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Cost , e, salsaga tan en»,,e que 113
trar esaer una cosa vera. exacta", que
En aquestes sessiono, el die- s
•
ca
inpre
abuso,
'la'.
re
y
,
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er
r!,
:f..r• de
• ti
trin e!s maieixos sentits que el vcrb continua essent la de Rosencure de Breitacheid, despres dell •
Ikt-prt,tt do' guatee horas de
"re
,„ „ d o ..des . lk:unts 1 vol
•'.os
2.un
francia 1 entier. Una Irise Cenit ,lhp,
berg,
de
31
mil
mIlions
do
marcs
de
Streeemann, era el que te- ra ssee, en ›,ther-sre tjUe nO lla-,
del Coagré,: p..drient
te t
r.j.,•ä Ii j i:0 n 1914TOCI5Ct, trp,Ultb
es
partes
I
Eis
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nia nirdor interee.
ile tornar a palear Itoeene
•
dc„.„
3 • r12 lant (eavt.-cater
a_.aaitres. Inittlmisible. En canal. es or, no es probable que satisfah i:ei int 1 / n51. 115p.
els dians nacionelisles han berg, val; sortir del Reichitmg.
, II 11, , 2.
„mi_
ad• r,aIrrc, ell pungen, cl..
al "(V.:u 1 ú• de 7.4-t.:jitar, u II expre,
ci als alíate.
aseegurat
tantee
vegades
que
Erers
tes sis de la tarda. len
gums: 11»,se•tar
ii el scu 11.1»re l.iVula
El dator uvrteantertca SIr leben
siaa., 51.0, Vectfiecr 10Zu teong,
evoreeeit.1.'alre era
No poch
«,lar indiferet .,, a cap
•, ]dat. In 114 dril Un s.»I
A Lausana segueixen les die- "el glavi que bu de ferir a trat
Sr., nitré' calés. Le eta. Mr. Johon
„fieJr,e una projecia.
uha dialeuital axtraordinecid els hereje de la Ruhr" aallier n ;1)• irle, Va ler les ti:aleles 1 SCIl narsä
• - 4 ca..1
\ra•vo, c1'aqueste,
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bromen 1:3•3 patiel.la del no•-tr2
•
•
a h . , &cado 50105(14 de irroenlandia.
patir
t 1 len) averiguar, que el; cataeprintien arrdesegant-se per
aconsceulr la pau oriental. Els en saber-ee- que els
Inc Aquesta !tira la tragedia A cu. Can, va 1m , , la penliaea
i ele "I.•Akaoba".
que Is r la - tan, 11 Isavun maallvvat usant-lo, adés
lainunt de les cases. cona passa
demócratas rhavien
i Im a rescddrc el problema dd, nod'En juncadella nne
n,ades del Pul pechen ér . ser-li ¡airadoen el sentit dc "asseeeraree de la ve- kernalistes, pena, continuen amb
:,quf 5110iIII.
arbres del Tir'0per represe»tanl 1011)ot» \
e ' r• a un encert en els que guers n el problema del calt,iti?. Ens sts:. No si Nap. l' rd sl Cert e, ple ritat d'una cosa". adés en el de "ier
la matelra Intransigencia de preveure une moments de grap garlen: estaven tepulsal*
(4,1
ja di : reter:4
adhcriin a una politice d abarata-n(1n e• I doctor Johon en va tornar cumpleles recerquas conduents a la coneneenerd tei,lttiami le los twinte.reti
Reichstag.
,•• f•xcin ara en aquella men1 deis Ilegums a a una politica de tarotnt curat.
siempre I posen per condleló que Jrnocie
ca d'una cusa que vokint saber". nuinmllorament de la vedella que b ' esh al Datn..nec JanMalituradament per als part i. Lid-frie:ea Hure, era aquella Hunt
D'aleshores cuca, he dextat com a
Ileu, g>nci, que fan innecessari els ‚los- no seran dIscutides w
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que
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daris de les emocions. Breile- Crece (Vaquear pais que us gela
▪
drl *mi
ne ac.inse- Cer».4 a Darcciona?
guariment por a la tisi e l passar una
tres verles verificar, indagar, inquirir,
osses, La gent9rellItt 014
Ara veliu ti n'es de per1116s cl preclàusules Internacionals. La cheet VentaVea el que Sa havia
tr la tildes.* de la •trat
temporada e les remas iinteues. com
Ante,
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pecó,
obstade
a ro
cident que treu el sem . nr Viltha Cotrae expre.sió
armen qui tned,ca lacar-se ii a un saque in • eriguar es trobi abundosament
qüestle) de Slrla es ara un dele Sil Müller. la neceeettat ol pre- 400Í3 4..1 lee !milis delo vanoere. 111 dólar havia puja( de
Pea v' ,.. e•Iti una burnanittr me, pre,entant l a sera tandida•ura
pla de reparacions
senlur
tutor: elegant de Su:esa o dt. Rt"P,sia.
usar en el catala actual.
ni
cavalls de batalla.
abate, pero »o feu cap alac se- uta erp un no per 10o sobre
rocnt sota parlan! a I eleetr3r en la feVa tau:d.:tia
Assenyalum aci un verla antic, que
'Slella form a . paré en, hauriem re- e-redí:el de lIngater i no en la res-a Avui aran forres els maltilts eme deidel dia anterior. 1 jo pene
sen Nova York per estabbr-se a
reintroduir cc tl
cenvindria potser
Es dlu quo ha -començat a ries contra el cioysrn. La red l iilu' IaLfleorg
"."2.. a una sola de les duee ceses. quildat ç,nirica tic ciutadz.t.
Bernhard te rae. SI
Croen/india. Sestbla ene el resultats Ilenguatee cicrit: entercar, del qua' Moscou el preces contra el pa- d'aleó es que els social-dense- salva:
et
Genere,
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l= Per a resplcndor d'una v/da
del trateis doctor hilen.
"Lo dit senyor. rey ha fet entercar triarca Tikhon, I que s'exolta al precipitar els esdeveniments s apreiben. poteer el problema
¡es p arauler esparracades. tal
aurregant-se amb el (vuelta a la de, lit ieuhr
botueionurä $en.
E/ e.211 Paris Misdical" 1:12 CS
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.
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NEW YORK
anterior .
nbmtua
segón telegrama
.
Talles .

SUCIIES

Ne.../ Nora Tauen 21 alioli
Mala . • • . 648
670

Joiinl
Setembre . . . 682

CAPES

76.

de!

paga més que totes les proviiicies de
SEHVOT

G111112111

Ctistella Vella i Castella 7,a Nova
rtnnicles. Barcelona. segons /2..5 actuals
re.ssupostos. paga la fabulosa quantAat de 459.8co 000 de pes,setes anyals.
Explica extensament eLst organismes
rice formell radministracii5 de l'Estat,
dient que costen molt degut als
augments, que en algur. ministeri, de

Gr g ell 81 fuel de! >hl!
Naciooal
Diumer.ge al, mati, sota la presidencia del senyor D Scrt, presiden; del
Peineta del Treball, i amt, l'assistenria de reprcRentants de la Camitra
Cornerc i de la Indüstria, Cuele de
la Unió Mercantil i nombres,. congurréerta. cl 5041)11r Grnell (10115 la 0011-

1 .1:113 . 10 1 4 en(5. represmiten un 700
1 0,- 1bn de la xifra originària, i que
et1 que men p r augmerrt ha tingut ha
estat el d'Instrucció pública.
La defensa d ' ESp Anya costa 1 150
eddien, de pessetes l'any. 0 sigui 55
resortes per habitaut. i malgrat aisó
tstl i om reconci,x e,ne la beguretat és

lerincia anunciada.
El dissertant començà fent una exposició detallada de la cirruhició fi•
duchkria cii eis países que van guanyar
Li guerra. conclocin que aquesta acurnulació de paper ha de portar un des-

rairabe tut1 la.

Despees ri ' aug,., Mar un desatre econOmic. si eis Coverns segueixen per
aquest canal. acaba anunciad que co
1111,1 prxinia conferencia desenrot'Paria el tema '`Què CS l'Estat, que Ita
d ' e z er i qtie 3era Espanya?".
ranelitori va aplaudir amb molt
: calor el conf trenciant.
El senyor Seto anuncia que la conferencia i el s r Pi-

nivell económic.
Passä al veritable tcma tIc la conferencia, que era "La situació tribuüria d'Espanya". deturant-se cn
pressupost de despcses digué que caldria reduir les planiilles perque el
presupost es de 3 044 milicos de Pe s :eres. és a dir , que corre:ponen 0.1.4
pessetes per habitad, i creu que .1

icI an dema r et que es preguis als
(1,46 en pubfquessin fragments.

país no le resistencia económica suficient per sostenir tal pressupost dc

despeses.
Referint-se a la contribució industrial, feu remarcar que el Opus de contribució de l'any 1867 enea ha augmentat de 275 per roo, merare que
carreguel que es paguen a l'Ajuntament. comptant des del mateix any,
nomes han augmentat de 64 a 66 per

De ia Caixa d'Estalvis
Itan ingre,sat
I
'a ta-ada
es. t irare:km,: de 1.397
el
nombre de
ton, e»cnt 2 0 0
,I113311a

oponents.
s' be n i ‘aga l

loa
, Dona un detaál molt documentat
del que paguen les diverse s previo.
eles d'Espan}sa. traient en clar que la
"provincia" de Barcelona solament

1,1 1 711 reintegres
t "a'S".02;;25 pc•-set• s . i per compra de vaIr. riel . comide di , 19 imptdivnts pes•
3215 reintegres
rete. 44.847'90. 'rota!: 1.0
'712.;2'15 pessetes.
per

11•1111111nMallimmea

Banca Marsans

Anuncis Oficials
COMPANYIA HISPANO-AMERICANA D'ELECTRICITAT
El dia primer de rnaig vinent,
a les den del rnali i a l'estalge
social de la Companyia a 31 11
Avinguda del Conde de-dri,
Penyalver. 2 4, Segun. es procedirä (lavan del nolari En Dimas Aclanez i Horeajuela,
sorteig de les 999 Obligacions
6.'«e do la Companyia. que d'ucorel arnb les condicions de
creacid han d's1 sser arnortitzades el correal, any 192:1; ço
que es fa possible per si algun
dels senyors tenedors do les
Oblizacions desitja assisiir al
relorit sorteig.
Madrid, 9 3 - d'abril 1923.
El Socretari del Consell d'Adnninist l'ah&
Miguel Vidal I Guardiola

COMPANYIA HISPANO-AIYIERICANA D'ELECTFUCITAT
II dio primer de niaig
a Irs deu iel inati i a Ts.,-.1ultte
SOeta I ilf • III Companyia a 31a•
.1v/tipa/la del Cor»Ip
Pen n alver. 21, segon, es p700 c 111011 davanl del n'Ami En 1)i al
/mis .1dailez i Iloreajnolu,
eig deis 3,601 Bous ile renda
de 1;1 Companyin. que (Fuami) les rondieions do
ror('
ereaciU, han d'i, sser aiiil'I it 014 1, ol eorrent any de 1 9 2 3: MI
fine es fa [d'Odie p Cl' Si ttI g nit deis
...enyors lenedors delS, Bono desjlja assi,,tir al referit sorleig
Madrid, 2:3 d'abril 1 9 2 3.
El Seerelari del Consell d'Ad
niinistradó.
Miguel Vidal I Guardiola

Barcelona - Rambla Cana l etes, 2 i 4
Queda oberta la negociació dels cupons
venciment primer de maig vinent
Negociem igualment els cupons

Oblig3C1011S 1181 Tre5r 5

t

li

I jg j

iiarltniiIe 5 %I

venciman'ts 5 I 15 de maig vinent respectivament

DIRECCIO TELEGRAIIICA

MARSAN5BANK i

Apartat de Correus, número 1
4530 A.
Telefons números 1 4531 A.
1 4632 A.

41111MI~MM8174811.08111M nBINIM In181IMMIIIIMIINIMMW n

SUCURSAL A MADRID: tvlenguda del
ui

Corrite do Peñalver,18

ffill111111•111111111~~~1MIIIIM

ISSEST, S. O C,

CHAU

- eolus - Viatles

Valors - Cupons --

BANCA, CARVI, VALORS
1

Rambla del Centre, núm. 6
Telefons I 2.al-L.l I A.

Mercat de Reus

tä.

Mero segona. a 21.
Comuna. a 19.
Llorguer. n 27.

:
eta - ses rs'res. de 22 a 24 nesseirs
els 11 quilos.
Idem primores. de fO n 32 ídem.
Ideal seennes. de 23 a 29 Idem.
teletri rorrents. de 27'1n a 23 Pleno.
El rriel:,at resta enen.mat, realitzantse pegues operacions, esperunt la puja
do preso.
011., de pinynla:
•Pipili grite. a 28 duros carrega de
713
Ideal reed. de 24 a 214 Mena ftlem.
A causa de 1es eX is te nei " 5 reduides
eo realitzen peques operacions.
Gorro/cm

S'han fet compres fla g n S pessetes
quinta. essent un inercat tuolt aultuat
i tmtecrregut.

Mercat de Tärrega
Al mercar verifica/ avui. dio de la
tima. ''ti amnesia plavt. flan rcgit vis
scept p is proas:

Blats Manes, de 41 a 401.
1,1em rojo força. de -Pf a 47.
7) e10.).
:0.;
O rdi.
Mores,', de 39 a 40.
l'avon s , de 51 a set.
Alfols. de In a 17.

Pretts per pessetes e ls 101) quilos.
N' in, del pais. de 11 a 15.
Meto d'Ara g e1. de 30 a 35.
de 3 00 a
111 .151eles. dr 70 a 71.
AuIsents. tic I_'' II a
Olio. de 7 a 710 pesscles q us rta•

TOS

BRONQUITIS
1'n pot ole
P111 Mil
0..010SAN
ali v ia des.seguida
ASMA

i

C1.11'1l

lviaf.

Ol• ••• • ppriudlear,

EL VENTRELL
Farmàcia LIceu. C. Sant Pau, 1

Colmados de Sirraó,

S. en C.

Salmerán, 541, i Sucursal Avinyo,
MAGATZEM D'OLIS FINS D'OLIVA

Parlicipeni als nosivs 011011 1C i a tot:.;nl,, con,dIntielous
que aeabte rn Je mutilar al Ilustre inagaliein frotis una
fi
amb Mis
m ' II-11.111 0M anib filtros del roes moderas, obleninl
p1,, olis que els de Niça i llitlia. 1 'lo aparo));
perfeeeia
fx,r•
(1, la qual Itera instal.lat a la vista del públie• A toles 1.,s
sones rin g mis h011Eiti Visitan/ l'eszweidada inslal.lacitl, vis
,ferirein una alostra d'oh perque puguin loros SI' la Sn'il 11711.3C

NOMS DE LES CLASSES

1 . 50 1 els 1 litres
"
• 95
«
Torlusa . 9 1 50
Ribera

.

lisl ra

. . 10 1 00 els
. • 1 050

litres

d'Alcaii ia. I 1'00
En ter els encarrees indiquen solament el nom dels
ca n vi de classes en cas d'alteraciú deis preus.
Ver 21 1 1 %
Garantim la puresa dels ilustres olis.
Flor

26 90
26 7:
26 95

12 76
t4•71
5465

1446
1447
1418

24•10

24 52
24'33

2359

24 57

2713

12 90

2120

12.4

261.

29'55

1.8 11980101sta

ao.

Oral. Teleons

(PJ
P1 90'

ESpaiu5a Induetrtal 170'
Maro del Ebre
Etterere del legre

C. Pennoular
F. d'Obr... 1 Ceno.

1, 90'

165'

unio nestnera
l Astand

022'

MetaldrgIca

P 73 50
O 39.
lSUCr e res
P 66'
Nfutua Propletarts 60'
Inane 1 g/denles un•
I Unid Vidriera
A 441.
B 70,
612
Cottes 1 Autos

• 965.

97'
Inane. EftVerrica
eons pae. 6 B 1.) 55'

‘u18ine.11VI2 g . A.
tnspano Suissa

E 80'

126'
203'

BOBSA DE PARS

1!

ACCIONS VAEIES

ACCIONS 108118

A t b7citat.
220'
C Gel Tabaco F
F 2.•[190*
C. Trasaliantaca ol 100'
• 103:
13'50
Canal l`rTell

Antes
Artor l Oa,ro .1
lneM.. Alcoholera. i 70.
1 interior elp.
1102' si
4 O/ 0115770
Foment propletaz ; so.
Exterior
1 , 131, F.. S. Pal» 01
c . *rransmed.t.
so.
S. A. !llaneza/
4e. Afacant
a
' 48'
/c.". A. Damm
I t tte. AnOalusOs
103'
1.•
"
j 055.
Catalana C. 1 Nao. A ‚loa,
2.•
"
t 055.
0 100'
Lämpara Z
j, Ob,,, , Cäceres var. 317'
salas
; acelons :son
0 1 w'
744' N
tt
.
il 03
778'
' oa_
Pamplona
amplona
Torras ter. 1 con,. 1.
. 72
Barcelona
Mama' suco - 100'
1. 702asturtes
Asttliers 1 arrag. .A1 72.
.2,
678'
isl 7.2•
25'/5 N
Hotel nItz
Tabae
1 75 50
2506
Carburs metal/es I1211 •
Riotint0
5797, r1
3
L4 Bohemia
Itenta frane,
A 99,
5
,7.
0
756 3.
ni 96701 ia
C 26.
Yoro 2 • serle
"
1
1/57
S. A. Cro,

7011'

MINES CARBONS
Carnal!' eres
F11.1110 Te1:
34. 1 sonaelgs

1.1eyda.
Astüri e s 3..
PrInre%
PampInna esp.
s'afearla 7:t'el
Alaram 2..
3.•
"
Gteeves aceita
CordobA

20 50
' 198'

Carbono clerfrles
31tnes del 1110
Carbons Berga

PI 7
.255'

m

1/77
t.•,120'
O 2 ',tse'

Untó Minera

Moviment marítim
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Cabo Roca", do
Sevilla i escales, amb cärrega general
i un passatger. Amarrat al moll del
Rebaix. Consignatari, Ibarra i Com-

panyia.
Vapor espanyol "Santo Firme",
dAviles, anth carregarnent de cachó.
Amarrar al moll de Costa. Consignatari, Ramir Delgado.
Vapor espanyol -Banana". de
amb carbó. Amarrat al moll de
Sant Bertran. Consignatari, Ferrer i
Peset.
Vapor espanyol "Mallorca", de Palma, amb carega general i 46 passatgers. Arnarrat al /non de les Drassanes. Consignatari, Transmediterrania.
Vapor noruec "Bessegen". de Santander i escales. amb cärrega general.
Arnarrat al moll de Barcelona S. Con-

signatari. Argimon.
Vapor espanyol "Tirso", de Cartagena, amb carrega general i 75 passatger s . Amarrat al rnoll d'Espanya.
Consignatari, Ramos.
Vapor espanyel "Sendeja". de Cardiii, amb carbó. Amarrat al moll de
Ponent. Consignatari, Witty.
Remolcador, hrasilenys "Com. Eiter
Perdigar" i "Ttc.". de Marsella, en
liii sr. Amarrats al moll da les Dras•Con s ignatari, Condemines.

Llagut "Félix Martí". de Sant Feliu. alIoli cZurega general.
Pailebot "Elena Bertran". de Sant
Carlos de la Papila, amb mongetcs
i garrofes.
1,1agut "Tarragona", de Vinaroc,
amb garrofa.
Llagut "Dos Amigos Alfaques".
‘'inaree. amb garrofa.
de PaPailebot " joven
lamós, ad-, carrera genera!

nr

172'

1,271

2•"

BadalOz
C641. argeat.

45'

les seves demandes a favor del restabliment de la pau social co aquesta
ciutat on-diu rescitit de la Cam-,
bra-sembla 'haver-se operat un retroces cap al periode de la venjança
privada, esterilitzant-se el vigor de la
llei i l'imperi de la justicia. i enervant-se el poder i l'eficacia de rautoritat.
•
Afegeix la dita Corporació que esta obligada a fcr constar una regada
mes els anhelo i el sentir deis ele-

740'
718

andatusos : 1. • var.

s. Carbonera I/

tu. semen.
I 96'
cenerat de carbons 41'

244' sa;

Juu nil Ifosagi

DE CANVI O BORSA
PASSEIG DE GRACIA, 17

AGENT

Cumplimentació d'ordres

Borsa en valora a;
monedes estrangeres. imervenció de coatractes coinens ia/s i préd.

de

complat i

ments que representa, amargats per
un natural sentiment de queixa i de
protesta davant estat de coses que
deixa la nostra ciutat en la postra.'ó
i en el malestar i dóna a la resta
paoya i a l'estranger una lamentable
sensació d'absència d'autoritat i dehilitament de vincles essencials per a I,
convivencia humana i per a
que ha d'ésser la suprema garantia
pública, la qual
la seguretat
apart ele l'estrall que producix en la
moral ciutadana, porta ConseqUetteleS
ruinoses per a la vida mercantil de la
ciutat i per al desenrotllamcnt de toles les activitats eco/u:u/ligues que la
vida ¡catrina per a la ciutat i per al
pal.

Cambra
Assenyala, finalment.
refecte corro,iu del mal sobre cls prinl'orn
dais i in stitucion5 toamentals
ganització social i política, ja que els
perdis d'aquel' s'engrandeixen anda el
temps. i afirma que hau d'esser per
als Croverns, mentrc el mal subsisteixi, tema de constata actualitat: que
mereix la seva atenciet més
preferent ha de. per tant, sdbreposar-se a la que altres problcmes poden requerir, perque aquest afecta • eis
i
atrIbuts essencials del Poder
tot estudi i tot esforç i teta acció dc
slagi
Goteen seran pocs. mentre
aconseguit desarrelar el mal.

ters sobre mercaderies u
subscripcions a
‘aiors;

emprèstits, etc., etc.
-

Dlrecció tetenräfiza

'A1ARGENTE'
Telèfons: 465 A, i 499 A.
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A la Parisienne
ciran Fabrica do
Comple del Asalto, 17
Subates da futbul, reglanotno
tarjes, en negro u en rol,r.
a

19 Piel'

...n••••n••••'»

Vaixells sortits
Vapor americà "Jumar". cap a Tarragona, atnli cärega de transit.
Vapor angles "Cortés". Cap a Pa!amó, amb carrega de tränsit.
Vapor nornee "Stromboli", cap a
Tarragona, ami) c:Irrega de tränsit.
Vapor espanyol "Camproa", cap a
Valène:a, en llast.
Vapor noruec "San "Aliguel". cap a
Saint Louis. atnb carrega general.
Vapor espanyol "Cabo Roca". rap
a Sant Feliu i Marsella. ami. carrega
genera/.
Vapor pesquer "Pedro". cap a la
trae.
Llagut "Servol", cap a Caste116,' en

Bast.
Pailebot "Menorca", cap a Palma i
Alcódia, amb carregament general.

1111111tlill•

Tambi! 1101)1 amplial nostres qualitats. posant a la venda
la elass y d'uli de la ribera . En donar a conitixer una nova olas - de l'artiole, ha d • C• sser setupro a 111 1.) la base (I'inuoillorable
qualilal, con) AA enslum en nosallrm; , i i l i nfre la major 7170110'
ella pussilde.
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Secció Marítima

sanes.
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Dbre.

Oct.

0RLEAN5

Tallea anterlOr .
Obertura . .
según telegrama

Avellanes:

Negreta, a 03 7 pessetes sac de 5S'400
quilos.
Comí., a 07 Ideal Idea.
t;ra primera, o 105 pessetes quinta.
Ideal segons. a OS rica/.
Mollar, a 112 pessetes sae de 50'400
quilos.
.4 inellItt gra
Esperança primera, a 2 2 duros gula-

Jutto1

2760
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Obortura . . .
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Cambra de Comete i
Navegació de Barcelona
La Cand7 7,1 de Comerç i Naveg,e;6 d'acr.:esta ciutat, amb motiu de la
recrudescencia dels atemptats de caracter social, va remeter al cap dcl
llover!) un escrit en el qual tenOva

V.?

Alvar

Masa i Balboa
APOTECARI

Seniles a l'edad den ams,

tIlusä la sesa

el dia 19 darrer. liben! rebul els Sanls Sagraideols I la

Beneditela Mioslélita
(

n

A.

C: S.)

La seva familia i la FARMACIA DORTOR MASO
AM - MI pregucn als seus amics i coneguts que devotament l'encomanin a Mu 1 els conviden als funerals
que pel ben repós de la seva ánima se celebraran
dijous vinent, dia 26, a dos quarts donze. a l'església
parroquia! de Betlent, quedant per tot fortament
ag-raits.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

L'ExceLlentissim i 11.1ustrissim Sr. Cardenal Arquebisbe de
Tarragona, corn tambe els ExceLlentissims Srs. bisbes dc Barcelcna i Vich. b ' han dignat concedir indulgencics per a la
anima en la forma de costum.

beva

LA

QUESTIO DE LES REPARACIONS

DE

RUSSIA

5

hl'.

gleillEy 281 :3

decidit il

3 c3pijesliMis 113C1811133

D'ESPANYÄ. —
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1111GOillen81 a Mocea el pm

La empaja electoral, les

Ihrtliug is parlidari

ces 1101111'11 el Patriarca Tik-

rollsahihils militars i

Munir ea el tribunal de

holl Els crims @e 88

la deslió del Marros

-

1111E111180

ü oled El C111191 1 )111288810118 afigio-alemapy

pere, 811 ea olurir mes mie 319 du mares or .

ministerials i

cions, ha declarat que el Govern
tänic no aprovara cap decisió qua es
prengui sense fa seca participació.—
Hayas.

ce que Alemanya no opdra regaire temps les exigències de

DECLARACIONS DEL CAP SOCIALISTA ALEMANY SENYOR

bandres, 2 —Comuniquen de Der,

..

-Manchester Guardan" que
.;aa que prevaleixi en els cercles

24.—En els cercles autoritcs confirma que el Govern del

aeich está decidit a portar a cap una
gas:Vi positiva relativa als probleraes de les reparacions i seguretat.
Próximament presentara' una noia oferta, respecte de la qual han
aeenaat ja les deliberacions. Per
nxó el Govern consultara els caps
partit i els grana industrials.—
Harns.
EL PRIMER l'AS CAP A UNES
NEGOCIACIONS DECISIVES
Berlin, 24.—La visita de l'Ambairadar alemany a Londres al Foreia g Office, efectuada ahir, es considerada com el primer pas cap a
unes negociacions decisives.— Hayas.

HELLER

Berlín, 24.—En una reunió socialista. Muller ha declarat que la capacita; de pagament respecte de la queslid de les reparacions podria ésser fianda per Alemanya en 31 mil milions de mares or i es creu que aquesta x.ira podria éeser coberta amb
jut del comerç, de la indústria i

la banca.
Respecte al pacte d: garanties, Alemanya podria comprometre's a no declarar cap guerra en el termini de
la vida d'un borne, per exemple, po
anys.—Radioü

dres, rImpera alemany té la intenció
:-ee dejar al Govern britànic per
aquest treballa en definir la
que s'ha d'indicar en roferi:le les reparacions que Alema. • z. de fcr dintre de breu termina
perita alernanys han rebut insrelatives al projecte que
...eeere's als aliats a princi. ,ictrnana entrama Es pro- el nou oled/neta sigui
a la Comissió de repara- a la Conferencia d'Am-

LA BALA DEL MARC
DISCIaltS DEL GOVERNADOR
DEL REICHSBANK
Berlín, 24. — En un discurs
pronunciat davant el- Gomita/
central dl Reichsbank pel governador del Banc senyor Havenstein, aquest s'esforça en
justificar l'augment de la laxa
de descompte a conseqüència
de la necessitat de sostenir el
mare.
Lamenta el fracàs del recent
emprèstit en or i termina proclamant la neeessitat de combatre per tots els mitjans l'especulacia i Tegoisme d'alguns
particulars en perjudici de l'intcres general. Finalment invita
eis establiments bancaris a limitar al min/murn estricte la
compra de divises estrangeres.
• '
—Hayas.

EL CANVI D'IMPRESSIONS AN-

EL GRUP S'TINNES 'CONTRIBUINT A LA DEVALLADA DEL

ELS SONDEIGS D'ALEMANYA
AL GOVERN BRITANIC
Londres, 24. — EI "Daily Newa"
anuncia que probablement, per meriano del seu Ambaixador a Lon-

La-ALEILaN Y S : EL GOa. a al DEL REICH ADREÇARA
L1 GESTIO DIPLOMATICA A
TOTES LES POTENCIES
Be- , - ;La—S :asegura que els canses el ,.represions entre Alernanya i Anglaeerra es reprendran.
p.,,t:a del viatge a Londres d'u- - antat política alemanya ben
i es diu que al retorn
a3matge el Gabinet de Bar, :a gestió diplomática, de la
ye parlant, adreqada a toles
i no solarnem als aliats.

J.JVERN DEL REICH NO HA
LIDIT ItES REFERENT A LA

i;ICIO QUE ES SOTMETRA

ALS ALIATS
in 24. — El Govern de
eri comunica en una nota
= que el gabinet del Reich
pres cap decisió sobre la
aie es diu se sotmetra
de la qual se'n fa
premsa no oficial.—
i'afITITS BURGESOS
al-ARAN AL SENYOR
- 1: FACI OFERIMENTS
AXÇA I BELGICA
. "Matin" ii va de Berlin que els reas dels parida burgeoecidit aeonseliar al
ainyor Gusto, amb el
de celebrar avui una
.a, que faci un ()feria
la anea i Belgica.—liaSOCIALISTES S'OFEREIAL CANCILLER CENO
-caps socialistes han
aaa reunió, en la qual han
cataren disposats a apoiar
:-. Cueto peró ii demanen que
-:itica activa.
de

mes a més, que la

.at de trenta • mil milions de
o havia d'esser la atiza g s.e12 les réparacions.—Havas.

GOVERN BRITANIC NO
•-'VARA CAP DECISSIO
SENSE HAvER - HI PARTICIPAT
a d .—A la Cambra dels Coministre d'Hisenda, Mr. Stan, contestant una pregunta
la qüestió de les repara-

(lucres, 24 d'abll
a las dea de la nii

M

ITIN G

Cl l ocal
ae l'Ateneu Autonomista del districte III,
Catador, 4,
fruital, Plata de Sant Just.
Par laran el: senyor.r
•

Ax to.vt ROVIRA I VIRGILI

MUME BOFILL I MATES
LLUIS N ICOLAU D'OLWER
ESTEVE
LLUIS J OVER 1 N'UNE! L
DALMAU

MARC
Berlín, Segons la "Ga-

seta de Francfort", la direcció
d'una fábrica compre la setmana passada una considerable quantitat de Iliures esterlines i cintribui alai a la nora
enlatada del merc. El "Vortverterte" assegura que la fäbrica en qüestió pertany al grup
Stinnes. L'interés deis industrials en la baixa de marc s'atribuetx per redactor pelillo /le:
'Berliner Tageblat", a que els
mdustrials de la Ruhr han obtingut del Govern de TImperi
en aquests darrers menos crèdits tan gegantins que temen
que si el marc continua igual o
tal vegada minora, et deute control reporti una socaalitzactil
indirecta de llurs indústries o
almenys no faci ad quirir al °oy era una gran influencia sobre
llur gestie fianciera.

Londres, 24
24. — Nolfciea de
Moscou diuen que avui ha començat la vista de la causa Incoada per deliate d'alta tralcid
contra el patriarca Tikhou.
Els periädics, sobretot els comunistes, vénen des do fa uns
quants dies realitzant una Carnpanya de desprestigi contra el
Patriarca.
La sotsdita campanya, que
esta, essent sostinguda per l'esmentada prernsa en termes d'una grandissima violencia, no
te /vitro nbjecto que preparar
l'ànim del poble perquè sembli
una anejó inevitable de la justicia el fet que s'acabi per condemnar al Patriarca a sofrir la
pena de niort.
El ministre de justicia ha donat a la premsa un comunicat
declarant que el Patriarca personifica la campanea del clero
ortodoxo rus, contra el regira
dels soviets, i afirma que les
autoritats sovietiques tenen en
llar pader documenta acreditatius en els quals consta que el
Patriarca ha amenaçat amb l'excomuni ó als sacerdote depondents de la seva jurisdicció, en
el cas que els esmentats sacerdot s no s'oposin als embarga/s
mente decretats pel Gavera deis
soviets, referents als bens de
les esglésies.
Aquests ernhargaments—afegeix el document—han estat ora
denats pel Govern amb el fi de
poder posar en venda aquests
béns de es esglesies i amb el
producto apaivagar la fam del
poble.
Altrament—termina el comunicat—el Patriarca ha tractat,
pel miaja de la fam, d'enderrocar l'obra de la revolució i ha
estat la causa que el Govern
dels sovi e ts s'hagi vist precisat
a fer ‚censar algunes vegades la
sang del poble, per reprimir
desordres i moviments pronotata per. l'esmentat. Patriarca.—
}Pavas.
EL PROCES AJORNAT ENDE- FINIDAMENT?
"'Londres, 24.---E1 "Daily Express"
anuncia que el procés contra el patriaca Tikhon ha cstat ajornat ind efinid ament.—H ayas.
ELS SOVIETS HAN ESTES LA
'Andrea, 24.—Es reben despatxos
que asseguren que la persecució de
religiosos, per part del Govern deis
Sowjets, no solament s'está portant
a cap a Rússia, sinó que s'ha estés
a Geórgia, on han estat empresonats
i processats, juntament amb Dura
superiora jerarquics, centenars de sacerdots católica. Les autoritat saviatiques sisan apoderat deis béna de
moltes esglésies, de les quals lean
coafiscat els objectes de culte, havcnt arribat fins i tot a negar l'en-

trada al territori de Geargia al de-

legat de la Santa Seta
A tota Geórgia es general la temenqa de que es pronunciin noves
eenténcies de e/loc.—llevas.

CARBO CAP A FRANÇ
Dusseldorf, 24. — Ahir Tiren ntiSSIA, 31.aLGRAT NO lLaYER
expedides deu mil quatre ren- RECONEGUT LA SOCIETAT DE
tes tones de combustible. Sor- NACIONS, ESTA DISPOSADA A
tiren 17 trens de cok amb destf PRENDRE PART A LA CONFEa França.
.RENCIA DEL DESARMAMENT
Ha terminat els treballs de
Gnebra, 24. — La Societat de
reconstrucció del canal d'Eme- nacions ha rebut una nota ruscher destruit a conseqüència sa en la qual es declara que
d'un acto de sabotatge. Va a ce- encara quo Ittissia no hagi rentellear la carrega deis conside- conegut la Societat, estb disporables stocks de carbó i mer- sacia a prendre part a la Confecaderies agaernbolades als molls rencia del desarmament que
del canal.—liaras'
aquesta organitzo. RepresentaASSASSINAT A LA ZONA BEL- ra Rússia en aquesta Conferencia el eenyor 'Exitserin. /laGA D'OCA:PACE°
BruseLles, 21. — El "Liege vas.
Espres", anuncia cilue a la zona ACORD ECONOMIC
RUSSO-DANES
belga d'ocuparte ha estat, assasinat un soldat inarroqui.
Copenhague, 24. — El deleAbans de morir, la víctima ga!, danés senyor Clan ha sigacusà a un paisä alemanya
nat a aloscou arnb el senyor
Han estat detInguts tres ale Litinev un conveni preparatori
rnanys que es negan a decla- pee a un acord econòmic rusrar.—Havas.
oso -dan es —llar as.
Els tures insistiren sobre
aquest punt no podene-se arriAL MARROC FRANCE.
bar a un ncord.
Rabat, 24.—Una harka inteLa reunió es dona per ter-. grada per uns quanta centenars
minada a les dotze d'aquest d'Aitseglueher ataca amb gran
tot al
fama el !lec principal de SturLA SOCIETAT DE NACIONS, EN ra, a la ...una de Sepru, catanlant-se amb aquest motiu una
SESSIO SECRETA, S'OCUPA DELS
aferrissada liuda que termina
AFERS DEL s/fra:::
Ginebra. 24.--El Consell de la So- amb la derrota dels harkenys.—
llevas.
cleiat de Nacions, Vil sesei6 secreta, s'ocup deis /resumieres dl Silitte. •
El delegat trajee itrantarg, almiar
pel delegar nngles, &mana a la Csaniaposi fi a la vaga de ratnaires
siC
i retiri el lisa provisional de segurotut
1;1 preselent de la Cotulesie de Govera del Sane, senyor Itault, I el delugat franca seneor ilanotaux, expressaren que la Cemissid tingué itecoteltat
dae•egurar la protecció del treball
Furdre a lee mines, contra l'acci6 de
les Societats secretes que don:tren al
caräeter polftic.
moviment
Van fer resaltar que les mesures d'encepel6 seran retirades tan salat com
desnpareixin lee causes q ue les 12,0tfva ren.
El Consell nomenä, per e uit veta i
dura abetenclous, el sensor Lang nanabre de la Comissi6 de Govern, essent
atacada equesta des ig nacid i/tis ~J-

ota

alemauss,—j3aval,

ELS EE. UU.
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LOCK-OUT A LONDRES
Londres, 24.—La Federació
de Constructors a Vaixells ha
resolt proclamar el lock-out per
als dia 30 per a protestar contra
els ;nombres dels sindicats de
calcßreria, plomeria i fusteria
que s'han negat a acceptar l'acord nacional relatiu a les hores dr treball suplementarios 1
al 4reball nocturn.—Havas.
LA CAMBRA DELS COMUNS
APROVA EN PRIMERA LEGTEHA EL PRESSUPOST DE 1923
Londrea, 24. — La Cambra
dele Comuna ha adoptat en primera lectura el preseuinnit pee
a 1923.—Havas 5"

Els periodistes s'han entre./
vistat amb En Garcia Prieto,
preguntant-li que hi havia dels
rumore circulats sobre el Mara
roo.
—No passa res greu al Marroe, ni hi ha cap novetat alli;
per tant, aquestes noticies no
tenen fonament.
El president ha deplorat molt
mort del eensol d'Espanya a
'l'änger, senyor Zugasti, la labor
del qual al Merme taut ha aravorit l'acció d'Espanya a la
nostra zona de prolectorat.
Per la seva part, l'Alba tarnbel ha estat preguntat sobre les
noticies segons les guata el Rei
esta consultant amb els personalitats del Govern sobre les
negociacions de pau amb Abdel-Krim.
El ministre d'Estat ha con,
testat textualrhent:
"Lamentó que arnb aquesta
deserientaci6 respecte al Mar_
roees propalin aquestes noticies i mes lamento que s'inventi aquesta: quo e/ Rei crida els
probetns politice per a consultar liar opinió respecte a les negociacions amb Abdael-Krim.
Això es una (abtun.
Sobretot lamento mi/testa nol ' e l a perquè, a pan que ha de
Regirse aquí, pot Ilegir-se a
l'estranger, causant una impressió deplorable.
Demés, es donar al cabdill
rebel una importancia que està
molt Ilusa)' de tenir.
No es que jo tracti de desvirtuar la noticia; és que da inexac
ta en absolut.
La p1dlitica que ha de seguir
el Govern està basiont definida
i sols en san responsables els
ministres d'Estat i de la Guerra.
L'ENTREVISTA DE
—BEN IURRIA MIEL
Es creta aquesta tarda que en
el Consell de demä es tractarà
de les gestions realitzades pel
general Castro Girona a la Cos,
ta de Beniurriaguel.
S'afegia que abans d'ahir arribä a Madrid un plec molt important relaciona( amb agucetes gestions, del general Castro
Girona i que especifica punt per
punt aquellos coses de que depèn la possibilitat d'una resolució immediata.
Fa pocs dies estigueren a les
linies avançades alguns important capa de la part insubmisa
de all'alza per coneixer en quina forma els hi seria admesa la
submissi6.
Altres cape rebele acordaren
imposar-los una multa per aixe,
pera en vista de l'actitud de la
majoria de les cabiles, desistiren de seguir avant en el Heu
propósit.
El faunas bandoler Bu-Arrahil, autor de les agressions contra Dar-Drius, no de ja a MI:alza. Per indicaci6 d'Abd-el-Krim,
une a la cabila de Guesnaya, per
gestionar del seu cap, Amar Hamido, el qual segueix eta cordials relacione ainb Espanya,
consenteixi el pas deis cumbois
que de la zona francesa trameten a Abrnel-Krim.
A Melilla es creu que Fallir,
nyareent de Bu- Ari ahil es inteneionat.
A Tanseman, tribu frontera a
Tizzi-Azza, la situació es igual.
No creta el nombra d'enemas,
ni surten de curtes agressions.
aquestes aoves conoceden amb les impressions dominante a Melilla, on es creu que
obren en poder de les autoritats per escrit, els raonaments
moderats d'Abd-el-Krim.
LA BANDERA DE LA LEGIO
A Palau s'han rehut les banderes que pel maig seran lliurades a Madrid a la Legier i al
grup d'Instrucció, presents
respectivament del Rei i la Bel-

Milieg de "fa lda [tigre"

a l'IRIS -PARK
carrer de

Valencia

entre Anbau I Muntaner
—o—
Aquest mIting, que fou sueltes per ordre governativa
dio 23, se celebrara

dijous vinent, 26,
a l es 10 del vespre

el

Parlaran els senyors:
Emili Canals
Octavi Saltor
A. J. Palau Xirnenez
Joaquim Ju anola
Francese M. Mauferrer
Pelai Vidal de Llobatera
Josep O. Anguera de Sojo
1 el candidat N'Antonl Revira I Vlegill
CATALANSI la dignitat dintadand, ofesa per l'arbitraria suspensi6 anterior, exigeix la vostra presencia a
aquest acte

ELSTROBLEMES D'ORIENT
•

cop laierallsigucia deis

colla lil id ?

llaia
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ova York, 24. — El presi-

dent Harding ha declarat que
es partidari que es trametin
represantants nordamericans al
tribunal de justicia internacional de La Haya. Afegf que no
havia manifestat abans da seva opini6, lamia era inútil fer,
ho des del moment en que no
podia aquesta proposició ésser
ratificada.
Respecte la Socletat do les
Naciones, el president Barding
s'ha mostrat contrari a la in,
tervenci6 de Nordamerica. Els
Estats Unit — ha dit — no han
d'entrar per una porta falea.—
Radio.
na, els quals personelment les
trametran a dites unitats.
El dia 28, al Roserar del Rea
tir, es l'ara presentalla de la
bandera a la Intendencia,
ELOGI POSTUM
'ea ' •
El marques de Lema publica
un arbole a -La Ep'oca" fent un
gran elogi d'en Zugasti, mort
recordant la seva amistat
amb el Raisuni i els serveis que
per ella prestä a Espanya.
EL COMUNICAT
Als territoris de Ceuta 1 Melina no hi ha novetat. En el
rin Laup s'enfonza una barca,
morint el soldat d'enginyers Josep Alvarez i tres indigenes.
CamPANYA ELtaronm,
DE LA PTILMSA

COMENTARIS

Ele comentaris que els periedies fan
cobre el resultat de la preetamacid de
capdirlats 1 diputnts de dlumenge teme
una nota cornil e i es la tristesa que ettYaoil ränirn nquest fet ; que mes d'una
tercera part del Congres lagt estst cte.
git per l'article 29, car ais6 demostra
que l'opinió es taba completan:lene distanciada dele politice, 1 no té fe en sa
labor que liagi de realitzar el pedem
Parlament.
"A B C" din que el Parlament sense electors, la parcia que no seis de

fet sin6 ofWalinent va al Parlament
per omissia del sufragi, creir en Igual
mesura que el descredit del sistema.
El nombre de proclaruacious pel
—tiegeln—na vol dir que s'Ingi
el retraiment en la multitud professional de la politice. Com mes reteet ectä.
el pala, 113U aferissada la concurrencia
dels que es disputen els papera de la

L
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Ele maililesi d Mustia Nema'

Ahir va obrir-se a Lausana
fa segona Conferargia p
Cra la
pau d'Orient, Els Miaris te=
altra vegada feina 'larga a
ressenyar 1 a comentar les sessiena d'aquesta nora junta de
diplomatica i tamice, celebra,
des al voltant de la qüestió
oriental, inacabable. La prime,
ra cosa que apareix en obrir-se
les noves negociacions, 6» que
avui el problema de la pau
oriental estä mes complicat
que en el moment d'easer suspesa la primera conferencia, el
dia 5 de febrer
Aleshores la pau fou ajor,
nada par les dificultats que sorgiren ea tractar-se de •l'estatut dele estrangers a l'antilla.
Si allegues trobat en aquel(
moment una seducid/ a aquest
piel, la pau hauria estat siga
nada. D'aleshoras ença. han
aparegut noves qüestions da,
munt la taula diplomàtica, degut sobretot als debata de l'Assemblea nacional d'Angora i
probablement també a les maniobres de la cancelleries. Avui
cal, per arribar a un acord
pecte a l'Orient, un esforç mea
gros que el que hauria hagut
de fer-se fa dos meses i mig.
Tot un feix de qüestions fie
nancieres, econòmiques i jurl,
diques hauran d'esser discutidas a Lausana. Algunes de les
potencies que intervenen en les
negociacioas tenen interes a no
Irme els debats del terreny
tecnic, per creure qua d'aquesta manera ser-la mes leed la so,
lucid de les qüestions plante-.
jades. Pera van sovint tan Nigats els aspectes financiera,
econòmics. 1 jurid19 amb l'as-

pecto politic, que 63 malt
ail el Poder 4.?Stablir una sepa,.
meció electiva 1 ()Un.
Convti de consignar la possibilitat que França no adopti en
la segona Conferencia de Lausana la ~cima actitud que
adopte en la primera. Es mos,
trä alcshoees turcbfila, i
encoratjà certament elm turcs
en Ilur resistencia a aeeeptar
les proposicions aliades, que
eren obra principalment d'An&terma Adoptare ara el Govern frunces la mateixa orlenlacia? Alguna diaria parisenca
r eprodueixen aquests (Dei alguns textos de la Premsa oficiosa turca, la qual no tracia
a Frenes massa bé, densa alai una mala paga a la beavulenea que per a Turquia
tingut repetidament en aquesta
Ultime anys el Govern Iran-es,
a despit de la conducta aela
turca durant le gran guerra.
Un dels diaris turcs, al "lk,
dam", ha escrit darrerameat
contra Paproximaci6 framiuturca. 'La França — diu
que s'havia acostat a Fez, ha
antrat avui al cor de l'Afriaa,
I no cecea d'estendre-hi la seva penetracid. Qui ens pot prometro que no "avanearä igual,
ment sobre el litoral del Medi-.
terrani?... L'aproximació entre
França i Turquia ens fa por".
V3rament, l'actitud d'algunal
personatges i d'alguns perie-d
dics turca no de massa encias ratjadora per als tureefils
francesos. No Lira res d'estrany
que, aquesta vegada, França
mostrés, davant el problema
oriental, una cauta reserva.
'4 Redro 1 yirlde

,
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Lausana, 24.---na reunit la primees Cornissió de la Conferencia de
Lausana, presidida pel delegat brizanic, Mr. Rurnbold.
L'esmentada Comissió a s ila dedicat
a restudl de les clausules politiques i
judicials.

ficci6 parlamenteria.
Enes llores abans de diumenge erelem
que aquesta vegada serien :nenes que
mal els älpulats del 25; la Boite no
era solo entre bändols, cada bäuaul tenia una guerra civil. Cada distrlete

Han estat estudiats tots els anides que es refereixen a les dites qüestians.
En el primer article els turcs desearicas que la ciutat de Constantinoble
sigui evacuada immediatament que
s'hagi signat el tractale de pau.
El segon acial:: es releretix a la

tres o guatee aspirante furiosos que
han pettorbat la preparnei6 i (kan mulCplient tina a teltima Lora ele ineidents,
raracjarneuta i desarranjaenents de la
llista,
rer6 la Cuita ea lela ale despatzes
iniuleterials, ala Canees cinto i prep
dels munsidera local& com a suplement
del eutragi.
"El Debate" te/n/4 sub:ntlla la 1ndifer¡ne:a peblica que fa possible tan
copiosa aplicacie de l'anide 29, que
en la majada dels casos es una icen-

frontera de Tracia, demanant els turca
que /a /laja passi pel riu Maritza.
Respecte la frontera de Siria, els
tarea demanen que aquesta qüestid si-

gui resalta de conformitat a qo que
s'estableix a l'acord franco-turc.
El representant de Franca manifestà que les normes de resmentat

acord de caracter particular entre Eran
ça i Turquia no palien ésser aplicadas
en un traclat de caracter general con

siche dels candidets, i ntegeis:
No hi lis més que mirar la Illata dele
Leneliaats e tilIa, gendres, paseante,
contertulia dele eterno maugouejaaore;
vh; nu,s coneguts 1 sanejats bel) Lumbres desterils congresos unteriers i que
solo per elan sellen derrotase si a la
voluntat llinre dele elector' s' illecuraIldS la.ECS'a surf.
Aquests sdn els que apareixen tmänimement proelaumts; els metete:le de
sempre i alguns 121dS que han pogut
procurar-Fe la grata i c6moda arribada.
"El Sol" diu que la jorneia de din menge demostra que el Pob l e earanaol
no ha reaccionar encara i Via cada vegarla mes retret de la preocupacid po-

el que es discuteix.

Lausana, 24. — Ismet- paixà
es negó en absolut a acceptar
les proposicions de conciliaci6
presentades pel general Pelle,
al qual apoiaven els altres
legats, relatives a des fronteras
de Siria, qüestió ja tractada en
candaloses proporciona cene diumenge
pasea 1,
Becull els preceptes de la lei Arresola de 1S49, sepa» la cual no pudran
emser jutges els sentp lors uotuenats amb
posterioritat a la perpetrad() del fet
que motiva el proceesameut.
Per consegiient, el Tribunal del Senas el conatltulran use ot tnauta blebetr.
I altea tanta gratis d'Espanya; eist
de, la part permanent de l'Alta Camina.
La solueld proposada per En Maura
presumpte responsable, tenla peques
adhesions. Despees de proelatnats 147

lítica.
Acaba aquesta imprees16 amb les asgeents paraules e
• 1.111 motlu d'inmtletnd pretnnis enriela en aqueste moments a aquastee
peseirnIstea ennsideracione de Nnere;
en tant cate lee Institucions polfiignee
entre elles l'orgatilsine parinmentarl
ven perdone a raig fet liurs presr:aie,
no l'han perder la, 1 nelren desprestirindes turib génesis semblante al de
diutnenge, hi ha actnnlment r Expenea
nna Inetitur16 que va acumulant eamunt rota ratilorittit 1 el rraallt evaporar de les nitres, 1 e tue sinb a tes va
adquirint si paper d'altima InstAncla
de les finales nacionals de justicia I renovacid.
Aquestes Cata, a mig neixer, han de
comprendre l sena mieshe futura, enrobatir - se després graeies a la labor
i prestit ue no beu comeneat a adquirir d elige a fi que un es compleixt la profecla rk : "Les Corta edu-

can de mala manera I moriran traciament".

"El Libevel", coincidint anb aquests
raonaments, din tnrnbe que aqueates
Corta, com deis dIseabte un borne ',lidie, vieran poc i moriran trägicernent.
Encara mas; creu "El Liberar' que
entintes Carie neixen mortes davant
la primera jornada electoral que proclama d'ofiei la tercera part dele repre-sentante del pafe, 1 denuncia la conlorza dels Iltbemuta ernb els contornadele I dele acusadors amb ele acusase.
Entren una 1 nitres del bracet 551 Con.
grex, que per principal la4816 ha de
tenlr la d'ulate lea responsabintana
Esa l'elecció de diputar per Bilhao
per rartiele 29, la plutocracia bilbeina,
peal al sea dinamixtue, soraeceiu amb
els &t'aletea I amb la Casa de) Poblo la formidable acusada contra ele
mea responsables.
Wat
e/ la farsa electoral tea es-

tes

o de L31183113

ielereaciagal
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diputare per rete-dele 20, 1 ttesprds de
remesar els etnia per portar a comp..
te la Lief Arrazota, ¡Aul pot aceeptar
una soluel6 que va dretament eneatulnada a la irupunitat1
No pot Inspirar conflanqa coa tenc a st or un tenues constitult per rescaudalas contutbeni deis fleea's amb
els taus, I molt menea un Senat redult
a lit seca part permanent.
El buit que amb alza ehe prolult en
l'opiata ds enorme.
L si el Congrés estl incapteitat per
a acusar I si el Senat no té capacitar
per jutjar, on asimos anab el plet
lea responsabllitate?
Comprenem que la contee'a ß aquelta pregunta pot portar-11os ukolt iluay.
La vida curta I la mort trägica anguredes a les Corts que ea reuulran d'aqui uns guante elles le una indina:tele
inquietaut. Anirem on la facilitar ens
portl; ii ele procuradora a Corta recentment proclamara no ofereixen a
Eepanya la emitida reparaioin, que
sala acomiatli.
A continuad() reprodueia el vot par.
Ocular d'Indaleci Prieto, a l'i3f3a111
sobre lea respensabilitate; el diellläßil
de la Cambuja; paragrafe dele diecurLoa dele senyor Alvarez (En Aleiquistdes) 1 Cierva, 1 la propoeidel alllh1111.
ria del emiyor Camba, perqua lot ajad
sereeixl de recordatori a l'opiaiS en
aquel& critica moineats.

•

concertar-se l'acord franeo4
turc d'Angora, insistant en qua
ha d'esser suprimida del teste

del Tractat tota mena d'Hausio
a aquest acord.—Havas.

REUNIO DE LA SEGONA CO4
MISSIO
Lausana, 24. — Aquest
¡la reunit l segona comissid
sota la presidencia del general
Perry. L'asmentada comissió
esta destinada a l'examen de
les qüestions financieres.—Raa.
dio.
TURCS NO NEGOCIARAN
MES QUE. LES CLATSULD3 INTERNÁCIONALS
Lausana, 24. — Ele elemetets turca
fan notar, a propesit de i'aeup:acel
del programa de treball pes Iaulet-patab, que la delegada turca no accepterä negoeiar a Lausana tnes que lee
clausules de caracter internadouto, es
a dir, Que interessin a me el. Os-.
rern2.—.Itadie.

EEMAL PA1XA 1 L'ESEROIT
TURC
Parte, 24. — Cumuoiquen d'Angora
que Muatafä Keutal LelaS tea punacal un mautfeet darieit alesereit amb
:notita de la celebrada del iteutadua.
En et dit manitest afirma que si eLa
resultats de la eenferCucia de Latiste.
tia conduelsen Tamal& a una no,a
guerra, l'exereit anbrä eontpiíe mal) el
BOU deure vera la päiria.—tla‘as.
ELS NACIONALISTES EGIPCIS

CAP A LAUSANA.
Marsella, 21. — A botS del 'raleen
"SphInx", proetalant d'Alexandtia, han
arribat Ibrattim ltabib-bel 1 Ahi Sbamy-

bel, els quals formes, part del Comitä
de la independeuem daegipte. Tora dos
ientrevietaran aran Zaglul-paixa, quo
ce 'roba teetualtneut a .1..te, i deternea
continuaran cap a Lausuaa per pies>
dre part en els treballs de /a eonierea-

els.—Radlo.

L'ARalENIA ABANDONADA
ELS FRANCESOSES PROPOSEN
EVACUAR ALEXANDREV
Constantinoble, 4—Circula amb iasisthecia el rumor que els frentesot

es propasen abaadanar Alexandrev.
Aquesta noticia ha causal gran sen.
eaci6 entre els armenis.—Radio.
.ee
-

dia N, a les ðe e
del ueSfre

MITING
al local d:1 Ferien' Rcpublied
L'atila de Sons, carrer de Cros.
Parlaran, entre mitres orador:e,
VENTURA GASSOL
LLUIS JOVER
HANTI ESTEVE

VIDAL DE LLOBATERA
1 el candidat
ANTONI ROVIRA I VIRGILI

7WITITIM -.-'7.9,1777erl771175-777,W7,`"7,7'7'e"

75,17wYegerTerr,
ilimecree

4
Els deliagllts

per salina t

C31111A i ori

iolcul d'aleffilifat

allibcrals allir

Cdri

confirma que tot es redil/ a un
larnenlable error de la pollera 1
ens estallen de publeiar les comunieacions que hu y en' rebut,
drendament autorilzades protestant. de la detenció injustificada da, quatre paeffies
lactan: absolularuent honorables. i de la categórica imputacid dentera d'assasinat que
contra d'ells hacia eslampal el

Aquesta noticia, de la qual
ens alegrem amb tot el cor.

nostre distingO ron frare
Veu de Catalunya".

CONFERENCIA FINAL
La clausura del del prof2ssor Moreu fou presidida pel
senyor president de la Mancomunitat, assistint-ni representacions de l'Alcalde', Patronat
de la Univeraitat Induetrial
entitate cientíliques ue la cm,
tal.
El director de l'Institut, doctor Ulleb paraules
itagratuaent al prolebaur Monou, qui ha honorat la ciutat
exposaat en ella per primera
cegada les seves descobertes
cientiliques, d'un tan all vaior;
explica lambe la finalitat objectrva i subjectiva ang ora d'aquests (=sets els quais porten

"La

CRONICA SOCIAL

major horitzonts als aturows i

d'abril da 1923
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A LES 8
GENERAL
A
LES
1 SITUACIO ATIIOSFERICA
Del. MATI.-(01,ser pocions de la Acero meteorológica
7 DEL SIATI,-(0brerunciuss d'Europa, Nord d'd frica i
catalana, coolon.rades per teucfosui:
rebuder per telepratia
Domina a Catalanya el regia) de rel unen]. particularba.s . , presslon : dt lo la enero elles van desapareirellf
Dia 24

INFORMES C O MPLEMENTARIS SOLlitle

DE LFS ELECCIONS DE

JURATS DEL TRIBUNAL

INDUSTRIAL

ATEMPTAT

Se'ns deraaaa la publicaci6 del segiient avis:
Es prega als adjunts i interventors
que representaren cls candn:lato de la
Unió de Sindicats Lliures en es
celebrades cl dia 25 del pas,t
eines celebrades
mes de març i que perteneixen a les
seccions segona del distrrcte praner,
primera del districte quart. scgona del
districte quint, primera del distriete
Sise, tercera del mateix districte,
mera i segona del districte sete i tercera i quarta del districte dese. que
passin, a la mejor brevctat. per les
olientes de la Corporacie. Sagristans,
número a, primer, per enterar-los d'un
assumpte d'importancia.

ELS DE LA CATALANA
DEL GAS 1 ELECTRICILa directiva del Sindicat d'Empleats i obrers de la Catalana del Gas
i Electricita: posa en coneixement dels
seus afilian que a partir d'aqucsia
data, queden instaLlades les seves oírCine: al carrer d'En Gilardia. 14.
• Aixi mateix fa saber a Quants cmpleats i obren pertanyents a la dilo
empresa, que en virtut de l'acord pres
per l'assemblea general dcl iq del caerent, es concedeix un termini de tres
dies perquè ingressin al Sindicat tots
els que no ho hagin j et, imposant-se
als que ingressin després d'aquest termini, les sanemos de carácter económic acordades per la mateixa assemblea. Les hores de despatx són de das

guares de deu a les orce de la nii, els
dies feinen.
DESMENTINT UNA NOTICIA
La Corporació General de Trae..
lladors, Unió de Sindicats Lliures. cus
demana manifestem que no és cenia
la noticia publicada per alguno dioris de Barcelona, segons la qual els
detinguts amb motiu del supon atemptat contra el senyor Camba, pertanyin
al Sindicat riere.
Els nostres comunicants fan constar que els dits individus no han estat mai afiliats a l'organització lliure professional.

SEGUEIXEN Er.s ATEMPA BADALONA ::

al tiraríais del governadte cree (luan dques1 rebe els permitisteis. despees d e 1/egtr el ettMultIcal di ta milicia va dirima que l'any I 9 20 i a ensiancies cr un CaplIa d wIdnierea.
/1 1. 1j gUä l l.11 1• 11 ¿IVIIS I 1,111 St1le1111,

fàbrica de vidre deis senyors

•

Olisi fillt r ATOR 1 METEOPOLOCIC DE YA ENIVEresiTA r DF. PATtC ELON A

hallar a la fabrisia
quinto:o Argoeoll I Compannera.
a La Sagrera. pecó que ara ja
no ni tit,.ballava.

7 Lb 1.;
•I'elperrIn
-- Tarmamarre
•01.. 1: 1 2, 1:v5
de la y oe 7rlIY/ ;1;1 rt. 7.11 -IlarOrneire a zero ; al
NE. NNW.. E. —
c id
›,:). 70. dl -bo.00 t y s. 110 1 .2n - Ilon,eut
u11111/11s.
alt,tratLIS,
iluvule
Cl.”se
17JI.
—
1,n
Esta;
ettorcs pe r sego rt t. 2, 7. Vebona, de , ,ollt

*lambe (ligue que a la casa
Socors on bou auselat el
Gascón, van anar-lo a venre
tres amire, els quala stels san
trabar plstolos.. SOldInent uo
d elle renta
d'us
ma, pe • ó els alire.s dos no. mo-

1111111,na,
T'e/apeen/14re,

dreta, essent rural al dispensari de Badalona, passant despres al seu domicili.
Segons informe; oblinguls,
pertany al Sindical Lliure.
7
L'ATEMPTAT D * A1111. 1 A r,
MATI, A L CARIlLlt D E

mati, a dos

quarts d'onze, pel cerner de Pare IV, cantonada al carrer de
Catalunya, l'obrier Juan GascOrt
Galón, de 28 anys, solter, que
viu al carrer de Fresser, nemeTO 24, fou agredit per uns subjedes que
que van engegar-li al-

.
or.,----...n••-••••••••••••••••-monr•smnon
senvnre t o So , 1 Va!le • pir ore•idt el dinar , 1 . 3101Dp11 oV3oou • gt In
pre:orkg,la l a seva IS,310r3 1:1 : : fa•ollie,
el sers3or Mascó 1 1.10rens, i p h,. preSid e UtS Ile 1 / 1 , ealila u,
En .lourr-la. el seileor I 1.10reas raliMula eh.' een11/1aa l s 11 si:bazar
so Intairneut enlato de la st3.1)oril esPilnP:II;ei

puelCIÚ del juleat.
NOVES DADEe
En les seves praurece declaracidris el (era Echa Diaz va
dir que Ii seuitilava hacer conegut un dcis agre.Snors i que
era l in tal Ituteals. pecó anir,
al vespre, 1:115 trigud el gover-

trenada.
110
El s,nynr Tglis oins. de
Teixits: N'Oeravi Saltor, presalent
Aarign,
l'A. O. trE.: Ea .loan
l'A. d'II. tl. N.. 1 l n rutes,or V./rells
diguerca rau:be uss etots

nador que aleó no es pas cert,
Ja que . 21 Robials es troba defiriere fa alguns dies.
En Fitlip Diaz e, del Sindicat
rom es
Lloire i no de

A la ° ir, ,1 Teatro Coral 'tontea ringue Use una represen;acIO
näria, ‚nett eroacorregada. harent•M el.
mest re
senynrs Ma4 sta i Unten: i

(ligué altar a prenera bora.
"

DEL TillOTEM DE LA
POIITAFLIlflISSA
Alta'. a la tarda. va ingressar
Lluis Mara la presó
lo Ciatalän que eslava reclamar pel Juljat el il'Audienela.
secretaria d'En AvIsele Casarlovas, per suposar-s . u'l compile:II en el tiroteig que hi
la Purlaferrissa.
dios passa
A El, 0! irle se Ii tia nidifiprocOSSarneril, 1
car
raul e
preSd sense fiança.
COMETE D'ACTUACIO
GI VII,
COntititta retar:U-5C

el Coelite d'Aiituael6 Civil per ial (Cut-

les; les enillats que Simpa/0.7in
utub ei seu objectitt, se
servriixin i . ordribuir, per mos
¡test amero i pie sigui, a eiritgar
lea cittspeaes que ueaSlufla
1:1 • Vit obra.
Scgurriren rebetit-se nruultrohit:Minuta adlittSluris ti la rainpanya empresa en leJ de la su
▪
al del cioiadh i itic la dignificar/10 de Barcelona.

l'EUA

DE

L'ESTDIJIET

liiu l'avin , n t e • a dt' la pi ado de Saol
Jurdi, les enrIlata msenlare
d'EstudiallIs d e la liii ,'l'la tI,j Niu,ti ,
guna treta, fugint tot seguit.
Assoeiaeiú Cata l ana d'E.,r
I • A. ir E, d'Esqui ira C11171
En Gaseen va resultar amb
guatee ferides d'arma c12 Tor: lana. Izan urgan i t7al en g uate rol lemid ' a ra r:. In celehrly
una a la regió toràcica esquer- %muten! una serieassolit
un exil
deis goa l >
ra sense orifici de sortida; una cinNunIellge,
del
22. a ! es
Il i a
altra a la mà esquerra, i les al - amtl. i a la cnyclla «do la FilivegSilar
treu dues a la cuixa esquerra
d
¡dono
dr
.
asr.i
gran
Sura i atol i
i peu dret. Fou portal al disfemeuf, tiu g ue llor la solemne
pensari del Pobla :Tm) on se
bezo-alba:U, senyera barrada. ood ,
franja morada lluint el .1:01 1 rd ttoto
va practicar la cura d'urgència, eastit qualificat de molt de feat i tat, ofrelltlitl per l'E ,“ d a de
Teixits de la dita tniverx:tel a lo ergreu l'estat del paciere.
En el cobre de l'Ambulänria va AseoCiaviO d'Esttpliants. EnEnlercli
Mapddrins ei diputat i professor
bou traslladat a l'Hospital Olínu e l Massd 1 1.1orens i la distingula
nie.
Henyoreta Na Elena Sol I Vallespii, la
ceritoón1a litargira de la lumrsPeeio, la
UN ALTRE FERIT missa Que la segur, i utui
Va ingressar lambe a l'Hospi- meutari ponderant el eimboli v mr e ,- pi.
ritual de Frosenya fono, envennnuate
tal Clínic, despees d'ésser cu
rat al dispensari de les Cases a filiaste.. franensef, puré Ropa*
manresa.
Consistorials, Felip Díaz MarIkapra l'aquest arte cl senynr
tínez, da 29 anys, habitant al MassO
feu la remen offrial de la sem-t,
carrer de Roselló, número 54 e ra, amh tinas esenients.
el qual le una ferida per arma
Deaprfa En E,.,ita M i llet,
eAsso.
de (oc al genoll eaquerra amb
(*.atelana d'Esaoliante, orle nssiorifici de surtida per la regle II a Eaute ninh la seria bandera. iieert
una llaçarin a lo nora ensenya deis roto
externa.
- Serpolla digue, la ferida van I P ffS e. En Juan U. Am i «, hi eorrespiiiicausar-li eis iedividus que van gué fent-ne ofrena d'una altrn ferentnat escolar. ta ennytterta
disparar al correr de Pere IV mentada
Genorfls, secretäria de l'A. E. U. N.
contra l'obrer Gascón, mentre Regí l'acta de la remesa.
ell esperava un tramvia.
A mledla es congre g aren els oasis.
L'estat d'aquest terii ea ta pa- tente, desprao de hallar deanes popuP W greu.
lar. • l'esteta(' de la.. D. E. U. N. La

Ange l Gol raerá. Fou pn,Ada
l a trazedia histYrica 'Iter i
monin". on la company l a d'Ea (lime.
noz exe. q .lf ea la Interpretac ql de Ilttes
'e.,' all

pa 110 ES.

Goirnerä roo orarionnt al final
netes. navent de sortir a 0°o:remití

en acallar.

las ; eriMere4 aclnilun «,,,, ,r,V g nora
i Ortiz reprenglIrren In dr11•.ndfi,Iffla
Ohra dr1 perla ',Ir ualq, .11111 Da11:3S
"1:0ses do 5:15 preraurrn toda 1.1

Loor sentimental del ser, retnperament.

que l'obra rogoerin
rerd l'int eres .sr11.tit mnior d'aguest
ousisel un el reeonl de carKons
entalanes ;loe rorwils..13 onnlarslu Na
leta. ¡': Plantada ens 1A%; frente.
aegm.
serien, Pero
El
Finar?, arlbrAf111311111 Al 'an o ved, per
efIll'19 les eitnçOnS esmenta•
la t'a Aa
dea.

net o

Crònica judiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
C.It'SF.S
ro
p•"111,11. lina

iiemparreet

A la
Josep Ir'ignernia namon Lou.
rent. cid goal+ ola sostreur& vi/llanta
p.,,pIelnt d'Anua,.
possolos 4 . n InrIäl
nto . les giran/ave rn litt fl ag». de robes a la ne v a Imhitarl1). El
41er/tallar per n1 111'11,11eraln
fiscal
p .• na Ild no, anje . Ilnatr g, meses I un
iZer en ti

domienge. tinauS
Mujas
of y tal de les E:“ dos n
l'aire Iliure del l '. , redel t.:tono:AY . .la
anarvinda
wo l t ohaus do l'hora
seien rnolts armes n ;%te es pa./e/a. • 11 pelo
eseolars.
edifids
;As
a.
...l'en
i
puta., t
A lea tome arriltä l'Apollument. reyresell)Or
s,utut per l'alcalde act'idell
al ayas, i els regidor, sen3ors Nadal,
In AULA:n.1 . 3, 1A

Ilnla, ie, olä. Palau. itlaj.31. TooläS.

lirernon.

Degollada.
1:abarró. Tusell,
almis, 110110 i S311 lar11:1 113 1 VIS OS-

rosodors n.1'.1ecid Ca;:tiarra tren3ory:
ro Estere. :tlasso t, LI,, nin
Guarro.
Tumbe lli voiSr133
Heivale u Barbei
N1,011113
d'Olwer. u, familia
el 3 Sell S Im3
Llougurien, rl rioloor Ibar:. re•
yresentanl el rector de 13 CUieor,itars
setlysir Buig-Este ve per l'A. l' de 1' E.
i
• delegu r inns de rEsenla de Labor:
Oficio per la Dona. del Proessnrat Parole:
del
ticular de LiareolOsa. do les Vs.
t'amo II Ea Granen' (nois i noies),
l'Ite, yeslor de primera ensruyeage. Es...d., de itenas Arta ¡ Oficis, Escoles de
l'e°, 11. Itai seres. In Fe rigola. Escala
II,' Nilo% A:euen AM... m ista etualä de
Sattt hIttrtl, Cnnsell de l'rda geg in de la
thanenta h,
'Nlanenumnilat, Patrona t
Insinnz de Cultora
Sindicut
1.),taa. /t'A rme,: Comptementaries
pp,
at
ilt0fieis del Ilistriste N, F.s. ola Chot
Marinera., Estad., 01unitapals Mits
t13(31, OrbeS Grarieue. Collegl de Meetres Tituiurr dr Caalunya, Egndra
tontee,ori (,arrer Arltu p l). Eseela
Compl,
›Prrtial de Me.tree. Es n We

meniatia d'Orieis del dls.:riel,
oxeen01:0 Va c íe una acuradissinto
difereffies ot,re, d'En Sanebo
:id
Ilarreta
i
Casteloottitt,
ii
earMarrino,
municipal, snta la tlirec de la Buoila
firigde
_"1notte
re, rió d e; bel/ no . stre. 1
non. To1 seanit les atr!nritilts i tulreylä de davarn
al
trasIladaren
hlie es

grup esentar.
pPr
El senynt Nninl pul, la, inri-aula
presenta r l'obra de l'Antnlatnen t. Fa
constar ron) mal1ten1 de les Ilttites pon.
fique: cine nquests d'es assoleixen la
1
IPa de presIrli eorre..eional i
Mäsimn iuteusilat els reerors que roas/o, 1:d1 nes>eles de guilla, harem d'in•
1010
17/111Plit
tilueixen
entre iota dos la quantitat per dar a tenue la tas en cul t urn1 une
sttsilelm
ComisaiA de
',morena-tu, auys eneern.
Va il eeeenre • s al Isinque de 13 SeCpla d'estraetilturn In‚ desenrollInt
Ol: tosco,: l'ere Satmlorm. l'ere ManS'han
encerlat.
estat
ha
i
tegia escolar
.
11s
:
faOles, eh. ql::: 13
eo i Anten;
dleArsos nuelk que el mes a
I rial
ristitatt,in
n:reo voistru 1',,,. 1""'
necessaria, yesegla
1111.,s
nitres a g enls en Ora- Inangul, litIM i aire. Un lz ml,. con•
.lonrydro
siA n I'mtelelar squos1... donfor no grup
junt ha estat realitzat i '010 nna
..... 111.srs u, %50 carretera gne neJlieció han brollat escolos en tots ole
I le
Altn rail ji del
yassaven pel ;aria,
indrels ihn Ball-plana. 1,•Ajnaj„,,,,,,-,, ,1„
1 Inane r ln Inul n • nn vaga Cl finual na ja.
Barcelona t 5 OUTR de les gen,raeinns
n ndlo 1111 dolss pro n
l..n•Aen r
fi g ures. No n'Id havia /non de enidar
la y .... a de' onstre unys, dos utesos i de reasenyalnent dels que fisicamis,
tonal I malta
un din de inesídi
esta n en paritnts. L'AjonInment s,nt In
.1.•
pes.,tes.
yreocupaei g de les 3o:3,s:tate oulhIra/s
1:11

.s

do/e/nulos» lun Ima d.mems-

pro. . • -,.1113 compareq at e g :
goda u la Nere•el el,. .10 . Mamola 1;3Sla >ovo
qllals y o

:In: s. forldos
ea
1.3.4111:11 u, Carda, do Ist
t
tr.11;:r d i e: d'assls-

g,
t¡l y• ia red.. l'on i acale/ ent.iiun
• ilar
repet i pp 3 la 1 n 1,
anv i

ir,

ittt 5 sntta 5 iat45 do

111

.0 eurpeerp,p“!

pettsetes per a

/In
ASSENYALAMENTS PER A
AUUt
AUDIENctA TERRITORIAL

1,, re.i..e

:s ala prii»era -Ilus pital. Incideot.
de Mon t aner contra Carlee de
Miuminer.
i.egiina.-Idevia. Ezerutiu.
iientra Ram p a Prats.
ton;
Id,. st•tp tita.--A1141 ; nriu. Dip.11114de
ra/. 11 , 10 Traer contra Cerril
Granada.
-AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció prinidra.-No 01 assenyalameiit,
Ltem se gooa.-tolversi r at 1 Ternes. , 'reces! ', per a t eeOptat 1 fi/eh ,
idem tercera --Llotja. Dos orals, per
estafa i lesions.
Idem quarta.-Concepci g. Dos orals,
per estait 1 lesiona
e.

una d'iferiencia fonamental que
caracteritza, la qual es manifeeia en les prop.etate especifiques deis compostos orgilla

10 ati-

nice impossibles de contornare

....^,.•,•rrruPommemperrt entes..

t's ic th lcs Escales
Maricasthl Parc dcl

qr.uner';11.1,ZnaensE'en‘,.‘.7,;(al'tj'a ‘e".1, 13..7 - 'l 'ern'sne:r.
que temps a venir es porlrä kr extrioa
do les rellisendes pulttignoo Q ue l*A.-

juntaineni por

llover yrre. robra

cultural que estem desennolInnt sempre
Snä hen jutja rin i beneida per les go
-ueracinofts.Fegidot
els gne han contrilolit a bastir O il 'ola
edificio garantir] de la civilitraria 1 fiarraapenaltnent es dirigelx a
li es prencupi que "II une treliallen
atinen.t ettIssim afer trobiu semprr 111, a
ntä l , r,aiIi4Zn que els eneOralgi per seguir
cndavaut.
'rot to .g uit parla el senynr Maynes.
L'.1juntament de Parnelnoa--diu-pa.
tr•is fruti mal tradicional en els Ajnnlamenta espanvnis: La fonda separuein
entro el /elite i l'Ainntarnent Co en
perjudiei de tots dou. Din IlUe la rolde
neolg oirl vetllar per la vallara ha fet
el miracle de Enproxitnació dels dis. erFOS grumo ponnos. Mea n m i ra es fon
tranhe la 11e:renda de prejudicis ene SPllora el pohle deis seas represratonts.
ry,, que la COMiAlila de Cultura
portat a terrne l'obre de rintedanin Mí,
g ran que ha tet l'Ajun r ament. Enema
armeerrie eisfurq de resmentntla Comiosio
Se una vin rlienrió de l'Ajuntament.
Acte seguit les autnritats i el pahlte
passaren a visitar ele diversos esta-

Atta.:g . situni
Fflu'Ot. .Ini ;111,1 PSE • Ola
iortme4 . le una esp4.1dttla
ntetrs
Siete • 0 1., !So p etear. Consta de lire
11:11A en n •I
parsilons dos d ells
.1.,.0,11, a 1,1e/elnane•nt,
eu i,n.
perter•Ii's roo./ letons 1 'er la
, 111011 4,0
lloo,
I 'M•
/II . 111.0,131 .1 . 1 . 11,1'n va mero
d.de au boa
alt a, g a s; d n s n
material d ensenyarnen1
10 1 gen,
1:allre in ;In. ores
nne els al1r,•s dos.
.11,110At
PUS pla

/ni i sales

de

ha

uy i Mases.

AnU,Sles escoles ‚du destioader. a
nra i nenes de $or 3 0:1 ron.. O II %'S ene

rnscssolu. per Ilur leldosa ffsf a. d'itn
a I tOrt • 11111r, yer enn•
•
do
1rilloir al seo enr . d . 11,1I /10 , 111 l.apll•
vellons nnaths sena 1,0:110 (luan el
temys inlyedeiel rensenvament a *oiro
;l'ore San dr n nlouln irrt
nos corrootsmert dos era., /lelo ,e1.-

no: en nud

diiiiiiila

Apraitant el Irrreny arenleara
MOnlanyas rada
'loes
tu
plantes: tina 11 1:1 yaz, ntro. des;innda

n cultura i una ultra a la poro
bnixa. per n trehalls manuals. darxes...
El projecte de la Conds.ió dr CnItu•
ra Po rougnicnrar el nombre d'a olcs n
faci ce, e:sor; í hn permemida que
mitjans económies de r.1jantati n
mear.

E

1 ,ector

una mostra del [troces intern
d'elaboració de la ciencia.
El professor Moureu parlä
en la seva (terrera litieó del
eran gen' trances Berthelot:
ellome qui honotio tots els paisos 1 1.01.5 Cia tulipa; geni e:enlate 1 lilosefic i esperit universal.
L'aetiviiat de Berthelot fou
ben múltiple, puf) lote ella inspirada en una idea profunda;
id unitat de les forces de la nataralesa. En Ce el D'este gura
sempre el químic.
De primer antuvi cal citar
ale seus - treballs sobre la sínleai hUtliilCU. Ceeternent, alesnores ja e'llauria preparat a partir ale compostos maltrate la
urea; val a dir, però, que aqueet
líe no havia alterat massa els
el-cunees d'aquell temps i, per
tal, es continuase cr4ient, que
CII la naturalesa vivenia hi La

ti',,l,,,ut rptlera

Xl.
te.) lerrn m uletr.
_1flo;ma 1 1'4 - 011aima arrnn ui. terra . 9 2 MAsm„,
13.3 - Pre• • itorn e, A non , • .1, de les 7 hore- del liii anterior al • t botes de/ rt, 41 .1, la data
l ora
.Ie1 uutt en ign 0 terups a 15/1 oullisortree.
ltatelres

tu, pel qual sels ha multa!.
Tots lees l'oren posa Lii a dia-

Costa Florit i Companyia,
lunar els detulls de diversos ;leBadalona, l'obrer J r1S eP Quicial las nóblics que celebrare la
fou
agrede
per
un
grup
I
[' • opera S I II Mana eotn o proya
T'arre,
de desconeguts que resperaven gan t la de la seva finalital don.
pels voltants de l'esmerilada fe- lra el terrorisme, els qua eulbrira i els quals. despees d'en- Itilnaran e.0 una gyn manifessegar alguna trets van fugir.
laces que S'e re, tuträ el dta ru
En Jostns Queralt, que te :10 de ruhig. 1)11 Cuutile prega a tu-

anys, va resultar l'era a la mil

ment n la regió Costera. En les darreres 24 Iteres ha ne%lit a l'Ah Pireneu, i plogut a molt , lloes de Catalunya
(17 millwires a Itilrors).
La temperitura ara:rima ha estar de 20. a Sent Adriä
la inInitua de 4 sota zero al llar Estangeuto.

3 VENTS SCPERIOltS A liARCELONA.-(Solidatse< dr l'elmitifem Ilture, a lea 7 ad molí:
2741. 50.)
Munid. mtttres .
E. S14
l'hiló de triarlids a 970 rnetret
a,
u,
Velevitat matees per siegan:

san cleiarer al toril Geacon,
amb atices del Sindicat Lliure
1 guatee de l'Enlc.
DelS ,Illteredett l a: reeoiles por
Gae.ion novia
la pelicia.

HOME FF,RIT

Dilluns. a dos quarts de dou
de la vetlla, quan suelda de le

Ittiali IV
En passar ahir al

leulainent de la l'ea/usuta 14r , a, turnan, a yrendrr impon:vicio ri,gilo :turno, !dale, gtle et' g rts n dos de l as Aço.
reo fins n1 centre d Eepal»u A l'Estret de Gibraltar o'nbt' erren faenar, 11111p . o. produtiles per MI 13'1 13ft:usuta
haroa4tr,e, que per ara ve té teridencta a trreustfe ar•se.

Garca p iernita que as Irobava

de.

TAT

TATS

Ahir, a primera hora de la
tarda, el cap cle policía :,t>11.V.1.1.

•••

TRAMVIES
Sr. Director:
Per que els trameics de Barcelona
s'obstir.en encara a Batir aquello pujadors tan inaccessibles, tan alta, que
hi han moltes senyores vellese que no
els poden franqucjar? A cap ciutat
moderna ja no es construeixen així els
tramvies, situó amb els pujadors casi
arran de terra. Hi ta algun avantatge
tu companyia en aquest desavantatge
del públic? Si, senyor. Els pujadors
arman de terra obliguen a construir el
paviment del cotxe també molt baix
per tant, les nades sobreixcn molt per
damunt del paviment. Aves: sobrciximent excessiu obliga aleshores a disposar dos nrfts rengles de seients o
,ancs perpendiculars a les portes.
Aquesta disposició dels seients, si be
(lema un passadis central mes ample i
cnnincable. en canvi té l'inconvenient
dé reduir en un o dos el nombre de
seients Si es coLloquen paral.lels a les
portes. 1 aix6 serl e1 motiu de peroistir els pujadors absurdament alte en
els trameles.

alub aquells d'origen mineral.
AiXi s'atribuí a la urea el limit
Cul111.1 existent entre ele cumpoatoe minerals i els orgänics.
Lee els químics consideraven cual a cosa impossible al'estalnir la química sobre uns demente únitie; soiament
hit teobava inoportú d'admetre
a priori Apuesta teoria i ajep10 que cal distingir la formació de substäncies mitjançant
1 . eaceiüns biològiques de la tonlímele del; mateixos òrgans
productors. Seguint la seva
idea direcfriu cono qui sdgueix

queixar-nos del tram-

ph

dencia; avui ee la te coM de4
llei lenit a la qual obeeiz
amb una aproximació suficieeet
els fenòmens quin/ice. A alee
conceptes fonamentals do
ciencia química arribà lambe
eitarern 110111és la noci6 de te;
teaccions limitades i sto l'erpe,
tibre 'químic la qual est; t
establerta coneretareent [te
Gulberg i Waage initjare;ant ea
procedimmts de l'anàlisi mate,
mähe amb el nuno de "Llei d'a-,

ei6 de la massa". T0'.3 e tibie
estudis 1 els d'òptica quinee
que relacionen, per e x emple, d
poder refringent de moles lepe.
postos amb la sa y a es`rtictm
molecular i altree que expe
quen les accione de l'electrie.
tat, foren, /a pedra mare de it
branca, avui dia tan deaeare,
liada de la físico-quirnica
la qual pedra brillen noms coa
els d'Arrhenius, Van't Hof, per
rin i Brumf.
El doctor Moreu cita en.tari
els nombrostssims treballs
Berthelot en el camp de la bui
logia; estudis sobre la ferien
taci6, concepto de les.diustasei
cono a catalitzadors, etc., ðe:!
quals s'estengué en les sere
aplicacions it l'agricullura des
cdbrint també l'acci6 del nitrogen del, sol, seu desgast 111
seva regeneració espontki
deguda a -l'acció de Peiertrie;
tat i de l'acció microbiana,
efectos quimics de les radie
cions luminiques damunt
vegetació i tants altras encara
Per?) l'espera de Berthele
era un esperit del tot uinVer.
sa:! L'home de la técnica aee
rada i concreta, As temer] heet
d'una cultura humanista molt
ben formada; al costa t del de.
tall manual minuciós les graos
síntesis del pensament; vora el
trebail intensament cientie;
l'estudi i traducció de papiro
egipcis, de manuscrits greca
de treballs àrabs en el camp de
la ciencia química, "I és que
Berthelot no era un horno
elusivista sind un borne ene

gral en el sentit més vast de la
paraula".
Alat terminava la seca conferència i si seu curs el pre.
fessor Moureu.
El president de la Manumite
nitat, senyor Puig i Cadafaice
clogue Pacte amb unes bello
paraubs. Digué com els poble
les conseqüències d'un acte de
necessiten no solarnent
fe, Berthelot assajà de produir
monissims composlos organics tècnica—aplicació de la ciAnn
—sinó
de la creació de la m l .
per via purament sintetice i
reeixi plenament: ben cena- teixa ciencia. Catalunya comen.
no
mente les primares síntesis fo- ea ja a tenir tienies pecó maren parcials i cao dirigiren a contribueix encara d'una
l'obrenciú de l'alcoled Melle i nera prou intensa en aquest
de l'àcid acetic a partir de cona- treball de creaceó; el profese
poel Os intermijos, però aquesta Moureu ens en porta un lee
torero obtinguts a la vegada, d'un valor ben intens; ets nos.
tres estudiosos sabran estimu.
per cha sintética.
soEstudiant „la sintesi de lee'e lo i aprofitar-lo. Termina
grasseis vele la multiplicitat de ludant al professor en nom de
tuncions que poden tenir molts Catalunya i desitjant que el SE
cossos — cono la glicerina — record de Barcelona 1; sigut
de la qual cosa se n'ha derivat grat i durador.
el concepte de valencia. Des
d'aquest • moment es verificaren
la síntesis Ile molls compostos:
la del glicol a partir de l'etilen,
la de l'essència de mostassa a
partir de la glicerina, /a de /a
eanfora a partir del terebenten;
L'ALCALDE
obtingué l'ecetilen mitjançant
la eerimónia ritual, ahir pree
Amb
l'acció de la xispa electrice engire novament possesió del 'arree
tre electrodes carbó i en atsenyor marques d'Alella, cesas:
mosfera d'hidrogen, a partir
senyar Maynes.
d'ell l'àcid prusic, l'etUn, Ve- el Presenciaren
la cerimemia els ter
tan. el metan, el benzen; mitdars que estaven a l'Alcaldia i el+
jançant loxidació d'alguns d'ells
aks empleats de la Casa.
obtingué aixf mateix l'àcid ocatic, l'acetic, 1, dels seus comLES CEDULES
postos estora, l'acetona, glicePer haver caducat la vigencia de
rina i eters grassos.
les cèdules personals de l'exercici
La sintesi, encara, de recial
fermio a partir de l'oxid de car- set. s'assabenta que des de denla al
Fe gis 'a- c General de Secretaria 50
bon i l'hidrat potässie obrí noves vies a aquests procediments s'achnitra cap eserit ni s'efectuarà ai
pele) encara mee a estudio de diligencia en les oficines municipale
fisico-quimica. Berthelot obCONFERENCIA A
serve que la combinaciú de l'oxid de carlefni i de l'hidrat poTal com anunciaretn, el doctor Eret
tässicr era mes lenta del que LiaMies, assessor higienista de la Ccna esperar; estudiant la intitri,tsió de Cultura de l'Ajuntament
mitat d'aquest fet dedui que en
donara una conftrencia a París, ala
aquesta reacció es verificava "Ssscieté des Mediáis Inspecteurs des
una absorció de calor, es a die Ecoles de París- et de la Siene".
qua en ella es produia un Iredonar in cs-oè•ixer l'obra docent

Del Municip

halt negatiu; aixi cli introduí

el concrete de termo -dinàmica
via podriem afegir-hi una ilueixa sem- per mitjä del qual s'anava a
blant contra cls autómnibus; la dels interpretar la naturalesa intiscien ns parat-Ich a les portes. els quals, neo de lea re.aceiens químiques.
De primer antuvi revise els
ultra deixar un passadis central encara
procediments de mesura del cames escanyat que el dele tramvies, són
lor, els quals perfeccionà a fi
molt menys capaços, per manera que
d'obtenir un mejor grau de
el viatjar en autómnibus barceloni es
precisió eh les seves darles;
la mes gran de les tortures.
Pera del Punyalet aquesta necessitat es resol totalment per mitjä de la bomba
ealorimetrica que porta el seu
nom i es el fonament de totes
les Mires, descobertes 'posteELS AUTO-OHNIBUS
riorment. Indubtablement, l'esI LA POLS
forç de Berthelot en els 2S111dis de tormo-dinàmica aplicada
La clessica polo de Barcelona estä
ala fenòmens qufmies, foto de
sabotejant UI, dels serveis 1,úblict Inés
resultats d'una eficäcia plena;
aprecian per l'opinió de la ciutat. La
As ben coneguda la seca "regla
disposició dels autot Omnibus fa que
del treball màxim' que perneel
tota la pols es concentri al voltant
de coneixesr el sentit en el qual
la plataforma dcl darrera, on elerlesris verificaran lee reaceions i
graciat passatger queda ben servil. I
diu: "En tot. canvi qufmic
el que patirà en ple estiu.
temperatura donstant, verificat
L'Ajuntament, no en benefici de la
en absencia d'energia exterior
empresa, sitió del públic, pot i ha de
es tendeix sempre a efectuar el
possar-hi remei: n'hi prou amb que compost que desenrotlla la mees vullgui. Si no ho fa, i ara ja està
jor quantitat de calor". Aqueoavisat, corre cl perill que s'el confon- la regla no concorde ainle el
gui amb len denses plutocracies ene- principi ele Carnot, p , rb malmigues d'aquest serveL
grat abre, tots els fets han vinJ. s. gut a demostrar - ne la seca eviAra que som a
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CoclurCucia de liarlos ?hur g a a Plaslilal de klmica

a la larda

Tal com feien esperar lotes
informacions referente a
aquesta miestue per no hacer
resultat concreta( cap Rieno
ezerree en contra, aloe' a les
set de la tarda, foren alliberats
els guatee detinguts per supo-sal intent d'atemptat contra el
senyor Gambó, previa declaracid presa pel jutge.
les

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

el sugyor

25

l'esmentada Cemissi6.
El doctor Mies va a Paris invita
per M. Dufestel, secretari de la Se.
cien. La conferencia será donada tl
vincnt divendres, tractant el trina -1.0
nouvelles construtions scolaires et lo
eco:es a plein ami'. de Barcelone".

Fets Diversos
DOS FERITS
Ahir, a les vue, del vespre
Tobt auxiliat Joan Bardina Se"
lanas, de 21 anys, que presea.
lava una contusió al cae. ele'
duela, segons manifestä.
haver-li &mal un cop de pist°'
la un desconegut.
— Al dispensari de la Pe
versitat s'auxilie ahir, al ala'
,,11, a Miguel Baliarda, de II
anys, solter, pintor ,l'ofici.
presentar fractura de la le'
del crani, de pronòstic grmit.
sim, produida per haver-se
gut des del quart pis d'una Obi
en conetrucció del carrer
Veladomat, xamtris a Diputae
on lii treballava del sen of1
Despees de curat passl
l'Hos p ital C/Inic.

preteres 25
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• ACCIC CP TALANA

DE CATALUNYA LA CAMPANYA FLECTORÁL
MATARO

peesentaoló del oandldat na-

cionalista
Se celeb rara al local de la Unió
e„gionalista la presentació del candiaa; nacionalista /''Antoni Mamá, a
les enrizats del ciistricteaatiliades
al
mis deis
atasteis idea/. Ni haci,
se: 0 de la Unió Regionalista i de la
)uvantut Nacionansta docials, represeteacions del Casal Catalanista daguata ciutat, Gent de Masnou, Associació nacionalista del Masnou, Centre
la, tru,,e_iu Regionalista d Argentona,
A.seciamo Catalanista de Premia de
llar, Centre Catalanista de Premia
de Dalt i mollea altres.
Presidi el senyor Capen.
El senyor Trilla llegeix el discura
ef.crit del senyor Colomer. Aquest explica les gestions feces fins a acon¡erais el poder presentar un candidat
neaarnent nacionalista. Diu que era precis anar a la lluita per a eniortir Vosganitració nacionalista i assegurar una
granó no interrompuda en les corpotacions populars, principalment en la
Itancomunitat, que del contrari esaveuria greurnent amenaçada.
En representació de la Joventut Nacionalista parlä a continuació el regidor senyor Monclús. Féu un elogi
de la ferma catalanitat d'En Marpondera el sacrifici que fa acceptant éser presentar com a candidat
c les actuals circumstàncies. Expresa l'entusiasme que sempre li ha despertat la Iluita, puix ella abriva els
sentiments i reuneix energies.
Jeep Montserrat, regidor, diu que
dan a exemple de )'actuació preseas
i de l'acallad presa, cita el cas danys
entera guara un diputat catalanista sorna trierniant apoiat pels lliberals, recerdant els consells que en aquella
ocasió Ii donà el gran català En Prat
de la Riba, perque anessin a la lluita
i la propaganda persistent fas com
je, que de la Huila n'eixirien amb
ases energies i entusiasme que abans.
La força insospitada que en un moment donas pot tenir un ideal, és difini de mesurar. Agraeix al senyor
Maria l'acceptar presentar-se i termita e: tel/ discurs arnb unes paraules
optimistes.
E. Millet, en nom dels entusiastes
dr Ma snou, fa un elogi de la catalani2: de: distriere de Mataró, catalania *. ene contrasta verament amb I abj.c*.a t olerancia d'un caciquisme fu- 'r a Catalurrya. Fa un retrat de
inalitat d'En Ilarfä com a na'-;a constant, i diu que és un
• ie poseeix una rara dignitat i
• nacionalista. Reclama la
els r.acionalistes de diperque teas formin
ratirribueixin a la rege: ?.istricte.
aresentant d'Acció Cata' . .e barceloni. expma railes de javenet l'ha unit
\tara, la qua l amistar li ha
re r la fermesa del seu semi) .-'onalista i la constäncia en
- es, tests els actes de la vida.
•- perseveranca per sí. mereix
‘.)Ii ofe-reixi el lloc pel qual
nresentat.
:ea encela a Catalunya contra FEitat que detenta les no-res
requereix resfere Sir tes 1
V",..2-mrnt. Per aleó el disricte
*i un deure a portar-hi ramle e:
e5 vol Murar de l'estigma
districte abjecte.
Avti aquest ruf erg den esmerear-se
a! vt'eant de la candidatura d'En Marta. En el!. en Thorne derara integriX nacionalista, berra de veure únicaten! Catalurya, i en el set/ triomf un
toa pa v vers la regeneració del distare i :a victiíria definitiva de Cata/e-va
I en aquest moment de tanta trasce ndencia m:haveu designas a mi. que
ro sur apor t ar altres mirits que rl
raes arme- i la meva devoció pels ideals
Caialunya i de regeneraciA que
e aenests moments fan que tots era
er zermans.
S o 'arnent ho he prima acceptar pensant que en !es graos batalles i en els
11 ^C5 rerillnro hi rast sinó els soldats ih,,art i alanegats. Aixi je vale
a a :! , , ,.a. disposat al sacrifici que
cae
----5 a la victdria. per Tarase
Ht. ca i per l'amor al distrkte
a •• em sento lligat per les afeepuros de la neva vida.
7 -•
parlamenta forera entusifie,,H, --- • aplairlftS, espacialment el del
- Mara. que motivà una perlIrmg
A , --i tinnacii). el senyor Canal] prommr , s 0rfs paraules de reeracarnent
ai• i. rsnts. encamanant fe en la
11" . anunciä que va a ésser tirria
el nl,rif ^ s, redactas perneé els re 0's drein la seva atrovacid. Llegit
senyor Trilla. és tmánimemant
arnta t i Molar_ pels representarts
li' rsas matarsnines i del distric:e 211i representades.

Avis imeortant
81s electors
Fins al dia 5 del vinent mese '1 .
e: trabaran exposades als baixos
de les Cases Consistorials. les
h ieles del Cens vigent. Daraus
resmentat termini, rodean fer-oc
re clainacions sobre inciteexelusions i rectificació
PaSjeft

per les of icinrs

cr Acció Catalana, gue tas dirima
que cal fer.

VALENCIA
Ateneu de Valencia :: Exposl-

ole a Madrid :: 'Paca Florales
S'han realitzat alguna treballs per
a la constitució d'un Ateneo de València.
Realment una Societat d'aquesta
mena mis fa tanta falta com el pa i
Faigua. Tenias Societats politiques,
Centres neutrals, pecó no reuneixen
les condicions d'amabilitat i de carácter que haurà de presentar l'Ateneu.
Hem d'advertir que l'intent no és nou,
puix existeix l'Ateneu Cientific, que
no ha pegat modernitzar-se sota el pes
d'una Ilarga traducid, i el qual arrosega una vida fosca llastimosa.
Primerament se celebra una reunió particular, a la qual assistiren
elements inteLlectuals fins de livantguarda social.
Es convingué después de parlar de
l'amplitud de la idea i dels camisas que
paren facilitarla seva realització, designar una comissig que s'encarregarä
d'estudiar tot cl referent a l'Ateneu.
Sembla que la tasca d'aquesta comissió està melt as-aneada i que aviat es
reunirà una assemblea per a constituir
def initivamc-nt l'Ateneu.
Els vetes valencians preparen un
llibre que es titulara "Corona poética". dedicas a la Verge en les festes
de la Coronació. S'han reco/lit ja poesies de nombrosos autors i ala format
sm Comité d'admissió. cempost pels
senyors Bayarri, Caballero, P. Eugeni Almenar i Joan Alegre, al qual es
remetran tots els treballa que hagin
de figurar en l'esmentat 'libre. essent
cianclicid precisa que estiguin escrito

en llengua valenciana.
Es molt de !loar aquesta iniciativa
de la revista del senyor Bayarri, "Les
festes de la Coronació".
- Fi Cloral de Belles Arts. ensopit
erra mai. es preocupa des de fa algun
ternes en organitzar una manifestació
d'art valencia er, Manrid. Seria disculpable el propósit si aquesta activitat
dels nostres amistes, projectada fins
Madrid, es manifestara abasia d'una
manera continuada a València.
Pecó quan passen els anys i no sapleguen mmtre obres en una sala modesta, i sembla que a València no hi
hagi artistes, anar foca no és el més
convenient. Abcó es den principalment
a que el Circo' està en les pitjors
mans i a qué els que el menen rolen
anar a Madrid per aquest esperit provincià que encara patim tan intensament.
S'inaugurarà ame= exposició el
dia 20 de maig vinent, per al qual ha
comencat d'admitir-se les obres. El
termini d'admissió es saneara el dia
28 del corrent. No tenim noticies concretes de l'actitud dels artistes valenciana, peró creiem que en restaran
molt pocs de retrets.
- "Lo Rat Pena!" ha publicar la
cenveica • ória per als prapers JeC5 Floral,. Ultra els rremis ordinäris, exiJtele una !larga llista de premis extraordinaris. entre els quals figuren el
de l'Ajuntam-nt d^ Parsu na. nue
s'atorgará a l'autor del trillo- catislag
critic dels manuscrita histórics de Va lind a . el de la Manromunitat Catalunva per a la militar biografia d'un
escrint or català.
- Des del seu retir de Benassal.
Cas e res 5-!vador Il e ctea a e s t ores un
follet dr arno ti ganda o ur
temor . Ara ha reenit r-a vo'ens.
"PMF'il". unes (01811.7.s poee, ea.
ves. nerketes de forma de lexic. La
>catea e orrenca rnals pdirtic de
Bayarri Ferran Pui g /, ha fe+ tumbé
un ex- Eh ris a armes , Ilibret que nosaltres saludem jolosament.
D E LL:
Concurs de fotonralles
En el concurs de fotografies organitzat pel Centre Catalä de Valencia,
han e:ttat premiats els stguents elenichts de la Secció d'Art i Aumentogiagia de l'Academia Ca:Allea d'aquesta ciutat.
En Francesc Casafies. el qual ha
obtingut el primer premi. consistent
en una Copa d'Honor, ara!, la composició "Ai. que no puc més!..."
En Joaquim Mampel, el -premi extraordinari del senvor Crumiere, per
la ~vició "1305CUria".
r el president de l'estnemada Secció,
Jean Casanovas. sin premi extraordinari per la composició "Claustre romäeic".
Felicitem als nos tres conciutadans,
cine ens fan energullir eran a saba&llenes.
SAart.' PELAD flF CUIXOLS

De PAjuntamilnt :: Els Pe:mello
Altres noticies
Electorals
Acords de la, sessió municipal del
dia
Passa a Fument un projecte de
banys permanents a la platja duSant
Pol, la qual autorit..acto iats.sssa
ministeri del fam En Josep Agustí Ensesa Pujadas.
S'aprova la distribució de cabal, per
al mas d'abril, que puja a 24118'89
pessetes.
Campees r notes de jornals per pessetes 37237.
Un dictament de la Comissió de Fament sobre enllurntnat d'un curtes,
queda quinze dies sobre la taula.
- Ha pres parsessió del catnandament de la tercera companyia sk la
Comandancia de la provincia, de punt
a la //ostra chitas, el capitä de la iniärdia civil, N'Alfons Vargas Trulla.
- Durant l'any económio 1922-23
recapti l'Ajuntement per Consums i
Arbitris, 241.640s'il pessetes.
- La•Ilasha entre els candidats senyors Albert i Segura Solsona es presenta molt aferrissada en tot el dis-

ACCIO CATALAXA demana
•
de tothom.
Es necessiten a Barcelona
800 interventora. Els qui vol..
guin oferir-se per a prestar
aquell servei, que trametin norn
i miren al domicili dACCIO
CATALANA (Trafalgar, li). indicara allm .ra si satisfaran per
num cumple l'iniport del dinar.
Als addictes i amics d'ACCIO
CATALANA que no tinguin vot
els demanem que s'ofereixin per
distribuir candidatures a les
portes dele col.legis electorals.
Quan tratnetin es nonas i
adreces a les oficines d'ACCIO
la iut

CATALANA poden indicar lambe si to p en preferencia par
prestar servei en un determinat
col.legi.
Llur distintiu consistirà en
un braçal de la bandera cata-

lana.
Es prega també

als adherits

i simpatitzants arnb ACCIO CATALANA que el din de les eleccions puguin disposar d'autos,
motocicletes, bicicletes i telefons, que se serveixin partiripar-ho a les ()ricinos d'ACCIO
c..vrALANA, deixant-hi nonas i
adreces.

• •*

-ACGIO CATALANA, que no té
candidals de quota. te oberta

una Insta per sufragar les despeses de la propera Huila electoral per tal com deuen contribuir-tu els ciutadans en la mesura de les seves forres.
1.-'/UTADANS: Passett per les

oficines (TACCIO CATALANA
(Trafalgar, entresoll a deixari-la la voslra aportació.
ACCIO CATALANA. despre.s
de les eleecions, publican ä la
inversió donada als cabals que
per això es recaplin.
*5

*

La iniciativa d'alguns anales
que s'han encarregat de ntuntar
no sols el servei d'intervencid i
repartiment (IP candidatures al
carero, en seccions completes,
sind farseé, davant de les dificull al s que per ACCIO CATALANA representava, del repartiment a dornicili. tenint molls
imitadors. A tors, mollea griscie4.

A mesura que s'aerisla el monierst de la Huila electoral, creix
l'entusiasme esstre Pis martilles, 'ter la candidatura netament
naciónalista d'ACCIO CATALANA, proclaman( a N'A Rovira i
Virgili. A l'entusiasme despeetat es deu que EoriganilziietO
electoral d'ACCIO CATALANA
s'ha fet gairebe ei-pontaniaMera. Cal, per() que teas Os
vers nacionaliles es112t/10 alerta per fair valer n ila >d'U, drel›
kit/lora, perqui. la ›irtipat la (lesperlaila ACCIO CATALANA,
fa exareer lud dels enemies
de la patria.
,
La coLlaboració femenina assoeiada per primera ti aguda por
ACCIO GATAL‘N.1 mi radivital
pedalea, e, mandoatit itinb Elaneui leva 1Lngut :ligones
sor:ce d'Al:Cha GATALA y .1 do
vis h r,u1: tetarais que corra
a die', 1 ialio portaran el repara adote,: de los ,iirldWalttres (FAC1:10 CATALANA a les portes
col.legis; d'anees es suo il i
a 0/1/1)11r sobres pel repar--tpwi
toitent ea/lama:atarea a d i quiC111, 1 allten luittea d'eecript,rt.

UN BELL MANIFEST DELS
PATRIOTES DE SARRIA
"Sarritineinis:
Coro a lieStlitia de la Conferencia Naetotial celebrada el
juny de U:my ioda,.ltl, es tonalluí tina 11:11 n ). du paf rIOICS sota

nom d'ACCIO CATALANA. Pre-

zació electoral, dintre i (ora de
les oficines. SOR l'esperança

sidida per un Consell central,

la Patria!

estableix, segons. ¿ti S Etit (I 1. U 1.4
la regoiren, delegacion s.
foranes, l'obligació de les quals
es. a dins el radie comarcal o
enriad que representa, de secundar tes iniciatives . d'atattell
Consell propagant el coneixement de les directivos polftique de l'organització i treballant sota tots els ordres per ht
causa de la nostra independenque

Han quedat mstatlades en els
dos estalges de les entitats
ques districte Sang Nova, d'Hostafranclis (Consell de Cont,
i Fornent Republieä.- sis, Sans
(Cros, 5), les ()ricinos efectorals
organitzades per tal (le coope.

lar al tritura de la candidatura

WiCE EiTriff,3 ECEil
CUALAA

Cinquanta sarrianencs que,
acce.ptant les normes fonamentals d'ACCID CATALANA, es
proposen realitzar entre nasaltres una tasca ininterrommula
de catalanitzaci ó i de proselitisme; cinquanta sarrianencs
que esperen que. en post tetinas,
es veuran acompanyats de cíaquanta sarrianencs mes, catalans de cor, palciotes conven-

Oficina Central: ACCTO CATALANA, Trafa/gar, ti, entra:-

DISTRICTE II
D e legarla; d'ACCIO CATALANA al dietricle JI Carders, 12,
baix(Y,. (do II a Id).

DISTRICTE III
Alertan butl onomisla del DioInicie III, Cacadors, 4. principal, des de les cinc de la tarda
a les dotze de la nit.

de Doctrina Nacionalista in seran donats per professors competents. Qui se sàpiga de cor
amb nosaltres. ences d'amor per
Cataltinya, abnegat per al tse-.
rorallO5. disciplina!, fidel a la bandera de la Pätria,

BERGA
Eleoeions
did ferie natii o nal i sta senynr
Vidal i Tarrar.0 La Pvtat ntolt ben re-nerellneut
otilas uit ee tote ele
1.1 i p
se, tors naelonaliwee dlorii-te. .15
en arribar fi la noarra poblaadd VP:A
111 ‚soll entera traes les person en ivie
ponderen a la sotiletat hernatlann_
fer nitrar contra la E.M. N.
In eren candidatura. La eonträria tb
fabrieant stinyor Pnlä. quo oavq•IP
asoma. Norném comida amb el senyer
dos o tris- pobles feas del ene!.
tinisme I frustre merendola, defonenrs
tot. ele Graven» asearte el ennilidat
porti
Acompanent el sanyor Vidal 1 Tal-raga stet. diputnta de la Manenminitat
,enyors Minores Valle i filtres urePtiein p ep pervonalltate visltä ele unido. del
Llussaneb, obtenint falagueres impres-

tut

GUINARDO. -- Casal Nacionalista Gomal dormite Avinguda
du Niisdra Semi ira de 31oniserral. ranlonaila Sales i Ferrer.
(De deu a dailie d n, la nit els
rlios fo/nPrs I d'on/e a una del
mati els d'ea festino).

DISTRICTE X
\fonoti

u 17:-1,10a Prat de la
Napols, 219 ,'Poble11,
Contri . Narionatista Denlocräl lo del Clot, Monlanva, 7.
Delogadd (TACCIti cAntr..tNA al Roble Non, Pujadas. a 88
(entio Rambla del Tridnif 1 :llaman Agulló).
SARRIA
lichigació d'Acczo CATALANA, Baccada de Illort iie la Vda.

R

«..11.4n 101111tot
.ar . hi ui leus st
5. A la Polla rSe Lilles leude bi llagad uo intime 3 13

Prin, de 1.1,3555e5. (lironda, Casserres

si, Borredä.
i
1.3

ra palblaritS. en Ws

les

sularte .i parts. pot assegurar viatar5 ti saavor Villa' 13 divIr i de latos
ro-un fina 0 1 01/00 • 16. Ki 110 ig11/1/. aura.
ja el resultar
N'unida Avisi
Tiodrä el .. envor Vidal una
do , I .

salare, cs. iniaio. Los redaraionta de

el in de t.: l'ess !trompica I del hat
d'EA, la (n'al/11,21111 i
t'en.

N'Aritoni Rovira 1 Vira
Parque d'un cop s'exposl
davent del parlament espanyol la veritahle aeplraold
del poble de Catalunya.
No hl manqueull

perque la dura prc-va que celo

417 O-

pa constitueixi -an esplindid tratad
del club de Ca•alunya.

1-Cglarntal i qual C010p0S1(10
II uns t
F. C flarrelona --A Orles: Arbuli,
Mina. Pineda. Wat 5 PrIaltart.
Espa.tly01.--A l'efes

Tan
OSS n ut el' par i ainciik
deis
l • al•55. rae • ul la paraula
oiadorr daoluttt 10/8 anr0:11ie 110 oael alulo
aprciada. utostrant sin puble redimir auth so auter i tai,,du n ai.lera.
Perca watt aplanin gorulors
Ne to or, laumo Fahrerav. N'1,,nric Puig,
Ititnon
et. V.Ineel Salce i n/
no •dre una/Jala/ Es preieriei,

En Raíl lops
N'Estanis!au fután i REhals
En Ventura Gasso
En Joap Barbol 1 Prat3
el candidat

Aquesta tale amb: l ' exprés ale Madrid, emprendran 1.1 tnarxa vers la
capital asturiana ei.3 campions de
Catalunya, cl C. D. F.uropa, que diumenge vinent han fe disputar la segona semi-final ateas el. Sporting de
Gijón.
Sortirä rumip ce.mplet, acompanyant-los casan a salplents l'Megre i
•
Balaciart.
' Es de creme st serrín rnolts els
que auiran a are ?aladar rk nostres
jugadora. a avivar llar entusiasme

DISTRICTE IX
..5vene stil Narionalisme

sitias de la Milita. ¡atraer l. velmana
les reeerreent els l'.11r Pareada. la Corea del Llailiregaa i el t'el,
doner. raithunut escara l'asara,. de rt••
I•sri q .
Itagä. Ilrorä. Polda
lallot
i
Cig Hilan a entw:iasu,,,::
,n1..arn
d.• bu Nolidat.la t Ca,alatia.
.1 lit tila de Bota tttus-tu' ttrae .se uu
Jaan Varalla/,
lain hes. Pas t ara
Itomou Volevs. N'.\nuol Soler el rala-

parlaran:

CAP A 1 IIJON

La Fe.d. l.olli) Caralmm. ctt el seu
clarece aCer(Ife o unisr iui Un
s's ii u ts u lr u tss usue e c Or ersl u r, . t,,ur rons5110C1‘ 0 . 1 111:1‘00 toin au/Orit,a cl

(10 San!

via por earta el ni imenament
d'interventor. Tan lloableoauuss
ple merrix ()ose]: dit per a cslimul de tothom.
Mono) de joves que aneara
no tenen el dret de sufragi. no
poilent donar Mur trobitIlen lebrosarnont en l'orgamt-

No manquen mitinq que
a la prebrolació dei candidat d'Acció Catalana so
celebrará avui a les deo
de ia vetlla, en el carece do
SANT PEPE rilcs BAIX,
NUril ;35, PRAL., en el qual

911

a
r•-;
ti

D'ESPORTS

DISTRICTE VIII
Ateneo Naeionalista del Disfid prisa.
trae:e VIII, tull It'i
cuide

Andreu. 140 1 Passeig de Fabra
Puig. 19.

la Conferencia Nacional Catalana. tan unánimenionl, quo pel
sol fet d'estar inscrits es eregua- ron obligats, senise minennienis de cap mena, a prestar
la oollaboracid (poi se'ls exigís.
Als mies socia lun 150 asan:.
tiren a la dita reunió, su -la en-

per

nin I

git i Sa.t.tauder

t•leoloral.

SeCH

li

IpP,

CICLISIÇIE
FESTA DEL PEDAL
Els organiszadors hin .obtingut de
la Junta de alomo:A de Santa•Cree.
com a proptetart d'un parir de fusta
sobre el riu Llobregat que- siete considerats exents tls clellsteS. r el dia de
la Asta dcl Pedal. de ( *import que
ordinanament deuen pegar los bicielotes i cts velnelcs que hl pzosen.
La bicicleta i el reste nombrós que
catan exposats a l'Automóbil * Saló de
la Placa ele Catalenya, sbn terca admirats dm1 públic. i aisró bu determinar que naire be ro hi hagin bitllets
per al sorteig bcuifu projectat
.
Fina ara ja maleen a vuitanta
premis amb que compten el; organit,
zad drs. y
Lan passat a Badalona sen sortejaren 78: s'ha batut, cloaca, ja un
"rccort", perque els veiits i eis industrials del Prat In han ajudat es-

PARTI SUSPES
Per basase dispiteat la F. C. C. F.
l'oment Autonomista Catalls,
que el vincnt tliumcnue es jugui al
camp del E. G. Batcelona la segona
Passeig de Sant .foan. I la.
Mellen Eee p los Pral de la semi-final del campionat esnanyol.
grup 13, entre Racing de Sauna i
Näpols, 219.
plendidament:
Martinenc, On.7aien suspcsos eta enDISTRICTE V
El programa co projecte s'establert
conares Cine el F. C. Barcelona ha- •
sorbos del Paseig de Gracia enAteneti Nacionalista del Diovia de jugar s::.ntra el Basel" armen
creuamenr amb Diagonal, a les 8 en
!riels' V. ILinita Sant Pau. 36,
dia.
punt. darigint-se la caravana pel Pasprneipal . (de guatee a non).
CROSS-COUNTY seig de Gràcia. Corts, Bordara
DtSTRICTE VI
EL CAMPIC-NAT ItE.L PROPER "Aprestadora", carrer Buenos Aires
Ateneu Nacionalista "Pätria
i carretera del Mig fina al Prat.
DIUMENGE
Llture", Consell de Cent, 227,
Alli es fada una visita a les autorisabut,
cl
proper
diuCom ja
luai y u.s ;:larEfril Casanova).
tats. procedint-se a la col.locació de
menge t:lndrà Duo a Dunbstia el
gallarets a la Casa de la Vila.
DISTRICTE VII
VIII cross, que constitueix l'anomeA les onze s'efectuarà el sorteig beLlibertat. Af a nen Nacionalis- i nat can:patinar d'Espanya.
&Ato del (wat se'n destina el prota del Dtslricle VII, Rocafort,
Aquea titol actualment l'ostenten
Mete a atencions caritatives del Prat.
núm. 8.
els guis u.s.gzans, que van sientes, a
A les tres. nereida acrobätics a la
Delrigacid d'ACCIO CATALAAlacant. per poca avantatge sobre
Placa del Pral pel popular motorista
NA a Sans, Espanya Industrial, els equipiars 'catalana.
Rteart Escalé. A les mucre partir de
número 7.
Estan inscrito prr a la prora , ulfuibol entre un equis, del I. C. Prat i
d'1bC.C10 CATALA- tra les freieracions bosque,. Catabaun altre de la L'mó Esportiva de
nen, Casulla. Llevaar. Galicia, AraNA a les Corta, Carmel, 70.

Convo y ada uoa reuma% de so_
cis. as manifee:ta sl a p elad l'espert/ do sacrifica ea.gil als patrioles per les conclus-ions ile

EleMars

n

DISTRICTE /V

tritbaria en els components de
la nostra organització uns germans.
Un deure electoral sn'ns araba d'assenyalar: procurar que
del mei,,,,atis_
el candidat
me integral N'Antonl Rovira 1
Virgili, n1htinpui a Sarriä ol ratajor nombre de sufragis. No cal
que recomanem aquost nom:
tots els electors de Sarriä el
coneixen: tots els electors patriotes el votaran. Sarriä, diumenge vinent, demostrará la seva adhesid a la causa catalana
ansia unanimitat exeniplar.
I'll'Antonl Revira I VIrgill serä el candidat cornil de beis els
eleetors earrianenes.
'El Consell delegat (TACCIO
CATALANA a Sarrià: Lluis
Guarro. president; Ferran
Sagarra. vier-president; J. T'.
Foix, serrelari; Iticard Carbonen. Tresorer; voeals:
Fesea. France a e
rent, Manuel Marti Sesgarra.
• ••
Es de notas l'itelivilat desplegada per l'Atetó-u N3C11 n 11:1lista del Disti tete VIII_ en la

i`tJ

h Vflipe

FUTBOL

DISTRICTE I
iiiventut Nacionalista de la
Barceloneta, San! Miguel, 3.
Delegarid (l'ACOJO CATALANA al Poble Non. Pujadas, 188,
haixos (entr o Ha m hl a del
Triomf i Mseinn Agulló).

Ja tenim estatge: humil si us
plau, però bell rece!' on els patriotes trabaran toles les faciWats desitjables Per a l'obten* cid de Ilito ideal sacralissim.
,Ens complaem de posar-In n dis
posicid de tots els sarrianoncs
de bona voluntat. A no tardar
molt, eursets d'Història de Catalunya, de Llengua Catalana,

ri u'd! !J

Ei

sol.

cut s.

Arma puf tiki

u

jameecanseg au telanizzatelemieareiesszetzelesimust61

•

tricte, no essent mala fácil de preveuren el neelltat.
Les fulleo, maniíestos, visites i mitings, de banda i banda, es multmli.
m'en cada dia. esperara llora del result'at definitiu.
Fa moits anys que no era presentada una 'Jaita tant intensa.
- Dintre de poc s'obrirä una nova
fábrica •de discos i taps de barrios. qur.
Cegatas hom diuc empleará, de momeo!,
una einquantena cr.brers.
- Organitratles NI; Pomells dc la
localhaa, diurreinge se celebraren ama
gran hallada de tardares al camp tl.l'Ateneu Sucial i una festa arristict.iliteräria al teatre de l'esmentada entital.
- La nit del dissahte llama part del
diumenge va ploure amb certa latensitas.
- Ha merescut generals alabaras
Cextraordinari de LA P1'131,1c1TAT,
t
dedicas a la Diada de Sant Joraii.

•

Voteu, nac:or !alistes, i feu votar la candidatura de

u

sual

Si).

no

nelanient nacionalista de N'.b.
llovira i

cia nacional.
Tot just fa un 111Pe que es
constituí la Delegació d'ACCID
CATALANA a Sass-da. i el nombre d'inscrits, 25 a les hores.
En el dia

• No n'hi hti protramb votar la nostra candida.
tura. Cada in .tcrtt a Acció Catalana, cada simpatitzant ha de convertir-se en p.opagador incansable.

DISTRICTE Vil

tre Ni/elan:dista i Jovontur Nacionalista Ireholltin ferneuneut artlidnment
per III causa all g herodura. Ja ea hora
une nostre distriere sartl
netere:taInput en qué el t o nin la pidltien traidora i rneiquista semor (llano. Ella
cattrá aun!, la vcreonyosn derrota dem
candidat eneasellat, actuar Palä.
TARRAGONA •
A mida que ,.5 , ,,ten les eleecinne
generáis eti rae tothiint meremos iiue.
venene a trashalvar lis rombinarious
tetes amb rnteriorilar.,
A duren) llora d'alar värem vaho r la
retirada del mulyor Malquee d'Arquean, que pian-rala Erpresell'ar a t'orla la
!mitra iirrunheripriM1. Ibais dio que a
eunvl rrritt neta de senador.
Aque s t mail ene assabentaren que al
diattiete de "Volls•Voutblaurla no In
atilrä el aenynr "unte de LaVeru. Fijan
que hl anirà el ilibeval N'Albert Liasen, eontra el (mal Iluitarä el prestigió.
diputat provincial repuldiej nailunatis.
ta En I'au Robert Rabuda, al i 5115 1 In.
duldablernent ?molaran rotos les Itran•
gneis del naeinnalisme 1 tots ele republi1 raes sense diatIoe18.

Cutié. Marco, Roen& Vuves i Do,
C. D. Europa.- Arietes: Planell,
Sors
En Itur maloria ens prendran avui
el vieage; no cal dir rama capea em
que tornaran bel, viCtOrioSOS
NUSSELSIZ IT•VALENC1A EMPA'nos A 4 COLS
Abis' a la tarda ve releterä el partit
1 . 1 NtIsselAy luxe , ) i siValra n-ia
Futhol Club.
El par115 tos tnelt interessant, pndent-se qualificar la primera imrt de
formidable.
Montes, del Vnli! ncia, fdu Itua entrado . in ..ev-tifl• • adlsvirna, inntilitzant et
portee . tese.
Ava h ä l'enoontre amb empat u nnntre
gols.
BADALONA-LLEvANT VALENCIA
EIWATATS A ZERO
Abano labte ve relebrä aonost loteressautts v itu eurontre. I.a ienaltat de
forces (tu une es mantintreMs equilibrat
partit. El porter Anauera. del Badalona, na estar siolossal.
TENNIS
EL XXI CONCURS

INTERNACIONAL

es a mis. altres entitats teten en
mime dderents festes.
Al I 'rat de Llobregat co. pi-citaren
PpSe:rull. ebre tnorntAlment a la caravarta.
Essens euterats que formaran part
de fa mateisa la Creu Roja amb Llaman canne adornas, bicicletes amb alegones i maus altres elements de valua
Alguna llogalers de bicicletes anuscien mama exerpeionals als qui les
!Metan per concorrer a la l'esta del
Pedal. que ha de tenir Iliac el dia 6
sie

Ent's' euegsustraulons ces preguen fetli
avtnettt que no sol s estan invitats a la
tida /esta el; crelistes, perd, tots els
amants de l'excursionissne i persones
benlactores, pregant totes adhesions i
premis que per ajurlar la festa seran
reinas areh veritable entusiasme i
agraiment.

LA V VOLTA A CATALLTNYA
( 3 5 sIe maig i 5 2 i 3 de juny)
Ea iorça eucoratjador, registrar el
formis ajut que a la magna oroya
donen els entusiastes elements
Figueres.
En Juliä Zarandona, cOasol de la
U. V., gran devot de l'esport del
pedal, inercia en primer terme rota
cls honors, car mercès al seu generös esforç i extraordinaria activitat
s'ha assolit un csplendid i räpid resultar.
Com a primera provid 'rucia, l'Ajuntanizrit de Figueroa ha acordat
subvencionar la gran prov a anis 300

Sohrcsortint ' d'entre cls múltiples
pessetes..
concursos socials que es eao celeEl Café Empórium, 20 pts.; l'H
brant, ara en un club, ara en un al25; Hotel Pai is, 25; Cm-Id
tre, i en cada campiA local arriba
ratge Cornil Art, so; En, Julia Zaal final amb peques penes i fatigues,
randona, 25.
eetern co vigilies de la celebraciP de
Denles s'oferiren perso ;abuela al
flidernaciolial. En aquest torneig,
delegat del Comité Or ;anitaador,
que reuneix els anos de la raqueta,
que es trasnada a Figueress, diversos
tan: cspanyols cotas estrangers, es
donatius que concretara ta les sedisputa el veritable Canapionat de
asienta entitats: Unió 5 portava de
Catalunya, °hect a tras els jugadora
Figueres, Secció Deportis del . Casdele clubs afiliats. En la prova in- , sino Menestral, Societat, Sportiva,
el:
dividual d'homes s'han dur trobar
Ex-p udriera', Centre d'E: saursions i
millors de cada club, els quals es
Espora. Sport Piguerenc, bocietat La
.lisputen entre ells la supreanácia del
Erato, Hotel Centre i la ob cases de
irinser II«, que porta aparellat C15bicicletes Gimbernat, Gap llames, FaNO/115 el cobejat titol de . campió. Els
.1•1n111n
nostres primen Flaquer, Sindreu,
Morales, Andreu, Nublosa, Tarruella,
Saprissa. Juanico i altres, estan cri
-trenapsd,fugraqe
aquest any la liuda será particularment severa entre ells.
De Eelensent estranger saben' que
un equip (oraster, ale anolta fama,
ha ptomiis la seva inscripciá, csperant . se d'un momead a l'altre la conSolo els nostres ant¿e s que deficmacia;i oficial per telegrama.
'tisana ramoroter si ¡sal la inscrirs
Avui, a les set de la tarda, venç
a les (lisies electoral:: que proel termini d'inscripció, les halles de
curen valer-se, guau al: sigui
la qual han de trametre's al vicepossible. de I,.s ofieinet
tresorer ale l'Asea:jactó, Valencia,
que tenias insiaidudes a cada dir220, baixos, ahans de les set de la
trictr, pergue
:ro-id
tarda. El Ctrtiiti executiu del Contan extraordindria o Ir s Cesarais
curs atrasa als delegats de Clubs que
que no poden: atruire. '1.t tan eds'encatreguin de recollir lea inserippidemvrt rota seria el *astro deMoles rebudes a les Secreiaries cmeisresponents, per a Ilimardes en temps
oportú al citat Comité,

Es prega amb
inte F g-f3

LA PUBLICITAT

.
Blineeres 25 d'abril de 1923
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GASETA LOCAL

ESPECTACLES

inggsn

el governador, els preHan visitat
diverses Associacions de
sidents de

Propietaria de Barcelona, per esposartroben sotidaritzats amb el
la que es
Cambra Oficial de la
criteri de la
prepietat Urbana d'aquesta ciutat,
de determinats
contra la implantació
tb i t ,4, per .5.A j aantament barceloni
que grave n la propietat i a la vagaseu criteri de
d) que han exposat el
radkalment suprimits
que han d:ésser
ittelts arbitris. han indicat que es troles fabulosas dabeta alarmats davant
pugen ja els pressupostos
dtS a que
nrimicinals de Barcelona. EI gover,

dels
nadar cm mostri enteradissim
aquests. i Ofen i resoldre en

CtflÅ IffilifiES IHRT
,-rganitzada pelo artistas
contribuir amb el san
rriper t a la construcció del
er. 'alge social del
REIAL CIRCOL ARTISTIC
La venda es rara per
tri''ja de tiquets al preu de
pessetes.
L'adjudicació de les obres
Indra lloc el dia 1 de ju..ol vinent.
A cada ftquet correspon,
Ira una obra d'art.
i venda de ti-,
pela a la secretaria del
Baal Cfrcol Artistic (Ram1-, a Esudis, fi`,

Paratori del X ,Concurs Nacional
d'História de Catalunya, organitzat
per l'A. P. de l'Ensenyança Catalana,
la qual anirà a caree del senyor Pau
Romeva. Cos de costum, se celebrad ä
al Saló d'actes del Centre Excursionista de Catalunya, a les sis de la
tarda.

Primeres Comunions
Devacionaris, Recordatorio. presente.
Llibreria Subirana, Portaferrissa, 14

RESTAURANT ROYAL
Saló de To
cada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8. t dinar a l'americana, de
9 a 11.
Admiten) càrrega general a
nedit reduit, sortirii el dissabte
vinent tiap a SAN JUAN DE NIE(.VILES). el vapor "SANTOFIRME". de la consignaci
de I . Delgado Alvarez (Mercó, 8.
entresol. Telef. 5555 A. La eis rrega s'admet des de avui al
moll- de Baleare, cobert núm. I.
Colla Rico. .

VA

Hem rebut un telegrama de la Colónia Catalana Mallorquina, que diu
aixi:
"Coldmia Catalana i Mallorquina.
reunits banquet, festa nacional Sant
Jordi, vos remeten ardent salutació.
Vasca Catalunya!".

El dillans a la nit va marxar cap
Sant Sebastiä, l'ex-governador ci-

vil 3enycr Martinee Anido, el qual ha
es tat nomenat recentrient governador

tCitar de Cartagena.

Fria acomiadat a l'estació pel gocerrador civil enyor Raventós, el cap:ti gereral, senyor Primo de Riveantics empleats
ra. rr.ts militara
rlivmm civil.

plises 1 Calats-felercerla Bonet,

Caramels

"PIROPOS"

PARAIGOES CARDUS
Portaferrlsa, 10

— TEATRES —
Teatre Catalá Romea
Trb, fon 3.500 A.
dirnecres, a les den ni),
el gran i;xit del Tea) 'e Selecta,
JOAN CASAGRAN
Presentaeió i interpretara()
III ah-H . 21910S.

u
En reditió del dimarts donärem nota d'un Concurs per a infanta que ha
organitzat el Fotnerit de la Sardana de
la ciutat de Idcyda.
Dona bo de pencar -hl com en acuella
indrets hi ha qui retlia parque e:s nostres infants pugin amarats de estalanatal. Felicitem ai F. S. de 1.10;da.

Es-

peotacles per a Infanta i
99h1191;
do la II1PS cómica dr
il ' En Folelti Torres, Blaiet va)Ich.
Nil. Tertúlia Calalanista,

Joan Casagran. Divendres,
honor a benefici de la eminent

actriu
MAREA MORERA
Sota terra, d'En Frederic Soler
Pitarra) i Gente bien, d'En S.
RusitIol. — Din/atengo, a dos
il tlarls dr sis, el formidable esa.
Joan Casagran. Es despatxa a
...nuptadurla.

4444+04444..e......+04440

de cinc a set de la tarda.

t. ! )

s

a

Es-ursionista de Cataluera.--.
ia,ant E - iicia d'In 1.346s fu.

; rsgrama de EA.roinnista de Catalunya,
amh profusió de grao-ato, que
a la renda d'aqui poca dies
: r e , de Eorganitaacid (Prineeprimer).

kiEgiliOIETAIS
en
Pijamas, catbates, tases,

uNiois

allglesos

Impermeables
marca "EL GALLO"
Paoareu, Seririä I Valla
Balmes, 18.—Ultimes creacions
Ahir, per estar la diada de Sant

dies feiners. excepte els dis-

oe:,
E25.

MIES VILANOVA

Jordi,

Patró de Catalunya, el funda-

dor gerent de l'entitat

benéfica
"Banca Socia) de Prensil i Estimul
de Catalunya", En Josep (Jarcia Sanjuan, i davant del notari de 1'11 lustre
Collegi d'aquesta ciutat, En Trinitat
Martorell i de Vedrunas, eigna l'escriptura de compra dels terrenys per
als des primera grups de cases baratea, veritat, que seran 200, 1 per el
preu (amb terreny inclusiu) de 2.3 00
a 5.300 pessetes, pagadas a placos,
organització portada a cap pel dit senyor Garcia. amb la cooperació del
Consell constituit per elements amants
del treball, la pau i el progrés.
Aquests terrenys estan situats sobre
el Palau del Rei en construcció, Pc

dralbes.

mWaos i milges de seda

Pis principal o primer,
fills a un máxim de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, situat entre els carrers d'
Aragó, Rambla de Catalunya, Fontanella i Lb:II-la, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La Pu-

C3rsiiP.S percal IITICÜ, 2 colls
C2M18eS zelir Ilises, 2 colls
CffiS33u g da omito

14
14
15
12
faises perc,ai Bella
GaifiiSeR pope anI g S, 2 colls 35

CAMJS

blicitat, Sr. Li. J.

PLIAYÚ, 32;

Companyia de sarsuela
opereta Pinedo-Balleeter
del
Teatro de la Sarsuela, de
Madrid
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc, a preus populars,
LA REINA DE LAS

Fabrica d 'Orfebreria
Articies per a presenta i taula

Vendes al detall
Preus sense competencia

4 - Pertaferrissa - 4

de l'hospital de la 'Santa Crea,. GOLA. NAS i 01(E1.1.1.1S
I gil Passeig de Gracia. 83. pral. Telefon 327; A.
-,dHat dr la fortor de ra.e ((MENA:.

Uh!

,

aiat i es

del L stornac

en -mliii

radicalm e nt amb rl

GASTROBIOL ROSSELL
lipñit Farmacia Internacional. Rambla del Centre, 17

J.

elge agregat deis Hospitals de Pa
tie Llobet rMis. Gola, 'Ras 1 O r e lles. 'Consulta de
Cona:ulta econarnica de 12 a 2. ftblit. de les Flors, 4, primer

%a>

MT DE LLUNA
COSTES DE GARRAF

TERRAAAR
LLACS 1 JARDINS
P ARC • HOTEL, Telefon,
SITGES

341

4'

Placa del Teatre, 2 i
Telefons 5125 i 4736
Companyia d'operetes i re- t
ve
revistes del

per la senyoreta Pinedo i
senyor Lloret. Ni), extraordinaria (unció organitzada
per "La Vid Catalana"' La
viejecita, La monteria
corlead pel tenor Vendrell
4444+11.444+0+11+0444+04444
4444444444+11444444+4••444.

Teatre Novetats
Companyia d• sainetA aarsuelee
opereta, 1 revistes
.5' ui dlmecren. tard3 . a dos cvarls
de cine. statinee popular a prens
económica. — Nit . a les den, La
revista en tres artes i I! quadros
Ilibre de Tornes Borres música deis
mesana ALAI 1 Beit110cb:

IZO IRIS

Esturend evIt. Iblerpret armó In
rnIllorable. — Grans ovaelons a
tata ta companyia. neme : dabOlis.
tarda . mattnee popular a preus ecionamies, ni,. a len des : Arco Iris.
Dissabte : reaparició de la sarsuela
en treS artes.
EL CAZADOR DE TIGRES

444444444+0+4444444444444
Apolo Palace (Teatre pe!e)
Volou rifare? Acudial a veure

la fundó d'avni: Tarda, butaca
amb entrada, una pesseta; llotges, cinc pessetes; les altres localitats regaladas; entrada general, quaranta centims, timbres Melosos. A les quatre, última de La Monyos, ereaeidide la
primera actriu senyora 'remitan;
Soriano. Ni), a tres quarts de
den. 1, El O.x11 QP13 f'Xil S, La

dansa de Salomé. Decorat rinuissim Mis pintora eserniigrafs senvors Zabala, :S'atara i
campolins. . Gran triomf de tida
la companyia. 2. A Hure. a

El Nandu ve a Barcelona!,
exilas del sonyor Benedieto.--Dimarls,, 1 de maig, estrena de

1 : i.bra social Los paräsitos. Eta
rreparml e iA. la comedia t 'alista.
Las sirenas gent de rampa...
444444+444+604444444+.4+

't'entre Espanyol

Companyia le •calevil I grana
e sp eelarlea da
8ANTPERE 1 URGES
Primera actrlu,
ASSUMPC/0 CASALII
SIli duneeres . tu la a les 13 En
trata i lauiaca , ENA pe5seta Ei,
Nit. a les
pelada del 68.
Quart i eluda. .
{peda . Vallé itera
- s i, Quart t 'Mal

P. — ahts . litt. E5TREN,1 de la novel /a de peral 1 de taci . rs,e1r1
aria per kSlIclI1T1 , . en u arles
LA TRAGEDIA DE L'OPI

grandiús exit del guadal que
-slreita l'obra a E.spanya, Tana
Llur6, Empar Saus, Froderle
Cabalió i Rafel Diaz. —Demä,
tlijous. larda t nit, gralidids rat'teil, La alsaoiana i La montarla.
--Divemlreea, es‘rena de la humarada de Josep Ramos Mart in
la -ut Guerrero, Ramon del

Avui, dimecres, Parisette,
12 i últim episodi: La filia
I del llop, per Lila Loe;
La
voluntat d'un heme, El seu
Passat, Los pindoles bolsavistes.
DliOns,
oel refine.
I; I . all esdeveniment!
Joana
d'Aro, per Geraldine Farrar
i W allaCP Iteid: EI nàufrag,
1
La senyorata de Picoadilly,
primera jornada, Xlqullan-

Ni

0

SE

MIME

alma rnia.

i

dimecres,
a les den del vespre,
l'opereta en tres notes, del
mestre Vives,

iN

1,1113[EM

Cinema Princesa

+esoseec.o.9444.e.~~~0-1.4
ELDORADO
COUSEU DE VARiETATS
Aval. ~erren . tarda . a dais (llanca .
de cine ailt . a lee' del.
BENEFIC.1 RAVIPER
Grans programes. Projee-

O

EME

e,

Companyia da sarsuela de
FREDERIC CABALLE
Avala, dimerres, 25 d'abril
do 1923, tarda, a les 4 7 0.
Preus populars.
EL AS

dijous,
en funció de larda, a les
cinc,

El Duquesito
Nit, a les deu:

Dama, dijons.

!)b1 2133

tarda i nit.
LA ALSACIANA a
LA RIONTERiA
Pues obres de gran exit dels

ITiOS

(S
I
Divendres, ilefinítivament f

Díaz

bufo:

64.4.4.4.4-4.444.04.4.4444.84.444.44.4

044,44.0<4.4444.0.1.,5x«.444..»:
l'entre Victeria

Teatre Barcelona

Patria chica.
L'aplaudida revista Que ós gran Barcelona!,
per Aveli Gatearan. N it, a tres
quarts de den. 1, La sarsurla en
un acta, de Ramos Martín i el
abestie t Herrero, La pelusa o el

regalo de Reyes. 2. L'antiga sarsuela Las carceleras. i, Extt
elamorIs de la grandiosa revista de llantlel Fernander,
ca i tel mestre Ja soc
aquí (Nandul, seo:ella part de

Quo és gran Barcelona. Trionif
1 ,l,1 la companyia, inimpretant el popular "Nandu" . el set,
creador, Aveli Calcaran. Amb
l'objeete, que el públic pugui
iii-eitnpanyar el número de la
bança dolo Camells, s'obsequiaris a La concurrencia anda
iiii instrumenl molt rqiurinal.—
I t ilt . las, tarda, vermut eepecial,

1 Que es gran

Ijits
Ja soc aquí (Nandu). Ni (FA :
ilo,pal X3. a ce,nitit,iilituta per a
los funtimns JO Iota la solio:atta,
s.tatimoten tincari a aXi
r.igs per I ebif on.

te-4444+0444-Oet-24444+01.1444

Ir.22tre Co IL iC
Companyia interna^:cr.al sie vartetés i grane atraccioao
avul dlmirCr,S . tarda a irs quarts
rinr gran n'atine, 1',) tlI- 1 a
pant01111. 111a rin
Carst mir,
los IX o la nn de Aa-st Bartolome
I ics
Willy Pleardy; Hanny , Carden Maya et Arene afilia
Obrar 1 Rcuipturee vivantea
"..a:
Butaca phi).
artletic.

Tournee de la companyla cómioa
del teatro Rey Alfonso . de Madrid.
•ta Francesc Atareen i Elvira Muro
Avu l . ellmeereS , tarda, a le5 cine. _ _
El

Posturitaa I la precloss comedia

aspen 1 Ina en tren ocies.

L'as dele excéntrica

RAAIFER.
i la bernat artista
RAQUEL MELLER

.
i

neuer-9 . Santa dorare

RAQUEL

NI

3/4

Sil

PRIMA ESTA toga

a les den, ESTRENA de la ni

> media alemanya en tres artes , mama:trió a la escena espanynla per o

r

Pee6•94.,»04,e6-04,04.A46,6e,'SD,:a6

fuis per tul tIssabLe (ha. 28 d'a-

a4seeeee+4444.4344.6

Sah Catalunv.a

AG22ITO

DWIZRTE

.erq
ti in
X 37.

•1 abril . a del, quarts
i7, : .
gran roncert
be mesera. , a arMest
a sala de
l'emincut
ACRES PASI,DR
Bach Loqu e Int e rp r etara Obr.
n••1'. {My otean" chooin Albania .arub
O AEOLINN.
nn-cl mi! 'Grn
ad
ar;riae
ens1111n. Di/1,11 1 5 arancai r
ta E: id .nim dinnieture 21 es daca
el cenen concert extraordinerl de la
gtra
? colean aeu
N17.111.% DEI. CARNIE nIMAT
demuda d p ren g nenf .:1-4

Ir

fr...~1.04,0,0~~44,1h6,2,4

7nsEr., 111,-.1-Er
ememais.
ama: El roncead (le pr•r.entarló

4r r en !i n:_eF.xccIsior

Antonieta, Ocalts
nocres, Amor i alfaba, El pintor.

MISS XIV:5113X
,queda ajornat fine a nou avis.
,

A3 j a ez-z-e444,-ce+o+~.444+.444p,

.reatrei;

P21311 Musica

A l'U i. Defensar-se o morle, 7; dijous,

ma (Mono tarda 1 sil.

192:1. larda, a les Van. Grandids

Preus populars. Estrena CA aquest (calla . de la grandiosa obra en tres ;retes, de
gran exd. El 2S, ostriponda
rreari.1 ti Empar Saus t Pero
Segura, tay....olitadil Sal com
5 1 0 (I' P.Ilit al ((tatua Novetills
Bartiolona.Nil, a los 9'11 gran-

dids eartell. 1, La alsaciana, ale-

Teatre Catalá Romea
1.) n % emires. Benefici de la ami-

novell harilon Antoni
F. Caballiorl. 2. L'obra dels
senyors Jebe') Italhos 'Martín i
Jacint Guerrero, La montarla,

h

de SS

Catalana

a Ints

(111311S

La comtesseta do Bildorzn, de den del vespre. Recital Cho.
L'h.cmc c;uc es va casar arreb !a 1 pin,

AGAPITo sE

nava dona, La catana de S'Eones

rit., gcs ucrillós. Pariset-

RUBINSTEIN
i prograiiirs. de 3 a 7

te, 12.

TE.TR i-: NOU
Lompany;a de snrsuela
FRFDV.RIC
Avui,

de 1023,

25

tarda. a les 430.

EL AS
1)ema. ti JI lic. :21)
tarda i ad,
LA ALS4CÍACIA
LA fi-, on-re rz ia
rlaa, grain exil
Josep Ramos Marina 1 Jaoint Guerrero. ova-

elno pra n
sw;

i

1 Ag

oomeanyla de eorrtedia
GUELL - TUDELA - ASQUERiN0 - OORTZS
(Tele(on 4134 Al

e.-.34-344-xteweese,-..4-7..e»»se

thaneores_ larda, a les
cine. 11,11111i, pl n 111), :
LA MALA LEY
Nil, a bes deu , popular, fun
rió si pa iltlZ,ISJlt pol Foment
do la Sabaltirtit, a benefici
tb. la S p ort.) trInvalidosa
Penstons.
LOS POLLOS BIEN

PALAU DE La Ctstarearoartaina
flilnocros. 'st 'sindel -

xlstosissim v,.dot La nqls
de/ taxi a r. xt laisiva 5, 'rel
esposos De
;Ir!

lm:

Pala rie.grl

›e'eekle-le."-}e-4444.e.4-.9.4+114.4.3e

(-:. ran "[catre Comtal i

tiran Cinema Bohemia e4.
Nvut dltneeres . tarda I bit. _ Pro
es:libes mtraordtnari s • Grans ents N'e
a pa-u Milla entulea . Amor 1 Orate «1
Ir coniCilia El meter: EIntcressant
el einedra•
alta Oestle negrea;
nia . El valor d'una Mina 1 la rotos
sal pel Larula 111“,rt n 4 , P9 4001
111,1,5 . MAMA ANTONIETA.
1 , 10 111100 5 . rlanS r,arenor1 . L'häbit Una ddna i Näu

e
#44,4,-?-04,1144~.44+64-34.62,4,-S

l'alaco. Cine

e

GRAN BALO CC MODA

tos,
Los últimos rosales

4
C.O•444•340.4->S4444-64-1444.T.reCt

.444444444+~~0.044

Divendres, nit , estrena de la

I, 1, 53
MalelnleelaIMMIM

EDLN CO N CERT

Divendres, colo ssal estrena!
creació

nri TI 3 1 C -

Asalto, 12. — Prepietari;
Ira 1 e' Fan:).
aris-

PROGFLhalES 5ELECTES
.s y ln . tlimeeref . tarda u OIL __ La
pel.lirula reuma Amar a aitals; la
comedia El pintor; et einedrama
El valor d'una desa; lanteressam
Ocella negras rl rolnssal
arana L'anatema del coa pel e51,bre 01 1111411 ä Si 1: 11.1:Lona
Denle. 111)011S , grano programes.
CINC E5THENE5'll

d t ' guina rbruica en tros a p -

larda. al rnagatzent Unió '3Iusi-

r:i: E,panyola. 1 i 3. Portal de
RSAAL:4
2
;Atascan:al-1c saLo

4444444++.4-944~4,-~te

de

...0

(lo tirita:la. 37

(5

5) MAEGARIDA EiSHER. _ PliEL'sl

D inn m

di,n;;vj

4)(,s, FILL DE ?A'Jt. IZABAL

Z.xit

I CINEMA NOU

nr
,--re+Ceg-1-94.144efe-e-e4,4,13+34

_Teatre Nou.

Notables quinteto JOIIDA i trin
TOHRENTS. _ Aaut , dtmeere.s . lo.
eArtMeS! Que IIMOCealS .901) als ma
p ita!, per l'enel.iati p ra ENID DEN•
NET ("Pros-nana ,11dria n - a Finte! resana errIUSIVa „"uaut,,ont • . JOC3
olfioplcs . ami) Iota els ESPOR T5
del ir.dn : la me. interesara 1 ea- ..
nasa per als tspormes veritablii 1.momEal: El Hop do la mantas "Z
nya; Mes temut que al atora co- i.)
Ir:1,7a _ Hernia Mons . Gran exclu• vl..,
A
eiva - El dirnoni arnb faldillas . per 4

—

Satz

+4-teeteteepez,->exe.„4-4.K44-

'S

Lente.

ions ids celebra', artistes

de Sant Bartolome i iss
n - F - 9 tai dly P ic are/Ya Ranny Carden SCULPTURES un/ANTES ,1,1
1111;li r, Maya et Airar afilio Obrar i Ballet Sascha ettraowa. V1,1
Fu,9, • F bn9 1119;:ifir. dala- a

rzE LLER

1 COMIENTS.

Empar Saus, Tana Lluró,
Frederic Caba116 i Rafe)

6r1",11. Sr! .1,
.1.a 1 . 311101n1/113 Carlea /X o la

romponyia de g emela de
FREDERIC CABALLE
dinierros. 21

ninb
deis. romfer!j›;4",, znny Davies, pianista. i
Pau Caaas, v:ol.luncelista
Dios 0. 15. 19 t 23 de maig
Abonament a l'.1.dramistració
del Oran Teatre del Liceu, de
10 a I dei malf, de 4 a 7 tarda
i de 9 a 11 del vespre.
Als alifmats a l'Ultima tempia
rada d'opera els seran rasarvadrs Purs locanlats fina al
dia 1 de M.1;2. E/s abonats a
liitlitna seri, 'le concerts de
l'Orquestra Pau Casals L'Aran
tire!, preferent a triar localitats

26 d'abril,

1. -tira Meslra del erncre

El gato montés
Barcelona. NO. i

0E,7,WESTRA PAU CASALS

BANOLA3 ASTI

Frederic Cs.:sanó

Companym d'opereta i sursuela. Direccki. Ferran Valle-jo i
Francesa Vidal. M'U I, dimecres,
tarda, a dos guatas de cine. I,
la sarsuela en un acte, El cabo
primero.
La preciosa sarsuela th a l .‘ .d.-rmans Quintero, La

Citecerts de Primavora
grans audircehr dlsa sifilfönlques

Els celebre, g•mnastas

senyors Josep liamos Mart In i Guerrero . Ovaeions als colebrats artistes
Empar Saus, Tana 'Juró,

urim Qpnvire

ieP're

notable manipulador
ti; ran
d..9 la ha:la dansarina
CARMELITA SEVILLA

TYATRE N DU

Denla,

108

4

JONEIZMPOW313/Mae-

per Carme !borra, Laura e
Pininos i alares elentents
principals de la companyia

.C.0mCEr.riS

:

OLIVARES

DIVENDRES 27

fiE iEMLLE3

e

cid de notables pel.tfcules x
Les colossals atraca:0ns' 4;

S'estrenara al
PRINCIPAL P.ALACE

i allres.

Granvia Layriana (.prop la
Plaça de l'Angel . Avui. Tota
dona, per Viole/ Iferning, del
Pro g rama Apirta e s)) o cial. Llul.
ta de perioc/istea, rsplt• ndtda romi' d l a 4 , i 1' mi National Cirrail_ L'homo que es va casar
amb la seva dona, b e l gr,,,I ar
k 3lit .i. ti; La «gotease.-tisaErn
ta de Kildoran, p , r Constar:ea
Binney, 1 Gas perillas, cómica.

CIIVENDRES 27

4

ella,

elni-~~444444.44.00.*

Sestrenara al
PRINCIPAL PALACE
el

L'opereta bufa

dol ¡riostra
Gilbert

Reina Victoria, de Madrid

44444444444+.4444~~»

nent t'atrito Maria Morera, SO-

Wunumental -Padró- Walkiria

featre

PRADERAS

Gran
e l ¿arree Consell directiu de
..) .,rt Protectora de l'Ensenyantenint en Compte que a
1'.tadrid hi ha nombre aufii. per constituir la Comisd . s l acorda delegar als soes
seln
r-• vnent. dia 24, tindrà lloc
.ferencia del Curset pee-

1 Pr1ncipal Paiac

TIVOLI

Clarfs, 15
Ha estat malt ben rabuda pels asst. C:a,5 de la Cambra de la Propietat
Urbana pel palie en general, la
iciplantació, a les oficinas de la dita entat. de la Borsa de la Proa la qual diàriament acudeix
c7C'Cut nombre de voladora i coasad -N per fer importants transeFu les esmentades oficinas es
reglamento i alineo detalla,

0.64644444+fteee+te+etesen

rÀ[i

Catarros, Retratista, BronquIlls, tren
Diques, es curen rapIdament ene

TII l'Elixir Caminad Climent.

1:1I'da,

TA TERRA i GENTE BIEN.
Es depilan la 'rtuiltiat)muuiaa.

011444444~44444.0.4444.4 4

L'opereta bufa

del mestre
Gilbert,

ranot,Perr7uff.
..;.H 2
. A. Tarda, a dos quarts
di . catara, Itd, 5 /Ch del/ PrebelliaCiÓ de les nido gentils artastes i ets mdlors números de
variotats. Cada dia, de set a
Aperitif
d o o quarts de non:
aaa‘
g a le ir gal nt Foytio.
d'una a guatee mati, Gran T51bar:n

ainerica. Tzigans "Fin-

dr.11.
n•••nn••n•...c......ezzap

E. S.} P(..) R TS -

Frorwi Princi211 Palace
A y o,, di/narres, tarda, a un
guart de cine. Dos grandiosos
parid, de pilota a cistella. Nit,
a un qOali'l ti sitar Pns extratirtimaras parid. PI mat a r, a pala.

Chistu i Arrarte 1 1 .11 1 1'd tramegui i Quintan a II. segon parit, codoild Ff,,..rrenechea i Lasa 4,m1ra Diascoaga u loharo.
esounimmagn

_DIVEPSOS
liara

FESTES de la ÜAUSA
CATWINA
Esbart Foilticra Cstaiunya
da,', 29 ahr,1, 1 3 a 1 7 tii,iag
Frontó Comtal,
Rosselló, 219

LA PUTIL,TETTAT

"•8

Dimecres 25 d'abril de lb

1.-ILVY.

g......ffleseals11111.1a.M.1211,121Md11.111.a.11:11.2.21.1.1.11.11111112r1=11r-11124M........11.11111M1

emmaemscomoln

e

ab*

EI que

ha d'ala

st‘

notar ad seu B1
A BARCELONA, entre altres Ilibreries importado
reparteixen de franc l'ultirn catäleg illustrat de les
obres recentment publicades per la COMPANYIA
ANÓNIMA CAi-PE les següents

de 64

e

•

.ez.4.4,
.

J. B. Aragonbs. Provença, 202,
Salvador I3ahra, Canuda, 45.
Agustí Bosch, Ronda Universitat, 5.
Centre Encielopédic de Cultura, Menéndez Pe.i
layo, 130.
Bloud L Clay, Bruoh, 35.
Salvador Bonavia, Tapincria, 13.
F. Carrogg,io, Bruch, 30, pral.
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