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CATALUNYA PETITA
Es patita Catalunya, i tal com és la volem.
gran.
Ene plau de tenir per patria una terra que no és massa
/se ens agraden les terres immenses, les paries de grandesa geoCatalunya
métrica . Estem contents d'ésser catalans, filie de la
territoria lment estrata.
Es bo el tenir una paria -limitada, que ens deixa conèixer
Una paria molt
totes les seves ciutats, tetes les seves contrades.
de
aran, una terra molt extensa no és abraçada prou b pel cor
En la nostra paria petita podem tenir uns an. íes a dada vila,
parents a cada comarca. Podern conèixer cada corrent d'aidiversos.
gua i cada relleu del terreny, i els arbres i els conreus els mots
i saber
.podem escoltar la parla dialectal de cada indret
uns

saboros os de cada lloc.
Catalunya petita té illes. .belles ales, daurades i netes. Peró
tampoc en té massa. A Grecia li sobren illes, i el seu cos territo-

rial és tncat en multituds de bocins insulars. Aquestes illes nostres, veines i amigues, són en nombre prou rcduit perquè tots ele
catalans en sapiguem el nom i endevinem el lloc on floten, quan
adrecem la vista a l'incenit horitzó de la mar.
Ens desplauria una terra que no poguéssim abraçar amb
nostra imaginació, que no poguéssim recórrer nosaltres mateixos
en la durada de la nostra vida . Ens desplauria una paria que noBiés poguéssim veure-la urb tota la seva amplitud en les colors
convencionals dele mapes.
• Ens desplauria una patria tan gran, que el sol mai no s'id
pongués. Ens agrada que a la nostra terra, damunt del nostre horitzó, el sol s'hi pongui cada dia, i que cada dia hi poguum veure
la claror del sol ixent.
Limitació en l'espai, fronteres en la terra, amistát i coneixença de la natura i deis hornee, de la geografia i de les animes.
.Sen-se amó no hi ha sentiment de paria. L'amor s'esbrava quan
,ha d'aplicar . se a les gratis extensions continentals.
Estimem apesta Catalunya nostra, la Catalunya petita;
tan gran, peró, com permetin l'àrea del seu llenguatge i la vos
luntat dels que el parlen. 1 damunt la materna terra limitada, la
idea i la glória-i la llibertat, que no tenen tinas.

COMENTARI 1-iSTOR1C

la causa de renrunament
Els eseriptors, que han esludial les causes —de l'enrunamerrt
de la nostra patria acostumen
presentar cola a principals la
eentéacia de Casp, la caiguda de
rlinperi d'Orient en poder dele
tares, el ltenaixement i el descobrintent d'América. En el fons
d'acord. Un ja no podem
coneoniar es en la forma ¡solada
de presentar aquestes causes.
Tow ., elles s'encadenen; i si bem
:amos! arbelo /a causa. i
no e . s cau-,es, de l'enrunament
de Lcialunya. és perqué, al nos.. '.'endre la eausa fou essenuna: Erntronitzaeiú
4.1,iistia castellana com a reSulJaI de la senlenria de Casp.
70 10 , les nitres causes que habellsC aqursta
Causa previa. haurien eslat eau/,• d'engrandirnent o causes de
pero no mai auses
:trient. El ftenaixement i
-hriment d'Arnérie,i hau• zrandit Catalunya; la rar hisanli en poder
Ihrinra minvada.
I - tetant.s anys cm-ora la
P• • • i‘i del Itenaixement Crea'
cau s a d'ongrandi:
11 rmsfra 'patria, hanromo una
li,,v¡ irr csdeAdigul t efriere e O rn
ami) l'es'
s'esittortei
italana en plena as•-. 1:: Itena,x.ment aparcia a uatisa pr i ncipal d'en•
.ja qu a Hl era el pro'r d.• l'absolutisme, del
ine i 111 uniformisme.
en fcmil
ninicalnnil p ll.l ual i polin .• et mecen testa en autors
- c n n in En Torre , i finges.
• la Hiles. l'Aulestia i
Hoz' lirardl.
lola Li reveriMeta
que
11 ., turs
rnerrixen,
• plur Ilur po s irid. Si
'. : ,• ut o nt foil 'motu per a

yergue Catalunya
ada por una durad na
ea a dir. per.
, 1 , 11ar 111)3 forca gaila a un factor con\ in ptinsperilal. eSi en
•
r rogida per una diaegeelt. /a tiotra
'" ,-ervat Piteara la
Opta, la Bulla s'hattig"inlineill. Retorta
d e rnuerivia com a An-%
rahsoluti;me eom a
SOI:111I'P tum força
: • d an'at catalana Itle
gnt la prosperilat de la
,
lt'rra faini a •ertn,dic;d
.-1 ,. 1!s • ilde de -la se va
l ), s' dl ount de vista de l'unit n rrr",me
unitdrisrae. el Re-.
1/, . ixe ment hauria fel el mi.!..s gran
f. a Ca talunya:
hauria donat, als
con tponents una ealtosiú
Infla
enl p enelrarió nur
Dodran arrilyar a Lanir
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e Catalunya

Hauria consurpat la unitat catalana. Valencia i les • naloars no
Aerien allunyades de ' nosaltres
com sön avui.
Dr.s del punt de vista literari
i artfstie no és pas massa aventoral d'afirmar, si ohservem la
manera briliant. com el elassicisme penetrava a Catalunya en el
segle XV, que la nostra patria
batirla esta! una de les primeres
on el Renaixement Inuria fel florir et segle d'or que, ara en l'un,
ara en l'aitre. anava suseitant
tole els paiso , d n l'oceident d'Europa que leni n n sobirans propis.
El descobriment d'América, si
eta ¡tris C.atélies els seus suec e ssors no haguessin tingut, interrs a impedir Ind ressorgiment
reoni)mie i Inla expansió política
i lingtiístiea cte Clüalunya, harina
'estat aixi /11;i! eiX irri gran he per
a la nostra. lt ini, L'activitat rnarilima
Calnlunya batiría timbal en aquell Nou , Nlón, que
lj leferiu cditl un present merave11,3s, una magnifica compensació
a la pil• deue dels seus mereals
orlen a k provoc-ada per la invasi.3 t ruin. Per als navilis catalans. que frenCiontaven les costes atlantiques, no hatirien ofert
difietiltats que Ir als &tres
:lores rulos maritimes. Norain,
p 1:
t l' i d)( . 111 davant
gran eedevenintent quo si fou
ti c s t per a Lalalunya, Uni ho fon
Ir ell en si, sind per la volunta t dril,: sollietins que la reglen.
Ene resta tole examinar, en
ameos ttiren
t,thentari, la in1 'Moleta d e Ini vaiguda de l'Iroperi d'Orieut en poder dels tures.
Ja lleco imlical que Incuria ostal
de toles maneres, una causa de
.lecadencia. Ara cal afegir gar'
els seus resultats podien Rever
estat atenuats per tina savia pohalen. Die, camine podia seguir
acinesia: el de conlemporitració
Iris de Veneeia, !Militad amb
nutpovi tutee i direelairwut amenacada per ell n , i el
E 's panya va seguir agries!. per?)
s e n‘m sense foro i
sense eficacia. Alió quo per a Ca.,
talunya Iteuria eslal ten problema essencial, fou per a Espapya
ure problema secundari, i va pernietre que tures i harebers esdevOigurssin senyors del lifediterraid. Dr batalles
Lepant n'hi
hateria d'haver a &d'iones en la
seva hislfsria. Nne niel lea Finó
una, rompletament sense transcendencia.Itesunetnt dones: l'entronilza-,
eiti de la dinastía castellana és
la eattsa esseineial ele Verumna_
//len? de la ni.slra pitlria. Sense
aquesta cansa. el Renaixement i
el drsenbriment d'Amèrica haurien eslat catites d'engrandirnent.
•Snf la eatguda de bisantf en poder deis 'lores hauria
eslat causa de decadencia, no
mai, però, d'enrunament:
Ferran Goldevila
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DE COM L'ESCOMESA D'Ele
L'AMBO 111 ! SALVAT EL
SEN VOR RAVENTOS

•

CARRER DE DARDARA, 1 11

El senyor Raventós Ira esdevingut
borne tan popular. que cap ven, remar
o fressa que s'W retere;xi pot ésser-tios
indiferent.
Per aix6, només per aixó, tosen/ recollir una Cal que ha arribar fins les
nostres andes. Sembla que el governadar ha estar virtualment destituit pe!
Govera. La causa d'aquesta destitució
no ha estat la iniestió social, ni la
nitestió • politica. Ha estat—aixl ho fan
córner—la qüestió dels transporta unbans.
Us estranya, oi? A nosaltres tarnbé.
El marques d'Allumemas ion yelvertit
que el governador de Barcelona anava
arccocar l'acord conshorial fent la concessió del servei d'autómnibus a la Companyia General d'Aut6mnibus. El marques d'Albucemas no ho va valer creare; li va semblar massa fort que el governador s'incorpores al grup de romeatics admiradors del servei Iramviari
Barcelona.
Van pasear uns dieS i va venir la
revocació anunciarla. Davant aquest fet,
el marqués d'Alhucemas es va rendir i
va disposar-se a cridar a la reserva al
senyor Raventós. Només faltava cercar-li substitut.
Mentrestant va sortir la carta del senyor Camb& fent al governador la gran
escomesa.
Aleshores l'Allnicemas es repensa. Ver
dimitar tl governador podia semblar
coneerl'r un exit al líder regionalista i
mantenir la seca preponderancia a Catalutlya.
Aquesta circumstancia que p olla isserli adversa, ha estat ta que ha allargat
el, dies del senyor Ravent6s.
Ahnenys aixi ho contera..

BIS
Duran/ una representació de les Alegres contares de Windsor, a l'Odeon,
de Parl e , una actriu cs cregué en dret
de bisar una tirallonga de versos, aplaudida que loa yero la fi del primer arte.
Fermi Gemier, que és un director cortes,
no digué uni mot; per& terminada la
comedia, com que els picaments de mans
m'en generals, m'ida l'actriu vanitosa i
molt simplement li digné:
--¡No us sembla que caldrà repetir
la representació?

legi.

Després d'haver trastocat terribletnent totes les cobres, se nenaren deisant pertot grans retols amb les inicials
d": Iltir institució.
No cal descentre la indignació de Is
¡o y es deixebles de la "University
llegc" quan lii arribaren de bon mati
pzr fer llurs classes. Atta d'un pel que
no linxessin el vigilant de nit i es conjuraren per venjar anal th terrible
a front, inunrlant el col.legi rival arnb
mangueres d'incendi.

•.•

La vida Cacee/ona l'angi's ftorriov
la trobo, en cene aspemes, certamen: admirable de tan extraordinaria. Els e atalana, • perö, no li palta) estar gens dagraitv ; g örrs" fou a.olt injuot amb In esaltres, injustfeia que el! mateix ineo tard
eanfeasa, penedint -se &l'a y er blastnat grollerament la parla catalana. suggestionat, ecos dubte, per les lertures re-mita
de George Saud. aquella dona tan acresfreuCtiea i isupietosit en les hores
despit cura suau, umuyaga i gatunaman amorosida en los de houattuie.
l'out constar, aposta, que aquell anglé9
I ra g pkunat i avivar en terra este-my-ola,
eu la aual pansa multa part de la ir-va

rida aventurera, fou un ene d'adaptneiú
perfecta a la parla C costunis de laegent
de Ire ternes mentrals i meridionals de la
Peinas:uta. Nie gil no batirla pogut sosa:lar - ti la sera estrangeria ; tan autntieament inadrileny semblava ficat a la
Porta del Sol de la Vira de l'Os, com
Irma MOL dele barris sIl Perchel o de
'Friana en mr seveg xerradisses pels carrera de Malaga o de Sevilla.

Jo l'adiare atrIl bocue.pel ata t'errenttsaim apostoiat en favor d'un
Ja turben, de quin !libre es tra-ra e la
llfblia; si 1,5 la naturales ' religiosa d'arimet no la faig entrar en la me ya adral-

raeló per muten.
Borrow, ultra e.s.ser un homo de fe
molt viva, Crol el gran amic, l'tntim muie
d'un /libre. el /tutti en Ira seves maro: un-

assolir rota una mena d'odor de
cosa humana viren i un eert glatir COrdial. Ell el tradul qui sap a (piantes Ilengpra,7- ädlme el "caló" deis gitanos — . iii
'li 4014 mil talaba, formen i tamanys, ell
el repara rata pa beneft entre ela
i la pobrissalla, fent-los almendro de

gir en les sesea 14gines, mostrant - tos
Pues belleses i remullant arnb la frescor
paraula. divina Ilur anima //mienta
i aklorida. Dones aquest te el catre mes
albirador del . fam6s an g la i que ettl merela toles lea simpaties.
e do arce que a les darreries del sea
.apoetolat Borrow arribi a ~fondee lea
eapeciea, perque quan parla del "sea ruin," ja no lio fa en un par senti r, re/1.
giss, sina en un fort sentit harma, eran
si :opten llibre loo un fill engendra( per
Era el !libre en si. aquell llibre i cap
mes, amb fesomia i tirats propia, qui el
(era rolar pel alón rdtandrtuant les (wIDO-

dai s bon time i pensar en la seva patria. / Cl qual sufrí armib gust perseencime:. elin t., insulta i eneamerainente.
Per ceda un que li prenien els set, pe,
s eg rli r lors ell en treia mil del fons rie les
""ves arqUes ineallaaribles: si aleen era

lineal els nitres encara he eran ,,,As r al
son especie era beli i amable, els anua

que apareitien no mellen pan temer mea
aquest sentit luirni de l'apostnlat de
Itorrow el confirma - el 1. .4 —aparentment
evnItradietori dele sena efanys de ' g racia reli g iosa—que el sets 'libre. migrar del seu rost insiznifiennt, doe o tree
rals. n el donaste m..i a t'ami de res.
I its que ell colla en , / a gen ', ha g.,"
rtddlss'tna i desvalguda entre la qua! amb
prderitteis co nutria, 1'2,1qt:iris AM; POC
neilt dolor perqurl ata! li tingurtrein
tnós d'amor i el guardessin ami ny/a euralk
Si no el podien pagar amb diners que ho

fes, ln ainG espéele: ell ho rteeeptava tna:
Inat.mli ,ivada. eetatge per trua nit,
min draddimi frugal... De veg.ades. DO
Ghstant, el ümlia de hulla rana: eran ton
apóstol !l ela pel que es trobava.
IT
A Cattdun Sa ara ens m olminia un Imme

Borrow, La Sera aparici6 a l'hora
Prestan seria caut un hl providencial que
a sy n Yal a ri nn la /d'Ulula pleniluil del
tema s . Ara ens caldria l'apústoJ na (l'un
/libre sol, sitió de quatre, de les nostres
quatre grana svmaiques naeionala, la din:s /. a de les titlals a grateient i a /lesdir
lindria segaran/e:u Inés efieneia e n un
any que ne pas el mig segle que perrera
ele peediqUest, esearamusxen electorals,
;wats patriMien i artielea de <Mari, pern oqs seria el revulsiu niOs iinérgie que apil-

e/trían damunt la (ara viva de la postra
eatalanitat.
No parlo de llar varar eultmal i Unge/1.0/as. .1queeta valoracia teants ha quo
Cm feta i ponderada derwlament. Parlo
‚In hIjir valor educativa i eufortidora, com
sari benamonis meotratge de nacionalismo. Es molt <en. per diosort, que
el cuitanta per eent deis catalana no A•ti
(la

NIIIIL NOVUM SUR SOLE
El professor Aurigemnia, parent tal
cegada del que ion organitzade r '11
Ball de Disfresses dc Novetats, lea dirigit les excavacions d'una secció del
arree de l'Abundància, a Pm-miela.
Ha arribar a la conclusi6 quésnquesta
iellni ciutat sepultada per la lava fa mil
vuit cents quaranta quatre anys, devia
esser molt semblant al Nàpols d'avui,
Efectivament: a Pompeia lii havia establiments idimlic ." als cales, orgull
la riostra civilittació. El profe3sor Amigamma n'In descobert tm, gairebé intacte, amb les seves ampolles,. els seus
vasos, cls seas gerros. Tot estaca a punt
per servir el client. Adbuc, en el seu
lloc, ha estat trobat un perol—l'equie
valent de la cafetera—on es conservaven les begudes calcines.,

«••••n•n•nn•n

EL

saben ni un burrall dalisMria de Catalanya. ineloent - ld a tutti/un en aqueot
penentalre, alta i bailo" 'lomea de 'an e-ra literata arriates, adbue mestres
de minyons. Abre fet parada/tal i dtscon,rtaur es q ue. de regsde ', els
exaltan' patriotes, solmetot entre el ¡os
vent. sÓn ele que mes la igateen lo' nosra histúria. Es clar que el mal ja ve de
Iluny i te les 'mete molt fondea; perfi,
i.o . rä alzó que deia una proca inós que
l'amor patrial és tan instintiva coa) l'arnor a la mere, lligam de bring, airee, 16
misteriosa de la terra que IS polis de la
raga regada mal, la suar de milers de gePme, aquestd anee« d'amor ineoneclent no eres ha de planee ni ens pot eamenya . ngue a Maga a aquella qui

per llar cultura u estament ereuen gasdir veta significad.: sra -tau, 1,a ildra
alnada mai la duda tan ben arrapada
pit o= guau més la unleisem en perfeeeions i defeCtee.s Mentre no es itist,
ella LIO passa de ser com un ideal que
emir aúna desficis; pera (plan . ja 1, 5 n.ta
'uot.tra en tes i ánima, en ro:ene:es i sentits i en la intinatat meas mostea tal ..oul
As, aleshores l'ideal pren taima i ea
torna una noca vida que es fon ami) nosnitres en una estreta abraçada. floreo,
Dial mateii lis de ser la nostra amor per
Cotallinya, una cosa ben humana, ben
iordial, un abrandarnent de leo nostres
entranyea, una abraçadd ben forta en la
intimitat de la nostra conseieneia.

Molt s'ha fet i mott Co, ha confito, per
difondre el coneixement ele la histaria de Vatalanea. Pub, do ha estat proa
ellerte aquest noble lineal; no n'hi bu
pros arnb qué ' ada dos''per tres dorgaaneja a eorre- coits corlamos infantils
atol, reeitacions de batalles Sfereidores . i
els eonsegfients rama essepeats i els regalitos sie sanguinera d'un, herois
çrure i eoberts . de ferro. Tot nixó
inolt
fred sense el degut fareiment 'espiritual
alza sol es ami un eseenari hutt sense
In calor de la rrU entonada i ml morinionf dels actora que dignifiquin la rolorairm d. les bornbolines, els Ilampna
pe g a grega i la molsa verde de les estu
peludes.
•

Avni la lasen - eatalanitzadora de
ser 11W3 intensa, mes eontinna, mes perBelios/f. Ido toril a dir: eso val un altre
Borros. , de faisa apostólien, d'esperit
ineausab/e que vagi escauspant a fuimostes pleues per tot indret i'espaes de Catalunya leo notores grano d.-migues nacionals, seguint casa per casa i posantles en les mana de cada randa per tal
que en les. hores de bon paosar, en els
Ileures ensopits de len t a r de, festrres , en

el vaga del tren en ele dies interminables de la convaleseencia, teuint-les a l'abast ela prengui la santa t'orada d'obrirlen i posar-se a lIgir clii, (pina instaut
1:0Ad benavinn! Agiten heme ja ea nostre, l'esperit se li desvetlla i per Iluse
que sigui els seas ulls, a poc a poc, unirann afigurant la pie imateeria .d'una Catulonya que va naixent entre ° R ela j a i espeterneels, que «rimo, que e$ torna joyo,
plena i aasaborida, que s'escampa per
la plana i tramunta després una Mnutanya i una abra, cual s'endino' en ha
mur i ei, mig pretlys ,913,1 esta de
forra san, infanta una filia rota TOSea i
nah ra, i
d'ealla, a l'altea vota,
n'intellta une olios i ene all va

&Ira cucara, a les quals les alletn amb
la doleor valenta deis hiele, pito ufans i
les enseuya a confegir, a parlar, a cantar i a reme...
Ilaurfetn de cornençar pels infants, 0Mplint tui aquello albees totes les . ,coles de Cataltinya, maldzonent y.' -asna
si Mro no, pen)11;. › la canalla ü.. les liorea
de gatzaira sets :instilo poi cap. 3101is

d'ells se'n salvarieu, eregueu-ho, perqué
uu (0p fet el manyo, a la r í.lirtua Ii vindria l'aewlit de saber i de ronéixer
qué Phi San fet. Altrament, i no leo dio
U' broma, vaHria mes un frene al eap
llame de sal , et ,,,Ileia s ataSaldes:111a Un, no nae Ira fr,la
nahrega i atoran, que deliren en nesperit
del relit em--,zar aquello "Libros de leetrua " i
"Tesoros de la nitiez",
i entortolligats eom una barrilla , l'enríen) de fer, nimbó. amb els nos•

<1111,ea alai, nr

tres fills el :auneis que eta anties baleare
feien amb els lloro, ala(' és, que a l'hora
Um- llevar-se els donaven un l 'ora do pa
i /a to p a amb la nona/ s'llaeienn d'afansar
el re, apte de tot el dia. I.a tuna que dr
antinvi harem de posar a les mate,
dels nostres Cilla ha de eonsistir en
tac , boa eatalans. 1, quins millors erre
les ilustres cróniques ami, les quals sal/asir/muelen a bandejas. de. !hm esmeril
Ir( el que no l'iudiés una 'Mira ben forla i una substäneia ben red:e:Jun. 7u ea
talana? ['reman exe • male de so que fa
Madre oinb Quixot i els versos paIr;Can-s d'aquel! Dén-le-faei-bo de Sinesi Delgado.
Tenim una beneinCrita Associació
u --roca ihm- l'Eusenyanea (laudaste; tenim
luna

F1111411cidi

g, " lo yunto, en el remit abono indirai,
fan tas - a inolt noble i feePetle, pena que
fld pot arribar ben l
fin:, el 010ii
la raga. Ve). rol, dones. qui ara n
toea crear una abra fundaeiú que
Iren fi exhusiu fer 111 12 groNsa i ettut
Iota eseampadissa.--emn tapien qui 14 ni
en.terra reme;-1r•
1/atan/MI'', nlitjAnçait/
culivions prpulu, Ire
fimo rpti ir,-balli ato l , fi tan tuse:Jaral/
ardentrasima que no pari fina qur nada
calala, de imites o de nimios. tiessedai

/ira

GRAMOFON SUBSTITUt
DE LA IMPREMTA
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LEDUCACIO ANGLESA
II-un ha discutiu mole sobre e/s sistemes .treciacació. Els si gtemes continentals tradicionalment s'han preocupar de
la intelligencia i han menyspreat els
interessos fisics. En canvi, els sistemes
anglesos han posar per damunt de tot
Ja formad() de bells tipus
raea.
En definitiva un harn no sab quin
sistema és el millar. Es indubtabk, no
obstaqt, que un adolescent encaparrat
pchs probkmes de la ciencia. de l'art
i de l'amor, és a primera vista mis sa
que im altre adolescent preocupar a poder tornar el cop de puny dels seus
companys de classe i a entrenar-se per
fr un bon paper cn un partit 1 . futbol.
Els anglesos porten a extrems curiosos els ecos principis d'emulació baro!M'ola. S611 famoses les Mines, a p itones francarnent hrutals, entre els estudiants d * Oxford i d Cambridge. Na fa
gaire cls alumnes d'un Coliegi situat
a l'E s t de Loncfres , msallaren silenciosament el reixat que volta l'imponent
edifiei tle la "University College", situat al centre de la metrópoli.
Els minyons assaltants, tots armats de
pinzells i oras de pintura, es posaren
tot seguit a empastifar de colors cridaners les parcele, les estantes, el, fanals, i fins els arbres del jard del col-

Full de dietari
Els públics de les nostres latituds na
estimen gaire Bernard Shaw. Amb tot,
aquest irlandés il.lustre és una de les
figures cabdals de la dramática contemporänia. Es original i, de més a mes, té
la pruija de l'originalitat.
Adés ha anunciar la publicad& de lea
seves memóries. La cosa, en sí, no i3
gaire original. Del segle XVII enea., fe e .
unes memóries és un exercici corrent.
Quan podkm temer que se canana a
perdre el costana ve la guerra i les mem,Sries tornen a estar en yoga. Des del
Kaiser fins a Monsieur Viviani, des del
preceptor del Tsarcvitx fins a Monsieut
Paleologuc, tothom vol vessar pieblicament el sac deis seas records més q
menys veritables.
De tota manera, dMs la vulgaritat
del fet. Bernard Shaw será absolutament
original. No Inri unes memóries yulgars; d'aiztó en respon el seu talent. No
les publicarà pels procediments tradicionals; d'aixó respon el sen propósit
•cle fer-les gramofonejar en lloc de ferle: imprimir.
Les seres memóries, recitades per una
veu clara i ben timbrada, seran reco'lides en trenta piaqume de gramolon
venudes dins una capsa fabricada ad loe.
Será la primera cegada que la lile-.
ratura utilitzarà l'invent d'Edison d'una'
manera digna. Es possible que l'exernpie de l'autor de "L'heroi i el soldat",
faci . adeptes i neixi una literatura oral
al costat de la literatura escrita, reina
i senyora d'ença de la impremfa.
Despees de se,gles, la ven humana recobrara bona part del seu paper de
propagadora del pensament, amb un .„
enorme guany d'exactitud i de torta
difusiva.
El gramofon seguirà la vetusta tun-

dirimí que va des dels ramodes , els
bards i els aedes, fin: als actuals re<itadors de romanços.
Carles Soldevllal
nerrezs,esstnnseans~~~la

Converses filo-

lógiques
mot espanyol oído ha prahlt una
pertorbació en l'ús dels dos mots catalans ordla i oída, restrenyent ra signi1 i coció del pritner i • ixamplant la dcl
segon.
Orclla (corn el francès oreille) ti
diles significacions concretes: la de
"part exterior de l'Organ de l'oída" i la
de "(irgan de l'oída"; en trair ks ore/les /largues, té la primera significad();
irr Xiular !es melles, té la segona. Oída
(com el francés °tac) és un notn abstracte que vol dir racciú dahin" o el
sentit amb que copsem els sons": Aix6
fu, arribat a oída riostra, Tenir Echdat
fina. I en català (com en francés arena pot usar-se per 9ida (Tenir l'orella
fina), Iteró no oída en lloc d'orella (oída
:atenta).
Nosaltrcx, a m a. no solament tendim
no usar mai orella cn cl sentit de oída.

sinó que tendim a limitar l'extensió del
mm mella lent-li significar imicament
la "part externa de l'in-gan de Tolda".
I aixi ad/tetan expressions com oídio
iNrerna per orella itat.rna. i
a
oid ,s ttosti.,•s per Arribar a It:s nutres
(Pot dir-se Arribar a oída „ostra, nO a oídes ttortres3
Oidd, derivat de oir (com sentida dei
sentit. fugitht de fugir, traída de trair),

un nom abstracte que no devem usar
tnai com a sincinim dc oído significant
Fórkaii de l'audició.
P. Fabra
all111111113111111.1111111111 MIR1111111n1111111

La situació a Europa
contmuen esscnt de gran actua-

litat els darrers successos d'Essen. En cl diaii comunista Rote
Fabrix la fraucio comunista fiel
consell d'Explotació do les fabriques Krupp publica una denlarack, cn ha qual es fa responsables dels successos als nacIonalistes i es justifica l'actitud de
les tropes francesas- Els quatre
directora de la fabrica serän jutjats pol tribunal militar de Werden. Continuen els sabotatges I
el descobrünent d'organitzaoiona
secretes.

t

nost r1

aquella Ilibres en ele quals ninr.nneut n
pur 1 n•
11 n ;:ir, a parlar i a
catalanes(' i 'use • III/ col) nagi Comerle:
M' imantan el passat glorias del mete,
lirsbalidili el me. leal Nrqd. Gen
glatidor perqif, ii entri la o dém j a la:
ra, coM un mirad.' adaredat , de l'ave.
nir mes gloriaa (Ole n`1 deatt te nssen n
In! a Catalunya, lit qual atIn ditt 1:1
¡'ere del Punyoh-t, "es tara 41.1 ( u peblatla de Ileysitat".
Joan Santarnarta

Es relean nous dctalls de l'exe..
coció de Monsenyor Butkie•Aicz.
Els extremistes russos amenacen
are augmentar el rigor a cansegiUmcia de la Indignació provocada al rmin enter per Ilur.
actuac14.

A Tirana. el Congres musulm&
üenidit reformar ta erdig16
suprimint tot el caràcter orlental dels ritus, la poligamia, le%
ablucions, cte., etc. Es con-slieren aquertes deoissions com
començament d'ur.a revelen:In 04
el món
ha

Na n'oil, lord Carnirvondia,d;

▪
▪
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772 INANCES 1 COMER G
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VALORO QUE RO ESTAII INC1.0504 AL
nuTLLErt 9F171 41 . A rnseurr I 53
e0T114E 13 A DOMA

del 5 d'v.bril de 1923

Bonos Tetta. Exposleld, 6

Fe,-5iú /Fallir va 4•eaer
i espectachi, estaut quelJamo (Mit . I01-‘ ele teto:. u g..eszal.

maree:oha Treetion and List
7 per 100 1021;
Llar" oam Tacos und L1gd
7 awr 100 Preferente,

e

o

.1questa tluixemt es ove.. 115 2.10 ä 1.1
,011tie* llamara 1de dobles que l'atetad
lEovere ve desenrotIlan; i al Censen d
ministres que ha de celebrar-se avui, m.
*1 total ea dio que es decretará: la disoluz
*id de lea Corta 1 ea les eireapirstänoies
Schals co ven que el rentista i ronceo -

.
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Catalana Ou ElectrIcitat

41:alial d'Urgen
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•
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Donan ESTRACCEREI

•< Frenes, 43.

•
2den.1.13111F505, 120.65,
3deno. belgues, 37.
Llitlres, 3053.
3285.
1961ars, 6'53 1-2.
;tildares, 0001.
3orones, J13 01 1-2.
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BOAS'

Banquers
BITLLETS
Francesas, 4240 per 100.
Anglesos 3040 pessetes,
Italians,4 32'50 per 100.
Belgues, 3030 per 100.
Suissos, 120 per 100.
l'ortuguesos, 020 pessetes.
Alemanys, 004 per 100.

NOT'

Obertura Alt
lela
Tau
• • 9293o 72'8o 72175 72'75
14 -1255
7215

,

..
.

Alfons, 123 per 100.

.

C

INALIGURACIO DUNA OFICINAi
Mir, a Rs cine de la tarda, va tenir
lloe la inaugurada del nou local que la
Calva de Compensada de Banquera ha
llogat per establir Ilurs ofieines en un
&lo &parlamenta del Mercat li are de
Vulors (Lioraf).
A l'esmentada inaugurada bi nosistiren un bou nombre de banquero o liare
apoderats.

j

Mercat de Llotj2
45'50
4450

41
4350

CARIBES
Cran torea

klosnya •
Blanca extra
Corren
superfina superior
corren
"
Vagons arribats; Norl,
21.
Alavant, 2.
•
Complot Termo
FE. 011. groc
,s+.8
Blet aß necn s a ven).
3/'75
• (Mata non)
37so
Civada Extremanura
38
tala
36
Favea Prot
"
41
Valencia
63
Favons blarroco,
65
" jerez fins

In t

G5
64

41
. ,

•
canana'
Herts
Titus
loto aqueas arene &en Det DIO aolla
1 per merearlerla obre carro. eip;
55
Garrofa negra nona
Esterera
Portugal
•
Bola
II
/ 7 14
Baza
Natiorsa novas
150/4

g

4.041

L. màquina predilecta

A 13 C i D. el número 10 per a la
sèrie E i el número 1 per a la F.

1

90 car

g .

ters (8 mes
que en les demés
marques). Construo
ció Pulsació
suau. Per a coneirer
teta els aventatgee
de la CONTINEN-:
TAL, deznaneu-la a
prova a
ORSIS, 8. 111.
Balmes, i2
BARCELONA

1
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Si va veure la meravellosa pe1.11cula
ELS

TRES MOSQUETERS

1 desitja com es natural, admirar la seva grandiosa continuació

MYS DE sprI gs

•

que es superior en interès i en luxe de
presentació, doni's press d'acudir al

PATHE CINEMA
a

on actualme nt es projecten els dos primers
capitols titulats "El Fantasma de Richelieu"
i "El Torreon de Vincennes". Aquests dos
capitols noms • es projectaran fins el
diumenge
O

••
,

a.

•:
4115`.

UI
•

eueuuniumaulaumunauusaulimumusumumunswerlun

Cambra Internacional
d'Intercamvi
El proppassat dia 31 de març tinguk
lloc la reunid ordinaria eurresponeut al

y

mes passat, del Consell de (l'o era d'aquesta ilastittiviti, sota la presidencia de
l'eseeldentIssim senyor Josep Malsana
Itof.
S'obre la sessia a les.cine de la tarda
i el secretad, senyor Galceran, Ilegeix
ruda de la betibiö (hurera, que fon apeoNada ea la ama totalitat, dunant seguidament cumple la Direceid dels diversos
serveis fets per les secciono n'Informa44,1, Intereami Comercial i Departement
d'Ultramar tant a senyors membres d'Esnansa itestrangera com a nitres eas.1% no
adheridos.
S'autoritza a Tresorerin l'abonament
d'algune
faetures de febrer i
i ae uidament el director, En loan 1'.
1'/,bregas, dalia connote als senyors comenera de l'organitzacia, en eand. ele delegats locals, ele qu'ala truits s'Izan es-

:

g

g

irencht ja a 'tocar.
Son sotmeses a la considerada del
Consell algunes propmt,s ¡le qlialquo,

mimbres, les quals, presa els tràmits resbn atImesos.
Aixf mateix san ratificats els nemeBomonts de delegats generala feto Pe 11,
Direceia duran el mea de utarç; dotze a
Penfasula, non a l'AMarica Espanyo
la i ata a Filipines.
Es eligeis ana Ilttra de la Direcda do.:•
la Vira de Mostres de Ida agraint a la
Cimbra l'enviament &legal. especial
lb Josep Marta Abat, durant els dies
de }'ira i es dolna eompte de lea impressimia mes-Andes pes nquest deb gat, are,
n Innt-Ne donar un vot de gräciea al senyor
Abat per los seo-ea gestiono a la Fila
de Ida representant la Instituei5.
1.n seeretarla dolna eompte d'haver mor
vot un ofici a l'exceLleuntessim seoyor
ministre d'Estat en el mmtit que co ro.eulli una queixa de los moltee que la
1 )elegaci4 Central de la Cambra a of,„_.
to rep a diari sobre els entorpimento
rior CRIISit al comerç en general ?a manca
d'un tructat romereial ciare loto 1308 mil%
es, que regularitzi lee funeions dintel
canvi entre Espanya i Portugal.
El senyor Fahregas informa als peles
eompanys de Cousell sobre la niaria (Uds
treballa preliminar , de l'Exposiei6 Per/Pa /en Dero-Amerieana, donant cumplo
les constante mototres de simpatia que
n favor d'aquesta Manifestnei6 rep In
arnbra continnament, pel Sr.
.crttari alunes Iletres d'adhesiorts de
la Península 1 Reptbliques d'origen es' panyol a ittnrica.
'S'informa tantbd de les respostaa al
formulad trames nls honorables senyors
casols de les Ileon/diques nero-Amer1

o

CCF1EALO

Vera

AFAVORIREU ELS VOSTRES INTERESSOS

Delegat per a Catalunya, N. PLA MONELLS
Rambla de Sant Josep, 13, 1. cr-1." To1.3670 A- Barr.81033

r

BLAT

Vecca ae

El termini d' inscripció fineix el 15 d'abril

celona.

.

o

Marcat intarnacziona) da! 10 al 25 da maig

•

.

Les cèdules de participaciú
s'han da presentar abans cobrament del cupó número 3, a
les oficines de la Societat, Passeig de GrIcia, 80, 10ts els dies
feiners, de 10 a 12 del =tí, per
ésser estampilladcs.
Barcelona, 3 d'abril de 1923.Per A. de/ C. d'A.-EI Director
Gerent, L'oís Homo.

la
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CONSTRUCDIONS I PAVIMENTS,
(Socletat Anónima)
.1c:,rdal a la .1 tinta Genera: Orclinitria d'el 14 de mer ç i ratiticat
l'esmantat acord per la General
extracedin eria del 3 d'abril el pagament d'un dividend do setze
pessetes en concepte de beneficie'
de 1922 a les accione i cedules
de participaciú d'aquesta Sociotat, s'anuncia al palie que del
dia O cle,1 mes correal endavant
estara obert el pagament a les
ofirincs de la Banca Arnús (Casa
Central) contra remesa del cupé,
de dividend de l'any 1922 o sigui
el número 12 per a les series

.e

tures, 12150 per 100.
4 i 2 duros, 124 50 per 100.
1 duro, 12150 per 100.
12S'50 per 100.
Frenes, 124'50 per 100.
I.liures, 3150 pessetes.
P lleas 6 15 pessetes.
ubk, 043 pessetes.
Mexiek nou, 12650 per 100.
Venesuela, 12350 per 100.
.51ares, 150 per 100.

Itero, .10$

PRODUCTORS NACIONALS

Anuncis Oficials

Contra rentesa d e 25
etiquetes de les que t%an
enganxades en el pot de la
rarina ladeada Ncsttui,
regalarà una preciosa nina
i un bon numerat per al
sorteig, d'una nina de groll
tamany. Aquest scu. LeiL: s'efectunrä entre cada cent
participants.
Les etiquetes pcd n presentar-se a les ofieines
de la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetuna, "al, Bar-

OR

q

I

surim_ram7.1-eumwm.,m......2===6-mmms

trasilenys, 055 pessetes.
rondan% 100 pessetes.
Peruano. 22 pessetes.
Pararznaia. VOS pessites.
Jarsonesos, 275 pessetes.
Argelins, 41'40 per 100.
Fazipte, 3040 pe,sevs.
Filipines, 275 pessetes .

'

Pera/ola Sevilla
Balranrer
14111

.

de oarn 1 de.
gallina. Alio
ment poderós per a persones de4
icades. E. Martignole, .Eseude.,

GELATINA

corloorrar-it a

P r (4
0.J

nonlania 2 S0 per 100.
Estafa Units, 6 18 pessetes.
Canadá,. 6'30 ms2etes.
Argentina, 232 pessetes.
l'ruguais, 5•15 pessetes.
Xileno, 010 pessetes.

ß d'abre de 19tr1

it

Obsequi de
la Societat
e ee,

Ilotandesos, 245 pessetes.
Grecia, 7 per 100.
Suecia, 1 00 pessetes.
oNruega, 1 07 pessetes.
• Dinatuarra, 1'13 pessetes. .

q

Blanral superior
"ho
" sopeelrat
•
tole

o'

Austriaco, 0141 per 100.

.

,

ES
- 170

:gnu. 0ral.
» Bel:mudez treta

Süler i Torra germans

INGRESOS DE I.A COMPANYIA
DELS FERROCARRILS NORD
ESPANTA
De 1'11 al 20 de març aquesta Companyia porta un augment en la seva recaptació de 5,79312 pessetes la ue en
les ClateiXes dates va haver-hi
any 1022.
•
Del primer de gener al 20 de març hi
ha un augment eta la icen recaptació de
2.54430101 pessetes vistes les mateixes
dates de l'any 1922.

7765
7152

al

TAISCA

0450
.5922,

6915
6625
435

Prir;es 1iC4
▪

6125

78
81

Atta/orca.
Pina Valtneta

7375

OBLIGACIabla

;Poros 1. 60clon55,1aGea
9. ser.
• 0.. Ecr.
4. ser.
• •
5. Ser.
:Anee/ala Pcr.,-;lona
fer1.71112.1 Barna.
Begrvla Ideciina
g.ndalesos 1.. Ser.
•
3.• Ser.
jatos. Va ue:a 16,11U.4. .1OdO,
" gala.
g/. B. A.
t..
48 • •
1.4
:14
• •
•
•
O • set A.
r• • •

i▪

81145

Pral novea,
btalforca.

DESPRES TAIMA

79
79

-45

Coro pulo,

p g

7925
7925

1203
•
190.
1905
1006 Ser. A.
1906 Ser. /I
1966 Ser. G
100 5 Ser, 0
1010 Ser. D
1912 Ser. B

AL-maquinas,

•

101(0

130
120
115
108
2H2
MONDE-Mi

Linuor.E.8 - TANCA
Cedules argentines,
Exterior, 73 exacte.
França, 71005.
Nora Mark, 40087.
E,itanya, 3049.
Solosa, 2535.
Holanda, 11S75.
Itklia, 9325.
Suecia, 1757.
I'ortugal, 253.
Aj geatina, 4301.
:Nlontevideu, 4337.
Xile, 3720.
9S000.
Co enha uen, 21455.
Yokohama, 2100.
Deleita, 8205.
Noruega, 25775.

5 rlairl Ge 12 2 3
ceute Interna 6 910
e.
Sattilor O Si O
%
• Amble.

01030511

Falle ntlm. 21.
Jeme •
1,
•
" a.
a.
ralous

Muros, 7100 dern,
Pessetes, 23150..
Pesseles. 23150 dem.
Urca, 7000 dem.
Do7lars, 1520 dem.
1- canes ociosos, 280 dem.
Mares, 00725 dem.
Corones, 2150 dem.

--

1/2
102
141
ha

» lo,

g

Canvis sobre •Londres, 709S.
Ideas Bélgica, 8010.
Itlent Eepanya, 23150.
Ideal Holanda, 598.
Meta Italia, 7000.
ldem Nova York, 15235.
Idear Portugal, Inc.
Ideal Suecia, 400.
Elem Sima, 28075./
Idem Argentina, inc.
Ievrt Pras11, inc.
Idem Gr¡ria, inc.
Itiem Noruega, inc.
Idem Dinamarca, inc.
Idem Berlín, 00750.
Ide/n Viena, inc.
Idem Praga, 4570.

Tutea

•

'f egona rus ibais: Alacant, 3 d'ordi.

Bennoeu O.
Sacra.
Mamut,
56
To ons arribats: Nord,
3.'1 de blat.
"
Alacant, 46

ldem ilispanmAmerieä, 19330.

SOF:51

'

BANCA C A NV1 VALORS
Ra mbla del Centro, número 1ii
Tal/tons 1230-1231 A

Itale
17
18 1/2
le

O

Tabaco, 250'00:
Sucreres preferente', 9052.
litem ordinkries, 4000.
CMtileS, 09 00.
Nords, 34,1.• .
Alimente, 38354.
Franca. 4202.
Mares, 3045.

g

.

II

Bomba Flore?.
nüro, 13,
•

Ideo fi do tnes, 00109.
Amortitzable 4 per 100, 9000.
Idem 5 per 100, 9605.
Eiterior, 8720.
Bine d'Espanyer, 584.00.
Mero Espanyol de Credit, 14500..
Meza Rin de la Plata, 23250.

• En les aecions inanstrials no hi nern
e
vist el negoci d'altres dicaz da Dure Fel fueras enteca lastant tvesin. tnolt ferenes les Filipines i ben sostinguIs ele Co".1entials, el, Metropo. quelcom flnixos i
dels autanatilets, tense negoci.
• les divises cstran eres ni voltants dels
oczanvis d'abans d'ahir.
•

733o 7320
73 20
72•So
escama, 72 80 72 9 0
h4e5
:Colonia/a t.5'oo 65'on
f. C. metros. it,S 168 53 1 08
153
154
G. Metro 153
3955
18acreS O.29'75 3975
12450
tunnbu2. 124' 30 125
Plhpn 2o7
20960 207
algas 116'75

II
quilo&

r

110 op.

Interior comptat, 7110.

.11s, mornott, ptdx la Borsa tots oabelu que
ele onolt voluble.
Fa les acciono ferrovikries no han cegalt compres de que, parlivenl Ja en
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SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

s

91.1CITAT

La

Política Crónica social E/ lector diu.;A:
-..--••••••n••n

MITING AL "PATRIA LLICRE"
Demä onrss, dissabte, a les cera (Al
vestae, al nou .4trneu Nacionalista de
i'Esveers de IEirampla, "Patria Lliure", (carro, del Consell de ( ent, 227,
xcenfra Casanova), tindrd lloc un mitin(' d'afirmacid cata lan a.

ES34RT MORAL CATALUNIA NOVA, DE VILAFRANCA

L'Esbori e:toral Catalwya Pißte, de
Vilafranra del l'enetb's, ha comencat de
juebliear cl sea Budleti. Sortieä
maiment.
Celebren, l'aparicid i desitgem
ba. t Sota mema, de dolita per eetitieter !a.
EL MITING DE "LA BAR-

Dia 5

d'abril de

• t. Situaeió atmosferica general, a les set del

Saal 1. (Observacions d'Europa. Nord d'Africa i
rebudes per telo'grafia cense fils
Baixels pressions al Noeoest. c1 .2 Fronea, este,
nent-se fins a Catalunya i Balears i produint phiges a les oestes occidentals de Franea i Nord d'Espanya.
Les altos pressions són a Es enndinevia i a l'At
läntie, entre les Ayeres i Portugal.
2. Estet del temps a Catalunya, a les 8 del mal!.
'(Ohservacions de la Nars:a meteorológica catalana, comunicados per telefon):
Plou a tot el Noroest de Catalunya, especialmeist al Pallars i a la conca de Tremp. A les altres

CRONI CA DE
CULTURA
1.CADEMIA DE BONES
LLETRES
En la darrera sessió celebrada
per aquesta Corporació, el se,nyer Josep Carreras i Bulhona
kliseertä sobre el tema "La módica en in Cort lo Joan I".
• El eonferenciant ten relació de
'Ja influencia de la música dins la
casia dele nostres cortiles-reis
dinastía catalana y assenyaladament en la Cort de Joan I.
Parlä de la institució del priper; Jos Florals i del müsies.
ingiere i ministres, que iLlustraren la dita Cort en aquells temps,
coto En Berenguer de Palou, En
Pere Selvatge, el zelebre Perdipeu. En Hoinaset. En Novallet, En
Go.ití, En Milach, l'arpista N'Armer, el !matee Sormandell, el tocailers d'instrumente Martinet,
*Joan y Nicolau; les organers Selabert dol Arquicr, el visiten Saltar, En Colirtet y'l cetebre Everli.
Dit senyor Carreras y Bulbona
done explicació de molts instrusnents =sienta de la dita epoca.
; Manifestä són projeete de pro
eentar un treball a l'Academia
sobre Everli y un , estudi de la
música en les Corta deis Reis Ca
ti. :0.
El senyor Carreras y Bulbona
fon molt fehritat per ses curio,15iSSilliS treballa, d'investigació
listi3rioa y artística.

comarques, cel núvol. Hi ha tempestes si Priorat:
Ahir van haver-Whi a la Plana de Vol. La Don,
peral tira máxima ha estat de 22. a Flix i la mini,
ma de 2^ sota aero a Pufgeertiä.
3. Venta superiora a Barcelona. (Sondatges de
l'atmosfera lliure a les 7 tlel mati):
Altitud, metros:
250, 500
Direeció :
•
,SE. SSE,
Velocitat m/s:
2
2
Plató de núvols a 670 metros

d'anar a una Federaei6 de la Pr-emsa
de Catalunya. l'Associació Catalaat
la Prensa fa e-e star (De te iniciats,
d'un quan temps cnci, els treballs per
portar a terne aquest projecte, el qual
ja es conegut per diversos elements de
la Premsa barcelonina.
Com a cnaseqüencia i amb el fi d'evitar que algun dia puguin atribuir-se
a la nostra Ass,sciació apropiacions que
esta molt Ihnly de volee eometre, anuncia expressament els seus propósits, reservant-se cl dret de portar-los a la
practica dins un breu termini.
CONFERENCIA
Deina dissabte, a les deu de la vetBu. el gebleg N'Albert Carsi donara
una conferencia amb projeccions al local del Grup Excursionista Mossèn
Cinto, Passeig dc Sant Joan, 113, desenrotllant el tema "La vida de !a erra ve del sol".

ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
Organitzada per la Cornissió delegada
de l'Associació Protectora de l'Emenyança Catalana de Vilafranca del Peredes, demà, dissabte, dia 7, es donarà
en aquella població tata conferencia de
propaganda de la Protectora, anant a
carrec del senyor Pau Rorneva i Ferrer.
Diumenge se celebrará, a la mateixa
població. un Concurs de lectura, escriptura i História de Catalunya, formant
el Jurat diverso; delegats de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.

DEL MUNICIPI

LES ESCOLES MUNICIPALS DEL
GUINARDO
. Tambe aquests dies s'estan repartint
Molt aviat seran inaugurados les Estetes falles d'invitació perquè es facin
socio de l'Associació Protectora de cotes de primera ensenyança que l'Ajunl'Ensanyanea Catalana, totes les perso- tament ha creat al Parc del Guinardó,
insta( lades en tres grana pavelloras,
nes d'Horta i Santa • Ea/Ana que es
ereuen afectes a la cultura de la nostra construits de neta Les obres de construccid cotnençaren el 30' de març de l'any
;erra.
Per la mateixa raó, la, Comissió de- pos na t.
Aquestes escales cataran integrades
legada prega a tothom que per omissió
hagi rebut la dita invitació i Ii n- per una secció de nois i una de noies, i
el
"kindergarten" per a escotare dels
kressi l'obra de la Protectora, en doni
caneixement, puix se li facilitará tot dos sexes que tinguin de cinc a set anys.
¡eguit la corresponent fulla d'inscripciO. Tumbé hi haurà un servei de cantina
- Segueixen fent-se cla treballs per per als deixebles que vulguin menjar
I a celebració del Concurs de Lectura en les diles escales.
Des del divendres que ve quedará
Escriptura, que ha de celebrar-se ea
°bula la matricula d'ingrés a les Ofivinent feota majar.
cines de la Comissió de Cultura de les
ARXIL: D'ETNOGRAFIA I FOLK.- Cases Consistorials, on es podrá adrecar tothom per soLlicitar les fulles de
LORE DE CATALUNYA
• Avui, divendres, a les cinc de la rara matricula i els detalle que desitgin.
VISITES ALS TERRENYS
da. continuara a la Facultat de PiloL'EXPOSICIO DE BARCELONA
sAia i Lletreg, el curs d'introducció
a l i Etnograf.a, versant la Iliçó davui
Abans dahin visitaren. els jardins i
-abre "El problema de la immortalitat construccions de l'Exposició de Barcede l'anima en les creences dele pobles
lona, diversos socia del "Rotary Club of
salvatges".
London". Els acompanyava el director
d'obres senyor Earres. Els visitants sor.IOCS FLORALS DE SANT VI- tiren altament ben impressionats dels
CENS DELS IIORTS
treballs i del panorama que des d'olla
Carien suptelori
es gaudeix.
rem de l i Excm. Baffle de BarceloTumbe va visitar aquella terrenys l'oficial major del Congres de diputats
Lo, senyor marqués dAiella, a l a millar
d i Espanya, senyor Gamoneda, acmnpapae,...a de terna lliure.
Novament ICCUrdall 9lle les como- nyat de l'oficial ele cerimónies del MuCal.s--eserites amb lletra Bugle:ora- nicipi, senyor Martorell. El senyor Gaban d'ésser trameses en la forma acos- moneda son t igualment satisfet de la
a y/cm del secretad del Ju- visita.
821,' keeees. AVIS
rat, Joan Povill Adscra, careen de
Es recorda ate contrilments per rarPlaça, t, Sant Vicens deis Horts, per
tot el dia 31 de maig, data que quedará bitri municipal sobre solars que, segons
l'ordenança,
el dia 15 d'aquest mes acaba
tancat definitivament el plaç d'admisSi&
el termini per satisfer rimport de l'asLe3 targes que es trobin en blanc o
nualitat corresponent a l'exercici 1923anib seuddnim, s'entendrà ppe cenan- t924, amb la concessió del descompte del
Celi el premi.
6 per mo. Els que desitgin acollir-se
• El dia de la (esta s'anunciarà opteaquest benefici, han d'efectuar el patunament a E surtida del veredicte.
! gament al. l'oficina administradora de
El Jurat quaiificador esla fr tuat l'arbitri (segon pis de la Casa Consisabrí:
torial), essent convedent la presentaciú
' Angel Guimerà, president honoran; de l'últim rebut satisfet.
També es fa avinent que poden satisJacint Lapona, prcsident efectiu ; toma
.Parta i Estany. Eudald Puig i Denlo- fer sanee cap recàrrec els rebuts de l'eslen i Antoni Dile i Bertran, vocals; mentat arbitri corresponents al tercer i
quarts trimestres de l'exercici 1922-23,
:loan Povill Adscrà, secretad.
a l'Oficina de recaudacid, Bellafila, 3.
L'AS SOCIACIO CATALANA DE
SIGNAMENT D'ESCRIPTURA
LA PREMSA
En el despatx de l'Alcaldia la reist
' Els periodistes de les comarques ca- sigilada l'escriptura de pagament, per la
talanes acaben d'ésser 'convocats a ena Companyia General de Ferrocarrils Ca1eani6 a Barcelona. No coneja la nos- talans, dels terrenys a diversos propietra As sociacid la finalitat de la renniA taris per establir doble
via i líala da:
gsmentada. Peló, per si el propósit Los de la Bordeta al Port de Laudan
-•
•

• •

RICADA*

1923

Per causes inveruntaries, Si, estat atesel míthtg erafirmacij nacienatis!,:
radical que, orgarritzat grap cataid
"La Barricada', har:a de tenir tlo dema parrar, dissabte, a l'Ideal Saion.

LVA UGURACIO DEL CE,VTRE NACIONALISTA DEMOCRATIC DEL CLOT
Diumenge, a les anee del mati, anzb
moatt de la inanguracid del Centre Nacionalista Detnocrdtic del Clot hi haterd
iota andició de sardanes; a la una de
la tarda, to bammut. al vial hi assistirail clereents
Cata1aNa,
la tarda. a les tres, torueia de fvfbal catre cls eloh del districie,
Sei in . C. Putee Non.

PALAU DE LA

CASAL NACIONALISTA AL

GENERAL !TAT

nombrja erep d'eutesiastes neciaE:lisies de la borriccla del Poble Non,
trobant-se aplegats al Café de rellenen

VISITES AL PRESIDENT

Colomb, conzkniren tot..inanernad creer
un Casa adecrit a ‘lició CutGland,
malgrat dels incomt,mients que (Lita llor
Li p ea-crea d'un !atol a bastament eshai‘is per oplegar una sala do conferencies i una biblioteca hibfica.
Ln les converses hagudes regn.3 na
Prsiti entusiasme, qurdant ttomenada la
Comissid que ha de dur a complimen1
els se%iieuts acords:
Reda- elar els EstaPult de l'Enfila,.
Redactar una proclama, per dirig:r-fa
a foi l els poblenx ,:ns que znilguin

Ahir va visitar al President de la Malt
comunitat: M. Deschamps, acompanyat
del senyor Francesc Martorell; el senyor
A. Rovira i Virgili; el P. Superior del
Manicomi de Sant Boi, Joan Esteltich;
el profesorat de l'Escala d'Infermeres
de la Mancomunitat i el regidor d'aquest
Ajuntament senyor Nadal.

ELS SOLDATS DE QLOTA
La Comissió provincial ha adreçat al
President del Consell de Ministres el següent telegrama:
"Acredite petició mares soldats de
guata que s'han dirieit a aquesta
siú, vega arnb gran interes a V. E. ordeni repatriació soldats quota 1920 i 1921
P er ha ver comatert amb exc . l. s els sen
compromisos i ésser d'exeicta justi-ia".
En resposta a aquest despatx el t.enyor
Vicepresident de la . Cantir ,a5 provincial
ha rebut el segiicnt telegrama:
"Acuse rebut del seta telefonema. Demano informes sobre l'assunipte a qué
es refereix i faig gestions amb el desig

que pugui quedar cemplascut aquen interés dintre del eue es iuteres de justicia cu que s'inspira el Govern."
EL SERVEI GEOGRAFIC
. LA MANCOMUNITAT
Pul servci geografic de la Mancnniunitat han estat presentats al Presiden: els
originals de dues noves hiles del Mapa
geogräfic de Catalunva. Son acuestes les
Mine. 17, Torroella de 2n Iontgri, i !a 3t,
Serás. Camprén la primera la letd:a de
Roses fins al ferrocarril ed França i
des de Fortiä al N. i Ullastrell al S. de
la segona Id entro-:- te:-mes de Serás,
Alrnatret, Masat'n,L.1g i Granja d'Escara i narcialment e, Mayals, Aytona
i Lardecans.
El senyor President ha mostrat als periodiates les peones completament acabades de la fulla 43 que serà posada aviat
a la venad.
Tumbé va mostrar-nos una prova d'entonació de la fulla 35, Barcelona, ele
treballs de gravat de la qual estan ja
començats i una altre prova topográfica
de ia fulla 39, Vilanova i Geltrú, els trehalls de gravat de la qual están ja acabats.
. L'OLIMPIADA DE L'ANY 1924
Com a membre del juras d'Arquitectura de la VIII Olinntiada ha rebut el
President ele la Mancommitat un reglament de l'Exposició d'Arts Industrials
relatives a Sports que organitzada pel
Comité (limpie Francés, tindrà lloc
París del 15 de maig al 23 de juliol de
1824. El "Commissariat General de Propagande" 30, rue de Grarnmont, Parle,
cuida de donar tata mena de dados referents a aquesta exposició.

EL DTZ. AGELL MARXA A
SEVILLA
El Dr. Age/I va anar a acorniadar-se
del President de la Mancomunitat. abans
de sortir cap a Sevilla on va a defensor
en el Congres del Comerç Espanyol a
•L'Iltiramatt, la ponencia eneperegada a
l'Institut de Química de l'Universitat
Industrial.
ANIVERSARI
Avui amb rnotiu d'ésser l'aniversari
de l'establiment de la Mancomunitat
Catalunya oneijara la bandera catalana
al Palau de la Mancomunitat i vagaran
les oficines i serveis d'aquesta carponació.
COMISSIO PROVINCIAL
La Comissid provincial ha despatxat
els segitents assumptes:
Exempció de subhasta eol.licitada per
l'Ajuntament l'Esplugues de Llobregat,
per a la instaLlaci6 de la Ruta' pública
mitjançant l'electricitat a un barri d'aque
Jis localitat.
Autorització sol.licitada per l'Ajuntament de Moya, per a emetre un emprèstit municipal de d0.000 pessetes, destinw
a la realització d'algunes obres d'interél;
palie i d'urgent necessitat.
Recurs d'alçada interposat ' per don
Martí Musachs, contra l'acord de l'
tament d'aquesta ciutat, de 3 de' gener
últim, pel quel es faculta a la seca esposa donya Maria Novell per a traspasar
cl Tloc m'anuo 531j del Illertat de Saat

.

,

POBLE NOV

laborar a l'obra del Casal.
. Cedlur-se de la reeerca de local,
comptant 'per a ai.rlf amb fajar de tots
els reunas els quals s'obligareis a acudir a les rettnions, Mal rom a abonar
les quantilats que se?: assi.gitin, sigui
el que sigui el sea abjecte.
Es /in vot de conflança als membres que rou.titucis-eu I Comissió, els
'quals sdn eta seqüents: loan Perturbe ha, Vireas Perece, Ertnengol Llobet,
Ricard Viees i Joaquim Costa,
EL BLOC CATALANISTA
DE VILAFRANCA DEL PE-

NEDES
/a renniti general extraordinaria del
Bloc Colalutista de Vilafranca del Peurdes, f,;ren elegits els senyors .1031,
Aleó, doctor S'ahelee Arniendaret,
Joan Escleroso, Pere Ixsenser, ¡ 'ere
Mas, Lisie Kifois i An .fils Sans, per
coustitnir el Censen Directiu.
Entre ‚ihres acords, fou pres el de
donar tal riel,' de tonjen.'nrics pilb4tes
i empendre l'etungelitzactd mnionalista
del Pettedes,

Art primera conferisteis ca-rd donada
dissabte vincnt, tlia 7, a les deu de la
nit, a la sala <tules del NM d'Art. E.s
En Paz: Romera qui té la eersanda de
dissertar sobre l'obra de l'Associacid
Protectora de l'Ensetayança Catalana.

Crónica iudiciäria
ADDIEUCIA PROVINCIAL
A la sereió ,nrintera ha comparegut
Josep 'l'erran Just, condenmat ja anteriorment per furt, el qual, trobant-se un
xic alegrat per l'alcohol, promogué un
avalas en urna taverna del carnet . del
Migdia. En acudir-hi una guardies ,de
seguretat per fer-lo sortir, va resistir-se
i ocasiona desperfectes a la:Informe
d'un dels estnentats guardies. El fiscal
ha demanat per al processat, la pena
d'un mes i tia d:a ..d'arrest, i la multa
de 12 5 pessetes.
Acusat d'estafa s'Ita assegut al hanquet, a la secrij <nutria, Josep Lavista
Olive, per al qual ha demanat el fiscal
la sanció de quatre nie-sos i un dia
rest major, a mes a mes de la indemnitzacid de 150 pessetes.

ASSENYALAMENT PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. - Concepció. Major
quantia. Josep Galtes, contra Tramvia
de Manresa a Berga.
Sala segona.-Universitat. Desalmci.
Antoni Cot, contra Eugeni hfontri.
Hospital. - Major quantia. F. Mir
contra Societat Saulashero i Companyia.

LA VAGA DEL METROPOLITÁ
Al teatro Espanya va cele/verse dimecres, a la nit, rantmciat
rniting organitzat pel Comité de
vaga del Metropolitä. L'acte començà a les [tau sota la presidencia del senyor Soler, del rana
de la construcció.
Ele obrera Ortega, Aguilar,
Ring i Peirú feren S do
tea 'Parada, atacatet la ea.:a
itormaeotte, concesionaria
les obres i les autoritats per
la scva passivitat clavara del
couHicte.
Ilota va censurar les antoritats per no haver intervingut en
les obres tes quals diu que oreretiren perfil i amerncen enfon-,
arar-se en alguns llocs del tra.Pete.
FI President va resumir els
parlaments, aeordant-se persistir en raditud adoptada pels
obrers i seguir la vaga.
Vade va acabar a dos quarts
de dolar. , sense que hi baques
cap ineitlent.
— La Dedegació dol ministeri
del Treball, Corriere i Indústria,
convorat les parts interessades en la vaga del Aledropolitä„
malgrat la fermesa aniti qué
sostenen les secos afirmations, a
fi de procurar tina saludó amistosa del eonfliete, ja que d'ajor-,
nar-se ocasionaria grans perjudiris a la dula!, i particularment,
als veinas de la Rambla.
CONFLIC'TE RESOLT
ha casa Miró i Trepat ha coe
municat a la Delegació del Mitristen del Treball i Indústria,
quc per hacer arribat a un acord
aruh els seus obrera en els nunts
que estäven nendents de seducid,
tia quedat resolt. el conflicto
que bi hacia penden entre
mentada rasa i els seus 300
obrers. Aval es ropendran les
obres quo aquesta casa consee
tructora tenia en cura,
LA VAGA DE LA FABRICA
"BUBI INDUSTRIAL"
Segona referencies ofíciala,
ebir eturnären al trebitH 90 /tomes i te dones do la fährica
-itubf industrial", no havent poeta ésser admesos major nombre per no haver- hi treball pro,
parat per a ella.

haixar de cine céntitps el preu

del pa.
Van demanar al governador
que deixes sens l'f n 9 . te l'esmentat
acord i que, per , -ronsegüeri', coa
tinues venera-se el pa al preu
actual.
El governador els va manifestar que la Junta drabastiments
mantenía l'atora i que si tq coneideraeutt ttJ Uni podiJil
ELS Esm p l.E. y rd DESPECTACLES PUBLICS
Diumenge, dia 8, a dos
quart d'onze diel 511:5' f, coleitrara
t n Imitó gee-ral de sol7‘S, la sume u'tat rremple.-ts d i os aeetaeles pnbljcz,.

pel dr l'Audiencia, ..secretaria del seny 91. gaSallovas.

CATALANITZACIO DE LES
PEL.LICULES
Senyor Director:
Al costaat de la campanya a fa-r
vor de la eatalanitziseiú del retols
dels nustres establiments, no poe'
dina empendre-se'n una ultra a'
favor de la catalanització deiscadena del dilema i del retolalge
deis filies?
Despiats de tenla de propaga't-.
da COIIIPM:11 de Ter-so irritant i
intolerable el predomini d'una
Itengua que no es la nostra en el,
viure (‘iutadä a rie n da i a Pae
eiJecia del patrietesL1 . O. 1 R.

meurzuuncisezterunaumumluzuseuelem azimumumegliv.
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Dissabte, dia 7, a dos quarts de deu
del vespre, grandiós initing, en el que
parlaran:

DELS JUTJATS
El de guardia
El de l'Hospital, secretaria del s enyor Rius, ha instruit en l'Ultima guardia, 23 diligencies, ingressant als caíabossos del Palau de Justicia, tres detinguts. A les once d'ahir fou substitnit

E. T. de Reixach

LLIBERTAT PER L'AIRE
Senyor Director:
Fins avui no ha passat de di-,
vortunent el veure volar per so-,
tire la etulat els aeroplans, perh
ASSEMBLEA
hom pensa qué succeirä el dia
COOPERATIVES que un d'aquests ocells, que tant
liavent estat aprovats pel Go- embaduleixen la jovenalla i ,els,
vern ets estatuLs pels guata grane ineonacients, del perill quo
ha de regir-se la Federaciel de corren, per* l'equilibri i taigui
Cooperatives per a la zonstruc-, estrepitosament damunt la ciuet de Cases baratea do Catalu- tat. Alesbores tot sera °aupar-se
eya ì DaTears , ha començat el del problema i apareixer una
vettartiment rexemplars dels es- torta campanya a la premsa. I
nosaltres progunlem: No seria
mentas eStatuts a lea etititas interessades que seln aquellos que molt mis profitós ter-la des d'ara
tinguin per finalitat construir i estalviar aquestes primeros vie,
rases per 'tus associats, cense Limes?
fi de lucre.
Tenim entes que a l'estranger
Dijous vinent, ,dia 12, tia- sois ola ija perrnús, ala aeroplans,,
drä lloc l'Assemblea de Consti- volar, de pus de un viatge, per:
lucid, el qual aele es co1Pbracit sobre la chi:d. Essen aisis molt
a restatge de la Cooperativa de rnenys bouie per a la vista, perd;
mo/t nsrls profitis per a la vida
Periodistes (Cernida, 13, pral]'.
del eiutadit, i entre una cosa
REU N/0 DEL-S CAMBRERS
altra creietn que l'ele3eül no
es dubtosa. Demes que lotos les
Aliattea", germandat
7eunbrers, fundadora de la quin- coses tenen rumet. Les filigranes.
ta de Salut del mateix ne » m, ce- i evoluciona, aquests senyors avia
lebrará reunió general ordina- doro que les vagin a fer a vera
ria avui a dos quarts de qualm e, costa sobre la mar, i aloshores,'
si entren, no faran victimes i real carrerr de l'Hospital, 13 I,
bran, ett tot cas, un bany
baixos.
pressió.
dones, esperem do les nos
EL PREU DEL PA
:Une visitä al Governador Ci- tres autoritaa que actinia el prec
els entleeeem i cl lacia!
vil una Comissiii de forners per que avui abans
que respectado
a exposar-li els perjudicis que
els ha causat la Junta d'ahasti- no esdevin g ui tragic.
E. Estrella
trienls amb el sets acord de re-

ANDIENCIA PROVINCIAL
Secc:6 primira.-Audiencia. Dos orals
per furt i rin incident per estafa.
Seca:, segona.-Oest. Robatori. Josep
Careta i un altre. Jurat.
Secció tercera. Llotja. Dos orals per
injUries i atemptat.
Secció quarta,-Nord. 1 Io,ssicjuji, Juan
Gasedn.-Jurat.

L'IMPOST, D'UTILITATS
Senyor Director:
Fonamentant-se en una serle
túncia del Tribunal Suprern de
mare 1924 sabenn: nque per
part d'alguns ins,peetors de Pim4
post d'utilitats, han comeneal!
d'instruir-se expedients troculta-r
ció per la larda primera del dit
impoet. per no Lavar deolarat els
fabrieants els safaris de contra..,
ntestres, majordorns i socarre,
gats r en tal forma interpreten
la (lita seutimeia que aviat con.
sideraran que cal satisfer utilitate per tota mena d'obrers que
uo siguin únieament peons.
Aquesta extensió do Isimpos0
d'utilitats es molt mis greu que
el gravar beneficis deis balanços„
ja que aquesta tributaeiis els nos-,
tres industrials no so la Deliran
de sobre, encara que einguin
epoques de crisis en qué es res
dueixin els beneficio.
No fora l'hora que ola rontri4
buents pensessin en coordinar
Hura estomas i es procuressin
un mitja per a fer cara al Fisc,
suplint aci a Catalunya, eo que
en les provineies espanyo le,,
s'aconsegiteix ped patronat dels
grans caries que testen en Stur
ma Levitar eta rigors deis_ insi
peetors de Finances?
Podria dir-nos algún dels di4
putats per Barcelona si As veri4
tat que els set professors mora
carilits enearregats de la inspec,
cid d'utilitats van repartir-se
durant l'any 1921 mis d'un milis
de pessetes, de la part de multes
que els va correspondre, sonsa
comptar lea pendents per haver-i
se interposat recursos que ene-va
no han estat resolts?
Ilt ha qui ()sigui eitar un exerm4
ple sen:blant en cap pals del miírti'
que set empleats de segon o te'ro
ordre de l'Administrazió pública
hagin aeonseguit semblants res
tribucions, tractant-se d'un
post non. amb !antes de qüestions dubioses i del qual encara
estem esperant la reglamerda.
—
eió?
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La indignació mundial
excita encara els ex-

' tremistes b ol xevi stes a intensificar el
terror
•
Riga, 5.-Comuniquen de Mas1. icen que els grups extremistes
4 han participat al Consell de Comissaris del poble que s'oposa. ven formalment a qué l'Arquebisbe de Petrograd, •Monsenyor
Cieplak, fos canviat per cap per` sona•
t, Els extremistes exigeixen que
Monsenyor Cieplak complexi
seva condemna de deu anys
presidi cense que els soviets faein zas de l'opinió pública euro-. pea i amorie,ana.
Els extrernistes han afegit que
k si calla s'oposarien per la torea
" a Falliberament o el trasllat a
restranger.
En uns mitings que s'han ce-

a Moscou -ells extremistes
atacaren amb gran vidéncia tes
nacions europees per Ilurs
veneions en favor de Monsenyor
lrbrat

;Ir:

Cieplak i Monsenyor Butkiewicz.
Diversos oradors feren constar que els eomunistes russos
respondran a les erides (t, la
burguesia mundial amb noves pro
Ves de la ferina voluntat dels
soviets de fer-se obeir i de no
permetre als elements reacteionaris aixecar-se del fang a que%
els ha precipitat. la revolueió.-

Hayas.
•

AL V.ATICA ES PERSISTEIX
EN CREURE QUE MONSENYOR
BL'TKIENVICZ HA ESTAT
EXECUTAT

•

Roma, 5.-Malgrat la
:cid de Riga al "Times" segons
la qual no ha estat exentat encara Monsenyor Butkiewiez, al
Val ich es persisteix en creare que
malhauradament la sentencia de
mort ha estat executada. Es fa
observar que Eerecució fou anun
ciada per diferente conductos.
per informadors absolutament
indrpendenle els uns deis i
amb tals detalle, que soinhla ex-losa resperarea que os tracti
d'una noticia falsa-Rallo.

COM FOU EXECUTAT MONSENYOR BUTRIEWICZ
París, 5.-Un corono tat de
Var› Ovia
.
dona detalle de la forma cota es va donar compliment
a la sentencia contra el bisbe
sup, monsenyor Butkiowicz.
SI
L'execuiriú va tenir llotsalde, a les
li quatre de la matinada, disparant-li el bulxi, per
darrera, un tret al ?art.
Les aptoritate boIxevisles s'em
portaren despn's el cal -e en
dirorciú deeroneguda.
Els periodics bolreviel,s pub/iquen el romuliMat
_afegint alguns paragrafs sarrasties. al .ludint principalmetit
als Estafe estrangers que einteresaren perquit mo s'exemtes la
senténcia.-Ilavas.

EL PAPA

NO TRAME'llt1 CAP
JOTA ALS SOVIETS. .11.1l,(11tAT
EL SEU PROFUND DOTítil
Roma, 5. -- En e I,: cerdas diprIoninties i ss'assoptura quo malgrat el profund dolor (lile Vemeinicie; de Monsenyor Itutvio..viez
; ha causat a Pius Al no
• balde que el Vahea tranieti pro
testa de rap mena al alovern del,
Sovirts•
0 S'afegeix que pel centra:a la
Santa Sean :ton( Mimen
la seva
obra de smairrer gen, 1.1 n ,atment
les víctimas de la fatn
cia i es littrilarit a observar una
actitud digna.-Ilaras.

SOLEMNE FUNERAL A ROMA
EN SUFBA'n

MONSENYOlt

BU 'EN I E WIEZ

1-b,rna, 5.---A poluneea d • oquesit capital os ¡adolorarit un attlemin. fui atol al sufragi dt Monsenyor mtl litt-wie,.
Insbo auxiliar do TArqueidelial
cte Petrograd, exertit al en rompliMent Muna sentencia dol tribunal de Moscou.-Ilavas.
ELS BOI.XEVISTES EXECTTLN
340 CAMPEROLS REDELS
Londres, 5. - Segne un legrarna tle Lemherg, els bolasvistes, avisats a temps del otovirnent que es preparava contra
ellas, han reprima una ir»portant revalta (le eamprrols
erania, aplican t el eästig anih du
ra sita Mis rebote, exoriutant-ne
tres 2ents quaran I a.-Havas.
DEU PROFESSORS RUSSOS
CONDEMNATS A MORT
Varsóvia, 5 . - El tribunal revolucionari dc Mosco» ha C ondemnat a mort deu professors
que havien ; butrent les ron_
C1011S de peras a la Comissió soviética designada per entendro
en la reevacuació poloneso -russa.-Havas.
LA SORT

DEL PATRI.

La

casa Krupp justifica l actitud de les tropes franceses
'

Els quatre directors detinguts de les fàbriques Krupp d'Essen seran jutjats pel tribunal militar francès de Werden
Berlín, 5.-En el diari "Rota
Fahne" la fraceid comunista del
Consell d'explotació de la Fabrie
ea Krupp declara que es negà a
aprovar el comunicat dc le'smen,
tat Consell, per tal cont en el ma.!
teiX es feia recaure la respon-)
sabilitat dels incidents sobre els
francesos únicament.

Les les seres conseqüéneies.Quart: Preparad() del moviment
nacional destinat a substituir la
resisténcia passiva per una resistència activa encaminada a
alliberar el poble alernany de;
reselavatge frances. - Cinquè-:
Armament del noble alemany per
a una guerra d'alliberament.
S'assegura que el doctor Cum)
En la nota que publica el sus-.
(lit diari fa ressortir les excitas- - no conlestä al Comité d'acció
les Associacions patriütiques.cions dels nacionalistes, Yacen')
deis 'vals fou mes que tolerada Radio.
per la direcció dele Establiments
krupp, declarant que ele-nacio: TRES DIPOSITS DE COK

OCUPATS
Dusseldorf, 5.-Els incidents d'Essen
ment amb el fi de provocar un
incident sagnant, i confirman t no han tingut fins ara cap repercussió
que els susdits elements, escam e seriosa entre els obrers de la Ruhr.
pals entre els grups d,obrers, ex-1 L'oeupaciii) de tres nous drpósits de cok
()Ra y en a aquests contra els sol - a I3ergmann, Waltrop i Konig Ludwig„
dais francesos i dirigiren contra no han donat lloc a cap incident. Encara que de mom c nt és impossible . preells raigs de vapor.
Arel) motiu d'aquesta actitud judicar la conducta que adoptaran els
deis elements nacionalistes, ter- i obrera regna tranquitlitat en les imelemina dient la "Rote Fabne",.que diacions dels esmentats dipasitsa-Ral'oficial que comandava el peilt
desfaearnent francés, en vista del
ESCLATA UNA BOMBA cor..r.n_
perill que corria, dona ordre
CADA SOTA UNA LOCOMOTRIU
fer foc sobre els grups, despres
Dusseldoef, 5.-Entre Wertka 1 Eetd'haver fe( une quants dispare a
wig ha ',datan una comba scaa de la
V aire-Hayas.
Berlín, 5.-Comuniquen d'Es-- locomotora del tren Essen-París, no
son que els guaira-) director; /le causant cap víctima.
A conseqüencia d'aquest fet han estat
les fabriques tiren) delinguts el
diumenge per les autoritats fran- aplicades diferents fancions contra el,
funcionaris
alemanys. - La població de
ceses, comparegueren (lavarle
del Tribunal militar de Worden. \Verdea ha estar castigada amb la multa
de v:nt milions dc narrt i Ectwing amb
Es ereu que el procés començarà
a Ullims do sctinana. La policia la de trenta milicns.-Ilavas.
Ra ncesa busca actiaament
AJUNTAMENT DISOLT
dos direetors que encara celan ce
Estrasburg, 5.--El presideat de la
libertat.-- Radio.
Ca m issió cte Gavera del Sau -re ha decreEL " p m-Tse:NE zErruNG- Ex- tan la disoluci6 ele fAjuntament de Wiebolskirtsait. La CallSa efe-puesta
cvr.\ A 1...ASS.1SSIt.V1' itfj.OEés la • següent Fa uns etzmla; dies.
Nieit.u. NoLLET I DI.1.5
marital Ajantament pretesna en un ia
FlIANCESOS
reist
•
l'tirCit") d lts tr tp.'s frant
Berlín,
5.-1.;i'.1..gan bel lirio
amb
les 1 - .1^U:3 i (ira i• ',dels pangarmaniatia; "Doma:dio
Z.eitung" invita el
a pi:0- ha a prajactar la creac'O «rima
civica per proteair e5s e;utadans c•
ceilir a la iletenciO itel
ctS exciaaios da5i er.il itars franca- • . •
Nollet I dol poiisonal diplomatie
trances. Esurio:
etab;net ney Radio.
t'alistes treballaven coraljosit-.

Laura sorprondre's si el poW._.
recorre per si maloix a repr e
que ha dt'lltallat en va". -salie
Aquesla exeilnció a Fassnssi.
rla 1 (lile fa el (liara poi

l e nir greue minemplimeios.
ti

Londres, 5. - Comuniquen de
Riga al "Times" que els soviets

CerCI“S

negura a aeredir a la demanda americana recaplant
riOari.i por a residir' als Es
lints 1 nils el patriarca Tiktion.
--Ilavas.
.1I.S ESTATS UNITS IIA CAUSAT
1 dIAN INDIGNACI0 L'EXECECIO
Itle 111ONSENN"olt Cl: I'letEWICZ
- PElt 'NO ItECONEIXE11. El.
GOVERN DELS SOVIETS NO11.1;.,tmEi1ic.1 N() HA PO4tET iii.:_
mAN.\ a .L.INtwur
NViishinglon, 5. - La noticia
( I . ; la Dalirl el( Monsenyor Inut5;iitwiee, bisbo auxiliar do l'Anturlt n shr de Petrograd, :Monsenyor
15iiiplak. ha eansat gran indigna-a; a fols (de Estafe Coits, eap a inaltnient entre els eatólios, vls
quals minstituttisten una minuria
moll important.
El ( j o y el :1 va rebre molles peI ivions pregant-li s'interessi,s
Irt . In sor/ de! Prelat, pan') tila
Sie] rildigat a declarar que la say a aoeia era inefiene.
Davant de la unänime protesta do TopiiiiO, en ole veroles uI-1,A, os «nadara que r . 1 reconeisainent d e l Goseril ti-le Soviets
tu -part dids Estals l'nits
f u, pialan/en, impossilde• - ¡fuiSi
rn
ti'J' n 5-i..
:..1
EIS soviETs oitim .r.;EN EA C(tLON ITZ. \ ( 1 11) 01:1.111ATOit 1. \ DE . 1.1.:,4
lt :.;1110M5 . \ RA NOONA OLS 1.'.1N V
llr.JI .5.111t AIO 1 . 1 li 1.11: LA l'AM
ales.tm, 5. -- La f gg i 'je 11121 (11.ix1
votante:a:watt desertes ellcr1/11,4 t aten-

tions tle la regia del Volara El Gormar
deis sovietS liti pros ara l'atta-11 de remad:Ir les f•solunt,,les rinitis apeLlant
al sist,na dle 1 1 colonit,an . iii. Amaste:4
reo:tras esta.% maneados I te tota mena
d ' elsoleills de vida, per la cilla t e r,sa la

n olOaltrariii VolUaläria na ha dislat eap
resultat, pula els ea:apenas dadtres regitm; es Ileglien a trasi:adar-se als eslaratats pian, «le colouitzae . i g l. Els So. it . 1 ti han pataleta una orare declarara
la eolonitzacia obliaataria, per a la qual
eosa es proeedira a una seleeti6 ell les

aislas riutals, tramen...tu-se a les regletas
del volea, adhue ventea llar volantina
.1r . liallitallIS 111/0 reNlill 'II di "anote. Abt)
srgons els andana 'ladra, ultra l'asantalgo de deseen:estimule les rralIS ‚-binte In. Aro/esta

tra

T1KHON

fracció comunista del Consell d'Explotació de la

ineurra alemptslAria con-

'lt p rinehris
m es chan c arais de la
Ilibertat indiviled , lis e.r . i.ait eran ‚ha.
,„„a „ a aa ha; . ,,a limitma afectadas per
la mesura.-Rtilha

NOTA. DEL COVVRN FP..ANiIES
A L'ALEMAN1' RESPECTE
LLIBEIZAMENT DEI. I'F.R101)ISTA M. LABOUREL
la ar/e, 3.- 1' -Inteaasietiant" din ica.
el Gavera francé; uit comraicat al G vvrn (11Matly l/110 l'itinerante:u prat
sivrat tlal periralista francas 'al.
rel no C. / satis Fe:a 1
serlarnent e rtcetlint la libertat defininiva a M.
!more! , s'acansegu i ria que fas atíijt rat
fctisems el periaaista alemany datargut en repressalies en territori rinna. Hayas.
IIA EST.AT DESCORERTA
ORGANITZACIO DE "SCIILTosEXCEIAR EA, ZEL, NACIONALISTA

París, 5.-Comuniquen al "Temps",
drs de Dussehlorf. 1;/.1C ha estat deseo/neta a Miden l'existencia d'una ofk.aia
de reclutament tic "salamos" expulsais
pels francetes.
Armests ex-policies eren traer/esas a
les fabri q ues ciar a treiralladnes amb al
Ir ti'^- c 'ar el zel nacionalista entre ti,
obrers.
A les fdbriques nur truballaven
"scluipca" han estar dosceherts dive r
-sodcument.rl/a •
majar Uta' 1 ftilitit , acirrrpatis-ail -i
pla per al repartir...cm dcis ex-pi•5'.a.
1Ia pegad c ompravar-se tama , •.
han estat tramesos pel cap da ni ac.a.
d'actual amb el pria5tre da !interior.
diversos "schupos" a Essen.-Ilavas.
TREP,ALLADORS BELGUES A LA
RUIIR
Brussel.les,
sortiren en direceit; az la Ruhr, 3 00 obrers bolea,
treballar a les fabriques alertara-rs
-1 lavas.
UNA ORGANITZACIO POSTAL
CLANDESTINA A MAGUNCIA
París, 6.-•Corrain i ,,. a de 31.4; ultucia al
"J'aire:A", que N'in t'escoben en aquella capital una organització postal clandon i "- fas auteritats s'han apoderal
d ' Un dtro'tvit d'uns till milions de marca
sellegs d e crirren i nombrosas saes de
correspan,:ètreia i piatans pastab ---flavas.
DESCO 3.RiMENT DE MOTORS
PER A SUBMARINS
Paría 5 .-Corma:5(1tnm de Manithenn
abs pm-jad i es que els franceses han descerbert a una fabrica d'automabils, un
motor Diesel de 20,nro cavalls i airees
de diversas dimens5ens.
Els tècnics han pogut compensar que
es tractava de motora d...stinats a submarins i preiabir i pcis tramar, -Masas.
DECLARACIONS DEL MINISTRE
DE MARINA FRANCES
París, 5.-Innerrogat el senyor Ra.
berti per un redactor del "Petit Para
sien", ha declara; que sense Marina seria imposs i ble a Franal garantir la se
guroat dcl neu territori com a piden.

cia colonial, pera que la política desenrotllada pel Govcr» no exigeix la possessió d'una gran marina.
Som i seguirem essent, afegí el senyor Raiberti, amics de les tres grans
potències navals.
Per altra banda, les relacions de ronfiança recíproca que mantenim amb Espanya Iran d'aproximar-nos cada vegada més a l'esmentada potencia.
Franca vol ardentment la pan i re-,
pugna tota empresa de domina ció, tant
naval com terrestre.
La pau solament podría ésser pertorbada avui per Alemanya si pretengués
enderrocar l'ordre de coses establert pels
actuals Tractats.
Per airad hem de posseir una flota
defensiva moderna, capaç d'assegurar
perfectament l'enllaç entre les unitats
maritimes, atines i submarines, i gran,
sobretot, per la valer moral i professima' de llar tripulaci6.-Havas.
I.A. POLITICA DEN GOVERN AN(iLES AL RIIIN
Londres. 5.-El ministre d'Eseaei, vesronde Novard, ha deelarat en un distr aes ',rearmen-a a M'aburra que el Gaseen an g las ta una politica definida: la
de entramare al Rhin per protegir ele intreeReos comereials «VAnelaterra i Podar
aterir eta seas bons (d'hin en el mement
en qua patada Cese aeceptats.-Radio.
LA NEUTRALITÄT rw.r.s EE. T'U.
Washington. 5.-El departament d'Estat ha desmentit formalment el rumor
sopas el qual els Estats Flirts harieu
proposat a Aleara aya tate dirigís anima
sicions iditntlnu,s a França i a les abres
frotarle.: alindes per reglamentar la
rn¡tstiú do la Ihilia-llavas.
VIATGE DE 1 5 110P.AG.% NDA.
I.ALEMANY ALS EE.
Munic. 1.-r.1 cardenal Fatilhaber ha
sartit en direetaa Mas Esnans Unins, amb
l'obicete (I n itonar una s¡oir do ciadoC(1)1 IIESONDBIEN I.A (JEESTIC)
LES ASI•SOCIAEJOSS
JtES
a; Es
FENEIA AGE1V.1 1 NEGOGI
1111 lIlA 1'
Berlín, 5.--En el sou viafge
Munich el Emmeller de
ostififzuf , una Panza con foreue
aneb ol Coluit; d'acciü ele los A , soeiacions patri...diques, el quid ti
till Voll1111itl. ',3
doctrinen'
tatlatiti a la politiea que ltavia
d'adoptar el Oabinet imperial. .
Aquest. documonl exposavid
cine tesis les Hules directriiis
la polilien rineional que havia
seguir
tornar al pble alvman ,
iibertat que li arrabassarer; eiS aliats.
Aquostes cine tesis poden. rosumir-so colo segueix: Primer.
ConslituelO d'un front Urde anib
exclusió
qualsevol element el
c ialist a i de, lo! partidari (Fina
politica d'execuei(5.-Segon:
licid completa del tetuda( de Ver_
saltes i negació íntegra do les r-paracions. - Torcer: Suntrtissiji
de la política tresettucia anib
MORT DE LORD CARNARVON
El Caire, 5. -iba mort lord Carnarvon.-Ilavas.
Georges Edward Stanhope Mirlyneux
Iferbert, einqué comte de CarnarvonMol crear en 1;93-, baró de Porchester, era alt majordom de Newbury. Nasqué el 26 de juny de 1S66 i I,crelft t.1
comtat el I89o, a la mort del bell gor-

L'any l 50 7, víctima d'un accideat
d'automObil que el deixa molt delicat
de salut, ana a restablir-se a Egipte.
disposant d'una quantiosa fornica i
d'un avoeriment mas gin:adiós, atan a
lmn anglas, per6 amb molt peca resignació, per consell de Sir Ernest Wallis Bidge, director de la ;cera d'egiptologia del British Mustian decidí dedicar-se a fer excavacions per matar el
tsmps
Associant-se al professor Iloward
Cartea comeneä els treballs a la vall
riels Reis, decidits a no recular davant
do cap dificaltat. Durant aquest llarg
perneaba de teirms, feren descobarts el
temple no acabat de Hatshensut, dos
temples arrtfaints de Ramtas IV, Itn cementir] de la na dinastia i chis-ceses remires disperses pertanyents a persones de
les dinastics
Val/ de la 12 a la
Molts dels objectes trehats feren port ats al muscu del Caire; altres mas
ingressaren a la celleccièr, de Lord Cm
narvon al castell de Ilighelerc.
Recentment fou desceberta la tomba
del rei Tut-Anh-Amen, plena d'objectes
do tota mena i que otra dit lahavia eslt convertida per reis posteriors en
mattatzetn secret. Aguesta descoberta.
rtub gran reforç de publicitat per part
Le la Premsa, rnenys la italiana, que
ha trot importancia degut a les excavacions da Tripolitania. Ira elevat al
"amateur" al 110C d'egiptelec, posma
l'egiptóloc hit. Cartcr en sortee te-La Preinsa s'ocupa molt del

i els seus clescobrimonts han infinit fins en les nov e s tendCncies
do la moda femeninas-N. de la R.
INAUGURACIO DUNA NOVA LINEA FERRIA DE RABAT A FEIai
Rabat, 5.-13 primer tren que ha circular per la nava Hala (tirria de Baban
a Fez ha arriban a Kenitra.
Fea rebut a l'estada per les autora
tats civils i militars i tina gentada consiaeraide, la qual acolit l'arribada del
eninhoi arn5 grans aplaudinionia.-11avas.
POINCA RE TORNA A PARIS
Parts, 5.-11a tornat a París St. Pera:
eare, desprès «le passar uns q uants (Res
a :a seva finta de Sinpigny

e
1)1: SOCIETAT
Cannes, 5.-Oastril tie Saint Michel
/ari el aD. - La t; more-va d'IlrIturi g. fina del ilue de Venaittne, 'retarda
de l Reí de Italtri.a, lia eelebrat les s , .
ves naces amb el cornee de Chapenay.navas.
'.'arsEnvEA .mti.vrAn DE 1S alESOS
A EUA N UA.
Paría "1 liar; Oficial" ha ara/Irrigan la lId ehtnifint el yerre] ru'litar
tle dinar mosos.-Ilavas.
31. PAUL CAallION alALALT
alhas, 5.-Inspira inquietud 1 . 1 . ,((t( (-h.(
S:1!11( rle 31. Paul
ex-ainhaixatIcr
Frana a Anglaterra.-Ilavas.
1..1 PRINCESA BE.ATRIU, 31.111E
1)1.5. LA BEENA IYESP.1NY.1. CAP
A liEltNET LES BAINS
Perpinyir, Ii. - Prireedanl i le
31aitrid i Bitaitrluria ha passat
astil per aquesta capital amb Iiirreció a Bernet les ',M'iris, la
Princesa douya Beatriu de .11ountImiten, fiare de In reina Vietiiria
d'Espanya,.havent estat complimentada a Vestacb ., pel Profectie
i el canso! d'Espanya a Perpin n a.

-Hayas.

COM FOU voTAr).1 I.A
(10:vSSTITUCIO ItONIANESA
Bucarest, 5 . - Sogueix e ¡loanl
nuilt tivam la siluarid a lot
país a conseqü(hicia
l'aprova. ió de la llora Coneldneb;„
La demostracid ele forres continua sense interrupeid ami) ron)

CONTRA EL QUE ES CREIA,
ELECCIONS ESDEVINDRAN
EXIT PER AL GOVEI1N 'run4
París, 5.-Informacions rebut
des de 'Turquia diurn que la ro;
tariú de l'Assernble.a Nac i onal des
cidint noves eleceions, ilimy
constituir un fracàs per ah Gol
veril coto s'Inaviet eregut en prinl
ipi, és pel contrari un éxit paf
al mateix, puix fou Muarafit Kei
mal que v' olque dissoldrc la Can);
bra per fer noves eieceions
prendre de nou el poder en
mornent que els seus adeereri
ris echan encara insufiefentnmal
organitzats.
La proposició d'elegir una noi
va Cambra fou presentada pat
grup kernalista anomenat (le 1s
"defensa del dret". No se eap en:
cara si les noves eleccio:1 :se ce.
lt-bra m an abans o desmies ebe im
nova conferime:a de La lt. , 2 t in.
El Unsern tlau MustaCi Nema:
dositja la pata Esta n.o!l mit.
proonipat, per), per . t uaci:
itelerior que per les dr::::Wal:
exteeaors : Per n'Ira banda, l'exer
cil neanife,da simplono, d: can:
sanci que farien dificils no,c,

UN INCENDI A SAIiiNIC.A
París, 5.-f;irmuniquan
P S al.s perii n dic3 (ioe 123 jli, • •
ltio destruit a Salñnioa el Ii lt . . I
d'una eompanyia petrelif •ra. II
pinalues es calculen en n Io.s
I ions de (it t aerlieS.- Utt va s.
Ti

ITAL/A Es NEGARA A D1,4;171'111
ELS Tuscs PER Ci
.:V.1
11:i' I I tt
Liitur LA
1)1i1 CAsI l I.L1.0,
))
3.-SegoriS rma 30'1
Riona.
oficiosa publimola ntt tatasada•
eis sonyors Calezim, Pairtni
Inamplas do titiamint, Pis gel:di
ut.-tht bss:
pros W,i011 Tt2Sla t ,l
bimmions amrlosa,
italiana. (lu y an ,. I in ta n fu - mala MI.
Lausana, rm intervinili :in
es repronguin los nego,:acione
fins tinte els trahalls tia la aii•tiaa
ICcnica quo ha de pein.r-se
san) ( . 1 15 (l'abril littgin fet pessible tu t llttutal sol-11'e la aac....'i•; .;
les eapittliiiriona i da los elansitias econinniques i
del I rae I a t.
Arogi r is aquasla notit q ur •• Ca.;
tiltstilut a das •uIm eS
tir aleb t r is pires tadria r la il'a d.
Castelloriaaa Itt atan ha 1..Sse
ara consideraild rom a stvl de
fot i de daol•-- lindara
•1111.1S1LLN i CAP A
EX-M
U:U 1.1a11.A

(l'impedir les nOtithvosos

manifestacions que s'esta\ cit
1.:reparant a tole eantons.
El Rol sanciona ha nova C:ms_
titurid, peri) sembla esser que e,
negie a Mraii-la, &Melaran( quioil tenia oriol acib liavor jurat
I 'a tt (Prior, quan puja al Trom
En esser posada a volimiú a la
Camina la nova Constitu2iii no
me.; estaven prosonle els elements fitlels uI Govern, puix los
oin,ileions no van coma:g uau . a
la Cambiar.
Allratuent, els Caps deis gnu,
tr,tos t e ion SI os tiú largue n ti
5 . in sois acudir' a 1.1 SttSsiti,
d'precluada

Uns qtriat•

1.en1elres,
5.-(pie 1-1 doclor J ., all
ininistre brasileay,

1.-•;

C”srg•-ras_
sor:: u ..sp
pa ama una itIwurl Sri( tuisu . 3 utt7L:5tr
- 11a,
LA S ITI:. l'In A11.0N1 A N 13.
Itttcarest.

de]

it 11,k, n 111"

1,11": de

las

dica lara3 - s litt. tv, t o ta•or
segute.N es,11( li(
(
t(tIlla

l ' esta(

.

11 • •-n

I.
(.

t. o.

5:- a a
balizad., airees nata:tes p.,
manifestarla t,,, S t-.- ¡Laaa,
EXI'Lmaam l ya. LA C.\ ;taita.
mutt - r 1 1

1.1 v,o.:1,•„>,,

pulx estaven Pitarais i vigilnas
In' sentinel.les de vista en tun
-Oirían dreantat do la (dimitir:) _ los
prietas_ finostras i al/ ra er orifi-ia
di r la quat astavon rcgatot
piantes irottrhes tl'iir o o rttts ;unir
iarnstant i eixtrattrifoaria abundancia, (r,,, qUo 0.,;In•r1.•;1.•-zu Has
-litt- terminaron la 415 , 111:rsA 1 vo
1 aria. fort aixf imp asa ili t o a!:
se g reslalit el trot a t tuicitmat•c a/H.
l'exlorior.
Importants forres m i litars i
cia acordonaven red . f : ci de la Cana, t
atin•e al'ae i cn s -I lavas.
Bucarest, 5.-Segneix fagitac : a e,
piteó estan mancats en al ' a da
crimeat ifs rum o r!, iiiie b/a
d'haver eselatiit la revatticia
van haver nvol'irct;
bIomes
sid
carrer , les mta' s o
quasi ha `,111, 1,
;1 Ti ra'rts•l,

vas

Belgrad, 5.-Segons comurt
el Congrés mul
sulmä celebrat a Tirana ha de n
ruda de rompre les seves reia 4
eions amb el Califat i institun
l'iditonomia religiosa d'Albània
L'esmentat Congres ha decid/1
la supressió de la poligamia, di
les ablucions religioses, així oonl
lulms del vel a les dones.
Altrament, les oracions es fa{
rata d'ara en avant a peu dret.
Aquestes reformes han ea&
sat una viva enlodó a Albània
eonstitueix el primer pas d'un
veritable revolució en el nión
sulmä, cridada a tenir repercus,
sions considerables-Hayas.
einen d'Escutari,

caràcter ile profanació que podia
tenir el descobriment i tot seguL
sorgi una Ilegenda d'origen muselina, segons la qual els Faraons defensarien a través del
temps Ilurs tombes. I, en efecte,
cona a confirmaci6 - o b6 potser la llegenda nasqué del maleite fet - un insecte pica
(luan es feien els lreballs
per tornar a tunear la tomba. Els
progressos de la medicina oriental anglesa no pogueren deturar
els progressos de la la intoxicad() i Lord Carnarvon ma mort
després d'unes setmanes de malaltia. Lord 'Carnarvon conegud
ahans de morir la celebritat mundial, premi de setze anys de treba l l s silenciosos. 'Fofa l'aristocracia que viatja, fins la reina
de Bèlgica visita la vall dels Reis

je, t et

El Congrés musu1n2
de Tirana vota refon
mes que han de pro
duir una revolució
l'Islam

flatir

11.1
Ginclica,
la lat tanotriu d • un lit .: t,in • vot .....
t
d'ttsltat- tj..,.
I
i allile desti
quedä
a

gran distara:a

tä

greulnent

i toNTR.t El.
1:Amluixmbiu .\LE3t.\
ole ;tos tul ••
Rema. 5. - ro
un tren de revidser.
braç dret. contra el tal ar, i ist': .'•.•,

..ane5es aliados 'te a ro,
da\ 'atiranta'. ment e' tomest t(3

•r,
1

iardias II,. l'iladoli,sda

EL GOVERN FRAN,-ES

I.TYX1 PC 1 l ?..•\ ! '
PORT ACI PE
O 11P:TLAR
París. 5.-Per orares que 73. ..11-(1 (!.j
Fimmecit
ser «Venales .pols manstres
i d'Aa r iar intra t atola ararla,,,aatta,e
pe
Yeaportrie,i, nie beediar.-114.
V33
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LA PUBLICITAT

CONFERENCIES
D'ESPANYA

1

Una R. O. de Presidencia

Les responsabilitats
administratives
La "Gaceta" publica la següent Reial
ordre de la Presidencia:
"Davant les greus pertorbacions que
la guerra europea produí en reconomia
de tots els pobles, els Governs de Sa
Majestat hagueren de recabar les autoritzacions precises, augmentant aixi
llurs responsabilitats, a fi de que, engrandint els limits de la potestat
fos possible dictar en tot moment les mesures conveniente per aseegurar la defensa nacional i la producció i .iabastiment • del gonsurn en
nostre paist Els sacrificis quantiosos
que al Tresor costeo l'exercici d'agucetes extraordinàries facultats, han fixat
' de tal manera ratenció pública, que el
Cocern, sense cap prejudici, sine], receIlint els anhele del país, tren complir
amb el seu denre en ordenar que es
practiqui una minuciosa investigació sobre la mesura i forma que es feu
d'aquelles autoritzacions, així corn de la
intervenció donada a les quantitats destinades a racciú militar d'Espanya al
1t arree.
Etc sa virtut. S. M. el Rei (q. D.
encord amb el Censen de ministres,
sha servj t disposare
Primer.—La designaciS del magi.istrat
dol Tribunal Suprem. censor Ferran de
Prat i Gay. perquè. atnb la cooperació
de l'oficial major del Ceinsell d'Esrat,
senyor Albert López Silva, del complado: del Tribuoal de Compres del Regne senyor Francesc Acch Bartrina i
del cap d'administració de la Intervenció civil de Guerra i Meerira senyor
Enric Labrador i de La Puente proceileixi, amb la mejor urgencia. a examtnar guante antecedents Id hagi en els
diversos ministeris relacionais amb ríes
Jet de les autoritzacions d'erdre cernidm'e c ee nvidielis a radministració civil
por los lleis de 18 do febril- de 191 5.
ir e iinv...i.bre de lael6 i 2
mare
10r7. nimí rom l i atorgament de garanties,
an •i e'pie. auxilie. in e lemeiltzaeirns i subve-ei e r ,, do bita mitra a entitate, eiir1)7:CHnn o pierticiilars iic qualsevol
cla s se que
reviie'l ele preeti en
,t, e-u:vi:eres
i
ptildics.
de-triliiició, venda i e;170I:-.1 do s ul-i s tfincics alimenticios
tll
• • i a mena.
9.o ,
rol gereriel sic dlrdi,i
Pe- • Poi:tan
pol persone]
a la seva proposta dosisenarii el
rnin i s;eri do lee GI:tora. Ce procceleixi
a cvnee',,
aii;etiedents reiac e 7: 7',
fet rl .• ye autorit7a.
Rei.,:s ¿ocre;;
2
1m.y i 4 d' o culte-e de
liCI ei3,, elo j ebet ero i e)1 3 . per
:eiei ele
re-ir del r. in de Guev:.-2 sulejicel,", a les si-el e:Trille/ti, de
•
i C o ne,]:,l,ilitat de
senda
de
de julio]
c , in el referts; a la in,.
cfcciva i útil do le ee quertitats
en material ' ' , re s ,
i
• • eactes slien gastat al Miirroc. o en
la re e. ruanizzaci ,ri i minera de
• g uíe -erute a la Ilei (le go do jure de
estencid los investinacirais a In;
revisirees dro prieus de ICS erleI7:l7I,S
qual s evol altre extrem deis txpressats
en el número anterior que sigui aplicable al ram de Guerra.
Tercer.—Que per ralmirall Frederic
IliMnyez Valera, cap de la Juri . dieció do
Mareta en alune-ea Cort, ausiliat del
pare e-mal que a la seva proposta designi el mini s lre ele Marina, en procedeixi
ami matees. en el que sigui apliet.l,le
al ram de Marina, a prixticar la incesticació gne en el nittnern que antecedeix es dispe.oa por al rem de Guerra.
Quitre.—Que als fine expressrets
els números precedente, eis diversos
(acibarare als ,en .V r,re desig
tetes le e deelce i elecuments que-nat,
sodlieitin i tots els funcionaris públics
e s taran eloFeate a informar amb la minuei.esitat que p.:1s demani sobre guantes e ire ionsencies puguin referir-se a
exprelients deis anterior/11in: enumerats
co la tramitaca3 o
quals
/771.:!CS e Irl intervingut, aixi c ., in de rumies
een i i. siore n
coneguessin per raí, de llurs careces.
Tanibé peolrien requerir a les curpoentitit;s i particulars puente', (l e e5:11 el cederme 3 aclariments que es emeeit,
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rin

De la negativa a respnitdre a tals reiiii e rimenti./. 9: 7' 7/ !L'u: ,
compte a ki
Cce,11 tle ministres
te, -- , .•ee amnesia m n ctdcixi en cada cai
e r an sia convenient.
Les enmissimis nameesdes, o al,un
llore individus por delegad", de les
neeteixos. t p ndr2n permite el:a - cebe/1,M
dades que jatgin necessàries, inclós
tr a s lladant-se a les poblacions que cregu:a convenients.
cop bits leA recerques
es me nrades, hila un dels senyors magi etrats i generats designats i generals
designats redactaran i elevimm al (Inven u/la memória, en la qual s'exposarh
Imn clarament i detalladament el resalt ar del, treballs realitzats.
Reial ordre ho dic a V. F.. per
al seu coneixement i efectes comegüents.
Madrid, 4 d'abril de 1923.—Albucemas."
PRESA DE POSESSIO
Aguce mig dia ha pres po s es s i6 el
nou so ts-secreari de Finances, en Felix
Benitez de Lugo, donant-li en la forma
scrsternada el sets-seeretari sortint Fn
Palarnds.

La

qüestió

del

Marroc

El ministre de la Guerra i la repatriad()
El ministre de la Guerra, parlant amb
els perioilistes que el visiten al migdia.
s'ha referit a la noticia publicada en nigua peridelie del matt en la qual es diu
que Els eomandanta generals de Ceuta i
Melilla estan descontents per l'actuad('
del general Castro Girona.
lia dit el senyor Álcali Zamora que
eh; al.ludits general compten ami) l'absoluta confiança del Gavera i que 11nrs
funciono estan ben definides, no potent
haver-hi, por taut, tal ressentiment.
Per a Vassumpte de la repatriaeim---.
ha sepia dient el ministre--he eonsultat
el parer dels comandants e-e/-ter/as, el de
l'Alt Comissari i el del g eneral Castro
Giman, com a rap del gmbinet militar de
l'Alta Comissaria, no poilent-hi hacer,
per tant. disgust en ningel.
—11i ha quelcom en definitiva en la
repatriad(' dels soldats de quota del reernplaament de bany 11120?
—Jo no die res—ha enntestat el ministre (le la Guerra—fins que els fets
s'ese-min. Recentment s'han repatriat
les bateries do placa de Balean. Canäries i Cädiz; jo desitjo donar les mateires noticies, perc, pitan ja tinguin un estat de realitat.
dit que ha total proeessat el
general Navarro?
— Tampoc no fine noticies relacionades
amh aquest assumpte. Els tribunal, nlilitars, ara', lotes les defid ei nries del e'edi,
p elan obrant amb la ma absoluta Irlependiaria.
Er. GENERAL NAVARRO rnnCESSAT
LI general Ayala , jutze instruetor del
sumari obert contra el geineral Naearro. ha deeretat el seu processament.
Aquest matt ha estat requerida la cera
prese',ncia per a la notifieneiú de : ieirdre.
El president del Comeell Suprern 'le
Guerra i .larina, a qui hem visitat aque.st
niat f, rus ha dit que ce, el ras gap fos
exacta la natida del 1r .eessametit .1'1
g eneral Navarr-,. nlä no serla
enmunieada, perqu,', rl seo torn
Tri! n nnal edel li re,rilelei,1 a! Goverm
SOBRE E:, LLICEN(1.19lENT 1 n1 1
TnorEs
D:ne len diari

A una tiopendéneia militar harem so r tit cree san propasits del senyor Ale a l ii Zamora arribar Cous . nlí, aviat mill. er
cl Ili eenciament «lelo solda Is de (mota per..
tanyents tels reemplacaments
anys
1920 i 1121 i quo pr,›I, n
serveis
a les IruarniiionS d'Afrien.
Sondila mur minisire do la Guerra,
d'eleni'd oren!, eIs in5ormer quo lea rdnit
ere le . , ant ritats iVaqin a l terriiati. eirdenar¡i nr lt aviat la r,itentriaeia
5,1elne,
ounta do la 11.•,-a.
11124.
uns t l 77 r u rae', eudavant i semprr 1, e r a
tereolni relativannint leren , miaminnt ele!, n e rIalyrnts a la lleva del d t.

MANIST.STA('IONS Dr.r, gENr.tr ! II.
NAVARRO
Le iieilodistes han visitat aqu_st
ti el g.ateral Navarro per preguntar-U si
era tea que suar-la dietat aute de proer s . e alin i nt cOrltra ell.
En Navarro ella comercial a dir:
—Prego a costes que diguin itue no
n'han vist, merque', desitjo restar adune s'at
de tota coutrov i',rsia Bus que el Supleii
digui la darrera paraula.
Cota hauran observut, he pogut reie tiBefar alttelaos coses que erradameut
tribueixen eis diaris; he prigut reunir
els Mena enmpany, de ,-arrera, fer fe: do
les meves inntléneies porftique 2 i
nals ; pera', desitjo que el Consell falli en
ju,tleia, sense la nuis bolita pressiú
ninots.

passat un any i Mi2 al eaptii,ri
tenia que contestar a lea Ilettes
de la 'r00% fanitlia ern limitaca a dir:
Ernie be de salid; em trobo perfortameut ; moltes grae les. I res mes. Perque".;
sé i; ene si arribo a afirmar que be vist
un ce.s, els moros hallrien ale-gil que eren
dos gos5os, i alguns Mons diriene
que eren vint gossos. I la veritat, no culi
intervenir per res en aquest es,eunrte.
Voldria que no s'imterpretessin mahaine nt
Ire nieves paraules.
lii

EN NAVARRO RESTAR.% EN 1,I.1DERTAT PROVISIONAL
Es confirma que ostia aeordat
ei proftiesament d e l general Navarro ront a conseqiierneia (le les
ibtl egi'tir :es quo es venon i nst rti n i.
poi conseller del Suprem, general
Ayala.
Ene-aren que l'iris al present res
!ti ha acorditt. sembla qae En Navarro quedara en Iliberlat provienrnal durant la substanciació
del procés, de la inateisa eonformilat com es fíen antb alces
militare processats, de mes paila gratin:lee'''.
DE LA VACANT DEL 8UPIIE:71
DE C. 1. Al.
Ja es parlä dele clesiljos expressale pel presiden!. del Consell Suprem de Guerra i Marina
al ministre de la Guerra de qutá
I inguSs participació en les tasques d'agrien alt cos un general
procedent de l'arma de 'jasa He._
ria, a tito i de represen'aa) d'a-

tuesta.
Fent-se ....interpret d'aquesta
Alcalà Zamora feli
a spiracid, T
gestions a prop d'un general amb
somandament actiu i exploracions prop del general marques
Castellflorite, sense arribas al
,: esultat que aspirava.
En conseqüència. la vaeant trie

en el Suprem ha deixat el general Fontan, que és a la que es
volia portar un general (raque,
ha arma, es proveirà ' amb un
proeedent d'una altra.

INFORME D'UN FISCAL
S'ha assegurat que el fiscal del
Suprem ha emes ja informe sobre la causa instruida amb motiu del celebre comboi a Tizza.

EL CONSELL DE MINISTRES
S'HA OCUPAT DE LA DECL.ARACIO GOVERNAMENTAL I S'HA
PROPOSAT LA DISSOLUCIO DE
LES CORCS
A LA SORTIDA
A dos quarts de sis de la tarda elan
reunit vis ministres a la Presidencia per
a celebrar ranunciat Consell.
El ministre de Finatices ha manifestat
que no portava res al Consell perquè
era el primer al qual assistia.
—No l'han visitat encara els subalterne ?—li han pregutiMt els periodistes.
—Encara no.
—Encara que vosté—ha afegit un periodista—ja coneix l'assumpte per hacerlo resolt el Consell d'Estat.
—Si—ha replicat el senyor VillanueVa—Ja anirem veient com se surt de tot.
Després ha arrihat el ministre de la
Guerra, cl qual ha preguntat:
—1-1i ha tots ele ministres, dalt?
—Manca el president—li han censesta t —i manca el seu arnic el ministre
d'Estar.
—Jo roe amic de tothom, i sota raspecte de grup, com cric jo estic sol, nn
pot haver-hi més amics.
Després ha dit el scnyor Alcalà Zamora:
—Avui després de rebre eis periodistes he tingut dues visites:
Una és la de la comissi6 Tetuan,
que resulta molt interessant, inchle per
la seca representació. Hi venen moros,
israelites, paisans cspanvols i mditars del
grup Regulars dc Tetuan, Entre els
individus de la comissia hi ha /NI germr1
del ministre (le Justicia El Joni. "1111
han estaI parlant ami, el general Aguilera i amb mí. Voten que el ¡dei aseisteixi a la remesa de la medalla
a la
bandera del Crup dc Regulars de Tetuan.
Do s tire, i cetIna visitat el genriel Alvarez
del Maneano, que arana a donar-me Iet
grAcies per una afectuosa i 11:d'escuda
carta eme Ii vaig enviar en cesear en el
comand e:ni-id de la sosa
Per eilirn, mita vi, Pat el g e neral S'encher Ortega, que ha ',mal d'A,rica.
As s ii i le tin i nit ideliena eeenfeir;nria
arnh Maior C n"mal i ji cern o e rehat la part d'esneviieia; dol penearueet
irme. 1),IlléS rnirnn (' ,.,!at ja ti primer
trehall e n nseqüencia (le los confereneioe
cel elirml o s anleriormont.
Ve o in si es parre amb rapidcsa
Mes ja nn'hri d.-uat el primor
deh
que, per c-ri. en refereix
la e ^2 , 11 reuniel eme tinguérem.

Ele altres ministres portaven evo:.
dients.
Fi rri7-tat ha arrlat Trié, tare!.
F.ra portador de la declarach's miril
rial rev !,a d'aprovar el Consiill.
El miniilre de la Cenvernacie3 ha f;NZi'firat els rumore sobre era
possih'e di,crepancia arsiS, el senyor
en els plaos 4el Marroc.
eisern, rel el senyor \'il'anneva accept/i el
cilrrer d'Alt Cornissari civil, «record ami,
el G- I,ore, p er a l'imp:aMaciú d'un pruteclorat civil.
Por ahans de les vuit ris don:it
per aeshat el Consell de ministres, limitant-se a dir amiests
que mi s'havia redacta( nota oficiosa. i quo la reforiincia convitegu o ron en que la donaria el tiresident del Consell.
En efecte: el marques d'Allmcemas va rebre després els periodistes. ilient-los-bi que ( . 1 Consell havia estat brea pesque tenia anar al Palau aquesta
Dl!, ami) els ministros (l'Esta( i
del Troball, a la recepeid en
p or dels rongressistes del Comed;

d'Ultramar.
El Consell, desprs, fraprovar
algtine expediente sonso importänefa i d'un panel d'innpressions
amb el ministre de Einames, s'ha
limitar a examinar les línies generals que den eumprendre la
deelaraeid ministerial, i havern
ratificat l'aeord de proposar
mit al ti la dissolució de les artuais Corts.
Aquestes fosen les textuals paraules d'En (jarcia Prieto.
AMPLIACIO DEL CONSELL
Els minietres no han vulgo)
donar reterencies deis termes en
que ha quedat redactada la declaraciS
Justifiquen la seva reserva
dient que cont a la seva publicacid deu preeedir la signatura del
deeret de dissolució de les :teCorts, el divulgar-la abaste
significaria una descurtesia amb

la Corona.
A ixò no és prou porqué no s'ha
gi amagat que la redacció del
docurnent es deu a l'Alba, recoIlint fidelment les inspiracions
del president del Consell.
Es clar que el pensament del
marques d'Auhucemas és una reproducen() pol ser atenuada, dels
punts que manlingue en el seu
discurs del Senat que fou la base de so que s'ha donat en anomenas concentraeiC de les torees
lliberals.
'Va dir aleshores que era programa del Govern la reforma - de
la Constitució, concretant el parägrat tercer de l'article 11. Ara
(Tri p a) que en la declaració ministerial s'aludeix d'una manera

imprecisa a la revissi6 de la
Const it en cid.

En materia de Finances serä
inútil dir que, en el pressupost
que es prepara es tractarà de sanejar la Hisenda fins lograr fa'
desitjada reducció en les despeses.
Respecte a la política del Marroc es parla de que el Govern es
'preocupa que sigui una realitat
la ¡m/s:enlació del protectora); es
defensa la repatriació del major
volum sie forces, reorganització

de l'exercit voluntari i implantació de toles aquelles mesures
que tendeixin a enfortir la interior satisfaecid en l'exereit.
En matéria de responsabilitats s'alludeix a la dcpuració d'aquelles, recordant a refecte el nomenament de la Comissió que ha d'investigar els actes
ministratius en rordre «civil, sobre la inversió deis fons.
En arribar al foment de les Obres
públiques, es recorda tot el programa
tantes vegades publicat per En Gasset
en les seves propagandes.
Hi ha unes discretee observacions en
matéries de politice intereacional.
Quan (Alba ha donat lectura al Consell de la declaració ministerial, s'ha
discutit breument, afcgint-se algunes petites observacions de detall.
El comee de Romanones soinrcia satisfet. reenrdant probablement que cl document s'anava identificant mes amb el
sea discurs-prograrna pronunciat al Cerele de l'Exercit i l'Armada, de Sevilla,
que atnb les exaltades idees dels altres
caps de la Concentrad&
El marqués d'Albucemas lea anuriciat
que clemZi, a la una de la tarda, donaria
el tytt, bastante extens, de la d'echració
ministerial.
PREPARA-NT LA 1)En:uy:u)

MINISTERIAL
Despres de despatxar ami) el
rei, el president del Consell ha
anal al ministeri d'Estat, on ha
celebrat una extensa conferencia
amb el senyor Alba.
El terna d'aquesta conferencia
era la declaracid ministerial que
llama do discutir-se i aprovarse en el Consell d'aquesta tarda.
Despri's de la ron ferimcia el
senynr Alha elia taneat en el se/1
dOS pa IN a ad) rob ./ o ,./ e do procedir a Id reelacc-M de l'estile/0.min
declaractii ItninrirIereai, (ravord
ami) els idrtroni: eonvinguls s'Ad)
Govern,
el rap

El, ()1 • 1: OIL:EN ELS MiNi;,1tuti.A
Ei e:ip del Govcrn, ell retire a
primera hora de la tarda els periodislo s , lti miniaestat que liarla posat Cl la sigila;
decret «le Fmances nonninant
sots-secretari c) senyor ttenitez
de Lugo, i ucut altre de la PresiVt . 11a1 de la Coinissiel Prolectorit de la Prielticrió Na,,, 'tea),
representaciii de
Mitior Central, ei general

'A n'ira le U.

1),..1-1,'5 Ch . düSpalXar, el PPI
ha niarxtit al campa/neta de Re-

tamares amb l'objeete veure el
material d . enginyet'S Ultimannent
adquisit, i esinorzar allí.
lla anunciat ei President que
aquesta nit assistira, ami) el ministre d'Estat, a la recepeid que

se celebrara al Paliar en honor
dels congressistes d'Uutramar.
Ha di) tumbé que el Conseil de
ministres se celebraria a les enie
1 que, ruin estä anunciat, demä
se celebrara el presid t pel rei,
i en cl qual se signara el ileeret
de dissoluciú tut Corts, de no esdevenir eap criben/tal imprevista,

cosa que no s'espera.
En acomitolar-se dels periodis-

tes el Presiden( ha dit:
— Consti que rnalgrat la carnpanya d'alguns periòdics, jo segueixo sense perdre la serimitat.
El President ha rebut la visita
de l'arquebisbe de Valencia i del
senyor Ossorio i Gallardo.
— Aquest mati ha acunan al
ministeni do la Governaeiti una
cornissid de AL:traga, presidida pel
senyor Bergantín.

L'ex-ministre conservador ha
manifeslat periodistes que
licuilia per T
' ar i a s de la qUesti6

sanitaria.
—Fa uns quants dies—ha dit
( . 1 senyor Dergamin—que es doné d'alta Eúltim cotila 1 t, i anern
de veure si se suprimeix ja la
nota que es posava a les patents
dels vaixells.
—Ja sap 'vostè que deniä se
signara el decret de dissoluein?
—Però, que es dissol, les Corts
o la Concentració?--lia replicat
el senyor Bergamín.
— Les Corts.
— Ho pregunto—ba afegit l'ex
ministre—perque si els retarmistes s'emporten el punt principal del programa, que els .queda . als Iliberals?
Després de la conferencia el
duc d'Almodbvar del Valle ha
confirrnat als periodistes que el
senyur Bergamin lt havia «lemanat que se suprimeixi la nota
bruta que es posa en les patente
del3 vaixells que toquen a Mälaga.
—Els meus informes—ha ategit el ministre — coincideixen
amb els deis senyor Bergamín,
però, no obstant. he demanat detalle directes a les autoritats de
Màlaga.
Si aquestes noticies són favorables, nu bi haura cap inconve-

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
nient a atendre la demanda dels
rnalaguenys.
— El ministre de la Governació ha confirmat que els governadors reformisles havien pre
,sentat la dimissid, perb que a requeriment de dnn Melquiades Alvaree i a peces del duc d'Almodóvar del Valle, les havien retirades, romanent en Hurs llocs.
— Al' ministeri d'Estat, han
facilitat avui la segiient nota:
"Les corniicions actuals del
mercat romanes fan aconsellable per als nostres eomerciants
que hi acudin, que es d i rigeixin
previament a la Legació d'Espanya a Bucarest, en sol-licitud de
les orientacions i dels consells
necessaris, per tal de reunir les
garanties i elements de judici
erinvenients per plantejar en terreny adequat les transaceions ea
mercials que desitgin rralitzar."
ELS REFORMISTES NO DONEN

LA NOTA
Erett ahir i avui pel mati—diuen alguns diaris—cl partit reformista anava
a donar una nota oficiosa en la qual explicarla la seca actitud.
Es probable que no sigui aixis.
En un canvi d'impressions que lingue
la plana major del part id s'acorda que no
era necessari donar cap explicació.
—
PF.R A EL PRIMER DE MAIG
S i tia reunit la Comissió executiva
la Unió General de Treballadors, acordant les conclusions que Iliuraritn als Poders públics en la festa del Primer de
maig.
F.s feu lambe l'escrutini de la elecció
de delegats regionals que han de formar part del ComitS nacional. Els de
Catalunya (oren En Joan Duran. en propictat i En Joaquim Escofet, suplent.

DE CATALUNYA
FIGUE9E9

Mitin en preparació

Aquest
en norte de la (-ron; ;ski
exccittiva, s'omisa a FtImena,
,eittyrr
Vida,
Opina el senyor Braseras que s'In de
ere :m u nBanc per al en/en/me/U dols credits. creient la presidéncia gene no es npai:
tuna aquesta proposta, ia que la reme]mcia
es refereix a la intervenc i ó de les Cambres nIe Comerç en aquest, menesters,
la dels establimems trancad,.
Es retirada l'esmena.
Es 005a a discussió /a ronden:id segona_ la qual proposa que pugni indiear
la l'arnhra ile Conler els ereditors, si
cenen ¿sin leo gestions, el neme o noma
de Iletrats i procurador, coneguts de la
Candira, merqué portin l'assutupte per la
via

A aquesta proposkiiii presenta una bsmema el senyog Alleulalejo, el quid, a
in,t;dries del seu.ior HaVa, preStraa Una soluciú the cone6rdia, entre la
proposant i el rennit. la retira.
Id seinyor l'rast maniçosta que esie conveulent que s'abreugin les diseussioim i
uo es mantiuguin ,riteris d'intrairsignCia per part dels rongressistes.
Es nomen.' una comissiM, que la formen els senyors
Soro i Alleadak/O, per redaetar GOVilLUVIII la 'munnelureiSsIe diseussia.
S'aproven, despeéd, de tiren discussió,
les tionneies de la Comissió.
Itedanada novament la pun&neia relstic. a la hase tercera del tema primer,
so!Je I unitat o thiplieitat a les ("dude"
aprocada per
1.5 ponavia queda en fortna•ipte, Soase excloure la medtiplicitat Carel/mes,
en es l'a y / neresari, tinguiti n//oestes cierta imitat d'aciiiö.
S'estableix lambe el riT,im de seecions
Conlralil5a.iil a la manera italiana i
la eireaeiG d'un reotnitn'i consullin.
(*mamo la disetessiA de la malaria
relativa a la reorganitzacia de les Cano
bree de Comerç amb reheteid a les Mes
Filipineg pm; non que elx terne, de la
ponéncia Orlan dintre del prograina deis
tielialLs de
s'acorda deixar-la
per al segon pertode.
Es pass:, a discutir la proposta
premie al (lovern que presenli un projecie de eRial deeret reorganitzant els
,erveis eensulars en rIereiS amb
j'iteren:1:m del enntere espanyol n Ultramar,
i irrt altre que faeiliti l'esportacid espanyola 1'0j:un5an! el ministeri dol 00mer ç 1 el problema dele a gregats comercial.

A contimmeid PS traela del rolatin a l'ennigracid als Esta's
Unas, Puerto Rico i Filinines,
tervenint en la diserissld crol Conerd s faci mondé al (joven)
nyors SoriS i Losada.

e

S'organítza un miting de pros
testa pels vergonyosos fets dS,
caciquisme governamental que!
han tingut per escenari Castelld;
d'Empúries. En eli parlarien sig.;
nificats elements de les diverser11
t(tndencies del nacion^lisme,
fúra celebra) en un dels teatresi.
de Figueroa un dia festiu.
— S'han celebrat dos partits
internacionals de futbol entre hade

unió Esportiva Figueres i lg:
"Unión Sportive Gadzarienns'•
d'Aix-en-Provence". Ambdós par-e'
tits han estat guanyats per
quip catalä per cinc gols a un ca.;
da dia. L'equip que alineé la Uni,
Esportiva Figueres fou el se-i:
güent: Arial, Albalat, Humbert,:
Elies, Garcia I, Mir .vitIles,
Colls, Bote-y, Sufres Pi, Garcia IL
— Ha obert les seves portes
el nou Centre Nacionalista de.
l'Empordà. Es troba magníficacien) instaLlat al número 10 del:
carees de Sant Josep, i es pro-i
posa treballar intensament a
Profit de Catalunya. Per al dia
de Sant Jordi es proposa celebrar
una festa dedicada als seus
CiS.

— El Casino Menestral . hl:

hissat per primera negada Li:
(
bar n s
bandera
catalana als seus

— S'anuncia una subhasta per,
a la construcció de la clavegue-s
na nova del carrer de la J111111WIA:
va, que ha d'esser einpedrat
El Opus de subhasta és de pese'
setes 32,23654.

CAP A SEVILLA
marxarä. a Sevilla, acompanyat
scu ajudant. el sots-secretari de la
Guerra general Barrera.
Diumenge ho farà també el ministre.
----El. CONGRES DEI. COMERS ULTRAIARI
A dos quarts d'onze del m.-eti hametteat la sessió del Congrés de Ultramar, presidida gel sots-secretari del Trehall.
president manifestà que la comissió redactora de la ponértela, que queda
pendent en la sessió anterior, sobre la
unitat o pluralitat Cambres. estA redoe'ant novament la praposició, per a
hart-nonitz.ar criteris.
3.fentrestant es pasa a la discussiú del
temo: Organització de les Caree` ros de
Genere espancoles a Ultramar, elm!, relació a la gestió del enbrament de credits
i ii .. serveis contenciosos.
El senyor Llano presenta a la enclitsiö
primora, relativa a la intervencib de le.,
Ci-irnbres en el cobran/e:fi de credits, una
esmena Pfl el sen!it pite les Cznilirce po(1,11 percebre apoderadarnent per a aquesta inissió especial.
Intervenen en la discussió, entro altres
els senyors Castedo, Brasceas i

•

Futbol:

LLEYDA

Conferencia :: Foc :: Els dies
Santa
Futbol
I.a tarda asil Dimarts Sant.
dos quarts de set, litigué Heie al
Casal de l'Estalvi de la Caisd
Pensions, un linmenalge ni (s_le
en vida fou canienge d'aque;ta
Seu, doctor Gaya. Presidí el
nimg,e magistral doetor SMes.e.
parlaren els senyors l'orrebal
Ila, Altisent, (jutiérrez,
Ifornitndez.
Tole elle enaltiren el res:- sil
del malaguanyat r.duitor do la S ai
lleydatana.
— El diputa) per CataIns.-d
senyor alacia, ha comensal zu
sen dis:sie••e.
sitas els pobles
-- El venta( esta indignad. -4
Sinne contra l i arrenii.ttart e] •
os
eZ• itules persontite pols mei ,,s e as
sos romesos en la elassilicaeiO
robranca de l'Una,
— Dijous passat es
1.,13
a una casa
e.trror do S..22)
Marli, cremant-se earbd
na. L'ajuda dels vcins evit lt usas
la fumada asítxft .,e a dime ett.a-,.
que dormitan.
Dijous, Sant al nennt i_
pu , Roe a la Santa Esgle'isia Ca,
ledral la solemne cerimònia de
beneir els Sants Ole S de ton el',
Dishal.
E:a acabar s'organitza la pra-.:
eessd per col-locar a Crist en el'
monument
A la sortida els tretze pobres
que actuaren d'apòstols, sels
sequia amb sinculent dinar a ;es
Hermanites.
a' inteti fosen'
ntossegats VOZ . un gos Ett Ramon. .
Litiniís i Na Itztmotta ‘';ves que
\ talen al earrer de ta
El gos flag( dei la capital i caleltifonä als pohles de la rodillita perquèel matessin, cosa
quo s'efeettM a B:ii-loch.
— Divendres al vespre os
la ji-t e osst`t do: Sa
terminen( que, com iiada any,
ganilza lt Congregatiö (le la
Sa te g.
— Els pandits eelebrats
PasClamp d'Esports els dios
trua han donat el segnent restd-i
tal:
Diumenge: Catalunya Depor,,
iti - Nlarlitlettei, 4 goles a O.
Reserva Bareel nn na F. C. i Jos
~hit F. C., 4 a 2.
Reserva del Bareelo-:
mi E. C. i Jovenful, lt a 2.
Jos: ineels i C. D.
2 a O.
— Ila nwrt a Wreelmixt sl
jove i prestigiiis mostee de: Centro Republicit d'Arbeca, En mitin Servat, qui gosaca a Lleytia:
de moltes i valuoses amistats.
— En Fermi Palau Casonas,
fundador dele Grups patribtire,
ha oblinglit als Joes Monas dir
lesa Segre, prerni de la fler
natural i eent pessetes.
El poeta litt deirar a lit
beració del Jurat el designament
de reina de la tosta, el qual
revaigut en la filia Elena d'lEa
itorna Sol, presiden) de la Dipu-

teten&
VALLS
Durant els dies de Pasarla vi.
:Airaren. [lastre siutat el "Grua
Excursionista Frasee:m.1MP i la
massa ehorat de Vilanova "Gre-n
Groga".

Encara altres. excursionisteS
vi rigueren de passada cap als,
monestirs de Poblet i Santet
Creus.
— Sha cotistituit un neu Pi

DIVendres, 43

9wair— LA PUBLIICIT.KT
Inell de Joventut ami> ei nom de
'`Jovent Ardit".
Els seus components eón joves
ben granate.
— Ben aviat Snrä un fet la insiódeIall tunelktriqu e .iJtl
taLlaeie de la Ilum elèctrica a la
partida deis Boss i terma de
Jaasinolota. Damas, em fan antiVeS
gestione per a poder arribar fin3
a Fontsoaldes.
— La nova de rembarranearnent del \- apor "Rey Jaime 1"
prop de Liorna, •rausä viva impressió a la nostra erutar, puix
que bi havia den compatricas ernbartals en l'esmentat vaixell.
— ha estat nomenat meelre
de Bräfim el jove Artemi Casanovas i
— Ha passat a millor vida el
fabricant de teixits i ex-resüdor
.nacionalista don Albert Saigi
;Vives. Tenia 49 suya.
A Pacte de l'enterrament hi as asistí un gran aeompanvement.
f.lithol jugat
— En el partit
en el camp de la Xamora per la
•"Selee-216 Vallenca" i el "Pegirnon
.de Tatuan", guanyaren ela mili:tus per 5 manis a 2.
Wavant-rentre del soldats, En'geni Laguna. entra ell sol 4 gels
d'una manera superba.

equipe), després de discutit partit.
El dilluns va véneer nostra
Iluro i per 3 gols a 1 al primer
team de l'Espanya. Andulas diee
el porter local estiguó admirable.
— En aquests dies de Pesque
a les socielata Iris i Esbarjo
Ateneu s'hi han cel.lebrat brillants conoerts i halls.
— Per efeete d'havarse trencat la diferencial de l'auto fiel
ex-alcalde senyor Frailera Pajol
abir envastt un arbre a la ea.
rrotera d'Argentona, havent Corcel contusions de eonsideracia
al cap i altres parts dci coa
el xofer Salvador Quintana; el
senyor Frailera i Pujol 1 la seva
senyora mare que anaven on
l'auto lambe sofriren els ofertes
de la topada.
Els ferils foren curats de primera intencia a Argentona.
El xofer fou transportat en
un altre auto, en °Mea bastant
peen, a casa el doctor Castellsaguer. i els nitres al sets domieili.
Sabem que tots minoren.

ele rentes peseetee amada per a e n e d'un
ajudant do la:acula nacional de mis que
dirigeix En Jaume Salvatella Creas 1
mil cinc rentes per al sosteniment d'una
miela catalana.
— Be sortit el tercer flamero del pe.
menimal "La Forja", Orean de la
Lliga Nacionalista.

d'abril de

1823
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GAS ETA LOCAL
OB3CRVATOR1 IRETEOPI0LOO1C Ot Lil
Utilli g net7A7 Da SAPC.3/.0/14

Die 5 d'abril de 1923.

SITGES

¡lores d'observaoló: 7, 13, 18

Sans 1 Bulette. — Jutjat municipal, per
desea Maria Cid). — Seecia de Logialacha per Joeep Marta Pi 1 Suaer. —
Inspeccione d'Ajuntamente i iruspettedons
govrruatives de regalare — Notes diversas. — Jurisprudència del Tribunal Sitiaren.

eh/1 1 de fer enastar el modol de la cera
pereció per la mort deis emes aenyere
N'Ignasi Oleosa, En Josep Biftec 1 Ilenet i En Cosme L'arme s'informà a Scs
cietat alela eatisfaecie del cura deis treballs del °omite de Salut pública IM la
huila empresa contra la irnmoralitat;
aprovat el text de resposta 8 la informarle sobre les bases d'un projecte de
Ilei que reguli el contreete i dret 10'131
del fur, a la qual ha eatat eridada l'Económina i foren designades Lt Ponencies
que han d'eatulliar i quallfiear I >ehchau preeentadea al (roncees de premi,
d'enguany el termini d'admisió de lee
ran al e es Prorroga fine el 14 del que som,
cota ja e 'ha anuneittt oportunament.

Futbol :: La
Bardinetre a sero i al nivel' de la
Petleló de mà
mar, 7502; 7549.
Pasqua
Ternehnetre sec, 142; 133; 1 10.
Atencnt les indicacions de personaHa estat demanada !a mä de
Termómetre humit, 121; 12'0; 1011.
!Date que (lisiaren aseistir a l'amemblea
l i la senyoreta Rosa Montanliumitat (centaisimes de eaturaciú), 83; de la Prernsa de Catalunya, a'ajorna la
yä per al nostre volgut ande En 85; 88.
sera celebrarle fine ele cimienta dies 13, 14
Josep Carbonell i Gener, redacSE.: calma.
Direeele del vent,
i 15 delicorrent.
tor politic de "Monitor" i memVeloeltat del neu en metres per sebre del Consell directiu de la Jo- gen, 1; 8; 0.
ventut Nacionalista.
Estat del cel, quena tapat ; tnpat.
— Diumenge jugaran a Taratase de nevols, cemuluzalitabue;
ragona un partit de campionaa el nimbus; nimbua.
u intillon' papel* th.; ...e.
Gimnästie, d'aquella ciutat, i el
Tern poraturas entramas a l'ornare:
C. D. Sitgbetä.
Aval, divendres, a les deu de la vet-,
Peleo, habitant al carrer
hart
Blai
Máxime,
151.
— Dissabte de Glòria sortid'Amàlia, as, rs trobà amb la seva espo- lla, al Centre Excursionista de CataluMunima, 112.
ren a cantar a les donzelles sitnya, el senyor Pene Paeh donarà una,
sa penjada nl sostre de casa seva.
abatirle' erran de terra, 88.
getanes les colles de caramelles
canferdricia so're el tema "Unta esssr-;
Tempe(isdIla
tI
termometriea,
3'9.
del Pral Sitgeta, Casa del Poble,
sió cle l'Esera a la Isabena, a través
Per
hacer-la
atropellada
un
auto,
ratera
mitja,
131.
u nid Sitgetana I Retir. Dilluns
Oliver, de 5o del Turbon".
Magdalena
Ares:lag=
PrecipitaiM
aquene,
des
de
les
7
horea
— Durant aquestes festes
de Pasqua els del Pral Sitgetä
—.—
del dia ant e rior a les 7 hores del dia de anca, quedä amb les dues manes trencaal Clavé Palace ha actual amb feren un banquet al Pabeiló
Seguint la carripsnya crganittada
des i dues ¡mides veas a la cara:
la data, 00 railimetres.
exit la rompanyia de sarsuela i Mar, assistint-hit mas de 100 coEl fet ocorregué al cauce de Sans , per la Confedereció Agrícola "Unió de
Recorregut del vent en igual temps, 72
opereta d'En Josep Parece; entre mensals. Al brindis pronunciaVinyaters de Catalunya" sobre la erisi
El xofer fou detingut.
nitres obres representaren "La ren halls discursos En Salvador quiten:tires.
vinícola, en relació amb els alcohols inObsereacions particulars, pluja al mall
gata maula", estrena; "La niña Olivella i En Salvador Soler.
A voste li han dit les seves dastrials, diumenge tindrä lloc un mído los besos" i "El vals de los naARENYS DE ItgAR
amistats que la pellicula
•••••• n•n•-----ting a Falsch al /catre "La Artesana".
jaras".
SOLSONA
Teatres
a les dines de la tarda.
LA PUBLICITAT
ELS DIES DE PASQUA
Monna V anna A l'acte han estat invitades les entiAl teatre del Centre Regi o .
BADALONA
tats i corporacions agricolcs de la coPREUS DE SUESCRIPCIO
S'han celebrat les testes de
malista la tarda del dia de Pes.
és digna de veure. Voste fet
Seolals s: Exclamaba
Semana Santa amb molla mes
sereelona: Dues pessetes cada el propbsit de veure-la, pera es- marca.
qua ei afieionats posaren en PlaritIrnes
-mes, Catalunya, Espanya i Pur-a pera anua avinentesa per aliar-soleinnitat que altres anys, .prin
Agieo de l'Alógrla
escena la bonica eomedia "La
Ahir al metí, Ce l'exprés de Madrid,
cipalinent la Process6 de Nostra tugal, 750 pessetes tres Luesoa;
',Bogeria", en tres fieles, i "Jugar
Dones ba. Doni's presea perHa estat traslladada a Bada11) els ste idem; 30 un any.
á Casats".
club eón les últimes projeccions va arribar la princesa Ecatriu, mere de
lona, per 11. O., la caltilalitat del Senyora de la Soletat, veient-se
Unió Postal; 25 pessetes (re! i s'esposa a quedar-se sense veu- la reiten Victória, essent rebada a l esEl producto fou a benefici d'un nostre distrielo marftim que tíos molt concorreguda.
mesos;
50
els
sis; 90 un any.
El dissabte a toa d'Aloluye
dels socis fundadors de la nostra al present era al Masnou.
re-la. Avui es projecta encara al lució de Franca pe! capita' general, el
governador civil, i abres auto: Joventint Narianalista quo es troStel6 Catalunya.
Després d'un mes de vaga sortiren les tfpiques Caramelles
La Junta de l'Agrupaciei do Cemptaritats.
la m'al'. fa trnms.
han reprès el treball la majoria 1.a Colla dels Tranqils amb sos
hles del Centre Autonamista de Depeusenyor marques d'Alella,
; La eoneurrenein nombrosa.
Führers del "Catonifici de Bada- alegres canta i acompanyats per &res del (ameres; i de la Indeetria con- INSTITUT DE CULTURA I BIBLIO- feaL'alcalde,
ofrena a la princesa d'un ram de
— Al teatre de l'Ale n su els lona" (a) "La Borra", als quals la Banda Lira Solsonina. Han re
fleta conversant ami) ella !larga estoseus ficionats posaren en escena els ha esLat augmentat el jor- corregut tots els carrevs i pla- voce a tots els sena socia a la reunió
Tina POPULAR DE LA DONA
na.
ces, donant les borres Pites; general extraordinäria que linea Iloe el
les boniques sarsueles "La gaSeeció Pernuanent d'Elueaci6 i
nal.
ineet dilatable, a les &u de la nit, dieLa princesa Peatriu connuä en resllina ciega" i "La banda de trom— La secció permanent d'Ex- lambe els nena del Catecisme, eutint-se l'ordre del dia firada a la Muumstiu del romiatges a
era de les m'os, el seu viatge cap a
amb un nombre aprryimat d'un
petas".
cursions de l'Agrupació Taquialimuserrat
lee
clames
i
airee
depenleta d'anuncie de l'Agrupada,
França i Anglaterra.
En aquesta fillinta el chor
gräfi2a de Badalona, farà el dia t'entonar, tots amb trajo de padeneiee deiseran de funcionar, permanelsenyores era executat per xamodel ritestre
15 d'aquest mies una excursiú jes, sots la batuta
i 131trucar
l'Imititat
de
Cultura
xent
Mossen 1.1ufs Vilella i acompases noies dc la vila.
col.lectiva a Montserrat.
Lliotent Pupular de la Dona els dies 7, ti
Una nómbrense comissió d'alcaldes dé
— El dilluns de Pasqua Flo- nyats per la Banda Planes, cani d'abril.
!a comarca de Nfataró i representants
MOLLERUSA
rida tingua 'loe a la reina po- taren les Caramelles.
Seneió Penuanent tiOrganitzacid i dels Sindicats Agricoles de la tnateixa
El diurnenge hi llagué hohl en
Conferänsia
bl ac ió de Tiana el tradicional
1' rena gan da. — ltomiatge a Menteerrat. comarca, visita aliir el senyor Reventé».
, El propvinent diumenge, dia 6, Ápice en la capella de la Verge el Saló Catalunya, ostatge do la
Lee romeres balicen d'H.-e a l'eeteeirt
er
pregant-li telegrafies al president del
Colla
els
Tranquils,
i
al
rafe
el conseller-tresarer de la Prode l'Alegria.
del Nord el diesabte, die 7. a dos guares Conssll de ministres, fent-li avinent el
Sois,
ve
a
jent-se
rima
anímate
eis
tectora, senyar Grant i Sala, dode cinc del inatl, portant lis contratienyea seu agraiment per havcr autoritzat l'ex.
dos lom.ls. Al casal de 1'01106 la
SABADELL
taara una conferencia pública a
corrisponeute, seise ti qual nu se% dona- portació de la patata primereaca,
secció dramàtica posà, amb mol(
'j'Academia Mentserratina, de Mora el ballet.
Avui, dijous, marxarà a Madrid
ajusta
la
rondalla
"La
ventafoes",
'Pernea. organitzada per la CeEn Francesc Pula i En Gabriel
CliASSE DE CUINA POPULAR
El noi de 13 anea Josep Aunado FImissió delegada d'aquella vila.
Casals, cii representació de la
preus
gots, momo d'una vaqueria, roa atropeSANT FE4-1U DE GU1XOLS
El tema anunciat es F.l rol de Cambra de Comere del Grenir
Dies feiners, de 8 a nou mate
llat al earrer d'Aribatt xanfra Resselle
la Protectora dintre del nacionaNiatjants, a fi d'assistir al ConLlista de la setmana
Festa dala pomolis
per l'auto 7999, el qual Ii treneä la tiaistrie", havent estat c-onridades gres Nacional del Comere Espa- rutbol
Plateros — "Nuisette" de Ilas a la bia i el peroné drin i 11 peale' lerdee
'les delegades de la cornarFa. De- nyol d'Ultramar.
Miting pro-presos
liOSPITAL 27 i 29
Merey i Punch a la Romana.
contases al parietal esenierre i a altree
nles, el senyor Grant i Sala, en
— La Delegació de l'AssociaDiineeree.—"Eutrecutte" a la Burdo- Roes del coa, de pronittatie gres.
Dilluns de Pasqua jugh
nom de] Consell directiu de la ció Protectora d'aquesta
lesa.
neu Deporliu contra el Santfel, - Protectora, faca, donacid d'una
Després de curat al iliepeneari del di,
prepara per al dia 23 de juny, litiene F. C. un segon partit, es Dijous. — Espàrrecs a l'Holandesa i tenle de la IIniversitat se'l traelladà a
: petita biblioteca i mapes als seAls magatzems d'El Siglo hi Punce) Marquesa.
diada de Sant Pere, un concurs sont el resultat un empat a 2
les
l'Hospital
Chille.
nyors director i directora de
presenta el jure i notabrlissim
de lectura i eseriptura catalana,
Di ee edree.—Espie de tole gras.
gola.
'Escotes graduades de la local-pintor
valenciä
Mamita
Niglietti
harent trames comunicacions
Di:r'ute.—Bloc
Vaticä.
El mateix din el reserva del
;tat, oferls el dia de la Diada de
tes comunicacions, ha nfert j'a
Neta.—Podes amietir a aquestes IliDeportiu anä a 'Porroella a con- uns (madres que reprodueixen
'la Llengua, del darrer mes de
fi de trobar Ilur ajuda moral i tendir contra el Club • Deportie paisatges del seu país i del Pau- çons lotes les que ele interessi, tant si
;febrer, en la qual el poble dc Mo. materia/.
on va estat pensionat per eón cm no eacies de l'Institut, satisfent
Montgri. Guanyaren els nostres
n
'llerusa en peblica manifestacae
e
l'Eslat. Els quadros d'En Ma, 0'23 veteen, per un tiquet que se'ls reEls Poinells de Joventut "Ponrdemanä a Ajuntament ingressés cellines", corresponent a aques. per 5 gols a 1.
fora elogiats.
naut
han
metal
—
Havent
acordat
el
nostre
a
almas
d'entrar
a
clame.
eile
t
r
!soci de la Protectora, ço que ja tes comunicacions ha ofert ja a
Ajuntament la supressió de con,
Iledacciú de titule i de notes
ta 'esta( acordat.
Catseros, flefredate, Bronquitis, erdl'csmentada Delegada, un impor -. sums, han estat nomenats des
Es posa en coneixement dele senyors
111, 111PS, es El. C11 räDtüAII,Ill anm
Consultes
donatiu.
toril
del primer del corrent: Recaptasocas de l'A e.see itteie lionaneva nitie la
l'Elixir Gomsnol Climent.
MATA RO
Screal räpid. Tot gratult
El grenti de fabricants ha aeorhin' d'arbitris, En Josep Morell
jimia general extraorilinatia que 1:bis
inauguració :: Els Consums su- dat i ha inicial ja les gestions Llaveras, i inspector, N'Artur
Durant paeset mee de mar,;, al Con- de telearanee el propeineut diutneuge
NOSTRA PARLA
per cumplir l'a:mrd de construir Donatiu Soler.
tindra Nota si Deu vol. el Jiu 22 del pre:primas :: La Pesque :: Sport
sultori-aledie-Quirergie del Centre Aut
in altar a Peselesia de Sant Felina
—
Dilluns
(lo
Pesque
se
celeBoten,
16, primer
del
mate
he
deu
emi te a
:: Tres
timomista de Dependents del Cuiners
' Accident d'al:tome/W.1
('dient a Sant Roe i a Sant Sebré,. una gran l'esta dele pontelis; de la 11)(11'13111a ala han eleetuat les sefarits
hastiä, patrons de l'esmentada
a la quid assistiren En J. M. gennte Mithin i C lirurgia. 6.10;
El teatre Idrie Präctie eelebrarä fita'
motu de la inauguratiti
entitat.
Folch l'orres i agrupaments de
cid extraordinaria el vinent diesabte, damis, gula i orelles, 105; eistenta ner.
öels seus POUS locals, la CoopeAquest altar s'inaugurarà la Llagostera, liagur
vide, 9; vies respirateries, 30; eculiete, ta 7, a lee deu de !a Me al Culleeu (ilirup
rativa obrera dt consulta -La
diada de Sant Sebastia.
Fou celebrada una missa a 203; infancia, parte i ginecologia,
posant en escena les operelee "La alsaliPorturriquenya" efectuà al seu
l'antiquissima ermita de Sant dentleta, 38; pedicura, 10, *lea quilla fan cintra" i "La cancien del olvido".
galó eafe una sirnpätiea festa, a
i a la gran terrava del Bah
PU reCERDA
un total de 1,12'3 eieites.
'Ja que foren invitades I , s entlnearia el mateix die, mato
El propvinent diumeage, dis 8. a lea
Aixt mateix salan efectuat 82 raroObItuari
lt.ats couperatlstes i la preinsa. Les festes de Pasqua
tarda, loch sardanes l'orquest ra neixements de ricas serie que dertgen ouee del inatf, Cl doctor P. M. Caealor
• Al lloc destinat a prestdareia
Anib acasní de les restes de
"Unid Guixolenca".
ingressar a Socia Permanent de Sa' Lt. direeter de l'Observatori de Sant
ilai virem el presid o nt • Setniana Santa i Pasques aquesEl sena-ui Fulell i Turres ron cura Mutas la
CUREN;
Juliä de Vilatorta, &mera una conferen(le l'enneutat Centre.
EIRONQUIVIs,
1titat, se»yor Piera; ala senyors ta peblacial i comarca ha estat obsequiat amb un lunch i una
cia al "Satlitalllub Can:Meya" (Piafa
I CATA AROS PEIr
EM. Cot i J. Fusil, de la Comisan')
visitada per mentirosos turistes 'hindú teatral.
Santa Anna, 1) sobre el tema: "La pila
TICS QUE SIGUINLa Cambra Oficial de la Indastria
id'adquisisiii del edifieis; B. Mari excursionistes, t'ds quals, per
— Ancoraren ah nostre pont
!Miro-electrice co radiotelesrafia" amb
Barcelona
ha
adreçat
al
governader
una
Pera,
de
la
bou, S. Girahal i '1'.
cela, han pogut fruir d'un temps durant el mes de mare 22 etubar.
d'iuteressante modele.
notificant-li els acords prefestest l'es-regidor do Barro_
esplendid.
• • 1"- -a j caciona, (l'elles 8 vapore i 7 la•- comunicació,
sos.
darrerament
per
aquella
entitat
i
lona Eladi Gante i llamen MiraUn grup irexeursionistes ter- lers espanyols i 7 vapore estranDeuta, dimitida a les tina de la tarda,
que sán: vol licitar que els espectacles
lles, regidor d'aquesta.
rassenes h aportat a • cap sense gers.
s'inaugurara al SeIG . Pares una
lb Imane enhisiasles parla- eontratemps l'aseensiú del pera— El moviment de poblada n ai pillines nto acabin més tard de mitja nit, rió de
de pintures a l'oli i dibuixos de l'ari que el Govern decreti ravaneament
Toral s a dels senyors Piera. 116s i imponen' Carlit.
el mateix mes fou el següent:
tista Joeep Catnins,
nGardA i 14 ial ls, alternant els
Les tradicionals caramelles • betune ions, 19; [mixer/tenla, de l'hora legal d tant els MCSOA de primavera i isliu, tal com s'havia fet ja
lnateixo s amb l'execuela d'eseolli- han esta,: cantales enguany per
r3; matrimonie, 4.
Pis principal o primer.
ep alguns ama passats.
Primeres Comunums
-des peues t'el * fereet urres.
— Dimercres ti ligué Hoe, al
tres chors. El del Centre Neri.Tots l'oren mol! aplainlits.
metiste. ha ohtingut un xardords Salid Goula, un grito zniting proa
fins a un máxim de 500
Devocionario, Itecordaturis, pies
La Junta obsequia a quants èxit.
presos a rärreg dele oradoes
sents. Llibreria Subirana,
JOIES VILANOVA UNIO, 6
pessetes mensuats, pzr
assistiren It l ' AMO anib chte, liIla deixat d'existir el met- dicalistes Rico i Duleet.
ferrissa, 14
us
1
sanipany.
t
El
primer
atribui
tot
l'estat
cors, do:
ge En Jaume Duran. (A. C. la.).
entitat nacionalista, siLa Lliga Espiritual de Nostra
Sortiren a cantar les cara coses que veageeenrolllant-se a
.11 earrer de les Naves de Tole.o una
Senyora de Montserrat celebrar à
tuat
entre els carrers d'
rn,qips les agiioparions eliGrale SANTA COLONIA DE GRAMANET Barcelona al uveros de l'Esta',
uina de tren de le conetanyla del
junta general extraordinäria el mäq
llarmonia Nalarenesa i La Perla.
elS quals tracten sisternäticament
a 'anuente .1/ateu. de Si
ro
ltella
at
Nord
Aragó,
Rambla de Cc.01,
1
AttAN
DD
NAe:
NENA
LA l' AS4
Profi vinent diumenge, dia 3, a anee. Portar al dispensari del dietriete
acanseguinl apistudonents i dode destruir' la puixança de Catatalunya, Fontanda i Llú.
DA :-: 1..'AJCSTAMENT
lunya per venjar-se de les aspir les onze del mall, per tractar de
nat ins.
ne ti apre.i;., ;lerdee a les reeiens
la reforma dele seus Estatuts,
— Tal cm baria acordat
parietal 1 occipital eupertor dreta i cutoAls lisian otitis de dijuue i diveudres racione de llibertat que aquasrta
na, se sol-licita.
segons projecte que els soeis pocontinuament
manifesta.
l'Ajuntam ent , el 3 dol mes prapmoteó cerebral de proneetie greu.
en
cur-li
1.1jununneut
Saut ya assistir
den
examinar
en
l'esLatje
social,.
Enviar of2rtes a l'ada
bastament
Els
oradors
foren
passal quedaren supriniits
Pasea
a
I'lluspital
Chale.
nedt
euneurreguts
veientai'
1104
on tiucira. bloc la junta ele dice
son liefeete tan Consums i
ministrad() de La Puigtialment la procesad del eliveudres ai aplandits i Pacte forea euneor,
6
i
7,
de
vuit
a
nou
it
':escasetes
dele
guardes.
carlee Ife
regut.
Ahir a la tarda. va manifestar norainatf.
pre.
blicitat, Sr. U. J.
— A la societat Iris tingtd
ment el gove:nador civil que hacia reiLueuany lee eocietate cherals debieren
la
l'esta
illeräria
mire
ira:
efect e
OLOT
peo'
les
ordres
la
policia
cap
de
terat
al
de
sortir
a
cantar
lee
cura:nenes,
aulaRESTAURANT ROYAL
de Pesque. A la par t literftria
galfussin recollides toles les publica- eLIZZ,
les rentaren la culta auututuada
Salb do Te
prengueren part, recitant dife- Welt
Diversos noticies
del naval i la de quitxalla del case de
cions de caràcter pornogràfic.
cada
dia
te
dansant
de
5
a
2/1
I ents composieione la senyorela
Digaé tantbis (Me baila imposat
la pealada, si be a aque.ta (lanera se'ls
Duran' el Mes tIc mave han de 8, i dinar a l'americana, de
Rosa Saleta, els senyors Jet:
gunes multes als empresaris dc niusicprobibt (amar ileterwivades extrofes.
estat niorts a l'Escorxador 53d 9 a II.
Cual, Juli Cuadras. Maciii. Ni
F ab rica d'Orlebreria
— A la marinada del pamat difiere: puyes, 1,3 7 4 /mis, 103 cabrits, 18
halls que no complien les ordres que ell
gomas, Ramon i Molar; el regidor
va donar, afegint que dausurari aquello
un
etenetenista
va
trotar
pluraut
una
vedettes,
amb
un
pes
i
83
ovelles
Affisles
Iler a preste i taä
senyor Monelits; el poeta Liare,'
El número 1 de la "Revista de la Vida locals que reincideixin en la inumicalinena de 13 dies embulicada en una de 71,308 quilos, ingressant l'Alord senyor Mirarle 'leal un forsegnent sunuiri:
municipal"
publica
el
Vendes
al detall
a
la
par
alta
tat.
juntament, per consume i arbimas treball sobre diferents por- americana i altre ropatge
La Casa de la Ciutat de Manresa. —
de la I muntanya dir Dordal, d'aquest
tras, 12,86555 pessetes.
tes de la nesdra (erra.
Volea de la Manoonaunitat en els aluPreus sonsa co m petérici a
En la darrera Junta celebrada sota la
— Per a les feste.s de Sant nicipla per Josep Maria Eseofet. —
En la part musical eausä admi- terne, ceseut dipoeitada a la Caan de la
presidencia del senyor Puig i Alfonso
Vila.
Els
pares
han
estat
detingute
i
poJordi
que
prepara
el
Casal
Ca;
ració el nen Casas, que deretraes i la rateaste murta a Catalunya
per la Societat Fesnaiiie Bareelonina 1 4 - Portaferrissa - 4
la comostea una predisposisid poc co- sats a dieposieió de l'alcalde primer i Ialä ha estat contractada
Una informació petbliea, per llaman Coll
d'Amies del Pata, despees del despees diLa
Principal,
de
1)1a-orquestra
deepres
a
la
del
juljati.
Mí per a] piano executant (Mi
i Rodea. — Opinions dele seeretarie:
— El matee; le premis de la lamine. Torroella de Montgrt.
eile composicions.
d'II
de
seSubstitue16
del
Reial
decret
tia eultural i botare-a "Lliga Defensa
— Ha quedat establerta a la
Aeompanyals al piano pol
tembre de 1918 pela arbitris derivan; de
Metge agregat deis Hospitals de Pa,
Senyor Padilla interpretaren tros de l'Arbre Einher i de l'Arbrat en ge- caserna del Carme una parada de l'Eeecureador i Mercar, per J. Cose MuJ. de Llobet rís. Gola, Nas 1 Orelles. Consulta da
neral", que feu el dilluus propassat, to- sementals de l'Estat espanyol.
d'operetes
els
bareins
sus
— Ha mort als vuitanta-i-un jas; Una aclarada necesearia, per A.
a U. Consulta econamica de t 2 a 2. Rbla. de les Flore, 4, primea.
ginals i Domenech, i amb paran- ren ramillete els ElüllerUS 490, 138, 655,
Font Vilaplana. — Serveis tecniee
anys el fabrieant En Joan Prat,
les de regraciament per a lote, 911 i 29.
CutiadeMerents, per It.
pare del regidor En Eraneesc.
— l'Ajuntatuent ha fet construir
el senyer Ramos dona per aeabat
i OR41....LESs
on, N ,A4S A.
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i V1 (1 3 1 dpeasI sleTfsr nidtael
f.
— S'ha calat foc a una fäbria ens , Consultee. Plantita darun carro per al transpon de carne, porper
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ea de filete de Beguclä, si be sor. brea a lea vies de trafec,
— Lib r o S. C. empata tantles al dominill dele carnimers i toei(OZENA).
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l'al
è
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Rubia. — Deures que la lee,ielacia iinGuariment radical dc la
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diurnenge en el sen camp a 3 naires que maten britier a l'escorxador.
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Notes d' Esports Els atres
Te
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celebrara en Fültima desena del
mes corrent.
Els equips constituits abans
d'aquesta data podran concertar
desafiamenls corrent a 3arrea
d'aquesta Societat totes les despeses que els mateixos °castomina eont viatges, tili/s ale asa,
etcètera.
A jutjar per l'entusiasme i
competencia deis equips contendents, esperem presenciar un
torneig clin professionals en la
tarda del dissabte i ma la del
(liumange vinent.
Quedan Invitats a aquA'tbs par
tits tots els que simpatitzin antb
aquest esport o aspirin a yendre part en el mateix, podent dirigir-se en el 3amp a qualsevol
dels associats o a les nostres
oficinas, Rambla de Catalunya,
núm. 11, primera, de 8 a 8 de
la tarda, en seas farilitara tota
mena d'informes.

FUTBOL

EL C. D. EUROPA CAPssa.
SEVILLA
Abans d'ahir, en l'exprés de
alatirid, sortiren vers la ,aapit?.i
andalusa els equipiars de l'Europa, que com es sabut ama a jugar a aquella eiutat el segar' parla de quart de final Jet Cnnipioinat d'Espanya.
' Els acomiadaren, denles d'un
i gran nombre d'entusiastes dei
mofis particulars, tots ells
'adrea ant - los els millors vots per
qua surtin triomfants de la
dura prova, puix mes que el
:Campionat en sf, hi va en ell el
, boa nora del futbol català.
Per cert que fau comentat el
fet de qu— a acomiadar els juga;dore no es veias cap individu de
;la F. C. C. F.
Anit passada sortiren tallaba el
:senyor Joan Matas i el jugador
'Aleazar, per reunir-se amb els
;que havien marxat el dia abans.
, Don .viatge i bona sortl

EXCURSION/SME
El 'Crup Eacursionista Catalunya", Reo Condal, 17, pral, te
organitzada per al dia 13 del
proper mes de maig, una Cursa
Excursionista individual, sale
Ifitinerari Can Gomis, Can Bocal,
Font de la Salamandra, Font
d'en Sert, San Medi, Valldaura i
liorta, disputant-se la Copa GE. Catalunya i altres valuosos
preinis.

;ELS PARTITS DE CAMPIONAT
D'ESPANYA
, Diumenge vinent correspunen
Jugar-be les darreres quarts de
;final d'aquest Concurs: .
El Sevilla amb l'Europa; °alela per creare en un triornf da-.
que.ets, malgrat que els andaluSee posaran tots els seus recursos per d'mallnetre els nostres
jugadors.
Reial Societat de Sant echascontra el Vigo: es de confiar
en un resultat favorable pele
denostiarres, ça que representara un tercer mat211 de desempat.
Mata. de Bilbao-Madrid, per
'canses diverses, opinem fer un
resuaat victorias del a bases.
Sporting de Gijón-Valancirt;
las irelinem igualment per un
Neer mateih decisiu, tota vegaita que la vi:tarta dels astu,rians a Eur pròpia casa, es qua¡si incontrovertible.
Veurem les surpreses' que ens
atreearen, dones, is esdevemets.

Secció Marítima
MOVIMENT 51.kR11,151
Vaixells entrats

Yacht anales "Saphire". de
Cannez, amb ei seu equip. Amarrat moll da Barcelona N.
Vapor espanyol "Ampurias",
de Rosas i eecaies, anib cättrega
geintral. Amarrat moll d'Espanya \V. Consignatari, Emir, Freixas,
Vapor espanvat "A. de S'atrasa
tegui", dAvileA, amb orina.
Aznarrat moll de Ponent N.
Vaptir espanyel "Rita", d'Almeria, ami) carrega general i 53
passata, ars. Amarrad, molí a d'Espanya W. Consignatari, 3jfl de
Ramon A. Ramas.
Vapor alemany "Siracusa",
d'Ilarnburg„ amb earrena general, Arnarrat moll de Barcelona
S. Consignataria Ricard Turrabadelta.
Vapor aloman); "-Sirias", de
Vigo, amb carrega general. Amar.
rat moll de Sant Bertrand. Gottsignatari p ensad i Companyia.
.Bergantí goleta italià "Carolina", d'Ajacci, amb carba.
Vapor espanyel "Ricardo", de
Sant Estuve de Prävia, amb carbó, Aniarral moli de Poneat N.
Vapor espanyol "Aldecoa", de
Galvaston, amb earrega general.
Amarrat moll d'Espanya H. Consignatari, Regato i Fontbona.
Vapor espanyol "Cabo Tres
Forcas", de Sevilla, amt ciirrega
general. Amarrat mtal del Rebala. Consignatari, Ibarra i Cum -

'EL "GRANDJANSKI" CONTRA
2
EL BARCELONA
• Dissable i diumenge vinent es
eei,braran al cana) da Les
C - ele dos gratis partits que
•de disputar el F. C.
, amb el fainds equip iugoesdae. cle la trionifal- tournils. del
'çnal -ja teeen noticies els nostres
ideetors i el ra suposar en esplbne
:dida forma per a áetuar aquests
:dos dies.
En lei.termedi del partit dr.;
diumr:_-!!! efectuaran una exhibieie corrodors de la Seccia
dile' s nie del F. C. Barcelona,
drenafedurs en el Campionat
'randa (le "cross-country", a fi
:de que els entusiastes del Club
zpeauia, públizament tenle °caen:,
dc fe r-los prova de la seva graleed el seu cspannlid triomf
'en l'esmerilada prova.

BASE-EALL

DEL NOU CERCLE
Davant el crescut nombre d'aintateurs arnb que compla aguasta ova Societal fundada i la CO!!
•si(l e rable xifra deis inscrits fins
'a la data, la Junta directiva ha
:pr. , eedit a gestionar l'adquisit ea"( d'Ira altre eanip en una de ha;
•aauritales mes properes a la eiutta ! per a dedioar-ld a renta na;nasa de les 110VP/ICS que. s'ori. gaeit.zin .abans del partit-festi_
:va! de inauguració oficial que es
Milinirmacmarsca,.....accussars

De? F. C. Barcelona
Rebata, segon trimesIra
Per a•e parlils Gradjunsie.-1".
eala 'tomes eervIran ias
.•

il Ifireetiu prega en

als senyors suris,
reRrara deguda anticipad:a a
ande les zaaarnerzte,((ae
earnent
azz-nin l'anima hora.
ii ritt , NL'ilÍ de

•

ifi!2r12 (1
&iliar&u/4U,,
j ti
en la seca 'mune° per E s
-pany,hgutil
AL nEFIL UNID D'IRUN,
per 2 a 1
ir L'ATLETIC CLUB . 7 DE El1-DA0
- - - per 2 a 1

AL SPORTING CLUB
DE Gld:IN
per 3 a 2
El quals resultatss obtindrà
als partits cilla disputara al
Camp de Les Corle, els dies
7 i 8 d'abril, a les 4 de la
tarda, contra el
I

in!, OH NENA?

I

>l

pa

Vapor espanyol "Reina Victoria", de Palma, arnb carrega general i 150 passatgers. Aniartat
mall de les Drassanes. Consignatari, CumpanyZa Transmediterritaia.
Yap a r espanyol "Guillermo
Setiulz", ami, earbO.
Aniar7ut mobl del Ponton. ConArginion.
sigan
Valor espanyel "A. Cola", de
Vale(!:;i, a:1lb earreg& general i
128 passaigers, Amarrat . moll
dEe:taanya NE. Consignatari, Cona

pamela Tranzemeditereania,
imiandra espanyula Largonie". lic VaPalcia, amb carrega
general.
Llagut- espanyol "San Miguel",
de Garulla en Ilust.
Vaixells despatxats
Veler llana "Mig,liarino",
Hast, iai a Propriano.
Berganti goleta italiä "Antonio Montella", en Rast, cap a
Oran.

Balandra espanyola "Genoveva", en 'tasa cap a Tarragona.
Llagut espanyul "Dos amigos"
amb eiment, cap a Cartagena.

TEATRE NOU
El divendres passat va debutar al Teatre Neu el tenor Jaume Moral, cantant l'obra "Maruxa". El novell artista
va causar una exceLlent impressió al pnblic, el qual l'aplaudí amb er.tussiasme.
El senyor Morell te una ven clara i

camil atub molt

gust.

ESCOLA CATALANA D'ART DRAMATIC
LA REPRESENTACIO DE DIUMENGE QUE VE
A jutjar per l'interès que ha despertat
entre tots els amants <id nostre trance
l'anunei de la representació que diumenge al =ti donanä en El Dorado rEscola Catalana l'Art Dramàtic" es de
trelliC qua hi acudirà un 1./iblig considerable.

L'estrena de la tragedia catalana en
Yen original d'EA Ferran Soldevila titnlada "Matilde d'Anglaterra" pot enser
realment una manifestada artintim i literaria de pasitiva importancia.
Hora diu que l'obra serà presentada
arab notable rieuesa i propietat, pel que
s'han confeccionat expressament cl vestuari i el dccorat.
La Direcei6 de l'Escola fa avinent
piblic que ?a representació contener:ni
puntualment a l'hora anunciada o sigui
a les onza en punt del matí per tal de
que pugui arahar-se la funeie a bona
hora.
TEATRE BARCELONA. —
Corppanyia Atareen—Mi grima
esta Jaca. Tres actes dels senyeas Collazo i Insausti.
Aquests senyors Collazo i Insausti san
uns literats de la Repeblica Argentina,
qae podrian donar lliçons als scnyors
de la Peninsula ibérica que es dediquen
a fer comedias i quz tenen una gran
fan/a.
I no es que !di prima esté loca sigui
una o'ara l'altre rnon, ni un monument literaei d'aquells que tle;:eirt parat,
sira5 que és una comedia a, gil i entretinguda, d'un te, simpaiic que no alairreix mai. Si ets sena autors tinguessM
tuna carta cansistencia poetica, si al moment de donar el pineal i obrir 1,r paria
dets sentiments posessin a les sa y as paraules un cs.Zio 111,'3 Muna, la cam,:ia
seria de primera. Pecó ac fa l'afecte
que els mears, cenciven m a l: 1e cls
trace de l'e s cena, tenen un sentit distinga del fo tre, pero no pasaen d'aquí.
Per aix6 E temer acta de l'obra ele
in cl de• compre-mis, i alli en tenen de
corre quatre goleta sang, resulta pobre, i fins cursi i fale.
L'argument de la comedia que tampoc
te res treateaordinari, ni una gran navett, de la manera qtie el presenten els
autors resnlm força sugestin. Dos germane calaveras que fan malbé l'hisenda,
arricen a un punt que Inri ile hoamtjar
una cosina ceiada a WhaHnatan 'que
sah anar sola pel mora 1 resulta que els
germans calaveres i e. , rrac ernks s'enamoren de la Cosina, i la noia per mitjà
d'un truc (117. ' 5 perla entre TUT..le, elS
desprecia a loa, i acat a per casarse d e sprès amb el seu cosí tres jove que resultamer el que n'estA nv's eramc rat.

La companyia del senyor Alanainaque
és mol! discreta, tría/ aquesta obra amb
força Iluiment, i cal remarcar el trelíall
de la senyoreta Mura, i el dEn Erancese Alarmo en un paperet de erial an-

dalia que fa morir de ciare.
S.

Eis Pomelis
joventut

La -

VLSITA A LA SAGRADA L'AMI,
LIA
El pomell do joventat "Ilon

Seny" Irrt organitent per al diumenge «una visita a la Sagrada

i convida a tots els paularas_
tas que enraman assislir-bi.
a les onze del
Lloc de
mati al 'pata del temple.
ANIVERSARI DEL P. DE J. "LA
VERGE B1112::A"
Diundiage que ve lindeza I•a(i,
a la barriada ale Gans, die
feslits que l'esmerilad. Pionell lia
urganit gat anta maitu del prinicr
aniversari de ja sdva f undae.d.
Consistiría al mati, en una soa
lemne missa de comuna') general
a la parraquia de Santa Maria
da Sans, essent celebrant i fent
la platica preparatòria ei Rama
llamen Miret. Durant Pacte cantaran escollits milets un chor de
poinellist e s, finalitzant anda el
cant' del "Virolai" a la Yerga de
alontserrat.
A les narre, la cobla "Catalu.
aya" donará una audicid do Saf'clanes al carrer de Vilardell i a
la tarda, a restatge del Centre
Catalie, de Sana (Fernandez Duro, 10), se celebrara un acta pa.
triatic amb un exceLlent programa.

Vaixells tortita
Vapor holandes "M'ea", de
tränsit, cap a Getkova.
Vapor espanyol "Sagunto" amb
càrrega general, cap a Abierta i
Cartagena.
Vapor espanyol "Almazora",
amb eärrega general, cap a Villar« . 1 Castelló.
iM1n•
Vapor espanyol "Ramón", ami)
seu equip, cap a !a ruar.
Vapor italiit "Sant Agostino",
amb carrega general i transa,
cap a Lisboa, Oporto i escales.
Llet
Vapor Palia "Angelo &arce1/jai", amb carrega general
trànsit, cap a Genova j escales.
Vapor espanyol "Mete de Cha
varri", en nasa cap a AVilés.
Vapor espanyal "Jorge Juan",
amb carrega general, cap a Malla.
Vapor espanyol "aleacedes",
sau equip, cap a la mar. ,asatatanarea.asaaaatallafeeelafflafflaalpipati
arnb

condensada

E L PU [ S
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MUSICA
SEGON I DARRER CON. CERT MATINAL PER L'EM1NENT PIANISTA EMILI
liAUER, AL TEATR.KallAlle
CELONA
Fou tal l'èxit assolit per l'eximi artista Emil Sauer en el
concert de diumenge passat, a
Paristocratica sala del teatro
Barcelona, que el susdit
del Piano, accedint a les repetides demandes deis "diflettaati",
el propvinent diumenge, al mall,
donara al propi teatre un segun
concert a praus populars.'
En el programa figuren divers4 primeres audicions: la famosa Sonata op. 27, número 2
"Clan de Lluntk", de l'immortal
Beethoven.
Tan/ el gran Satter com l'empresa del Barcelona ineraixen
gratitud del públic per la deferencia de l'un i l'esfora desinteressat de Faltara pele preus )Opillare que posa.
ASSOCIACIO. INTIMA DE
CONCERTS
La Premsa estrangera s'ocupa
actualment amb g-rans elogis d'un
artista molt notablea aquest és
el célebre baríton En Ilelmer Ortegren, el qual acaba d'obtindre
grana èxits a Xicago, Nova York,
abrí com tarnbe a Estoeolta i altres capikals d'Europa. Aquest
gran artista que, a mas a miis
del ganare d'òpera conreua amb
rem-arcable encert el "lied", as
molt possibie que visiti la nostra ciutat si, com és de desitjar,
l'Asaociaeiti Intima de Concede
pot portar a bon terme les gestions que aelmalment realitza
per fer que dit artista actui en
una de les properes sessions.
REVISTA MUSICAL "11.111510NIA"
Hein rebut el. tercer número
d'aquesta nova publiearal. Conté articles de Josep A. Peypoeli,
N. F. 2:artni. Joaquim -Turnia, M.
J. Bertran i attres.
El terciar número el — liar-monja", digne deis anteriors,
profusament illustrat i arel) extens noticiari del min musical.
L'ORQUESTRA S.111.E0.NICA
Tal eom esta oniineMt, el pro-per Mantenga, a les once del mata 1itlell'it lloc al lealre
l'últim ~ref. ( de la XIV tanna
de matinaes Iíriques de «IrguesIra Simfänica (le Barcelona.
Forma part del programa la
fantasia le travirinsIzi -Fuitems
artificiales", obra rararnent ex 'culada per les dificultats que (maleta. Acomple j a la primera part
"Leonora", número 3 de E 'cilioven; "Miniatures", de C. Alegria;
"Sardana de Ripoll", (In Bettev,
i "alurmulls de la Selva - , de
Wagner, omplenant • la segona
part la "Setena; sirnfonia",
Beethoven.

Les

sardan

es Noves religioses

AUDICIONS
Diveneuge al tendí.
Eement de La Sardana,—Placa•Reial.
Colla Nora. Harmonía de La Bisbal.
Pornell de Joventut "Flors a la Mereneta".—Plaça de Sepúlveda. Gubia La
Principal de L'Escala.
"MeonesCinAgrupada Sardani qa "Mo
to".—Paeseig de Sant Joan, 113. Cobla

Barcino.
Diurnenge a la nit.
Orfe6 Gracienc.—Maragda, 27 i 29.
Cobla "Els Montgrins" amb el segnest
programa "De bon mati" 'Fornells, "Ca
nii de la fosca" Rigau, "Flor de ginesta .' Pujolo, "La xica de casa" Morera,

"Tosa Ilor de mal" Prou, Clarons" Lena Josep.
PREGUEM
A les Entitats Sardanistes que ene perdonin ja interrupció del costee enunciant
les halladossardanas; ha slamt per causen completament involunlitries.

' Per a que ante. no toral a succeir (1-1i
farcm tdts els possibles) preguen que
ens enrienJa relaci6 d'andicions ele divendres abans de las 12 del mig día
i rrrcisameni a nom del redactor de "Les
Sardanas" de. "La Publicitat".

Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors
ABONAMENTS D'ENTRADA
El Comitè Executiu dc l'Exposició
del Moble i Decoració d'Interiors, ha
organitzat un espantad programa de
festes i solemnitats, en el qual estan
comprases Una strie d'ealibkions
tístiques, concursos de remarcable
manifestacions de la moda,
sardanas, representacions, festivals infantas, etc. La majoria d'atriles:5 actos

revestiran excepcional importancia.
El Comideprevcient que in (ansió de
ea/el;rar-se algunes daquestes festes

hairrà de reunir-se gran cordexat de
públic
t als Palme on es arä instal.lada
l'Exposició 1 en els jardins compresos
en el reciente de la mateixa, la cregut
conveniant d'oferir la manera trae pugin i presa-ir-se anticipadament l'entrada
mitjançant uns abonameuas que es posaran a la venda molt aviad ., en eis principals es:abliments de Barcelona.
Aquests abonaments, dele nuaes se
&ha fet un tiratge reduit, es vendran
al preu de 20 pessetes i donaran dret
d'antrada a l'Etamoci6 durant tots els
dies que estigui oberta al públic 1, per
tant, cls dies que tindran lloc les lestivitats que formen part del dit programa. Aquasts abonarnenta donaran
abrí macla dret a obtenir rebaixes en
es preus d'entrada d'aleuns deis' actos
i festes que se celebrin aquells dies
ec-einte de l'Exposició.
Lra

L'ESCOL.1 I LA' PREMSA NACIONAIIKS SON LA . BASE MES
FERMA DE LA . .1.LIBERTAT
FUTURA

S e ru c is e a Cimir

Sants d'avui: Sants Celestí I
Sial, I, papes; Marcela martir;
Guillem, abad, i Santa Catalina
de Falencia Agustina,
— Quaranta horas: Confrariff
de la Guarda i °mete a Sant
Jalma. De dos guatas de nou del
mala a dos guaita de set de la
4
tarda.
— Adoraci6 Nocturnaa lona.
de Sant Joan Evangelista. a.,
—. Cola, de Maria: Nostra DrIa
na de Lourdes, a Santa Madrona
(Poble Sec). •
Tenles en Sultag7 ãe /ell
hnimes del Purgatori: Tora del
Sant Angel Euatadi i Sant Miguel
Areängei a la sava capella .(Eaa
curial, 155
1
— La inietia d'avui: D'odas
va, Dolor blanc.
DEL DISTIAT
-L'iilusiríssira a enyor bisbe d'as
questa diòcesi, doctor Guiliamet,
ciumenaara denta, dissabte,
Santa Visita ~toral a la Parre -s
quia de Sant Vicens de Sarria.
— -Han comenot ja els pres
paralius de la pelegrinacia cataa
Jaca a Vallada, amb molar de ig
eoronacid de Nostra Dona dels
Das emparats. -1
— Es troba a Basgelona el
penitencier oe la Metropolitana
de Tarragona, doctor Salvador
Rial.
RECES ESPIRITUAL',
Des d'avui divendres, cada aria
raer divendres de mes, la secció:
de senyores de la Lliga Espiritual
de Nostra Senyora de Montsera'
rat, tindrà un acta cje Reineis Esa
puntual a l'església del Convent
de Nostra Senyora i Ensenyança
(correr d'Arág6).
Fa tenme' que les senyores asa
soelades a la 'Miga el volien •
aquest acte mensual de pietat,
convençudes que la nostra
huela característica de collabor
rar a la reconstitució de la gea
msriïna espiritualitat de Catalunya
ha de corneneau en la prapia vida interior.
La Lliga Espiritual, pera, liuny
trexeloure deis sella actes enea-'
suals de Recés, les senyores que •
no en siguin Slücies, fa una invitaciú de earacter general, dia
rigint-la primordialment, no a
les sacies soles, silla a les "es,
poses i filies dels senyors que en
siguin socis", i estenent-la feas
vorosamenta a mes, a tots els ea,
taments femenins que senten la
sa ya pietat amorosida per l'amor
a Catalunya i la de,vocia a la Vera
ge le Montserrat.
L'acta es començarä • a dos
quitas de cinc, 'amb letitura i
cant d'una antífona a la Mare de
Rosari, Viro/ai, Serma i Salve.

Pira les platiques el.reverend
P. Antoni M., de Barcelona, O.
M. C.

m 'a Trasailifica

•

LIAS
UM
a La."3 Aida- U-LES, feiEXlie I NOVA YORK,

El vapor AIONTSERRAT sortir ia de Barcelona el 25 d'abril, d Valancia el SG, de 51alaza el 28
i de Cilio el 30 cal a Nova York, t'arana i Veracruz.
El vapor ALF0P1S0 XII sorlira el cha 17 d'abril de Bi/bao, el 19 de Santanaer, el 20 de-Gijón
i el 21 de Coruña per a Hilvana i Veracruz, admetent carrega i passatge per a Costatirme i
Pacific amb traeborda a I'llavana.
UNJA DE VENEZUELA-COLON B IL.' -PACIFIC
dia 10 (l'abril de Barcelona, 1'11 de Wanda, el 13 de
El vapor LEON •XIII sórtira
Màlaga i el 15 de Cadiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la palma,
Puerto Rico Hilvana, Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón i pel Canal de Panatrua a Guayaquil, Callao, Mallando, Ario. Iquiqua, Antofagasta y Valparaíso. Sortida de Valparaíso
el 12 de cada mes, retornant irr la mateixa nula fina a la Guayra i dalli a Puerto Rico, Canäries,
Cädiz i Barcelona.
urnA CE BUEXOS AIRES
El vapor INFANTA ISAL E noritleri sortirà el 4 d'abril de Barcelona, el 5 de Màlaga
Montevideo i Buenos _I ires.
el 7 de Cidra per a Santa Cruz de '1
LIANA ID!

FILIPINES

t El vapor LEGAZPI sortirft el dia 19 d'ab:nl de Cadiz, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 i

de Barcelona el 25 para Port-Said, Colembo, Singapoore, Manila, Ifong-Kong, Xangltai, Nagtasaich. Kobé i Yokohania, aclni e tent passalge 1 eärrega per a dits ports i per a nitres inarets per els
quals lii hagi eetablerts seraels regulars des de les i. erts d'escala abans indicats.
Llalla DE FERNANDO POO

El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirà de Earcelana el dia 15 d'abril, do Viaeneia el IG, d'Ala»
cant i Cartagena el 17 i el 20 de flinl iz ( . iip a L es Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, restants escales intermedies i F rarati . lo Pao.
N

EXPEDICIO CDPIERC1AL

El vapor REINA INA R1A cil iTtrza sortirit de Lilao, si no Ini ha conlingénciR, el 14 clac
bril, de Santander el 15, de tiijoa el 16, de Corunya el 17 i el 18 de Vigo cap a Nova Yurla
lituana, admetent clanga i raealgers.
Ultra els indicats serveis. la Companyia Transallantica ta establerts els especials dela
porte del Mediterrani a Nova York, porta Canta/tría a Nova York i lla Ilnia do Barcelona a Filia
pinos, les quals sortides no san fixes i s'anunciaran oportunament en onda viatge.
Aquests vapors admeten TOrrego en les condicione mes faverables i passatgers ele guata
la Companyia dalia allotjament molí camod i tracte esmerad, cual /10 Ira acreditat al Sea dilatat
ser.veis. Tots els vapore tenen Telegrafia senso
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Servei Municipalitzat

TELEFON 2480-A

SUCURSALS:

Distriste IX Sant Andreu, cariar Sant Andreu,
Earceleta,
Districte I Balboa, Iletra
número 201.—Tel. 204, S. M.
A. 1801.
Hurta, Major, 27.—Tel , 99, S. Id.
"
Estafeta.
Poble
Nau,
Wad-Ras,
•
I
s
x
Sant Martí, Muntanya, 37.—Tele-.
236.—Tel. 238 S.
fon 234, S. al.
ú
•
312 Poble Sec, Campo Sagra do, nHospital ClInte.—Tel. 332 G.
mero 24.-1111I. 3400 A.
s--Sarria, Reina Elisenda, B.—Teläs
,f91. Sans, Canonge l'Ibernat, 1.0.—Tee
fan 107, H.
M'un 104 u,
i Sant Gervasi, alerte/Mea
1,
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
•.'
El públie pot atilitzar tanité els teleforsde Ice Tcnéacies d'Alcaldia i quarteretsde la Cnärdia Municipal.
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ESPECTACLES
-'TEATRES —
GRAN TEATRE DEL LICEU
I•n

un quart de deu. 5 de
•propietal i abonarnent. L'opera
,ttn tres artes Thais. — Denla,
fundó d'homenalge al inesfro
Muune Pahissa. L'Òpera Macla,nela.—Diumenge, tarda, La Wal-

kyria.

parta de la Eempanyla. 3. La revista Vaya
calor' Tota la rompanyla en escena.
Nil, a tres Mutis do den.
HeaBarieln
dyl salnel i alii6oz Sera I Parea Fernandoz y runsIca del Incuria Gueerere
El ntim. IS. A riurer am b el popular"Chi
Sei yagual. Rol/ d'interpretaclia. 2. Estrena de la comedia Relea de l'Insigne autor cauta N'Apeles Mesura. Adaptarle
cantables do T. R. "Riorito" I música
del meaire II. Sarrat,
SOL DE INVIERNO
Interpreta t per les senyereni !tuertas. Ternaintra, senyors Ferran Vallelo Amavi-

.

s

va. Prado,. Blanca

.

Meala 1 ei colossal

bartion Luis Moreno.
Idernk disuadir nit. Estrella Importan
tissini de la sir sucla (le Vallepo I Pijoan

114•44+414444444+.444444.444

Teatro caratä Romea
Telefon, 3,500 A.

nuestra Criolla,
PABLO EL PESCADOR
Amb un ro/ossal repari 1 una nombresa
rondalla ele aeordeons en escena. Pues
decovamons mimes de Bulbena t Gira(
Flaco se en los CARTELLS del dissabte

dituttenge,
ELS OULLORS DE LA TEMPORADA!::'

6001 'divenclres dia 6, tarda. —
sentaeld del
inana iepre
EitrOord

14-6.4.44444.114444+0444444+11

A LA COSTA BRAVA
l'anote en honor 1 teber.ci

Nil i

Principal Palace

do la primera aelriii
Esperança Ortiz
GARIO() P FRANCINA I
PER NO ESSER TRETZE

niasatne (ha 7, tarda. _ Programa (einte. ACTE, ii_Aventura extraordinaria d'un corneo
i una herbolaria )0 artes) I Lea
carbases de Monroig (9 ames). —
Na.

GARIDO I FRANCINA

ESTRENA de la comeelle en 1
acto,
UN HOME GENIAL

2
2

44.444444444444+4.444444+e'
«••••••••••••••••0•4+.****

t

e

late, veritable Meratacha eseehi
ca,
,

.4114+444.844+84444444114+11.

Teatres Trion

1 CINEMA NOU
Avui, Pare:Ala deis tres mes(waters, Defensar-se o morir,
...eg n ind: El xorcr, Reinota, Parisotte, 2 i

>44444,4444444444444+4+4444

Nifp rollona!

5444444+.44444.4444444+1+11.1

IKLJRSAAL-

Companyla da combdIa
SUCLL - TUDELA - AS*
QUERINO - CORTES

5, es
110%54 nuntetadea per a
la sessiú espeeial de les O del
DlItuns eran codesomenge,
tomen!: Estrena Zle la colossal

programa

p

B4-94-6444~E‘a+0•941444-1~

MARIA ANTON1ETA
earard, de Diana garenne

divendres, tarda, a les
cinc. Matinée popular:
El direotor es un "hacha".
Nil, u ICS dou, beneri,i
galan jove Antoni Armet,
amb la comèdia en tres artes i Pll prosa, de don Josep
Feenandez del Villar,

44-a+eate44644+6444-**44444-

1

4+4++++.0444444+4>e+e,

TEATRE NOU
Companyla de TPCDCRIC CAB4LLR
Dimatis , 10 d•Ueril.
estrena en 5011 . 01 tcatre LA !NON
TENIA, quina obra he estrena: en

la. _ Lea duce *que&
Nit, a
lea
i-ExirAs, EL BARANDER
de).
(L'alcal
tierna, dissabte. larda. a .los
do cine.
E-PLENDID y ERM4T,
EL BARANDER (L alc•Ide) 1 E-TRENA de in comedia ro
acto,
ES LLOGA UN PIS
Nit Esdeveniment teatral , ESTRENA de la comedia palma do Loma
Vemauil,
VOSTE SERA MEVAl!

'

Teatre Barcelona

RAMPER
i la genial artista

Gran cornpanyia cómica do!
teatro Rey Alfonso, de Ma-

RAQUEL MELLER
Tolo e s dios, Ramper i

GRAN SALO DE MODA

q ''

EL NIÑO DE ORO
Gran Zambra
tana al Segdil
arte. Ditiorat non mt esoenOgraV
lienour LASTELLS
/ Granada

gi

143 r!/10111f13
por Emili Vendrell

4-114-e-44-z444-44-4-e-»+eees-s-ser.

'

!Vid, divendros. Parisette, 2 i 3 ripisudis; Jaque mate, Prinzraina Ajo rol: Son,Ne nis jovenils, per
nutrid; El taxi 313, DO;
bons ocells. Diurnein
ge, un, Parisette, 4 i 5
capitols; Besada, p r Maria
Prevost,

Direcció Ferran Valleto 1 Paro Vida'.
Me81res, blaY l Funli

Divendres, 6 d'Abril. Tarda , a dos quarts

epiatre. Vermut popular. _ 1. La pe., 14.8sa o el Regato de Reyes Cut de Sabia
RodrIguez. 2. La cara dei ministro , pel
utdor Forran Vallejo (me eistrenk
l'obra en Barcelona, aritimmnyal de la
brli. Martí, Sra. l'arrumara, prinemais

4C

bolle. '
DimartS

p

Cal: ena
LII MONTER1A

,

CARNE LIQUIDA
del Or. 111.0ES 6ARCl1,14 **Mi

1 El más poderoso-reconstituyente. • El máximum
de /a nutrición.
_

RESTAURANTS

TI•liki•

TERIP13.
DE
SfifiTIDA
Ostres
reis ,

1

Tilos

-

tf

).
'

• ""especia/.
Reataurant

Anemia

%nudismo
Con,mtecenci•s

Mariscos. Quintana , 7.

MIZIMIRRIIIn1.111M Tapissos pintats

Es

necessna •

La casa m/s tniportant bona modLsta a domicIlL
Espanya. Espeelahtat en Escriure a LA PUBLICITAT,

religiosos. Exposi-

U/OSA/S
CIÓ permanent

S AR NICIDA
pAR ADELL

frametu-Asalto.28
'Farmacia.

2000.

de (madres
a 1011, gravats, d'engranes,
Fabricael6 de Mares 1
monturas. No compren sen- Piano per 800 pessetes. can.
rer Universuat. 96, entl.
se visitar aquesta casa.
F. MONTFALCON
Boters, i, final roriarerrlssa

Es ven

Estiuelents

Venda ele relets I casetes
nones 1 velleS, de bono renda. Dirigir - se a Jaume Puig
productes. Venc a bon brnasaeb, Vdanova 1 Geltru,
preu. Rad, ClarIs 102.

MáquIna
de comprimir Plan 1 aures
,

N

TEATRE BARCELONA
DIUMENGE, 8 D'ABRIL
A loo n drze del mal
i
cdneeri per
Feminent pianista

EMIL SAUER
Extraordinari
selectissim
programa
PREUS POPULARS
Per inca) la! s. Unid Musical
Espapyolit, 1 i 3, Poltal de
l'Angel, de tres a set tarda,
Ilatri)

44444See.44.44444-$44464'd44-1

Cinema Princesa

•

Ciranvia Laietzna (prop de la Piara de
Et" bosejador, per thartii
1 .\ngeli.
hav comedia del PROCIMNIA
434ItIA. Desinteras, por la celebre Cons
tai la Tatuen/8e, emocionara drama del
programa E. R. , Reineta, per l;hirlte Ma sial. del pi:iglania YEJ11).11lUbil. • Quim
aluda de cimbra, eúlni a, en ilueS paris:
En aquest sal) de molla es proJeelarail
grallS estrenes.
a

‘

s •

companyla FREDERIC. CADALLI?
mniart , 10 d Abril. Sensacional
,trena en aquest tener LA MORTERIA, quina obra ha estranat en

Escanya aquesta company.a

• : CONCERTS

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

Orquestra Simfònica de Barcelona
Any Nlif. Si.irie Sil". Tercer i dl.
tim concert.--Dium n , 8 d'a
a les lince del malf. Obres
di' Beethoven, C. Ali gria, A. Do_
ley, Wag,ner i Strawm-1:i.
en ): nuislrn Lamote de Grignon.
d localditi-: Unió Musical Espanyola, Portal de l'Au4e1,
ti

.

a bolas M a B són

els millorsperausos
Rodaments industrials i automobilisme

p

Elevadors

de benzina (dides)
marca Exhaustor,
sd,„ garantits per

temps indefinit

Tivoli

p go.
,

CINEMES

Teatre Eldorado

Diana Argertina Excelsior

ESCIOUt CATA1.1N.1
DAItT DILAMATIC

n \ ni, seg,orin Defonsar-sc o
morir, La margueiieta es doren.
sa, Quinze elles do vacances, El
jockey, Les papallones.

[ H ioll s I NIllsifi ds

v

Teatre

CASA CENTRAL : LONDRES

Goptal 11111-

e

1

A

er.tre Victòria

EDEN CONCERT

Monumental -Pedró- Walkyrit

e

y

Preu 2 pessetee
De %p eda a totes les llibreo
ries i a les ofieines socials.
Ares, t principal

Asalto, 12. — Propielari: En
Vraneesc Bux(). Director artislic: Francesc Perezoff. Telefon
3332 A. Tarda, a dos quarts de
quatre, nit, a les deu: Preseatacid de les nu s gentils artistas
i els millors números de variofals. Cada dia, de set a dos quarts
de nou: Aperitif dancing a l'ele
gant Foyer, i Vuna tu (pudre mati. gran Tabarin amerIca. Tzigans Tyndall.

.

TEATRE NOU

divenees, 6 d'abril de 1 023. Tarda,
a dos (marta de Qualle, a trena popola, ando un estupcnd cartell. 1. Pulmonía doble. 2. La Sarsuela en dos ami,
inestre Matan La dogaresa , per la menyoreia Lloró, ;au
s. Sano , clionion,
Caarido Casas , Pros , VIdal.
Nit,
tres qu ants dril: e, dable esd venlmera: 1. La rubia del Fan-West, 9. Debut
del tenor non a Barcelona FRANUESC
Atiia ami, la pera MARINA, prenent-hl
pait
sOs Vieree Casas krederic Caballa 1 Reúnan Casas.
-mi ellosable larda: La reja de la Dotare. La rabia dol Far-West 1 El cabo
primero. — Dift, a remia Soll Sta del immr
l'ItINEI. O A1.111 amb (Ópera MARINA,
prenent-hi part tareet Casas , Fredei O' (A -

Pompeu Fabra

MUSIC—HALLS

.5414+64-04.4.0.4.04411.4
44",..444~

.•n•n•n••iin

AVUI ,

curs mitjà
'94'
per

ampo) . Veril'.
Srta. Aubin-F. Lomeas
In itacions can de costurn. _
recele aritstirai F. Lanzas

4.e.444..+444+.44444+++444-

l

Tetare Nou
Cuna panyiit de sarsuela
FREDERIC CABALLE

Segona edició de le
Gramälica catalana

CHARLOT, AVENTURER

Raquel Meller

Primer u:! er' i sil rector
Francesc Alarcon. Primera
actriu, Elvira Muro. Avui,
divendres, tarda i nit, no
tune 6, por donar
lloc a l'assaig general de
.. EL P4 lri0 DE ORO

•

In

Cura rápida

Aval dirrndres. !arfa I nit.
ProFiranfrs colnosals. _ El preeies
Ola, Lea papollonea, l'original El
Jockey, gran evi
11.A DESCONEGUOA
por la celebre NIARK JACORIVI
LA MARQUESETA ES DEFENSA
t II 0.01 1 lISIS petlicula fiem 1

Passat doma. dium('nge, a les 11
del mal(
Estrena de la tragèdia
en vers, original d'En
Ferra O
Soldevila, premiada ii Cíaneurs

Motors

BM LOT per a automöbfis de lotes potencies

Pistons, vàlvules, segrnents, engrassadors

etc., de l'acreditada
marca BINET
Cases a Varis, Madrid i Bbao.

CAPITAL I RESERVES: Ilds de Lliures est ipriines 13.00.09

Zfluni;is; Earcelora, Placa de Cata1unya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, Valimcia, Paris, Navn Yori. uls eui3), Bradford I Manchester
24 Scursais a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic i Uruguai
• .•

-4vir.

a•e•ffl
.

:TgLar,,.N

.

Acaba de sortir

Trovatoro (Slrlde

y '

•

Publicad() de l'Associació
Protectora de l'Ensenyança
Catalana

o

..

MI PRIMA ESTA LOCA

ictes

Thornas.

I

11111}11111111111111111111111111111111}111111111111111111011110011

,

4+44444+04.444+.44.4444444

LA DESCONEGUDA

4144444+.4444444444444444

La vaina de las praderas
creacid de Vicldria

p

Avul, a enares, a *os quarts de
(dile. GIL auduile. Presentarle de
Pi disidir-Ida soprano
Renyoreta LLUMA ELVIRA AUBIN
aeumpanyzula per Frederic Loreto:
PROGRAMA
Primera part
Martha (Overtura), flotow.__Thais
(Meditarle) Massenet.
Walkyria (CavaleOda) Wagner.
En gran orgue AEOLIAN
Serena part •
Un ball% 'n maceara, Vereli_Mignon (Ronianza) 'Nomas) Orfeo (Arta), block. _ Nocturno 1011
Iris!), Longäs,
Srta. Aubin- ' . Long63
Tercera pan
Carmen (Romanea, cortes) ,aire!,
aanalan (ltnittani;a 2 tete),
Satrit - Saens.
Mignon (Recita-

per 1,, coli lii ititt ‚ j e la pan-

Maria Jacobinl.
Les colossals atraceions
Willy Picardy, junglesur
N1argarlda Gräoll, bailarina
lianni Garden, escultural
Ir ap ez is ta
Las dolo exeimtries

a les deu. L'untromes Una inE STRENA da( sacan( en
tres arle.s el sisen
0111 en dos
uadros, original d'En 1creep II.

Teatre do la Sarsuela, de
Madrid
Avui, divendrer. tarda, a
preus edmionics. Esl rena
en aquest lea !.re de l'Opera_

e44.4.44~44444444+6444~

COLISEU DE VARIETO.T8
Avui, divendres, tarda i nii,
Grans programes. Projecció de la notable pel.licula

Nit

'

p

DE
Pass ig de Gracia, 33

Avui, divendres, tarda', á un
quart de, cinc. Dos grandiosos
partits a cistella. Nit, a un guart •
d'onze. Dos extraordinaria paro
1 115 de pilota. Primer, a pala.
Quintana 1 i Aguirre contra Chla-i
tu i Arrarte. Segon partit, a C'S
olDl. Barrenechea i Martin con -a,
Vicente i Palau.

í

1

Grandiosos programes. _ Les ¡m nenles de bell irguen-id:
El Jockey, Lea paprIlonaa La
marqueseta ea defenza, la pe) liciP
vúnilca Quince dies da vecacions
Gegona ¡ornada de la oran Aro.:
americana. Derendre's o morir, Interpretada pel rolossal I In!ropid artista
EDDIE POLO

ELDORADO

tarda La madrina
de guerra /a carnei lm argentina
en tres artes de gran exit

Companyia de ei ruda
ppr rnia Pinedo-Ballestor

Gran Teatre Cotufa! i
Gran Cinema Bohemia
(ad:, divendres. tar,la nit:

44.4444444444.444444e....

'

TIVOLL

SALA
fiOLIAN
FILL
PAUL IZABAL

1

Prendó Principal ' Palaci

o
polOnvol

(Telefon 4134 A)

drid

M.O

df,-

Palace Cine

r++444...4.444444444444444.

PREUS POPULARS
Per localitat s. I nti Musical
Espanyola, 1 i 3 . Portal do
l'Angel, de tres a set tarda,
I taquill s del lent re

1444+644444.....444+44.444444)

Crpanya aquesta companyia

.

EMIL SAUER

e

D cora'. i vestuari imus

1.111 CINEMATOGRAFIA

Atili (Ir:mitres tic

ESPORTS''•

- -

MATILDE D'ANGLATERRA

..+44444+444.4444+.4444+4.

ARIZTOCRATIC SALO
PALAY DE

la

de 1922 i inspiradu en un fet
Història da Catalunya

,

Avut, t/Dendros, O d'AMA. Tarda,
a /es 5. _ Piverio iermuf popular. Entrada i butaca I a pesar-

Extraardinari i selectisslm

i Marina

050FROf F

CONSTANTINO PLA

BENGES I SANTPERE
Primera actriu,
ASSUMPCIO CASALS

DIUMENIGE, 8 D'ABRIL
A les onza del mati
Segun i darrer concert per
l'erninent pianista

g

amb coa meravelloses experimento
de zurraste) I hipnotismo

Companyia de vodevil I grana
espaciarles de

TEATRE BARCELONA

p,

v lla trart. No deixen de_veure-la.
LXITS, La Illa deserta -t reclosa Cor
inedia) Fruto com un giali (eduitt'a . .1;1(11 nIlS Viril 111 revenid()
cirioneatograllea, Qt E S'ERA...?

faselnador

Per a final de testa, el Irnefic;at recalara selecles
poesies

Gran featre Espanyol

'seis.......444444044.24444.4

.

so

Gran companyla Internacional de
varietés ONuFROFF
Asia , direndres, nil, a tres girola
de (leo: Colossal programa. Primera pan: 1. 51510515 per la orgemstra.
Debut de la notable bailarina Bolarmine. 3. EIS excentrics
'altailmrs l'any - Tonyto 1 Arturito
Godeo. 4. Debut de la geni raya.
çonetisla Pagana Arroyo, ti Ii popular atraeelt) Familia Briatere. —
Desean, serena hart i El rOlossal

PREUS ECONnMrcs

444.8+0+044 04460+4.4.4+4144 44

prenent-hi part. Maria Comesa. posada en escena. tal
cont s'estrena al teatre Apolo de Madrid.—Diumeng
tarda i nit, Arco Iris.

,

RISS soiollet*
MUERA MANEA
2 Jornades, 4.050 m'Ares, prole,
tant-se tecleen. L'oltra de Mes gran
i speelaele luxe entuma 1 orasen-

.1iM18

ARCO IRIS
dissabte, nit, a lee
deu. Estrena en aquest. tea
tre de la revista en tres actas, llibre de lomas Borras,
música deis nestres Ami i
Benlloch,
ARCO IRIS

es

es
de la cin e matografía el SUCCEs

Teatre

4-444114.1144444444-4444444+9+

divendres, no hi ha
fundó, per donar Itoc als
assaigs de la revista

f a ni

Notabliit mantel 3 611 10 A 1 trlo TOURENTS, Aval, diveintres . moda. -1 LTIMS DIES de Vean M gran

64.4~44.4444.44.1.444+4441.4

Molt aviat, estrena del gra01)1 sainet

p

Compan ia ne aun is liarsuola
'Director
operetas i revistes.
escena /Anís T. afaurente. Mestres
dirertdrs I concertador. losep Espelta. Antoni Catalä Joan

•

Companyia de oomedies de
PERE ZIMMILLA
clivendoes,
a les deu de la nit
1, L'enlremes deis germano
Quintero,
LECTURA I ESCRITURA
•• LII io^mina cimiHt n . 0 dds
actes, de I ere Muñoz Seca
Ocre Prez Frrnandoz,
EL GOYA

ARREA COCHERO!
Denla, ili.ssable, matinée, a
I s cinc de la tarda,
El burlador de Medina

Teatre Novetats

y

(4n11MIBM

••nn•

gran exa d'en ValliiiitAlta.

6444444444444 16+94+15+14+4
Saló Cataiunya

11-4

