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La nava d'haver triomfat en la Junta general d'accionistes del
re del Liceu la proposta que demanava Padopció del català com
jeneue oficial, causà ahir una forta alegria a tots els patriotes
laus, barrejada amb certa sorpresa. Podia semblar que el eater, diguem-ne aristociätic, del Gran Teatre del Liceu. o almenys
seus accionistes, seria un gres destorb per a l'èxit de la proa. 135r, molts els qui, en assabentar-se de la proposició signada
En Manuel Massó i Llorens i altres patriotes, tingueren per
-ur que seria derrotada, sense altre conhort que el d'obtenir un
9icl erab1e nombre de vote. En la reconquesta gradual de les pons lingüístiques catalanes a favor de la Ilen gua própia, hom
egnava un lloc encara llunyä a les institucions del caràcter del
n Teatle del Liceu.
D'aixó ha vingu t la sorpresa que la votació d'ahir ha produit.
a
al (Iir que les xifres dels votants acusen un nombre d'alisten.
ons força alt. Al costat dels 219 accionistes que votaren en pro dc
irialitat del català, n'hi hagué 157 que votaren en contra i 147
votaren en blanc. La majoria aconseguida per la proposta és,
•
ze, relativa. Peró no hi ha cap motiu per considerar aquesta
temió cem a vots hostils a la proposta. La major part correslen a absents. I si els que votaren en blanc haguessin hagut de
ar per foiça en pro o eh contra, probablement s'haurien
dos grups, el més nombrós deis quals s'hauria afegit al deli
-t'daris de la.proposta.
Cal celebrar que aquesta vegada no hagi prevalgut la proposta
s ecciona] de la coeficialitat del català i l'espanyol, tal com suc:• Lcentment en el Reial Autom6bil Club. Precisamen t en aquesta
h at patrocine la transacció el senyor baró de Güell, amb intentos excel.lents sens dubte. Els regionalistes comencen d'adonarle la mala paga que reben per liur esperit de transacció i per Ilur
earquisme declarat o dissimulat. Ara mateix se n'esta conven-t el baró de Güell al dstricte d'Arenys de Mar, on es exercida
ntra ja seva candida t ura i a favor d'unhome de la Unió MonarquiNacional una pressió formidable que s'estén a tots els aspectes i
e pren les formes més baixes.
Vcrament, quan a canvi dels intents de conciliació i de les ateacions ideológiques es rep el cop rancuniós d'aquells amb qui e3
l arribar a un acord cordial, les posicions d'harmonia i dels actes
usius són ben sobreres. Els regionalistes es troben avui amb la
anexa d'ésser ells els més odiats pels grups o per la majoria dels
ps que formen la concentració lliberal-reformista. Ningú no els
aeix llurs bons oficis, llur acatament al règim ni llurs esforços
fer compatibles el catalanisme i l'espanyolisme.
Felici t em de tot cor els amics que signaren la proposta trioma4 al Liceu. Els recomanem , per& que estiguin en vetlla d'armes.
de: temer una contraofensiva per part dels "lieeistes" poc afeea Catalunya i al nostre benguatge nacional.
No hi fa res que la votació d'ahir signifiqui el començament
una Imita patriótica dins el Gran Teatre del Liceu. Nobles lluites
riótiques del mateix caràcter hi hauria d'haver ja enceses en toles entitats catalanes on no s'ha imposat encara l'alta senyora
ben iguatge català.
•

La Política
LA CONFERENCIA D'EN RO-

-ir

s l'un, aqueo p6sit ha donat un tint
mental a les seves obres, remoció
vs quals de regarles ha arribat al
en Faltre el deix romàntic
p • sat la paleta en efervescencia i el
A violent ha descompost feroçel paisatge pres d'una mena de fucert que el propósit plästic de les
de l'un i l'altre sún diferents com
n:t el dia; peró mirades en condes del punt de vista de la pintura
un hcm les veu ben separades,
o situades en el mateix horitzó rotic, equ:d:stants del punt de mira que

Es

pres.

Aquesta Bei d'afinitat remota també
sovint els fa coincidir en l'encert,
etot quan confien l'emoció a una
:ca simple i apassionada.
Ea En Llirnona el pintor de raça s'ima tots els ben intencionats propódidäctics d'exposició dramätica, eremera en les petites anotacions räpide paisatges i marines, tremoloses
oció i plenes d'una harmonia pene. tendre i opaca. En Mir, quan
alfa de la preocupació del suLlim o
rI decorativisme amorf, absorveix

glop l'essència del paisatge i en,
coses tan meravelloses com aquei nefable "Cinta de l'onclet", del
aro Flandiura, que es una de les

mes emocionants que coneixem
pintor.

C. C

VIRA I VIRGILI A TERRAS-

SA
El vinem dimarts, dia 27, donara el
costee amic N'Antoni Rovira i Virgili
una conferència a Terrassa, corresponent
al cicle de conferMcies organitcades per
la Joventut Nacionalista d'aquella cinta!.
La confen'itria d'En Rovira campendra els punts segiients:
I. El conlingut constitucional del sistema federatiu.
InstificiMcia de les facultats que
aquest sistema otorga a la nació federada.
El separatisme no és Túnica saludó

El

VIRGILI A LA SORBON

Molts cronistes impressionables, quan el feixisme italià donà l'assalt al Poder, profetitzaren una accentuació fortfssima
de les divergències franco-italianes ; Retreien les campanyes
contra Franca reatlitzades pels
ärgans feixistes i el sentiment
francdfob que en els darrers anys
ha ressorgit a Itàlia.
Avui aquests cronistes deuen
estar desconcertats pel fet evident de l'aproximació actual entre la Repúblliea .francesa i la
Monat-quia italiana. No és una
aproximació molt acusada ni
molt intima. No vol dir que hagin desaparegut les divergències
de pensament i de sentiment entre els italians i els francesos.
Perd, en conjunt, l'estat present
de les relacions franco-italianes
i Flurs perspectives són millors
avui que abans de la pujada de
Mussolini al Poder.
França, que durant mol!, temps
ha fet el desmates davant la pluja d'imprecacions i d'acusdcions
que d'Itàlia li venia, ha acollit
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EXPOSICIO JOAN LLIMONA
I .10.1QC/.11 MIR
avui Ls sales de les Galeries
25, ha:: estat ocupades per obres
1, dos mestres pintors catalans.
i;;L:pendentment, perú era
de veure de cestat aquests dos
tan personals i tan diferents, re'5 caracteristies de dos moments
de l'evolució pictórica catala-.eament del segle.
• aprengué de confegir el
bi., cer . -Aes de l'Academia;
últints anys del bitum i
ghere. El vent 'encara
a. En 2,1,r irrompi Centre
l'AcaderMa tot just cederindividualiset de 1
.aiva ai • sacabaclamar els drets e.W l'instint.
,va de Paris.
, ualstmument destriats, no
perú per damunt de la sed ver;:t;.t formal ha planat també
.,11;ttent una mena de lleveig rombo-

VIATGE A LA RUHR OCUPADA

França i Itàlia

CATALA AL LICEU

ARTS

ultra-federalista.

DIADA DE LA LLENGUA
CATALANA A MATAR°
El programa de les festes patriótiques
que denla, diumenge, tindrän lloc a Mataró amb inotiu de celebrar-se la Diada de la Ll..ngua Catalana, is el seA tres quarts don -e, arribada deis
oradors. A les once i al Cinema Modern,
grandiós míting d'afirmació nacionalista, en el qual parlaran En Domènec Mineral°, N'Iu Pasqual, En Ventura Gassol, En R. Negre Baldt i En Martí Esteve, de "Nostra Parla", de Barcelona.
Parlaran també En J. Riera i Punti,
per la Protectora de l'Ensenyança Catalana; la senyoreta Josepa Bartomeu, pels
Pomells de Mataró, i el diputa! de la
Mancomunitat, En J. Colomer Bulart.
A les cinc de la tarda es fard un acte
erhomenatge a la Llengua, Ilegint-se poe-

sies i pronunciant-se parlaments patriótics.
L'entusiasme que ti ha a la ciutat de
Mataró fa esperar que la Diada esdevin-

drd una solemnitat.
ALS METGES D'ACCIO
CATALANA
En la darrera reunió de la comissió
de metges d'Acció Catalana es prengué
tacord de recomanar a tots el, melgee
de Barcelona votin la candidatura que
per a la renovació de la Junta del Colirgi presento ri Sindical de Metges de
Catalunya per a representar l'espera genuinament catald, in» necetiari of Is;
.11.1
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Full de dietari

desenrotllament del pla fraile

quida el problema de les repara -,
L'OCUPAGIO S'ALLARGA
Ara mateix a totes les dues cions tal com s'ha vingut planribes, a la dreta i a l'esquerra tejant de l'armistici erteä, sinó
del Rin, els franceses muntaran que marca l'existència d'un pla
udaecta
rcao
C rg
m emetratge,
n el e r es
la guärdia. Les ocupacions del epn
¡a durada
res ultats
n
dia tres — ports de M. antheim al

Carisrue i fäbrtques de Derrita- pràctics, destinat a superar
tad — (han estat saguides • d'un a quella modesta "marxa" deis 40
inlei de bloc de la zona anglesa enginyers.

ben amatent les noves possibili-

tats d'intelligúncia franco-italiana creades per l'adreniment del
feixisme. Es interessant de remarcar que els francesos, generalment molt susceptibles, saben prescindir de Ilur amor propi vexat quan es tracta de hinteres nacional. Es mostren ofesos davant eIs atacs dels uns,
per() fan como si no s'assabentessin dels atacs dels altres,
italiano adoptaren després de la
gran guerra una actitud obertament hostil a Franca. Els franceses no contestaren en el malux tú, i aquesta prudencia permet ara un acostament mes o
nienys cordial.
Una manifestació de la novfssima entesa franco-italiana ha
estat la cerimbnia en honor del
gran poeta llatí Virgi f li, que acaba de celebrar-se a la Sor-bona.
Aquesta cerimònia ve "poe despres del Congrés de la Unió Ilatina celebrat a LIÓ. Estem, altra
regada, en mig d'un idilli italofrancAs.
La Premsa de Paris dedica
gran amolada a la ressenya de
la cerimònia de la Sorbona, con,
siderant-da com un acte de fraternitat entre 'les ctues nacions,
que tornen a esser anomenades
germanes aquests dies. M. Maurräs bi dedica un notable passatge de la seva secció de "L'Actión
Française". Ell no creu en la comunitat !latina, ni en la raça 'latina, per?, sf en un esperit llatf,
i accepta el norn de Virgili cona
un dele intèrprets naturals de
l'amislat entre França i Italia.
De paseada, reclama Virgili com
a borne de la raça "Aquest
gal de Mäntua — diu — que parlis la ¡lengua de Roma i va imposar-se al genere -filtrar.
Entre França i Italia hi podrä
haver núvols, de vegades amenaçadors. Perú As dificil que hi
arribi Ca tempesta. Quan sembla
que aquesta vagi a esclatar, bufa
el bon vent, i el eel Ilatf s'asserena.
A. Novlra I Virgill

IV. Les solucions que hi ha entre el
federalisme i la separació absoluta.
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Converses filo-

lògiques

S'ha de posar esme_nt no solament en
els mots isolats, sinó en les frases o

combinacions de mots. Una frase pot
estar composta de moto tots ells ben catalans i ésser una frase tan inadmissible com ho es el mot aPoio o seguro.
Ei català actual abunda en frases totes. espanyoles. Expressions com venir
actuando, seguir registrándose, ha quedado restablecido, són ordinàriament

traduides, mot per mot, venir actuant,
seguir registrant-se, ha quedat restablert.

1, aixi mateix, no hi ha frase teta de
l'espanyol que no sigui acceptada pel ca-

de Colänia. Les tropes de De-a UN FaNTASTIC TRUST DE
- '
goutte S611 al Nord i a l'Est de
Celdilla. Elberfeld i potser eo- L ,ACER?
Lloyd George es p e ca el
hingen cauran. Fins ara, Celdilla
estä Iligada amb Berlín, sense Progressiu afebliment del ministeri
conservador angles — els
cap obstacee. Però la ratlla que
van establint els , francesos entre simptomes són manifestos en les
la Ruhr i Coblença amb l'intent darreres eleccions parcials —escrivint anides de diari. El seu
da' vigilar directament el träfic
de Colórala a Alemanya no ocu- diari oficial, el "Daity Chronipada, es va construint i afer- cle", es el més viu de Londres
i el mes inflarnat. Escriu, a més
mant cada dia.
Colònia es de totes les ciutats a mes, el famós geles a quasi
collocades a l'Oest del Rin l'única tots e/8 grans Organs del revique conserva la vida i tes comu- sionisrne mundial. Lloyd George
nicacions normals. Perti si els As el dimoni del nacionalisme
francesos s'hi van acostant, la francés i del "Comité des Forciutat caurà dins de l'ärea del ges". La desgràcia, perä, As que
desballestament general de la re- lAoyd George representa un altre
gi6. Fine ara l'u-lima respecte Comité des Xorges tan baixaque Colònia té per les tropes an- ment egoista com el de la Reo
gleses ha evitat els primers co- Pillet-Will.
En el seu darrer article es esnats de vaga i de desordre que
pel temor d'una vinguda dels pecialment agressiu: França —
francesos havien comerrçat de diu — mira d'apoderar-se de la
provocar els ferroviaris. Si les majoria de les accions de les intropes angleses deixen Colònia chistries de la Ruhr per mirar de
els que ho sentiran més seran formar el famós .trust de Pacer
els alemanys. I això 68 el que i explotar a través de tla suecas-

ne han vist els americans. Els

americana, abandonant Colalenca
per protestar contra rocupació
de la Ruhr, no han fet mes in-

conseientment que el joc de

Mentrestant toleaom es nema-,
amb una insistencia plena

na

d'angoixa a quin pla respon
aquest allargament de l'ocupació.
No solament semblen Superadas
tules los possibilitats de retorn
411 rniim anterior de les reparatripes, sind
sind que tot fa pensar que
s'estan desenrotllant unes directives de caràcter politie militar
que no tenen res que veure amb
el pla de collaboraeió
da. El problema tecnic de recuperar un determinat contingent
de reparacions degudes s'abandona per deixar el pas franc a
l'establiment d'una ocupació militar durable del pals que permeti un control sobre les fonts
de riquesa mes considerables
d'Alernanya.
ENGINYERS SENSE FEINA
Els organismes tècnics que la
Comissió de Reparacions tenia A
la Ruhr han deixat en realitat de
funcionar. La funció d'aquests
organismes era triple: fer una
estadística de la producció; assenyalar les reparticions i entregues de combustible; comptar
aquestes reparticions a mida que
es reglen produint. El Govern
ailemany havent suspès els ind'ex de producció, la primera !unció queda anullada. L'ocupació
de la -Ruhr, Itarent provocat el
refús dAlemanya a fer les entregues de combustible, el programa de les consignacions queda com una formalitat sense cap
electa pràctic. Queda la tercera
funció reduida de moment a r egistrar aquells pece frene de carbó que cum una gräcia especial
es donen a Itälia.
Es suficient pensar amb l'enorme aturada que l'acumulació del carbó extret i no transportat representa (es tracta de
mi .lions de tones) per comprendre fàcilment que un retorn al
mecanisme normal de les reparacions serä impossible per rnolt
de temps. No solament no
pensa sitió que potser no ,s'tti vol
tornar. Que no es vol fer 'rictusble el pla econòmic ho prova sobretot el creixent atrofiar-se de
la missió dels enginyers — els
enginyers que Degoutte havia

simplement de- protegir — la

(watt missió, reduida de nombre,
considerablement s'ha convertit
en un Òrgan absolutamcnt secundari posat a les ordres i a la dependencia de Pautoriat militar.

talä, produint l'arreconament de la frase
catalana corresponent. Així veiem, un dia,
no s'ho val recular davant no hi ha de
què, i ara, tot recentment, no s'hi val
Sembla que hi ha bagut aqul
davant no hi ha dret.
unes cedes intrigues entre el que
I, encara, si de la frase passem a la podriem anomenar partit miliproposició i de la proposició a la cláu- tar i plutocräcia. Però
sula, tot ho trobem profundament es- fallida la maniobra de donar al
panyolitzat: l'ordre dels tnots, el temps general Weygaud una mena d'aldel verb, la il.lació de les proposicions. ta sohirania sobre la Ruhr a
Talment, que s'esdevé molt sovint que l'ombra de la qual E. Costo i els
un escrit, net de moto espanyols, i fins nitres enginyers esperaven poder
correcte quant a l'es de les preposicions desenrotllar la mena d'alta sobii altres moto gramaticals, és encara tot rania, teta els poders han passat
definitivament a les mans del
espanyol per l'estructuració i ordenació
de les clàusules. I no fa pas mes cata- general Degoutte. Aquest gene.
lb l'escrit d'enfarfegar-lo amb i en ral, si de moment no te el (Rol
pleonástics mi de recórrer a moto arcaica d'Alt Comissari per a la Ruhr, en
o dialeetals, que ja ens donem bona te en realitat les rnés (largues
Ansia que cadascun sigui la traducció atribucions efectives.
La conversió de la Ruhr en una
exacta fila tnot espanyol.
P. Fabril

SIGNATURES

Hem vist al "Día Critico" la reproducció de les signatures dels onze jugadors que han guanyat per al Club Europa el campionat de Catalunya. Els felicitem; els felicitem per la victória, no
per la signatura.
Els felicitem per La victória, tot i haver sentit sempre una cena feblesa pel
Barcelona. L'essencial era que el títol es-

lo g o ps ßäe5P4 11-g kQ1414eut

caigués a un Club clarament datall;
aleshores quin Club millor que l'Europa, nascut a Gräcia, integrat per minyons coratjosos, nodrit de saba popu-

lar?
Un cop feta aquesta declaració de
principis, permeteu que us tornem a enetemplar les onze firmes. No temen que

provena de fer cap deducció grafoldgica,
ni tan sols cap estudi de caligrafia. Volem només cridar l'atenció vers l'idioma
en què estan escrits la major part

noms... No és el nostre. Llevat En Ma.sud Cros que té un nom invariable—.
Manuel en catalä com en espanyol—i
tres companys seus que han signar amb
la inicial, la resta es diu "Pedro",
"Juan", "José", "Antonio", "Esteban"
i "Javier'
No els retreiem pas aquest fet amb la
intenció d'amargar-los les dolçors d'una
bella victória. Sabern perfectament que
l'habitud escolar, unida a les exigències
quotidianes de l'autorilat forastera fa
estralls en esperits d'indiscutible catalanitat. Gairebé tots els pagesos de Catalunya ignoren l'idioma espanyol; tanmateix gairebé tots eSCHuen, millor dit,
dibuixen, el sea nom en aquesta (lengua.
Un patriota eminent, un dels que més
sió industrial alemanya, a tot ha fet per la renacionalització íntima del
Europa. I cita de seguira l'alar- nostre poble, solia treure comptes en
ma que aquest pla ha provocat espanyol.
Hem volgut comités aprofitar un C1LS
a Roma. "Itälia — diu Lloyd
George — no té ni carbó ni fer- de certa popularitat i de certa publiciro; el seu interès, per tant, de- tat per ter present a tothom la necessimana el mercat 'hure. I d'aquí tat de reaccionar contra aquests costura!
l'alarma del senyor Mussolini". que, fet i fet, són la marca de
"Per a quant de temps Itälia i clau.
Caries Soldeylla
Rússia consentiran a esa« explotades — pregunta Lloyd George textualment — a profit dels
capitalistes francesos?
Que Al ha alguna cosa, aquí,
es evident. I les preves eón precisament a Roma. Itälia és

VARIA

país que tard o de Iluny farà sentir la seva veu al món, i com que
aixe esté liigat amb el domini
del cedió i dól ferro, l'alarma
italiana que assenyala Lloyd

George és certa. Mussolini es
debat entre dues formidables in-

fluencies, l'ofensiva darrera d'una
de les quals, favorable a una
aliança franco - itag iana a canvi
d'una Ilarga participació en el
boti de la Ruhr, ha fet llarga-

ment parlar, la setmana passada
els diaria 'franceses. El grup
bancari-industrial italiä Orlando tambe conegut amb el nona

d'Ansaldo San Giorgio els exponents mes en vista del qual

són eis germana Perrone — dos

genoveses riquíssims que viuen a
París on són ben coneguts en els
campo de curses — han fet una
campanya en els seus diaria, sobretot en la seva fulla central
"Il IlIessagero", de Roma, a favor de l'aproximació franco - italiana I amb vistes a una participació confessada a l'explotació

de la Ruhr. nIs diaris francesos
han agafat al vol. aquesta iniciativa i l'han comentada m'ab entusiasme, peleo Mussolini s'ha tirat
enrera. L'altra influencia, contraria, defensa la lilibertat deis

mercats del ferro i del carbó
per tan, és conträria al trust de
l'acer que arnb l'ocupació de la
Ruhr, segons Lloyd George, es
vol provocar. Aquesta influencia,
que prové de Torf, de "La Stampa" i de- la casa Fiat-Stinnes As
un deis grans accionistes d'aquesta casa — i que té, val a dicho, l'opinió pública itatiana al
darrera, s'oposa a tot comprornfs
amb Frarrca i reclama que Itälia
treballi pel trencament de l'estat
de monopoli europeu que l'ocupació de la Ruhr pot produir.
Tot això sdn fets. D'altra part,
ja notàvem en una de les nostres
primeres notes que el combustible de la regló rheno-Westfalia-

na i els minerals de la Lorena,

eón dues coses que no es poden
separar. Als alemanys els conve, 'per troballar, el ferro de
13rieux i de la Normandie 1 als

franceses, si els atIts forns no
s'han d'apagar, necessiten el car- bó i el cok do la Ruhr. Si els alta
magnate de la Ruhr erepenyeren
tant al partit Junker i al kaiser
a la guerra pel ferro de Brieux,
As natural que els magnats franceeos hagin empès parque s'omiel la Ruhr. Reunir aquell ferro
amb aquest carbó en forma d'un
Mea eolossal metallúrgie d'Europa al <val tota el alinee blocs
menors, ja afiliats al sistema

francés haguessin de capbussars'hi, (biza pes d'Asear el programa que Lloyd George tira en

cará a França.

Joeep Pie

UN CRL11 MENTAL DE

VERLA INE
A propósit de l'assassinat de Manas

Platean, secretan de "L'Action Française", ha estat exhumada una anécdota,
segons la qual Verlaine, el pobre Lehan, ha estat a dos das de cometre un
crim polític.
"Un mati de 1869—contava el poeta de
"Sagesse"—, l'endemä d'un dia de
gran beguda, em vaig sentir el cap fei-

xuc i—curiosa coincidencia—el cor republicà; tan republia, que vaig resoldre d'occir l'Emjitirador, i que ple del
meu negre propósit, vaig encaminar-me
vers les Tulleries. L'atzar em va servir;
prestament, Napoleon III sortia per fer
un tomb a peu. Vaig assassinar-lo primer amb una mirada..., perú, per fortuna, el Sobirà semblava trist i pensivol. Tot duna en la mera Anima, el pceta intercedí a prop del sanguinari repte.Vaig perdsmar la vida al tira. i ern

vaig allunyar."

—Aquel] dia—li va dir va
haver un Deu per als bevedors i per als
emperadors.
—També hi va haver—afegí Verlaíne
tot rient—alguns agents de policía molt
vigilants que ein varen merar una mica."
"BUTTERFLY RISS "

Els anglesos són gent molt tocada i
posada. Qualsevol excés literari o teatral els escandalitza.
En la conversació no admeten els temes verds o relliscosos. Per& senyors,
així que hi ha un divorci de persones
importants amb una diabólica curiositat
s'afanyen a coneixer-ne els details i esbombar-los a dreta i esquerra.
Mai un angles seriós us hauria parlat
e'cuna besada especia, dita "Butterfly Kiss", besada de papellona. En canvi, al voltant del proeés de divorci de

l'honorable John Iltic Russel, que adés
ha estat fallat, els diaris han descrit amb
delectança l'essència d'.vmest
sito contacte.
No voldríem gas que els nostres
gidors deixessin d'assabentar-se'n. El
"Butterfly Riss" es el que es fa, no anib
els llavis, sine. amb les pestanyes.
Sembla que inístress Russell ets fija
extraordinàriament bé; n'era una ventable virtuosa. Almenys aixt ho han declarat els scus acusadors.
•
tuntamusou~~~9~.

La situació a Europa
—Han estat descoberts els pro¡cotas dele ultranaclonalistea
alemanys contra el ((o y ere. Teelan la intenold d'enderrooar el
R o lo h, destruir l'heuemonla
prusalana, abolir la ConstItuolii
proclamar la dictadura naolona.
Data. Han eatat practicados nonb.
broses detenolons tant a l'Ale m
manya no ocupada (toM a la Rehe

1 ilhealnlek

▪
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I GOMERO GASETA LOCAL

FINANCES
Primer Congrbs Nacional del Comer Espanvol Ultramar
Sota la presidencia del senyvr
Subsecretari del Ministeri del
Wreball, Comer c i Indústria, "S
reuniren ahir a les deu del mati
els Presidents de les Delegacions
corporatives d'América i
amb els membres del Comtie Organitzador del Gongrés, per
a senyalar l'ordre de distribuctO
'deis treballs relatius a Fezärnen
dels informes i prop ostes des
eongresistes d'Ultramar. Foil
acordada la divisió en tres zones:
p. primera constituida per Ests Units, Puerto Rico i Filini-

SESSIO DE • BORSA
del 23 de març de 1923
llenMANTARI: Les 'm'Adema Ae floree serueaen mole encalmades en el rotno

carriis lite perdut catni eis rfords 1 :durara. I els Andaiussos han remoatas analreal , mes senso %Turca una orientaciú de•
tln/da.
En e/ geup d'aerdons Buba/5 . 1813 I 931 0
caries ern visa les acCions qu'en poilfun
cl:r ce traceld Urbana mole termes tan els
P. C. Sletrop com el Oran Metrop I en

Particular les acciona dels Autannibus.
Gua segons rumors qu'els crelem rival
Os runaats . disen, que l'empresa inau-

gurara el pa riel de san& Andreu aval a
la tarda; no stadrIA res d'estrang el Mental nula' sanem per pan feria de que el:
antes que ba de posar co cireulaeld
tnnteda coMpanyla Ja fi atea que varee
aribar.
3V

hm sea: desroneertats dcs del pei-

nar dla que es ves cotrtoar-se les esmontarles artions a la costra placa, puta
enea die es veuen lavorescuiles per ta-

"tes: ultra integrada per Méxic,
Cuba, Dominicana, Panamà i
Centre América i una tercera fu:
'liada per América del Sur.
' Quedaren designats Vispresi
',ente en representació dels esbanyols d'América: Don. Josep
piaz de Nova York, per als Estats
Pnits, Puerto Rico i Filipinos;
)0. Miguel de Llano, de Méxic, per
Cuba, Dominicana, Pagiamä i Centre América i D. AnYoni Manrique de Lara per
¡l'América del Sud. i Secretari don

ro.: compres, lis quttls fan que els canvis mil/orlo. Aquesta noca Unta ha Seaser d'OptIms resultats per l'empresa.
En el ratito de diVi5e5 catreezeree,.
deout a rempenta que portaren el trineo,
bou. experirmntat un retroce.s d'imporlancha, per la forma que imedara el corro sembla com st s'haguessda de quedar
pa/Alienes; j,a eolarens a l'espectntiva
per l'aire si podem donar Una bona o
mrla Impressió del reormienT ptani
(tolete.
ISORS1 ASATS

7411=
Bala
Obertcre adt
7 ale
Word 72'13
.
IV 5
7205
Alseants, 72 . 1 7 etio
57telt
suaelusos
line lacs 2o2oo 2321ta Seito 292'50
14E75 1,45.75.
5,etroPeni t 14 •90
14 'oc
F . C. Meircl1il0deo
1:2`7.5
AubabuS 122'75

wanuel Garcia, D. Juliän Dolz i
P. Salvador Mujal.

Per avui dissabte estän cita.
!des les tres Seccions: a les 10
del mali Estats Unas. Puerto
Rico i Filipines i Mexico, Cuba,
;Amk'Tica i a les 4 de la tarda,
'América del Sud.
;VISITA A LA FIRA DE MOSTRE2
En sortir de la sessió els congreSSiSteS PS dirigiren a la Fira
de Mostres, essent presentats
al Comité pel senyor Alier, de la
.Cambra de Comerc de Barcelo..

BOROS TARDA

7`2`e5.
72 - e5
97 la
14'79
149.'5

1'23'25

Corització oficiz.1 1 de la
Ecrsa de BarcelorL
Dia 23 da ruar; do 192.3
DECTES DE MESTA7
Vote lincear O Cid F
r
" Lait,GV
e ,neble. 4% E
•
Arbtele.
5
%
"
ate. Tr. T. 1 juliol 8022 S.

nom del Comité organitzador,
al final el senvor Castro, secretad del rninisteri (lel Treball
gue lacte amb un parlament
gràcies.
ss
La visita a la Univur-ilai In a

•

•

e

jene: tez; s. A.
.

•

A cansa de la pluja, ha esLa
;Tore6s se e. , pendrc la visita a FE.e.-

tehle fe./D n 19;,'".2 E. 1 0.3
19S4

3.

cid als membres dei Cougres.

• 5
f.a Diputneir; provincial otivi.do i l'Associació Patronal Mincra Asturiana han enviat un orzpressiu telegrama de salutaeld

•
•
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sampsny.a aeneral !I:rris. Catalana 9965
Losapany.a tlareeeodeea EleetrielSall 7eo 6e
atesta Ce Barcelona O 0/0
Oillalana tiaa 1 Electas. Sor. 11.
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eocietat Productora Forres Notrtua
Leal:ceo. g eneral TrJaatra PLIelnes
OCCION5 MOIPTAT [alela= Oas F:Acolcuat 88
Censal d'Unte:1
topenye industrial
buot. Oral. 17.:"-orna.
" PeueiSult. Idern
ll. • • 1mer:01 tl'tiectricltat.

01v18Es Ermare.GERias
Franco , 4255,
Idem , 110..,013 10035.
ldern belgues. 5735.
Lltures, 3052.

Lir es, 31 5 5.
funars 019 1-2.

Marco; 0'01.
corones , 001 1-2.

Tanto

58'.
1235o

auntebus.12.5a

VALORO E 022 5 0 E0TA/1 1NCL0005 Al.
EUTLLETI oFIcIAL AL PRE2MIT 1 ES
1/31 1 TZE:g A Bogas
Bonos Y p elo. Exposlen), 8
pl . 5 100,
99'75 op.
as:eetona vraerion and LIrt
llarcelona Trae:Ion anel rara

*free o'oservatte: 7, 13, 18
Barrdmclre a zero 1 al nivel! de la mar,
7005; ;Gin; 7000.
Termiluctre me 13'; 12'5; S2'3.
Ternelmetre buMit 154; 100; 120.
9.4ture16)„,
Itbuntat tenlas/u:es
931 71; 97.

Velocltat del veas en minuto per Seirdzi.

ucl seno, ESE; E; ENE.
I•
Vedree , at del vera en ni. per /sellen,
2; 7; 10.
Estat del eel. Caben..
libi
Classe ele rentels
Ten, ee‘[..,•

,

Catre erecta natural
knitss
Lezz.a. a /3.

4

r.*:im eteP

-`- t,

0950 op.

7 per 1 0 1 1 Preferente,

110 op.

,

511nIma 116.
Stjalma arran el etern, to9s.
OscILlactel lermoneetrla, 22 Temperatura Maja 127.
Preelpttekló acuosa desde las 7 boros
del eha anterlor a las ' 7 hores del dla
la da'a: t'A millmeeres.
Ileorre g ut de/ real en igual perlo.lr,
991 lalldnetres.

Riera, Alta pel carro 1277, el
qual II trenca el bree esquerre.

LA :PUBLICITAT

Al carrer d'Argüelles un tren de Sarria, que venia de Terrassa, embestí un
auto, ma-ant-li despnzfectes de consideració.
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PREUS DE BUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes cada
raes. Catalunya, Espanya i Portugal, 7 -50 pessetes tres mesos;
15 els sis idern; 30 un any.
Unió Postat 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

Al

La Joventut Cultural Popular tornara
a seguir la tanda de visites coLlectives
i culturals que a profit dels seas socis
1 llurs famílies venia velebrant amb tant
d'èxit, corresponent la primera dem!., diumenge, 25, al magnific vaixell de la
Co mpanyia Transatlàntica "Infanta Isa-

bel de Borbón".

JOiES VILANOVA uta,

La conferencia esta encarregadd
revercnd senyen • Josep Planas, prevere,
capellä del regiment de Jaén.
Despres de la conferencia, l'Orfeó del
Centre cantara escollides oamposiciona
del seu repertori.

El diumenge va celebrar la Lluita
contra la Mortalitat Infantil, el "Dia
del Nadó". Tant les autoritats com na
majoria dels mestres de Barcelona i les
familles dels pelas postulants prestaren llar decidit ajut a la festa.
La I.luita contra la llortalltat
cs complau a donar públicament
les inertes a tots.

En l'última sessió de l'Acadèmia
d'Illgiene de Catalunya, el doctor Vila
Cumer desenrot11à el tema "Missió del
mego de marida al port i de viatge; la
ser-i :nflueilMa co la higiene interna&-

Continua oberta a la Secretaria de
l'Academia i Laboratori de Ciències
diques de fatal:my-a (Portaferrissa, e,
princ:Fz.1), la matrícula al curs orgauitTal pel doctor F. Gallart i Manes, sobre
"Noc:ons de Fisia-quimica de la sang
i orina aplicarles a la Clínica".
Les Bremas del curs que es drmarä a
l'Academia, comeneara el dia 3 del Iréxim abril a les set (le la tarda.

nal".

Ahir, a rnigdia, fon atropellat per un

ADRID

de ra g
4 de Urty 1"--)23
PAL AU D'E XPOSICION
14

(Palau del Ce: 1 de. PAutomObil)

Angel de Puresa
Model elel dones abnegades
Espill tränimes abnegades
5/iirlir del patriotismo
i glorificació sublim

Abeants 36170.

Ltures , 3044.

r

.11

de la dona

(1Teroina creada pel suprem taleot de Maurici Maeterimk).

5 4 ,55re Lerec7., 7157.

(en BMxlea, 17G5.
,1, E:e,» J . 000.
7 ' 0 nolsoil.i. 0.0253.
Itere llalla 7 1 90.
Meto Soy a 'Lora, 1513.
I
I

rassant pe: correr de Muntaner la
senyora Josepa Martínez Requena se li
presenta un senyor, preg-untant-li que li
irxWmés on vivia laical, .he barri. Tat
seguit, un altre senyor Ii prega que l'acompanyés lins al convent de les Germanees dels Pobres, on hacia de fer
algunes almoines.
En arrlhar a casa srva la senyrea
Martínez velé amb sorpresa que li
resaparegut 800 pessetes en b:: Bela de Banc.

Ide-ri(05,1.
!Ge.re S.Ctsoa 25175.

,

in Pessil,
1(ern Cree a tac.
50 /70.

Idem Praga, 4550.
DES.515-5. "
1/1ures 7105 orr.
Pcsoete :s, 2355n cfr.
14-es, 7440 oer.
IV q rr. 1520 off.
P'Zi!(" 1: 511 n SSOS 2:9 alt.

Assegurant els portes onduladra
assegureu el vostre establiment.
GL.
401415 cuas ontetate

tononra - ?anca
arg entIner, 1120,

;.-i-e_íz u se ntrrotto 72 SIIRCELCK4 (i,/21/

_Aquesta casa garanleix el3 seus

I o -e nr, 7500.
14;, ,9.a 7170
Volk. 400(1.
..t.tn 3042,
11."..t 2 7357.
IV o r en, oso.

La casa Basa i Pages, anda la cooperad()* de l'impressor R. Tob e-lla, ha calitat Un luxós i artistic recordatori a la
meniúria de la que fou en vida Maria
Carz!el. 1:i 11.1 crcies dels pactes Octavi Saltar, Jascp 5lrla Folch i
Torres, Juan Mínguez, Artur Palau
Josep Maria Cascs ele Mauer,
Rocatnora i Rivera, Ignaci
Guanyabens i Meree Tolella, amb
dibuixos cl FiMieuel Giró.

1101:0. 9025.

Suerla, 17015.
l'ar:ugal 202,
APP1121eit 4300.
llontesIdt'e u 4375.
3390.
Perlas 97500.
•
leen en, 21115.
• 5,15. 2,32.
1;*eles 2275.
Nornetia, 05505 ,
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Si ain n] 1121 13 .1ü5111

CORSCIENCIA D'ELLA

VU

MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLENITUD DE LA SEVA

i j Atl 117 WAT

assag•u-la i l'adoptaren

PERSONAL1TAT
•.,.,•...•••••••••••••.••••••e•-••••••••e•••er••••

n-4--e -re ro

Demat, dissabte, a les cinc de la tarda, s'inaugurara' al Saló Pares ama exposició de retrati a l'cdi i assumptes, de Partism' R. Laporta Astort.

¡Momia \l amia, Salve!

ET;

PRIMERA FIRA COMERCIA!
DE

RESTAURANT ROYAL
Saló da To
cada dia te dansant de 5 a 2/4 da
8 i dinar a l'americana du 9 a 11.

de Bortavista, Joan Orianas Just, de 72
ama porte; del Col.legi Baimes, rebent
unes ierides tan greeto, que morí al cap
de tvc- e d'arribar al Dispensad de tracia.

Piren eureie:ea. 278.
Mur 'sir/mares. 7-e7.

ea% tal! ang:33, doble sola dz cairJ
1 A '50
1 F'53
•i

Ed nen David Claisol Navarro,
de sutit anys, atropellat a, la

Maxlma, 938.

mal.

nop al trIT
Obertura lit
Bala
Feloneras 98-85

7 per 100 71,21,

tota llei de referHeies sobre les diferente manipulacions d'aquesta industria, mentre seguien amb gran interés
les dependencies de la casa.
Una altra secciés, sota la cura del director de les Escoles N'Artur Martarell, es trasiladit el passat dijous a Granollers per fer-se ea:cree del que és el
mercal d'una capital agrícola. Al molí
seguiren el i,mereat, fenal compres, veteren fer transaccions i visitaren un obrador d'emhotits; a la tarda recorregueren la ciutat per retiren l'estructura.

Demi, cliennenge, a les cinc de la tarda, Cacha. lIcc al local del Centre Social de Bellten, Tallers, 43, primer, l'última de les sessions que ha vingut celebrant durant el present temps guares-

,
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ROMA DE MADRID
l o terior romín:d . 2 010.

td05 75'83

1998 .Scr. A.
15+11 Ser.. E
t005 Ser. O
1a01 Ser. D
1910 Fe:. 1)
1“4 Ser, B
1512 Ser. E
1.912 Ser.
ISIS
191 4 Ser. 14
15 17 ter. 3
1913 :er.
1019 Ser,
tela ter. 11

Ser.

Preelale

8355

7215
5573

4 tete " B. A.
e
o
J
B. 10260
MerreitraCt(TS a OBIUBItICIONa

poded de Indústries
/I l'esmorsar que estva anune.11
/per al diumenge al niig dia
a mateixa Exposició. Si el temp.-.
Inillorés abans del dia 29. s'o,.-:ganitzaria la indicada visita, avi ,)sant-se amb la ele,a ida anticipa-

436LICAC10811
Reme 1.. Ser. etinitametsades
•
Es!.
•
" 3.. Fer.
" 4.. Ser.

auto, al passeig de GrAcia, davant

3. B.

dustrial terterer d'Urgelltinlit
'?feete a las tre , de la tarda.

o

Vocea

55 510
Obertura MII
725ao
7715
;:soa
:OCrds
72 oo
7:1'15
Alaeants -.Von
57 s lo 5o5
amialosos 57 . ,5
Ne t 40P ulitll 14L' -‘5 15o'co 14SiS
F. C. MeiroP . 149 140 t5 119
a-u: gibas. 122 . 5o :2325 •12eo

Da..
Ei senyor Matons parlà
, nom da l'Ajtmlament contestani11 el senyor Francos Ftodriguez
nom dels con g ressistes. El s:.•nyor elasmIn i Marín nariä

tleeabte 24 de març
de 1928

Rambla flus

26, baliza

LLIBREFRA

"Sä:11AI"
Pantaferr:rea,
14

Ara:, ciisaabte, de den a dotze, s e cele
de-braniselcpdCo.gi
Nostra Dona de les Escotes Pies piputaciA, 277), en sufragi del doctor Tosme Parpal i Marques, ex-president de
l'Academia Calasancia, que va morir en
la diada Sant Tomas cl'Aerino d'enguany.
Ave:, a les ente de la tarda, sinaug liraran en Les Galeries Laietanes les exposicions dels pintors senyors Manila i
J. Bonaterra.
El Negociat d'Automóbils da públic
que en el termini de vuit dies pk:den presentar-52 reclamacions per emir al Govern civil, respeCte t'autoritzaeló ente
douya Rosa Soler i Roviera sal.licita per
a establir un semi pelle d'azimmiabda
entre Sailent i Manresa. Les tarifes i
horaris presentats estan de mauifest a
la Secc,5 d'Obres paliques, número II, tercer.

Hostal "La Marinette"
Restaurant, telèfon 3440
Per a turistes i famillos
Esi ,e clalitat en els eneUerees
Etollet del Vahas
A l'institut de Cultura i Eibloteca
Popaar de la Dona se celebraran els següents actes:
Serci:l J'emanent crEducariö i
truce:j.-llemä, diturienge, di:: ets: Formr1105 n le dictar per les classes de Erances i ele Grana:Mea castellma, 5540135
la distribució precian/un anunciada.
A les nou d4 mati, estainms de final
l.d tercer cura regiameneari dz
lografla. A dos qttarts de 5 do la tarda
examens d'eliminan:idos per e lega-usar al
quart caes reglamentad de Si dita a.signatura.
A les II. Lliçó de lectura artística.
O Seran vacanczs per a totes les ola-seo,
del dirneeres 28 cl dilluns d Pasqua

Horco: matí dos quarts de In, vespre'
La Comuni6 General dimecres Sant a
les 8 dcl mati essent celebrant
el Ryni
P. Pijoan S. J.
Secció Permanent de Cerimonial i
tes.

Diurreenge 25. Lliçó de Dansa pope'

lar catalana a les 4 de la tarda.
.041
Anab matiu dels eximens, no C5 Del
drà
el Casal.
-4

La Cornpanyia General d'Autórrelibili
ha colocat en tots els cotxes de la seva
línia de circumvalació uns cartells anua,
ciant que passen per la Fira de Mes,
tres.

Els emrleats avisen ale passatgers
rivada a l'euclós d'aquesta.
',S
Tan elogiable idea, ultra esser UrIve.;
derós alicient per al públic i sobre tot

per ale forasters que utilitzen aquel
vehicies per a traslladar-se a la Fin
pasa de manifest la part activissirr.a que
pren la Gerencia de l'esmerilada
Com-

panyia en la propaganda d'aquestes
nifestacions comercials "1 industrial;
alai cona amb tots /traes actes free,
tants se celebren a la nostra ciutat.
Es una nota simpitica i agradabld,
que coloca a mott bon lloc la Gern.
cia de la dita empresa, tasar per la reva
adhesió a les grar.s obres ciutadanes
per al seu privilegiar "vis" comercial,
rnolt favorable als interessen dc
panyia.

Tota la niagnificenela, :ola ti
sumptuositat i tot l'esplendor da
l'Imperi d'Orient recliviuen en

THEODORA

rnés gin cecial de riques*
de grandiesitat i de realisme ard
ei

tístic.

L'Institnt A fedico-Farmacentie celebrara sessió científica pública el próxim
dilluns, a les den de la vetlla. El doctor
Breton desenrotllara el trnia "Tractament dels emplearl as plcurals°.

Lizt c31(ensada

irMEZ58151ü6'..=t3=smzinuall2lU...:.

SOLER i TORRA G.MANS
BANQUERS

RAMBLA DELS ESTUD1S. 13, i BONSUCCES, 1

Valors- Cupons - Girs , - Canvi
Negociem tots els cupons
vencirnent 1." d'abril
gongs

LS

Ballastar Galés

Can vi

1

Dernä, dittmenge, dia 25 del corrent,
a dos quarts d'onze del mnti, tindra Has
a la F an terrassa de la Reial Colombófi
de Catalunya, Rambla dels Estudia.-la
número 8, pral., la classificació deis canaris flautes que hauran de presentarse a Kextraorinari Concurs-Exposició
de canaricultura que per la Seektat Fumen! de la Cria del Ganad se celebrara
al Tibidabo els dies 1 i 2 -del prior,

d'origen.

El governador diem: allir als periodia7

tes que baria celebrar una extensa call-

ferio/lefa amb el nou inspector genera/
d'Ordre pUbnc, reiteraat -li d'una maro.
ra terminant i concreta les ordres que
havia ja donat al seu antecessor quant
va possessionar-se del comandaran-.t de
la provincia, referent a persecució del
joc, except eals sis cassinos que tenen
permis; persecnció de la immaralitat
caí!,, tavernes i bars sRi juguin altres
jocs que els que sós autoritzats per lg
11d.

Es prega a les afiliadrrs a ring,
titut de la Dona cite Treballa,
Enferrneres de Santa Madrona,
ex-asistitles al CaSal per a Mas
lalts, i a la Clínica de Cirurgia
de Santa Madrona, 1 domés ad4
tiendes a tots els organismea
femenins socials i benÚles. de la
Cabra Pensions per a ea líes
ilesa i d'Estalvis , que assistela
xin a la reunió que aquests ele-s
rnents celebraran al saló d'artes
de la Caixa dt Pensions, (lema
dMmeng,e, dia 25, a les cine de
la tarda, per tdbutat homenalge
de venera -ió a la memòria de
'angelical fundadora d'Obres
Socials, Angels Maten, moda
sacrificant santarn • et. la seva
vida pel bé del pròxim, 1 per
fer formal promesa davard el re,
card de les .seVes voluntals
s e ntir trrballant, arnh
més
nobles e , 'I'gMS ea favi, r deis
ideals benefi.•., i
coas
tiluiren l'essem
de la sev1
forrm s-a änirha

Bares

Per ampliaeió de les eleves
oficines ha traslladat aquel
tes, de Ciarfs, 24, prtmer,
a Fontan y lla, 9, primer,
primera. Telefs, 932 A.-4
3241 D.-3563 A.-2044 A.

La setmana saassada una secció d'alumnea de l es Escotes Domenech, acola,panyats del seu mestre, En Josep Jun.
nola, visita la fabrica de cervesa
Bubernia.
•
Foren atesos i obsequiats malt ama
blesnent Del rlifector, cl qual ets dona

Dilluns, dimarts i el:latieres Sants tiredran lloo al propi Institut Exercicis
Espirituala a carrec del R y nd. Pare Pijoan, S. J. Dilluits i dimarts senas suspeses les clases parque toles les alumnes •
puguin assistir-li. Tots tres dt'S',rnatí i
vespre lesna col.locades i tan sols al vespre les que ho estiguin. Les que no assisteixie calaba que es diseulpin per escrit.
Poden concórrer-hi totes les associades

Compri sempre la
Llàntia elJcirica

NORD

I

•

Accedint a una instancia de !a Lliga
de Defensa
i Cornercial
publicar una R. O., per misil' de la qual
queda convenienlmcnt modificada la redel parägraf segon de la regla
primera de la disposició decirca de l'Aranael de Deanes, que malt soviet era
causa d'importants perjeclicis per als conearcialits importadors, en el cases en
qué per ignorancia o descuit deis carre.
g2ators no es feica constar en (1 manifest o concirnment d'en-diere rdee ets dels
detallo relatius a los inerdezes exTrd'de.3 i que figuras-ca en el ceetiiic4

arrtbdús inclusius.

Dantanen reglamenta I coodiclons al reprecantant a Catalunya,
dan Arasdi E.scalcr, carrer do Rauvia, 6, Earoelola

-

Al narren de Saul, prop del de Riego,
Mimen Coll Olivella, de z; aun, Sota
atropellar per mi automóbil, el tgral
trenca ei braç i la cama del costar dret
Després de curat paasa. a l'il%pi41
Clinic.

••n•••n••••Wfre.•

Pis prinelpal o 1..-44.mzr,
fIns a tan rnäxim 500
pessetes mensual.% per
entitat niconalista, si.
tuat cr;J2 i2S carrers d'
Aragó, Fambla de Catalunyo,Fontanella i Lltiria, se sol-Mia.
EhlvLlorefertos a l'administraci5 de La PuSr.1.1. J.

per ésser la de mes durada 1 tranim consum

Concessionaris exclusius per a la venda a Espanya:

1METRON
I.

Masa de Catalunya, nü, 17

de Llobet

Metge agregat deis IlospUlals do Pa,.

ris. Gola, Odas I Orelles. Consulta de
8 a 5. Consulta económica de 1 E a 2. Mala. de IPS Flors, 4, primer,

Junta General d'Accionistas da la

Societat Grau 'buitre riel Uceu
5'adopta con: a oficial la Llengua Catalana
Va tenir lloc, dijous, a les (lea •oposur-se a la p rapeaMia rodela sAgel Yeapre. presidint-la En Lluis nyor Ma esd i Lloren% dice que

es tractava dp siroduir efectas
salgada, acompanyat dels mitin
ares de la Junta Directiva polities i que havfa tingut ni
oyera Clot, Junoy, an a Teira desencant assabenlar-se ere
dor, Planas. Amen, Carreras i ac- no es tractava de que les ¿Tentara de secretari el de la Jun- ses e cantessin en catalä sina
de qua al catada Ma la Ilengua
I, el nostre arde En Pere Soldesde. Grau.oficial; el 3 enyor En_Marian Puia
Oberta la 5e35i6. el president i VF/1113 va thr rala acrualumal de
ara caleta i Id] de Terra
ya explicar que beata de presi- que
el nona, .pesí Eh!ea alnliC irestrithr per rad d'estar absent
senyor Bertran i Seria i ordena dencies en una societat n nana
que ros llegida Cansas de la sea- pre sausvia. tolerara ¿a Resuma ea

t

anterior. que fon aprovada talana. Intervin g ueren altres ser tinanirnitat. Aixi mateix el nyors ale quals contesta el semana
senyor Soldevila dona cornete de Marisa i Llorene client que no
Memòria reglamentaria, subes tractava :de resignar-se a la .1.0
la que Ea Huís Boina pramogue leräncia de la Restaura catalana
pretenent que la Jan- bine detereitar .ul &el que ella

havia fet abandó dels drels tenia per asear la aocidat "tiren
>la propietaria en concertar Teatre del Liceu" oeeada i eneamb el Casino del Liceu el can- linguae per una gran majada
ai das can del primer pis per da de Lila .sle Calakrava i cur agues1
' arel. estava Imarimeastat en real:aafe-bar en els soterranis.
En defensa de la Junta inter- tats secada, en teta Instarles de
senyors
Clot.
Vila.
aersistenaia milenaria. en imvingueren els
Sänchez Diurna i Pai1s i a fa- peratius ,palculagics inexorables
r or d'una proposició incidental- i en decrete de la voluntat popadel senyor Ponis, els senyers lar i que ela .fills de Catalurrye
Compte, Rovira, Parea i Pella i havien de sostenir uniera. dret
Tort. La discussió 'oren gran vo- per tu sentimentt de airarme;
lada, ami si fásmini a. l'Acede col.lectiva i els que no eren fills
nua de Jurisprudencia; el senyor de Catalunya per la ourte.sia i el
Rull no considera neea,saäria la- respecto que devien a la parla
•
paseada de la Memada. pera el catalana.
president diu cue, expressant en Va insistir el sonyor Massó en
la propasicia del serner Boris amilanar els vals de tots els preconceptes que equivalent a un , sents reclarnant al senyor presivo l de censtira. reelarna roa:- ; dent que autoritzes la votada de
rió de la Junta general. Interve. i la proposició.
Després d'uns moments de con
el senyor Llenas, el qual fa pas saz una bella estoma e. la con- fusa ; intervingué amb eloqüents
paraules el feral nacionalista secuereada. per la sinipa'ica trescuz del seu parlament i. final- nyer Tort i Martorell el qual resuena s'impusa el criter de Nutat mareä ei dret que terdein els cala proposició del seny ,,r Berna, Lalans de parlar la llengua arége- . és derrotada per una grau pia i que aguaste ne Tos preis.
per respecta.
,
ataluda. rata a les altres,
Ea aprovat Vestal de c'omp t es bles que siguin, paraules que Irse
resistieren raprovaaaade la made Pallan exercica
. Posada a discussia una aro- jeria.
El senyar pella i Tosa presea_
pos ‘eiú de rempressart. senyor
alestres per donar 70 funciona' tä una proposieió de transavasiú
declarara la cooficialitat de la
selmanals
0.iiPera a l'aö
de veapre i suprimir la tempo- llengua catalana i de la castellai alguns deis coneurrents da'ala./ de Primavera substituint
la per llares espectacles, mitjan, manaran al sennlar Massó i
eant l'aprovació de la Junta, in- rens ole . raccepta cuan a solatema el sensor Capo , per de- ces de eaneardia.
manar actaracions. La proposi- Perú, el senyor Mascó i els nada queda aprovada d'aeord amb cionaliestas que el rodejaven es
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de tres

I

el criteri del senror Rull de do- manifestaren fermarnent irrerae un ample vol de confiança ductibies dient die reinen la proclarnació absoluta dels drets de
a la Junta Directiva.
la llenarla catalana. En aques,
Ideguidament nena 1. toute rlt 7,a-

cid per a la renúncia 1 reglanten- momee', la Junta presentava
especie turnultuós i el senyor Mise rvituds ue
lac de
lä i Canaps parla amb exaltad&
finca vaina Dlopietnt
Na MarieCanyarnas. i aprova mi reclamant multe etancurrents que
repartimeal da 75.000 pesseles fas votada p?inier la proposicio
per a despeses del •pressupast del senyor Pella i 'Po n t. oposantordouri i per al cas de reformes s'hi fernrament els senyors Fe-,
d'aten Comete, Santasusagna,
arar eits en la propietat.
lautalen nomenats vutels de la Nalenti, Codorniu, Raventós
Junta de Govern ala senyors altres. exigint que ros volada pri
Francesa Xavier Vila. Franeesc roer la proposició del senyor
:Planaes Amen. Josep Marta Lea- atassú i Lloren g i cure la votada
guera Fabra i Ramon Pella 1 l'os nominal. Anuesta votada doTolla els tres primera aan re nä el resultat seement: 219 vota
a favor de la prom./sida. 157 en
elegits.
contra i entre sots en blanc
L'OVICIALITAT DE LA LLES abstencions 147 vots. El resultat d'aquesta votació va esser
(CA C.ATALAltA
rebut amb forts aplaudirnents t
Siji aquest punt prop les
daca de la matinada el Presiden! -xardoroses felieitacions als nospoaait d'acusare la propusie;,..i tres amics d'Aceia Catalana.
La sessió s'acaba donant
incidental demanant roficialitat
le la ilengua catalana. S'aixeca vol de contienen a la Junta per e
per a explicar la seva motivaeid, laxar una jubilació a un emplea(
que da' orb i vel l i ha vin g ut oresel primer signant el senyor Massó
> Murena el qual declara que en tant serveis durant molts anys
formular la arenosas. ras [aria als a la Societat del Teatre del La
rala la sigenn realluernament de esa.
Don L'aria Salgado que va prcproduir efeete polltic ( le esp me.
salir la Junta va proceda' coasna, iii esiä formulada la prom.,
sida en so de rebel-lid, ni signi- lantment amb fermesa i borrecciú
fica menyspreu ala sentirnenls earnirabies i es deu sens dable
d'altri. sine que ella és un acte al seu lacte i aerenitat de jadie;
n'amar a les coses (me ens san al que, donada l'excitació deis
pecallaifs i 4 . n primer neo a la änints, no e; produis cap inet&gaceta amar- tient deanaradnüle. 1:nee/acy;
a / ti/
P
me/as nusin • S /10 exeloaen el> de del seny or S:4'nd° va esser
accionietes ue no san filie de ngraida de tot eor pela nacionaCsaalunya, rana tate va dir al listas tota vegada que es traciai Llorens till(11•07n
ceny-ir
va de persona contraria al text
i esperit de la proposició, fins
gran complaciese i cris en far-al
un honor de dialo ar. antb eils al punt de qué va votar en conen (,astelia. Acabh el senyer
tra.
Islurens el sei curt parSignaren la proposiciú ineidea
tal dsmanant l'oficialitat de la
'antele demanant a la presiddiIlengua catalana, istLra els setia que, si cap accionista denlanyars els noma dels quals pu.
nava la paraula en contra, ordenas cele se g uit la votadas de /d'Hure' en redienfie dilaceres,
4 . 1s s o nyors Santiago dr Nadal,
la propesidó. Demanä pareeArUss. llaman Esearris Trilla„ Xa
la el senyor Conde el qual va dir
que la !lengua catalana era f,J5- vier Tan Martonell. Santiage
Tort Martorell. Agustf Escarie',
'soltada andr !non trust a !a SOCie,
tat pera no comprenia la conve - Cecilia Pradera de Vila. Rentan
Puig i Fotzt, Jusep M. Escarra.
-rienda que fas imposada traelaut - as d'un teatro on hi asma.- Filar Vidal Vda. de Burdas. Car
les Gusatlee, J. Santaansagua,
tia ptiblie de totes hondos; el
enyur Jiu l'ere Mild 1 Campa va Juan VIt!,•ilti Gullart.

ia les
ten a la
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24 de mana do 1,23

q afee
de

,

aria l lana;
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Crónica de Cultura
CLUB ESCOC.F-S

En la sessió darrerament celebrada psi
Chis Escocés,
cultural
lan,r6Pica. sra donar-se contare de nocabrasca felicitacions rebudes amb metal
de la campanya en favor de l'Hospital
amb desClír i
donatins de
einació a la Itilahoteca, que es projecti
convertir en pública uncí que ho penneai el marnbre deneraplars disPonibies.
Entre les persones era salan inscrit
per quantitats mensuals, figuren les segiaents: Josep l'ujado, Juan Ribé, Je:
sep Fis, Andreu lbanyez, Josep
Ilaniel Ta , ay, m aie.an Finestra, •h e, i „
DaMel, Josep Italia Pérez Ferran Monistrol, Juli Cano, Joan Ferrer, Antoni
Forn Lapartia Francele Soló, Gacela i
Cornpanyia, Cousolació Planxant i Maria
AMI mateix, ricis els oferiments rebuts dalgunes scnaures i senyoretes que
desitgelt conaibuir als treballs del Club
en farqr de l'Hospital ande, a acordar-se la creac.lé d lea See-cid especial
de senyores. les quals dedicaran els seas
entusiasmes a acouseguir socia cooperadora, essent disparar briliants resultats
de la seva entusiasta atinó.
Van ésser ultimats els treballa de la
Primera festa Cultural eue en honor de
don Eniih Garriga, amb minar de conferir-se-li vl titcri de president honorari,
se celebrará avui, dissabte a les deu de
la certa. en el sau local social, Hospital_ es. pral, preeent-bi part notables
artistes i a la qual oalen assistir tata
els assecials cangeradors i numeraris de
la dita emparamó.

y

La Protectora ha rosal a la venda la
segona ediciét de La Gramatica Catalana, cura rnitjit, del se- ayer Pornpeu Fabra. Es ven al preu de diles pesares a
totes les llibreries.
.Després de les renovacions reglamentarles, les Conassiens Delegades de Tarragona, Vilarcrt i Buenos Aires, han
quedar eme/mides de la fornrs següent.
La primera:
President, Pere Lloret; tresorer, Jordi Pi:chef; secretad, Ramo!' Casares;
vocals Aetoei Ibones.
La segura:
President, Joaqiiim Ros,e11; me.a.rer,.
Joscp Freixa; secretad, Jcsep M. Panades, prevere.
La tercera:
President. Teortor Banós i Grau; tresorer, Ennengol Vila i secretad, Manad Carol; s'ice-secretad, anea
Roviralta; socias: Juan Espacien. lean
Cunill i Pene Serras i lacen.
S'Ea const:tuit la Comisad delegada
de Sant Celoni, quedant eleg i ts per als
carrera de president, tresorer, secretad
i verte, respectivament. eis senyo; Pare Comes Besa, Eduard Caaadevall, Martí Dorninech; Menció Besa i Antoni
Matas.
• • •
Al Radi-Club .Catalitnya (Foment dtl
Treball Nacional), el doctor E. Calvet,
de l'Estola Industrial de Vilanova i Geltrú, donará dema ditmzenge, a les onze
mati, una conferencia sobre "El problema de la inscripció radiotelegráfica".

'

LA FUNDACIO LERNAT
SOPAII. INTIM
METGE
Dijous, dia 5 d'abril, una
quanta .eullaboradurs i mulas de
la Fundada Bernal aletge, es
congregaran en sopar intim, a

— El ministre d'Instrucció
pública ha telegrafiat
manifestant-li que ha failrinraecttolar
qüestió
R. O. deatant resollta
de rarrendament del local de
l'Escala Normal de Mes&reases
d'aquesta capital.

UN RUMOR
COMISSIO MIXTA DEL TRE4
Idem sentit a dir que la Camina de la
BALL AL COMERÇ
Propietat Urbana ha obligat als seas
BARCELONA
dependents a anar a treballar tres disDe conformitat amb l'acord sabres a la tarda com a,, catig per haver
pres per aquesta Comissió Mixta secundat la vaga el dia de protesta pee
en 3 d'abril de l'any Passat, ea
l'enterrament del "Noi de Sucre".
recorda als comerciants intensas
'CONFERENCIA PEL
pala
en
la
venda
de
palmes
i
sala
1fITING DE 'PROTESTA
TOR RAMON JORDI
mona que atenent el caräcar
El diumenge passat se celebra a CarDernä diumenge, a dos quarts tradicional de la fusta. els C3let mm míting da protesta per l'assassid'onze del mal', el doctor en
tabliznents de cistelleria i estoCiències Ranura Jordi donarà a recia pudran estar oberts fins a nat drt sindicalistea Salvador Segui i
"l'enanas".
la sala d'actes sie l'Escola del
den de la nit durant els dies
Parlaren els senyors Valero, Fabra
Treball una conferencia pública, les
de l'avant-vigilia i vigilia del Salvi.
el tema de ta qual es "La teuria diumenge de Rama.
de la relativitat". L'ha organitCAMPANYA PRO-PRESOS
Alai maloja estan autoritzeta
nada aa ComissisS de Cultura de
Durant aquests darrers dies s'han cede merceria
l'Institat d'Alumnes i ex-alum- C18 estabinnents
lebrat mítings pro-presos, en eLs quals
n'Irgue el dissabte, dia 24, vigines de l'Estarle del Treball.
lia del diumenge de Rams puguin es dernana una ampla arnnistia a Llinàs,
permanaixer caseras fing a lea Viiamajr,r, Tareagor.a i Granollers. En
. LES 01.111.1 COMPLETE
tots clis, ela oradora forera cuolt
DE MOSSEN MIQUEL den de la n'a al sol objecte dc
vendre cintos i guarniments per
COSTA I LLORERA
a palmes: advertint-se'ls que vaAUTO DE PROCESSAMENT
La Ilustrada Catalana ea: ha ran multata aquella en que a ni
El jutge del districte de l'Hospital,
remes un butlleti de suseripció venguin generes daltra classe.
En Lluis Folache de Orozco, ha dictat
a rediciú de totes lea obres del
La . dependencia deis estabagran poeta català massen Mi- menta que s'acullin :s les peca auto de processarnent contra el guardia
guel Costa i Llobera, els quals cedents autoritzacions 'maman de Seguretat Andreu García per creure'l
com autor deis fcts ocorreformaran guatee volúms d'unes d'acabar el treball a l'hora regla- complicat
guts darrerament a un bar del carrer de
tres manta pagines cada un. El
mentaria.
la Risreta i de resultes dels qu'ab- moIrren total denuestes obres per
riren l'amo i un client de l'establiment.
als suseriptora, sera de vint-i- EL CENTRE AUTONOMISTA DE
Sembla que el pro isessatnent ha estat
dues pessetes. A mes a niósi se'n DEPENDENTS DEL COMEItt;
dictat
després d'haver estudiat la sufand una edieió en papee de fit
DE LA INDUSTRIA
maria el fiscal daquesta Audiencia.
fet a ma, que costara quaranta
La Suecia Permanent d'Orga.
quatre pesadas.
UN IVAGA
nització. i Treball dol Centre AuEis obrers de la Casa Pacareu SeriL'ACADEMIA DE CIEN-. tonomista de De p endents del Corriere i de la Indústria ve fent des nya. i Valls s'han declarat en vaga per
CIES I ARTS
negar-se el parró a abonar a una part
La Real Acatiinnia de Ciencies de fa algun ternps els trebal:s dels ser personal els jornals tninims, sei Arta celebra, sota la presiden- necessaris per poder prendre gens les bases signades entre patrona i
para en les eleccions de rurata
eta del doctor Alcoly, la sessió
obrero en data de l'any 1918.
ordinaeia corresponent al Inés obrera del Tribunal industrial de
Barcelona,
que
tindran
lloc
diuLA VAGA DEL METROPOLITA
que som, el 22.
La presidencia dedica un elogi menge virreina dia 25 del mes acAltir seguiren en vaga una part dels
i una recordarme al que fou Luda Es criteri tradicional da la obre-es del httetropolitä, que abandonaren
membre de l'Academia, doctor SOCCió d'intervenir sempre en el Ir d'all el dijous al ere, segens
Ida els organismes que funda el déiem en la riostra edició d'abre al mati.
Caries Calleja.
Poder públie i que temen per misE3 fets menció d'un important
El /notita segoas sembla, es per hacer
donatiu de racadernic lind, doc- sió ja sigui vetllar per la recta estat acomiadats darrerament aigu‘
les
Ileis
i
nortotes
tor Pere Marcar i Oliver, consis- aplicada de
obrers, no volguent l'empresa admetre'ls
tent en un beIl exemplar de tasare mes reguladores del regim del . ncprament. Abuí ve, produ e general des-hall
o
be
estudiar.
preparar
MOSIre
aurifer i dos interessants
contdre entre els altres obrers; deseeni fins dictar directament aqueas leal, que ha augmentat per haver-se ne,
t: es de fusta, procedents de Vetes
normes.
gat—segons diuere--a parlamentar l'emnezuela.
El Centre, adoptant aquesta presa amb una camissió d'obrers que- va
L'aeadérnic numerar' En Fríederic Masnera Regí cona a tre- pos:ció, crea servir millor els rn- anar-hi per a tractar de la deadmissió
ball de toma uns -Apunta' sobre teressos de la reforma social que dels conipanys acemiadats.
no coalocant-ae en el plänal
Havent finit abans d'ahir a les deu
la vila de Tossa de Mar".
d'un sistemittie revolucionaria' del vespre el termini que van donar
rae. que espera poder transfor- els obrera a l'empresa perquè responmar rada:alinda en posares .ho- raes, i com sigui que aquesta na els va
res tul, el regim social dels nos- enviar cap avis, el Sindical dona ordre
de qué abandonessin el trebalk
tres paissos.
L'atur no és empró genes-al- la que
Sens dubte que l'existència de
ELS 11,411' DE LES .13Ela Comissiú Mixta del Treball en alguns deis obrers séen afiliats al SindiLLES LLETRES
el Contera que fa que avui dia, cal LItare, Prova d'aixó e5 que abrir,
•
Sr. Director:
des del punt de vista del nonio malgrat la pluja, bona vela treballar alEn Joan Iderli ha adreat als lectora exclusiu alteres professional cris 5-ans obrers en las obres a cel obert que
del sastre diari aquesta pregunta: paguen' mirar ami) ceda indies realitzen en les Rambles.
"iQuarits ala a Cataluila els amics de
El governador ha pres mesures per
ferencia el Tr bunal Industrial
les brines Lenes?"
de Barcelona; de totes maneres, a garantir la llibertat del treball, posant
Voldria, senyor director, dir guatee
fuárdies
de Seguretat a les entrades dels
esceses que, a ben segur serviran al senyor aquesta indiferencia no pot
pous.
absoluta,
puta
eón
noradevenir
categórica
i
Merli de ros posma
broces les qüestions quo afecten
Fa sis, set mesos que a la nostra eM- a la dependencia comercial i que
jurisdicció
tat apareixia mensual:mira o birneneual emiten encara sota le
Pa(segons ho pertnetes.sio les circurnstin- d'aquest darrer organisme.
des) una publicare-id datas i literatura rd al costal, d'aquest inleres prael nora de la qual eme callo parqué no fessional, d'estament, hi ha un

-

l'Hotel Rita, a dos quarts de nou
de la sellar, en celebrada d'ha-

ver .sortit el primar volum
resmentada Fundada.
Eis aire salara/in assistir-Is'
poden adquirir tirareis als següents 'loes: Editorial Políglota,
Petritxul, 8; Llibreria Verdaguer,
Rambla del Mig, i Llibreria Nacional Catalana "Galeries Layetalles), Corts, 613.
Aquests tíquets poden ésser
adquirits des d'aval fina al migd'abri.I.
dia del dirnecres, dia

UNA BELLA MANIFESTACaTO CULTURAL PER A
DEMA
Per a dernä, 2 5 . de mere, s'anuncia, organitzada per triase-ola
Catalana d'Art Dramàtic, una
manifestada d • alta cultura al Palau de la Música. N'Adela Gual,
propular benamarit del ball Leatre, explicara el drama de la Pasa

siú d'Oberammergau, illustaant
la seva 'conversa arnb multes de
projeccions interessantissimes.
Aquesta conversa,' esperada
amb vidssim interes pels amies
de la renovació del nostre teatre,
Os conseqüeneia del viatge d'estudi que ViNtistre director de
l'Escota Catalana d'Art Dramatfe , lalti el paaaat setembre, Sera dividida en dues parta i, segons lea noticies que en testan,
eerrespondrä satis:artesiana:atta
lafaydenrualaat per la dila Escala de divulgar el Mar teatre.
Sembla que per part de N'Adriä Gmúl nerest [tele adreeat
u la propugneció d'un teatro salvador, &mata certs punts de
contacte que hi ha erare el cas
d'Oberamenergan i el nostre.
UNIVERSITAT D BAltCELONA

EI Pfl'2 ro (i.!Y . rao r. fil y.i
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L'1:13C ALS ANUNC"1.ATS
aa ala nostres cliente anunciants a LA P1.121,1el.
TAT que na deixin per última hora el donar-no:lela textos i fotogzafies e gravats que desitgin fer aparèixer en el húmero
extraordinuri del p.rinzu., r d'abril. Ta acu moltes 10.4 planes
ßaicert.si e . ue tenia' demanades i lamentant-ho vivament no
¡todrein ndre les peticiona tríttima- hora.

ha visad, el rector el aeltyor
Angel de Vera i Nogales, presa
(lela de l'Audiancia:
lleven d'esser proveïda
en el toril d'oposita() Hiere una
plaça de professor auxiliar, vaeant a l'Escota Industrial de Vilanova i Gente'', corresponent a
ensenyances del guara grua, ei
sota -secretari ha disposat que es
Juraban per aquest rectoral la
plagiaste- del tribunal encresposant,
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lector diu...
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El gest exemplar

pretesa ni és aquest el rneu objecte terne cap propaganda extemeorania.
publicació, editada per uns
joves de bona voluntat uxaser de mas*
bona voluntat que experiencia en qüeslid de literatura catalana) després d'una vida de pentirics i de desenganys
hagué d'ésser suspeea "ad calendas graecas" a cotesa de la notable indiicréncia
del pnblic en general, i en particular
de la manca d'ajut daquests amics que
el senyor Merli cerca anth ing,enuitat admirable.
La nostra publicació no era, cartamere un negoci editerial. El déficit progressin ens oprimia i la cosa més dolorosa és que més d'un cinquatiM per
clìit dels poca nonabrusos exemplars que
es posasen a la salida luden de recollirse per manca precisar/teta . de compradera.
La costra Revista, en la qual cofiaboraren prestigiases firmas catalanes,
hacia merescut elogis de més d'una primera figura de l'art del bell-escriure.
I malgrat de tot, la nosrra Revista ha
mort d'inanició...
No escatimarem ras per part nostra
media ni sacrificis. Acudirem adllue a la
mantisa per mitjà d'unes nótuies Ilaneaut
la idea d'aplegar-nos tots els (mi ens
sentisslm identificats ami) la publiasció
duna Revista dura i literatura, digna
germana petita de l'altíssima 'La Revista".
Sabeu quin foil el resultat del nostre hacer? Dones no rebre ni una( sola
paraula d'imeoratjament ni una sola adhesió a la nostra idea ni una mostra tan
sols de simpatia.
Despees riel que deixo manifestat, despeé; de planyem mte el pa espiritual de
"La Revista" sens serveixi només de
tard en tard; després de Ice rete-ves les
paraules a propósit dels llibres exhaurits,
em permetZu, senyor Merli, que no doni
la má. i salvant un tant per mil roduidíssim, preguntent els dos fiad (lucilo:
j (hronts són a Catalunyo els entinar de
les bales. ll:tr,.sr

d'un patriota-

emule. interes obrer i Mutada, e,1

Fa alguns dies es cebé a La Redacció
gual ens obliga a editar per i
renovació i de urada del Tribu- del nostre diari la carta que transcri- •
trina callant el nom del sea autor, per
nal Industrial. Cal vcure st
seguir la seva vol:anal explieita. Dit
nombroses anomalies constataaixi:
des en el funcionament
"Sr. Director d2 LA PUBLICITAT.
organisrne san obra de la Lid
que regula la seca vida o deriven 1 Barcelona.
Distingit senyor Rebi la pr:mera codels individua que hi són (Mitro. Cal veure Si el mal radlea sa la mera coral feliettació pela últirns
editoriels aparegets en el dieta de la seen la constitació oreanica del
ra digna i en:esa ;1,re-c16, puig
Tribunal ty en la immoralitat
hierres. I cal veure res ecte da- bo en ells l'esplet de vibra:rió que cal
auest extrem si els [mutes ac- 1 - a tm (liar' que te per norma la de metusar immoralment ueraue van nas' natal d'opinió d'un petate can el
allí amb intencions inconfessa- de Catalunya.
laeierint-me coneretament a l'editorial
bles o be si es desmoralitun "L'esuall en les animes"
dijous.
perquè no tallen darrerament' dio
u14entitat amb solvencia Posittia i harem-tic corsa: teta la va.or del
h adreen la preseat Guisa perquè
en la vida dra la ciutat. que 'els té
si a criteri de la Direcció de, LAs PUdipositada la confiance mes ab- BLICITAT es vielgués divelig'ar l'edito-'
soluta. Segura °aterir que tela r:al a qué ein refereixo pel Taitja de
dells coineträ mai cap acte (rae
volants, jo estredispesat ami) gust
desdigui de la tratlició d'honora. falles
a sulescriureM al sea costar arnb la
bilitat que aernpre ha tingut el quantaat cle quatreceatat pssseter, ami)
Centre...
l'Una cm/dicté), en el cas de-ser aceepSi la Llei orgitniert deja Tra dada
la meya oferta, que per a res slaubunals Inclustrials adolgtiés da . ria de fer 'cameltt del inca nnn com a
(le tales, els ilustres ainies a a- sule,crairor a tal ebisete, dunas, es taa
barien dele spoders 'Pública tales sois la mera aspiració anidar a une es
les modificaciuns acceseariea. I fact."
si aguosas es neguessin a atarAquesta proposta d'un excell lit pa.
gar-les, els nost.rea comparas; Insta que vol restar en l'airemet, bol
deixarien, aleahorea, de cul-Li- joiosainent aceeptada,
borar en un organismo que sena
l'osar; d'acord -anda el Consell Cennomés un nona pera que ester,a tral dAcció Catalana. s'atina a l'edició
desprovisttata eficiene.a imeneliara de la segona falla volattt, el
aprufitable. Liar a la reivindica • text de la qual sera l'urde al.ludit..
cit) deis theta de les classes tra- Sen Lira, de Monient, un tiraee de
bailadores.
5one., tulles, ks quals >idean adituirir3e, cota la fulla :interior, el preu .k. cosa
LA VAGA DE I.A CASA Milla
duna pessera el centenar.
I TREPAT
Els beneficie' que s'obtingu:a, graeLes
Els vaguistes de la Casa Miró i Tre-

p

p

.

y

.

pat es fenuinal en az:seinblea, acmalant
rebutjar en absolut les bases que • cl patró accegta, puix entre elles n'Id manca
una que els obrera consirkren fonamental.
Per tant, la vaga colaina de la mateixa
manera.

al dimaiin aconsegu't, serviran per ajudar a l'edició próxinia de la teman falla
volant, la qual farà referència a uu dels
problemas mes vius . que té plarstejats
Catalunya per can ale pertany« a l'Estat espanyol.

Ramon Rosselló Dragulat
EL PARC DE LA CIUTADELLA

Sr. Director:
Fa . anys que la gent i la premsa es
queixen de l'ab:tildó en qué es deixen els
jardins del Pare de la Ciutadella; com
que mai no es posa remei a aquesta dess'ella, la brutícia, la ruina i la misria
san cada dia majors en aquel' indret,
que /lauda d'ésser acuradament acondicionat, per respecte als ciutadans que
tants pocs llocs d'esbarjo termo en aquesta Barcelona, bruta i Jeseuidaas. ¿Quin
dia acabará aquesta Vergonya?
AJA antig 0. id Idee

-

7'

DEMA, DiUMEÑGE

LA PUBLICITAT
Viltarit dotze pitgines, una de lee quals serà en humenatge a

PEP VENTURA
Contindrà interessants articles i un bell gravat d'En Josep
Obiols.
Informació completa d 3 13 principals assumptes d'actug.taI,
. .
•
c.

•
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estat descoberts eis projectes deis coneiradors ultranaeionalistes •

El radiòleg Dr. Foret
augmenti el nombre
de màrtirs de la ciència

Han

Paris, 23.—Un altre savi ha
perdut part de la mà dreta i diversos dits de la mä esquema:
El doctor Soret, d'El Havre, un
radieleg que ha dedicat tota la
seva vida a la ciäncia. treballaet
sense parar i sense fer cas de les
cremades que poc a poc ii feien
perdre l'ús de les seves mana .
Mari li ha estat amputada la ma
dreta.
Amb aquest motiu, la Premsa
remata els notas dels doctors

Tant a l'Alemanya no ocupada com a la Ruhr han estat practicades nombroses detencions

:L'antara, Turchini, Infroit, Leray, Reiss, Gúilloz, Doito, Auber,
Bergonie i Menard, els guate han

estat víctimes dels misteriosos
i es pregunlgt
• terribles raigs

'quan la Maneta, venint en analli de la ciencia posarà fi a la

Ilista d'aquests màrtirs.—Radiu.

•

PUBLICITAT

UN SENADOR FRANCES ACUSAT DE CORRUPCIO DE FUNCIONARIS?
París, 23.—S'afirma que el searador pel Sena senyor Barthelot serä acusat de corrupció de
funcionaris. L'acusació es refereix a l'assumpte del Banc In'dustrial de la Xina.—Havas.
Paris. 23.--En- contra dels informes publicats per la Premsa,
ël Gabinet del ministeri de Justicia francas declara clec no ha
Arribat a poder del fiscal general cap denúncia que permeti
,perseguir ni processar el Sr.
Tertholet, per corrupció de fun..
.cionaris públics.—Havas.i
DESPRES DE LA SECA LA
PLUJA
Perpinyà, 25.— Després d'una
seca pectina; que havia eixugat
fonts i rius i perjudicat greumera la collita i que arnenevava
amb deixar sense eaergia les fàbriques d'Aeelricitat, ha comen
:,,eat a quasi tot el Rosselló. —
liaras.
LA COMISSIO DE L'EXE.RGIT
FRANCES 1 LA LLEI DE RECLUTAMENT

París, 23. — La Comissió de
l'exercit, reunida sota la presidencia del general Castelnau, ha
examinat la Hei sobre el recluIament, aprovada pel Senat. Fa
constar que no hi ha cap divergacia entre les disposicions anteriorment aprovades per la Cam
bra i les apruvades pel Senat, no
fent el texte adules per l'Alta
Assamblea sind completar o millorar l'anteriorment fixat per la
ICambra. En conseqüència decideix demerar aquesta que apioVi imrnediatament acuse mort ifieacions la hiel de reclutament
tal clim ha estat aprovada pel
$er , ,—Radio.

7/AlaCELLS DRAGA-M INES
FRANCESOS
Civita Vecehia, 23. — Han arribats procedents de Nàpols, 13
paixells draga-mines de diferent
gonelatge, amb tripulació russa,
però enarborant el pavelló fraues. S'Iran detingut aquf per
aprovisionar-se d'aigua i carbó
seguiran llur viatge a Marse11a.—Radio.
LOCAUT A DUNDEE TRENTA
MIL OBRERS EN ATL'R FORÇOS
Dundee, 23.—A conseqüència d'un confbete entre patrons i obrers de la indústria del luce, els patrons han declarat
el locaut. Trenta mil obrers han quedat
en vaga forcosa.—Havas.

Coblenza, 23—A tole la zona
d'ocupa.ció lean tingut Roo recerques relacionades amb l'intent
de cop militar. iDversos individuus.pertanyents a societats seasetes nacionalistes han estat detinguts. Aquestes detencions a la
zona francesa s'eleven a 30, i
algunes es refereixen,.a ex .aoficials . A la zona britänica han lestat tambe realitzades detencions
i nombroses expulsions.—Havas•

Dusseldorf, 23. — El Govern
del Reich ha acordat obrir
credit de quatre mil milions
mares per auxiliar el comerç i
la 'andústria, en vista de que, a
conseqüència de la situació económica i financiera q ue a Alemanya s'atravessa, s'llan registrat nombroses i importants faIlides.—Havas.
•
LA PREMSA I EL VIATGE DE

LORD D'ABERNON A LONDRES
París, viatge de lord D'Abernon, ambaixador anglas a Berlín, a Londres, és objecte de molts comentarla
per teta la Premsa europea, i especialment per l'anglesa i l'alemanya.
Meistre es nega per alguns que lord
d'Abernon, el qual passa per gran amic
d'Alemanya, tingui cap missió especial
en aquest viatge, altres ho afirmen rodonament, i entre aquests, el corresponsal del "Da:ly Chronicle", gran arnic
del diplomatic artgf.u.s. Aquest afirma
concretament que lord D'Abernon proposará a Anglaterra si podria prendre's
com a base d'un arranjament en la qüestió de les reparacions i
la Ruhr, el
projecte que Alemanya volia presentar en
la Conferacia de París.
Per la seo-a part, els diaris nacionalistes d'Alemanya es mostren contraris
a cap negociació.
Es pot afirmar que els desigs d'entaular converses són més desitjats cada
dia, especialment, en els martas desguerra i en la part del partit del Centre, que acapdilla l'ex-canceller Wirth.
Aquests desigs es manifesten no sols
pel misteriós vlatge de l'ambaixador anglés sitió per certs comunicats de la
Prernsa alemanya i de la nordamericana.
En certs cercles es creu que la idea
LES OBGANITZACIONS
de negociació guanya cada dia carni i
SECRETES
no trigari en manifestar-se en gestiona
Berlín, 23.—Sessió de la Die- . menys encobertes que les actuals.—Ha-

• s
Beriin,23.—Les mesures adoptades pel Gomero a propósit dels
treballs dels ullrana2ionalistes,
han donat per resultat el deseobrirnent d'un complot contra el
Govern.
Els complicats tenien la intenció d'enderrocar el Reich , fer desapareixer la hegemonia prusiena,
apartan els ministres socialistes
del poder, dissoldre el Reichstag,
abolir la Conshlueia i proclamar
la dictadura nacionhlista.
La policia ha fet recerques a
Cassol. Erfurt, Magdeburg, Brealau i Pomeränia. A Berlin s'han
fet 26 detencions, i entre els detinguts hi rna nornbrosos oficials
i un genral.
La investigació ha demostrat
que els ultranacirinalistes tenien
en Ilur poder grans quantitats de
dines mateix s'ha descobert
que els raes militars del movirnent re-21utaven partidaris. especialment entre les tropes de
,amb el comprornts de
fer el cop d'Estat.—Havas.

La prussiana. — El ministre da
l'Interior declara que l'actuacié
de les associaciacions secretes
as susceptible de provocar la .
guerra civil, i que aquest moment no es molt llunyà. Alguna
caps d'aquestes associacions són
oficials de la Reiehswehr.
Multes associacions que havien estat disoltes després de la
mort de Rathenau subsisteixen
encara.
Les "centuries" de Rossbach
són organitzacions militars
ben armades i molt entrenades,
existint estret contacte entre
Rossbach, Ludendorf i Hitler.-llamas.
..aa
ELS COMERCIANTS ALENIANYal.
HAN ACORDAT EL BOICOT
CONTRA ELS FRANCESOS

Dusseldorf, conseqüen
Me de les detencions que han
vingut practicant aquests dies
les autoritats franceses, els comerciants d'aquesta poblaci
han acordat exercir el mes el,
gurós boicot contra els francesos —llamas.
Dusseldorf, 23.—Amb motil
de les detencions realitzades pela
francesos a causa de l'assassinat del soldat Smiths, els comerciants de Dusseldorf han de cidit declarar el boicot als francesos, no venent-los generes le
cap classe. Es fans una 'lista negra a la qual stil inclouran els
comerciants q ue manquin a
aquesta consigna. Els corrents
d'harmonia que sliavien nota!
durant aquests darrers dies han.
desaparegut per complert.--Ita-a.,
dio.

vas.

LA SUSPENSIO D'UN DIARI DE
, STINNES a
LA "GAZ, gTA GENERAL D'ALEMANYA" INTENTA SORTIR AMB

ALTRES NOMS

Dusseldorf, "Gaceta General
d'Alemanya", de Berlín, que /mi prohibida per' tres meses en els territoris ocupats, ha reaparegut a la Rular seas el
nom de "Deutsche Nachrichten".
Les autoritats franceses s'han donat
compte de l'estratagema i hart prohibit
de nou el periealic, peró Fórgan del senyor Stinnes no slia donat per vençut i
ha canviat de nom altra segada.
Ara s'anomena "Westmark" (la frontera de l'Oest).
Es dubta que adhuc sota el nou nom,
les autoritats /1'ocipació esenten la
seva campanya d'excitació en els territoris ocupats.—Radio.
L'APLICACIO DE LES MESURES

ACORDADES PER L'ALTA COagSS,10 IN TER ALIADea DELS
TERRITORIS RHE-NANS
Bonn, 23.—Sha celelnat una conferencia entre el general Degoutte, l'alt
comissari francés a Rhenania, M. Tirad,'
el baró Rollin, Jacquemynst COM;3.52*
ri belga, posant-se d'acord sobre la coordinació de Es mesures preses per l'Alta Comissió Interaliada dels terr:taris
rhenans amb les de la mateixa mena,
referents a la conca de la Ruhr.—Radio.
LA FALLIDA DELS COMERÇOS
A HAMBURG
Hamburg, 23.—S'han declarat en fallida diverses cases de cereals, forratges i cacau. Maltea altres cases de comerç hamburgueses es troben en situació difícil. A causa de l'evolució que s'ha
,produit en el mercat augmenta de dia en

dia la temió i es dubta que es pugui
organitzar una acció d'importancia per
a contenir la bancarrota de les cases que
perillen.—Radio.
EL GOVERN BELGA
Londres, 23.—Sembla que el Govern
belga s'ha sorprès que els turcs hagin
dernanat la supressió de l'article 159 del
Tractat de Lausana que preven que Bélgica, Portugal i Txecoesloväquia seran
autoritzades per signar el Tractat_ S'espera rebre avui una protesta del Cetrera belga respecte de l'assumpte.—Ra-

dio.
ESCANDOL FENOMENAL A LA
CAMBRA FRANCESA
HA CALGUT SUSPENDRE LA
. SESS/O
París, 23.—A la Camhra dels
Diputats s'han discutit les dotzaves p rovisionals per als meses
d'abril i
j
Els socialistes reclamen que
. el scredits necessaris per a l'ocupació de la Ithur e sdiseuteixm
abans de Päsqua.
M. Poincaré diu que el dime.
eres y inent contestarä les obser; vacions de la Comissió parlamentäria d'His ncla, l'informe de la
qual es discutirà després.
El diputat comunista af. Bari- thou
diu que la contesta de NI.
Poin:,• aré e spresta a moltes conTusions.
El cap del Govern contesta que
està disposat a ésser mes explfc it.
;
En aquest moment intervenen
vjolentment diversoS• diputats de
l'extrema esquerra, contestant
enargicament les dretes. Es produela una gran confusió creuantse frases bastant fortes entre
ambdiís costats de la Carnbra.
M. Paincaré aconsegueix ferse oir i recorda que certs comunistes han de donar comete davant la justfeia de Ilurs adietes
i de les sbominables paraules que
dirigeixen contra la política del
Govern. (La Cambra ap9aucaeix
amb entusiasme al cap del Govern, excepte le sesquerres)•
M. Poincare acusa als eomunis
tes d'ésser uns agitadors a sou
d'Alemanya. (Gran ovacii5). Manifesta la seva esperance que la
Cambra estudiarà serenment la
demanda de crédits en miestió.
Interrompé novament M . Berthou provocant una enérgica res' posta de M. Poincaré per la Miel
'cosa s'ha de suspendre la lissió
en vista de les proporciona del
tumulto .
Passada una estona i aplacats
una min els ànims, 1 , sessió es
repren i el President de la Carnbra, tractant de reparar la greu
falta comesa pel comunist Berthou, el erial ha arribat a (van-,
ficar al Cap del Govern senyor
Poiner6, de cräpula, proposa que
es prontincii contra Berthou la co
rresponent censura.
El diputat Berthon negà haver proferit paraules injurioses
contra E. Poincark però el prosident de la Cambra declara que
durant la sessió ha sabia d'una
manera terminant que el diputat
comunista pronuncià paraules
abominablement iniurioses contra el president del Consell de
ministres.
Intervé aleshores el ministre
de la Guerra, el qual pregunta a
Gerthon:

—Nega TE V. S. haver dit quo
existien filies contra el senyor
Poincaré i contra la seva

El diputat Berthon: —110 riego.
En oir això, el ministre de la
Guerra cridä amb gran energia:
—Ment S. S. descaradarnent,
senyor Berthonl,
Creix l'escàndol i les imprecacions d'uns i altres escons adquireixen tals proporcions, que

La Conferència

tècnics reunida a
dres ha arribat a
acord
Londres, 23. — aquest
s'ha celebrat la reunió
rits econòmics i financiers
entenen en l'assumute relat
la redacció de les cläusules
tractat de pau amb Turqua,
aguaste reunió els p érds do
ren un gran avene a Hurs
balls, creient-se que el dia
vinent podre celebrar-se la
unió final plenäria.—Havas.
LES MODIFICACIONS AL T
TRAT
Londres, 23.—Es diu que la Con

política i jurídica ha operat moe
cions molt restringides en el project
Tractat de pau amb Turqu:a
refereix a les clausules territorials.
mateix semble que estima impossible
general acceptar les peticicns raques
latives a la situació territorial adqu.
Igualment i segons l'article
Tractat de pau sosté la Cornis
Çastellorizo segueixi pertanyent a I
Sembla segur que la Comissió
cierà ha realitzat unes i mpl:es re
mes i variat dotze anides de les c
suleslidancieres per tal de posar a
A LA CAMBRA DELS COMUNS
son els punts de vista turcs i ale
EL GOVERN ANGLES I EL DES- ha
esmenat seriosament l'apartat
ARMAMENT D'ALEMANYA
Tractat per , tal de fer a Turque
Londres, 23.—Contestant a una pre- maximes concess¡ons compatibles anta
gunta d'un diputat a la Cambra de Co- drets i interesses dels aliats i estar%
muns, digné un membre del Govern:
Les proposicions dels périts s
"El representant britänic a la Consiguió que arribaren a les concessions
de control militar interaliada judica- que ques, redu i nt les concessiens flan
les reduccions de l'exercit alemany me- res mes importants i sembla que arr
vistes pel Tractat, a l'ensems en ço que nà també a la ne7ativa que
es refereix efectius i pel que fa al les. cumules econótniques.—Havas,
material de guerra; han estat efectuades
Londres, 23.—La Cambra deis Lo
de tal manera que constitueixen un des- ha aprovat la proposició de lord N
.
1 ton per a la reducció del
armament efectiu."—Radio.
nctiere
membres de Cambra. Aquests són
A LA CONFERENCIA INTERNA- tualment mésla de
pon, pesó molts d
• CIONAL DE CAMBRES DE COrara vegada a _Ics sessi
MERÇ ES PAREARA DE LA QUES assisteixen
Els que parlen m'ab freqüènc:a no
TIO DE LES REPARACIONS
rits que uns seixanta, quasi be se
Roma, 23.—Per iniciativa dels delegats pre eh mateixes. ,EI nombre de
americans a la Conferència Internacio- bres de la Catara que consideren s
nal de Cambres de Cerncrc ha estat pre- cients é, d'uns ama—Radia
sentat un ordre del dia en el qual es
Londres, 23.—Ya Comissió
demana que a la próxima reunió plenateenies de la Conferencia d
ria sigui estudiarla la qüestió de les
paracions. Es din a l'esmentat ordre del 1 rient ha donat per acabats
seus treballs, havent arribat a
dia que és imprescindible resoldre el
comptert acord.—Havas.
problema de les reparacions. Alemanya
té el deure de complir els seus compro• ENVER PAIXA ASSASSINA
misos.
Constantinoble, 23. — En e
Respecte als deutes interaliats cal re- centres ben informats s'asseg
coneixer que han estat contrets per a un ra que el cap dels joves tare
fi come, pecó que tot conveni ha de Enver- paixà, lia estat assassio
tenir can a base el respecte dels com- els ,,primers dies del mes de ria
promisos contrets per les seccions—Raactual.

el president de la Cambra es ven
obligat a suspendre la sessió, en
mig d'una formidable cridòria.
—Hayas.
París, 21.—La Cambra de diputats ha aprovat per 474 vota
contra 71 les dotzaves provisionals pels mesos d'abril i maig i
m'edita, també provisionals, per
valor (1'1,170.309,164 frenes a U
tul de despeses reemborsables al
mes de maig.—Havas.

L'AFER JUDET :: DECLARA
L'ESPOSA DEL PINTOR BOSSARD
Parts, 23. — La senyora Bussard, esposa del pintor aufs, fou
al/ir oida per al. Oluzel, jutge
d'instrucció, en la informació
suplementària sobre l'afer Judet. El jutge, sobre les declaracions que ella havia let davant
eh comandant Albert en .11epoca
del primer sumari, li ha preguntat si les confirmava. La senyora
Bossard ha recordat en detalle
des seves anteriors declaracions
sobre les relacions que tingué
Judet a Suissa amb les autoritats alemanys.
Aviat s'efectuarà un careig
entre la senyora Bussard i Ernest Judet.—Radio.
D'IRLANDA
UN COMBAT A KINGSTON
Londres, 23.—Telegrafien de Dublín
al "Morning Post" que hi ha hagut un
violent combat a Kingston,
resultant
moho un soldat i un regular—Has-as.

El lloc on es diu aue l'assass
narea es troba situat a la reg
muntanyosa del Cäucas. —
vas.
ITALIA I LA SOBIRANIA 5013
LA ILLA DE CASTELORIZZO
Londres, 23.—Com se sap, el Can,
italii havia ja mantingut enèrga;ame
contra les demandes turques el seu ar
a conservar la sobirania sobre la
de Castellorizzo. Sembla que cis rensentapts italians, en la darrera reur
continuaren defensant aquest
vista, sostenint-se en qué la possessió
Castellorizzo ha estat confirmada a
ha successivament per tres arranjanx
o tractats: la primera vegada per
acord amb Franca, un any des gel
l'armistici; la segona vegada pel Tic
tat de Sevres i la tercera pel d5 Li
sana.—Radio.
EL CONSOLAT AMERICA D'E.
.MIRNA INCENDI.-\'T
Xicagp, 21—Comuniquen de Con
tinoblc a la "Chicago Tribune" que
incendi, les causes i orígens del cual
desconeixen, ha destrnit el con s olat aa

rica d'Esmirna.—Havas.
•--

Lliçó

que cal aprofitar

Després de la desgràcia de la cantera
de Ribes
•

La topada dies tren i un tramvia al
pas a nivell de la tinta del Nord amb
carretera de Ribes ha donat nova ocasió
als barcelonins de sentir la vergonya que
una desgracia con' aquesta es pugui produir. Com és natural, en doklre's de l'accident, tothom sha dit que cal pensar en
la manera d'eVitar que es repeteixi.
Ton els barcelonins, com cada vegada
que un accident causa algunes víctimes,
s'han impressionat i iban adonat que l'actual estat de coses que permet que ocorrin fets com la col.lisió de la carretera de Ribes és defectuós i que és urgent posar-hi remei.
: Como cada vegada que una desgracia
d'aquesta mena commou la ciutat, l'Ajun
tament s'ha adQuat que un deis prahlemes mes urgents és el del pas . dels ferrocarrils per la ciutat; i com de costum
ata encarcegat de l'enterrament de les
victimes.
. Es de desitjar que aquesta vegada es
trenqui la tradició d'oblidar aviat els bons
propósits i es faci alguna cosa en un aseumpte tan imporiant.
; La solució dels passos a nivell no és
•
ati1J0L1110.24
wie no-

den millorar el funcionament, les condicions dels actuals encreuaments de carnes amb linics ferries, i merare no es
faci res mes cal esforçar-se perquè els
actuals passos estiguin tan ben establerts
com sigui possible, per6 mentre l'encrcuamera a nivell subsisteixi, en carrers per
en passin tramvies, continuara el perill
d'una repetició de fets csnn el de dimecres. Restaran fora de previsió una in-

terrupció de corrent eléctric estant el
tramvia a mg creuar la via del ferrocarril, o el degprendiment d un remede o una
avaria en el telefon o vi les senyals4t
sense que es pugui predir amb quanta
freqiiéncia, la ciutat estar-a exposada a
lamentar qualsvol dia un accident.
drem encara la possibilitat de la cmistrote horrorosa que ha d'ésser la topada
de dos tren de les línies del Nord i
Madrid en llur encreuament a la plaça
de les Glóries, d' esgracia que, subsistint
el pas a nivell dels dos ferrocarriles un
dia o altre ha d'ocórrer i deixara carera per la seva magnitud les que han
succcit fins avni.
L'Urde rema dels passos a nivel' a
ta.nustra ciutat. cont a tut el mó:t. es

lisie supressió. Es inútil que en una qüestió tan estudiada vulgui Barcelona ésser
una excepció i buscar altres solucions.

Pecó si totes les ciutats han optat per
fer el pas dels ferrocarrils elevat o sillaterrani, a Barcelona, avui, és més nenessari encara que en altres. Peques grans
ciutats trobariem que haguessin assolit
la població i el moviment de Barcelona
amis els ferrocarrils gairebé en el mateix estat que quan foren constroits.
Ultra aixó, per l'especial estructuració de Barcelona, les Hines terries tallen les comunicacions entrerlarris po
principalment entre . el nucli de-pulos,
la ciutat i les barriades obreras 1 industrials, i entrebanquen totes les sortides
de Barcelona. La població actual i la
configuració urbana de 13'árcetona aconsellen, mks que enlloc, que els ferrocatrils passin per la ndatra zara urbana en viaducte o per, sota terca::
La desaparició dels passos a nívell
és la clau de gran nombre de problemes
urbans de prime ordre; en depenen la
urbanització d'importants vies, el millorament i la seg&etat del tränsit, els enllave amb els pobles agregats, l 'embe
de nombrosos barris, l'establi--liment
rneni de comunicacions noves.
S ha, iniciat ja, després dc molt de
temps d'estancan-1(M, la resolució parcial
d'are/esta qüestió. Estan a punt de com.ticar les obres per l'ensorrament del
ferrocarril entre el carnee de Muntancr i

I estacm de Sans, trua d'un acord entre
i5Aj untalnejst j is cArea nxia.
dub
411_4

tablement contribuira a transformar una
part de la ciutat, deixant-la Ciare de
nombrosos passos a nivel.
Tant de ba que aviat trat+ribi a un acord semblant per a suprimir els de la part 'levantina de Barcelona, la més sacrificada por restat actual de les vies ferrades.
La desgracia del dimecres, tele P et re
qualsevol dia, ens lumia de ser--petirs
vir de lliçó.
Elles Rogent

CremicaJudiciária
AUDIENCIA PROVINCIA!.
A la Secció quarta va comparèixer Zacaries Girabet Castro, el qpal a lla nit del 25 el 26
de mere de 1921, en unió i d'acord amb anees individus, va
apoderar-se d'una tartana que
Ist havia a un cobert sense portes, prop de la casa "Mas Pussä", del terme de Palami, de la
pertenencia etc Na Josepa Pascual Robert.
El fiscal va demanar-li la pena de sis mesas i un dia de presidi correccional.

ASEENYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA TERRIT01111L
Rgla prUnera. — 014I. Major

quantia. N'Antoni Mariné contra Anónima d'Accidents.
Bala segona. Sant Fenal.
Desahuci. En Gabriel Auguet
contra En Jaume Tomé.
Barceloneta. Incident , Na Pilar j Na Francisca Calet contra
Josep Ferrer,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Recala primera. — Les Drassanes. Tres orals per furt i ame-

Seocla segona. Sabadell. Conclusió de la vista pel delicte de
robatori contra Ramon Pernau
'Popal i altres. Jurel,
Regala tercera_ Llotja. Quatre orals per injúries.
Receló quarta. — Sant Feliu.
Danys. Josep Vilardeli. Oral.

Darrera hora
DE BARCELONA
L'ORGANITZAMO
TREBALL DEL C. A. DE
DEPENDENTS
La SeccitS Permanent d'Organització j Techa(' doll Centre A.

de Dependents posa en coneise
ment dels seus associats que am
ocasió de les eleccions de jura
obrera del Tribunal Industria
que tindran lloc deutet. diurnenge
de les vuit del mahl a íes quatr
de la tarda, ha obert dues °fiel
nes electorals situades, la un
al local principal del Cenit
Rambla Santa Mònica, 25, i l'al
tra, al local de la Cooperativa d
Centre, carrer Viladomat, 86.
La Junta de govern de la Ser
Cid prega a tots els seus ass.c:
ciats se serveixin passar per a n
guna de les esmentedes oficiar
per assabentar-se del cotice/ e
els correspon dipositar llur vo'
UN RUMOR
A darrera hora de la nit ens ha arn
bat el rumor que a Mantesa, entre nou
deu del vespre d'ahir va haver-hi
colissió entre elemens afiliats a &te(
minades organ;tzaci,an obreres.
Segons la persona que ros enmante
la noticia, varen tirar-se bastants o
per una banda i altra, ignorant si hi
via cap ferit.
Degut a qua la comtmicació telefóni
interurbana amb Manresa sessa a ks
de la fit, ens ha estat intpossible obten,
detalls.
Al tancar aquesta edici6, als ceniff
oficials no tenen cap noticia relarkaa
ami) aquest 1 el.

'3K•

D'esteta 24 de

mere de 1923

LA

PUBLICITA1
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CONFERENCIES
D'ESPANYA

La qtlestió del Marroc

La vista d'una causa al
Suprem de G. i M.
Aquest mati, a les onze, s'ha consaituit
la sala de juiticia del Suprem, can
alije, presidit pel tinent general Barreiro i formas pel general de divisió Villa:ba, el general Fontan, contralmirall
Vega, genera/ de divisió Picasso, auditor
general de rexercit Alcacer, i de l'armada, Parrefio,
Con' a secretari relator hi assisteix
rauditor de brigada Angel Reiz de
la Fuente, i ocupa el non del ministeri públic el segon fiscal general de brigada, don Cristi Bermúdez de Cae-

El fiscal del Consell Suprem de Guerra i Marina re/ata minuciosament els
fets transcrits i apoiant-se-s'hi
sis mesos i un dia de pres6 militar correccional.
A continuació el defensor del, capitans
Estruch i González, tinent coronel del regiment del Rei don Rafel Duyos, llegeix
el sea docurnent de defensa, dient que
els capitana Estruoh i González feren en
tot moment el que eis dictava llar propi
honor i esperit, i que si regressaren de
Nador a la placa fan per y erre el calopament cremas i marchar a Melilla un
comboi, amb bandera, fusells i municione, quedant la resta d'aquestes entre
les ruines del canrparnent, pel que no
pogueren sospitar que forces de la brigada s'aprestessin a defensar-se a la fábrica de farines.
Demana per als dos defensas, l'abso.

El caphä de cavalteria senyor Martínez Friera, jutge de la Capitanía geneEls processats en aclimata causa Per- ral i advocat, defensa el tinent Molitanyien en juliol de mar a la brigada na.
disciplinäria, de la qual dos d'ella eren
Posa de manifest davant la Sala l'acapitans en aquella data, i avui coman- normalitat del cas d'aeucst processar.
que, absolt pel Consell de guerra, i con
dare Joan Estruch i Díaz de Lara i Esleve Gonzalez Martínez i l'altre tinent (orine l'autoritat judicial amb aque5,
absolució,
avui torna a ésser jutjat, senescala
de
reserva.
Lluis
Molina
i
se eue existeixi el dissentiment precis
Suárez.
Els capitans Estruch i Gonzalez Mar- que assenyala el Códi de Justicia hfitínez teniai la seca companyia a les po- litar, essent la disconformitat d'aquella
icions (Mazna]. Benitusin i mehalla de autoritat arril, el veredicte sols respecte
als altres dos proces,eats.
Beni Ulisen. i residien a la plaça.
Davant l'estrany d'aquest fea potser
Prmeranen ha nf orrnat el, segon,
com procedent de la Comandancia ge- únic—diu—en la história del procediment
militar, i per a evitar en el sucneral.
A la tarda del 22 van rebre avis del ceseiu que pugui repetir-se el cas, an-,h els
seu i1 . unt coronel de que per la gra- pes-judicis i disgustos que aixó represenveta , de les circumstàncies sortissin al ta, el capitä Mal-ti:lea Friera sollicini
de la sala que pre_rigni nota d'aquest
cama si la sera salut els ho permetia.
El dia 23. en el tren del mati, sorti- cas i h oexposi al ple, perquè aguase
ren c2p a Batel, sol.licitant allí, el pri- fent ús de la fac-uhat que li concedeix
l'article 83, paràgraf tercer del Códi,
me: deis esmentats capitans, ski coronel
Jim:nez Arroyo, mitjans per a continuar proposi al Govern la conveuient reforma.
el su viatge, la qual cosa no sels pague
El tinent coronel Dityos ratifica de
faenar.
(l audaren a Tistutin esperant forces, paraula, en hrillants parágrafs, els arguments dernostratius del seu al.legat, ene
arnh les quals poguer prosseguir la marxa, veient que aquestes no arribaren, els capitans Estruch i González no són
com que el coronel i altres oficials mar- autora del delicte de negligencia.
A darrera hora tiembla que el Consell
'caven a la plaga, i que Tistutrn quedara
ha cregut imposar al con-raid:1m Estruch
desamarnit de tomes, marxaren a Mont
i
al
capita González ki pena d'un any
Arruit, no novament es presentaren al
i sin dia de mesó i suspensió de "empleo"
coronel Jiménez Arroyo, i corn que ell i
els altres oficials prer,gueren el tren dararrt el citat espai de temps, absolvedt
de la tarda que no podia arribar ja a llinrement al tinent
Testutin, tornaren a la plaça.
SENTENCIA CONDEMNATORIA
No es van quedar a Nadar perque
Se sap que el Sumen de Guerra
la seca presentació al tinent coronel era Marina, en la vista celebeada ahir cona Melilla, i, dernés, els van dir que alli tra el tinent coronel Roe i el Comanno hi haaia res, i l'hora era molt aran- dant Larrea, ha dila! les següents sencada.
tencies: es condemna el sitien:: coronel
Quita que si be estaven autoritzats Ros a tres anys de presó militar corro.el cap i l'oficialitat de la brigada dis- cional i al contandant Larrea a sis nicciplinaria per a residir a Melilla, a Na- sos de presó.
dor hi havia de pernoctar ordinariaLa pena imposada a Ros porta tatnb",
rnera un cap i l'oficialitat necessària per la separació del servei i la de suspensió
al servei.
de l'emplea a Larrea.
El dia 24 al matí tornaren en tren a
El Consell Suprem ha amonestat scNadar, trobant el campament en fla- vcrament el presidcnt i vocals que formea
maren el Cansen de guerra a Melilla
El tinent Molina, el qual portava un per haver chtat sentencia absolutória, en
comboi a Melilla, els va dir que creia veure aquesta causa.
que el tilient coronel i els oficials haL'ALT COMISSARI SE SENT BEvien tornat en tren a la placa.
LIC
En tornar novamen. a Melilla es van
trabar trith que el tinent coronel era a
A propósit sie la tomada de l'Ah Cola fábrica de farines de Nador, i inten- missari, que s'espera torni diumenge, cls
taren tomar al dit lloc en automóbil par- diaris parlen del resultas suposat de les
ticular, peró el conductor, en arribar a delaiberacions que tindrà amb el Govern.
Atiaten, es negà resoltament a seguir.
Un diari diu que persones coneixedoPosteriormerrt es presentaren diver- res del pensament de l'Alt Comissari
ses vegades` a la Comandancia general anuncien que aquest ve en peu de gueri procuraren tornar a Nadar, peró esta- ra; mes concret encara: que l'Alt Coven ja tallades les comunicacions.
missari creu necessari que porqué l'acció
L'enginyer d'Obres públiques de Fo- civil tingui la necessäria eficacia que es
ment declara que el dia 23 a la nit,
desitja, cal una demostració que posi de
demaná .Estruch.rautc; i no hi pogué ac- relleu l'eficiència militar.
cedir.
Él tinent Molina diu que per ordre EL QUE DIUEN ELS MINISTRES
dcl timnt coronel portava el comboi fuEl cap del Govern, en rebre aquesta
municions i la bandera, i en arri- tarda els periodistes ha manifestat
bar a la placa aria a assabentar-se de encara que no ha anat a espoar el ría,
si havia evacuas un soldas ferit, i quan que ha arribat aquest matí, procedten
tornä ja havia sortit en viatge de re- de Cartagena, ha estas despees al Palau
torn amb els carro,.
despatxant iunb el rei.
Ami a acomiadar-se deis' caps arnb
— El rei—ha dit el president
ànim d'atrapar després el comboi, no parlat del seu viatge a Cartagait
fent-ho per complimentar una otdre que
Ve extraordinäriament aatisfet, no
va rebre del comandant Cariz.
sols de les proves que ha presencial per
Tornà a cercar els caps i sabe per ells part dels vaixells de l'Armada, que han
que s'havia abandonas i incendias, i trac- estat superiors a tot el que es creia,
tú d'anar en tren, peró trobà els capi- sitió de les mostres d'efecte rebudes i
tans Estruch i González, vote el conven- riel comiat verament enoniasta que se li
cerro de la impossibilitat d'anar a Na- ha tributas a Cartagena.
dar.
del Consell d'aquesta tarda?
El times coronel confirma el del com—Administratiu; per a resoldre
boi del tinent Molina irordre al coman- assumptes pendents de Foment
dant Saus de si quedara queleom al roa.El cap del Govern ha rebut la visita
gatzem de la brigada que pues ésser del sergent Vasallo, amb e: qual ha manutil a !'enemic, com element de guer- tineut una afectuosa conersa.
ra, que cremessin el referit local; quan
-- El ninistre del Tmhall ha visitas
veiés que les tomes es retiressin a la
el nou loca! del carne del Prado, an
latines.
flirtea de
s'ha instal.lat el patronat d'alumnes d'enSha comprovat així mateix la impos- ginyers i obrers pensioni's lec lustransibilitat d'arribar a Nador en autor/16- gen
W.
El senar a Chapaprieta ha visitat Miss
El fiscal davant del Consell de guerles eepenehicics.
ra d'oficials generals celebrat a Melilla
A la biblioteca ha prontmeitt un bmu
aprecio els fets com a constitutiu, del discurs de salutaci;, enetr'alt la impordelicte de negligencia previst i penas en tància de I Institut i expressant el desig
l'article 276 del Codi de Justicia Mili- del Govern de que obtingui el desíntar, peró aprecié, respecte a la ho in- rodlament desitjat.
corporació a Nador, que la incorporació
tau intentada i no aconseguida, pel que PER LA MORT D'UN GUARDIA
demani l'absolució, aixf com el defenEl director d'Ordre Públic, don
sor.
El Consell que se celebra el 17 de no- Carlea Blanco, ha girat 500 pesBeles per a la familia del guärvembre de t 922 a Melilla absolgu6 lliu. Riballos,
rement els tres processats; peró l'autori- dia de Seguretat Pau
tat judicial, d'acord amb el seu auditor, mort a consequencia de les fori.
din que el seu propi honor i esperit havia des rebudes en el tirotei g del dia
12 al carrer de Sant Pau. de Barde dictar-los que el seu cap havia regressat a Nadar davant la gravetat dels suc- celona.
tesos, máxime no. estant encara interLA PROPIETAT LITERARIA
ceptada la comunicació telegráfica i teEls Governs d'Espanya i dels
lefónica, i que el dia scgüent podien arribar al campament de Nador, pel que Esteta Units Mexicana han dettrasile.
minat perllongar per tres mesos
eilten que hi hagué la negligencia
nyalada en l'article 276 del Códi de Jets- el tractat de propietat Literaria,
artfstica i cientffica, que acabava
tía militar, serme circumstincies modificatives de responsabilitat, pel que havia
el primer de mere i que' per
d'imposar-se tm any de presó militar
aquesta prórroga deixarä de procorreccional als dos capitans y absoldre duir efecte al primer de juny del

tro.

gl tiesa Merma.

Dresent ruar.

Les responsabilitats admi-

nistratives
El Suprem ha ,designat

ja l'investigador
El Tribunal Suprem ha designat ql magistral senyor Prat,
president que fou de l'Audiència

de Barcelona i recentment asoendit, perque atenent a la sollicitud del ministre de Gräcia
Justicia s'encarregui de la instrucció de l'expedient de responsabilitats ea l'ordre civil.
Encara que en principi es va
pensar en que el designat tos un
magistrat procedent de 'la carrera administrativa, en la discos
ele mantinguda entre els senyors
que componen la sala de govern,
es va rebutjar aquesta idea, tenint en compte la incompatibilitat que pogues surgir en el cas
de qué alguna de les qüestions
motiu de la depuració de responsabilitats, guardes relació amb
algun dels assumptes en que hagin tingut d'intervenir ja els magistrats de la sala tercera de lo
contenciós administratiu.
L'acord de la designació te va
comunicar ahir el president del
Tribunal Suprem al ministre de
Gràcia i Justicia, i encara que
aquest ha negat que estigui feta
la designació, ens consta . que el
comte de Romanones portarà
avui al Consell de ministres el
nom del senyor Pral cont el de-

signat pel Suprern per realitzar
l'acord adoptat pel Govern.
En Prat ha conferenciat aqueo
la tarda molt Ilargament amb el
cap del Govern.
EL CONSELL DE MINISTRES
S'HAN TRACTAT ASSUMPTES
D'ADMINISTRACIO A les sis de la tarda han quedas reunits eis ministres a la Presidencia per
celebrar rdnunciat Consell.
El comte ele Romanones ha manifestat que portaNe al Consell els indults
de pena de mort que signarà el Rei el
Divendres Sant.
Ha a fegit que portava la proposta del
Tribunal Suprem sobre el magistrat que
sera encarregat de depurar les responsabilitats d'ordre civil.
—Será el senyor Prat?
—Es possible.
El ministre de Foment portava uns
expedients de creelits.
El senyor Pedregal lea dit que parlaria de l'assumpte deis subálterns, si
tenia temps.
El ministre de Marina ha dit que estara molt satisfet del viatge del rei
a Cartagena.
Després ha afegit:
—Porto uns expedients de comissions
per a l'estranger. Per cert que no sé
perque es porten aquestes coses al Consell.
El senyor Garcia Prieto ha repetit
que el Consell seria purament administratiu.
NOTA OFICIOSA
El Consell ha acabas a les nou de la
nit, facilitant-se de les delaiberacions
aquesta nota:
"El Govern acordä aconsellar ah rei,
amb motiu de la festivitat del Divendres
Sant, la commutació de la pena a alguns condemnats a mort.
El ministre de Finances feu l'exposició deis treballa que ve realitzant per a
la prórroga dels pressupostos, sobre la
base de disminuir les dispeses. El Govern incisti en la sera política, que ha
seguit des de la seva constitució, d'abstenir-se de tot misia que determini augment en les despenes paliques. Pel contrari, decidit a restringir l'aplicació dels
que li vcnien imposats, els ha reduit en
tot ei possible i es proposa continuar
la seva revisió; a tal cítese s'esta ocupant de fer efectius les presencian, que
s'estableixin en l'articulat de lt Ilei de
pressupostos sobre economies i reorganització dels serveis.
El ministre de Gracia i Justicia dona
cumple de la comunicació de la Sala
de govern del Tribunal Suprem, proposant el magistrat Ferran de Prat per
investigar l'Cu de les autoritzacions d'ordre económic.
Es despatxaren expediente:

Estat. — Proposant les bases
del conveni postal entre el Govern espanyol i el de la zona espanyola del protectorat marroquí, i acordant el trasllat a Riga del consulat d'Espanya a Helsingfore.
Guerra.
Adquisició 'de fusells, ametralladores. bateries
d'obusos i camions automòbils,
concurs per a l'arrendament
terrenys de pastufa 1 excepció de
subhasta per a la construcció de
barracons
Finances. — Concessió d'una
ampliad() de crèdit de 7,01 000 pes
'setos en el capitel de transports.
'Marina.—Adquisició per gestió directa d'una Marica d'hnirdgen.
Instrucció pelica.—Autaritzant el ministre per adquirir ter
renys a la Moncloa per a les Fa.
cultats de Medicina i Cirurgia.
Foment. — Autoritzant a la
Companyia Transatläntica per
perllongar la Unta do Centro-A.
nal de Panamä; arrendament de
mesica fine a VaiDaralso Del cae
local per a l'Escota de Monta, de
Madrid, i adquisició per gestlö
directa d'un stplotractur jIOix

nat
dels flagells forestal i de material per al moll
Llevant del port de Tarragona.
AMPLIAGIO DEL CONSELL
Unänimement els Ministres
han coincida en afirmar que el
Consell d'acinesia tarda ha estat
purament administratiu!
A les vuit ha deixat la reunió
el comte de Rornanones, anuaciant que se n'anava a l'araba.zeda d'Anglaterra, on eslava con
vidat a dinar.
El ministre de Finances. glossant el que diu la nota 'oficiosa,
reduirien algunes partides 'dels
ha assegurat que els ministres
respectius pressupostos de despeses, perd que l'espurgada important tindrà mejor eficäeia
quan es presentin a les Corts al guns projectes de Bel encarninata a que es ' fnantingui una
gran austeritat en les despeses.
Es feu notar en el Consell qa,
en les reckamacions que es formulen per les entitats mercantila s'albis que el partit !libe ral ha recollit l'herència de 1e3
alegries dels conservadora en
materia económica i QUO en e:
seu programa .figura el -confeecionar un pressupost seriös quo
tendeixi considerablement a ailugar el déficit.
Com es ven per aquestes curtes notes d'ampliació del Consell, per al Govern, a judicar per
tan plàcides reunions ministerials, no hi han ni problema social, ni altre al Marroc. ni la

perspectiva d'unes eleccions qus
han d'anar precedides d'una declareció ministerial.
Per al dimarts ha assenyalat
el pròxim Consell de ministres.
Aquell mateix din sortirä cap a
Valencia,En Gasset, que es proposa pasar alli Setinana
Santa.
Es de creure q ue el pròxim
Consell seré lambe administratiu, ja que a suputar per les apa
riencies, el marqués d'Anulesmas ha de comptar amb un vdt
de confiança de tots els ministres per resoldre els problemes
mes dificils Que ocupen l'atenció
del Govern.
COMPLICACIONS POUTIQUES
El Govern estä prcocupat per l'actuació del Cociesen Suprem de Guerra i
Marina, que ve coridemnant, segons les
conclusions del fiscal.
Es creu que al obrir-se'les Corts pausaran de so el nombre de capa i oficials condeinnats.
El general Aguilera apareix com representant de l'opinió pública, que vol
resbrinament de les responsabilitats, tant
a l'exercit com als política.
De segur que a les naves Corts els
hi semblarà desproporcionada la severitat del Candi amb aquel' vol de censura que 'presenta l'Alcalà Zamora, i
que tant disgusta als conservadors, perqué assenyalava al vescomte d'Eza corn
a responsable, el qual vindrä a les Corts
per Sória inerces a l'article 29.
Al Consell d'aquesta tarda els ministres ele Gracia i Justicia i Guerra
paliara del !loe en qué devien cumplir
la condemna els processats pe/ desastre
de Melilla, i considerant que els militar,
vadeen la sera condició al començar a
complir la pena, i no podrien anar a
presiri, es convingué en que el tninisteri
de la Guerra cedeixi al de Gracia i Justicia un edifici dedicat a presons
Els próxims Consells del dimarts i divendres es dedicaran al, at! sumptes del
Marroc, ja que en aquells dies estaré a Madrid l'alt oatnissari.
No seria estrany que en els mateix,,
entre altres assumptes, es parles del pacte que els conservadora feren amb el
Raisuni, i que s'estima com un immens
desacord.
D'UNA CON FE4F,NZ.IA
Aqueda tarda ha estalss uiele comentada la llarga audié,icla °que e Rei la
tingut anb el presiden: dd Tribunal Suprem de Guerra i Marisa, gaglealit Aguilera, s epitant-se qm en bu mate i xa s alluí-Ur j a la tasca d'aqusll l'Hawai per
esbrinar les responsabditats.

LA PDL/T/CA DE LES DRETES
8'han reunit els comités mana
ristes, presidita per en Goicoechea, per a tractar de les próximes elecctons de diputats a Corta
Es diu que el Govern dessitja
que en la candidatura ministerial hi figurin dos matiristes•
La reunió fou liarse., no prenent-se cap acord, puix continua
rä domé la sessió.
—La Junta Central d'Acció Ca
t6lisa de la Dona ha demanat al
cap del Govern demanant-li que
s'interposi al deis Soviets a favor de l'arquebisbe 1 disset sacerdots de Petrogrado als guata
els tribunals russos <emanan la
pena do mort per haVer uee negat
a Ilitirar les esglestet4isobjectes
"'
destinats al cult.
—El partit social 'Ovular ha
celebrat aquesta tarda un rohling.
Han parlat Fuentes Vila, Vives,
i VIctor Pradera, els quals parlaren del
regim
' contranniu, econernie, dietes dels
diputats, de l'acció d'En Mussolini i de
la descentralització administrativa.

S'aprovaren conclusion, referents a una
ampla reforma tributäria, revlsió de desPeses paliques i fiscalltzaciP de la insersió dels feas públics.
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Conferencia : Inatinu r ació de
la
a del Poble : : Essnarl,
.3ardanes : : Concert
Sobre "Aspectos del problema
municipal i aceité social del ?dnnicipi" doné la seva anunciada
conferüncia el secretari de l'A
juntament de Vilassar de Dais

N'Emili Saleta i Llorens.
Assenyalà la conveniencia de
la municipalitaació dels serveia.
critieä que hagin de regir-so ola
Municipis per mitjà de la
municipal de l'ans s 1887, la qbal
qualificä d'arcäica i gens adap
modernes;-tablesnci
relacionä les condicions que requereixen en els Municipis dels
Esteta Units, Anglaterra i altres
per a esser de l'Ajuntament
acabà recomanant no sols per a
una millor administració. • sinti
per al seu desenrotllament. i
respecte, per part de l'Estat,
formació de la Mancornunitat
Municipis.
— Diumenge tingue lloc la
inauguració de la nova Casa da!
Poble, adquirida per les entitats
obreres addictes a la Unió General de Treballadors, l'Agrupaetö
Socialista. Comencil la testa amb
un concert, en el saló-café per la
Banda municipal. Acabat el concut., Bogué efecto un acte de pro
pagando,.
Diumenge, en el seu cainp
cl primer equip de Illuro va vencer al d'igual categoria del C. D.
Júpiter per 3 gols a 2. Fou
partit importantíssims, que preeenciä una gran gentada.
va multiplicar-se. demostrant el
molt que vrfl.
— El C. D. Mataró va vencer
al tim Catalunva, del C. Barcelona, per 3 gols a 0.
— Ahir t'un venctit el C. D.
Mataró en el seu cama Del primer equip de l'Artesà, per 4 gola
a 3 que aconseguiren els nostres.
Des de fa uns dies teniiii
el temps en plu,ia. no obstant, no
deixa d'ésser bona la temperatura.
. — Organitaada pel Crup Sar
danista del Casal Catalanista
allir al migilia tingué Boa una selecta audició de cardanes, -quo
foren puntejades per gran nombre d'entusiastes.
— En el Foment Mataron(
Litigue lloc l'extne,rdinari concert a cärrec del Quartet de Budapest. Va estar molt be en rexecució del programa, compcst
de composicions d'En Mozart.
Mendelsshon i Brahms. Fou molt
aplaudit.
CAMPRODON

Futbol :: El temps

En la darrera reunió general
del Crup Esportiu Careprodoni,
quedé definitivament nomenada
la Junta, quedant elegits els següents socis: president, Sebasliä
Anglada Roger; vire- president,
Josep Bianei Pous; tresorer, Josep Molas; secretan, Antoni Sagues; vocals, Aislan Arregui, Pare Claret, Josep Güell i Valentf
Planesas:
— Amb gran entusiasme i
antb assistencia de les autoritats locals, fingiré Roe dissabte passat la Festa de l'Arbre.
assistiren tots es nois de l'escola oficial d'aqueste vila. Pronunciaren bornes parlamenta,
lloant la testa, el mestre senyor
Capellä i el balite de la vila doctor Badia.
— Per la Muja ha vingut a
visitar-nos, portant l'alegria

als

industrials i agricultora que es
veten molt perjudicats amb una
seca mai vista a n'aquesta comarca. Aval, dimarts, continua
plovent; a les altes rimes la nen
ha caigut en abundäneia.
IGUALADA
Conferelnola a I'Ateneu Igualadi
Dissable passat va tenir

a l'Ateneu Igualad( la quarta
conferencia del dele, explican*.
el senyor Bonaventura Casada.
'all el tema "Els moments
tuals de la ideologia catalana".
La conferencia va aliar precedida d'un próleg notant la ideologia qué 'informa, en sentit collectita
Dosprds, el senyor Casadevall
anä desenroUlant els diferenta

aspeotes de la ideologia catalana
actual, que föra moll interessant
poder transcriure.
Digné que dels esforços mes
gegantins que aetualment es
realitzen es el de qué la Ilengua
catalana resulti Dolida i exerceixi plenament l'hogemonia en el
nostre pais. Esté bé. Perd no
ha pron. Cal fer esforços
porque es treballi fondarnent
amb ella. Una 'len gua que prodocta treballa Ileugers i banals
no te valor. Nosaltres hern danar a que s'hi expressin coses
definitives que es preocupin mes
que de coses externes coses internes, coses vives, coses eles'‚sea.
Al parlar de l'extensió del moviment nacionalista asssnyalä
OIX Un nomA In) sacian.) stop tima
alInnyittu; ele obrera i ele page-

sos. Uns per rezels i anees a
que la maca latatieitat lo eis
finpai prou encara, töta vcg.
fine els cosita un xic fer el
vi d'ideologia. •
be conferelica del selyor
sauevall, que duré mes d'4
hora, bou mo:t. aplaudida
be t eornen luda .

6/11-7.GUEEI
Et;i3dotaca popuJa

Futbol

Els dies 18 i 19 {oren m:ifitats
nostres futbolistes, que conminaren
portants encorares amb emeips de Sí •
dell, de Pobla de Segur i remp.
letic (reserva), de Sabadell contendí
el primer de la D. de) S., el resultas
dos dies fou: dos a un a favor d'aqu;!'
i un a dos a favor dels locals el-see
dia, resultant, dencs un veri,able erni
Les forces de tots dos equipe són r .1
iguals. A pobla de Segurii allá el se;
de la D. del S., resultant dos a dos
primer dia i quatre a un el segon, a
vor dels de Fobia, A Tremp ets' "E
veis" de J. N. foren 'minan per
gol a zero el peirner cija, tenint una
nica revenja el segan, en el qual obte
tres a dos.'
El senyor Cali, de la Mancomun.
acompanyat pel senyor Soktr, de L
da, han fet una visita a Diaguer
a veure d'instaltax en la millor fe!
una Biblioteca demanada pel no
Ajen:amarra Se n ha endut dos peaje'
per a estudiar-los. Un a base d'hat
Sació d'un espaiós local i un altre a
edificació exclmiva par a 'metan+
la dita Biblioteca.

CORNIIDELLA
Fdtbol
131min:rige, dia id, ya esser inau
rat el camp de jue del Cestre d'Esp.
d'aquesta vila. Amb aqucu mmiu
celebrar-se una lista, a la (mal con(
regueren unes t eno peo-ones, que
presidida per les auto‘ita.s locals.
via benedicció ed camp per lateasen
quel Gomis, va tenir !loe un partit
futbol entre els primen, equips
Porrerenc i C. S. Contudella, diapue
se un amagnifica copa, donada pel
nyor marques crArgaeso, diputar a t:
per aquesta districte. Llença el kick
l'alcalde, En Zeii Isern, dmaiaant
primer moment els Iceals, fieant el
tit amb la victO1O . del C. SaCornud
per quatre gola a zero.
Seguidament :., . ...i,e fea entrega
capi:a de reamip guanyador del crt
disputas, lliurant a més, i com a rec
de dita festa, tina medalla 21 e •-rid
de tots dos Clubs._

S PICAMOIXON?
La feaaa mejor
Na acabar la trata majar, que ha
tat molt huida.
Tinguérem missa cantada per la ,P
ció de senyoretes de l'Orfeó.
cesas. partit de futbol "Pelma Asp
de Sor.; "Rápid", de Valls. guanj
l'últim per tres a zero, i Iluits halls
aocietat per la "Lira", de Saín Cel
El primer dia, a la tarda, i el sel
al vespre, concert per l'Orfeó "Rznt
ció - . d'aquesta localitat.
Es comenta amb joia que en caz
"Els Segadors" fou taut rentu.iasme
els pricaments de mans ofegaren les
trotes de nostre himne nacional.
Durant el cancera diverses senyon
posaren damunt nostres pits cintes
radas.
VII-AFRAuIGA DEL PENEDE

fflereat vini.
Miblng vinyater
Futbol
Nou Consell
la
Entusiasmes :: Sardanes
Diumenge passat, al lastre
va tenir lloc rauunciat mitiug per a t1
tan de l'actual crisi vinícola i das
sables rcmeis, organitzat per la Colar'.
racia Agrícola "Unió de Vinyaters
Catalunya".
Parlaren niossén J. M. Rovira i
senyors Joaep Mari i F. SUDO, els
condenuiaren l is de l'alcohol indust
en l'elaboració de vins i de tota
de begudes alcoholiques, invitatit tots
propietaria i pagesos a coLlediorar
tasca que sha imposat la "Unió de
nyaters".
Foren provades unes conclusions,
foren lliurades al baffle sie R. O.,
junt amis el dmittat eetOe pli-sta set
Zulucta, era a la presidencia.
A mes foren repartides unes ea,
impreses en espanyol i attrecadts a
ministres de l'Estat espanyol, tiernas
raphcació de la hei dels Alcuinals.
— En el darme mercas vinícola
giren els següenn presa: Vais blass
rosats de seg,na, set rals; vais net
de la mateixa graduació, sis rals i
a la propietat.
S'efectuaren, cona de consuetud,
quien transaccions.
— El non Consell d'AdministraciO

Sane del Penedes esté constituit pels
nyors següents:
Aman Gakes, president; Josep Ba
vice-president prunc.r ; Francesc Oi
Ila, vice-president segon; L'oís Ser
tresorer ; Lumia Tomas, vire-tieso
Antoni Mitjans, ,ecretari, i Josep
Feliu, vice-secretari i director.
— Diutnenge passat, el team
Tranquila", de Vilafranca, jugä un
tés amistós contra requip del Pla
Penedès, vencent els primer per 15
a Sera

— En totes les escales vilatanes s'
activant la preparació dels alumnes
han , de prendre part al "Cuneare
lectura i escriptura i d'Histbria i
grafia catalanes" que organitza la
missió delegada de la Protectora.
Tot fa, esperar que ensilan). "ata
un major exit que rany passat.
— Organitzades pel "Fotnent Sa
<insta", els vinents diumenge i
de Pasqua es donaran quatre audic

de sardanes a arree
Cama". de VuzA

e
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Tarda, a les

Vallelo; Franceac Vida/.
Ilestroli: Istai 1 cono.
Arto, dissable 24 de naarç
Tarda, a dos quaAs Ile cinc: Vermut
popular
Primer LA REJA DE LA DOLORES
A riure 3mb Vallejo 1 Blanca.
Segun EL PUÑA0 DE ROSAS
Exit de Friincesc
Tercer, LAS MUSAS LATINAS
Trlomf do 'Salta ROdriguez.
Nit, a tres (marta de den: Cartell musical. Primer REESTIIENA de la preie esa sarsuida' en tres ames del gran
mestre Barbierl I debut de/ notable bariton EMILI G. SOLER
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GRAN TEATRE DEI. LICEU
Continua

Repartiment COlossal: Josefina Uhaffer,
Tornatnira, Cornadó, G. Soler, Aruaviva,

obert Fabonament.
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Si r tlll Mtpera do Mascagni
czar.t.Larla RUSTICANA
Fixeu-vos en els Interprets: Josefina Charle? . P. Huertas, Tornaimira, 11..1 1 G.
Sirr.
Diumeng n, Ultimes funclons rn
temporada a des quaris de tuna,. Jugar
con fuego i La musa latInos, Bit a
ara guares nIte den: Jugar con 1110g,0
Carafkria rustleena.
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Gran zonmanyia còmica del
primer aetor

PENE ZORRILLA
de la qual formen part la
primera actriu de caräcter
Maria Mayor i el primer acto Ferran Aguirre
•
Avul, (Nasal:Ce, tarda a les cinc:
L'entremés Sangre gor
da 1 la
JOgulna cómica en this adra
LARRLA 1 LAMRTA
Ifit, a lea deil: L'entremrs Ce u
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Unta DE FILIMAIES
El vapor LtliAltZPI sortirä el dia 19 d'abril de Chtliz, de Cal tagena el 20, de Valencia el 21 i

do Barcelona el 25 para Port-Sahl, Colombo, Singapuore, Manila, Hong-Kong, Xanghai, Noasaki. Koh6 i Yokohama, admetent passalge i càrrega per a dits potts i per a altres indrets per els
quals hi liai establerts serveis regulars des de les porto d'escala abans indicats.

LONJA DE FERNANDO POO

P.1 vapor eamaa DE CAD1Z sortirä de Barcelona el día 15 d'abril, de Valencia el 16, d'Ala-1
cant i Cartagena el 17 i el 20 de Gädiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, restante escales intermbdies 1 Fernando Pdo.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatlàntica tó establerts els especials deis
ports del Mediterrani a Nova York, ports Cantäbric a Nova York i la unía de Barcelona a
pinas, les quals surtidas no eón fixt i s'anunciaran oportunament en cada viatge.
Aquests vapors admet.rn cärrega en les condicions rn6s fa vorables 1 passatgers eIs qual
la Companyia dOna allot,larnent molt cómod i tracte esmerat, copa ho ha acredilat al neu dilatat,
berlina. Wots sie vapbrA tienen Tuiegraf i a Dame tIls,

gis, primera Jornada; Cartea d'al-

a tres temes, El pata rala! llano, Les a
a
rs putas d'En Xuclatintes, Actuiditods

10
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Rosselló, 000. ~otra del Frontil
Ei Denla, diumenge de S a 7 tarda:
Primer: Estrena ' de /a comedia
dos artes

ra

Musica Catalana
Demä, diumenge, a dos quarts
de deu del vespre. Concert extraordinari pel
genial pianista
EMIL SAUER
Localitats: 1)111 6 Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.

Palau

GATS 1 RATES
Segun: El Sainet
PER UNA

DONA

Passaiemps pel Tranquil.
Sorteig do lotrutnes eutre ola tan feaLs eoncurrents.
Si
Ball del Turcrut, Dimonl , Urbano
N
Entrada 1 orient , una perseta.
la
Id Tercer:

n•••••

LailizuceMlitialtelE2MOJlliaait

Teatre Eldorado

---CiNEMES--erreeiteZCUEMIliiilitnlallitra
Saló Catalunya

12

11

Not piles quitiesti Jorad 1 trto •
Torrente. Avul, dissalue, I eta la

u

RESTAURANTS'
HUIDA

Pea. llauca

mes gran MI Programa Murta: En
camisa cron‘e vares, jr
e nutraDouglaa Fzirbanks; m'afea ai
eMossa/. El majen do Cara( Artal ea assoriats); El alai de Fresno,- el
ra, gran broma. Peina , rut , gran N
El estrena: La filio del llop, per dos
grans &Mistes, Eliot Dexter 1 Llla
N Leo. Avlat, la Inés coiossa/ 1 fOruminble obra criar Monna Vitanna.
u

2

u
isperiNAND3rizonalsaanzgas

sprenseenueDuaNDPLIDai
ta

KURSAAL

Demà, diumenge, dia 25, a les
onza del m'AH: CONCERT POPULAR PER L'ORFE0 GRACIENC,
dedicat a l'immortal músic-poe
la
JOSEP A. CLAVE
Obres: L'Euter p ense; La font
del roure; La violeta; Ester; Les
flors de maje': De bon matt; Una
fontada; El porn de flors. 40 professors d'orquestra. Preus:
Llotges, 10 pessetes. Butaques
pati, 2 pessetes. Circulars (loca-.
litat lliure), 090 pessetes. Entrada general (segun pis), 013
pessetes. El timbre a cärrec
públic.

Estudi

tfiana-Argentiori-Exceisior
Avni: Sitte La filla de l'ajustiMacla, El buit, Desinteri:s, La nit
de nits, Entrenant maelta, Les
fantasmes.
111

DII TEAlliva a casa SON.
TEMPS. Restauran; malla.
1 Mariscos. Quintana, 7,

RESTAU RA NT d el PARC
1

DIrcciei CARDO (FILL)
Espe cial/tal en tumba I banqueta

CONCERTS : :

Demä, diumenge, a 2/4 de 5
tarda:
'LA PASSIO
D'0BERA13RIERGA0
explicada i comentada per
ADRIA CUAL
amb nombroses projecions. Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel. De 3
a 7 tarda.

FREDERIC CABALLE
Debut, el 31 març, Dissabte de

i5

EDEN CONCERT
ASALTO, 12. - Propietari: En
Francesa Buxo. Director arttsi
tic: Francesa Perezoff. Telèfon
3332 A. Tarda, a dos uarts de
quatre, nit, a les deu: Presenta-1
ció de les mes gentils artistas i
millors números de varietats .
Cada dia, de set a dos Quarts de
non: Aperitif dancing a l'elegank
Foyer, i d'una a quatre =Ud
gran Tabarin amarla'. Tzigan4
Tyndall.
4

Vida paasid I mort de •

Palau Musica Catalana

1Ft

MUS1C-HALLS'

Rostro Senyor Jeaucrist, E1 rol de el

del balean

It

Obres de Música Moderna Fran-.
cesa. Invitacions en el propi Ese
tudl,,

Paria,

ESPORTS
Front ,i Principal Palac3
Avui, dissabte, a un quart
cinc. Dos grandiosos partits
pilota a cistelta. Nit. a un quart
d'onze. Dos extraordinaris partit s. Primer, a pala. Cadiola i Arrarte contra Quintana 1 i Aguirre. Segun partit a cistella. Barrenechea i Urquidl contra Vicente i Palau.

FUTBOL
Avui, dia 24, a les 330 tarda, i;
dia 25
El formidable equip
S. K. viasama ZIEKOV
cinc internacional; contra
FI. C. D. ESPAA31.
iate g rat amb
Z1.51302:1-ZAETALA
LAZATO3
'Catan: Carretera de Sarriä, 50.
Localitats: Local 11. C. D. E.,
Casp, 12, primer, de 10 a 1 i 4
a 830.
MIIIMmwalum.••nn•nnn

J'Uf bOL
CA3lP1OSAT D;iSPANYA
Dentà, diumenge, dia 25, a dos
quarts de quatre;
Primer partit do, quarts do
finals
SEVILLA F. C.
(Campió d'Andalusia)
r(Sn) (Cl
C. D. ELI71,012A
(Campió da Catalana)
Per entradas i hicalitats, al
carrer de Saimer,M. 25 i 27.
FA LA 002.5 BL7J4QU1SSIMA

"Damus Artis"

Passeig de Gräcia, 86
Dcinä, diumenge, dia 25, a les
5 tarda: Segon corleen de Quaresma. Enric Rolg, violinista; Ernest Cervera, pianista; Jull Esacompanyitat.
pianista
teban,

DiReArtEU-LO AFtaE1.1
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1.ffle,
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AMTOCRATIG SALO
0 5 LA CINEMATGG11AF114
Li sacas, exitäs granele:a de remo- a

poluciones nocturnas, e,peroiltorrea
das senitiudes), mnsancio p,'rditia de
mentoria, dolor de cabeza, eirtitios, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y telas las mainfestataents da
la Neurastenia O a .itetallitata neirt.'5 n1. por
(Tenias y rebeldes que SCa/t, ;e curda prAto y

menant exclusiva,

LA CULPA D'ALTRI
(HELENA l'AYER)

noael-Id cifiemalograrica, Inspirada u
ig en un Urania de la' anda moderna.
Creacie deis emlnents artisies Mary
ei Timos 1 Pera Alcorce. Pm. de
ceaurn: Preferdnuia 1 pts ; d o 51 nci,ul. Cia.

El

El

L1081Ctitr.19e3'283II91•4113141£1•.

Icatres Triomf i islarina
1 CINEMA NU

dv..z 3 "I
iß
Y 2K"
Pç O 'Ti 0). 41
I
PACiFIC
YOUK
COSTAFialltE
L1NiAS A LL8 ul- ILLES, tzE.Y..iD, 2011.4
El vapor P.NTON20 LOPEZ sortirà el 25 de mara de Barcelona, e1 26 de Valencia, el 27
Veracruz.
d'Alineria, el 26 de alaiaga i e130 de eIrliz per a Nova York, Havana iSantander,
el 20 de Gijón
19 de
El vapor ALF- opiso XII s,,itirä, el dia 17 d'abril de Bilbao, el
passatga
per a Cogí/firme
I el 21 de c,ruña per a Hilvana 1 Veraczuz, admetent carrega i
Pacifir amb triv.herrla Ia Fltavitea.
I 'II de 'Valencia, el 13 (?3
El Vapor manuct. aneus sortirà el dia 10 d'abril de Barcelona,
/1/Znapa I el 15 de Cädiz cap a Lcs Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón, Guayaquil, MullenPuerto Rico Ra y ana, La Guayra.
Arica (faeuhativa), Iquique (facultativa), Antofagasta (facultativa) i Valpado
raíso. S'adcaet eärrega i passatge, amb transbord per a Veracr z.
MUTA DE BUENOS AIRES
de Barcelona, el 5 de Màlaga
El vapor InFANTA ISABEL DE etanece sortirä el .1 tiahrll
Buenos Aires.
el 7 de CReitZ par a Santa Cruz deTenerife, Montevideo i

çä

a

o
. EL QUP. NO COME LA DIFIA
diumenee. ta. II les El
La tin o Carvajal I La traLis nualre:
Odia de la vais. Nit, a 1,5 deni
Fl Goya 1 Las lagrimas de la Tri-

en.,"

Ut
e ;. 8

dissabte: El re! de Pa/ 10 eapitols; Loar/mis 138r-

Companyia de sarsuela i opereta

N

mes:
LA TRAGEOtA DIE LAVIAA
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LA VERDAD De" LA "SN'! IRA

19
el

ID
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Nit:
El

lícules -el finas ginmästic
JACK RISKI
La notable bailarina

it
ea

i Eig Fil111iLiA

SANTO DE LA cursa
daixernetel. Estreni a EsI•ar y l del Locet ilr revista lits1,. o-51cateana original d'En Muja
1. Mantente
EL

in

MAUI:1RA
Fi
gil
A l'extraordinari eeperirnent ri
11
1
cientific
e
•A
:1 LE NAV:RE MYSTERiEUX re
2
presentat pel capitä
z
el
A
WE3TER1IOLD
N
A
91 1 la genial artista Mol del itt
9tia
nüblic
a
11
P:LAR ALONSO
E
il
ird
E
a
N
ii Domà, diumenge, últimas u
en dia de testa, en 12
funcions
11
3Ci
u que prendrà part
ti
go
PILAR ALONE0
N

LO ASISTE4TES

.11

u

E
Coliseu de varietats
:XVIII, dissabte, tarda, a 11
E dos quarts de cinc. Nit, a N
u
a les deu:
am Projecció de notables pel- rfg

tarda:

7:1.2.R1A C rZ:iti ESA

ELDORADO

in

Avui, dissabte, popular,

LA Ci5TITA BLANCA, per

Monumental -Pedrä-Walkyria
efe, 9

4

emisonminanguisneetteineriN
ia

Creilen 4134 A)

r

per
MAMA Coz:ERA

perança Iris.

JI

CUELL - 11.;07.LA - AS- C
4;;;C:r...11130 - CORTES
N

juez ea 1 arte
EL SANTO DE LA ISfOR:ra
tI extt de la companyil. La sarsuela
1, 1 seto 1 2 quisilrtas

EGrAAA ALEGRE

k•

a

El

a 1 r eVI V. -.s.

a tres quarts le ara: L'entreloes Lot. monigotsc. 1:1 salnet liric

4

1141'4 tse'
+41i'

Cari7pany7a

salnels, sarsueles, •
D.reetor eres!I rima, Eluts 'f. Maurrote: Sastres A
i caneertaaora, losop Es- in
jeda, Anlaut C,atald 1 Juan Mili A
F9
A gui, dissubte, tarda, a les cinc: u
tristooratica. El samet gio

pm,

r,).

y.LJ9.1,4

Novetat3
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}A 12
11/ 'elnik
19- 6'S3ti

1 Corra-en:la de

rl

deu: La condesa de Montmartre, Cançons i cantes per Es-
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Derna, aiumenge , corntat de In r

a preus populara

a
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DARRERES
REPRESENTACIONS
i corniat de la
Coropanyia

u
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n
u
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• Ci;AELCT I LA 5.17.V71.
TOU "1
LL Cri-2.8.013COMEDI5Nr.3
LES F37:11
TEOUPE GALENOS
7 DALINfirriNiES
POIEPOFJ-THEDY

T • e

i nit,

alcatara.

eigebenbrUZUgebs7r7r.r.eri

Ba•annagne•Nniumazigni

Ama,

fi :receló: Forran

1S

LI

"er

DIUMENGE,

Dama a dos QuarIS de Quatre: El Prtneep biselen A les ala. 1
nit a les den, Cliniira reuresenlar'tons de U...sisean Neo.

a

A PREUS POPULARS
PENULTIM DIA del grandiós espectacle

Teatre Victòria

1

•
ISRAM IIALO DE a100A
Arlatecritlaues palana artIttlque.
Proa Malta extraordinaria
Avul dissabte gran osocievenlment
9I0 cineliiatografio. FUI yrandles de la .9
interessant pelliettla Sota ausa
bandee., per la eCkDre artiSta
Priscilla osan. Preus comenta:
W1 Especial, 075 pessetes. PreterenIR cia, 1 pesseta. Eterna diumenge,
Mattnal cl. • 11 a 1. Tarda, de 4 12,
a 6 1 de 6 a 8. NIt a les 10. I!
Grandiosos programes figurant-hl
IOTA DULA BANDERES

•

AVUI, DISSABTE, MATINEE EXTRAORDINARIA'
a les quatre de la tarda, i nit, a les deu

u

Palace Cine

1:1 1Nie Telefons, 5125 1 4736 11

SERSES 1 SANTPERS

Peonara arthu,
ASSUMPito CRIALS
Arui licuable ,
maree Tarda, a dos gearts de cinc. Espetar- mi
rutt vermut popular,. Enaada
butaca, una pesseta. Quin cace- im
si mont! I els dos formidabl. gaita
ge La maro pecadora (2 actes) 1 El
13 poble Ca mostee del roa. tia., a les
den: REPRESA del alvertIl VOEi eleva Leo ilusa taquea. Denla , din- la
menge tarda, Lea duce odues I gg
El rehlo ea ntostre del rei. Nit,
El La regona nit do novia 1 El poSto Cc n'estro del roi. Diecabte de
Glarla, ESTRENA de l'obra en 3
ates do 2:111 Valluntjana El ha- gs

Anua .
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Avui: docelyn, Triqultralue
vlatne do nuols, El collar d'òpals,
El remolí, La filla de l'ajusticiada, setè.

priah quari0 de
bany , tertno - sito n, ascensor.
eteeti ea des do
50 a 6Z; duros al
meo. Itaó: J. Al(1:1•11 G. Ros.
lpr
sella, ' 30i,
mer ile gond, de •el
2 it 4 larda

peLlieetin ammätira Conintnrtic; 31
a «unten Entrena. martes, 1 ti
Pl sensacional esdeeeniment cinematogratic. Exites de la culossal pel- 3
linda htsterten do fastuosa Iresentada, en dues »mudes, Lucré- ..
col Randa, proleciant-se la prl- tu
60
mera. jumada. TOin Set° de la In . ..
r-i
teressant serio La fina do Nepe- ...
1 león. Renda, ['Inmerge, ironto a ri
una: Gran Matinal. Tarda 1 alt:
Extraordinaria program. do gran
Fi

Indicadas egrerial:::ente a los agetailoo III !a
juventud per I.Jtia c:a.-e.
..•./..,;SOS (1 :ejes sui
aSes), 1, para efeaser.ar basta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el v;vr setual,
pio da la
Venta, 5 ptas. Cretina: tnre!I, Ihmbla le las
Flores, 14; P.317:.• 60111, 1-,r• sa, 7 1, e:tau:taita
farmarias la Fii.nes . Pererzsi y t sicriea,

Depositari:

M es
Americans
Ele mis elegante I petoLes per a oficina.
Oferim una colitecold
ectupeada de presos°.
modele. Proas bar.ltasai ros.
Casa Otto, Fetal, 5

Cliuica Vi u s

Aval, dissabte. Tarde 1 inorannu1s programa de seleccionada pe-

JOCELYN
allper-producció Pax Gaumont 2,006 11•10tres, per 1111e. Myrge. l Mr. Tantea
• LA PRIMMt XICOTA
grandlosa comedia pel 31111PM-te
CHARLES RAY
NO 111 HA ENEMIC

PETIT

DAMUNT DEL9 PATINS
El Saló de lea malora 1 Mea Mocionan@

produccions,
:roo al ell1C1111 PrInCeall

An c lüs. trancés o aNein

Faifa, s'ole Ineons part
Bical. ref. C. 15oguerla, 9,

jusEcTictDP

Jove català
detalla capital per desea'
roUlar tintasteis existe.;
toma refereUelen Darte

'
Atrorte, EstirturepLibLICiTAT Ildnlufg

apisses ptntats

La rosa mes Importara

tad Enpanya. Especiablat
=--Urinarie3 ' ptas. rehg.osos. Ex/osicid
petutanent
de quadros al 011,
del Dr. Geoist.S. Rana/MI
als, oleog.rallea, ele. ItaPla illoqueria, 6, 1,01 pral
brleartó de mares I mutllu(entro Hospital I Sant
lea Nu compren sense visitar
Patil
adueSta cave.
VENERI, IMPOTENCIA,
P. moNTFALCOIS
81FILIS
Botera, 4, 11 115 1 Fortaterrisaa.
Esparials trartaments per
al ¡marinareis rape l de les
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFETA, PAOSTATA
Ceo/salta: de 9 a la 1 de
a O eronanitea por
empleara I Obrera.

Cinema Princesa
Maulas de gran esa

PACIAP4S, Poaent,

Owelasmcnr.mnsawralsawrls

anaussacanuanondicaaaas
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Lie bda

Es la reiN de les

la de la Va!! de SE:nt Daniel
2d

Grao Teatre CoIlla i
1 Gran Cinema Einhem i- n 1•
ei
Aval atssabte, larda 1 un. Gran- s.
wat%
iss., t'ames. oi itiss tl:

h,

Graneas pOtellCi.".11C,'S del Dr. Seivrd

MIMbne•IlolieEnco•ReaSaMelirlaimeSverelegotallsfflararl.

13111230321131IEEEKIreilECULICE
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radicalmente

pApADat

Alminuto.Cejl1Piz
Asallo . 28 Fannalia

Or. GALLEGO

V:rs urinarios, 19ATR1 U , Impotencia,
seca radical de la
ULENORRAGIA ere
ruca. Tractament
oxclusith Comte del
asalto, 18. Festlus,
do O a 1 I de 8 a 8

nit.

fl3111.1
LLANU£41
De 5 a 7
Muntaner. 23. pr.actoal

71-1!- .9MeellaelleeMfflere
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Dissabte 24 de mire de 1923 "
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Dissabte, dia 24
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Drassanes - Marquès del Duero - Ronda de Sant Pau - Ronda de Sant Antoni
Plassa de Catalunya - Ronda de Sant Pere -Arc del Triomf - Clot - Sant Andreu

LI
Clot
Sant Andreu. .
Ilispano- Suïssa.
.
.
.
.
Clot (Can flilcs. .
Placa Glóries Catalanes (2 de Maig).
.
Are de Triomf.
Placa de Catalunya.
•
Sant Andreu. .
•
hispano- Suïssa.
Clot , (Can llibes)

TARIFES:

. Ptes. 0'10
.
:
(can Ribes)i
Id. 0'10
a Plaça Glóries Catalanes (2 de Mai).
id.
0'10
a Are de Triond
id. 0'10
•
a Placa de Catalunya.
id. 0'10
a Mercat d Sant Antoni.
id. 0'10
•
.
a Drassanes .
a Placa Glóries Catalanes (2 de Maig), id. 0'15
id. 0'15
a Are de Triomf.
•
id. 0'15
a Placa de Catalunya e
.."
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anunoloa Rollos. Rambla Flores, número la, primero, primor,

