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tanes les exposicions dels artistes senyors Antoni de Ferra. ter i Ensebi de Puig, i la de SI-

Negociem tots els cupons venciment
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Xapa Ondulada Canaleta
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Plagues "A" de i0 y. 40 ern,
Xapes '13" per a recobrirneits:
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120 X 190 1 120 X 250 cm
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Centre Social de Betlem.
-15 , primer. continuaran
les 111 ! . ons de Cuina Practica
Familiar per a senyeretes. a
eärreo del professor N'Ignasi
Dom èiì 11

peanae..- Soria López. de 3:1 onja.
de pro1rssiú termita. a la Pujada de
la Fon i de l'Or,ant fou atropellat p .1
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eiä una probable tractuta del brisa dret.
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` n1,a Je. 1 En el festival que se celebrara la
Slanneu, havia 60151 apedregat el tren uit de la dada de Sant Jordi a VAa urTP11.
henal., Obrar del dio;tricte :non (MerNo In bague top ferit n1 foren de- cader , . 38 i 4 01. prendran part varinsota (la au.ore de lo baltadt.la.
luo,o, dements que llegiran diver,s3s
treballs en prosa i vers, i seran canPlises 1 Calats-blereerla Conet, tades caneen. patr.eniquea. L.OrreO
Clapis, 16
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Torrents. aprofitat driale Sonor, riel n arrer de flurbar,
zehle del notable arlista Joaluna al cap de pot.
quim Mir, exposarà una serie
•
nYaquarelles que cridaran
En l'obre el envarnader ele nerindistemió.
aliir a la tarda la mandeatar que
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Uralita, S. A.
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NEW YORK

lana toS inseeine. O la Cimbra Oficial
d a la Propi,'' al Urbana. ha viettat
xanx nr :a-amador, per a teriiii reniesia
rl'un nfrei rt5 el quin s'aelboreiaa al
returs d'alçada pr.sentat per Iasnien•
hada Cimbra contra els pressups.susa

m unicipale.

L'os . goverututor civil. ..nvor OrnerJ Mattinez Anido va staitar tibie al
matt el seco or Rayano...
El gevernador el, ii. ,enyor Raros'
va tuanitestar ahir al vespre
periodiates que ex:ata molt batistet,

10,.

rigit pel mrstre
Gihera 4Ca
Yaclt amb una aucl:cib de bardares.
La C0/114316 orgenitzadora de lipal d'homenatge al Comité exerutiu
dr l'Excure, Col.lectiva a Paris. Ver-

Verdun. recorda als compan2•s
del Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la indü,tr j a que eesitgin assistir-hi. qua la inscripci6
es tanca as ui, dissabte. a les vuit de
la nia L'Ipat tindra lloc al Restaurant Pàtria.
Per a inscriare's, a les olicines de

l'esmentat Centre.

Avui, En _Tose? Elias de Molins donarä a l'Inetitut Agrícola Catali de
Sant Isidte la, guaita de tes conferencies organitzades per aquella entitat, sobre la crisi vinícola.
El tema a desenrotllar es : "Té sil'
yació la nostra vinicultura? Orientacions 1 conducta a seguir...
L'acta sera públic i començarà a les
quatre de la tarda.

RESTAURANT ROYAL
Salé de l'a
cada dia dansant de 5 a 2/1

de 8. 1 dinar a l'americana, de
9 a 1 f.

Amb inotiu de celebrar diumane vinent. 22 ,l'abril.
t'esta de la seva Patrona. la
Mare ein DAn çl.

Montserrat,

l'Academia de Cultura Catalana de la C. de la I. i S. LI. G.,
prepara una solemne vetllada,
que . 1 1m1 a un escollit programa do Música, ofereix l'ocasió
d'escoltar una dissertació remareable de! P,nt. P. Josep Ma-'
March S. J.
En lee edicions vinents dona!~ mes detalls. tot celqbrant que en els neguits en pro
de la Cultura Patria torni a

aparèixer l'esforç d'aquesta
.Congregariö que tan altos erdlaboraeions ha Ungut en les
seves latorities.

Primeres Comunions
Demionari e . Derordatoris. presenta.
Llibreria Subieana, Portaterrissa, 1-0

<a/ (Lc/ ala), pare de /a vice-secretäría general de l'Instítut. Es recomana
l'aesistencia de totes 'ins associades.
El dia 27, ¡esta de Nostta. Senyora de Montscrrat, a dos qllar15 de
vuit del matí, Missa de Comunió rasada, durant la qual co començaran
els exercicis propis de la Novena. Durant tot el dia s'establiran torno de
vetlla a la Capella de l'Institut. La
inscripció pot fcr-se des dcl dia 22,
a la secretaria de la Secció.
Secció Permanent d'Educació i Instrucció.—Diumenge, 22, a les onze del
matí, lliçó de lectura artística, a un
quart de cinc de la tarda, rifa de figurins.—Conversa instructiva.
Secció Permanent de Cerimonial i
Fastes.—A les quatre, (RO de dansa popular catalana. A les cinc, recital de cm:con. per Na Maria de la
C. CAlao.
Els dies 26 i 23, de sis a vuit del
vespre, a la Secretaria de la própla
Secció podran adquirir-se entrades i
seients fixos per a la secció que. a
cärrce de l'Inetitnt Catalä. de Rítmica i Mastica, d:rigit pel mestre En
Joan Llongueras, tIndra lloc el da 29,
celebració de la testa de Nostra Senyora de Montserrat. Preus per a le,
famil:es de les sócies: Entrada general, 025; seient fix, 1 . 5.01 per a les

Centre Nacionalista del Pobk Sta
Casal Nacionalista Guinardorers, Et.
quena Catalana, de Barcelona, i
J. "Bon cop de tal;", de Mollerusa.
Demés, 24 individuals de Barett
4 de Gracia, 3 d'Horra, r del Ptee
Nou, a de Barban, a de Canet de Ify,
ro de Cabrils, 5 de Capellade!, 1
Capsanes, a dEsplug-aes del Llobrega,
1 d'Hospitalet del Llobregat, 2de
rona, 2 de Juncosa de les Garrigua
-usa 11
12 de Manresa, 3 de Mollee
Mora d'Ebre, r de Palol d'O:n.24,11
Pba del Panadés, 2 de Salt, 7 de se
just, t de Santa Eulàlia. 7 de /erras
tz de Viril, 2 de Vilafranca, t de V'
nova i 4 de Madrid.

LORS

a artistas professlonets
I estudlants
La millar marca anglen
per

Room Hownoy 1 Gil

sócies: seient fix t pesoeta.
La

Colors aquarella.-ColorS
pastell. Colora a l'oli.
Pinzells, -Llapis. Gomas.
Tintes.-Papers, etc., e',c.
Representants exclu.üaS
Per o Espanya i Portugal:

classe de ruina popular (dies

feiner. de 8 a 9 del matí), es regirà
sota la segitent llista de la setmana
Consommé Celestina.
Dimano, Llobarro a la graella amb
salsa tärtara i Oporto I:p.
Dimecres, Menuts de gallina amb

Vda. de Josep Solomo

diumenge, dia 22,
l'Agrupaeiú Naeionalista "Ele ° D"iljOus, Espàrrecs amb salsa PrinMont serrabas". farä el ro- CeSa. Punch a la romana. Odio.
mialszi, al Montserrat, sortint
Divendres, Espic de volaille Bellade l'estaciA de Magória, a les vista.
Ojo del matf.
Dissabte, Bescuit glacé Cardinal.
Es prega als soeis que vulAVIS: Poden assistir a aquestes
guin acompanyar-la d'inscriu- Ilieens totes les que els interessi, tant
re's i de manar detalls al carrer si 0 611 com sócics de linstitur. sado Monlcada, 31, Escota Cata- tisfent 0 . 25 pessetes per un tiquet que

Pis principal o primer.
fins a un máxim de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, si•
tuat entre els carrers d'
Aragó, Rambla de Ca.
talunya, Fontanella i 1,1ü.

sels rerneträ abano d'entrar a classe.

lana.

ta seceirí excursionista de la
Joventut Cultural Popular te
projeetada per denla diumenge. dia 22 , una sortida familiar al tipie "Aplee de Reixai. .
Lino i hora de reunió: A dos
nuarts de sis, a l'estaciú del
Ord.
Diumengr. el Crup Excursionista
"I.es Quane Barres". 515115 75 l'EsCola crAcronäntica Naval, 1 • granja
La R:carda i excursió a l'elany de
Remeda i Prat dc Llobregat.
Pum de reunid,

Diputaaló, 174 - Teléf. 160i
BARCELONA

la Plaga de /a

Rarceloneta, a do; quarts de vuit del
mati.
1,a Secc'A Permancnt de rcligi6 i
Culte ale rInstitut de Cultura i Biblioteca Popular dc la Dona comunica a
les associades que la alissa que' se
celebrara demä, a les vuit dcl mati,
sera amb ofertori en sufragi de l'anima del senyor Magi Sandiumenge,

A la SPSSi li privada que Pica.

demia Calasancia eelebr mili a
les set del vespre }'acadèmic
número En Joan Clavel!, donara una conferencia sobre el tenia: "La jornada de vuit hores
i l'educació professional".

ha, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La Pe
bY:citat, Sr. LI , J.

En el darrer Consell directiu
l'Associació Protectora de rEnscnyanca
Catalana s'acceptaren els seguents socío:
Col lectius.- -Ajuntaments de Mataró,
Mollerusa i Sant Boi del Llobregat,

Hospitals da P
Consulta
de les nona , 4. Pr

agregat dels
Nao I Orellea.
ris.
Llobet
J.
de
12 2. Rbla.
eeontn mica
2 5.
Melga

Gola,

a

Consulta

de

a

del Estömac es curen radicalment arnb
GASTROBIOL ROSSELL

Malalties

Dipòsit: Farmacia

Internaoional.

Rambla del Centre, 17
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MANERA ME AleW1T LA MA111 DEL MARC

Les

responsabilitats militars

Preludis electorals

DA

dils

ilETALLS UE LES COL• LISIONS EME LA POLICIA ILEMAMA 1 ELS BREE RE PEINA

baixa, cada dia mes
alarman:. del marc. preocupa seriosanitre d Govem del Reich.
Per evitar el possible dun altre movirne nt de baixa, el Govern ha decidit
rbtringir ks importacions i obligar
particulars a declarar diariament
quanti zat de divises estrangeres que
aaguin en llur poder.
Els cercks iinanciers es mostren
eeeptics respecte del resultat (Vaquesset raesures.—Havas.
Balee 2o. — En els circols financiers
stasegura que el canceller senyor Cuno
e:3 caps dels partits polítics, sembaeue es trcben d'acard respecte dels
gajäll.5 més adequats que podrien empear-se per a sostenir la cotització del
ere — Has-as.
QUESTIO DEL REICHSTAG
Berlín, 20. — Al Reichstag, el sociaIsla senyor Hertz critica la política
iiranciera desenrothada pel Govern,
ket ressaltar ei fi- acá que ha coas:::uit lempréstit en dólars, i acusa al
Bale de l'Imperi de concedir amples
cedits que permeten especular amb el
irarc I fer IlakS poderosa la gran indús
;tia.
El ministre crEconornia pública, serot Becker, justifieä la concessió dagests crèdits per a continuar la Iluita
contra Focupació de la ronca de la
Ruhr, i asegura que el Govern es trole disposat a sostenir el mare—Ha115.
LA BANCA DEL REICH FA
GRANS EACRIFIGIS PER MAN-

TENIR EL CANVI DEL MARC
Berlín, 20. — La demanda de
divises estrangeres s'accentua
cede dia.
La Banca del Reich ele vist
nelizada a fer grane sacrificis
per poder mantenir el canvi del
mare.
Els industrials protesten
torera el canvi actual del marc
que els impossibilita d'efeetuar
ere venda i reclamen que el
Uni sigui rie frente mil marca
par- dolar.—Havas.
GleVIT QUE EL BANC DE
lelelPER! TRÁCTARA D'ESTABILITZAR EL MARC AL CANVI
DE 30.000 MARCS PER DOLAR
Berlín, 2.0. — S'evalua en un
rey, de lliures esterlinas les
rezesttats en divises de la
Mea d'avui. En aquestes cene
deione el Bann de l'Imperi ha
d'interrompre la seva acció a
favor de l'estabilització. Ahir el
:narc baixà ràpidament, pujant
el rielar a 32.000 mares.
Es creu que el Banc renunriarä a tornar cl dólar al cano. de 20.000 mares, que traetara d'estabilitzar-lo a 30.000.
L'ORGANITZACIO
TRIAL DE LA RUHR
París, 20. — El ministre d'Obres públiques, senyor Le Troc
quet. ha declarat a un redactor
de leerzeneia Bay as que slian
erganitzat a la Ruhr 29 grans
tenis per a la preparació de
'cok, la qual cosa permeträ que
les càrregues deis forns progressin cense interrupció fine
aconseguir la producció de dotas mil tones del dit combustible, que s'obtenía en 1.922. —
Hayas.
r T.9 f)RRERS SUBLEVA'PR S'ATRINNEREN : : DESPRES D'UN
TEN. TIROTEIG SON DISPERSATS PER LA SCHUPPO : EL
BALANÇ DE LES DEES SAGNANTS JORNADES
Mulbeim, 33.—Ahir, cap el tord, els
obrera en atur forças sanearen amb
harrieades totes lea eies d'acces a la
durar.
Durant la nit els sublevate intentaren apoderar-se de la nata de l'Aloatarnent. su ensa y en atrinxerats cinqrrnnSS Matas de la "Sehuppo". La
peli e ia Miela el fon, generalitzant-se tot
seguís, durant el tiroteig anea duna hatee

Eis ebrers tiagueren un mort 1 set
ferite. Finalment PS retiraren a llana
harrhadea.
Aquest mate han arrihat importante
ret r ataos sIe policia. La força ha clfsperset els manifeetunts. ele quals a ' ban retires a lltuni casta.
E! cornerç ha nbert ja les botigure
I la e ireulaei6
reprev.
L e s trapes franceses no han interviuPSI en aquesta euita.
El balanç de lee dures j ornarlea ba
e star de rine morra i di:amansa forits
P e r pan deis obrero. LPS 111, 1,1 P S de la
Delicia ?Os insignificanta.— Hevas.,

BOI. XEVISTES A LA RCIIR LA
PO LITICA DEL BLAT MITIN°
CTIMUNTRT.1
routrsto COMENINTA-NACIONALISTA
B echurn, 20. — S'ha efectuat un mi.
e en el qua l han prez part 6,000 so, Un
reu nisteis. flan usas de la permita doir
&l enta seisena ele quilla han fet lelo$i dele Soviets 1 han invitar ele obrera
a a b andmar sie eludirme que—deelar"a --ertiaa a una del capital.
re abrís. de EterlIn anonieuat Kalde
pro nundat un dilatare a graint l'ao'
ausencia dele mame i als Ira prItitt Que
tratumetin la gratitud dels eínurtnistel
ainernaal l'SaJut 130vieta per les remeses

de blat que ban fet recentsneot. Da dedarat incidentalment que la lieichawrr
refarna ,tonsiderablernent els seus efec•
lit». a Sajania.
A la vertida del reitting es produl
roe entre ola manifestants i na grnp
de iones narionalistes que gançavea
frita contra rds Soviets.
A Wirten el grua comunista recull
nnm tic lee persones que desltgen participar PTI les praelines remeses de Mar
tetes pela comunistes russos S'anímela
sinn expedida de 23 rapas de tereala
panificables—Radio.
ELS DELGEF.S DESCORREINEN
UN DIPOSIT CLANDESTL DE MI'•
NICIONS : : SON TRORADES
PROP DE 1.5 00 BOMBES
Aquisgran. litt. — En les recerques
efectuados pels bele.ues en ele heces
que retle,e.en el tnnel de Ennheide. on es
va corvetee un atemptat centra el tren
en el grial viatjava el ministre Mea
senyor Deveze. una patrulla Isa deseobert en els hoscos d'Here e nrat un dipasit elandestf de inanicions.
En una pedrera hi havien anuteades
„eran de 1.500 bombeo. La patrulla ha
detingut a tres individus que rondaven
pele voltants. Entre Armiseran i la
frontera belea han estar reforçats tots
els lloes.—Radin.

LES BOMBEE QUE UTILITZEN
ELS :1'LE:11A:el-S PER PROVOCAR ELS DESCARRILAMENTS
Dusseldorf, 20. — Els alemanvs adés utilitzen bombes
les anomenades de temps, per
provocar els descarrilaments.
L'artefacte no explota al contacte de la locomotora, sine al
pas del segon o tercer vagons.
Les bombes que havien estat
coLlocades entre Dusseldorf i
Duren al pas de l'exprés EssenParís, el dilluns a la nit. tenien
aquest nou dispositiu: dos tipa,
rells més del mateix genere han
estat descoberts avui en el mateix sector; un delle ha teclatat cense causar danys d'impere
tímela i l'altre ha estat tret
abano que esclates.—Radio.
EXPLOSIO EN UNA MENA -:- 20
OBRERS MORTS
Dusseldorf, 20.—Ha ocorr e.
gut una explosió en una mina.
Han mort asfixiats 20 obrers.
—Radio.
UN DIPUTAT LABORISTA ANGLES FA L'ELOGI DE M. POINCARE
Londres, 20. — r"Evening
Standard" diu que el diputat laborista Mr. Ben-Tillet, parlant
en una reunió, ha declarat que
els destine d'Europa deponen en
gran part de E. Poincaré, al
qual considera com un dele homes que més enèrgicament Multen a favor d'una pau durable.
isla afegit que el cap del Govern trances no combat contra
nI poble alemany, sinó contra
els seus supercapitalistes com
M. letic Stinnes.—Havas.
EL PERIODISTA FRANCES
LA13OUREL EN LLIBERTAT
Elwing (le rtissia Oriental),
20.—Ha esta! posat en llibertat
el periodista francés E. Laboue
rel, el qual havia estat detingut
per sospites d'espionatge. Tot
seguit ha marxat a Koenisberg.
—Radio.
LA CRITICA SITUACIO ECONOMICA DE LA FAMILIA DE L'EXKAISER
Berlín, 20. — Els recursos de la fami-

me l'ate
riis nasas
—

Moscou, 19. — Comuniquen
de Batum que ha estat negada
la curada en el port al eeixell
turc "Hui! Djemal", i per tiaver eatat detingut a Sebastopol
un altre, vaixell lurte el Govern
d'Angora ha decidit prohibir
l'accés al Dbefor als vaixells
sevietice.—Radio.
LES COMPANYIES ANGLESES
DE SEGURS ES RcTIREN DE
GONETANTINOBLE
Camerantineble, 20 . — Mes
de qu'irania cempanyies aneeere de Segura batí partiripat a
antoritate temples que detente ele negocie a Conatantinoble.
1PS
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El pla ineditjador del general finan
ro:
El ministre de la Guerra ha mani l'ha visitat el general Bazän, conferenciant amb ell sobre la missió que se h ha confiat per a depurar
les responsabilitats administratives en
els rams de Guerra i Marina.
S'ha felicitas el senyor Aluda Zamora de l'encert que ha tingut en designar el general Bazán per aquest càrrec.
El general Bazän—ha afegit—ha
quedat a trarnetee'm átltait la propaga
del personal auxiliar que necessita per
a l'exercici de la seva missió.
L'ex-governador militar de Badajoz
ha consagrar el temps des del seu nomenatnent a l'estudi dc la documentatestar que

ció.

lia visitat a les autoritats corresponents de 'Madrid i es posarä d'acord
arnb cl Govern en sucessives conferencies respecte al pla que s'ha tracat
en principi.
Se suposa que el Govern estarà de
conformitat amb el mateix, ja quet el
propósit ministerial es esclarir totalment quant pugui referir-se a la determinació de les responsabilitats econ6migues.
El treball que d'anar - se fent es dividirà en clics parts: una la referent a
lactuació directa dels ministeris de la
Guerra i Marina, i ladra, la relativa
al fet en les tres zones de Melilla, Ter:len i Larraix.
En aquesta úhinta part s'amegura
que constituirl una de les matèries prefercnts la que es refereix a combois,
especia.ment els enviats a Xatien, cada
un dels quals costara alguno miiers de
duros.
Strahls que en els primera moments
les averiguacions es portaran paraleLlamern a Madrid i al Marroc; és dir, que
mesare investigui a la Cort l'instructor anirà recollint testimnnis de tota
la documentació Mielal ele les tres Comandanciea, relativa als asaumptes a
averiguar, pecó des d'ara es recolliran
les r.ecessaries declaracions allí i ad.
Es diu que per posar en matan els
trrIalls el general Bazan alliTä al
Marroc per posar-se en relació amb
les autoritats de la cona. aixi que conferencii anda el ministre de la Guterre.

S'assegura també que hi ha el propósit de no esperar el termini de l'expedient per a depurar les culpes que surtin. De seguida que es trobi algun indici de delicte es formarà peca separada per al seu ripid esclarimcnt.
Per informacions fidedignes se sap
que el general Benin es "reposa redactar l'expedient de responsabilitats
administratives sense mustere un sol cas
delictiu , encara que en alguns dello hi
hagi barrejats coneguts caps de Fexercit. Pel moment, el general Bazán
ha encartat en l'expedient, que hanra de fer-se mes fameis que el del general Picasso. a un general i coronel
que han tingut comandament en la
zona occidental.

LES RESPONSABILITATS EN
LA MARINA
Diu l'" Heraldo":
"Es comenta en els circols militara
i política que encara no s'hagi circula/ a Marina la reial ordre relativa al
nomenament de la Comissió encarregada d'exigir les responsabilitats administratives. i s'asegura que el iet
encara més cornentat pequé es pos4ble que de l'actuació rešultits greus responsabilitats centra una iarrportant casa
navilera, que no sola no cumplí llurs
comprotnisos areb Mear, sine que, a
mes a més, se li va condonar una important multa, i per sobre reclama una
crescuda quantitat pel alee de preu deis
materials, quan és la mateixa
culpable del fe per no baster lliurat
el material contractat diere del termini convingut.

SeENTE1NellA Al3SOLUTORKA
El Consell Suprem de Guerra
lia Hohenzollern són cada regada més
i Marina ha crietat sentencia abprecaria.
eolutbria per als proreissate per
El príncep Oscar, fill del ex-Kail'existencia d'un dipbsit parser, va prendre recentment un bitllet
ticular
en l'establiment de Rede tercera classe per tornar a la seva
munta d'Ecija, per no existir
residencia de Potsdam, a fi d'economitmateria de delicte en els lelo
zar algun diner.
motiu de la sentencia.
Tarnbe ha renunciat a una instal.lació telefónica per gravar massa el seu
LA CAUSA DEL COMBOI DE
pressupost.—Radio.
TIZZA
Ha estat designat el general
Bellod per continuar la causa
originada per la conducció del
D'ORIENT
comboi de Tizza, per ascens de
l'anterior jutge instructor general Fontan.

El Gwrit
fiük

LA RUSSIA VERMELLA

NOTICIES DE MADRID

LES REGIONS OCUPADES

PROCES .DE L'AJUDANT
DEN SILVESTRE
Ha entrat al Consell Suprem
la causa ig coada per depurar
Tartuacid de/ tioent coronel
Tallius López, ajudant que fou
ded general Fernandez Silvestre
durant els fetes cre juliol a Medie.
ES CONFIRMA EL ?ROCES
DEN XAYARRO
En la reunió d'aquest metí el
Suprein ha examinat l'escrit
del general Navarro 1 els inferrelee @obro el dit document remeses per l'instructor eentrill Aya
'a 1 el 'fiscal del dit Tribunal,
Garcia Moreno, i d'acord enah
Iota dos emítele dirterninti que
no li fla 'loe a deixar serie&
efecto el processament del . lare5 de Cada 9aweiddlaal.

loa co mpetencia per a ;residir el Trilomal

d'AM

—
-alguna diaria del matt publianee
noticia d'existir cert diegust entra diversos maxistrats del Tribunal Kitpresa-, no especificant el motiu.
La Correspondencia de Eepsda
que el disenst, que ea manifest, te
altre romín que la terma tapizada del"
presidente de Sala. Marte de la Mar-reas i Tamos. de presidir tota dos el Tel.
baual d'Actee del Supiere, que eis coas.
Malea amb motiu de les pn7ízimes 'aleecimas.
Corn que tots dos sembla que tease'
identica retegerin i molt apreaMeda
ansi gnitat per fer valrr els vello respeertua drets i no podert manee la di
-tapreidnmqu 'en,
sera el ministre de Gracia i Justreia
el qne definitivament resolgui, feto el
nomenament.

1

—
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El missatge demanant la pan que
Out donat al comandant del Penyal
porta la signatura d'Abd-el-Zelan, ministre de relaciona exterior& de la Repeblica del Riff.
Diu que Abd-el-Krim esta anEs que
conveneut que de totes les nadons que
es disputen el domini o la influencia
al Marroc. Espanya Es Púnica que proccdeix noblement i desitja sotmetre's
a don Alfons XIII rei d'Espanya.
Tornaren eis

nrariners d'Axdir i

el comandant del Pcnyal s'apressà a
traslladar el missatge al comandant
general de Melilla i aquest al Govern.
EL QUE ES DTIS ALS CERCLES

,MILITARS

Diu "La Voz":
PREPARANT LA CAMPANEA
"Sembla que als cercles militars, per
El cap del partir reformista. En
&felqufacies Alvarez, marra aquella regla general, no ala rebut amb satistarda a Oviedo, on romaildra fies que facció la noticia de les gestions que
se eelehrin les eleecions.
sisan plantejat amb Abd el Krim.
— El senyor Atenta Zamora ha riír
Des del dimarts, dia que arribaren
que avui rebria les reprasentadoas del de Melilla alguna sanees, se sabia
distriete de Friego per a designada de que co tractava, amb Ahnt el Krim,
candidat.
la submissió de les calles rebels mitEncara que es prnposen elegir-lo, el
eenyor Alcalá Zamora no areeptari. jançant algun e s compensacions i que
en
aquella plana africana es deia que
perque es presentar& per rat Carolina,
el Govern havia concedit a l'Alt Cola repreaentacia parlamentaria de la
missari un termini de vint dies per
qual ha °atentar sempre.
— !u:tueste nit mareara a Ordenes iniciar la gestió.
e/ sors-seeretari de Fament, seerose
Ha tornat a parlar-se. amb tal moritieer tions eleeterals.
1,Pr
tín, de la reunió que celebraren a CaDurant la sera absetwia ifetnerrego- pitanía general els 68 generals i cara de la tes-geerrlaria el director gerencia
neral d'Aerirnaltura
l'el que respecta al Govern, si bé
- Aquesta tarda es deia que s e nes probab l e que en l'últim Consell no
se indonre els candides p e r Mndrid.
san de 24 a 2d eis que ami, cara et er de as par/a per res der Marroc, s'afirma
republi c ana Reiteran en les peleimee que a mis d'un ministre no agradasen
eleccions.
els termes amb que er porta la nego— A la Junta Cleotral del Cena Tm cíació i que, per tant, sera fäcil que
s'havia reino aquest tarda cap noticia en el próxim Consell s'hagi de truque confirmes s'hag i ce le bra s ea
far resoltament aquest problema.
part avant-voracia demanada per carMata que. maramus de podere es serie
EL TERMINI DE LES NEGOen la necessitat de protocar-les.
N'EUTRAT.ETAT MILITAR
El ministre de la Guerra s'ha dirigit
as-ni a tota eIs ettrivants generala en ordre telegráfica per emparar els drers
de datada deis militare i per mantenir
a l'exereit allueyat de lee nubes politiquea.
Per al primer, sobre afeminar el respecte a la Ilibertar absoluta del sot,
s'enearregurn lotes les facilitare, in.
das el pererds p e r a traaRadar-se de
runidencia als militara gris- alesna candidats, amb toral independencia en
Quast a !a aignificacia potajes que tiaguin.
Per al segon, ce reenrdi la probibiei6
que niege pot amb ostentada del seu
carree o emplee militar fer pressi6 a
favor de la sera prapia caodiilatura
Teenrs almiar la d'altri, havenr de posar-se remei a qualsevol falta si bl toa.
ELS DELEGATS ELECTORALS
Le Epoca den& la veti d'alerta al
Govern perquè no nomeni els claveles
delegare eleetorals i diu unte la cansigna
deis delegats es donar el triomf a un
candidat i per &izó no es perdnnen paranya, si l'enginy hasta. o la violencia
i l'atrapen, si hi ha que encadenar el
cus electoral.
Quan se san, luan un roble sempre
es troba amb aquesta impost ció feta
per un desconegut que el violenta i el
suplanta, ¿qué té destrany que el moti melad, I si resulta que all6 que hanría d'enser máxima garantia de legalitat ea suprema excitada d'anarquías
i retieldia.
A temps esta el Goteen de meditarbsa ( eententaut-ee ami, la triares« l'Ida
prneedirnente ja usats nos reerrti a altres mes, que acabarien de desacreditarlo.

LA JORNADA MINISTERIAL
Quan els periodistes han saludat aguaste tarda el cap del
Govern aquest els ha dit que a
la Presidencia es rebien Integrames de felicitació per la folie
iniciativa adoptada en Pültim
Consell, de crear l'assegurança
de maternitate
La reforma d'aquest projecte
produirà exceLlents beneficie
socials i d'ata?) se n'elan donat
compte els organismos que es
preocupen del problema de la
maternitat, i alee esposen en
equeets telegrames el seu deslíe de que la idea tingui un repid desenredllament i es redacti
aviad l'oportn projecte.
El president ha parlat despres de restada deis Reis a Sevilla.
Ha manifestat que don Alfons
i donya Victòria estaven molt
satisfets de Mur viatge, durant
el qual han rebut inequfvoques
mostees d'adhesió i afecte.
Els actes als quals han assislit revestiren una esplendidesa
extraordinnria.
Aquesta nit, en tren especial,
tornen ele Iteis a Madrid.
Arribaran demä, a dos quarts
d'ente de/ mate
Després el president acudirä
tu Palau per despalme amb el
lime i sotmetre a la signatura
derrels de diferente departan:lente.
Ha derivat la conversa del
president amb els periodistes
sobre el tema del dia, els assumptes electoral& i sobretot a
les Iluitee que soutenen ele nratetares individue del Govern per
l'acoblament dele caticlidate ofiMate.
El preaittent no Osma arnagat la
emiten de ta.le Inertes, encara
negä les coneegliencies po-

CIACIONS
El term:ni per a ultimar les negociacions

amb els beniurriaguels, acaba

el darrer día del mes.

Migues que em din que seguiran
d'aixte
—die llegit—ha dit el marquen d'Alliucemas—tot el que
es den entere els preparatius
electorals respecte a aqueet
greu conflicto que se suposa que
exieteix entre els ministres, per
aseumptes electorats, i pan assegurar que no eón exactes.
En agneßt período electoral
cona en tole els anteriors, hi ha
hagut les mateixes dificultate
ele sempre, amb Incoblament
deis candidats pels districtes
dieperniblee car excedeix en mes
del doble el nombre d'aspirants
al de districtes.
Denles, cada un defensa, rom
és natural, el seu millor dret
pretes, i en algunes ocasiono he
hagut d'intervenir per examinar
i resoldre ele litigis, i pite assegurar una corra eatisfacheria:
qne la solució dictada no ha
produït cap conflicte.
Aixó pel que es refereix al
plet electoral, puix en altre ortire de Cocee no recorre cap no,plat en la política, ni en el Go, iern.
El president ha seguit dient:
començat de rebre
Ittie p d'algunee provinriee, protestant contra la suposada a utorització concedida pel Govern
perquè e'importin deu mil tones
de blat, destinados a Catalunya,
i el eupbeit As absolutament
fals, car no existeix semblant
autorització.
aeorel
Un periodista ha preguntat
marquee d'Alhumemas si era
exacta el propeeit que s'atribula
ah Govern de suprimir les dietes
als diputate.
El president ha contestat que
abre no cha portat encara el
Govern.
14a alegit el president que Ja
conieneava a quedar tranquil
per itaver oomenqat de marear
cap a Hure districtes els candidate.
Han vieitat el marques d'Alhucema:e el senyor 'Sriärez Tra
clan 1 el senyor Francos RodrIe
guer.
— III sots-eeeretari de Finances ha facilitat la següent
nota:
El ministre, talent a la neceeseat d'organitzar ela serveis del
ministeri i adrainistració provincial, per arribar aviat, pel
que a armen departament ea refereix, a la finalitat que asee.
nyala l'article 40 d la vigent
Ilei de presimpostos, ha ordee
nat que la Junta de tecnice, representante de l'adminietració
central i provincial i el sots-secretari procedeixin a reprendes
i proseeguir amb teta activitat
la labor començada, continuare,
els estudie, fina a formular les
corresponents propoistee sobre
reforma dele procediments administratius i serveis d'inepecele, Tresoreria, ordenació de
raramente, comptabilitat, reeaplarió i en general els del minieterial i provincials.
.A aquel«, fi ha convocat per
a dijo» pterzim la dila, Junta
per nontinuar el trehalL

LA PROPAG A BA NUD ISTA EDITA O
PER TAL rINONIN-NE L
Moscoll. 20. En la gesseó
celebrada poi Comité comnnisle de la Internacional, Zinoviev
ha pronuncia(. un discurs en el
qual ha manifeetat que els comunistes no venceran a Europa mentre no triomfin a Franca. Es precie que els comunistes franceses comprenguin
acuesta veritat. A Franca el
comunisme troba gran resietencia a causa de que la burgesia As encara molt poderosa
en aquel país. Neeessiiem una
aproximació amb França amb
l'objecte de poder introduri les
nostres idees. Ates és impossible que ho poguem retalitzar
suara deeeeta.ment. El precís,
dones, que fem lotes les gestions necessäries per procurar
restablir les relacione comercials amb Franea . Un cele aconeeguit això, ami) el pretex de
les noetnes relacione comercials, pedrera anar introduint
les nostres idees en aquel( país
1 realitzar una constant propaganda . Alee indubtablement té
els seus perills per a nosaltres,
perra es precie que els comunistes franceses es convencen
que no tenim a la riostra dispresició cap alter mitjä de realazar de moment la propaganda necessària per tal que les
nostres idees s'obrin pas ràpidament a Europa—Radio.

Moscou, no. — L'oficina d'edicions
cornunistes ha ordenat la publicació
de fascicles an alemany, angiés, frances, suec, espanyol, polonès, italii i
lace. amb l'objecte que siguin reparttts entre els obrers de tot el mero En
els esmentats fascicles s'aconsella el

sabotatge ferroviati, les vagues, els
atemptats i tots els mitjans que condueixen a un ea.tat anàrquic i, per tant,
a una revolució que--segons el fascicle—ha d'ésser favorable al proletariat i ha d'afavorir la propagació de
les idees bolxevistes en el món —Radio.
TXITNERIN A LAUSANA
París, zo.—Segons noticies de Moscots. lpublioades pels diaris. Txitxería te la intenció de dirigir-se a [,au
-san—B.

LA LLENGUA FRANCESA SUBS
TITUIDA PER L'ANGLESA EN
EL TERRITORI DE DANTZ1G
Varsóvia, ala—Comuniquen dc Dantzig que a conseqüència d'una interpellaci6 en el Volkstag de Dantzig feta pel senyor Schvegmann, lider dels
aacionalistes alemanys, concernent a
la supressió de l'idioma francés a les
escoles de Dantzig, e l Senat decidí
que des ¡va la limara francesa seria
substituida per l'anglesa en el territori de Dantrig.—Havas.

L'ENSENYAMENT OBLIGATORI
A POLONIA
Varsóvia, 20. —A Polónia ha estat
establert l'ensenyament obligatori.—
Hayas.
SERVEI DE VAIXELLS FLUVIALS RUSSO - ALEMANY
Berlín, ro —Una societat russo-alemanya ha decidit establir un servei
regular de vaixells fluvials ristre Alemanya i el Mitjá Orient, servit pels
canee russos. El capital de la societat, que és de as milions de Meres,
Iban posat a mitges el Govern dels
Soviets i el

Sindicar alernany.—Radio.

UN NOU PONT
estat inaugurat
Vars6via,
un pont del ferrocarril sobre el ritt
Niemen, prop de Grodno.
El nou pont te 183 metres de /lar-

gada i reemplaea el cae construiren
els francesas en 1862 i que fiar destruís l'any tqls durant la retirada risasa —Hayas.

DECLARACIONS DE LORD
CURZON REFERENTE A LA
RUJA A LA CA1113114 DBLS
LORS
Londres; 20. — Cambra
Loes. — Es discuteix la qüesti() de la Ttuhr.
El ministre d'Afers estrangers senyor Gurzon fa en s Intes' lee següents deelaracions:
Alemanya, venenda, mai no
ha fet cap proportició cencreta.
M'extranya que el Reich no
hagi manifestat propòsits de
complir amb les seves dbligacieno.
França. pere. manifestà
diverses ocaeions al seas prophsit d'entrar en negociacione, sí
es prepoeaven aquestes pe! Eio
vern del Rech.
La polttica brithnica seguetx
basant-se del tot en TEntesa i
continuará mantenint-se en la
seva actitud amietoea i d'absoluta neutrelitat. estant dieposat a reprender., si arribee el
rae, la diecurreie de lee pr000SjeitYDS fries el rente passat.
No abandonará les FPITT
dona raspette a !es reparacions L'arranjame nt deis deatee que n'ab di teneo ese-trae, els alttes alista non:res
pos realitear-se naltjandant un toilette
internarinnal.
_Inelaterra esta dispensada a prestar
el AMI re p etir: a totes dues par l e lateressades tan aviat coca e7 Reich demani
enjaular Degotiarinns.—Haras.

DE PORTUGAL
ELS SINDICALISTES PORTUGUESOS S'ASSABENTEN DE LA
SITUACIO A BARCELONA
Lisboa. 20.—I:órgan deis sindicalistes diu que ha arribat a aquesta capital
el sindicalista Alfred Criar ansh l'ohjecte de posar al correas al Sindicar
sobre la situació a Barcelona,—Radis.
IELI DANTAS 1 SOUSA COSTA

CAP EL BRASIL
Lisboa, 20.—El dramaturg ene Dantas i el novellisna Sonsa CSosta han
mamut al Brasil—Radio.

LA REGLAMENTACIO DEL JOC
A PORTUGAL
Lisboa, 20.—En vieta de
crement que prenem les cacee
de joe clandeetines a Portugal,
el president del Consell ha proposat presentar a la Cambra un
projecte de Ilei realamentant el
joo d'atzar.—Havaa.
UNA •verrA OFICIAL
Lisboa, 20.—El ministre
Colònies Ita rebut un cablegrama del poy ernador de Macao
dient que eh governador d'HongKong li feu una visita ofiOial,
venint a bord d'un vaixell de
guerra.

Amts aotuest motiu, entre
ambdues tautorit( ea reenviaren fraees de gran afecte.—Ha-'
vas.

MODIFICACIONS AL GOVERN
BRITANIC
Londres, 20.—Segens la "Pan
Mall Garette", sembla eegura
l'entrada al Gabinet dele sefletare Chamberlain, Robert
Borne, Worthingtou i EvanS.—
Bayas.
LA VAGA AGRICOLA DE &OILFOLK
Londres, 20. — S'ha arribat a un
acord provisional entre propreutris i
obrers agricoles del comtat de N01,
falk.—Havas.
_

LA VAGA THXTIL DE
CALCUTA
Calcuta, 20. — El reuntsre de vaguistes de la inrketria textil arriba
a la reir' de 2o,000e —liavas.

D'IRLANDA
L'ADEU AL CADÁVER DEL
PRINGEP KITA, SEGIONS Efe
RITUS JAPONES
Paris, 20.— Aquest matf B'ha
celebrat al Palau de l'Arnbalseda japonesa la cerimänla d'ae-r
deu al prineep Kita, segons el
Ginebra, 20. — Et represen- ritue jepontse. El secretare de
tant de l'Estat Illure d'Irlanda l'Ambaixada feu d'oficiant re,
ha lliurat a la Secretaria de la sant lee pregteriez rituals en
Societat de Naeione una de- l'antiga llengua nipoaa.
manda demanant Padmissid del
El cadiever del prencep /Lita
dit Estat a 'la citada' Bocietat. hacia estat cobert amb un pa—Hayas.
nys) blanc i al eeu tutor l'oren
coeleeate els meneara aagrates,
sal, arras, ocells, pela, N'ardua
ELS ACORDS AUSTRO-HONGAtea i !reitere.
RESOS
L'afie gent havia segallat
Budapest, 20. —Avui han estat zig- sera boca tibie. amb 'arome de
paper
que ea va treura en el
nata els acords establerts amb Austria
sobre les qüestions econ6miques i fi- zeoznent de lee pregärias, ami?
l'objecte que ele anua llahiesao
nancieres.
tanquessin i foesin pura.
Algunea qiestions financitres que
no han 'm'uf éster restalles. jarran
A la eerimentia tul aeseiste nos
sormesea .ta su tribunal arlaitral.—Ra- mes e) P ersona) jaP0124.-- l%ds,
die.,
—e
dio.

l'Eslal Vire deifiafia rige
a la Socielal tle !lacias
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BADALONA
La resta de Sant Jordi

•

havien convingut- en una anterior entrevista sobre la possibilitat d'incluir a la candidatura
mauro-conservador al fill del
general.
'
En Socias li expoeä les raelas
que impossibilitaren al pastor
conservador de retirar cap dele
seus candidata, impoeeibie acollir en les candidaturas
de /es dretes el seu fill,
festant-li el desig tic coa:henar
les bones relacions que l'uneixen anab els aveyleristes, pronastent-li ajudar la candida t u r aEl general es del de no assolir el

programa general dels actes
cese celebraran ei dia 2 d'alIen de 1923i, a la ciutat de Badalena amb motiu de les testes
que dedica al Gloriós Cavaller
Sant Jordi, pateó de Catalunya.
pia 22.—A les onze del ma_ case demanava, manifestant que mana la Plaça dels tindria per sobre de tot la candalatut e Sardan esdita
tarnbó de la ra del seu fill, lluitant sol i promeScaadors,
Loa_stitucia• per la cobla La tent a En Socias que indicaaia als
Principal Barcelonina.
anales que donin el concurs possible
A les dotze: Miesa a l'esglé- a la candidatura mauro-conservadora.
de
la
parrquia
de
Santa
5in
— Daten crEivissa que el candidat
maria.—Serra6.—Cant del goigs
Caries Ro:nan que fou tirotejat en
del seat (per 'ala. Manuel !li- sortir
del mfting de propaganda, tnibas •
llora de Ice ferides rebudes.
'Paran l'ofertori seran benei.
des les - roses de Sant Jordi".
ARENYS DE MUNT
—Fini da la missa tindrà lloc
El Sindical Agrícola
Festa 'de les Roses, de Iradejó cataloanfssima. A toles les
Per Reials Ordres de 9 de gebines i aenyoretes que concor. ner i 13 de febrer d'aquest any,
en a l'alele religiös, se'ls do- dictades pele ministeris de Foflaca roles i clavells i altres ment i de Fleaeees. s'ha rernflers de gentil esguardar.—As- negut el Sindical Agrícola d'Aestiran a la testa les senyores renys de Mune qual Coneell
ka Joventut Nacionalista, sindical ala elegit en la sefament de la Sardada, Pomells
güent forma:
Joventut i Orted Badalonf.
Director, En Joan Bellselell
Al Centre Regionalista. — A
Vi:es quatre de la tarda: Fundó Badia; ente-director. ErnitiJosep
patetica, representant-se el la 11:bas; administrador,
Salva Llibina: bibliotecari, Jodram a -Les Eures del Mas".
A des (inerte de deu del ves- san Pifias Cassä; secretan.
pre: Telllada en honor del glo- Martí Artigas Blanda-ti vocal
primor. Quirse Bigerra Colóries Cavaller.—Repartiinent de
flor siMbeliques.—Sardanes per retr. id e m segon. Manuel Jalaras
Colema; idean tercer. Anton Vi-La Principal de Pela-dada".
Dia 23.—A l'Orfeó Badalonf. lä Vives; ídem quart, Anton So—A les nou del vespre: Vetlla- ler Fornaguera.
da intima en honor del Pateó
IGUALADA
deis catalans.—Recital de pos- Parlamente. — Coneert
aquests dies les ventapel Quartet A:deslio daquesta Duran!
gueres han estat persistente. El
entitat i per l'Orfed
clar i els canales aesaoHorn prega als devele de Sant rel sde
les darreres
Jordi i als entusiastes d'aquee- nata
ta diada, de contribuir a sub- cretaen verde i ufenoens.
—Tinada notable irares
venir les despeses d'aquesta
testa. La gloriosa bandera ca- conferenoia que dissable va dotalana sera hissada durant tot nar a l'Ateneu I g naledi el es'
el dia a Casa la Ciutat i als es- ovar .Teses Sana Poeta. professor de Literatura, a l'Escola
tatges de les entitats i deis badalonins patriotes. Als devots Normal de Lleida.
ccmcurrente a la Missa que se
Durant una hora i mitin, el
celebrara a les dotze, seas resenyor Sanz va parlar de la
partirà una estampa amb els literatura catalana moderna i
golgs i la reproducció d'una be- les seves valore universals, Ileha eecultura de Sant -Jordi, el gint troeos reeellits de les
glorias cavailer patró dele ca- obres de Milä i Fontanals. Vertalana..
daner. Maragall. Costa i LloComissi6 organitzadora: Jo- bera. .4IeOvtar (Joma) i IgnäSi
antat Nacionalista, Pomells de Iglasirs. entreele noetes. i va
Jaientut, Orfeó Badaloní i
citar els noma de..Guireuris. !ament de la Sardana.
nee/ Id.lasies i Thniee i Ferreteo'.
entre ele dramatnrge, i entre
GIRONA
els prosistes Vielor l'adata,
Nota:des diverses
en . Ruyra• i ese Prudenei Ber• L1 propvinent diumenge, dia trena.
s'inaugurarä a l'Ateneu de
—nema, diumenne... cele
Gimes una exposició de paisat- brach en actuaste ciutat la diages del notable pintor ernaor- da de Sant Jordi, arob els se- •
danés senyor Benaterra.
— Es fan treballs per es- güents artes:
A les deu matt se celetabl:r en aquesta ciutat una
manufactura einernatografiea, brarà en la naereridal eselésia
anib el títol de "Girona Fiims". ' de Santa Maria hi hauch un se. L'Ajuntament ha acor- lemne ofici. cantan! la seeei,i
de/ concedir un eamp despens d'hornos de l'Orfeó Nria la
de la Devesa a l'Ateneu Serial missa -Plus P.", amh serme rel
Rvnel. P. Brasca. A le eerilda.
Democristic.
— El gremi de patrono bar- les senyoretes pomellistes fabers i perruquers d'aquesta cu eno ofrena . als concurrente a
tal ha acordat que des del prop- Pacte, de les reses i clavell
p e onie tic la
V nent dilluns els estatalmente
Jaquest ram ea tanquin a les
Segn i riement a la Peee ble de
vult del vespre, fóra els dinas- Saet Isidre la e e bla "Catalunya". rtereelena. eontrac t acrés i dissabtes.
— Ha estat nomenat auxi- da expressa ee ent per anuela
liar de la Inspecció del Treball darla. donara un concert de
a Sant Feliu de Guixols, el se- sardanes.
nyor Lluis Batlle Aupi.
A la /arda. 5 eS guaina els
— La Contraria de Sant equipe infantil Club Dreortiu
Jordi ha ajornat per al primer Eurnna i l'infantil d e 'a J'avandiumenge de maig la testa que tut Nacionalje t a. es dianutaran
anualment celebra a Fesglésia en un partit d e futbol la cona
de Sant Pere de Gallfgans. En &al ada rel primer dele esmen'a t'enrió religiosa de la nit fa- tats equipe. A continuarió, i en
ca el panegírica del sant el ca- el mateix emana drinerä una
n onge de Barcelona doctor Carserene al:di/ida de sardanes la
dó.
cobla Catalunya.
- A la Casa de .MisericerLa patriótica diada, s'acabadia d'aquesta capital s'estan
la nit arnb una altert salfent abres per la installació ra ado
sardanes (TOP es donarä
da
d'una escola afonteesori de par- al Cnsal Nacionalista.
MATA RO
Sanquet

Desgräola

A l'Hotel Ideal, ahir a la nit,
largué !loe un banquet amb
q ue el president de la Junis
d e Cavallers de la Cren Roja
d 'aquesta, doctor Cruzate, subdelegat de Medicina i metge forense, obsequia a les autori!ala . premsa i Junta del partit,
amb molla d'haver-ii estat ronce lda la Gran Placa (la 111.'s
ella distinció) per l'Aesemblea
ma i la qua/ honrosa insta'
Supre
nia l han costejat com a homenatge la Junta del partit.
— Mentres examinara una
p istola mauser •vei `earner
Jas ep Merla Peralba Boadella,
s e li ,lisparà l'arma travessantli el aspa t prejertil. Merf
rarte. p estat molt sentida la
desgraria.
PALMA DE MALLORCA

La ca m p anya electoral :: Un
ca ndidat toril :: Estrena d'un
drama

Ahir a la nit quedä definitiv
arnent natal/lauda la preeentacid d'en Weyler Sttolaraila R
les p róximea elnceimin die direi•
tat
a a Corta, representant al
Beu pare•
E l general visites el cap dele
e n 4ervadm Josep Socias cona

SADAD7LL

Funerals -:- A l'Aasociacla da
FabrIcants
diverdres. al mai, se celebraren els funcrals per a l'e • ern repeic de
nnirna del que tau tn vida Josep Comas Marquen (a. C. c.), havem-se amplret la parrisolla de la Purissima
Concenció de fide:s.
L'ofici funeral fou canal per xontres de Baralana. coniumament amb
clerecia de Sabadell i l'escolonia de la
Purissima.
— L'Assc,ciació de Fa;ricants de
Teixits de Llana d'aquesta eintrat eeth
preparant la segona conferencia (1,1
mes Sur inaugurara l'il.leztre ranciatadi el reverend daotor Lluis Carreras
i Mac, cancmge de la Sial harcelon"na,
parlant de "La consciencia social del
rrea'aic tor " . A .u.testa sego o a conferencia sernlaa ente será confiada al ioritis
leg senr , r (7: monlacc, el qua', en tot
cas. vindra a Sabadell a donar-la dintre tren temps.
Es una joia p r a la cima l'acnttariO el'amtes I a guias
dora eleV fabricante de teixits de rana. la cual. ullra preoripar-se constar:t.
ment alrra que els afecta d'sna
manera directa, es prercuaa rl mis de
tot allí que directamant o indirecta
té relació amb els associats 1 pot produje entte elle un b s nefici, ja sigui en
l'ordre material ja sigui en l'ordre
telectUal o moral.

e
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ACCIO CATALANA
Deniä, diuznenge, a les onze del mati,

MITIN° AL TEATRE DEL BOSC
Parlaran els senyors

MARTI ESTEVE, 1 NICOLAU DIOLWER,
L BOFILL 1 MATES
i

AL DISTRICTE VI

el candidat

'ANTONI ROVIRA 1 VIRGILI
:BIESEN219E22299111111ENENINIZIERENSION•111111111111391111111011:11111NE311119911•911211:

LA CAMPANYA ELECTORAL
LA CANDIDATURA D'ACCIO 1 un braçal de la bandera cata-

lana.
CATALANA
Aquestes eleeeiune amen ale Es prega tambó als adherIts
ciutadana barcelonins aocasiú t I simpatItzants amb ACOJO CAde manifestar tair voluntat ea- ; TALANA que el dia de les electalana clavan la situació pre- f lons puguin disposar d'autos,
sent del nostre piel nacional. I motocleletes, bicicletas 1 teleEs hora de contestar les agres- • fons que se scrveixin particisions i les desconsideracions par-ho a les oficinas d'ACCIO
grua i repetides do qua Gala- CATALANA, delxant-ht noma 1
lunya ha estat v'.atima en els adecues,
darrers anys per . pan del ¡.10cena de Madrid: i dele bC1.15 re- I A cc i o- GATALANA, que 110 té
pi'eSeiltan1 i Catalunya. Es candidats de quota, obre una
hora també d apocar als enga- llista per sufragar les despeses
nsosos equilibris del regiona- de la propere huila electoral,
heme coliaberacionista, sostin- per tal cona denen contribuirgute a prora de tristos deSen- hi els eintadans en la mesura
ganys, l'afirmada plena de . l'i- , de les seres ferces.
(mal cal ala.
1 . CIUTADANS: Passeu per les
CATALUNYA E3 ODIADA MES ofieines d'ACCIO CATALANA
(Trafalgar, 1 1, entreso l . a delQUE MAI
Catalunya es troba davant xar-hi la vostra aperlació.
ACcIO CATALANA, tdcaPra
una accentuaciú de la rancúnia
ha tingul.FEetat de les -e/redor:e, publicarla la
que sempre
inversi6
donada als cabzils qde
que. la domina. Havent vist les
demostracions- reiterades i con- P er atab es. recaptin.
titanes . del creixent menyspreu i LA CAMPANYA ELECTORAL
da la profunda animadversió
Alenen nacienaper a la nostra patria per ai Ida listaLliberiat",
taca (hallarte VII. ha ariresesee ilistituelons materiale i
a 1 Opitató un ma.nirem én
eeleirituals.. Ha calgute que pas- V4t:
transeriure s
qual-comenea
séssim per les mes humiliants el
henesta
eoneltisió de la Contevergonyes i per les /h./lis/le:es
cia Naci 'mal Catala"a:
més reveltants. No us recerda- r ""Cnya
atalu és nació amb plerem /a Pista dele greuges rede personahlat.1.10 as per
nitud
cents rebane per Catalunya. que
lea sevesraracteriatiques natuben viva és encara la punyida
geografia, helarla, llengua,
que en l'anima catalana han rals:
dret, art, econoraia...; ho és per
caueal.
la sera psicología i per la aeva
ELS TRISTOS RESULTATS DE cultura, que serven l'empremp:a
LA OCIL.LAEORACIO
deis factors social s que pro ei1l'agreujarnent dele atacs al diren la sera formació; ho es
/acetre, dret, a la nostra llengua, perquè ha arribat a tenir corteal nhstre patrimeni econernic i cianria ale la seva personalilat
moral, edlia produit era l'apoea i voluntat de servar-la, regirmes florida de la política inter- la i perfercinnar-la. CataInnyit.
vencieniste practicada pele re- per tant, té el deurr de. recobrar
gionalistes catalans,. les de- la conslitucia politice de la se_
alaraeions d'espanyolieme que va persoralitat." —Cepitol V,
aqiiesis han 'fe!, a Ilurs serveis Poneneda.1.`
d'apuntalament del ragírn,
ALS NACIONALISTES
Ilurs prediques i treballs per
DEL D1STRIC7E VII
l'Idsean y a gran, .de vegades ea
Un llarg periodo
perjudica de la nostra Catalu- deCATALANS:
defallenea dideals havia
nya . netita„ l'Estat espanyol i allunyat melle nacionalistes
les colles politiquee readrilenys la sera prestacie patriòtica a
han respost arnb disnoeicioes
hostils i persecutòries i han ar- teta obra que ! p edís al ressorginient de la Patria; a te! arde
riba! a suryrimir despedivament que tingués per finalitat ¿aprola cideetió catalana dele progra- par el moment de la nostra alli
nles de govern,
berarid Desenganyats els mis,
en veure la triste desteta d'un
MANIFESTA, ELECTOR, ELS
partit com el Naciónaliata Re•
TELI3 SEMTIMENT3
publica--que tant havia trebaAmiS: els' nuelres sentiments llat per la eatalattitanciA dele
de ;_nita.ans, la tiostra dignitat
res obrers—, i certerlts. ele
. d'heme, Iliures, el p ostre dea- nost
re de patriotas, ens obliguen a altree, per les continws defeedonar ara la resposta anegue- ClOna deis hornee que dirigeixen
NM191n1111»..
da i Cate exigeixen una ciara i
noble exteriorització de la noatra fidelitat intrelicable a la
Avis
causa nacional.
Perquè la eandidatura d'ACbes d'a; ni fiar el .1,a 5 del
CID CATALANA amb el nam
vinent maig, ambdjs indosos,
únie dii N • Anloni Rovira. i Virco trobaran exposades ols boicot
gili Id aquesta sigeificació, ben
de (co Cases Consistorials, les
descoberta i ben trenca, mes¡listes del Cens vigent. Duran:
altres la recernanern cordiall'estnentat termini, podran fer-se
ment al teu petriutisme.
l' s reclamadora sobre inchtEl Comité electoral
sima, exclusions' i rectificadj

1

la Miga Regionalista, viajen
quasi lote, orfes d'afany de Huila, per no trobar floc on emitirse. Es per aixir que molts d'ells,
amadors de la nostra Catalunya e han \delatad) veritable joia
l'aparició del nou agrupament
de patriotes que sota el nom
d'ACCIO CATALANA ha nasout
per Militar per la riostra
bedel. ja que /sial podien, amb
tot entusiasme, preciar la soya
modesta col.laboraria al triomf
de l'ideal inseparable de la seva vida.
Les conclusions de la Conterenria Nacional Catalana, que
avui As l'ideari d'ACCIO CATALANA. eón un vete de doctrina
altament demeerät lea. sehr'
les quals cap honre d'esperit
ebert pot fer-hi csbjeccions.
L'eeseenria lliberal del riostra.
noble. que en allres temas hava dona! exemples al món, s'hi
vela plenament viva. Es recar dan! les nostres gloriases
tiaanns quen un here es ~avene de l'espera t !Linee dele hornee que les vären rerlarlar.
Velera la nnslra llibertat: fiera per arribar-hi, traballarem
per donar a !a nrat a a taaama
el llar taus es mereja, infiltrarein al cor dels in f ants la neressitat del sarrifiri, taren) tole
elc rata-mema Pe/ far AA5Pna"
raixer d a le nostra rencintadans
anuells p rejudicis que els fan
estranaers a lee rastree coses•
Ama' lotes aanectes finalitats
ens havers reunit uns quanta
nafr ia tea ne- e/Instituir en
aqueix' harriadrS un Atenen
anis tirChli a foto el g baria PR-

eirmalietee MIP per sehre de tot
nein el seu amor a rattalunva.
To(hom hi ean en PIS nostres

l

repu es. mente(' anurst senilnnent si ui el derninant. gane
honres en rosos. i , ner tan si
a.atam la 'liberta( de la /anclen
!erra. taro tu, volem nue

erinsn'iro cinl de l'ideari

C T Ilnitonl P e r i n ("altura Pet ,el a, i per aire' vellent
ruin sigi nr fe! Ins ereer i a dan.
res F a rol ee Catalanes i" or_
fe a . dama Biblintera ?Anular_
t te flt rette la ra-aitra p ata7%.0 C e
tal eatitra aaanIntanient
renda do rreher ; o: ne e n ei que

l

vo een eme nentea S 9fegu1 d'un su\
i tervort nacionaljame. Trohern
limare mar lea cardanes i el nes-

ter teatre naden efermar-le.
neeesserl ene dernostrima semn ee ene per sobre de tot som ratalans.

Nacionalistes: Terlirit el canvenointoil cric maneara)t
In voalra eadlaberneid, i ée per

aixa que eap p rem que ornialiren
la fulla niel nioto i l'enviareu
postre PO ni szt. provisional. Mardel Duero. 113 (Caté (1s
i vas dallaren per invitats a l'arte de entiatiliiriá del
noalre Arenen. ene F . colehrarii
el ditimen g e (ha 5 d'abril, a los
den del mata al local PFMPIltill.

derroco. Pasase per les ofirines

ALS Artl: C g NACIONALISTES
d'Atad Catalana, que• us (Eran
qnui cal fer.
ACCIO CA'FALANA "demana
tothenr..
Vaiut
La iniciativa d'algara amics
Es necessilen a Barcelona
que s'bon encarregat de maulee
800 interventers. Els qui vul_
no sois el Jurel d'Airee: y ació i
guiri oferir-se per a prestar
repartiment de aludidos:0w al
aquel servet, que trarnelin non'
correr. en seccions completes,
i adreça al demicili d'ACCIO
tué tomb,, S eran? de ies dificul
CATALANA (Trafalgar. 14), ha¡alt' que per decid Catalana rechean alhora si satiararan per
presentara, del repartiment a
lInse compte l'imporl del dinar.
donticili, ha tingut molts imitaAls addicles i mies d'ACCIO
doro. 4 teto. malles geäejes.
CATAL.aNA elle no tinguin vot
—
ele dernanern que s'efereixin per
Cada dia ougmenta nu,s rendistribuir candidatures a lea
tusiastne despertat per /ferió Capartes dels collegis clectnrais.
talana per a la próxima finita
Quan trametia Pis noma
electoral. Les oficines se remen
adreeee a lee ofici p es d'ACCIO
conerp-regudIssiones per totes lea
CATALANA poden indear lamclasses socials, oferint els dulabe si .tenen preferencia per
da ts la ¡evo coopere:cid en toles
prestar servei en un determinat
collegt.
1 formes.
Llur distintiu consistir a en .......emmemeeminem.

g
g e

sor i r t a t eidui mas ili o n. gine en
un reís rom ei nestre. pie de
llorn. no hi caben els que voten
via- a a l es tenehres.
Nneni te ea. en lluitar irr 1.8-

als electors

Per Co le hin va. n judetr_noa
\laca la ostra Iltherint!
Barcelona. 1? de mala- do 1123

p

.

La ComlesI6 oraanItradora
Peli Vida' do T,Irdaal era, Josep
Bis. Antoni C,alvet, Josep COlam r, Engeni Cormand, Jea-

e

1

Entre ala elernents nacionalistas d'aquella barriada ("atafea< veritable entusiasme, i tot,
fa creure que la volvió que
hi tindrà la candidatura
d'En Rovira i Virgili sera molt
crescuda.
AL DISTRICTE IV
Aquest vespre, a les deu, se
celebrara a lea oficines -del
carrer de Trafalgar, 14, entresol, Iltla reunió dels clemente
d'ACCIO CATALANA ()orejea
lata al districte IV, per deixar
definitirament enllestida l'organització en l'esmentat distriete.
Teta els qui voluntariament
deattgin fer d'interventor o be
repartir candidaturcs, es
dispensable que assisteixin a
la reunió d'avui o até q ua =sin Ilurs ofertes per escrit
abans de celebrar-se.

euitn Fumen/al, Temäe liliar
te. !)nte Jordan„Tesen Fteig,
Camil Res, Pasqual Yuste.
EL DISTRICTE 111
Anit ce reunieren en el local
de l'Afanen Aidonomista del
Districte III, els interventers,
anreierals l repartidors ala raladidatures que havien sigo! (dan
vocats amb l'objecte d'enllestir
definitivament l'arganilzarla
electoral A l'esmentat districte.

L'Ateiteu Nacionalista "Patria Lliure" té ja gairebe enIlestida Vorganitzaci6 electoral.
Tothom ha rivalitzat en oferiments i entusiasme, i alar) ha
fet possible que en poq•utssims
dieS lel 1111 estol d'in.tervenlors.
apoderats, cich.stos i /nataldors a de candidatures es trobi a
puna d'intervenar eficaainent
en les eleccions del dia 29.
Es recorda als que desitgin
cooperar en les tasques que
anca] a hi ha pendents, que les
oficines atendran gustosament
a tothom, procuran sempre
donar les màximes facilitats.
A SARRIA

Tal com anunciärem, dijous
al vespre va telar lloc a l'estatge (le la Delegan) d'ACCIO
CATALANA de Sarriä. la reunió plenaria dels sarrianencs
patr:otes inserits en aquesta or
ganització. Amb perfecta unanimitat entre els reunits es
nonvingué. acceptar el càrrec
d'interventor per pata d dotze
dels concurrente i el repartilinead de candidatures a domtcili pels assoeiats que generesament s'hi oferiren. Oespras
di prendre's importante acords
per la marxa ascendent d'aquella Delegació, s'acordà d'acirecar-se des de LA PUBLICITAT a tota els patriotes de Sarria. sobretot ele .joves, perquä
rorrorrin a l'estatge snciat
(Baixada de Flhart de la Vila,
lletres A . C.) a inscriure's al
"Cens nacionalista", obert per
tal de facilitar el coneixement
de les forces addictes a la causa ole Catalunya.
Les oficina d'ACOTO CATALANA a Sarrilt san obertes els
ver-Tires, de 7 n tí i de 9 a 11.

PECE ElE ronts InCM
UNIR
Oficina Central: ACCIO CATALANA, Trafalgar, 14, entresol.
DISTRICTE I
Joventut Nacionalista de la
Barcrloneta, Sant Miguel, 3.
Delegar-id d'ACCIO CATALANA al Poble Neta, Pujadas, 188,
baixos (entre R a m bi a del
Triomf i Marian Agulló).
DISTRICTE II
Delegació d'ACCIO CATALANA al dictricte II, Waters, la,
baix a' a. (do 9 a 12 1.
DISTRICTE 111
Ateneu Autonomista del Dis, harte III . Caaadars, 1. principal. des de les cinc dc la larda
a lea dotze de la ult.
DISTRICTE IV
Fornenl Autonomista Català,
Passeig de Sant Joan, 113.
Aleneu i Escoles Pral. do la
Ribe. Näpols, 219.
DISTRICTE V
Ato-fiel Nacionalista del Districte V. Ronda Sant Pan, 36,
prncipal (de quaire a nou).

DISTRICTE VI

Alelan Nacionalista "Nana
Consell de Cent, 227,
baixos (xamivit Casanova).
D:STRICTE VII
Lliber • tat, Ateneo Nacionalista del Districte VII, Rocafort,
núm. 8.
Delegaci6 d'ACCIO CATALANA a Sane, Espanya Industrial,
número y..
Delegaciá d'ACCIO CATALANA a les Corla, Carmel, 70.
DISTRICTE VIII
Ateneu Nacionalista del Districte VIL!, Salmerón, 62, principal.

DISTRICTE IX
Avene del Nacionalismo Republicä de Sant Andreu, Sant
Andreu, 140 i Passeig de Fabra
i Puig, te.
MANANDO. — Casal Nacionalista Guiaardorenc, Avinguda
de Nostra Senyora de Montserrat, cantonada Sales I Ferrer.
(De deu a dotze de la nit els
dies feiners i d'orles a una del
matt els Atea !estilas).
DISTRICTE X

Ateneu i Escoles Prat de la
Riba, Nàpols. 219 (Feble!).
Cenlre Nacionalista Denlocrlitic del Clot, Muntanya. 7.
Dclegacid d'AOCIO CATALANA al Poble Nou, Pujadas, 188
(entro Rambla del Triomf i Ma.
rian Agulló).
SARRIA
Delegació d'AMI° CATALANA, Eta
, _ort de la Vila.
. . 4eda ae l'al

/1./SELSKY - ES PA NYOL i a : PER
A AVUS
Aquesta tarda, a dos quarts de cinc,
jugaran un partit els equipiers eipanyolistes i ele nous t'ecce que ens
El que aquest partit es faci aspi i
no cl dia 29 com s'havia anunziat de
bc11 antuvi. es deu a no haver estat
autoritzat per la Federació, tota vaglda que aquel( da, C9 fatlt la semifinal
del Carnpinna, de grup B.
El ¡:uselsky. regona sembla, ocupa actualmcnt un dele primers Haca ca
el futbol de Txecoalováquia i darrerantent aconsegui empatar amb el

Sparta a dos gola
Per tractar-se de l'únie match que
jugara aci el notable equip txce, és le
preveure que el camp de l'Espanyol es
venta torçaconcorregut.
L'equip foraster estarh, format per
Gindea. Holanbela, Bastyi, Hijskal,
Kuduna, Lebe, Xoccurelc, Matas,
Jama., Heaudky.

LES FINALS DE SEGONA
CATEGORIA
Ultra el partit de primers cquips
Sans-Sabadell per a dernä, diurnenge,
el Comité federatiu de Barcelona ha
assenyalat els altres partits que detallem, tata elle finais de grup de segona categnria:
alluro-Cmalunya, de Badalona, camp
Martinenc.

Athletic del Tureeemdreuenc, carnp
del Júpiter.
Ateneu Igualacli - Granollers, cama
vell del Barcelona.
REM
LES REGATES DE LA FEDERACID CATALANA •
De mà, diumenge, tindrán lloe a Yentrem del moll de Barcelona les regates que la Federaehí Catalana de lIcm
organitzava pel dia 15 del corren: i
que per motin del fort temporal ergnant tineueren dYssir suspees.
Agurata setmana ha estar d'una torta aetivitat en els noszree Clubs, i apro
fitada per bits els rernern pm procurar
eneura mIllorar la formo esplend.da en
qué es trohaven diumenge passats tous
els equipe.
La regata de s Piff. que sla da edrrer
en primer lloe, ha deepertat gran expettaei6, per tenle que trotares eufront
els nous valore del Club de Mar i del
R. C. Maritim, en els quals els dos
Clubs temo posades les majors . esperances.
La prova d'outriggers de quatre té
tarnhe un esprint taero, putz que
llaman te d.sputar el trimai als
tual5 campistas dtspanya un eqnip del
C. Ilarltim päviament preparst, i mi nitre del Club Nnutis de Tarra g onot nne
mariarä. ,el maten: patri:. que portara
l'estitip solo que prengué part als Can>
pionats d'Europa disputats l'any darrer al nostre port.
I.a regatu de iols a platee per a debalauts ser ä poto, aquella oil les
torees es presentaran ates anivelhides,
ja que els tquips que presentaran els
tres Clubs catalans seran tots ells foral:Ha per nnus elemento que, jo as en
hi aun de portar el
aquestes
seo n'axila entusiasme.
Finalinent, els outrigcers de sah ens
balizan de pera:tare la vonsagracid dels
actuals campistas de Ca alunya i dapunta o la recelneid de noesis salen de
les que pela entrensmenta nI/Ie beln pogut presenciar cal esperar-ue leo mes
grans proeses.
els ,orueutaris a les
Per tot
nostre s, peores näut:ques i esportites
dia mes apassionats, es;seruat
tothom mob dali: la duta del dia 22 del
emrent per presenit'ar la resolurió de
lotes lcs Inebgnites que es presenten,
eertament. Len diffeila, senas -poder prevettre ea cap prosa un prJbable guacasdon
Les regates coruençaran al punt de
dos quarts d'ouze del . matf, fasilitantse invhasions per a assiatir-hi al C.
Martha). s/ Club de Mar del Centre
Aulitaumlista de Depeadeuts del Corctrç
i de la Inddstria i a la casa Comas I
Company:a.

y

BASKET-NALL
ELS PARTITS DI: CAMPIONAT
Dema, a les guatee en punt 'le la
inri:t, hl hairran tl araiadl de Nona
jai b ele pernio senillua;s per di9j.11tar. se el cuino:out le Catalanya cutre
els see.iients m'A*:
EI Barcelona F. C. arab el R. C. Ea.
panyol.
"1, 3 Patrie"antb "El Laieth".
Aque,s part.!o prome:eu Coser molt
interessants.
L'entrada seth per tigarosa
esseat viltde he maieixes de diumeasees
jueces.
jutge &en uu uardanterich.
RUGBY
COPA SOCIEAT DE CAltP.ERES
Dos partits d'asaltada copa se ce ebrama (Mal diumen g e, a dos ruleta
d.. quaire de la tarda. A l'il:pörl,om
'l Ataran l'Olttnpie it. tuno et c. N.
AlWic i al camp de Sant Bol el lt.
de Sant Andreu i el C. S.
euldant•se de l'arldlratee els Veteara
Cali 1 rayas, respectivament.
si 1'011,111,k i el Barcelona &c u esitien guanyar Ilure respectius partiis
51« Inris tuIS flux flI1Allsteet de la capa. pero aild nutnea e « una oupo4i.de.
ene troncal pub
ja que pmr
t_ Mlëtie, nne avtli «ha posseels unes
tintes d'atac rapaces de donar uu bvii6s
dinuat a ilars alvensaria i per l'eltra
el Sant Andreu, dotan d'una empeutis 5
tutes decisid stificlents per a fer-los esocie la victdria.

l

'
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EM M MU
CLUB NATACIO BARCELONt
Per a deniä, diumenge, a migdia,
anunciada la tercera prova d'entre--ta
nament preparatérla del Preml de rasque 1 altres tiolemaitata que s'aprepea.
re:
I* çnres 4tt A•

es

Po ere te

'-‘99:791ffliTgellfflemel"'

eral

Aulls 49aill moimmyr_

Alza com s'aumenta progresaba.
efteut la dittánela en aguante peores
lltle ea'finen cebbrant, és un apto tue falaguer el tet d'esser nube
cale Segada raes gran el nombre de
concurrente.
L'interés per a diumange da amara •
pies crescut amb el partit de water-polo, de selecció, per al premi "O:tallenge Juan Barba".
F. G. jil4R.OELONA (SEOCIO
4JCLETISME)
N'Irles/si Pons, prmident .d'aquesta
amad, desitjas de donar una prova del
em afecte i simpatia als atletas de l'esmentat Club guanyadors del I1Ï ChaRente Pere Prat, els dedicará un tanquet, 11122 es far aquesta ntt.
A lacte Jan estat eenvidats tangad
Sin ateriera que guartyaren a Rant Culpe el campionat estala de cross.
SOCIIETA.T DE CARIBERES DB

C1AVALLS
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Ets Te atreS
.tsPArrtor.;
Alub Padecía de poder re,petir els assalgs p ea presentare
la rarnb la cura i atenot6 que re-

quereix, l'empresa del teatre
Espanyol Tia aeordet ajornar
per a dernä, a la nit, l'estrena
del vodevil de Pere Riudevitiles,
• "Quart i ajucta". Aquesta obra
prodult tan bona impressió
entre los persones que han asals assaigs, que l'estrena
oonstituirh sens dubte un nou
triomf per al seu afortuhat auor.
La corapanyia que dirigeixen
En rieres i En Santpere, per
tal de correspondre al constant favor del públic, eatan
preparant Un altra producid
que vindrä a esser segurament
una segona edició de la "Ma -c
rieta de l'ull viu".
Es traota e "Clavé", obna
•apisOcliea en la que es •resenta la vida -del gran ;Miste caí que ha esorit amb la seva proverbial mestria i sesee
enginy l'aplaudit actor i no
menys ovaoiouat autor Joaquirn
Montero,

V% -Manuel %nimba f
mestre Parera "Ja e6c a q ut", Begolla
loirt de "14ba6 da eran Daseeloaat"
per tota la companyla i el popular Avale Galceran.
PRINCIPAL PALACE

Lt companyia d'opereta revistes
del teatre Reina Victória de Madrid,
que tan bona acollida ha obtingut
Principal Palace d'aquesta ciutat, re.
presentará aquesta In% per primera
vegada a Barcelona, la divertida opereta italiana d'Emili Reggie t'el mestre Cuscina, adaptada a l'espanyol per
Josep Joan Cadenas, "Los claveles rojos".
En el segon acte, que a diferència
deis abres dos tE ente de revista que
d'opereta, la gentil Saavedra cantará
el famós cuplet "Mon homme", que
fou, i precisament en aquesta obra, el
que abans que cap ha estat ehorejat
pel públic; Victória Pinillos, Vera
Wratislava i Ofelia C,ortesina i altres
ballarines de la companyia, interpretaran cuna a ¿anea, un tros de "Les
Ers-nées", de Massenet.

'Aquesta Societat ha rebut la leletene•
ra nora de la inesperada arribada •a
bareelona, amb el ä de prendre patt
en les elnents curves, d'un lot do ca•
ralla procedente de Gibraltar i que permaya:2 a Mr. Franca, ett colme del
(mal, nous a Barcelona, tanto triotuts
han obtingut en les rehnions de ¡'hierra
passat.
Desitjosa aguaste Societat d'oferte
El Círcol Católic de Gracia, carrer
al >s'Ate torés lee comoditats a l'Hlp6de Trilla, nins. y i o, celebrará denlá
drum, ha gestionat el prestrec, durant
la seva festa principal en honor del seu
els dies de curses, d'un servei de restaurant i bar q ue reelsolagn i a la
ROMEA . Parró, el gloriós Patriarca Sant Josep,
portancia de Pespeetaele, l /mal
L'obra festiva d'En Folch i amb els següents actea;
fallirá a preus bri rednits.
A les vuit del matí, a la Parróquia
Torres (Josep) "Blaret,Vailet"
econtinua essent molt aplaudida dels Josepets, Missa de Comunió geneELS EXCGRSIONISTES
El aran "Marathon" Cara una crear- i diumenge es representar a ral, amb pMtica pe/ senyor consiliari,
eitlt de mig dia, izar asab la récele feftil. Ja sessió de les tres.
reverend mossin Angel Revira, ecónoin
nal, a Sant Andreu, torre d' En Bar,
Per a l'especial . de dos quarts ele l'estnentada Parróquia, i en la qual
forat del Vent, font del Cavador, la de Set es reproduirà el cartell rebran, per primera vegada, el Pa deis
Meca, font de la Llet 1 tornada per del beinefici Montero, amb les
Angels alguns nein he la sera Recaló
erts.
Catequistica.
Reunió: Plaça d'Urquinaftea, a un obres que :l'integraren "El despatriat"
11023".
j A les deu, ofici solemne per la Caquart de set del metí. Tornada, a lec
pella
A la nit hi haurà fundó de
de música de la Parees:tina, sota
arene.
' I
•
sala amb motiu de la jornada la batuta del mestre reverend mossèn
Esaent limitar el nombre de cenen> juntament per les entitat As- Joaquim Riel, prevere, estant cl sermó
rente a VApat de Germanor Ei l lame. sociació Catalana d',Estudiants confiar a l'eloqüent orador sagrat ren• sta que es taré amb motite de l'Aptec i Aasociació d'Estudiants de la 'varead doctor monte Joan Fortuny
Excursionista ( 6 de mai,) es fa a ri- Universitat. Nova. Es represen- llella
nent que els que desitgin inerinra's
tar l'obra de Guimerà "Rei i
Abans de l'Ofici tindra /loe la benefa.in ageb tosa l'anticipada pos‘ilmr,
pum s un cop cobertes les places no es Monjo" i el poema romàntic eiceió del Penó per a la Secció Cateventa:tu rae.; tiquets, per tal +lee hi ha- d'En Dantas "Roses de tot qufstica, apadrinant el dit acre Esa Joan
l'any", i la gentil cantatritieNa l'heriste Sanllehy Girona i la seva disai eli te r aercel.
:Merca Plantada oantarä aseo- tingida mullere ambdós suris protecl'idos canons catalanes.
tors de la meció, els quals, per absinDalluns, a la nit, a Memo de tia, seran representats pel president de
la Joventut Nacionalista de la la Secció, En Iosep Urdaniz Curt, i la
Barceloneta es celebrara la /arribé protectora senyoreta N'Adela
Demà, a les 10 del matí, al mol/ festa del patr6 de Catalunya Pinos Sesee
de Barcelona
amb l'obra "Mar i Cel" i "La
A la tarda, a les cinc, rinda liso
Ddalvasia de Zagas", amb audi- al local social, una escollida vetnada
cid de sardaiaea per la calla literaria-musical, en la que prendran
jitarcino.
part algunes distingides senyoretes i
socis del Circol.
APOLO
Aval s'estrenará en aquest terieee la
Quaranta
comedia dramatice de contorne barcal,- Gettnanes debarer — regleeia de les
Necea Dona dr l'Esp.sine de l'any 1860 "La Morones". cr:ginal de Vietorig Benedieto. Completara rança (correr Censen de Cen9, llores
en perfecte estat, comd'exposiele:
De
dos querts ele nou del
el pronrama l'estrena de la eonae'die en
metí a des murete de set de la tarda.
pietament equipat
un tete "El Nandu ve a Bareeeana",
eaderacie norturna.----Torn de Sant
obra de riure, original del mateix Sr.
Areitugrl.
Raó: Llúria, ZO, 2.-I.
Benedicto.
Cort de Maria. — Nostra Dona del
S'ban pintat deeoracions noves.
Pell de la Creu, privilegiada.
de 6 a 7
Dilluns s'oetrenará l'obra de gran Vence, en sufragi de lee animes del
; espeetatle "La dama de Saleta".
Purgatori. — Torn de la 'Teme de la
Pietat, a la eern eapella ( Escori a). 1:5•5,
VICTORIA. Gracia).
1 Avui, a la tarda, en la escaló VI, Le nie g a d'avui.—Sant Anselm; color Mane.
mut es representará la sarsuels "El
OBRA INTERESSANT
número 15" i la revista "Que de gran
DEL BISBAT
Barcelona!", pel seo creador. N'As-elf
Demä predicará l'homília a la cateGai
eeran.
A
la
nit
tindrä
Ilor
le
re
dral el eannnge doctor Joaquim SenIlaventari i estudi dels
presa de la sareuela en tres aetee "-El dra.
segells
gato montes". per la Buzaste), la rime— Eg troba a Barcelona l'iLlustran
de
, ta, la Tnrnamira i En Vallejo. More. • ella pare Antoni Merla Maree, ahat
CATALUNYA
no. Rosal, Corneed4S i al'res parte. i de biontserrat
per
Detná diumenee, tindrán flor diles .
Ila mart d'un atar npopltie,
FERRAN DE SAGANRA
testrarerlinaries Catrinas. A In tamia ei 1110F5è0 Juan PI 3Iart/ i Ceses,
pelara en escena "El -gato MOtttA5" i re t'inerme a Barcelona l'sny 11380.
¡taba de serlir el volee] 11
• "¡Que de gran Barcelona l" i alhora Fose ordennt prevere el 1894 i reatdues "Marines", amb l'eeceneri partir, e' el e.ärree de coadjutor de I'darenDe venda a lotes les 1/iessent interpretades pele notables arti6- d osa. tinent da Figertl, rector sie ?dom,
breries, que faciliten lambe
tes: tiples Bugatto i Huerta ; tenore majar, de les GUaynleS, darrerament de
prospectes amb condicione
Artelli i J'oren Bruna; barítono More- Premia de Mar.
no i Valle; baixos Cornade i Bala/pie, l
detallades per adquirir-la a
— E; virari general <n'Unce'
sota l'experta direecie del es pere thai. b st dortor River, dnnä possessi6,
terminis.
• -El proptinent dimarts s'eettener:, la • a bans (rabie, d'un benifet u prima ine-

Noves religioses

REGATES
Es ven LORYC
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"dame a la capella de Sant :oral del
Palau de la Generalitat h reverend
doctor Antoal ßeresafteft •
MACA ESPIRITUAL DE NOSTRA
DONA DE MONTSERRAT
Regia gran entusiasme entre teta ele
atlas de Sant Gervasi per a la celebrame. de la festa de Sant Jordi, que
linea Roe dame, diumenge, die 22,
a lee volt del mate a l'esglesia de la
Arare de Den de la Bonanoea.
L'acre consistirá amb una missa de
eonaulió, que dirá el reverend senyor
Sector de la parroquia. predicant el reverend pare Antoni SI de Barcelona,
captase Seran repartite als fide], rams
de roles, que ea beneirso abans de la
mista. Els socis cantaran durant la
comento
Incubar le mtesa, els
. i ahines
nes motete de consuetud.

E/asa/ate 21 d'abrIl
Corona de Roses, acompanyat
per /a cobla Catalhonia, dansarà, Sota la direcció d'En Joan
Rigall, uns ballets populars.
El poryill "Entre Flors", dirigit per N'Eulàlia Torras, realitzar plästicament la rondalla
d'En Folch i Torres, "La ventafocs", La lectura será feta per
Antoni ROM:10MS, conseller del
"Nostres Amors", Els realitzadors aniran seguint amb gestos
les paraules del Ilegidor. El decorat nou i direcció artistica de
Batlle i Amigó.
S'estrenarà, per l'Orfeó
naixement i la Cobla Catalbonia, la sardana "Sant Jordi
triomfant", del mestre Fran.
cese Pujol, amb lletra del senyor Folch i Torres.

Del M

te primer, carnee Catalunye,

IV i Cameediri; disida%
iuncipi re
Rasseig

L'EMPEDRAT DEL CARRER
CARDENAL CASAEAS

de Sant Jeme entre
Valencia i encreuament arnh
rodal; districte 7, earrer B
tre les ele Tarea& i Cara
nes.
Les altres obres es posare
cueló ea gordre 'ene el,
Cerre

Els senyors Francesc Puig i Alfonso i Gonçal Cornelia visitaren aair a
t'alcalde accidental, aenyor Mayres,
gin, en atenció a len &Cita erej,
per a interessar-li que s'arreeli l'empedrar del cenar Cardenal Casal-las.
les mateixes.
El senyor Maynés els hi mandesELS PASEOS , A NIVELE
ti que havia disposat que la vinent
setmana, es dones comerle a les übtet
L'alcalde accidental senyor
ami) carne al pressupost de le Di- oficie abans d'ahir a la Corneen,
•-•
cuna, en virtud del qual es procediri
Tramvies perque ordeni la pa
a arreglar el pavitnene entre altres disoluta dels cotxes en arribar
4
dels del districte tercer.
w del pas a nivell del Oot,
encara
estigui en posició de via lliere
MOCIONS A ELZAMPLA
arrencar de nou ho facin a p
Els regidors senyors Piafa í Me- xa per arribar a l'esmentat pes
Acte seguit els P. de J. de
Jaarcelona ofrenaran a n'En Jo- lla han forrnulat una n'oció davant la vell, en forma tal que, si es pr•
sep Mario. Folch el seu bust en Comissió d'Eixampla, interessant es tes d'improvés un perfil papi.,
procedeixi a l'arreglament de la rasant pee parar-se el cotxe rapidameat
bronze.
En aquest moment el senyor i col.locaci6 de voreres al cerrer de
DELEGACIONS
i.,BS PESTES DELS POMELLS Folch fans el seu parlament.
Vilassar, entre la de Cenes Catalanes i
L'Alcaldia ha detegat l »en r
la carretera de la Bordeta; i que s'arCom acabanient de la
EN BONOR d SANT JORDI
regli l 'afirmat del carrer d'Entença, sentad& al tineet d'alcalde seny
l'Orfeó Renaixement cantará un
entre els de les Corts Catalanes i Pro- tons, per a l'acte d'inauguració tist
calatanes,
El programa complet de les enfila!' de canon
pos:ció fotográfica que se cel
magnas festes que preparen els finalitzant-se l'acte amb el cant
Davant d'aquesta Comissió n'Id han al Centre Autonomista de D.
Tornells de Joventut per a de- de I'llimne dels Pomells per
formular una abra els regidors senyors del G3Mtin i de la Indústria, el
nla, en honor a Sant Jordi, es tots els pomellistes, acompadescabdellarà de la següent fai- nyats de la cobla.
Olivella i Canales, perquè es procedeixi
; allesta
set:
regirdeolrigio"nyo
*•
a l'arreglament de l'afirmat del car- pee a53 la
sagrueTfast
Pía Unió de Sant Josep de la
Pel mati es farä la visita colrer d'Urgell, entre Aragó i Malloralones són les notes i prolanya
diumenge, i al tinent
ca.
leOliva al gloriós rat-allen Sant grames dels pomells d'arreu
senyor Tusen per a la ¡esta e
Jordi, al seu altar de Saba- Catalunya que hem rebut per a
D'URBANITZACIO
mateix
dia celebraran, al Palee
dell. Els pomellistes sortiran a la seva publicació, u/lb motiu
L'Ajuntament ve preocupant-se, des la Música Catalana, els Pearils
dos gurís de note, en un tren de la oelebració de la diada de
especial, de l'estació dels Fer- Sant Jordi. Deixem de publicar- Que s'aprora el pressupost cxtraordi- Joventut de Catalunya.
nari de la décima, de la immediata
rocarrils de Catalunya. En arriles per no disposar d'espai.
VISITA DE COMIAT
realització de les obres en aquest romvan a Sabadell visitaran l'Ajanpreses, corresponent així al petit satament, dirigint-se deepres,
Ha pres cetniat de l'alcalde a
crifici imposat als contribuents, els denta, rl professor
amb assistencia dels compoquals han de veure amb satisfacció con] France, lif afoureu, del Contar
nents d'aquest a l'esgleeia de
LA SEGONA EDICIO
el qual veepe
la ciutat, en un temps relativament
Sant Felitt, on, a Faltar de Sant
Barcelona arnb motiu del Caes
del 11/M'e
curt, adquireix un grau d'urbanització
Jordi, s'oirä un solemne ofici,
Química Aplicada, celebrar a la
del qual en send crlebrant mos..
aloe solament després de l'erg termes
versitat Industrial.
batirla pogut obtenir tense aquell saV INT CANÇONS
sért Josep Cardona Pvre., enalcrifici.
tint les gleriee del Patró el Rede
La tramitació impcsada per la hei
verend Pare Jesep Simö Seh. P.
per arribar a l'execució de les obres,
Aprofitant l'avinentesa de la
,11
S
ha estar motiu que fins a l'aculanfesta, serä beneiria la bandera
es ven a LA PrBLICITAT,
tat només se n'hagi pogut executar en
del Pomell "Roses de Sant Jora
la
Llibreria
Nacional
Cadi", apadrinant-la En Josep
una perita part, si be té una gran
talana i a lea Llibreries mes
Maria Folch i Torres i la seva
importancia el fet, puix ea refereix
importants,
al
preu
de
tres
esposa Na Maria Camarasa.
a la defensa eanitaria de les aigües
pessetes
En sortir de reissa, la cobla
de Mentcada, únic mitjà d'evitar que
La Principal del Valles acompaes repeteixin les calamitats que estan
nyara ele pomellistes el cant de
al record de tothom. Per fi, vençuts
l'Himne de la Joventut, del i
els obstacles al.ludits, per disposició
mestre Mayral. Després, al made l'alcalde accidental senyor Maynés,
CENS PilMUL 1 OBREH
teix lloc, Plaça de Pi i alargal/, i
la setmana vinent es començaran en
Formadas ja les nistes del Cens pa- gran escala /es obres d'urbanització,
hi haurà una audició de sardali es per l'esmentada cobla. Els tronal i obrer d'aquesta capita/ i en
inaugurant-se els trebells eegiients:
pomellistes retornaran a Barre. compliment del que disposa l'Article
Cloaques: districte y eti, carrer Estercer del Reial decret del ministeri
lona a dos quarts d'una.
panya Industrial; districte emite, RieMiREIJ QUE ES
Al Palau de la Música Cata- del Trcball, COIrlert; i Indústria de 3 ra de Vallcarca.
lana tindrä Roe, per la tarda, a de novembre de veme estacan exposaAsfaltats: Districte primer, carrer
dos quarts de quatre, el festival des al públic, des del día 2.0 al 29 de Sant Carles; districee tercer, narfORMOS!
patitiätic. Es llegiran una poe- dcl que som, a la tinència d'Alcaldía re e de la Cautela ; districte quart,
4114 5. crwn
lnextb
<1 .• P r • , • . Set canas.
sia i un escrit, referents a Sant del districte segon, Passeig de la Dua- passen transversals del Paeseig de Grena
,
(Parc)
de
sol
a
sol,
yergue
puguin
Jordi. L'Esbart Dansaire, intecia; districte sisé, carrer de les Corts
grat pels pornells Sant Jordi i esscr examinades i fer-se contra d'e- Catalanes.
LE
lles, davant la Junta local de ReforEmpedrare de tInterior: distriete
....,••nnn•n•nn•
mes Socials, guantes reclamacions es- segon, carrer de Junqueres; districte
timin pertinents els interessats. t error, Avinguda Fivaller i Plaça de
OO PIOLM-Am, aeuet.
TrT, EIEIV,ORA. SE
Tenint en compre que, per exercir
Santa Anna; districte quint, narren
PoseguesAsSOCOM
els drets que concedeix l'esmentat
Comte del Asalto; districte seti, carUhAPQMA
Reial decret. és condició indispensable iar de Sagunt i Placa de Sarria; disl'estar inserir al Cens respectiu, és molt
tricte vsnsè, carrer de Saragossa i
convenient que els patrons i obrers • Rambla del Prat; districte nove, Pasals quals tan direetament afecta. que 1 s eig de Santa Eulelia (part esquerra).
examinin les Instes dels grupo profesEmpedrats de l'Eixampla: districte
sionals d'indústries i treballs a qué s ise. carrer d'Urgell. entre les de Córpertanyen, i, en cas de no trobar-s'hi
e ega i Inchlstria; districte dese, carinclosos, sollícitin llur inscripció, jusece Mallorca, entre les de Marina i
tificant els patrons el seu dret amb 1 gualtat i entre les de Roger de Flor
el resguard de la matrícula industrial i Näpols.
e que pertanyin, i els obrers nmb una
A mesura que avencin aquests trerk
certificació expedida pel parró per qui
ball; es posaran en exectició filtres
treballin, amb el "violar' de l'alcalde.
obres, issent les primeres les següent
Recordem. a Tensems, que la DiClavegueres: districte quint, carrer
recetó general d'Estadistica rol pode Santa Madrona; districte sisé, carp
sar metes de 25 a 5 00 Possetei , als
r er deis Angels; districte novè, carpatrons, i de 5 a 25, als obrers, per 1 r er de Mallorca entre Dos de Maig
omíssiö n falsedat en les dadas faciliBogatell.
H OSPITAL iT t 79
tades a l'esmentada Direcció.
Empedrats de l'Eixamplat distric-

Els Pomells de
Joventut

1' 01 ASGARCÉ
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editar maximd
a reus minims
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NATURAL DE BRUSSELIES

ha mort cor fortat amb els Auxills Espirituals
y

-

cdk.

a. ffl.)

Els seus desconsolats esposa Leonor Canut, filia Angela, fill politic Emili Masiä, germans polítics Maria Cas.
telltort vídua de Bourgois, Josep Mirapeix Pujol, Josepa Canut Mirapeix, Dolors i Angela Canut, nebots, cosins,
presents 1 absents, 1 familia tota, i les raons socials J. Mirapeix i Companyia,
de París, i Roig i Pascual S. en
Cta., d'aquesta ciutat, en participar als seus amics i coneguts tan irreparable
perdua els preguen que el tinguin
present en Ilurs oracions i se serveixin assistir al seu sepeli, que
tindrà lloc demà diurnenge, a les onze del matí
per acompanyar el cadäver a l'església parroquial i des d'allí a la seva última estada,
Cementiri de Sant Gervasi.
Caso

mortubeia: 'Rambla de Catalunya, 135

es convida

particularment

71MM
d'abril de 1923
• bte
Mi sa
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Cambra de Comerç i
Navegació de Barce-

Carnbra Mercantil

En la darrera sessió de Junta directiva de la Cambra Mercantil. després
Li Cambia de Comerç 1 Navegacia d c tractar de diversos assumptes rEordre interior. es van prendre el; acords
d • atiesta cinta( an la sessiä <farrera.
nwat celebrada. sota la preaidencia de segtients:
N'Antoni Massa i Caminase entre al.
Aprovar les gestions realitzades per
tt assumptea es y a aasabenter
la presidencia d'ença de (última reot, PU virtut de consulta elevad
unió dc la Junta direcbva, per hacer
al ministre d'Es'at, aquest manifest:
atès les necessitats més perentóries
reierinuse als paisos ibercramericans,
per
al comer.; de Barcelona, talo com
quo tO1 c us enien dret al traes., de
l'escassetat que Ola notat cn aquestes
nacia mas sfavorida mente els arwats: Col arnbia. Equador, que sola- últimes setmanes de moneda divislonärama gaudeixeu de la becaria eoturtuna ria de cauce; cl t'acarree substitutm
de l • Ama r a i Brasil, Repdblica Dode la tributació per utilitats als con' inicuas, Haitf, Hoodures i Panamá',
merciants individuals i el cebrament
quals s 'aP liea la primera columna,
de l'altre recàrrec del lo. 15, 20 1 ea
i. baietr-se demanat aelsració respeeper cent, sobre la mateixa contribu, a a emi ta/da : en atencid que rl traeció.
de pau i amistar dr lebSI li conceLa presidencia va donar compte
da FI traciat de un e id. mas, afavorida.
d'una lletra del ministre d'Hisenda con, iinyor Alba manifestä que aquell
de
tac
es
modifica
pel
1nt5-1,
pel
testant
cl telegrama que se li va tratra
aaa l damant es conredien al "lit país matra en possessionar-se dcl carne,
yespret. sat tracte en el que fa refaacordant persistir en la petició que es
rinda a l'establiment dele Sens
fila al ministre anterior, en el sentit
i a la navegacid i trànsit ; que
d'aconseguir la suspensió o, almcnys
s'insis:f prop del senyor ministre de
la rebaixa, del 40 o del 3 0 per cene
rale a( ea les gestions que reiterada-

lona

imposat als comerciants individuals
com a substituid temporal del tribut
per utilitats.
A aquest fi es va acordar dirigir

ment ha practicat la Corporacid per
aronseguir que la Duana d'aquesta
,iutat liquidi de conformitat amb els
tipus mes balaca de l'impost de transpon que reglen en esser autoritzat
,.arb itri sobre passatgers per via martma que percep per compte de la
;alta del Port ; dlaver-se interessat
id dt Ministeri que es tramitin amb
major rapidesa eis expedients rala..
das a la construccid de nous espais
releas de qué batir necessiten els
sells del austro port ; i dcis termes,
que foren aprovats, d'una exposició encaminada a aclarir-se i rectificar-se el
aiteri de la circular darrerament dictada per la Direceió general de Correns i Telegrafs pel que respecta a la
nació de despeaos redactats amb
diu o anab llenguatge convingut.
La Corporaeie, adopta, per unanimi
l'acere] de dirigir-se al Gavera-ta,
ateb motiu del recruament dels atemptats de earacter codal, exposant una
Inicia mas l'apremiant neressitat que
es reso:gui aquest problema, la dolorosa persisteneia del qua l causa tants
estralls en la moral ciutadana i que
taut perjudica el descabdellament do
les activitats ectinómiques de la vida

de la costra ciutat.
Es Tan elegir per ocupar les presidene,es de les seves Comissions Aran.
ce;aria. de Contribucions i Impostos i
d'Assumptes del Comerç Interior els
teuyors En JOIRluim triad', En David Ferrer i Valles i En Jaume Grieta. nispeetirament.
A proposta de la Comissib d'Expan.
sin Económica es va acordar practicar
gev tions prop del senyor ministre d'Esta: amb l'objecte de salvaguardar en
be el possible i en els diversos aspecte, rn que poden quedar afe Vals els
inoreasos de les cases cspanyolcs que
unen ornas/des 8 Cases aleftlatlyes es- i
taisle:tes als teriaoris rbenana a conalajaria de les disposieions adoptalrs autcritats d'ocupa cl a. aseirep.e resnecte del qual la rambrn ha
art es. ;,,, t diversas gestions i ba capedit eertiti.atiana ajustades a les regle, damidc, per l'Alta Comissaria Int erlasda •u aquells territoris per obtre,:r flieencies d'exportada.
ai ef ma t eix s'aprovaren altres die•
a e, Faamentada COMiSSió de

amb ele

quals s'aforda

a l'esmentat ministre aquest nou desnato:
"Exem. Sr.: L.1 Junta directiva de
la Cambra Mercantil de Barcelona,
assabantada dc la lletra de V. E. de
l'ir del corrent enes, ha acordat reiterar la petició continguda cn cl telegrama anterior, fent-li observar que
la Rei,a1 ordre del 3 de febrer allsdida per V. E. resolgue la instäncia
d'aquesta Cambra de primer de febrer, perd no la del 12 de març a que
es referia el telegrama últim. ja que
sol.licitava se suspengues I . exacció del
recärrec substitutiu de les utilitats o
rebaixés el tipus del recarree nos fent
ús de l'autorització de la Llei de reforma tributaria o variant els recirroes adoptats en la Retal ordre de ...1)
de
president, Cabre."
Referent al cobramcnt del recàrrec general de la contribució industrial, es va aci_rdar fer públic 15015
selütnt :
la Cambra Mercantil d'aques`a eu.
ras, p 17' rada en la
Premsa per l'Arrendziaria de Con.
trtucens respecte al cobrament del
recärrec de la contribució industrial
en el segon semestre de l'any tq22.3,
ha volgut saber 5; baria estat passat
a domicili i a tothom e! corresponent
rebut, havent-se-li contestat afirmativament. Ho fa públic per si algun comerciant no hagués pagat encara, parabans del dia g 4 per a no
que ho
incórrer en responsabilitat.

Secció Marítima
Moviment maritim
Vaixells entrate
Vapor espanyoi "Callara", de Goadia i escales, amb cärrega general i 21

ierenr obsereadons davant del Con-

passatgers. Amarrat, moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia

n is itri:cs per al bisat de factures
aesades en vigor pel Goeern
ra l,n : practica diversos geste,. en eaminades a suprimir difieultrs amb que en la prä , rica topa el
carn.rç entre Espanya i Venezuela i
mirla al ministre de la Governació
deferui. a pree s del Radin- fAub de
Cata:unea. amis motiu del Reial deerat de 24 de febrer proppassat sobre
eldi q ialef,ania, el criteri de la Corporri4 en el sentir qua, tenint en comp.
ene el non mitja do eoMUnicaci6
1•4 1. Prestar boas 'torreja al comerç. es
m'ah inspirar al reglament per aplifor t e. del dit Deeret en un eritari d'amPi; md concedint-se totes las iiteilitats
pl eaibies perquq pugui desenrotliar-se
er. marre pala un invent seas dubte
ealtsaim.
l autIment a'aproeit un dirtarnen de
Ii Caraissia d'Assumptea del Comerç
Interior d'aeord amis el quid s'expo@aren a lAjuntamant d'aquesta
mutar. que baria
interessat de !a
Cism bra que reforees la cava peileiG
ene aminada a que
s'astablla aqueat
as a l'horari
els menina que teeorporaciia per abstenir-se
practi c ar «nimia ralaeionadas
raen assumpte i sin altre dictamen
d. :a (-out:arda d'Informes relatiu
es e havia soldritat la Legislo
de la
Reg hli aa Txecosiovaaa a Madrid sol"' sguatures corns-reials d'aqucsta

Transmediterränia.
Vapor cspanyol "Mahón". de Malló,
amb carrega general i t.; passatgers.
Amarra:, moll de Muralla. Consigna-

• vn, ral le Méxio sobre les no-

pises.

'

si

PUBLICITAT

••••••••••n•••nnnn•n

tari, Amcngual.
Vapor espanyool "Ampurdanes", de
Tarragona, amb vi. Amarras, moll
d'Espanta Consignatari, Enric
Freixas.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivisaa,
amb carrega general i sis passatgers.
Amarras , mol t de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterrà-

nia.
Vapor espanyol "Reina Victoria Eugenia". de Buenos Aires i e5cales, amb
arrega general i 320 passatgers.
Amarras, moll de la Barceloncta. Com
signatari. A. Ripol.
Vapor es•panyel "Tintaré". de Cartagena i escales. amb cärrega general i
passatgers. Amarras. moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia
Transmediterrania.
Vapor noruec "Ottar Jan". de Londres i escale, amb carrega general.
Amarras moll de Muralla. Consignatari. M. Condeminas.
Vapor akmany "Saar". d*Hamhueg
i escales. amis arrega gmieral. Amarras. moll de Barcelona Sud. Consignatari. Agencia Naviera i Comercial
NVelier5.
Vaixells despatxats
Velcr eapanyal "Vencedor", en
liase cap a Cherchet
Llaeat espanyol "Rosa", en Ilast,
cap a VinarOC•
Vapor espanyol "Cabo San Martín",
amis eärrega general. cap a Bilbao i

La Cambra de Come : c i Navegaciä
d'ag ites:a ciutat practia active:, i re,tr aes gestions arnb motiu de la ertalar de la Direcció general de Corre!). Te legra is. rela Uva a la taxaciA
depatsos redactats en Ilengualge.
r ei i ngui, la qual circular baria ortfiiatt dificultats en n'as de les claus teescale.
legr atiques. i com
resultat de l co esVeler it4là "Luigi Padre". en llast,
tra ntades g estions. aquell
centre direc- cap a Menasera.
ta:ha ca manicat a la Cambra una nova
VaIxells sortIts
ei'mlar. ese la qual. despris de ter
Coolar q ue el scu inim no és pas
Vapor e , pan>ol "Balear - . amb cärrear ing,r I as
rega general, cap a Eivissa.
legitim de les claus esinem ades. dispasa
Vapor ringle, "Anclo Egyptian". de
el 5eguent
trAn<it, cap a El Havre.
;Qu'enir, fuina disparitat de critet! entre. el
Vapor esprit,. ol "Luis". amb el sea
iuncionari tasador i
Pehdor d'un telegrama.
equip. cap a la tour.
tocant el lleng. ualge emprat en la redacció d'aquest,
Vapor ceparat o! " Bcgcala niírn 5", en
lla -t. cap a Huelva.
',i'5 ct latára el punt de Vista de l'upe; do, citipre que aqucst subscrigui al
Vapor espanyel Juliana". co Iluso.
es dcl
can 3 Nova Ynrk.
te legrama la declararló se tutgt•
Vapor eapanyol "Ampurdares",
d'acord amb les inotrucions de la
c:srrega general, cap a Rosas i esca
clau faqui el nom daa uterittada is gems el conveni
telegrafie imernatienal."
Vapor eseanyel "Rey JaMne
arrib
Si ille tültima revisió del
earrega general. cap a Palma.
despata reeltés in exacta tal
aCIO
eeclar
.• I.1 Setas'
wd a I e xpedidor les
degudes respousahilitats.
Per tal
A. LA RECONQUESTA DE LA
siatin eonegudes les
-a, %ata razadas reg
SOR IRANIA DEL LLE.Vona
el
que
disPo ta el e c o n.eni. '
Telegràfic In:amadoGUATGE VA LLIGADA LA
▪ '• ,. t .dmla ra arta llista rranuelles
RECOYQUESTA DE LA SOBudletins oficiala del Cos
le,earafa,
BIRANIA POLITICA.

ESÍ5EC-TACLES
-TEATRES --

TEATRE NOU

Teatre CataM Romea
Telefon 3500 A. Avut. diesabte: a les cinc tarda, per única
regada a preus popular, la de-' ,
liciosa comedia en qualre actas,
d'Osca,- Wilde, traducció de
Jorda t Era IlreSe PI Ll esi se i El va no de Lady WIndermore,
funció en honor i benefici (le
Ierninenl. 5 popular actor En
Joaqulm Montero. Reposieió dr
l t eornrclia d'En Rossinyol. El
despatrlat i la preciosa obra del
porta portugués Juli Dantas,
1023.-Demä, diumense, a les
tres, l'obra de mes gracia d•En
Foleb t Torres. Blalet vailet. A
dos quarts de sis, El despatriat
i 1023. Nit, Fasta dels estudiants, organilzada per l'Aseociació Catalana d'Eetudiants i
l'Associació d'Estudiantes de la
Universitat Nova: Rel 1 monja,
Roses de tot l'any i canconetes
catalanes per (exquisida cantatruc Merco Plantada.-Dilluns,
Macla de Sant Jordi, tarda, a les
cinc. Mar cel, del mestre Giltm eró. Nit, fiinció organitzada
per la Joventut Nacionalista de
la Barceloneta: Mar 1 cel i La
malvasla de Sitges. Cobla de
sardanas als crilreactes. - DiSisena Vetllada de Teatre Selecta: estrena do la farsa
en tres actas, original del repiilat comediògraf alistes V. Mari-,
gharn, tradublit per En Josep
Carner. Joan Casagran. Es despalla a compladuna.

Companyia do earsuela de
REDERIC CABALLE

Dama, dlumenge, 32 d'abrir de 1923. Tarda, a les
330. Grandids cartell:
MANOLITA LA PEQUE
EL HUSAR
LA MONTE RIA
Nit, a les 9'45:
EL HUSAR i
LA MONTERIA
Dos grans Mats d'acuesta
companyia

44444444+44.64444.444444.e
.

Teatre Novetats
Companyles de »meta sarsueles,
opereta, 1 revistes. _ DIreelOr da
escena . L'uta 1'. ',laureola. ?lastres
directora 1 concertador, asee, Zapeas , antont Cuesta 1 loan
mssame , larda , a les 0:

tinee popular a preus ecOnAmiLes.

L'opere/a en 1 aeln i a aneamos se
Joan lo. Font I Lilas Linares Becerro música de Jeroni 611nenaz.
El oi;anto del dragón 1 roperela
en I :teta
3 coadro4 de Lluls
Maurento mostea del ,nostre Juan
Aun . La reina del Carnaval.
Nit

a lea

LA

ALSACIANA

eteee44.~444444.044+0+4
emebeete444•~44•44444

Principal Palace
Cornpanyia d'operetas i re.
revistes del

ria, de Madrid
Avul, dissabte, a los cinc
de la tarda,
en funcid exl raordiniiria,
l'opereta en tres actes

EL AS
/

fin, a les deu:
ESTR ENA A BARCELONA
de l'opereta revista en tres
actas, d'Emili Reggio i el
meetre Cuscina, adaptada
a l'espanyol per J. J. Cadenas, _

prenent-hi pan els prin_
cipale elements de la cur s punyiu

44444444444444.4444.44+,

Denla diumenge: tarda, a
b2S quatve, i nit, a les deu
Los claveles rojos

Gran companyla de vodevil
grane espectacles d'Elvira Torrrens Soriano. Debut, avio, dissabte, 21, a dos quarts de den
de la rol:
Butaca. 250; general, 0'50 ptas.
GlIANDIOS PROGRAMA
2 obres; &no actas
LA MONTOS 'reformada' i
estrena del vodevil an dos artes
EN NANDU VE A BARCELONA

la nit:
Los claveles rojos

PROXIXAMENT

ROMA SED I ViERTE
1/4444+9444+999e./999.**e.e4
n....awawm.momm

Tentre S'±ctbria
Diracció.. E. Vareao..F.

-144.•444~444+44+64+6
Gran

Teatre Fspanyol

Companyli de

redsi•II I giraos

esDerlielas

mestres Wat i
21 d'abril, a dos guaita de cinc.
Grnn vermouth popular a bene-

fiel del públie. 1. La sarsuata
dos actas. dol mestre Guerrero,
El número 15. Exil da Salid
lIs 1 lIfte Tornam Ira. P.

Huertas, F Vallei0, F. Vidal,
Prada(z t Blanca. 2. La praei(isa
Primera arirlu.
re% iota Que és gran Barcelona!
aSSUMPC10
per Iota la eonipanyia
e trU
creador .',.elf Cialeerati
XII., a
Ata' . altsatoe tarda . a ,104 duswi
lies quart- de tleu I. Reestrena
de cinc.
Mirdaderab/e rerm,t
de popular. en lres :teCopular. Entrada 5 L.:tara 1743
tes. El gato montés. FiKeti-vos
p,sela. 1 Quin casament; 2. El
en els interprete. Josapeta Busorolme EX/T , Vena sera mara!:
as . a les So • Es) nz:« a FI. l'anainitin. Huerta (P.),
s odevil ‘-n
Tomàs Miró, Llufs Mor e no. C.orm'U.> le Pese
de biudentllet . Quart I & JUNO. .--.
nadó. Baleen., 2. La revista Que
dstimenge, ia,na 1 me Quin
los gran Barcelona, per . tn n •,: t
I aluda:
Gatearan i lota la cempanyuk.-Demä. diumenge. A su 04- . 1 00501 s
4444.+1/4.11+41+41144444.444
de uitatre. El gato montes i Que
es gran Barcelona. Ntt, a s tres
girarte de data Marina (ópera).
por .los dies primeras
TEATRE NOV
tiples
Cduepcid Huerla i Joiepeta
Compan,'1
-arsuela
lingaito. els primers tenors
raEfiERIC GABALLI.:
toll, :Bruna, ba: . itons Lluís Mo.
reno Joan Vails, baixos Ignaci
Denla, diumenge, 22 la
Cornadd t
Balaguer,
bt .1 de 15ìa.'3 Tarda, a
Que de gran 'Barcelona! .139 Grandiós cartell:
niarle, estrena de la segona part
(le a revista Que ea gran BarMANOLITA LA PEQUE
celona, de 31anuel Fernandet.
EL HUSAR
Ja soo aqui. -,-Dee del d a 20
LA IMONTERIA
s'adrneten encarrecs a comma.
Nit, a les 9 45:
duna per a es quatre printeres
EL HUSAR i
representacions de la reviela Ja
S00 aqul. Per a aquesta ((bus ha
LA MONTERIA
acial pintat decorat non de GASDos grana evite d aquesta
- 401s: Fernande,. •Colmene./an.
companyla
Bulbena, Gorbal. Sastreria de
atrds, etc.
BERGES

5

SANTPERE

ii )ora Juseft Rdinus ,llartiii i el
inestre Jacal! G1119 l'eh). La
morderla. Nst, a Ice 9'45. Ma.
nolita la Pequs. 2, La viejecita.
:t. La montarla, ovarA0113
ti

et que eetrena l'obra 'Cana
Hu y ó. Empar Saus, Frederie
Caballa, Batel - Dernä,
diumense, tarda, a los 330. 1,
Manolita la Peque. 2, El húsar 5
La monteria. Ntl, .1 les 5 II, El
húsar i La montarla, obra dele
celebrate autor, Josep liarnos
Martín i Jacint Guerrero.

1

--CINEMES-fflee+444+9.4114.+Pppeate.pea

alte Catalunya
I

7‘nfanieN talaren! Jormt 5 oto
if OnlIENT:`, _ .1./1 11),,Aln mi:
ermaent SECCES rl me?. g ran des
la

LioeMatnaratla.

BOSCO'

ea; art luxo 1 p resentavid erillner•
nadorea . Votara runstra de

DOUGLAS FAIROVSKS
Mea de 40 000 persones hall desfi•
lal pel SALO CATALI:NYA per ad
nitrar adOl'ald ma g na obra . I rosa
lisian Ir/V. 1.'11 ..n uno 04 la n'As
gran pel Ins ola (le la ei n e nsalOgrst11 5 . 1:a 1111, Ila (AM el
ItELOIll:

de 5m . '

ei».$444.444444+4,44444....",
Diana Ar g entina Excelsior
.\v»,. O Defensar-se o morir,
Llulta de perlodfstes, La com-

tesseta de Kildoran, La cabana
de l'Esperit, Un gos patines.

Teatres '1rirn
I

estrena de rimares.
crol rtnenrarna de gran arattnins.
Ele Sonsea nona ((acatas:va i .crea •
riti3 de la ennuent arte,,! francesa
Mine. FEISIUtOE._ Nota: de 6
Avul . dissab:e .

Nit, a les deu,

Lung

a 8 cc dcepataaran butaques numeradas per a la sesri0 especia)
de les sis del diumenge.

Diumenge, larda, a dos

quarts da guaira, primera
secció: Los pollos bien. A
las sis, i ni!. a les deu:

Cran Teatre Comtal
Gran Cinema BlhemS

real re Barcelona t
9

de fe companyla edrn1ce
del teatro Rey Alfonso de raadria.
Tournio

F e- afloran Alarcen O EirSea Muro
.1, til ni-sable sarda a l es s 5 :1
a le; /si _L 'toll de 15 Inuninraild'.
Sainel 011 aCies el '2.00 Melnit
en do t quedroa , original d • Ln a u.
ser, al. Granada , do gran tat,

NIPO DE ORO

Gran "zambra gitana" al se
gon acta. Decorar nou deis
escenògrafs senyors Gastalla I Fernändez.

Ava l .

1

D,n,a, .1 atn. 0 11; ,. . .1aS

secclons extraordinarfes
RAQUEL atELLEa
a dos lili cl s de iiitalre, a
prens popul,ire. a i ss S no,
:A nit
i a les ' lea

•444444.4144~4444444.4.4

TEATRE NOU
Companyia de ras -neta de
FREDERIC CABALLE
Demà, dlumange, 2-2 d'abr:l da 1 9 21 Tarda, a les
3 . 30 Cundid:3s cartell:

MANOLITA LA PEQUE
EL HUSAR
LA MONTERIA
N: ! . a I ei 9 1 3:
EL HUSAR i
LA MONTERIA
Dos grans extts d'aquesta

companyla

s ramos 'acuso:enmaro tiraos exits
Les peleleilies contiguas Llulta de periodista. t Goa peetnea; la
d'interessant argot/Ion!La coxa
do l'Espera; la formoSa rome(na.
La comteseeta de Bildoran . 1 Sisé
ton, tln la eran sArla americana
Detentar-se o morir . per Elltilg
POLO.

___ Denla , (numen:4 e . sisssid

b+044444,444e4.444+0444444
44.4444+44+leasaaa+4444.

Palace Cine
GRAN oaLo ea 1200A
nr,CrIlat,e4ES SELECTES
Aval nissahte larda na. ter:
;1,1 denl
e; cOlingins de g ran emi.
Gos perillde s Llasta de periodista,
la de g ran broma . !salta central
Set rAlehre arI14/8 El, de ' Ira Ullere4 I e:trena d e la bornee e(sina•
risa: LS comtemta de Placieran.
Pons . dunnentre .
d'onz., a
1/D1 Icesi . de tres quatis de mirara
a lis 5 di sis 3 51111 tarda i a Ite,
‚tau do la tot.sGrLAN •S 1• Ra1(..11A.A5/ ES.

IllINKH+C-4444844.444.04+g-ey
4441$404.044444$04444444.6
lo LIJO RA!li!

clissabte tarda I nIt. _ reo-

matinal n'onLe a una. - GRANS
I'liOGRANES.

p cmä . Atumengo tarda 1 nit: ti
ahora BEPRE.r. E A
• TACIONS do EI
Niño de Oro. visen,
g ran tt: !a rn honor did 1. U. El'F101 ' A . camn i a de cataboya , 1 a
worit del Hospital (Aísle. _ PSe
grama extraordinari: LELEnT1 0,5•
ROBE 1 e. a 'MIEL 01.11ZOLA
de,
Liceu: CARNE, AM.1T heditista
LA1 11.1 VENDI)E1.1. i la emnpanyla
mea,,e,,e.,a,

BANOLAS ASTI

Teatre Poliorama

Drumeng5 5. 22 d'abril, a les
mize dol u n al I,

Conecte popular
CATAl.r.'N l'A No tV.A
Dircetor. Cassin Casademont,
eant,nns per l'aplaudida canta1 riss N'Andinua Furnells i Juan
Surie pianista).
mateix teatre.

Localitats al

MUSIC-HALLS
EDEN CONCERT
-- -

Asalto. (2. - Propietari:
Francesr Duxó. Director ariasFraneesc Perezoff. 'Telefon 3332 A. Tarda, a dos quarts
de guaira, mt, a les deu: Presentació de les mes gentils art istes i els miners números de
varietats. Cada el/a, de set a
dos quarts de ami: Aperitif
dancing a relegant Foyer,
d'una a quatre nah, Gran Yabann amelg an. Tzigans

daiL

-

ESPORTS - -

44+444444444-444

.;44.1»41.4.44++:44-14.0444.44
4444444,4044444.0.4.11,44+~

intrics
L'as dels
ROMPER
ari;sta
RAQUEL MELLER
Cada
P.amper
Raquel Mellar

-.

4+641.4+44+41.4.44+444444 4.$ et

Chl-Lung

Les ce!o,,a1,. ntraccion3
OLIVARES
notanl niaii,polddar
LOU ET JANOT
parella de balls
Els eM p h:es gimnastas

-

aritarecItATIC BALO
SUBO DE LA CIPSEVATielaRAPIA

LOS POLLOS BIEN

COL/SEU DE VARIETATS
Avui. ti:eeable, tarda í
Grane pregrames Projec.
:lo de notables pel t1cules

Aarina

KURSAAL

Avui, dissable, popular,
tarda, a les eine:

EL

i

NOU

ISH-M-141144-044+beeeeeeee+11

( T e) Ion 4134 A)

El marqués de

CINEMA

mala Segona audiol6 del concert dedicat al genial muelepoeta JOSEP A. CLAVE, per
l' ORFE0 ORACIENC
4n pusir fss4s•Of
L'Euterpense, El Pons de Flora,
La Font del Roure, La Violeta,
Les flors de Malo, De bon mati,
Una tontada, Ester.
Preus: 1,1olges, 10 pessetes;
sillens pan, 2 passetes; circulan; pati m primer pis. 080 pessetos: entrada general (segon
pis3. 0'18 loe:setos; el timbre a
cauro del pUblie.

Datensar-se o morlr, 13;
Cor domat, La dama de la flor,
A?ariposilla, Parisette, Ni 5 1 I.

Oompanyla da comedia
OBELL TUDELA • ASQUERINO - CORTES

El marqués de Chi

RUBINSTEIN
Abonament i prograMee, magatzem dt música de la Unió Musical Espanyola, I 1 3,
Portal de (Angel, de
tres a set tarda

44lessl . 1 t4A pcaaela.

grana

ifd ifq

RECITALS

v99***e+.4444.44.4,44.....,«HI

Companyia internacional de rama-

atraCCIOna
A r as
dIssabio
larda a 003
quarie de cine: gran n natinee
pard0.0.14 La peCause de Cra y ones 1 les airaccioni.
Iba Defetty , Hanny Carden aúlla
Oliver . Maya et Afear I el 'sena,
(lona] ii II sei, i Sculptures usaste..
___. Mitaca sic pla/ea pto..; ge•
%era l . te ata >o a . (tus quinta de
cleu eatraordiniri programa, ea
ranioninna en :I qoadros La pechetse de Cra y ones i les auca:atol,'
The Oeletty . Willy I P/cardg . Planos Carden Sculpture• rsvante. Miy• et Afnar Julia Otis. 1 la velos.
sal alraes s nS siOla a Espantes BA-

d'abril, a la nit

E

(710131, 11000) Arliatex Aezorlant
I 4 040 cree res pro./retanl . ke srare•

Teatre Còmic

Dies 24, 26, 28, 29

tondenta; 2. Bona do mar; 1. L'Halatir _ nau . tabano-Utroon, cuna 5 01, _,_ sOnTE1G da 4 JOgssineM. Lunada I trena UNA pe1sele.
M'Inri» lila ./.1 (11 1.5 0 I. EST 5 A 1 C10NA1'. 05501 oa SANT 59501.
I l n Pita« I la Lehrta;:, . Un non
nol: 3 No val a badir._RWITE/C
do 4 manines Ob ssequIs ala Senyut 5
ion, ‚ ii r erde. nora a sea i lame,. Jo.
guinea En InInnin. _ s'in l!S II51.1
DELS 01.51F/IFAS. - Entrada 1

ROOlel DELS

144•44444

444,444+444+04.44,4444+++

p e r Emill Vendrell.
Manolita la Peque, Las
oampanadas i La montarla, per Josep Lluis Lluret ,

Palace (l'Hita Apolo)

Jainne Nlorell..2, L'obra ibis se-

ARCO IRIS

La Montería 1 Los cl uei cs rojo s

Apolo

A v ut. (.11e:s ubte, 21 d'ab' 11
1923, tarda, a
V30. f. La

alegris de la huerta, pel tenor

LLET SASCHA MODGOLV A.
911•1144411Pleseeeele+944444444.e.

Extraordinari tal!. - Grana ova.
a Mula Conos@ Labera i alZailo Cabrera Ferrer .1 dentas.parts
de la tnniOan Sl a.
Denla doini,nCe tarda a sil): duarts
El cuento del dragón / arco lana
_.".411 a las la . Loa chorro, del oro
I ArcO Iria,

TIVOLI
Avui, dissabte, tarda, a les
cinc:

Companyia tle $1111.1 .1 8
FREDERIC (,18.ALLE

pecLICle en 1 Relea i 11 duactros
(la Tornaa ttorrJs . Mriblea deis loesii Ca Aull a B Benlloch.

Teatre Reina Victo-

Companyia de sarsuela
opereta Plnedo-Ballester
del
Teatro de la Samuel/1, de
Madrid

Teatre N'u

tea y

PILIU 1081ti WiL 111 1

Rosselló, 295. clavan/ Frente)
mantengo, o g de 5 e 7 . I. El. pie-

C111..

Gran Tealre del Liceu
Avui, 11 de propielat i abonament, a deis quarts de nota
Darrera representaeiú do ((Mora Oil tres artes, eta R. Wagner,
El buque fantasma, L'holand è s
errant-Demä. tarda, Ultima
funciii de tarda, 1 pescatore de
perle .-Dijnus, última funció
la t e mporada. Comiat 11 la cornpanyia, La Walkyria.

10: La revista de gran es-

Putxinel.lis "MIRI
A"

ee49.4++444-eg-ete~e4.44

!I'cratrental
Asui, dissable. Parisette,
10 1 11 epl-0(1 . -: En camisa d'Onze vares. i n ,;
1) ,, ti5lae l.11,11.1p!,.. L'home que va casar-se amb la
seva esposa, En la selva
verge, Tomaset portee 1
patriota, Actualltats Gaumont. - Diumenate. iill
Parisete, 12 nItintd . La fi/ lfa del Ilota, pa, Lila Lee.

44444444+11444.4•44~

Cinema Princesa
Granvia Layetand (prop de la
Palea de (Angel'
Arui. Jaque mate, per la grao
aetriu amencana Dorolhy
Ion, pi. ..grama A,piria: La dama
de la flor, filni artistie naeional.
ruo . ectat ciavant SS. 3131. ele
rote .fFspanya. E‘trenee: L'esperit del mal, pel licola de fa!, •
argument, en la gnai
-Exclusivas Jidi Cesar" presenta una visir.) del mal en la
rala: Dos Vals tiestos, el me,
etunie de la temporada -Diu_
menge. rol, estrena de Tota dona, dPi Rdial Progranta &surta
Ara Bellesa 1 Luxe.

: :

CONCERTS
Teatre Eldorado

Frentii Princinsl Palaci
Aviii, diseabte, tarda, a un
quart de cinc.. Dos grandiosos
partits de pilota a eistella. Nit,
a un quart d'onzr. Dos extraordinaris partils. Primer, a pala,
Quintana I i Aguirre contra
trauregul i Arrarte. Segon parha a cistella. Barreneehea I
Martin contra Olascoaga t !chaZO.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
DittniAngo, a les qua:re tia•d.a
UNIO ESPORTIVA DE SANS
SABADELL
camp Unid
Per entrados el diumenge al
calle. des de/ mati

FUTBOL
Semifinals del Campionat d'Espanya
Diumenge. 22 d'abril. a los qua.
be tarda.

SPOR'TING CLUB DE CIJOill
„Cdropi gi ci .k.sltit les
¡n'infla
C D. EUROPA
. (Camela de Catalanya)
Camp del t., ti Eui,(pa
Per entUadeS 1 localitate oil ear-.
ter Salieron, 25 i :'; pral.

Sd

hal

Don Pedro Ribas Rius pz‘r
si 1 cein a tolor del seu german
don Bamon Riba, 5 Rius. senlb miaiamant pubMa subbasla extrajudicial que se' celebrara et 2 dabeI correal i .12AI.,
de les I ;. das nni del notan «be
itdeola

clulet t1011 Albert

barró i Torres, un p olar de terieny t • Illat a '.41 barriada .
Sant Andreu de Palomar daduesa ciulat. 2-2 s '11t , 15 ile
fiaca 1 plet' de condielons pcdran dsser exammate al des1 aix de rae/llanta l notan tRonda U %s(m. .sitat, 22. 1..),
fe2nt, r.e , do 10 3 12.

AGENTS
Cleallg e n d'af/lul s 5 hlrl Urente
que Jetlausit Sea rellICIOMS ane
colmados, uilearnarInt I eomes..klas
rar a la ••nrls d aeredltat ss predi/es.
.e4 alimenta., naetenals 1 eitta
iars a bi: ,
s.n1 Jada cernlistet
muta eterlr . , :en» :e :mr les ece.•
Melena esmentadea, per a o mofe
duagir . se a LA PCSIICHAT. sa•
inara re.

Lima, dmmenge. a les onza del

Es la reina de le s ais t ies de taula
LA DE LA VALL DE SANT DANILL
1.)epositari

JOSEP P AGANS Ponent, 22

Diseabte di a ..n)cii ae 1923
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SA BAS

PASSEIG DE GRACIA, 18

=-- GRAN BASAR DE SASTRERIA, SISTEMA NORDAMERICA
111n11MMINII

.w

Aquesta casa liquida totes les existències per donar lloc a una gran transformad?) dels
negocis i la immensa fama que ha adquirit per haver fet impossible tota competència amb cl i
quedarä justificada, aprofitant ara la baixa actual per a realitzar l'esforç d'oferir, en el van'
sastreria, inoits avantatges al palie, en novetats Robes i Tall, de manera que els co•!¡-pradors, amb modestissimes quantitats podran vestir - se a mida tant bé con! S i
dissin a les més famoses i luxoses sastreries.

Oferim rebaixes de més d'un 50 per 100
N

Vestits perfeccionadissims i com si fossin fets a mida amb robes de gran xic i t.11 an1é;
Vestits llaneta a 40, 50, 65 i 75 ptes.
Vestits de fit d'istiu a 15, 25 i 40 ptes.
Secció
a
mida
amb
robes
elegantissimes í estams de gran xic
de superior qualitat
50; O, 75 i 100 ptes. els de qualitat superior: confecció i forros de primera
A base dels mateixos Preus confeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport 1 Chambre.
Vestits per a platja i Pijames des de 10 pessetes. Pantalons per a Tennis, de franel.la, "esterilla" i seda ei
des de 10 pessetes.

8

SECCIO DE CAMISERIA Secció Gèneres de punt
Mitjons fantasia des de pessetes
t‘
c‘
O!
seda
‘‘
Vestits interiors, des de
CC
Samarretes Jume!, des de
66
Elàstics gran moda, des de
10.000 capells, des de

Colls fil, piqué i seda des de ptes. 0'75
7'95
Camises percal, coll i punys,
6
‘.
4'95
blanques i color des de
46
3'95
Calçotets, des de
64
10
Camises a mida, des de
C6
1'45
100,000 gorres des de
C

a

050

295

a

10
1'95
1145
2'95

a

En la Secció de Sabateria, models selectes i classes de gran luxe i molt sólides. En les Seccions de Corbateria, Bisuteria, Mocadors, Marroquineria i Perfumería trobareu gèneres d'un gust selecte i preus baratissims.
L'assequible dels preus que regeixen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, segons sigui la importancia de la compra, amb mäquin es d'afaitar, perfums, carteres, bitlleters, moneders, pintes, raspalls, botons per als Punys i agulles de corbata. De tot aix6, la Casa Bastida en té grans estocs.
Els clients que de fora estant vulguin proveir a casa nostra, no han de fer més que enviar 50 cèntims en
segells i els serà enviat, a correu seguit, catáleg amb mostres per al vestit que vulguin, figurins, un centimetre i detalls d'un sistema que els permetrá prendre's la mida ells mateixos.
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Puramente Vegetales.

Grageas potenciales del Dr. Soivré

tu Pedan, de BIAPOPETB, purifican la

sangre, activan la digesuon, y limpian el
erttemago y les intestinos. ltstimulan el
largado y a.,oian del sistema la bilis y
damas secreciones vi:dadas. F. una
medicina que regula, purifica y fortalece
el sistema.

APeef-2-6«.

,au.•

Remedio universal pare dolores.
au-u
ar-,
Atenta ea hatee —J. URIACH A Ca., BARCELONA.

,

FABRICA de panyerta 1 drlls de Velant! Soler. — Assortlt tmmens en albardlnes, cstaror frescos 1 sevlots. Polaina
650 pIes. meare. V0000
lere r221 e
núm. 7 entresol xamrre Ferran.
as necesalte dependent d'ans 18 sayo
per a fabrica seccló empaquetar; conventeo% legal ten earacier de heme.
Etcriure a LA PUBLICITAT• n. 202.122.
•
PIANO creuat de Color, per vendre. C.
Universltat. SG, entresel.

've

q est

8NAGATZER1 per llegar de nova conasictua :tamiza Corts. Rad: Corta
ri um. 715, piel., primera.

es

r CA 14 AT:

gai

U 1 FERNANDO, 42

Creació del
a mida a 1

00 Mes.

de llana pura i estam

Solament 5 00 vestits

higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- :11
in
calf, tall anglés, doble sola de cuiro
u
vi

eta

a
a"

g

,
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14 '50 i 15
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Ptes. parell

a

E VENDES AL DETALL •a
a

Carrer ANSELNI CLAVc, 9

(Final de les Radies) a

3311333313331131131111

econenrile. runi ono ings
Prantle net
a& film nt olor. Sub 110
fier
petrolt.
litro tralgua en C, mlnuts. Gasta e ten
lims per llora. E.OIglr marca RADIUS
Venda- LlIbreterla 4 pral. — TI 1111-TES: Model especie per al imp.

1

1412112 t121 11121M011i
Preciós Ilibre dels casal', que
&camelia les regles t instrucclons
necessartes per conservar la 11/111
dele canosos.
'Tracta de la LeRtstaeld ettrtl
eclesittstica sobre el Matrimonl,
ttstca t moral, Organs de la
gentract6, Virgtrittat, Copulacid,
Impotencia Fecunetst, Gonceoolé, Transmissió hereditaria. De-

Visiteu els seas aparadors

.liss
euodee
'esUrrn
isetu

i generes. Toles les nostres seccions de gèneres del
paiS i anglesos són a base do

-Quantitat-Gualitat

Perfecció Baratura

NQW#1 ho sol.11cIta el comprador, la casa dime
31

ecu examen

MARTINEZ VALDIVIELSO
Prim, 28 , entresol
SANT SEBASTIAN

11

a bolas M a B sön
Rodameni „ eis ittilt?rsperausos
1- ° tnäistriats i automobilisme

Elevadors

de benzina (dides)
marca Exhaustor,
són garantits per
temps indefinit

Motors

BA1 LOT per a automòbils de totes potencies

ea

DE

PREUS E3ARATISSIMS
44, CARA/1E, 44

Ran,bla de Catalunya. 45-Teléf. 1657-A

REGALI Per cada exemplar ci rn
pal Venela de tracto un billet de
1.000 muna.

MENJADORS

La

[3(1311

S'ensrtar0 certtfleat CONTRA
ItEEMDORS de Destete/ tO.

n

DORMITORIS

Asalto-28 hirma

dels tIlls.

GRANS MAGATZEMS
1V1 0

INSEGTP'
pApADEII
minu.to.Caja:1?

orilg131UKial

000te 802 päglnes, amb
gravats al test

Es poden vendre a aquest abandonat prou
er.x.e

motees per

,

n••••n••••••n•• n•nn
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TAPISSOS pintats. La cata mes linporlant ciTspanys. Especialitat en tapiaron religlosor. EzposIchn permanent de
anadeas a Pon, gravais oleorrarles, etc.
?lo
Fabrtrac16 de mares .1 motllurer.
cense visitar a u a caeu
compren
F. Montfaleon, Boten*, 4 (final Portatentase).

LUDILIE

uh ÏÐI1

d 1 Dr. (ir misia p artible Pla B01111,1-13,
núm. e . irr % entre Hospital 1 Sant
1' al. — Veneri impotencia, EttlItr.
Eiprcials tractaments per r: guartnt rämd Ce les malalties n • •
NarrIn pe)/ butela preeiatz. r.enCalla:. tic 2 'a 12 1 de 3 a 5 econtiro ra per a emplean 1 obren. rims
1 POI. 6.
•••n••,.

Venta, 5 pta.. frasee: Sépale, Rambla de 166
Flores. 14: Pareada 6elart, Princesa, 7 y principales
farmacias de Espalia. Portugal y Américas.

Para el Beitreiiimiente,l/anidos. flomnimenole. Lengua Sucia, Aliento
Fondo, Dolor mi Estómago, ludIgnatlon, Dlopensla, Mol dol Higndo,
Mariela, y los dcsate.gles que di:rallan de la oupLrern de la sangre,
no nena. igual.
EN LtS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

iiiiliCd ii2S

Indicadas especialmente a .10s agotados en la
juventud por toda clase de excesos viejos sio
anos). y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el Organismo, el vigor sexual, propio de la edad.

Curan el Estrefileilenla Crúnico.

Vestit reclam ianqui

GALLEGO

radicalmente con las

Siempre Eficaces.

SASTRERIA

I 13333813033311833333:311311331311

%%es urinarias matriu impotencia
de la blenorragia cronicn. rectament exclueu. Comte del Asalto 18.
e a e' nra.
1
—Fe511113, Ce 9 a

poluciones nocturnas, espermatorrea (pérdidas seminales), cansancio mental, pérdida de
memoria, dolor de cabeza, alreoz, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeides que sean., se curan pronto y

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome los de

VIDIDA

el e 3

XDOILIDADfSEXUAL)

Fundada 1752.

De

3 3 3 Ce 3

e 3 312P 3 I8

3E31 M

(Davant de l'Hospital)

Pistons, vä vue s, segments, engrassadors
etc.; de l'acreditada
- marca BINET
Cases a París, Madrid
‘1,../1.L.M1n1111.n OIMIe

i B bao.

