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ANCOMUNITATS

No diem el fracàs de la Mancomunitat, en singular, perquè
ueeta es la Mancomunitat de Catalunya, sinó el fracàs de. les
coniunitats, en plural, o sigui de la fórmula per la qua) el
'ret del dia LS du desembre de l'any 1913 autoritzà la conz
organismo.; superprovincials.
-ió
La Mancomunitat de Catalunya, en la seva actuació, reada fina al moment de constituir-se la nova Mancomunitat,
jet una feina que cadascú podrà (melificar corn vulgui, però
ha estat positiva i eficaç. Si el propòsit del Decret dc l'any
3 s'hagués eircumecrit al cas de Catalunya, no parlaríem de
Se. Havent-se proposat d'estendre per tot el territori de
taz espanyol un teixit de Mancomunitats provincials i no
ent-se'n fundat mes que una, cal reconixer que, en el seu
e: general, la fórmula no ha reexit. I encara en el cas de
talunya cal tsnir en compte que la Mancomunitat nomás ha
iert fins avui funcions de. caràcter provincial, és a dir, fonper les Diputacions catalanes o que aquestes
ts
havien encara utilitzat. Les delegacions, que eren el motiu
:al de la seva existencia i que havien de portar a l'otesanisregional una part de lea funciona de l'Estat central, no han
'bel: a venir. Vindran ara o més tard? El senyor Sala, que
a de Madrid, potser portará alguna impressió sobre aquest

ble.ma.
Des del punt de mira de l'estricte regionalisme, les Itincoitats provincials no poden ésser una solució, perquè estan
zdes precisament en les provineies modernas, que represenla fragmentació i la mort oficial de les valles regions. La
CIÓ natural seria, en el camp limitat del regionalisme, el
ema de les Diputacions úniques regionals, amb la conset desaparició de les provincies creadas en el passat segle.
subsistencia de la provincia, amb el dret dc separar-se de la
comunitat, com . avui succeeix, és causa de la insstabilitat
'organisme superprovincial.
Ara mateix Estan produint-se a Catalunya alguna fets no.es. La Mancomunitat será tan constitucional cona vulgui el
vor Sala. Diguem. de passada, que, en aquestas hores, la
estitucionalitat és un detall una mica secundari. Per?' mentre
sniyor Sala proclama la constitucionalitat perfecta de In Mannumitat de Catalunya, la Diputació governativa Ileydatana
ee al Directori en informe a propòsit del problema de l'orazació regional, on demana la creació d'una regió novella,
liada per la provincia actual de Lleyda, amb l'eventual efeiza de les terres de Fraga i de la Ribagorça, pertnnyents a
e3 pnvincies aragoneses. I es evident que la crcació d'una Ce/ah:era occidental desfaria la unitat territorial de l'antic Priue' de Catalunea, que éš el mateix de la Mancomunitat.
D'alt a banda, a la Diputació governativa de Girona s'ha
2t de la conveniencia de continuar dins la Mancomunitat
'nria o de separar-ee'n. En la sessió de dissabte passat hi
dte sazone, cns diaca, una discussió vivissima, peses no
ribn a cap acord. Una poninicia loa designada per tal que
-cnei un dictamen.
Podem dir, dones, que Estil plantcjat el problema de la sublacia o dissolució de la Mancomunitat de Catalunya, encara
2,quest, problema no hugi d'ésser resolt tot segun.
Si, coto sembla, la majoria de les Diputacions de l'Estat
lustren hostils a mancomunar-se regionalment, la situació
les excepcions, i més encara la d'una excepció singular, seria

tras dificil.
Poden venir, és clar, canvis d'orientació. Mentrestant epa'x el iracas de la fórmula mancomunal inventada pel senyor
ura i aplicada pel senyor Dato. 1 aquest fracas. confirrnat
l'esp2ctacie que en aquests darrers meso:: han donat les proejes, representa el fracàs del regionalisme. Resulta, en efecl'interès de provincia és actualment més fort, en molts
, que el sentiment anomenat regional.

onverses filo - RECONE1XEMENT
1:::)(1-1Licrr
lógiques
', y lo reconocido que estoy a

cc inpañeros de Consejo..." Ilauria
tolt alemana: de pretendre que

eadactor s'adones de la falta de

! unió que enclou aquest passatge

satisfecho a mis compañeros)
tr actat d esmenar-la. Pera hom
dret a esperar que no caigués

ltrror de traduir lo satisfecho y
mocido que estoy per el satisfct
'OcaH cijas que estic. Sella dubte
essent el .,ubjecte femeni, resliagués dit lo satisfecha y lo
oeida quc estoy. el traductor hanen catala, el satispta i el recoia que estic, adjunci:i absurda de
¿de el a un adjectiu femeni de qué
,,a remen exernples ei le,
catalanes. Ja diguerem, en asfa pc,c un cas daquesta coas: que quan darrera larticic /0
, Y91 usa un adjectiu que es teje' un substantiu o pronom i es
tib le per tant de revestir la fortair.a. el lo s'In de traduir pa
Posp esant-se ladjectiu al verb:
w ie de salisfet, etc.
dir que cuando se acepte
tión és tradait met a mot per
faceepti la dimissió. 1 aci ser".a
d'allanar massa de pretendre que
4dureor gires el subjuntiu espa(«tet,) pel futur c.atalä (acclNe en aquest ces 5 indubtapre ferible al present de sub(ar eepti); quan s'acede/ara la
O, encara millar: quan la
icr tl acecinada...
Cl

P. Abre

Traduirn literalment aquestes primeros paran:es d'una Reial ordre del 23
de iebrer:
"El Govern presta una especia! atencié a la erial Mdustrial. e:s efectes de
la qual c a mencen d'accentuar-se en importan:3 branques de la produció nacional..."
Es ccnvenient que aquests mots vagin continguts en una disixts:c s o de:
Govern. Eins ara velen] que les caposicions i instäncies de les enti . ats ecenúmiques destinaveu un espai consiee . ahle a exposar i demostrar l'exi,n tencia de la cr'si. D'ara enclavan', al
més no, podran estalv:ar-se aquesta
feina. El Govern rtconeix la crisi inse'r! preocupa.
dustrial i
veritat es que aquesta prencuve
d'era.
En el célebre mapack, nu
nifest ele 13 de setembre ja es parlava
Harem/1cm de qüestions econäiniques,
de moneda d e preciada, de trictats de
cunero etc.. blasmant duratnent, com
n'era mereixedora, l'acluació dels Governs anterior,.
Segurament que en la pràctica, si
no s'han trobat remes més eficaeos
que l'estipulació del tractat de comer, amb itära i la no denAncia del
concertar amb Franca. no es pot atribuir a manca de desig dels militar, que
ara manen. 'Car quan la seva actua-

ció es pot esparedir Hit:remen, els beneficis que porta a la indústria
evidents, com ho prova la Reial ordre
de la qual n'Itera extret les primeree
paraules, destinada a obrir una informanió sobre la vida de les inclfiatries
i de la crisi que les afecta, una de
les obres primiseres del senyor Aunes

en el seu nou arree i prova
dal MOft ala prenwl aencst ¡ore.

ala
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HAGAS DE LES

Deia torigiial espanyol: *Cuando
zt Pte la dimiitm, Is diré lo ea-

tor! no ha trobat en cap

BELGICA

La Política
EN LERROUX 11,1 FET ANYS
El Progreso dahir dedica un llarg
editorial per fer saber als tras Ilegidors que el senyor Lerreux äo emplea saltantes anys.

CLAUSURA
Jornal a ¿tse,. elintsurada fentital
Escut Emporita, de La BisbaL
CANV1 DE Nalf
LI Centre Republica Radical, de
Gwooliers, ha decida adoptar en e/I-

LI

blicana.
L'ESPERIT PUBLIC

Alud aquest epigruf, La Ce'crespo,deuda tic España confesad, en a» artsc:e eaoriul, lacioaci4 del Directori,
ar,ibant a tu següent conclusió:
"Ilay que hacer opinión. Y no se
puede formar más que agitando el el.
piritu público pur medio de activas
propagandas en que se pronuncien los
mis contrapuestos criterios. En torito
de ellos se constituirän núcleos le
fuerzas vivas, sean partidos organizados o simplemente poderosos sectores
de elementos dispuestos a intervenir en
la vida pública directamente, con perseverancia y por móviles altruistas.
Para que esa rémoción del espiiitu
público pueda hacerse es conveniente
restablecer la libertad de opinar y restaurar el derecho de reunión, siempre

dentro de Las mäs estrictas normas legales y para fines primordialmente
patrióticos."
LA LLE! DADmarsmaclo LOCAL.
Persones arrnsodes de Madrid donen
cota a segura ira pr3sima prounalgach;
del IcAt so.5te Kgins local, que havia
de surtir dilasus paisat.
Amb oquest motiu, enfielen per Madrid

importaras perronidgcs de la

U. 31. N., els qua): s'atribucircis la
reforma del primitiu projecte en alpins
sembla, pera, que el senyor
Calvo Sotelo (asegura que la primitiva
rcdoccid ha estat essenciattnent, i fins
CS

el detall, (aceptada.

L'AJUATAMENT DE VICI1
El delegat governatiu dn Vich, scnyor Antoni Morillo, 1.3 descituit YAfuntament d'aquella cimas.

• ••

llom din que els que integren el non
Ajuntament perlanyen a les reng/eres
dcl mellisme, i que cl selvas bisbc,
doctor Muñoz, els potegeis paternalnrent.
L'ACTUALITAT AL IIIA,RROC
Relallon de El Correo Catalán
dahir:
":N;uestra patriotismo es bien probado. No somos alarmistas; nos dura.
ten era el alma. como propias, las desdichas de la Nuion. y quisiéramos que

ésta P.11 el Concierto de las potencias
volviese a ocupar el rango que perdiera por culpa de los malos Gobiernos. Pera ahora más que de notas
sentimentales nos parece que habría de
tratarse de buscar solucion
a un problema en el que està TiV3mente interesado todo cl país. El Directorio prometió que así lo haría y,
sin duda, habrá tropezado con dificultades, cuyo alcance no conocemos,
cuando a pesar del tiempo transcurrido
todavía no ha podido ver realizados los
propósitos que acariciara al escalar el
Poder."

El

mateix diari

publica, sola l'en-

capçalament de "Falsa alarma", aprest

sola:
"En la Presidencia han facilitado una
nota a la Prensa, según la cual son
fantásticos los rumores referentes a
graves contratiempos en Africa.
La cosa pudo scr peor. Y no es
justa ni petriótico alarmar a la nacida
por el hecho de que los moros vengan
demostrando, desde hace U1103 días,
mayor acometividad.
Por fortuna las !ropas españolas han
repelido heroicamente las agresiones,
de suerte que han podido realizarse loe

aprovisionamientos."
L'ESTATUA D'EN CASANOVA.

A causa d'haaer-se installot una tasen
al V011011i de l'estatua del conceller
Rafel Casanova, ¡'han fet nfolts
conuniaris, soasara el./ ca traclava
de fcr cicsapari•ixer l'estatua.
Per ase -oir aqueas supasii.r,
dia ha Iliurat la seglient nota oficiosa:
"Amb nimio de Al claveguera que
es construrix a la Ronda da Sant Pese,
es fan bantú uns poras Per al reconeixement dels foaatnents de ¡ 'estatua n le
Casanova, per si caiguis reformar-los.
A almea inic ob jacte °Elegir la tasca
que s'lla collocot al volt de l'estatua."

LA SITUACIÓ A EUROPA
Lis relacione franeo-beltant.
que* mIlloren. La derrote Iletra
de Illaedonald a U. Palmaré
fa *operar el peinan' errantemeni de bolee lee dIferanolee.
El cardenal Illeeeler ha &draga,' una pastoral al oler9a1 belpa, m'emanan{ tranquIMISet I
reeielänela, 1 que sal, menee
Alemanya no miel, ealvarree
Pido Per» /1114Janal

DE li ngICI

C1181

poi neutro orivtat

NOVA

da...u/a /a denoracinuciii d'Unid Repu-

111019111

Isepoolabl)

inar9.
La caiguda del ministeri
Theunis es ira fast que no ha-de
sol prende° naitgú. Aquest fet
d'ordre polen: no es mes que
1111

episodi de la profunda cris'

daqueet pais. Aquesta crisi es
manifesta exteriorment en una
batalla entre frantefils i gernianefilse A sota, pere, hi ha
111ä3. Bèlgica es la frontera de
dues reces. Ele t'amenes no sean
mies que una avautada dol germantente. Ele valone, alón

l'a-

vaneada de la llatinitat de tirano, en el cas que Fratto,
que s'enldn astil por Freno. Sigui un país Hall. Aqueeta frontera forma un aiguabarreig. La
nostra époee, que de una cosa
insegura. voieiadisea, primitiva
i plena d'emociona, es complau
agitont, no sola l'aiguabarreig
sinó hole g les artificiositate d'aquest n'ene
TM!" reeordarä que aquesla es hai segona crisi del gabinet l'hemos. La primera fott
provocada fiel problema de la
flamenquitzneiti de la Universitat de Gane El senyor Theunis fou derroeitt. al Sena/ perqub sso volgue acceptar la tesi
dele flamingante. Despres de
setze clics de erial moatudieeima, es lortiä a eneerregar de la
presidencia del Cense(' de Ministres despres d'haver acceplat
la förniula Nolf, això es, el
compromfs de donar a la !lengua flamenca els mateixoe
tiren qvie e la Ilengua francesa
a la Universeet de Gante
Minieteri ene Ple aquesta
neasie forme Theunis fou, Pll
realitat. dretiet a areentuat,
grat la seva aparieeria de concentrar/leí eentrista. Theunie, de
Ist, pogue enmplar des d'aquel'
día amb leajnt. di retolieisme
del país, altear:lee (Id d'ajtat,
dele flamingants, o sigui dele
germaneifils.
1 d'aqui n'ha vingut Enfebllment creixent del elinisteri. i
finahnent la eeva tnort. Les
agencies telegrefiques no han
eessuit pase naturalment, en
detall. el que podrlem anomenar el calvan de Thennie. En
eferte. nnuest b01-11P. que ronde: m:1 de la resolurie del problema de la Universitat de Gnitt
semblava " una solució polltioa
nvional. es trobis ami) un M inisteri que no era TID'3 Mar la
rPilurr I d miera g amiea dri la inenerible litsUs tie est e es oi t reí te,
Thenní e . (Ille era la
per-partidista. es 'robe entre
el e jocs de flamen cs i valona
entre cl regateie; partidista de
lote , i l'ex-primer ministre: ene
tunea de goverene per sobre
dele pregenenes dolo partife. no
pegue Ter mes aun reinvertir la
prissíe del Gevern rimel un traete 11 tiren 1 es q uerra, ara ami'
ele une. ara amb els altre.
d'anueeta minera la vida del
Ministeri no foil mesa que un expediert per retardar la seva
mert. La qual cosa ara ha vmgut.
17n MinIsteri atxf pot arme re_
solera i em ara. les qiieetions
interiors d'un petit país. pere
ne te res de í sirany que hagi
Hit fulmina:amen! I lavant 'le la
magnitud i la complicació de la
polltira internacional en que es
tetaba Hetaira desprds de la pata.
Thennis que entrà a l'aventura
ale l'orupeebe de la Rhur "acequie
donit als flamenes falos les segin : el:ato al exit—sehretet d'exit

orooffinir -- ha pogot ro_
sietir ri le mnrateria del sucres. SI l'operaeie litigues nonat
une brillante reeultnts Peone,mies, si el frene belga n'hagues
cenit una bona intereie de viendo, si la segureta! militar
del pnfs s'hagnits enterte, ola
flarnenee «llameen eonformat a
les oían/ale. peine el fet es que
ha p etat tot el co»trari.
Per altra part, el trägic neohament del septuntieme a la
Ruhr, ha donat un eop mortal a

les illusions d'expansió evidentment imperialistas deis valonas.
Ele belgues, que eón ele primitele ereadors del separatisme,
no molament toparen, m'en ei
moviment marleva, ernh Anglatorra — 1 ahrb em una enea que
Belgica no s'ho pot permetre —
sine amb Prensa, teta vetada
que aquests dos paltos tenen
Idees eonlradictbrlea sobre el
que Barres en dele el s gent ani
Rin". Franela en aquella berma

volia tot el qua pretenin BMidea 1 eent cocee nula. Vinguda
la faite del moviment general idta de franca preponderkoola

francesa, Bélgica es tire enrera,

pena no del tot perque deixés

raure en absolut les posibililats d'expansió que la descomposició d'Aiednanya podia donar
lloc al Rin. Fracueeat d'una manera trágica el moviment i liquidat per loiltom, les ales dels
Ilatinetzente de Brussetles
trencaren, 1 aixe, on realitat,
uní un moment a flamenca i valona davant del paper que fa
Belgita al Rin, i en el ferie
ola .1111iS ni ele nitres es pegueren donar per satisfets de, la
so ya obra . I dentuf el causament de la desorientació i el
manegament de la vida política
de Brusselles en aquest moviment.
Tot aixe ita sort il a la superficie <lavare del problema conexot de la convenció ec.onbmica
nmb Franea. Aquesta convenció
(Is cernment alguna cosa mes
que un traelot cte eemere net a
pela', pece 1111 arriba a ésser un
doeument de Zollverin anib
FUlOO'il. mcl meit rnenys. Es un
traelet de cemeee de dos runice,
de iltute pfirsnuea qua es rímelxen la flaca. Ele 'lamente no hi
han voleen saber t' y e i han votat
en contra. L'oposicie ha fet
mateix. I Theunis, trobant-se
davant d'una aliança DO explíciIn per?' real dele sorialistes I
dele reericals., deis gen-mentiras
i de Vandervelde, ha trinaba!. Sigui la que sigui la solució que
In dimiesió tingiti. serä un pegat en un baste. Bélgica no esta
mes que nt eomeneament de la
semi erial necional. Aquesta crisi, roen tants d'alterna problemes d'Europa . PR podría aturar
una Mira amb una tornada a la
prosperitat material. Perb la
prosperitat no es veu estilete.
Josep Pla

Full de dietari
•

LA VIDA PAGESA
1 -le estat unes hoces a pages, a casa
dilas pagesos autèntics. de:s que viven
de la terca i no tenen altra preocupació que el bestiar i les collites.
Sons veils ain.cs. En ia història dels
incoa primers anys. omplen, amb una
periecciú insuperable, el capital que
diu: "Iniciació a la vida pagesa."
Ida estas en llur carro os Ice anat
per primer eop tI 1.11 fruiterar i he collegue el goig de menjar pressecs tot
just abastats de la bracea. Es possible
que l'endemä hagi pagat aquest goig
amo una indigestió; no hi fa res. Les
diles experieucies sea Mes; les dues
són dagrair.
L'olor Jel lene. aquella olor tan viva, tan pree:sa, tan inoblidable, ha estat en la sera pallissa on l'he aspirat
per primera negada. Si de bona hora
les vatjues, les cahres, els cavalls, les
gallines, eis conills, els gossos i les
oques han entrat en l'erbita de les nieves coneixences i--dguern- ho MI—de
les nieves amistats, la porqué fa vinti-cinc anys clls ven donar-me la :nä
per arar a la cort i als estables.
Rieu? Ah. si. Ja entenc. Imagine,
que no cal un cora're extraordinari
per entrar en un estable. No. Efectivament; ni per entrar, ni per quedarPerú no parlo pas dc coratge. Si
retrec amb agraiment la me ya precoç
iniciada, en el tracte de les bestiales
domèstiques i de les leines pageses,
no As pas que velete fer la competencia a cap deis nombras(); llenes que
rabien artnalmen . la terca hispánica.
Vull. noméa. recordar qu a davant la
vida rural mal no m'he arrihat a comportar ami, lt trista gaucherie d'un
autentic "fill de pis".

Carlee doldeella
13~....~1.1•11n333

La noia maca americana
La eelebritat obtinguda per mitjà de
la bellesa hauria d'Esser la mes ambicionada per una dona, pecó segons el
que conta el "Daily Chronicle" no és
d'aquest parer una bellissima noia
americana.
La senyoreta Edith P. vence en un
ran concurs de bellesa a Miau de
l'Ohio (E. U) amb el desengany de
moltes altres concurrents i amb len'
vejo de non decimes parts del men
Cerned. Però el di. del ate trionaf
fou per Na Edith l'altim dia de la
aeva pau familiar. Ileu's act el que escrita SUS maulea:
"En un mes he rebut 3.7i8 ofertes
de maniaca Entre ele 111,111 prom.

C IS E M
El armadora fervents del cinema sea infinita: mete troba
entre les elasses altes, entre les
eilaeSes mitges, entre el poble
i tina entre intellectuals. Les
persones a les quals el cinema
és cosa indiferent, són ~tuses. La gent enemiga d'aquest
admirable especlacle som avui
dia gent encara miss escassa:
gairebe no cornptem — i mes
ans valdria callar davant de la

gairebé unanimitat cinematbfi-

la que no pas aventurar el ridicul d'una oposició temeräria.
No ens queda ni tan sols el recurs die snobisme, recusa de
complatire'ns en aquest paper
distingit que representen o solen representar les minories
que van contra el corrent; no
ens resta aquest recusa del
snobisme porque, ara cona ara,
ele enemice del cinema solem
esser alhora enemics de l'afeolactó, i, si res bi ha a la vida
de basquejadorament, afectat,
ultra el cinema, da segurament
el snobisme.
Si en lloc datasen quatre gata
els contraria del cinema i mulleseis aterradores els seus partidaris, es dones el cas d'estar
els contraria i els fervorosos
del cinema en proporche un xic
mes equilibrada, tal vegada podria esclatar un dia qualsevol
la pugna entre les dues tend'incite:. Ales/lores veurfem la
gent apaesionar-ee eta conten .o
en pro; ja en els cenacles, ja
en familia, o qui sap si all bell
mig dcci carrer, o be tot viatjant; o a l'hora del te; si a mà
ve, en l'intermedi teatral; probablement en teta ocasió i a
pretext de qualsevol futesa.
Perquè, no cal dir que la cosa
seria per apassionar. Els diaria i revistes entaularien polemiques, la crítica es dividiría i potser s'eixeriviria; el cinema seria el tema de nombro:me conferencies doctissimes
que soldrien acabar malament;
sortirien tesis, antítesis i leoeles enginyoees en pro i ets
contra, des guata derivarien tal
segada envere la sociologia, la
filosofia, la psicologia. la metafieica; esdevindria que la bibliografia tan nombrosa del ei-

nema, passaria de l'actual peehile de les pentinadores al päblic dele catedräties alemanys,
i en Roe d'ésser una bibliogra-.
fia setmanal 1 esearranCida
com de pnblicació espnrtiva,
seria una bibliografía abundoea 1 luxosa g oal la de la me-

dicina.

Al:1, 1s p e probable; es a
dir. que hi ha 'maltee probabi.
Mates nue lee coses passessin
sial. No es pot pes dir, però,
que totes les probabilitats—el
que se'n dita totes en absolut—
abonin la suposieiti d'una pugna en pro i en contra el cinema si de cae es produis un
acreixement en el nombre dels
contraris del film. Ni ha almenys una probabilitat d'acord
entre els partidaria i els contraríe, una probabilitat a ter
valer, una probabilitat que
hom destriza del ¡leo topament
que ara per ara s'hagi pogut
proteje entra ele (platee inaclaplats i Pallan deis adaptats
l'espeetaree de la fotografia
movinientada. Aquests canten
en mies magistrals. prenyades
d'entoeie, les eirrellene í es de
l'ad de la pantalla; tot just si
fan una objeceid atinada piessavolant rolara ets fite raerinelons. convenchenals o estepide. Els infeliços contraríe
del cinema, d'altra banda, l'abominen nmb accents de menyserren olempie; nombs transigeixen amb els eseassns fifins
que no siguin estúpida, ni convencionals ni earrinelons. Por

dents hi ha homes de totes les condiciens: mitioneris, savia, cirahotes, industrials, comerciants, jugadors de bi-

llar, enginyers, salta-taulells i fin% i tot
periodistes; totes les professions imaginables, dones, i també !lomea de totes
les reces, entre les guata hi ha groes i
negres.
Molts de minyons han deixat per mi
llar promeea. Soc causa de multes de
desgräcies, ¿'actes de desesperació, de
qüestions tense fi. Peris el de
tot alzó, em toca directament a me
puix que el meu propi promès—ai
las!--an'ha debute Era massa celebre
m ha tornas la partida de casament,
per erumullerar-se antb una altea menys
maca que jo."
VIII ad can una de lea noies
felie, ~lmacas del atan nom no
eed de la aova hallen 1 de la uva
tanta.

manera que, suprimint aqueo.
tes categories estultes que res
púdico els partidaris i els cona
trans
i del cinema, l'acord per,
fecte seria un fet. No pbstant,
en lloc de deixar produie aquest
fet hom constata la conminen o
ea dele uns i dele nitres CII

deixar que es produeixi atinen
altre fel, no menys digne de
consideració, de pleitee-se mil -u
tuament els parlitlaris i ola
contrates del cinema per das
munt de llur nas respecte', o
per damunt l'espatlla, ço que
es una manera elässica do guaje
ter les coses baixes i reputsie
ves.

Aquesta manera de discerrer
es molt freqüent en les terres
assolellades. i els re gid/31s que
en davallen sen dele mes die
vertite, un dele principals en-,
cisos d'aquestes torres d'epoe
pela, sobrelot per a aquelles
persones que saben prendre
una bona llotgeta en aquest
vivissim espeencle. Per motea
d'aquest guaitar per damunt
del p es, Atenes l'ensa y a ele
setas exercits 1 els exercits dels
seus anal,: al &mitin de Sparta. Per causa d'aquest escopir
pe] cantó deis queixals tan boa
punt passava el enntraopinent,
els "capuletos" i els "montes.'
ros" s'arrencaven les ereilen,
els "narcos" i els , "endells"
s'entredevoraven i PIS "licaís-.
tes" i "cruzatlos" frien mes
bestieses que tots plegats els
eseenaristes de cinema del mönt
Es de suposar, dones. quo
un cinema sense carrinclone.
mies, ni estupideses, ni C0/1V3M-1
cionatlismes. ni novelles, drae
mes, comeaies ni tragediee
adaptades; ami; un minen de
teatralisme i un niäxim d'actualilats viatges, i (lene-ene
cid de curiositats inaccessibles
a l'esguard de la gent; un cinema on abundessin els bond
filme pallassistes, on la quina-.
Ita trobSe, dijous i diumengese
a la tarda, l'espectacle enorme.
inent captivastor que el cinema
permet d'oferir a da laminada. es
de suposar que un tal cinema
seria estimat pels "narres" i
pels "cadena" de la einematoe
gratia, i mime no tindria ree
a dir.
De totes enumeres els enemies

del cinema moliera no meren;
Pils fins a trencen %Mimes a
iavor nostre concepte äel
cinema. Tal eum estan les Co-,
ses ja estan be, i el volee contradir-he seria Asuste Ens
s 'estibia fine i tot veure un costat interessant en e'admiració
unànime e/11'el'S aquest art de
la novella sentimentaliela u
epilSplica per entregues. La ine
tegraciú deis intellectuals
aquesta adruiracie pot produir
la revitalla d'una beata me extinta, una dc les n'es interes-a
sants, tan intereseant cela
l'acrobàcia, el malabaresine,
presudigitacie: volem dir l'a rt
de fer veure el blanc com si
los negre, ço que els ciclops,
aquella raea gairebe divina que
la Llegenda col-loca en la mi.
tiea Atlentida, anomenava -ase,
(le. cercar tres peus al garet
Les revistes d'art d'avantguarda ja han inicial, fa anys
rece de Parts"-tels 1
continuen dese/me:llene mime
ra que 'Mancillando", prodigio-,
sa literatura glossadora i cri.
tina del cinema — que és cosa
enamoradora —. La sublibeint
(que sol anar tan escasea) tu i
es a dejo; la profunditat ideo-'
lògica, insospitadame nt espese
ea; la ironia... Deu tete dé; el
sentiment de la vida moderna,
el panteixar del temps, a gavadals; tot el bo i tadler de
l'espiritualitat hiperestestaaa
delquests temps, tan moderna
que no n'hi ha de mes 11104
hi es a desdir.
Series, ten
Aquesta literatura, per& malgrat iCI molt rumiar de l'autor,
malgrat les continues petisades noves que l'animen, te un
sol inconvenient, el qual Ii fa
segurament algun mal: aves-.
la literatura meravellosa, uns
minuts abans de fer adornim,
ja ha caigut de les mans!...
Ites: es aixi, i aix( he harem
d'emplee..

Nosaltres, dones, els onerosos
del cinema modem, sotem pel
cinema modern, tant sl hom el
dignifica coxis si hom no el dignitica; votem pele panagiristes del cinema, pel general
Obregon i porque Deu ens tima
vida i aalut per poder-bi ile
Ør cubres, eosa urk eos gr.%
*ea
•
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ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI

Reparada Pi Mauri, de 86 anys,
43. segon, al cementiri del Sudsidua. del carrer Enric Granados,
Josepa Jové Bruqué, dc 75 anys,
Oest. A un quart d'onze.
soltera, del Passatge Mercader 4 i 6.
A les deu.
Joan Rivas Torcents, de 19 anys,
del carrer de Canvis ells„ 13, al
cementMi del •Sud -Oest. A les leu.
Josep Jansa Arnigas, de So anys,
casar, del carrer de Pegas. 7, al
cementiri de fEst. A les onze.
Soledat Dulcet Royo, de 35 anys.
casada, del carrer Ende Granados,
núemro 155, primer, al cernentiri
del Sud-Oest. A un quart de deu.
Carp e Pérez Mach, de 7 0 anys,
a idua, del carrer de l'Encina, 25, al
cementiri de Sant Gervasi. A les
Or171.

Remei Palacios Tordera, de 7 0

anys. %Han, de l'Hospital de Lt Santa Creu al cementiri del Sud-Ocat.
A les den.
Sebastià Miralles Miralles, de 53
anys. Casal, del carrer d•Escudiiiers
Plancho, 8, quart, al cementiri del
Sml-Oett. A les deu.
Ruff Checa Checa, de 74 anys, casar, del carrer Aliga, 26, tercer, al
cementiri de Sans. A les deu.
Leopold Faneri Coy, de 60 anys,
casal, del carrer Vallespin, 92, se,
ron, al cementiri Ce( Sud-Ocst. A
dos quarts de den.
Clar aCalsina Arias, de 68 sayo,
casada, del carrer Goya, 14, segon,
al cementiri del Sud-Oest. A les
cicu.
• Angela Claramunt Oliva, de 66
'anys, vídua, del carrer Pujadas, t 83,
al cernentiri de Sant Andreu. A les
Vuit.
Francesc Rusificil Gilivert, del caz-•• Ter de la Muntanya, 37, al cementiri
del Sud-Oest. A les deu.
Ramona Sancho Garcia, ele 94
;1', ffeeS, sidlla, del carrer Roser, 76,
Zar, eementiri del Sud-Oest. A les

Zsgít.
Joan Fanquics Garcia, de 62 suyo,
7:casat, del carrer S.:uta Ainalia, 52,
aI- cementiri de l'Est. A les unze.
TARDA
• de 75
-j.2 ' Ventura López Pii
,tatrys-, del carril- Nínia, 10, al ce"•:auentiri Nou. A les dues.
rz, »sepa Ruiz Ribero, de Se any,
:Ud carrer de Verdi, 162. al cerner>
Vell. A dos quarts de quatre.
•
Pla Allau, de 21 anys, del
,..Lsiiirer de Riudarenes, 3, al cementiri
rts,.. goa. A les (matee.
Berra Bernat, de 59 anys,
.-la plaça Urquinaona,• 2, al cein i Nou. A les tres.
Garrido Peña. de 18
del torreu Ansia* Match, 93,

:)91 *le •
pusui1

di

n

dia 23 de febrer de 1924. /hui. a
dos quarts d'onze, a la Casa de Carnal.
Josepa Español Torroja. Dissabte, a dos quarts de deu del mati, a
Reus.

1 Nul.litats de mitimiti

monl. - Espectalitat
d'En .1. Sabanes Llelträn. procurador eclesihstic i ex-membre
del Tribunal Eclesiàstic de BarC e iona. (1m:salita de 4 a 6. Rato/Mi de Cataiunja, húmero 97.
CAMERA DE COMERÇ 1 NAVEGACIO DE BARCELONA
La Cambra de Comerç i Navegació
d'aquesa ciutat ha rebut una comunicació del cònsol general de Méxic, participant-li que, a comptar del dia 28 de
Icbrcr proppassat, sita declarat oficialment obert al matee internacional
el pon de Manzanillo. Col., situat a
la costa de fOceä Pacific de lesmental país.
Ila estat imposada a l'empresa del
teatre Victòria una multa de 5o0 pessetes per hacer acabat després de llora reg:amentaria.
EL GENERAL LOSSADA NO TE
RES QUE COMUNICAR
Ahir el governador no va rcbrc els
periodiste., per manca de noticies.
DOS IIOMES AIXAFATS FEL
TREN
De Vich comunicaren que al quitó:Itere 68 de la linia de Sant Joan
un tren va aixafar dos homes que dc
moment no van poder ésser identificato.
Trobant-se encara els cadàvers sobre la via, s'escaigué a passar un altre
tren que va buce de deturar-se fins
que els mona fosain rctirate.
, ------REGISTRE 1 DETENCIO
Ila ingressat a la presó a dispo.
sic:id del jutjat de les Drassanes, Joaguim Granen Casajuana, al qual se
li va ocupar una pistola marca "Giró" amb tres carregadors pleno, una
alba "Marte" amb carregador, dos
carnet , del Sindicat, un a num seu i
tul altrc al de Frederic Romero, unes
credencials de del -gat, diversos segells
de cotitzU6 i tulles clandestines.
La detenció, que va efectuar-se quan
el Granell pujava l terrat de la casa

on vio. Amilia, u, tercer, primera.
en donar-se compte que la policia ana-

va a practicar un registre a tasa seva,
eibeeix, segon unible, al propénit des.
brinar a qui pertanyia el paquet procedent de Castelló de la Plana que
anava consignat a Joaquim Granell i
va trobar-se en una agencia del cartee de la Princesa. L'esmentat palma
~tenia • fullee clandestino. • alguna

romers de lee qmJs• Portal 'al.
asaL *OS
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Cristalleries, Vaixelles. Joes
de rafi t lo. Rambla do Catalunya, número 13. Tel. 3612 A.
DENUNCIES
A instancia de Josepa Grao, han estat detingudes Sebastiana Amalla Moreno, Leonor Silva Amalla o Anoinia
Moreno Manzano, acusades d'haver
prcs a la denunciant una peça dc tela
de matalás, d'un botiga de Sant Gervasi
Guillem Vickerusleeim ha denuncat
a Ernest Soler, que li compra generes de seda per valor de 958 pessetes, donant-li en pagament un talé, de
la Caixa de Pensiono, el qual ha resultat fals.
Ro s end Doncel denunciat un comerciant que ha fugit scnse pagar-li
generes que li va vendre per valor de
to6.ren pessete.a.
Salvador Roma ha dentinciat un
advncat. cl qual. per mitja d'engams,
11 léti donar 1,3no pessetes per a defensar-li una causa, i se les queda
sense fer res.
Adria Alvarez ha denunciat que al
neu domicili del carrer dr Casanova..
15 hi han cntrat lladres. emportantsen robes i dinero, per valor de 3 00
pessetes.
reeredota, tu.n.nquiti$
c ratarres.
ersn1n , I..,
ruareistn
.•

olamcltt amb l'Elixir Comenta CLIMENT.

L'ASSOCIACIO D'AMICS DE
FRANCA
Aquesta Associació celebra diumenge p055at. a l'Hotel Ritz, l'anunciat
ball infantil de di s fresees. que va resultar m'Ir brifant i concorregut.
- Tamhe anuncia per al dia IR del
que snm. a la Sala Mozart , un contra
per furineatra de l'esmentada Assoeiaci6, dedlcat 3 l'immortal compositor
francés Massenet.
CONTRA I.FS CURSES DE
BRAUS
La Soeietat Protectora d'Animals
Piantes ha renni s un extres document
al president del Directori militar insistint en la seva demanda de tres menos encera, o sia eue s i gnin prohibidel
arreu d'Espanya i colónies les curses
de bruta
Potser ne recorda la S. P. d A P.
que les curses de braus i vedells fuereisen erren d'Eapanye i colònies els
honora indiscutibles de "finta nacional"

SORTIDA
La secció excursionista de l'Orfeó

Llevant de la Bareeloneta té anuneiat
per avui. ditnecres de Cendra. una ser. tida familiar a la fent de la Tenebrosa

(tenme de Saya Quia).- • -
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LLET DECOMISADA
Un inspector de provciments, secundat per dos vetcrinaris mun:cipals,
va decomisar ahir al mati, a la placa
d'Espanya, 370 litres dc llet que eslava en males condicions.

T

orada

MERCAT DE COTONS

14911
11Z30
)49
1458
1/9

Tasca aman« . .

Coral,. •

g

FUNERALS

Malee
1101411%

NO INISCRITII EN LA OOTITZA010
OFICIAL DE BARCELONA

F. Cremallera 4%.
TractIon 7% 1921. .
TrartIon preferente .
o. Retro> 6%. . .
s. T. Barcelona 6%.
G. E. ColODItzsel0 6%

•

Josep Asmarats Rovira. Morí el

cesa

1924

DE

Oregon

VALORS

4ICUA CAS E CIACTRICITAT

&

ama«.

sam.
r=4

4310
4300

4190
19,500

lees.

100'04
073'00
106'16

Anien11111
Itra911

80'00
3250
•0.00
320'00
317'00
3080
3177

NOIlleSUle0

anys, del carrer de Sant Delmir. 4,
al cementiri de Les Corts. A les

CARVI DE L'OR

127'30

6•00

GASETA BARCELONINA
Sants d'avui: Dimecres de Cendra.
Eusebi i ccmpanys màrtirs: Adrià,
manir; Teitlil. bisbe i confessor, i
3can Josep de la Creu.

8015

MARÇ

Reoelia Or

Portara

53'00

Xlle
Befiln

•

BOINA DE' PARI8
Lime
104'39
87'60,
Mamen
rt
hallo

85'80
540'50

Bar. dl. 1913 S% 06'25
1940 6% 9915
nto. 3%. 6:1312
Nord 1.
%l e es Elena. b% .'05'
• •
•
4445
3. •
•
64-15• gatea- I4 1n% 10160
4. •
"
55'00* aa Gas M41/2% 77'1'.•
• s .. •
7633
t.4'75
40 4%. 9305
Pamplona. .
9725
EIOC.1Bons ID s. 0110
Prime« .
einergla
. . 8135
NI. S. Juan .
•
614 . . o 1*2z.
`Inrc1 6%. .
10333
•
Anos 8%. 0425
Abestias . .
9365
P. F. Mol. 6% 10'25
3110a9 033 AO1111.
8100 u.
" " • Bona 7% 74•00•
Valen, 5 1/2%
95'55 11
A. Eleet 6%. . 101'on•
33tUrlei 1...
047.
• " " 6%. . 114•100•
"
9•.
6460* C.
Eict 6% 7475
6400* e. ¡luid.
14111. Elel. 6% 5100•
V. Z. A. A 5%
1.3-75. ,r0Clue.
Pirei II 4%. 94'75
El 4 119% C9'71.
4%
T2'00
04%
E 4 1/1% 79 150 ODLICACION8 DivEllsE8
D 516
88'00
4% 8375.
O
tat•so Traniallänlica6%
inri;
1.• 6%
,
60'05
6% 193.95
75'75 tiroteas ver. .
01'95
11. .
7625
.
lud e%
renfei Ex 3%
63.00. •
7% . • . 102'25
:Aceres 5% .
99'00* F d'Obres
4 1/2%
!,
17'0d •
•
014%
. 83'75.
carel-es var.
croo F. de. 1 C.5%.
es. • 91'25
• 300altle 5%.
S1'00* Carbs. Ber a 0 In
O*
Secundarla 4%
6700 const. 1 peal. 6% se'S
9/•ss•
C Gral. Tram. 4% mrso. Cases llanura
• •
•
5% 93'25 Co1Onla 011911 e% 34.00
6%.
9015
Trtan les BEG 016 90'751 U. do P. Os 3. 7%.
70100.
" 5% 75'50.
•
• st. Ann. 4% 73,75*
101'4".1
asrria-Barna. 6% 102'50
Per. Cataillnya 5% 9399
6
101'0u•

. n 93110
• liti.-Itusel 9f75•

•

/40'10

Argentina

cuaLIOAC.1010
FERROCJUIRILIN

DEUTER DE 1.

•1114COMMUTAT

39

67

Exterior
Trenes
Nava loa
Espaaya te

. -

Felgueres

$0,811
2690

Frenes
Solases
Benito,'
Urea.
Llaves
Dotara

63'70
6305
10'75

r

BORSA DE LONDRES

64'45 64'45 63101 6390
63'75 6 315 6290 6 323
6175
61'75
11300 112'50 11200 112•50
109'25 12923 tes'ou t 04'05
9350
90
03
9.3'GO
9300
5403

Rord. .

SOMA DE MADRID

Divises estrangeres
Tane%

liares
corono,.

or »A TARDA

•

5 de

tropo itä de la Ronda de Sant Pere.
l'obrer Antoni Martínez Vera. •1e 23
anys. es produi una ferida contusa a
VespatIla i costat esquerre i commoció
cerebral, de pronóstic reservat.
-El fleeuer Bartorneu Pardo, de
disset anys, que treballava a l'establi•
mear d'En Joan Huguet. va agafar-se
la mi amb la maquina de pastar, produdo -se una ferida profunda a la rna
coquetea, de pronòstic greu.
Al Parallel, cantonada a l'Arc del
Teatre, es trobi un home estenellat
a terra que, portat al dispensari. co
diagnostica que tenia congestió cz:ebral.
ACCIDENT
Josep Pou Tey, va caure a la Ronda de Sant Pere, del carro que osenava. per haver-se desbocat el caya9.
Fou auxiliat a la Casa de Socors dé
contusió torácica anterior i commoció
visceral, de pronòstic reservat.

late ama un aeterno (•)
tan canela amantes.

AVIS DE LA DELEGACIO
D'HISENDA
Se'ns prega la publicació de la segitem nota. que traduim de lespanyol:
La Delegació *subentada de que alguns agents de negocio
o peraonra que es fan passar per tala
visiten els industrials d'aquesta ciutu
manifestant-los que si no colon degudament matriculats ells realitzaran
les gestiono oportunes per tal de situarlos en el terreny de la legalitat, en bé
deis interessats fa públic aquesta Delegació que els industrials no han dacollir ni acceptar consells ni ofertes
de ningú que no ofereixi la garantia
oficial necessària: q ue e n aquesta ofi
s'atén a tothom que hi va ; que-cina
el personal de la Delegació desitja
apropar-se als contribuent3, orientantlos i evacuant les seves consultes wat
él el seu deure. i per últim que, per
sirtut d'un R. D. en vigor, poden formular-se consultes per escrit en plee
duplicat e de rito ptes.. que scran contestades també per escrit."
•

JOIES, VERITABLE OCASIO
o objeotes outa de toles oteases. Preu tlx. Tullera, núm. 41
INCIDENTS CARNAVALESCS
PcI Parallel, davant del Teatre Cähorneo i dones. Uns vianants es van
prendre massa Ilibertat amb les disfresses i s'arma tal escandol, que el
guardia urba llagué de demanar la
enUaboració de la parella de policia
per reduir els avalotadors Josepa Palacios, Angel Bartomeu i Enric Palacies. i portar-los a la delegació.
LES OBRES DEL MONUMENT A
RAFEL CASANOVA
A l'Alcaldia han facilitar una nota
que diu
"Amb motiu de la claveguera que
s'está. coneruint 11 la Ronda de Sant
Feme, es fan també uns penas per al
reconeixemcnt dels fonaments del monurnent a Rafel Casanova, per tal de
reforçar-los, si calgués.
Nomis per alocó s'ha posat la tuca a l'entorn de l'estatua."
ATROPELL. - UN NEN MORT
A les 3 de la tarda. l'automòbil número 3338 B. guiat pel xòfer Eduard
Moneada, va atropellar, a la Ronda
de Sant Antoni. el nen de set anys
'ice' 3 Garcia Pérez. que viu al carrer de Sant Viento. 25, tercer, morint
abano d'entrar al Dispensari.

Tapiooues i Purés
PIQUERAS
eón els mIllors del món
LA FESTA DE SANT MEDI
Programa de les lerdea que la Soeklat Antiga de Romeus de Sant
Medí celebrara el dia 143 del que
som. A les set del mati es reuniran
els romeua a l'estatge de l'Ateneu de
Sant Gervasi i dea d'allí es dirigiran a la residencia del banderer, en
Jaume Comalat. carrer de Saragossa,
no, el qual els obsequian amb un
lunch, organitzant-se definitivament
la comitiva, obrint la marxa els batedors de la guardia municipal, seguita del capita de bandera, En Pere Bertran, el banderer i cordonistes
N'Antoni Grau i En Benvingut
Llauradó, als acordo de la banda del
regiment de Badajoz, i a continuad& en landós, la resta dels seci3
que componen la dita Societat. Des
de la re3idéncia del barvierer es
començarà la tradicional pasmada que
seguirà pelo carrera de Sant Hermenegild, Sant Guillen Riera Alfons
XII, Madrazo, Saragoesa, Ballester,
Avinguda de la República Argentina, Verge del Curtan Bertran, Wagner, Sant Gervasi, Sant Mari, Berlin, Illa3, Vidal, Muntaner, Cartagena, Sant Gervasi i placa de la Sonanova. A l'erglésia parroquial de
Nostra Dona de la Bnnanova se celebrará una filosa en honor del Sant,
després de la qual es comencara
rnarxa fins a l'ermita, per a retre el
tradicional hotnenatge amb la banden.
Despres es Jara descans al gran
hotel del Tibidabo, on se celebrara
un äpat. Acabat aquest t3 trasllada
els romeus a l'avinguda del 'fi-ran
bidabo, on es tornara a organitzar
la comitiva, passant pel passeig
de Sant Gervasi i pla ta de la Isonanova, on la banda de música que
acompanyarà els romeua executarà
alguns balls, emprenent desprUs la
marxa pels carrers de Sant Gens aso,
Wagner, Rios Rosas, Sant Hermenegad, Sant Guillen Riera, Alfons
XII, 3fadrazo, Saragossa, Juli Verne, IVagner, Sant Gervasi i plaça
de la Donano y a, on es Illurat5 la
bandera al seu dipositari, En Bernardi Valls, després del qual es dinsoldrà la comitiva.
A la nit, a dos quarts de deu i
com a fi de 10313. tindrà II« un II-u-ir
bailo a l'estatge dc l'Atecen de San:
Gervasi.

A nun c is

tetona. S. A-, Ferran, 34, p
cipal. lots els dies felpen.
f O a 13.
(30 que es fa priblic per o
neral coneixement dels inter
ea I m.
Barcelona. :l de mata:. de I9,
- La Comissió d'Obligados'
tes. - Pe"1. Alemany. Edui
M. Duraderas. Manuel
Paull Gott, Antoni Vida!.

Oficials

AS:ERIBLEA GENERAL D'O• LIGACIONISTES DE LA BARCELONESA DE NAVECACIO
3. A.
Fornialitiale Anib dala 29 de
febrer darrer els acords que
aquesta Asaemblea v a adoptar
a id rcutIl, celebrada a ::9 ae
desetnbre proppasset, aquestos
Comiseiä, en complimen.
l'honres niandat que va rehre,
es eompinu a partieipar al % senyors obligacionistee que finalment ita estat possible d'atensreguir, disto de leo condicions
imposades pfr l'assembira. el
pagament del 29 per 100 del eapita! nominal dele tit.ds, nigui
1 15 pessetes per obligacid, les
quals se antisfaran co els següents terminis:
s) Al comptat, e3 a (lir, dea
del próxnu disi 7 del mes corren', es pagara la suma de 25
peaaeles per litol, contra presentad() 1 estampillatge do les

obligacione, fent - bi contar l'ad-

hesiö del ronveni.
bj A 29 de inlini vinent es
pagaran 25 pessetes mete.
c) El 59 de desembre seguent, 55 pessetes més.
d) El 29 dm julio) do rany
vinent, 33 pessetes per obligació.
(1 )
El .ee de desenibre
mateix an y de 1923. les restants
35 pestmer.es contra lliurament
dele tftole.
El pagarnent es realitrark al
Sindical de Banquers de Bar-

Pan Bricall i

Unte

Agent de Canvi i llena

1

Placa de Santa anna. 15. Loa. II
Teieron 551i 1
Apseta/ 358
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( 1430 A
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• Negociem els cupons deutes de l'Estat
venclment prinur d'abril
Compra i venda de valono -Canvi cle monedes i bitllets.-Girs sobre
IR
▪ l'estranger.-Ordres de Borsa.-Comptes corrents.-Préstecs sobre Va •
loro.-Subscripcions a empréstits..Comptes comento en valors.-Ad
metem dipòsits de valors en cust3dia.
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BANC DE BARCELONA
...."4••n•••

I

RESTAURANT ROYAL.
sa l e de 'Ti
rada dia te dansant de 5 a dos
quanti de A, O dinar a l'americana, de 9 • ti.

LA REVISTA -IBERICA"
Hem rebut el dancen número d'aquesta interessant revista científica,
corresponent al primer de marc. Publica el següent surnari: I. La
ACCIDENTS DEL TREBALL
co y a Heitukehle. II. El ferrocarril
Treballan del aeu ofici al taller dels del port dt Pajare, III. N'Ignasi
senyors Olmedo i Companyia, Rambla Tameme. IV. Méxic. ExcursiO per
de Catalunya. t16. Taprenent d'in> lo costa occidental. V. La mes gran
pressor Amadeu Puig Reventó', de distancia coneguda -d'un ces celest.
catorce anys, va produirase ferides VI. Observad.) del fen6men Eins'krautnitiquer e la esa (potrea, de tein. VII. L'oxigen en la indústria.
pronbstie reservar
VIII. Ferrocarril transasiitic. IX.
- El treballador de la rendir' Mar- Desoxidació eleetrolltlea del ferro.
full, Agusti C8110111Tal Godoy, de di' X. Die a l'Africa del Sud. XI. Pro*5011 tupe. va agatar-ee el peu dret
ves de l'heliebpler Pescara. XII. Esco una iniquitta. eausant-se una fe- tudi induetrial de la cimentació Graerida emitirse, amb hematoma, que li fe-Lana Samte. XIII. Examen de
km curada al Dispensad de Sant An- la corba de ame d'un objeetiu lotepifie, J. P. XIX. Neta aalree6mlea
Treludbad les obres del I*, prx • sigan, XV. Bibllexpilia,

23'da

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agr en.ació de Falles de cupons i Revisite de 'lis'
b
tes d'amortitzacions.
Admeten dipásits i tota mena de N'alt e s
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D'ORIENT

LES REPARACIONS

ELS EE. UU. -

Keinal Pie en o El Cardenal IVIeKer; en una pastoral, La Huila per la intscurs, advoca per din que cal salvar-se amb els propis dependünü Ripio
mitjans
In mesures amerifa separació de la
raiÚ i la politica LA CORRESPONDENCIA ENTRE MACDONALD I canos i les reprePOINCARE :: ELS CATOLICS ALEMANYS PROsaiies dais patrioVexiii del Ca- TESTEN
DE LES DECLARACIONS DE LUDENDORF :: UNA DECLARACIO »EL CANCELLER
tes
lifa
MARX

aaaara, a.--En un discurs pronunBrusselles, 4. — El cardenal Meriat l'Assemblea Nacional per Min.
ha dirigir a la cicrecia bc:ga una
taia Kemaa subratIlit a necessitat cier
pastoral en la qual, després de dibuid'adaptar rAdminietració pública als
xar un quadro exacte de la situació
cerrents moderas i de separar les
siesta-fas relacionado amb la fe dels que en ractualitat esta travessant el
país, el perlar fa ressaltar que a.12
assum pr e s politics.
vençuts han forjar ells mateixos una
Així mateix feu present que es
liegende de penúria i de feblesa finecra ri proclamar o iasissir sobre el
nanciera que es eannpletament ficticia.
atiasme
de
Turquia
i
I,
seca
voT
lt/ata: de respectar els Te ,ctats, aixi Afegeix que si eiectivament Alemanya
hagués arribat a arruinar-5c, no hi lea
roer desenrotllar les re acions amiscap dubte que alza seria degut als
tases amb tots els paisos.
scus maneigs, amb els quals Alemanya
Ea. el citat discurs, Murtafa 'Cenad
len allusi6 a l'eventual adhesió de ha provocat una cxageradissima in-'
flaca') fiduciaria. i no per hacer pagar
Tuf aia a la Societat de Nac:ons,
uns deutes contrets en recta just.cia.
aeqa is que da aplicat el Tratar da el pagament dels quals o bona vAtnaa-aana.—Havas.
ta t de pagar bauria estas un gest
Ilcialtat d'Alemanya que hauria permes
EL CALIFA MARXARA A
als aliats un major desig de perdonar
o d'oblidar.
EGIPTE
Afegeix el cardenal: "mentre
Angora. 4.—Segons informes d'úlque Alemanya pagui eo
'tima hora, sembla que el Califa i la esperem
que ene deu, havem de procuseca familia marxaran a Egipte a bord
rar salvar-nos utilitzant soladun vapor posat a la seva disposició
ment els nostres propis mitpel Govern turc.—Havas.
jans. Mes aviat o més tard, AleL'ABOLICIO DEL CALIFAT
rnanya pagarà els seus deutes;
L'EXPULSIO DE LA FAMILIA no m'atreveixo a dubtar-ne . reFERIAL
rte àdhuc suposant que no es
ELS PALAUS PASSEN A ESSER decidís de bon grat, tinc inalteMUSEUS
rable confiança en l'esdeveniConstantinoble, 4.—L'Assemblea na- dor. Cree que el record dels micional despees d'una activa discussió,
lers de germano que sacrificaren Ilur vida pel triomf del dret
ha rebutjat una proposició de la precontra la injusticia i la forea.
sidencia, encaminada a exceptuar la
familia imperial de tota mesura d'exha de servir a tots els pobles
i a tots els Governs per tal que
plasió del territori turc.
recerdin que el deure cornil i de
L'Assemblea aprova després l'aboligran neressitat és obligar a les
ció del Califat i rextranyament de la
voluntats recalcitrante a que es
familia imperial.
Samrova també la substitució de la tornin sumisos. Seria injust
C masada d'Assumptes religiosos pel que ele yemuts d'avui fossin els
vencedors de demä. Per obtenir
d'un agent d'assumptes religiosos, que dependrà de la presidácia petits avantatges comercials, de
pennen obtenció. Sto !l'avene
de: Consell de Comissaris.
els interessos del
S . acardä també que en el suecessm sacrificar
ni la nostra
el cap de l'Estat Major un loma part nostre esdey enidor, nostre hoindependencia, ni el
del Govern.
Les mesures d'expulsió afectaran tri- nor."
La Iletra del cardenal Mereier
na al Califa i familia imperial, a 67
acaba dient: "Pels sagrats
/aiazeps i princeses.
ceceos
de la Pätria. recomano
Sembla que l'Assemblea concedirà
'tothom que romangui tranquil
al Calda cent mil Mutes ruegues
i en calma, de la qual tenles
pensió i als princeps i princeses
Sonarles en horco
ana suma total de dues centes rnil provee tenim '
tant o mes critiques que les acnarres.
I uals." — Hayas.
Tras eta palacio i residencies de
1 familia imperial i dels princeps,
LA CART DE MACDONALD A
.,ai coni l'antic serrall. quedaran
POIN CA HE
. -ates a la direcció dels museus
Paria. 4. — La carta trameEs cru que el Govern dimitirà sa pel senyor Maedonald al preaaare de poc. essent reconstituit pel siden( del Coneell de ministres
sanyor Ismet-Paixa, aprovades que franeèe, d'u que el caräder
siguin les reformes.
amistós de l'anterior resposta
S'assegura que el Califa trasna- del senyer Pnincare l'animà en'
d,rä la seca residanda a Egipte.— l'intent d'emprendre una nos/1
liwas.
etapa d'exploració respecte de
El. PRINCEP CONSORT D'HO- iies relacione existents entre els
dos paisos, atril, la tendencia
LANDA CAP A BARCELONA
d'arribar a l'arranjament de
Marsella. — El prancep consort toles les difereneies.—Havas.
dilolanda, Enric de aleklemburg, ha
EL TOTAL DEL DEUTE ERANa dbat aquest mati procedent dels
CES A ANGLATERRA
a ola s Baixos. S ha dirigir immediaCambra dels CoLondres, 4.
r 7.: al mol t dels belgues, on l'esperava muns. — Contestant a una preguncuirassat holandés "Jacal) van ta, el ministre de l'alances diu que
ILemskerch". El cuirassat ha sortit
el total del deute francés a Angla'testa tarda cap a Barcelona. — Haterra es de 62 2E0.458 Iltures cs5 .5.
terlines, de les quals 614.482.000 han
EL CALIFA CAP A stussA
d ésser pagades en Iliures i la resta
Conetantinoble. 4. — El Cali_ en dòlars,—Havas.

f ha sortit cap a Suissa.— litt'as.
GOVERN GREC DESMENT
ELS RUMORS DE CRIS!
Atenes, 4.—En diversos eere'-!s politice eirculä atiir el Furuar que era imminent una crisi ministerial. El Govern ha
esmentit categòricament
;tiesta noticia.—Havas.

DESMEN TI MENT
París, 4.—El ireriúdic "Daily
Telegraph" anunciava fa pne
que a principis del passat mes
de febrer havia estat Unir:aria
ale !siembres del Govern de
Poincare una nota d'un borne
d'Estat preconitzant una reglamentació franeo-anglesa de les

EL GÜTERN DEL DIRECiORI
EL DIRECTORI HA APROVAT EL PROJECTE DE DECRET REFERENT 1
LA REFORMA D'ADMINISTRACIO LOCAL
La carta del general Primo
de Rivera oontestant la de
"El Liberal"
Madrid, 4. — El general Primo de Rivera ha conteetat la

de "El Liberar,. amb la se-

diferencies europees, segons un
pila pel qual se substituirla l'ocupació económica de !la Ruhr
per garanties equitatiyes.
Dones, be: el redactor diplomätie de l'Agència Hayas es
(roba en condicions d'afirmar
que al 0i/el d'Orsay no s'ha rebut l'esmentada nota—Hacas.
PIERPONT MORGAN CAP A
NAPOLS

Nova York, 4. — El
mihionar t Pierpont Morgan ha
embarcat cap a Nàpols.
Als tercios financiera i bancaris de Nos-a York es ereu que
aquest viatge obeeix al desig
de prendre part a la Conferencia que dintre de poc se celebrarà a l'osmentada població
respecte dels emprèstits alemani i .hongarès.—Havas.
LES PROXIMES ELECCIONS A
ALEMANYA :: CAP A UNA
ESCISSIO EN EL PARTIT
SOCIALISTA
Berlín, 4.—En la reunió celebrada
pels socialistes berlineses per designar els candidate- que hagin de presentar-se en les pròximes eleccions,
es registraran molts incidents.
Varen ésser designats els senyors
Crespien i Zubeil, pertanyents ambdes a l'ala esquerra del partir.
S'adopta despees una moda presentada per l'ala esquerra, prolestant contra el ict que sigui el senyor
Noske el que iiguri al davant de la
!lista d'Hannover.
Es diu que eis senyors 'tejamanil
i Bernstein, dimitiran llurs ejerces,
i es parla també d'una possible escisia en el partit—Hacas,
EL PROCES HITLER
LA DECLARACIO DE VON
KAHR SERA A PORTA TANCADA
Munich, 4.—Corre el rumor que
la sessia del preces Hitler, en la
qual es prendra declaració a Von
Naher, secelebrara a porta tuncada.—Havas.

DOS TESTIMONIS EN SESSIO
SECRETA
Munic, 4. — L'advocat Ruede m protesta contra les maniobres de N'on Lossow i Von geicher, que tendeixen a intuir en
les declaracions dele- tes1.1,noi reclama la lectura Mimedieta de l'informe de Non LosSew Iliurat a tots els testimonis militars.
El president es nega a donar
lectura de l'esmentat informe en
la sessió.
El Tribunal declara la sessió
secreta per oir el general Tiene
'omite i el coronel Loopold.—
Hayas.
ELS CATOLICS ALEMANYS
CONTRA LES DECLARACIONS
DE LUDENDORFF
MANIFESTACIONS DEI. CANCELLER MARX
Berlín, 4. — Lcs Associacions populars catòliques han celebra: una reunió durant la qual feren û, de la
paraula el canceller. de 'Upad i el
ministre senyor Remas, els quals protestaren contra les declaracions ietes
en el preces Hitler pel general Ludendcrif, referents als catéales.
El canceller digué: Els que peasen enderrocar per la violencia d nou
Estat alemany no fan aura cosa que
somniar.
El movirnent ultra nacionalista et
desastrós; la victória de rultranadonalisme 5igniiicaria una nos-a guerra

'Washington, 4—En vista que les
autoritats nordamericanes tracten d'impedir que sigui enviada la quantitat
d'un milió de datara que les autoritats fiiipirscs volen remetre ale del annora de Ilur causa als Estats Units,
eis filipins han declarar el boicot a
lotes les mercaderies i periòdics nr rdatnericane
La Comissió insular de la Camb:a
de representants Jonja que aquesta
discuteixi la qüestió de la indtpaalencia de Filipines que, cuna se sap, ve
essent objecte d'apassionades cenit oversies.—Havas.

Er.s ESCANDOLS DEL PETROLI.— UNA PARTIDA DE POLITICS HONRATS
Paris, 4. — Telegrafien de
Washington a la "Chicago Tribuna" que segons s'afirma, les
revelacions tetes respecte de la
jntervenci bactiva de PAttorney general senyor Dangherti,
en els eschndols petrolífers resulten sensacionals.
Sembla que un grup de politiros denominats "la partida
d'Ohio". ha otee tuat guanys
considerables, cotitzant Ilur in_
Guarida política prop de l'expresiden! Harding . — Hayas.

DEL JAPO
EL GOVERN JAPONES
S'OPOSA A LA LLEI AMERICANA D'INMIGRACIO

París, 4 .—Telegrafien de Washingtan al "atatin” dient que el Govern
del Japó ha trames al Departament
d'Estat americà la sera protesta contra
la hei d'immigració que esti actualmelar en estudi pel Congaés. declarant
que la seva aprovació posada terme
als acords que hi ha concertats entre
eis Estats Units i l'Imperi japonas.—
'lavas.
UN ERROR MEDIC
El, MARQUES MATSUKATA.
DONAT PER MORT PER LA
PREMSA I ELS METGES. DONA
SENYALS DE VIDA
Toquio, 4. — Després irhaver estat
anunciada per tots els perifollo la
mort dcl marques afatsukata, conscller
intim de l'emperador, ha resultar que
els metgee que l'assisteixen anunciaren
prernaturament la seva mora
El marqués. malgrat el scu estat de
debilitat extremada, ha donar senyals
de sida, i arriba a cstreayer la ma del
vescomte Akino, enviar de l'emperador.
alhir ai mati pogué prendre una mica
d'anatema descansant despees alguno
leares.—Ilavas.
L'EXERCIT ALEMANY POSSEIX
UN NOU GAS DE GRAN FORCA
DESTRUCTORA
París. r4.—üls diaris d'aquesta cafatal insisteixen en que el desparta de
Dresde donant compte d'un accident
ocorregut er in labaratori militar prop
d'aquella ciwat i que va costar la vida
a set persones. revela cm.. l'exercit alemany posseeix un nou gas derivat de
l'àcid hidrecianic, sense olor, calor ni
sabor, i la força destructora del qual
és més grossa encara que la de mis
els gasas utilitzats durant la guarra.

—llevas.
BRASIL. GRECIA I EMPTE
Rio de Janeiro. 1. — El "Diari Oficial" ha publicat un decret pel qual queda suprimida
la Legació d'Atenes, creant-ne
Hayas.
una altre a El Caire.

giient carta:
'Març, 2, 1924.
He de fer notar en primer
terme, en donar deguda res-

posta a la carta oherta inserida en el número de "El Liberal" d'avui, a mi dirigida, que,
com altres vegades, el temor
préviament manifestat imbre
que la censura impitleixi la pu-

blicació de treballs periodística, de sentir contrari a la política del Directori, no ha tingut confirmació, demostrant-se
una vogada mes l'ampla tolerància que s'exerceix.
Aixi delta gust.
Pel demes, no hi cap amb el
senyor Unamuno cap indulgencia, com no sigui la que porta
aparellada la lenitat de la mesura presa, més que per mortificaci6 i menys per corregirlo, per ésser notòriament incorregible, perquè sàpiga la
joventut espanyola, d'aquí i de
fora d'aquí, que procedir com
el senyor Unamuno procedeix
en la seva tasca, és sancionable inexcusablement.
Si haguessin Ilegit la carta
objecte de la sanciú, la trobarien justa, puix aquesta carta
etorité. .botes les procacitals i
totes les xabacaneries, inclös
la de remotejar l'brgan governant amb un nom que correspon a un aparell ortopèdic d'ús
entre vulgar i ohsce.
Quin da yassall d'imatgest El
q ue no apareix en el treball ni
en cap altre dels molts que he
llegit del dit senyor, és una sola idea digne d'ésser recollida
i estudiada.
Ja ho poden creure, que entre el pensar d'una manera la
massa espans?olla em jutja per
si mateixa, tan desarmada fa
molt de temps la categoria intellectual del senyor Unamuno,
Ja gual ell s'agafa per fer
pasear el SPU cinismo i les sesee extravagàncies.
Els qui foren i aún savia, Menéndez Pelayo, Echegaray, Torre; Quevedo. llamen i Cajal.
Ciernen! de Diego. Menéndez
Pidal, Rodríguez Marin, Casames i altres, no necessiten per
a llur notorietat i assolir
respecte que /Perneen, sortir
a la pista i fer equilibris de
pa Ila eso.
Personalment, la mortificad.% del senyor Unamuno, que
ha procurat a favor seu, no
m'alegra, per!) amb això Un c
l'obligad() de sortir te cornhatre
el morbus del diletantisMe 1 la
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OBERTURA L'ABRIL VINENT

elaudicació d'ésser temuda davant de 'tatet idea4 de veritat.
El Govern que representa el
Directori estä molt satisfet de
no hay er hagut do prendre fina
ara sinó poques i greus mesures governatives, pede te la
convicció que serveix el país
i Forren i sial fa tasca d'indispensable reeducad& no tolerant res de go que ve essent Iiibertinatge, Ilicaticia i proea-

citat.
La Ilibertat és una allra coea, i no hi ha dret a escarnirla comprenent en el seu credo i
en el seu idead l'insult i la
xabacaneria.
En defensa d'aquesta Ilibertat i de la classe prestigiosa
deis catedrätics, s'imposa procedir com hein procedit no galtres.
Qué mes yoldriem que congregar al nostre enteren els doctes professors, els austers magistrals, els productora avan-

çats, els tranadistes de ciencies politiqups i poder Rimar
l'èxit a qui tan legitimament
correspon, la Ilegisladó
país? Perquè ells rnateixos, en
gran majada. han reconegut la
justificació i ädtwe la neressäria persistencia de categories.
Ara actua el cirurgià; o bé. si
es val un concepte mes modest,
el practicant. Ja vindrä el metge.
Recullo amb gust el record
de l'antie afecte que m'uneix
a aquesta case que va dirigir
tan brillantment ed meu gran
amic En Miguel Moya i que
se'm peitdoni el deslligament
d'una carta escrita en brests
minuts disponibles, per correspondre a Eopinió pettil:ca i a
la premsa amb un immediat
testimoni dr personal eonsidenació. — Miguel Primo de Rivera."

La reunió del Directori
Madrid, 4.—A migdia

reunit al ministeri de la Guerra els generals del Directori,
per canviar impressions sobre
les eltimes noticies del alarme
Madrid, 4.—El Consell del Di_
redor' ha romäs resina al ministeri de la Guerra fins a dos
quarts de tres de la tarda.
A la sorlida els vocals del
Consell no han fet cap mandes_
taciO als peniodisles.

El senyor Sala al Palau
Aquest mati el senyor Sals, arnb les
seres filias. ha estat rebut en audiencia mas Reis.
Els sobirans han estat deferentissims
atril, el senyer Sala.
Ila ccmplimentat tamha a la reata
Maria Cristina i la infanta Isabel.
El general Primo de Rivera Iba
convidat a sopar al nana:te/a de la
Guerra.

Manifestacions
del senyor Sala
Aquest mati—ha dit als periodistes—he estar al Palau compilare/Ira/ir els reis don Alfons, dinya
rada i don y't Maria Cristina,.
Tots Mhan rebut amb gran efusia, mostrant mi gran interés ter
la Mancomunitat Catalana.
La mateixa cordialitat — ha afegit-a-també tse trohat per part del
Directori
A Madrid lii havia algun rece)
respecte el que aieeta a la Mancomunitat.
Avui ja ha desaparegut aquest
recel, i puc dir que sean donen teta
mena de facilitar; per tal que la
Mancomunitat realitzi robra que
esta encomanada.
Ahir el general Primo de Rivera
va venir a l'hotel a sopar en com-

panyia nueva i demi seré jo
anirà a sopar amb ell al ministeri

de la Guerra; tot el tema de la
conversa durant el sopar fue
Mancomunnat.
De la primera cosa que parlare-In
bou de la marxa económica. Cal auivellar els pressupostos per tal que
tete els creditors pugtea cobrar les
quantitats que la Mancomunitat els
deu.

En ter-me cartee de la Maneotramitar, vaig trobar-me que tenia
un déficit enorme. Aquest déficit cal •
que desaparegut, i ho aconseguirem.
Demta toritarem a parlar d'a,

puesta Miestie, i parlarem tambe del programa de la nostra
ni:hindú dintre la Mancomunis
tat.
Aquest programa, ja conegut
en termes ganarais pel marques
d'Estella, ha merescut ja la seya aprovacid.
Un eop aclarida la situació
económica — ha s eeritit dient

ene ocuparem de les delegacrons

de la Mancomunitat. Es dar
que em refereixo a his delegacions de serveis que no afee.the
ni a la sobirania de l'Estalni
a la unitat de la Pätria.
El senyor Sala també ens-df,
gue que cenia consulta que s'havia fet relativa a l'Estatut de
Ja Caixa de Crèdit Comunal. havirt estat contestada en sentit
favorable.
En virtut d'aquesta resolució, el pre-o
sidant queda faculta: per delegar en e
diputat la gestió i administrada) de la
Caixa Comunal. Aquest servei sera
encomanat al diputat senyor Gaita
Ma rfä.
Aquest mati el senyor Sala. acompanyat de l'enginyer cap d'Obres de
Ii Mancnmunitat, senyor Tutet!, ha
estat al ministeri de Foment per gestionar la resolució d'expedients de carreteres detinguts a causl de la revisió
de pressupostos per aument de proa.
—La gestilr—ha dit—ha estat
factäria, havent-se trobat una fórmula que permeti resoldre sois els expe-.
dients detinguts.

El general Weyler passa". a
ocupar la presidència
Suprem de Guerra i Mari na
De Guerra.—Atimetent la dimissiiS que,' fonamentada en el
mal estat de snlut, ha presentat
el tinent general senyor Erancese Aguilera, del clirree de
president del Consell Suprem ele
Guerra i Marina.
Nomenant president del Consell Suprem de Guerra i Marina el capitä general Valeriä
Weyler i Nicolati, dile de Rubí.
Nomenant general de la primera ilivtaid de eavalletia el general Je divisió Josep Cayale
Alburquerque, marques.
de Cavalcanti.

El Oirectori s'ha tornat
a reunir
A dos quarts de vuit del vespre han
tornat a la preside:Ida, des del Musca d'Estudis Histarics, el president
els vocal; del Directora els qual3 rnmrdiatament s'han reunir en Coasell
Moments despeas. han entrat en al
Ilec de la deliberada el sots sec:eari
de anonadó, 511 directar general
daadmiaistracia local i al sote - Setree
tari d'Ilisenda.
Eins a dos quarts de deu de la rif
no ha acabat la reunia dl Censen,
cl presiden!, després de rebre algtute1
visites, entre ellcs la dc le Comiasió
de lakssociacia general d'Agricultura,
ha sortit el general Primo de Rivera,
accmpanyat 5151 general Varespitiosa i
dels sats-eecretaris aue badea assistil
al Censen.
Els generals Primo de Rivera i Va
l'espinosa s han deturat un momean

CAP D'ANY DE LA MORT DEL MOLT ILTRE. SENYOR
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Damià, vocal del Consell General de
Numerari de la Retal Academia de Medicina i Cirur gia de Barcelona, president d'honor de la Societat Mbdlco-Farm aciutica dels Santa Cosme i
Conferir:eles de Sant Vicens de Paül de Catalina ya i d la Junta de la Protecció a la Infancia

que morl el dia 6 de març de 1923 al Mas de VIDAL del Poble de la Canon> (Tarragona)

ACONHOHTAT AMB ELS SANTS SAGRAMENTS 1

LA BENED1CCIÖ APOSTOLICA

(A. C. S.)
La viduaMerci Romeu, filio Josep M. i Rafel, nora Carme Bertrand, néts Josep M., Carme, Joan Manuel, Jordi, Merc.& Núria I Antoni, germans Dolors, vídua Fortuny, Cristina i Remen, germana política Carolina Pujo!, nebots, nebots política, cosins i parents tots, 1 la senyoreta Mercè Soler i Coll, fan saber a les seves amistats que demà, dijous, a
l'església de la Casa de Caritat, tindran lloc, de deu a dotze del mati, els funerals i mimes per al bé de la aeva änlma, els • agrairan la companyia en aquest acte de cristiana
pietat a la seva membria
forma de coneuetud.
L'Exem. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els alees /relate de la provincia eclesilstica, ihm divtat concedir indulgincieo en la
•

At• AlaitA.

n4:4916.644‘ge:dLliied1,4

A

e

PtaLICITAT'

ecres, 5 de mare de 1921

CATALUNYA

menead el cometa, jugaran en 13 primera categoria el &mico& i el Turó
a les pistes del Pompeya. 1 en la sesiona categoria, el Centre de Dependents i el Sant Gervasi a lea piste. del
Barcelona t el Salud 1 el BarCelolia, a
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MUSIC:HALLS

ayagaa•

ALCAZAR ESPASiOL
Unid. 'Minero 7
NOVA EMPRESA
Inauguració, dia Ci de marc

PLAQUES 40 x 40 o/m
qualitat oorrent 1 ARCADE/1
METAL:LICAPIENT
Patent núm. 77847

de la vida

TEATRE ELDORADO

La història d'un matrimoni que va deixar d'estimar-se i en el qual
coment:a en el mateix punt
on, en la generalitat de les
ubres, actisturna a terminar.
Programa Ajuria especial
>11-3-›+#444+.-eelles

CONCERTS::

erevki

Dema, dijous, dia 6. a tres
quarts de den vespre. Cunead I:
FRANCESC COSTA, violinista
E. MONTORKIL TARRES,
pianista
Sonata de Faur6; sonata de Upar Franck. Sorata a Kreutzer,
dti Beethoven. Localitats: Magatzem de música de la Uniú
Musical Espanyola, 1 i 3, Porta/ de l'Angel.

SIgteld-id1141.

impresora deis &os. a) INr
aro fúnebre;
Escena final.
(Brunhilde: Srta. Callao.)
Ditunenge. O de marc, a les
onza del mati. Loe:dilata i programes: Magatzein de vendes
Chassaigne Fréres, Clar:», 43.

TEATRE BARCELONA
Quatre única
GRANS CONCERTS
de l'eminent pianista

SAUER

ALMA SIMPSON
L'entinen( t. Opril nordame-

ricana cantara al
Palau do la Elüsloa Catalana
els Mes 14 I 18 de març
(divendres i diumenge), a la ni

\

Segon concert. — Arini, dimeeres. a les deu en punt de la
nit. Grandiós programa:
I.—Prehati 1 fuga en re ma

Dr. BREMON

Y ha trasliadat el seu ilespatx
11A1GS. X ad marrar de Baln;es,
núm. 102, pral. — DA 4 a ti

IMMIn

VINZEREEMMEIMMEM
Em serveixo
sempre

d'es

No pcdreu estar segun de tenis'
LES VERITABLES

VIUDA
PASTiLLES
Si au isa
a CAIXES amb el nom
compren

a la tapa i mai d'aura forma.

POLVOS
ils POLVOS d'HORLINE fan una cara formosa
avdluiada. I fan devenir la pcll Ene i agradable,

com la d'un infant Es POLVOS d'HOIWNE ion el
mUcr recret de forraotor i joventut.
FILODUCTIR /10112111e
AIGUA J140E1045 laman proaressies per eh cabe°
bina* e. • IMPILATOM (ama tandeo:ea* f. • POLVOS tassle
adlberene 215. •C145/4A tease les eriviples): 5,. ASCUA
DINIBRICA tea eoesetranas dartreeereie) . 1.-5A1HOL NONTEY
(a" 111111~19 per ab borne de pega): SSO. • SANIBIL lessaael•
alle el bay-dium per e mesera, el case FM
Sepere ~de
DALPIAU °LIBERES, 1. A
OMISO ea tileurreas. te Nimia°

Bohèmia Modernista
Carnaval 1924.—Avui, dime.
eres. 5 de mare, a dos (marta
d'onze. Exilas tradicional.
traordinari ball de disfresses de
la Germandat do l'Assoolaski
Professional de Cambrers
Barcelona.
10 magnlflos premie, 10
Gran devessall de paperets 1
serpentinos. Gran devessall de
xampan y

.....111•nn•n••••n••n••••n

-n S
TOS
virEmirerjr"eAhNtelgetnzil iglitsc:ATiel:
E

L

OUE PATEIXIN

Metes «tuestes pastillas, que a les primeras presas se
ja un AD eznient que sorpren I anima 1 Lalrebe sempre
deaaparelx la tos per complet en acabar la primera capsa.

ASMA

o sofocad*, que usln
Els que tlnquln
rls PLFEPS AZOTATS o eis CleIRRET3 ANTIA3BATICS
del mateix Doctor, que calmen de sellada elt ataca 1 da
sin permiten aorm/r trauqull.-Detnanea prospectas
11/111111111111111111111911~111111111~91ffliffilliii

e
11

Sabó 'LA OC/k

, AZIONE GENERALE' ITALIANA"

LA: Lo c E

N'Oxees m'Ir_ es dc Barce'olla C30 al Broill 1 PI ta
El 5 d'abril, vapor
N El 16 de mire. vapor
•

Vicens

DUCA ABRUZZI

GIULIO CESARE

•
•

El 18 d'abril, vapor
El 26 de mare, vapor
RE VTTTORI
PSSA. Il/AFALDA
El 29 d'abril, vapor DUCA D'AOSTA

•In
•
•

III

11
III

)

N
•
21
al
U
B

-a

Cap a Cutre .rui,r,ca i Sul P2C12
El 20 d'abril. vapor
ALBARO
VENEZUELA j
El 23 de niaig, ‘'apor BOLOGNA

El 22 de mare, varlor

U

• Ferrecarrils italinns de l'Estat. Venda de teta classe da
II biti i ets de F. C. Pressup9stos de viatg:is de franc. Viatgez a "ioriait"
n
te
unnenensumnenutmenneumnienienniennelnimunem

-à

^ • -

4tertitte

ExterminadeG cn un minut amb

a C'30 pes:3am les deu Primeras paraules I a 0'10 per cada
— una d'oxees — — —

1:insecticida PARADELL -

ei
5

FAANIÄVA PARALIELL.CCMte AESall.28 -BARCELONA

oherES DE TREMLL

UNA PESSETA -Per? cuee:n .1'50pessetes,

lt

enrr edor a rOaliscla. ateto.
FALTA _ re a L-1_PULLItItaT, 322.
a la romIssld, prr a
VIATJANTS Catalitnya t placa
nie Pareelnaa. hen re 1 aeit -• nn . s s'Ah el ratu
de me t e - r 5 Pla sonietta rdr ¡ea In de
llana per o Inbür 5renh reten. a 2
rc i pue• u etra. n 1

CRIADA

TOMADLO y MIR EIS

1. i

¿Nimbe 1 51 eno.
Litp.nda;Pci•c•Z•me.,rmoter,

RsercLyo, a.

DELPRoT.ERNESTO PAGLIANOunteous
.5..

i)EbiANDES DE TUBA!"
Mfi.NICURA

rnern. lo, poplerta.
5ml/y d .

practica. a domndll.
Rae,: Viuiarrteh,

ml-

FKr.FT.ENTF. DEPURATIVO
REFRESCANTE DE LA z3ANGRE:
ci - Jl. LAP ENFE:FtME!weES DEL

anys, empece1ent l 5 de , nata I ereilririum
defina ferro nuaisevoi treball. Escriure
76. Arag d. 27 9.
3ED eacretarl-adnee ldrador e'ef•rele
a LA PU'
1 n comprables Esmure
.

ro-

CA'l'AItIt t .t s;

51AGO. BILIS, INTESTINUS, eta,
EXCITA FI, APETITa
3 ESTIMut.A
DEL Ab.tRATt..)

‚II 11'.7 ST ,
IMIMINOMM...1•111n71~MMIZIOVINISn111

COMPRES

d'

HORLINE

DIVERSOS —

al

?elis imocis

Veritable talisrnän

con de c011ual.

ITALIA-A MERICA
BARCELONA: Fb!a. Sta. Mònica. 1 i 3. Tel. 391 A.
i 4521 A. - MADIZID: Carrer Alcalä, 47. Telèf. 6128

•
•

BARCELONA

pera fer front a les cunseqüeneles d'un refredament
PRESERVAN i TONIFICAN
da Branquia i els Palmeas
COMPLETAN el tractam:Alt d'un Calarte.
una Laringitis. o una Bronquitis inveterada.
Procuren-vos-1as tot segad., pecó refuseu sense
miraments les yastilics qu'os o:ereizin a la menuda.
i a preu u'uns centims;
les tal» son sempre imitar:0ns.

--

jor, flae/1-D'Al5erl.

•
n

Fabrica: *irre g. Bonavent
Travessera de
Sans)

IDA

Invitacicai

.-1•44-e•t›,-tt-ame+044401..se••••3I,

dlj g lit general a Espanya

I prop do la

PASTILLES /1

1

dolmen, Chopin, Schubert, Ro*.
mannerr i Albania.

DI . SEAVIZt MARIVIPII"

fon 5027 A.

Mitges i miljons irrompibles

de clne:
(54% autIlcia)
?re genteen) de la dIstlegida
pianista
ANNETA TORRES
amb obres de ttearietti, Raff, Sea.

11.—Sonata, up 111, BeethoCi tlALITA r gleErUfen
ven.
III.—Itornança en fa sostingut 1 Fabricant: J. ALEAR. MATARO

• :;"

Despatx: Taller., '12
Telefon A. 5090

33

36. P555510 DE GRACIA. 36

Divendres, 7 ao mere, • dos <marga

RONYONS

Casimir

co na, 2w:eme.
anlaGrelloteinalte.
Ideaseeetelt,clarea
5ellttslasTosItoneele
Gtesit sa ..... !Catan,»

/OLIO

DE REUMA

eles de construcció

i
rM,\
1,4
~ah (mece

...........—........6„,
SALA
ALL DE PAUL IZABAL

EL DOLOR

Rajoles de Vel4ncia i arti-

E11111

ONQUESTRA SINIFONICA DE
BARCELONA
CIngub I darrer entinad
do la ebrio XV
FESTIVAL WAGNER
PROGRAMA
L'holandin errant, obert ura.
Parida!. a El jardi ile Klingsor (Les noies-flors); b),
Enefs del Divendres Sant.
Els mestros canta/res, obertura.

major, Per qué? . i
Iluernamients. fictm
IV.—Seberzo, op. 31; Ber
op. 57, i Ba14. 0P• 1 2, aiet,
pite.
V.—A la guitarra,
Boite a inusique, Vate.
lile, estudi do concert ani
mero 18, Sanar.
VE—Sonata de Petrarca. Llsta,
—Parafrasi de otearan
sobre l'bpera Eugeni Ons.,
guin.—Tscha
Pabst.
Piano gran cua de la célebre
casa Beehsteln, de Berlin
Divendres, nit, tercer come'

EI

Música Catalana

Fábrica de Productos Cerämics

5551.etc

Tele

Davant

•

‚bits: Farmacia Mo:at6, Passeig
de Sant Joam 87; Segalá,
dna Alsma, Santa, Dr. Andreu.
PREPARA'? EN ELS
LABORATORIS MORATO
PALAUTORDERA

BARCELONA

Ase

•

Aviat

ULMARIOL
pomada per a es carera. Dip6-

RODREGUEZ 1 FERRER
g

Programes i abonaments:
magatzem de música de la Unió
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.

COLISEUM

tina fricció de

nianrsznnannennanneinnonanniennennuniennanatens

illeil

n
‘111111•111M1111111111111111111111111111111111111•111111111111•111•11111•311•1111*

i eres, es calma a l'acta amb

Cia.

CAMISERS

a

programa. Primera gente, a dos
U Aval. eaneeres de Cenen, extraerdleartMe.
A lotes Irs >misione lo super- 1.
• quieta de (Mire; segona, 'Antela!, a lesL'anclo
de Nora York (exelnolvo l , •
1, Prodliceló Universal, de enrolló% esit.
.. assompte MI
1, preeentarld de li menuda ~ella lisienPeo cc , en la tz
..
... riera primera magistral prodneeld: completen el piograma Ele nostro t rne i
Peris 501115; Les saberse me- ..
riSa. Prerloaa comedia per PernInent muleta
do Doro York; Los ~atoe mi- lo
21 gama de broma continua. XII: Venda
e1d111151 aleprarn in!" Tarda 1 pa, Insuperable programa. O
•
arar] eszleveniment: a
. D'a g ible, estrena: Amere I mol, per Viole Darte. nUnins.despatxaran
bulimias g
d'II • 1, PS
ee Cl ido ven. NOTA.—Avul, dImreret,
II
ouiDeradea per a la aculó especial de les sill.
n

LUXACIO

ame

•

OlivULeTitIRA M I ME g.; BALO DE SUMO Ok KUMIS DloTlItOIDB3

NEURALGIA

pral. :-: TelEfen 3344 A.

Fabrica a Sarria

U
ge

wavarawmonmaramemaNar.

PER A TOTA MENA DE TEULADES
Esteva

cofflaTeilling" —
KURSAAL.
,
IR

Z - DALO Tig
2

Palau

Pissarra artificial de Ciment 1 Amiant comprimas

Josep

111111111111111111111111RR•IIIIIIIIIII1111111111•1111111111•IERIIIBRBRIIIBli
i ressur os LA I2

Ae4444•44•09.11NIKreeereepe•84,•

ROCALLA

Pluma ondulada
Grandärles
120 x 75 o/ni,
185 x 114
250 x 114

mica.

Telèfon 1371 A.

1:Avenares, ala.11 ola, EsTRENA de
Ii comedia en 1;est artes, d'En :u/Li

eireadr

COLISEUANI

Gran Teatre Condal I
Gran Cinema Boleada

Dimana. 1 do mara

▪

-

otea enrases,
erk llibre
Arlbau, 111011. 17, :roda.

xlikst riEnetz neme ERNESTO PAGLIAt4.0

CONIpL 'al"

^entere,'

LLOGTIERS
Paz aré

J.IVIRIACH C.! Bubke.31(113%.

tra späs

per patita leuda, punt centrie.
'rracte directo. C. M. Apartat
DIO.

VENDES
CASA .:;addnsa.

vi

PEDNALBES. ,‘I'eenlae

PIANO atas, número be, milpean.
MAGNETOS. ettnt
en ett..,e
imas U.
cerrar Mis, Mimas

1PirrZ

--------

DIVERSES

raaVirdlealon
t repóre
leu-

eron . re I r. Asó: Saaant.
per a vendre. Correr relver.

Fl o
ege2f1;

»m'amó espiendida, treta ratee. trame
directa. Rad. LasanoVo, II, segun, pra.

Oft1111111. CUCO.
ri ll :o. a »e

M. NADAL
AUTOCIaL NtiodLE.950tu.['asaetea
taller.

DR.
ne

tres a ala.

CASA n'In
COPIES

a a.liqu/ua. *rentara. VI'
encelen, del fronde 1

reo alead-610. tb. Teittoa 1636 h.

VIES URINARIES• set
:)atis.'"iadlini:Uz1L,,5

a'nfliGilZ2C>

TralsItarld rt,
da. Doras de Ot

HIPOTEQUES.
'remeta. a A. Peeesige ea ea VIO 'Y
«mema. Tetina 5454 •

