. dais i
tiefes, comencen per dues heres daxercicis quotidlans. Durant les primeres llieons eaperimenten tot just
un Ileuger endoloriment a les carnes
que desapareix molt de pressa. El
temes m'eme' de llar treball tic guatee benes diaries...
He practieat—seeueix M. Stats—les
diferents menea d'esperts: anexa a
peu, natació. llaneament de disc; na
en conec cap al qual es pela librar
ningú tanta estona com a la densa.
Alguna tiras nostres coreògrafs arriben a treballar divuit llenes al dia.
Una carrera de quaranta actos eso la
rara entre els ballarins: desafio un
lluitador, un corredor, un nedador a
conservar el seu entreaament durant
el nuuex periade. Tns isteiko que per
*sostenir un esforç semblant cal TIO tenle cap feblesa cardiaca. El hallan i
observara una higiene rizarme: la

ses-a alimentada sera nutritiva. La
clama és el nallor dels aneritius.
QUAN CAL SALLAR?
—A totes les edats, començant cm
mes aviat millor. Als nene, tot just
s'aguanten drets, els agrada hallar.
, Convé encoratjar-los, guiar-los auaamena Cap a sia o set anya cansé
collocar4os sota la direcció d'un mestre de ball.

Per a l'adolescent. per a tots gla

joves, la dama és favorable al funcionament de l'oeganisme... i no veig
limit per al bon hallador, mentre meati ägil. Un borne o una dona de citaquanta anys peden esser perfectas;
torcierais; ballant prolonguen llur
joventut, can censerven la tlexibilitat
de Ilurs masculs.
L'estudi de la dama hauria de formar part del programa de totes les
COM CAL SALLAR?
Al cap de 'largues anyades de pro-

" •zate".Weégva-`14-efidt+00244,444w"

Al3ISICACIO l'ATESTADA
NON COMERCIAL ilEGISTRAT
rama eautza Per a e arlmar. d ' s d• 85 P18,
COal.1.1.8 per a este enser el cos.
enareartzszaa per a r «enea, la lima
era-risas:a per a reclute la regló cl • l'astelmaa.
Ill (tlEtt per a erumosnar les carees.
Posma? .1 brac.
malita per
L D'EMBELLIMENT
9PARIMIS
PUR
1.11'

d'exercieis coreogrifics em sembla suficient. Noteu que dic exercicis, és a
dir, extensió i alleugeriment dels mem-

escales.

DEMANEU LLET

EL PAGES

fessorat m'he perauadit que horn baIla segons el seu temperament. He
bescanviat Sientes acnb ela dansaires
de diversos paises: América, Rússia.
Suecia, Alernanya. he estudiat fins les
I 1"1: he
danses japoneses i
arrihat a comprendre que a Frenen
l'art del ball ha d'ésser essencialment
individual: eadasca hi duu la seva personalitat. No ho hent vist anits el tango, que cada percata el ballava
seu estil?

Maa.al.a.a.a.......0.•• nn•••n••••n•••nnnnnn

MADAME X

/arte
cae
Vera

els nervis, grasses i tendrums. Tireula sal i una mica de canyella en pols;
passeu-los per la ferina i fregit -los
a la paella amb mantega o bé oli
foc ben
Poseu tot seguit una. cassola plana
al Loe amb la grassa sobrant de la
paella, afegiu -rahi una Mica mis i feu
sofregar se grams de cansalada fumada i tallada a trossets, i una oeba
beo trinxacla. Quan ambdues coses siguin ben daurades, barregeu-hi els
trossets de carn que ja tindreu fregits
cobriu-los d'aigua. Deixeu que es
cogui a poc a poc a un costat del foc
i procureu de tenir la cassola ben tapada.

elloes<etaw...*on• nn
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UNA OPIMO ALTTOEITZADA
QUE RECULL "NOS LOISIRS"
La coneguda revista parisenca ha
interrogas Monsieur Leo Salta, del
teatre de l'Opera, delegas pel
te n trances de Selles Arts al Congres Internacional de la Densa que
s'ha celebras a Nava York.
—Ternera segurament—ha dit Monsieur Stata—eue no es dansi mases;
rabias sols pot existir per ala aje
lien malamcnt. Sera doble molla gest
de la que halla en els salan; o ca ele
dancings ignoren en realitat el que
és la coreogra fi a. Imagineu que un
ballarí duram el curs d'una variada
es troba sovint obligat a respirar sea
xanta 1 setanta vegades per minuta
arribaria aviat a la intoxieació si resaires malament, es a dir, incompletament "La base de la densa es la
respiració metódica. De deu individua
sis catan malalts parque no han apris
de respirar be. Quanta infanta respiren malament a conseqüència de vegetacions al na!, de respir massa
cura Llur professor de densa se
n'adunara des dg la primera lije&
La dansa demaaa als seus adeptee
una constitució robusta, pulmons poderosos, cor salid. Tot ¡ave o noia
que cemenea a ballar ha de ereixer i
desenrotllar-se, puix que exercita cada un dels seus muscles a moure's
racionalment. Entre els professionals •
ens esforcem a augmentar la force mus
cular mis aviat en lonzitud que na
en bola. Si el nen, en lloc de desenrollar-se, s'atura en la sena creixenea, és senval que no ha de continuar
ballena Pera aquest cas és rar."
OL'AN DE TEMPS CAL
PRACTICAR?
"Per un amateur, una hora diaria
•

Carece en crespó georgetSe Mane obre una toldilla
en set! negre

Pone de seil Nato, túnica
de crespó ctí ocre

Faldille de crespó de Xi.
na negre, verdee de Llene

briesat

Vestit en sed negre umb
une camarilla blanco

Passat aquest temps, retireu -ha del
fíe i treballeu-ho Fié amb una espabila de fusta, uns que aquest conjunt
tiS resalti cera una crema; aiogiu-hi
dos roeells d'ou, una cullerada de
mantega de vaca i tres claree d'ou
pujades, a pont de merenga.
Peßseu-ho a (asure set fern a baaY
maria, en una plata fonda de porrasna. unten-la abano ama, mantega

vaca 1 deixeu que es cogui uns a-in<
mlnuts.
Vacostuina a servir en la mateixa
plata. Podeu servir a part, en una
salsera, confitura d'alaerrac o frambuesa.
miau DOMENECH
(Recepto., ¡Sorites

•xpremament per ß
ta •epra-
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DEMANEIT ELS NOSTRES NOUS PRODUCTES
st3
„

MARCA REOISTRADA./-

Sabons per a bany

Pólvora
Compactes

Cremes

Coldnles
Guinea
á Extractes
Loolons
Algiles de tocador

Dentlfricie
Ohampolnd'
Bri I lanti nes
Massatges

.111;11111:11illliffill11111111111111111111411111X111111111{1111111111141111111illlItM

tocador
barba

LJapis

asar

Estofas, I
Paneras per a presente

Pastillas fumants
Pasta per a la barba

DISSABTE

DE GLORIA

LA SEVA DARB ERA CRE,ACIO
IMPORTANT: En la fabricació tertim una espe-

11+34 4.4+44~41-t4•44

cial cura d'emprar components
antisèptics

i

.>42ariCe/—

neutres

LA Fi DE MONTECARLO

per
Francesca 11E11111

Extracte, Sabes Loció, Pólvora, s'ha imposat
ANALITZEU ELS NOSTRES GENERES

DIPOS1T GENERAL:

Destileries de Plantes i Flors, S. A.
Tuset, 24-26. Barcelona. Tel. 2333 G.

Analitzeu eis deis nostres competidors DETALL: Vicenta Ferrer i C. a, S. A.; Drogueria Vidal i Ribas; Dalmau ()Uveras;
Magatzems Jorba, S. A.; Unitas, S. A., i perfumeries selectes.
..-
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ELS ESPORTS
BOXA
MES SOBRE LA VETLLADA DE
L'OLYMPIA

Ampliant el que N'arara dir en
la secció de darrera hora del
nostre número passat, hem de
dir que si la figura de Bayo I
la seva collocaciú davant del
seu adversari ene suggert tot
segun de comentlat l'encontre
la idea de que ens trobttvem
davant d'un bon boxador. aquest
renrepte Na restar desvanescut
quan al cap de poc ens värein
adonar que PargentI no sabia
ni blocar ni esquivar els coas
qur rapetidament Ii eolocava el
esu adversari, i que el seu atac
es limitava a plaaar de tant en
tant alguna copa al cos. mas
envint blocats pel san antagonista que no pas arribats a destinaci6.
Ene costä una mica de convè ncer-nos, pera ja abans d'araber l'encontre baviern arribat a la conduela quo Rayo h a
d'aprandre encara molt per asser l'home de primer rengle que
hora ha volgut que ens empas-.
sae-arn.
La tardana reaccia que abans
dr fluir l'encorare va oposar,
no va aria as ser prou per contrarestar la impressió desfavorable dels raunds anteriors. ni
per convance'ns que aquell
atacie drsordenat naguas portar,
per més qIrr s'aarguas, a cap
finalltat präctlea.
La nostra i1)1pressi6 final és
la de que Rayo, si és que no
se'n torna avlat cap a l'Argentina. sera batut per bornes aval
considerats molt per sota del
~Ore camp16.
La victòria de Cola, fila de
Pa seva superioritat tacnica entallen/ que batirla pogut asear
Parara mas aclaparadora 1 derisiva, Si davant del respecte
que per forra havia d'inspirar
si la forma del seu contrari
Imantas temut emprar el joc variat que 11 permeten les sayal%
grane qualitats; si en loa de
repetir els atoes al rostre baallé g atacat al cos amb ins:3'Ancla per tal d'obtenir amb
aquest atae l'efectivitat que li
ha un ós permès d'impasar-se
d'una falsa irresistible. Cala
vidria minorar en tin nitre
combat la seva actuaciai d'abans
d a ta r. pera ereiern que per ara
horn seguirä trobant-li a manrar una mira mas de pebre en
els seus punys.
Deb: encontres (pu. dis putaren Cielone contra Llac I RO9
ranfra Mart fnez. no ens en neunti-em en el nostre número anterior man que per a donar - no
- el resultat. No crelem pas del
ras fer-ho avui, rar fet i fet els
esmentats encontres resultaran
tan poe Interessante com värem
preveure el dia abans que se
celebressin.
VARIA. — Kid Nitram, francs,
ha estat acceptat ehallenger del campionat d'Europa del pes mitjà que actualment posseeix el belga Ren DeVAS.

FUTBOL
L'EXCURSIO DE L'ESPANYOL
A NORD-AMERICA
Co diari d'anit passada publica la
segiient informació sobre "tournies"
d'equips peninsulars a l'Amèrica del
Nord; com podra veure's, ve a confirmar en gran part les noticies que

ja fa temps vàrem donar sobre el matera aten.
Es a Nova senyor Enric
Alcaraz, ex-president de la Federació
gallega de futbol i representant oficial del Reial Club Deportiu Espanyol,
encarregat de gestionar per a l'equip
de Zamora partits als Estats Units,
Cuba i Canarii.
Aquest senyor esti en tractes amb
un dels principals Clubs de "La -American Soccer League“, i ha cablegrafiat a aquesta ciutat les condicions
Que el dit Club proposa.
Caz de tancar-se el tracte, el Retal
Club Deportiu Espanyol jugaria el
evo

primer partit a Polo. Grounds o

Ebbets Field la tarda del 31 de jabol, contra l'equip Hebreo Palestine
F. C., de Palestina, que arribara aviat
als Estats Units.
El senyor Alcaraz ti així nuteix
poders per a geatiohar el viatge als
Estats Units del Celta, de Vigo.
Sembla que arnb l'equip de l'Espa-

nyol aniran a Anairica diversos jugadors internacionals per tal de reforçar-lo.

CICLISMF

LES PROXIMES REUNIONS
AL VELODROM DE SANS. — La
secci,3 ciclista de la U. E. de Sans
prepara per a les vinents festes de
Pasqua dues importants reunions, en
la segona de les quals i en una prova
de wo voltes per sprints, es disputará
una copa donada pel senyor Lluís
Piera.
Dia 57. — I. Cures de Po voltes
reservada a neòfits ; II. Primera m ànega de 3 0 quilòmetres del match
Bover, Alegre i Bachero; III. Cursa
de persecució per equipe del F. C.
Barcelona i U. E. de Satis, i IV. Segama mànega de 3 0 quilótuetres del
match darrera moto Bover, Alegre i
Bachero.
Dia 18. — I. Cursa de diles horca
a l'americana per equips de categoria
inferior o sigui la que se suspengué

el dia so; II. Cursa de zoo voltee per
Sprints cada so minuts. "Gran Premi

Lluís Piara".
Les inscripcions poden fer-se per
tot el dia d'avui a la U. E. de Sans.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
La cursa ciclista internacional que
organitza el nostre colega "Penedès
Esportiu", del Vendrel, per al pròxim 24-25 i 26 de julio 1 prornet ésser un èxit, tota vegada que les roo.
peracions moral í materials que sollicita el Comitè organitzador són
ateses i ajudades.
El Comitè Organitzador ha recorregut els pobles de la provincia
de Tarragona i Barcelona, Cambrils,
Hospitalet, Perelló, Amposta, Sant
Alcover, 'Ulldecona, Santa
Bàrbara, Tortosa, Aldover, Xerta,
Gandesa, Corbera. Mora d'Ebre,
Mora la Nos-a. Falset, Riudecols,
Reus, o sigui sota la segona etapa.
A mis a mas .Selva del Camp, Alcover, Valls, Montblanch, Igualada,
que formen part de la tercera etapa.
La setmana que ve es proposen
visitar els pobles que abarquen la
tercera i primera etapa, par deixar
ultimas el circuit total.
Ala pobles visitats han estat nomenats sots-comitès.
-.11~1113.111.4N.

LA VIDA RELIGIOSA
Sants d'avui.—Dijoua Sant. Sant
Just, mártir, el filasof; sant Tiburci,
Sant Valeria i Sant Mxim, mirtirs;
sant Lambert, bisbe, i Sant Telm,
confessor.

Sants de dem.—Divendres Sant
Sant Eutiques i companys, mar-tira;
sant Cresccnci, mártir; santes Bassilissa i Anastássia.
Avui: abstinència i dejuni.

Comunió reparadora.— Avui: baataca de Santa Maria de la Mar.
Adorara!, nocturna.—Avui: vetlla
general a diversos monuments.
CAP D'ANY DE LA MORT
DEL DOCTOR GUILLAMET
Avui es compleix e) primer ani.
versad de la mort de l'illustrissim
doctor Ramon Guillamet i Cama,
bisbe que fou d'aquesta
L'ofici funeral que segons costura
se celebra a la Santa Catedral Ba.
silica, en escaure's el primer aniver.
sari del prelat difunt, s'ha traslladat

per a després de /nagua.

CAMISERIA
SANS
804118fia, 32
Clan a ssoillt en

corbatu

Formidable destrucció del Gran Casino
pel cuirassat "NEPTUNO"

ELS ESPECTACLES
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I MANUEL SUGRANYES
presentara la revista

Gran 'Asee del Liceu
Temporada oficial de Primavera. Companyia de Balls Russos. El famas Tito Milpa, la
célebre sopran M. Goritch i el
notable concertista de piano
F. Longäs. Queda obert l'abonament.

•••••+4+.+***e.+6.~4+444
I TEATRE COMIC I

L O V E-M E

L O V E-M E

al COMIO
.elle*.44~444~44******e
,-

rada do Primavera

OLYMPIA
UN HOME AMB ESTOMAC

Dissabte, (le Glòria, dia 16
Nit, a les deu:
Esdeveniment teatral!!
ESTRENA de la erónica escénica en m'atta actas i 8
capftols, de la vida i miraales dele orfes sanee llar,
ELS FILLS DEL CARRER
(Les animes nues)
original d'".arnichatis" i
Francesa Oliva

D'ESTRUÇ

re444***444444~.44444-

Temperada de Primavera

CIRC-EQÜESTRE

044444+41+114444444444.1 #.44

amb atraccions de
fama mundial
procedents dels
grana circe
d'Europa i Amarlas

*4444+0444+444444.9...444.4

De GLORIA, NIT
Eta do. grandlosoa eenedtachu
de l'any:
LAS MUJERES DE LACUEBTA
DISSABTE

(engolint-se discese de fonagraa,
plats, gots, bombetes elèctriques i nitres objectes rars).

1

El. SOBRE VERDE
((in s no es ver(1),
sota la dIreceld del seo autor, .1
mestre Ousrrere. pe) pall del TIvoll rteentare la beillant Cateada
do loe solea; encuerara a respectar> NARRE WILLS,
oansari, rarnsta MaXlin de la romIcitat
Rutaquee pati, 6 otea;
Entrada, UNA peaseta
Pasqua, tarda:
riumenae
huésped del Sevillano" t EJ sobre
‚arde, arnb Mar., VV n Ils. :su, I fltnun,s. taras 1 alt, Las mulera' de
Lacueeta / El sobre verde, anilD
Harry VAN.
Na

desplaza a cc:impudor-la

•••••••••••••••••••
4.1.444.44.6.•••••••••••«
1 LOVE-ME
al

COMIC
El dissabte 16 d'abril

L'AIGUA QUE BALLA

(fantästie espectacle, qua va
murta- dos mesos seguits el Cacillo i el Circ de Parts).

Dissabte de Glòria, DEBUT!
DIUMENGE. PASQUA DE
REESURREOCIO

tarda 1 n1L—Dilluns, tarda, nit.
PREUS: Butaves a 4 i 3 pessales. - Seicats fiaos a 150 ates.
ENTRADA GENERAL, 0'70 ptes.
Es despataa a campladuria
per a totes les funcions anunciades.—Queden nulas les targes de favor de temporadas anteriors.

Diumenge dia 17, tarda: LA
!HONORA DELLE CAMELIE,
inimltable creació d'Uf 3L1
GRAMATICA. Na: MA NON E
COSA INERIA, de Pirandello.
En aquesta moderna comèdia
culmina l'Art d'EMMA GRAMATICA. Ea151.1. GRAMÁTICA i
eta notaailissims artistas de la
sa ya corripanyla danaran solament 8 funcione. — Es despatxa a comptaduria.

LES COMPAGNONS
DE NOTRE-DAME
Director: HENRI CILEON
Tres úniques sessions de
TEATRE CATOLIC al
TEATRE CATALA ROMEA
Fas dies 19, 20 1 21 d'abril. Programes a l'Administració del
'Teatre.
n•nn••nn••••nnn••nnneauar.a..•.4

TEATRE GOYA
ne DRAMES
COMEDIES VE

COMPaNYLA

MARGARIDA XIRGU
DEBUT. L'OSASTE DE GLORIA
arnb

LA PRINCESA BEBE
de Jaelnt Benavente
Ea despides a (omptadurla. Obert
i'sbomunent 5 dtvendrra d'estrena.
dilema t dIsstastes. tarda, viste.

ertttcs

-ro-eree-VerrireeleAlre+0.1,44.4449,..

Pedró
Walkyria :-: Exce!sior

dia 16
Dissabte de
DEBUT de la companyia

Meliá-Cibrián

del Teatro ESLAVA de Madrid.
Tarda: PRESEKTACIO
LA COMPANTIA, amb la comadia en quatre actas, de Suärez
de Deza,

LA DAMA SALVAJE
Nit: ESTRENA da la joguina
carnica en tres artes, d'Abatí i
Lucio,

1

Dissabte de Glòria..—Inauguraci ó de la temporada de
primavera. DEBUT de la
companyia de l'Infanta Isedel de Madrid. •— Tarda,
Las de Abel. Nit, ESTRENA de la comèdia en tres
actas, de Caries Araiches,

¡MECACHIS,
QUE GUAPO SOY!

444.44444.~1 5 611+0+611•441

Teatre Nou
EMPRESA AMERICANA

D'ESPECTACLES
Companyia de sarsuela catalana-eastellana de primer ortire. Primer actor i director
a- ERRAN VALLEJO. Inaugurara() de la temporada de primavera el Dissabie dR Garla, 16
d'abril de 1927, s'ab l'estraza
de la sai suela on ares artes i
en vers, llibre de Jasap Maria
Bello, música de! mestre Lluis
Badosa, titulada

bul

PIINTBIRE

(adaptació a l'escena lírica de
l'obra del mateix Iltol dels rae-

nyors Elmerlo I Campmany).
Prendran part en la representació ele notabilfssims artistas
Josenne. Ilugatto, Julleta 1,•r.
roe, Pilar S'aguda, Carme Valor,
Joan Arn6, Joan Bordes, Albert
Cosin, Dombneo Massant•is 1 les
s'Urea parta de la comp'anyla,
con general 1 ESBART DE DANSAIRES. S'estrenaran qugtre
deeoraelons dele reputate aseenAgrafe @amere Ballte 1 Amigó.
Butaques a 3 ptee. - Entrada
general, 80 cantims.

CONCERTS :

Monumental :-:

VISSABTE DE GLORIA
TOT t,STRENES
EsdevenUnent eslraord7nar1!
EL NOI DE LES tdONage
Seutimtntal novella, produccUS nacoral, amb la ramera Setmana
Santa de Sevilla, "saetas" canta(lea 1 banda do trompetee I Umbela; UN RON POLICIA. me esa
-alerta"; A FAUR61, MURRI I /1110;
ea.s anos DE LA MALLA; ACTUALIEATES.—Dlurnenere I dilluns
cie P 1{9qUa. seßsMas matinals don'
re a Una

1

ELDORADO

1...•44

7444444+~~44+,4+*-0

DIANA-ROYAL-ARGENTINA
Dissabte de Glòria: La dama
minterlosa (primera jornada),
@ .1 casa do lea set claus, Espoes, stlertal, Granger amb pantalons, Noticia?) Fox, i I.
.1/94.e.94.101144+44441144444444.

Pathä - a l ac o il

Ei niño desconocida

Saó Reina Victüria

CINEMES

PALAU MÚSICA . CATALAN
Diumenge, 17 d'abril,
a les dei del vespre

Audició íntima de Beethov
L'increment extraordinari cal
han pres les inscripcions en •
PATRONAT DE L'ORQUES
PAUa CASALS, obliguen a tra
aladar a aquest local la se
ajá de Camera, que havia
donar a la Sala Mozart el fa
anda Trio

CORTOT-THIBAUD-CASA
Segueix obert l'abonara
als 5 FESTIVALS BEETII
VEN. Dissabte s'obrirà el de
patx per al primer concert,
dimarts vinent, a la Unió Mu
cal Espanyola, 1 1 3. Portal
l'Angel.

RESTAURANT

COLISEUM
Telefon s 53s A.

ORQUESTRA COLJEUM
DIRIGIDA P E L MESTRE
BLAS N ET
Dissabte de Glòria:
TARDA
Hore3

Novetats Universal I
Actualit4sts Gaumont 430
Una missió perillosa,
per aiellar(l Talmadge (Ricard el. ) . . . . 4'43
La descosa cepa, alm
Pararuount, per Jank
Holt, Ernest. T o r ronce, Esther Ralston i Lauise 3 ae 5 5'50
cr
alartura de 'ralachute, de Weber,
per l'orquestra . . . 7'15
GOYA, la mas
i intelligent
artista de la canea . 725
NIT
Aotualltats Gaumont 030
Una m'asió perillas*,

per II ieliard Talmadge (Rirardet) . . . . 940
La decaes cona,

Paramount, por Jac k
Holt, Ernest T o r rence, Esther Ralston 1 Loulse Dres-

1035
ser
Obertura de 'ralachufa, de Weber,

per l'orquestra . . . 11'45

I

RESTAURANT PATRIA
BANQUETS

SEPULVEDA (cantonada
Tetaron 2044
Muntaner ) .

de la més emocionant

-,444+4444.*****444+11+44-•

Dissabte dia 1G: L'excelsa
actriu italiana

CASA PATERNA

1

TEATRE BARCELONA

TEATRE NOVETATS

mostrara el seu divf art interpretant la seva genial creació

Eis predilectas de farnflies distingides
Orquestres: JOVER i TORRENTS
Eassabte de Glaria. Grandiós programa amb tres selectas
ESTRENES: EL REI DELS CLOWNS, magnifica t sentimental eomadia, per l'enninent artista Grock; EL. NOU ADMINISTRADOR, de gran broma, i a superproduaci6 dramatica ELS SET PECATe CAPITALS, creació de la belliasima artista Wallace Mac Donald. Superba presentacira
—Demit, divendres, de 6 a 8, es despatxaran butaques .numeradas per a la sessi6 especial de diumenge a la tarda.

DISSABTE, ESTRENA
.14414.401144444441044444444.0.4

>144.44444**4.41,

EMIR GRAMATICA

ARISTOCRÁTICS KURSAAL 1 SALÓ CATALUNYA

Companyla
SANTPEBE - BERGES
Primera actriu:
Assumpcin (tanate
Inauguració de la Tempo-

S uper-revue

TIVOLI

e...44+4444444,4444~44,
Gran Teatre Espanyol

producció espanyola

nen de
les monges

EI

acompanyada de "sae-

I tas" i banda de cornetes

Electrloltat de l'Automòbil
Recanvia de totes marques

VILLERS AGA
Els m6s eoonbmIcs

Bruch , 96 Telkfon.P.

423

(tocant a Aragó)
ite.L.L131.4NEM 1.4SPECIALM2.
ALS NOSTRES LECTORS
CASES QUE ANUNCIEN

LA PUBLICITAT

LA RABASSAD

Aprofiteu-vos d'aquesta formosa Primavera per a visitar.i
TRAMVIES. — I3itllels d'anada i tornada a 1 pta, ans a 1
desairas, a 1 '50.— ['les feinere, sortidas de Crayiesinekel a les
Dlumeagee 1 f
9, 10'30, 12, 13'30, 15, 16'30, 18 1 12'40.
cada mitja hora, des de les 7.
HOTEL-RESTAURANT-PARC .— Pensione completes del
Pies. 20.—Es reserven habitacions per a les Pasqües. Ex q
coberts a Ptes. 10.— Telèfon G. 6204.
Teläfon A. 38
ORQUESTRINA SUNE
Dissabto de Glärsa.
esdeveniment! Serie/tele
programa d'estrenes:
Fl DI morrraoant.o.
lliasuna producci6 dtani
^-••• tica, en /a qua] fa la $
reaparició la famosa estrella. FRANCESCA BERTINI;
deis punys, per Charles Jones; El gat Feliu a la gran
faula dibuixada; Revine,* Path6.—Nota: dissabte es despa'
ran butaques numerades per a lasspecial de diumenge, lar
Diumenge i dilluns de Pasqua, sessions matinals d'II 3

CAPITOL
CIN EMA

LA GOYA, la mas nri-

ginal 1 IntellIzent
artista de la canea . 1155
NOTA; L'Empresa es rep arva el dret d'alterar l'orara dC) programa.
Welle114.99•499.99944444.444

ELS AMICS DE LA PUB LIC ITA T RETD
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES
HI ANUNCIEN
orn

-` 7,, e ee
11 ll

pisas, 14 d'abril de lerf

• 71,

MT -

M

LA emsr.torrAe

LAD

AL A.

PRIMERA REVISTA CATALANA DE NIODESel DE LA LLAR

IN T

ERESSANT: Amb el número de demä, divendres, comença
la emocionant novella

EDO

.:+te

xs.e

Stk•
•

tt

>

escrita especialment per LA DONA CATALANA pel popular escriptor MätitiEl

Ma11118110

O

Setmanalment Fulles de La bors
Formosos models de, Primavera de les millors cases de París - - Interessant col•laboració
literària
Pàgines extraordinàries de Música Catalana

fins a llur destinació Amb el número de demà, divendres, comença una -nova Serie de Cupons amb idèntics Presents.

OBSERVACIONS: Als afavorits abans d'ahir amb el Joc de Pormitoni per a damisella i la Màquina de COSIr, sels fa avinent que tenen
a la seva disposició, corrent del seu compte els ports de ferrocarril

"LA GUARDIOLA**

SURT ELS D1VENDRES

NO US OBLIDEU DE PENDRE PART EN EL CONCURS DE
El seu contingut pot ésser vostre si ho endevineu
LA GUARDIOLA s'obrirà el dia 7 de maig davant de Notari

•O

::

Val 30 cèntims

.40't....,411u5,--11,e..e.A27>tgitteeer,:":*; "--"e

ItIrt.b.

R.

COLISEUM
•
1.111...M11n1•MOM.•

=4

a

nnnnnnnn.n

/DISABTE
DE GLORIA
Inauguració de la temporada de primavera !

Capell

iIIIICE81

Motge especialista
Malalties del Recto - Anua
Erremos - Pisares, etc.

3

LI3gues

Almorranes

Isanni rail .

Tractaments espcelale. No
operatoria. No deorosoa 1
de radical guaBment

AMB UN fNSUPERABLE PEOIRA A

Salmeron, 42 •1
Do

4aG

I

ESTRENA DE

IBERIA

LA DEESSA CEG

Redes tes novetats per a
- Camisas a mida 1 fetes
RONDA DE SANT PERE, 20
I RONDA DE SANT ANTONI, 102

per Jet:. Holt, Ernest Torrenee, Esther Ralston
i Louie Dresser
E • un film Persmeunt especial de tema interee.entliteira
i magistral interpretnet6

angusties de Sant Agusii, 8,

DEBUT de

Perfumeria
Colonials
Carbur de calci
taren
1 adobs per a l'agricultura
raticida de Danyez —

"LA GOYA"
L 9143 e 7 igi t 3 1

Amb el sell 12,t líele
1 totelli gene artista de :a caneo

ESMALTS D. S. A.
Farina

EN

E.

AYUDAR

CAIXES,7"p
13 '
Otee° 125. mistar.

1- 1mP i a. t'olor« y lustra en una aole
opeTorrón el coleado de todo. calor,.

B

BANY

1altre3 aparells sanitaria
enea la casa

ma,.Zeing

LAR GNU
Fasselg de Sant Joan, 44

magneto.

i acude
muladora 63 noatra 03peCialitat

1eparaci6

TALLERD A O A - Bruoh, 98

Ca t a 1 à:

FON LIA SiMON

d'Oe4tAii6pi
i raiarrien
Er
A t.rei.eal1
PARLAMENT número 0

•

BOMBES PRAT

43 el te', dinr:

070rs Vá

ge

1 n I :i

es

ir! ess

ROMRES CENTRIFUGUES OE PCST1)- DE VAPOR- A

Joan Mateo Hidalga

bpostetól \1enda: PASSEIG !SAMA fiUM.3
4031,

hiÄ

Barcelona

MALALTIES DELS ULLS
?delta etperlaltata
NADAL MALLORCA
talmero 44, pnlytp41

MORES "EL CHIRY
ALGOMPTAT I A TERMINIS

LA CASA

QUE VEN

MES MARA"!

84 CARME -84

PER D UES

MENJARS A LA CATALANA I '„m„,,
SALO PER A BANQUETS
LA ru»Litii

ESPARTERIA. (S-VIDRIERLA. 12
TelAfon 1378 A.

8:120rdcr

BASCULES

.--Ileill1111111n)11111 n 110111019111IIIIIMPliinglin"/"1101111111i11111111113MM1391111141/11100111n1111111P11111N1111111111i111100133/1111111101RIHN

I.a vabos, Bidets

tre•amg.

¡'gli1 Anoaii Classi1ical6

VENDES

OS PROMETE

1111A CAMBIO

americana YIfi(i!1i per a les gallines

Hospital, 40, 42 i 44 - BUCEL0NA
mane nam.1901 A - sc,e Sadunt, 1 1 Sant Rafel, 13

EN LA MARCHA
A LA CUMBRE
SOCIAL— •

n1//

1

Produces quimics — PinSulfat de coure
Sofre
Insecticides Xer -- Virus
Xampany s Morissant

PERDUT
arrulla brillante, tenla rn11.16 'runa. Ate
m'IN. tire d . ',lava Adelenn. per Mantener 111) 0 3 Coeli Capitanee. etrettRearem *Amolutitt.. Escriure a LA PUBLICITAT, nUrneret 3,401.

DIVERSOS
Malalties deis bronquis

CAFSES DE LUXE
TET a Gabal99lliS1 batee

iLle LES] BARGUES
- tant (fu -

14,4114•4411e

Mete, p ,Terlft113ta. IlOtremett ROURA.
Cort. ,g telar,e4. nelm.r0 614.

Cüules-risaporls-Pasitges

MALALTIES DE LA PELL
trInItetee. Retreteg texto), reina
PLIOAN. Metro en.chaista. Remata cs.
rtatelet. numero ti.

19- Portaferrissa • 19

V411

Documenta de lote
Cirrosis pública :-:

mena.

Tal. A

1725

LA PUBL1C1TAT

Recomanem
ele medite
ti . aqu.s.a casa
Vega els aparador* t

HOTEL MARCET
DIARI.
—Sortida de la placa Sepúlveda
SER VI
(davant del Reetaurant Pàtria), a lea 8 del mati.
PREUS: Ana/A, 8 ptes. - Anada i tornada, 12 ptas.
DINAR I VIATGES, 19 ptes. (tot compres)

compareu.

Enclrree de ballets: Rambl a de Catalunya, 38, Pr.—
dto
A er de 1Hospita/.
, 5943, sborti ga3
adie
ie on . aS 3n4t 05Pere
Ronda
i .;3C7 arr.
A1

Pm' sense competente

Casa

Salmodio, 150
davant
l'estaoló

IS — RAMBLA DE LES FLORS — IS

exclusiva en

MITGES
I

Rebudes les darreres novetats per a la present

MITJONS

Sefectes

Metro
Fontana

coMeoelons
PREUS DE
FABRICA

NIILLOR

temporada

Drogues I Colonlals, (Societat Anónima)
Placa de

Jaume Suñé
Ha

rebut les darreres recetes

/'Angel (edifici de /a Cambra de la Propietat)

Objectes per a presents - Vernissos - Drogues - Co-

d'ESTIU. Especialitat en Vestits de Comunió.

Xarcuteria - Bombcmeria - Perfumeria - Específics

te ee

--te r
#71.,

Galetes "La Polar", el millor postre, I capses
per a berenars
Royal The paquets. Aasortit Estrella
Assortit Ideal, 1 de tots preus.
A. - Mantener. 1 Teler. 2931 A
( La Ideal Samaritana, Arcs. 10 Tele!. 51T9 I

Illinem pe Len* 8.
1111111b0

Xalets de lloguer, Casanova, 71, pral Telet 27 84 I

;WefflII

Enric Martínez Ingansti
MENA DE METALLS VELLS
Ha traslladat les seves o fi cines i magatzem
al carrer número 51 del pla Cerdà, número 23.

P ina'

del

Telefon 970 S. M.
trajecte auteunnibus B

I
LES CASES QUE MES HALL S'ESMENTEN REGALEN

EDUCA
EL CABELL
i11111111111111111111111111111111111111111111111!11111M111111i1112

de Sant Martí,

Vals Turó Park
Contprant en elles podreu obtenir

UN AUTOMOBIL 7 HP DONNET ZEDEL
1 l'entrada franca al Tiró Park
Camiseria F. Vehils Vidal, Portal de l'Angel, 2.—Merceria
Recort, Hospital, 27. — Banüs Morató, Plaça de l'Angel. — Saldos, Salmerón, 75. — -El Indio", Carme.—Colalado Anguera, Bruch, 55.

,.4íZeeffli
MOBLES METALICS
de tots preus per a Mi=
Visiteu

la

Casa Térmens

•

GRANS SALONS PER A BANQUET1
C once rt a cada die pel renomenat Quintal

Ronda de Sant
Antoni,

i

no

Mutante, 202 1 Passatge del *id«, ndms. 51 7

marxareu sense

Mobles Josep Gimbert

tuccessof de reelige caes de mobles Olmbert

ACTUALMENT LIQUIDACIO DE NIOBLIII
PROCEOENTS DE LA "CASA- N I ZA 1'
GDANS GANGUES
30

I

40

PER

CENT

DE

DESCOMPTE

CANUDA, 35. Teléfon 4161 A

MI L2 Nz7FA: ,e»14.

(fundada l'any 1881)
~MI D'HONOR EN L'EXP081C10 INTERNACIONAL DEL NOBLE
Degut a les grane existäncles amb qué °omega /mima
casa, I • tItol d'asnal°, oferlm Iota ele mobles conotetan.' amb peana faallItata de pagament
CANUDA, NUM. SE
Teldfon 4141 A

