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Al guns esperits minuciosos assenyalen aquests dies. ms o
explicitament, algunas contradiccions notòries entre el
gim municipal promès per un recent decret i el regim a qué ara
sotmesos els municipis. Diuen que la situació actual deis
,untaments, Ilur composició i llur funciomment, amb delegat
vernatiu i tot, representa, no ja una cosa diferent, sinó una
a diametralment oposada a les concepcions del senyor Calvo
tele.
Cal no oblidar que el present estat de coses es interí. Noss, que procurem ésser sempre imparcials, som dels que no
obliden] gens ni gota. Un reim interi, a Espanya, és sempre
cosa que dura, encara que això sembla una paradoxa. I si,
ni S. 31. el rei Alfons XIII preven, l'actuació del Directori dura
anys, el Govern militar haurà estat un dels Governs espaols de més llarga durada en el darrer nge. segle.
Però una situació interina presenta, naturalment, les condis präpies de la interinitat. entre les quals hi ha el dret
;e: deure d'obrar d'una manera que no és la dels temps nor. Es pot donar el cas que, en un país determinat, i dins un
espai de temps, els periodes normals durin com a dos, i els
iodes anormals o excepcional durin com a vuit. Tanmateix
és licit de dir que, en aquest cas, el perlode anormal sigui el
i vice-versa. Les nocions de normalitat i anormalitat
depenen de la mesura del temps, ni del calendari, sitió dels
orresponents caräcters distintius. Una interinitat que duri da]
vint anys serà sempre interina, i amb molta més raó una que,

raes duri dos anys.
Estem en un periode preparatori, tant en el ram municipal
o] en els altres rams. Les destitucions d'Ajuntaments, sovint
tides, i la designació de delegats governatius tenen segusi ent per objecte el preparar 1a futura
instauració de l'Estatut
el senyor Calvo Sotelo, que es l'última paraula de la maquinària
•:Ln:cipal. Es dar que sobta el veure que, corn a preparació d'un
liÑrt d'autonomia i de democràcia, s'adopten disposicions de ca*ter essencialment centralista i antidemocràtic. Sembla que la
llar manera de preparar la instaurad() del nou rd"Tim municial hauria de consistir a anar introduint poc a poc, en aquest
ey preliminar, l'esperit del decret. Si. això és el que sembla.
hi ha moltes coses que semblen i no són. El secret d'aguaszontradirció aparent esa en el caràcter d'interinitat del peIcde preparatori. Interinament, hom pot fer les coses al revés,
amare que sigui a fi de be.
Endemés, opinem que no cal ésser impacients. Si d'ací a un
ay hem de tenir totes les llibertats municipals moderne) i
contingudes en els cinc-cents articles del decret del senyor
què hi fa que durant uns quants mesos més visquem una
t:ta incómodas? Un any, senyors, aviat està passat.

Política

ECONOMIA I INTEL.LIGENCIA
'e:allem del settnanari "Catalunya

•

!la estat trincada l'Escota de funharis ladre inistració local.
Hrm llegit tots els considerandos
fi f7nren en la nota que s'ha
2 a la Premsa, i, la venial, no ',l'in
al treure Taigua clara.
Doten ¿tse n molt grossos els dequa» no es puma que els
:ornes que assisteixen a aquella Esno acabin el curo.
•
Et per raó d'economiesf D'aquesta
.era sera molt facil millorar la si6 econbmica de la Mancomunitat.
dpcst procediment també el va
lar una veina nostra. El SC14 maIi va dir: cal que facis economies.
o ha va fcr tan be que cada dia
lava per dinar un plat de sopes.
n tren estalviar, ten', al cap de poc
s el marit es Moria de miseria.
P.ss morirem lambe intellectualmcnt
• enisrria?"

LA REPUBL1CA GREGel

veure, ara!, tot i els rumor: que han
vingut circulant aquests dies sobre la
seta manera de pensar a propòsit de
l'anunciada renovació de l'Aftintament.
Un company tingué 117{ acudit que
saber» per que va ¿roer molt celebra
entre els concurrents: "Qualsevol dio
entraren& al sea ¿espata. i ens trobareta que ha contiat de MIS."
Amb tot , pil que es refereis ahir,
el general L 'usada tu rebre els toriodistes i, amb la seva amabilitat habitual, o, comunicar - los que no lii havia
res de ‚tau, foro de la recollida de !tibreo pornografics i el "parte" cornilnicant la feliç arribada a Casp del
'lastre amic En Calles fond a , on ha
estas confinas.
Al vespre, conque tampoc hl Savia
res de nou, ianrpoc va rabee, el go-

remador.

EL DELEGAT GOVERNA.

TIU DE PUIGCERDA,
El Noticiero Universal publica la
següent noticia, que :radian& literalmera:
"L'alcalde de Priigcerda, senyor
Josep Saleta, ens trama: unes quartilles donant compte de la N'atesta del
dit Ajuntamerit contra l'ordre de cessantia del delegas aoven:abr, capad
de cavallreria senyor Sebastia Arlis,
i del dcsig que se li concedeixi la crea

'El Progreso" celebra el canvi de
snI que te fent-se a Grcso, encapdel 31 Crit Militar."
:Ícdilorial amb aquest epigraf
nemia, camino de salvación."
ELS ESTIM LLS DE LA RABIA
En tradiam el següent fragment:
EA-Ir-fiera de la matei.ra publicació
'4'snya observa el esdeveniments
amb profunda simpatia. Tan> setmenol bartelonina:
"Scgons siso nioto que ha publicas
:pi flota en l'amicnt la idea de
També Espanya — com , la mala'tia de Ict rabia esta
nwit este s a a la ',ostra ciutat.
podra saltar-se sind amb
L'any passat varen ésser mossegaLt ica"
ELS VENTS QUE CORREN
"Somniator" en la seva crbnifabans dahin — aprovada per /a
1 de la Presidencia del Consell

des mis de mil persones.
Ara comprenem per que hi ha tanta
gent que porta la rabia al cos i treu
brumera per la bocal"

Grecia hay República. En Torhacen trizas al califato. En Persufren continuas propagandas canal sha.

(erren malos vilntos.

PO.VDENCIA
'fintes personalitats Ileydaianes, i
Clima els ex-consellers de la Mansenyors Sol i Penen yo, han
•citat t a comparei.rer clavan! del
m ilitar de la cinta de Lleyda
l'a bjecie de Procedir a l'obertura
cerrespondintia que, per olles
d'E g o, els ha estas interceptada

t

darrers Unes.
EL GOVERNADOR REP
ELS PERIODISTES
al miodus
' , eta periodistes que

110,9,k/ció al Govern civil cael fet que el governador,
teja mal din,

110

si deiXel.

Com es sabut, el primer ministro d'Anglaterra es separatista en el sentit espanyol del
mot fea a dir, es un home que
estima la seva pàtria, Escòcia,
l'anomena nació). Parlant en
un dinar d'illustres galesos, a
Cardiff (tots també separatistas en aquell sentit espanyol
del mot), ha dit uns quants
mota magnifica sobre da idea
do nacionalitat. Després d'alludir el fals nacionalismo qua
amb el seu exclusivismo fa insostenible la situació d'Europa, ha dit:
"Vosaltres 1 jo, amics meus,
que areiem en el naclonalisme,
que vom nacionalistas, vosaltres rjo, que estem convençuts
que una nació té una individualitat igual que una persona,
vosaltres i jo que donem a l'expressió "Vänima d'un noble"
una significació real i definida,
havem de fixar-nos quo nacionalitat no vol dir exclusivismo.
"La nacionalitat Aß eixbrea
(6s uan cosa desfigurada 1
monstruosa) Si narionatitat no
significa cultura. La naeionaWat Os tradicional i creada. La
nacionalitat es compon i conté tot el que es millor del conservadurismo i el que és més
intelligent de la revolució. La
nacionalitat no demana solament polfties, simi poetas. La
nacionalitat demana que pls
mes i les dones no solament
respectin et que ha estat, sind
que estiguin plena de fe en el
que ha de venir; la nacionalitat és universal i no exclusiva.
La nacionalitat troba la saya millor expressió en l'educacid. Ah, amics meus: si jo no
us dignas res prudent si no
ala& ja us baria donat una
gran saviesa: L'educació d'un
noble ha d'estar d'acord amb la
natura i l'espera i 'l'ànima del
poble, i res no hi ha da més
esperançador per a Gales que
l'educació galesäria basada en
fonaments galesos."
Aixt ha parlat el primer mia
nislre de la Gran Bretanya. Els
nacionalistas catalana han d'a"plaudir-lo sense reserves.
Aquest ha estat sempre el conrepte de nacionalitat del p na-

cionalistas catalana de tots eta
matisos i da totes les categorice.

L'Alba s'ha fet republicà
Ea puc assegurar que l'exministre espanyol Santiago Alba ha fel unes grans declaracions politiqueo a un redactor
de "La Nación", de Buenos Aires. Aquestes declaracions foa
real cablegrafiados al gran diari argenti fa horas.
L'Alba, en aquestes declaradona, parla en non/ de l'esquerra !liberal espanyola. Fa poca
dios l'Alha pranguti contacte
amb els dirigents del seu partit. Diversos emissaris vingurren a Paria. Aquí litigue loe un
ranvi d'impressions que fou laboriosissim. Com a conseqüen(tia d'aquesta reunió, el partit,
per boca del seu líder, decid(
ter -se rapulalich.
•Aritlelj fifir!"--"IPr
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Paria, mitre .
Aolareixen perfectament la
situad() do la finanna d'Estat
d'aquest pais, aquesta detalla:
A França hi ha do8 pressupostos: el pressupost general ordinari i el pressupost que conté les despeses por a la reconstrucció de las regions alliberades i per al servei de les pensiona de guerra. El primer
pressupost s'ha mirat d'anarlo equilibrant amb nous Impostos. El segon s'ha conitruit
sobre les anomenades ¿espeses
recobrables, iles guata, en realitat, no havien d'ésser rada que
Un avançament de les quantitate que havia de pagar Alemanya. No havent pagat Alemanya
s'ha hagut d'acudir, per equilibrar aquest, pressupost, als
ernprästits interiors i a aquest
fi responen les emissions de
Bona da la Defensa Nacional
(75 matara), que són, sembla,
la clau de la situació del
franc.
Dit això, el lector comprendrà fàcilment da forma ¿'inflacid que
que hi ha a Franea. Una
gran part de l'estalvi francès
estä collocat en els Bons de la
Defensa Nacional. Aquests
Done, però, tenen en realitat
totes les ,característiques dad
paper-moneda perqua sdn un
mitjà de pagament dele impostos. La gent paga els seus impostila amb Bons de da Defensa Nacional. L'Estat, en rolare
aquests Bona, mira, naturalment, de negociar-los, de tornar-los a enflorar. Aquesta operaria( de collocació, que seria
senzillfssima en temps normal,
es avul plena de dificultats,
perquè la collocació d'aquests
Bons necessita un marga d'eslalvi en ela pressapostos individuals que avui as (difícil de
trobar donats els sama que es
guanyen i la vida cara. El Govern fa toas els possibles per
tornar a rollocar aquests Bons
1 a aiab es deu Ja hei acabada
de votar que eximeir els Boas
de la Defensa Nacional de l'impost sobre la renda.
A . part la dificultat de, coitocas-id d'aquest paper, hi ha un
alt r e fe t transcandental:
aquests Bons de la Defensa Nacional produairen un inleres.
Aquests inlaressos, amb qua
san pagats? Si aquests interesaos haguessin estat sempre
inscrita en els caphols de despeses del pressupost ordinari,
si els interesaos ha guessin pogut Pasar coberts pela, impostos , l'operarle hauria estat normailfssima. Perit el ras es que
no sita fet Mal. La hipòtesi de
la bona voluntat d'Alemanya
fati que per pagar els interesaos ¿elle Bona de la Defensa
s'acudí a d'emissió de nous
Bono. Els interessos dele emprèstits es pagaren amb nous
empr nsstits. fis ingeressos
les reellacions al erecta es co'miren amb novas apallaeions a)
aradit. I atacó ha format una
bola de non que ha anal creient a mesura que ha anat rodolant.
La solució de tot plegat és
encara la solurib anglesa:
pastos, impostoa, impostos.
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Arribada d'En Manuel Carrasco

• .."1-.:„....-.1tertt

L'Escola d'Enginyers Indut
trials será tradadada a la
Universitat Industrial
El doctor Martínez Vargas manífestä ahir als periodistes que fan informació a la Universitat que l'havia
visitat el comte de Queralt, delegat
regí del Patronat de la Universitat
Industrial, manifestant-li que el ministeri de Foment ha acordat Casi:arfar definitivament l'Escola d'Enginyers industrials d'aquesta ciutat a la
Universitat Industrial.
Ja fa temps que aquest afer
gin un plet entre la Mancomunitat
l'Escota d'Enginyers. Ara, aprofitant
una bona avinentesa, l'Escola d'Enginyers de l'Estat ha aconseguit un esrdge decores, que sembla que ocuparé
des de l'octubre vinent, aprothant - ne
de l'obra de la Mancomunitat i de la

Diputaci6 de Barcelona.

Dimissió dels secretaris del Consell de
Pedagogia
Dissabte passat els secretaria teenies dele Consell de Pedagogia. senyors Alexandre °al( i Rafei Campalans, presentaren la dimiaaiid de Hura cärraes al Consola de la Manco•
munitat.
Pel Palau de la Generailitat,
ahir al mata ens han atusabantal que la álmissid fou presentada diesabte a la una de la
tarda i a les (matra Ja havia
passat tots elk tràmits, era
1 acceptada.

Diumengo al mil, en l'expres de Madrid, pel baixador
del Passeig de Gräcia, arribä a
Barcelona el nostre estimat
amic i company, ex-regidor d'aquesta eiutat. En Manuel Carrasco t Formiguara, procedent
dal penad da Burgos, on, com
sap, ha sofert condemna durant Cine mesos.

Amb lot i que fins al maleite
diumenge els dlaris no anunMa y ra l'arribada d'En Camasen, (oren molles les persones,
familiars i amics d'ell, que acudiren a esperar-lo. Hi havia
lambe mes policía que de rostum.
La presencia d'En Carrasco
fou saludada amb ramito:1s aplaualimente, seguits d'estretes de
mä i d'abraçades. Fou un bell
moment de noble empajó.
Den entorna( sigui En Carrasco al nostre afecte t a da
nostra companyla.

•mpoolal)

S'ha de fer pagar ab rica i
Cha de fer-los pagar amb brutalitat. En general, l'homo t6
una repugnància instintiva per
les veritats de sentit cornea
on no n'hi ha no en pot
rajar, pera, sempre es truca a
la porta d'all2 on no hi ha res.
Si l'Estat ha d'ésser ric, si el
signe material d'aquesta riquesa, la moneda, ha de fer un papar brillant, s'ha d'empobrir
prudentmont l'economia individual. Sense la trituració de l'economia particular d'Anglaterra la Mitra no valdria, cedamena Cli que val.
Donada lä punta d'influid
que hi ha a França, la política
dala impostose ha ¿'Pasen brutal. La infladó es menja sempre l'impost timid. Alzó és el
que ha demostrat a inflacló
alemanya. L'Itstat posava cada
matt impostas nona, perb la
balsa dala moneda !ola que a
la tarda actuaste impostos es
paguessin amb moneda depreciad,a. L'Estat carda sempre
mes a post a poc que la inflada i es trobava al cap d'avald
amb les caigas planes de paraer sanas capaaitat adquisitiva.
Ei ha at• Ui ja una siglo de
simptomes que demostren el
malestar deis pobres. La vida,
per als pobres, do cara. D'aquf
tres metros encara ho serle mas
perquè serà quan se sentfrä al
mareat la baixa de la moneda
¿'aquests dies. La premsa extremista fa una campanya perqub s'ajualin els jemals als
preus actuals de les coses.
Abans de la guerra es calculava que es podia viure per 200
franca or al mes 1 persona.
Avui el sou corrent de de 800
franca papar, la qua l cosa vol
dir que la gent viu amb 175
francs or. Han de viure molt
malament. parque la vida és més
cara que abans do la guerra,
Les familias nornbroses lenen
mes recursos i més resIstäncia
que el "mennge" corrent. porque en les primeras són més
ajudar-se. Les pensiona de

guerra san insuficiente. Els que
hem fel In geurra som uns
morts de fatal — cridava ahir.
de "L'Aetion Frammise" estant,
el senvor Vinet-Valmer. presidant dele combatents. Un ajustam p nt do les pensione als nous
presas de 4a vida portarla al
pressupost un grau de turneCacoió ertraordinari.
Si el franc baixa nula, no hi
haurä mes ramal que fer aquest
treball d'ajost. Els jornals
s'hauran d'aptijar. els (únelonaris basaran de cobrar un estipendi mes alt o tan sols uft
plus de vida cara, les pensiona
a les vidu p s. farda, mutilats i
a les families deis morts s'hauran dft revisar de cap i de nou.
1 aquest ajustament forts baixar
el franc pergud l'economia es

plena de serps que es mosseguen la cua i de cercles viciosos, per parlar amb naturalitat.
Malgrat tot s'ha d'ésser optimiate. seria exageral no esserne. França es un pala, d'una vitanta'

I nald, a Cardiff.)
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Marruecos tfp para de llover."
OBERTURA DE CORRES-

altre d!scnrs de
Mr. Macdonald
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LA
QUE «LE NOS» 1 LEO
DONES NO 110LANIEWE- ME~ME EL QUE 1114 11111eT,
soso QUE- meng ua. PLEBE
DE FI UN U. OVE HA DE
VENIR.
(Del parlament de Aigg«loNA

PXtraordinäria.

d'una

capaailat de saarifici i d'estalvi impressionadora. Avui el francas es pobre i porta la sera poM'esa amb una gran dignitat.
T.a pregunta del dia és: Qui
guanynt la guerra? .alemanya
perduda. cer/ament, per/5
no l'ha perduda tambtS Eranya? El tràgic destl de França

sembla ésser fet de glbria i de
saerifiei.
Josep Pla

LA SITUACIÓ A EUROPA
El governador del Sano de l'Imperi alemany, senyor Schacht,
tornat a Repito dlssabte 1 havent presentat una mooló al govern com a resultat de leo eleves converses, tornan avul a
Parla per continuarles.
El ()omite de perito, praaidlt
Pol senyor arKenna, ha arrlbat
a conoluslo n s provisional.,
!l'han celebrat las •l000lops
munIcIpals. A SerIEn I a Potadan els naolonalletea han obtInput un gran trIonet
Ha quodat Inmola par ala
momo I al 5 I mIg por osad,
do 100 mIllome dale
relata Una. a Frenos.
M. Poblase. ha «Mime que

no tanlo n'ocultat do planto.
jarlo.

UNI

AHECHE HE Miel

Amb moliu de la recent commemoradó manzoniana, que a
Italia ha revestit la solemnitat
d'un gran esdeveniment nacional, hom ha retret Innombrables anécdotas i caients Intims
del gran tombard, que fredament, insensible als honora
que el Govern austrfac vo. Ha conferir-li en en reconeixença de la seva fama cosmopolita (Goethe el tnaduia, Walter Scott l'estimava exquisidament), no perdó mai la fe en
els destina d luna Itàlia redimida del jou usurpador, mestressa dele seus destins, reconfegidora do la seva corona, esboci nada.
Iii havia, pub, en aquella
temps de prova i d'amargor per
al rerpries 1 gatreba elandestt
patriotismo itallä, änimes ben
altes que CO condtvidien amb
somrient, docto 1 patriarcal de "1 Prornessi Spost"
aquella te quieta i inexpugnable. Ele havien devastat l'esperit els versos roents en els
(piala el Lermardi estigmatttcava la passivitat estúpida dele
italiana que no solament comportaven la injuriada. postrada
de Mur mara, sima que es batien en estranya terra sota estranyes banderas, en oblid inguarible dele drets de llur nissaga- Els dominava el dubte
coreador que revela la frase
.d'aquell poeta nobilissim i purissim patriota, llago Fbscolo,
que es demanava: "Sf, sf, fern
la Milla; parta qui farä els italiana " La mateixa tallaba suprema del &sig els feia negar
tota possibilitat humana de redempció, ignorants com eren
del que eta tate permelen
una minoria gosada, 1 solament
a ella.
Hi havia d'altra gana tambd
patriotas. per?) ?mimes mediocres, que-tot i desitiont Vaina
heraci6 d'Itàlia. i helhito ereientla taladora, al criadas/ah d'un
cert temps de duració imprecisa, no saldan estar-se d'admonieiona previas, que ella
erelen suggerides per le prudència.
_Allunyats per tant

temas, segles. de la fundó 30-

birana. aahrem rectir-nos 'vientres malilos En enfonsarse el poder illPgftim pera) al

capdavall poder constituit, nn
batanero da tamer que es mescli
amh les nostres aclamacions a
Itälia l'hure la eridbria de la
dissolució iplehaa, moguda 'par
orbes i brulote concupiseen-

Full de dietari
DE BAD.4R A CIUTAT
Tots els barcelonins, abrí que presenciem el desastre de qualsevol foraster, solem dir amb certa satistacció
intima: "A Barcelona no val a ba-

dar".
I que en som de pedants! I que en
som d'inexactest A Barcelona, com
a tota ciutat una mica intensa, val a
badar. Na sois no hi ha cap Ilei que
ens prohibeixi de fer-ho, sinó que cl
veritable badoc i9 un producte netament ciutadà.
Almenys. ¡o ho veig abrí. El pobre
pagés que baixa a Barcelona generalment ro bada. Creare altra cosa
Pu no conéixer els nostres pagesos,
llur rece! invencible, llar malicia inesgotable. Les victimcs de les estarronades generalinent no s6n pagesos,
sitió ciutadans més o menys pervertits
per les lectures i pel cinema. No oblideu que la clientela habitual dels ensarronadors barcelonins es a Frans,,,
puls mis treballat i intelligent que el
nostre.
Peat no ens desviem. Ddiem que
a Barcelona val a badar. Ara que
no hi pot badar tothom. Es un art;
veliaqui. Un art que no s'ensenya en
cap escota, que nomes s'avén a capia
d'anys de pràctica ininterrompuda.
El ton badoc barcelont, aixi que
s'atura al mig d'un grup atapeit, instintivament es corda la jaqueta i oprimeix la cartera amb el colze dret. El
seu embadaliment arriba a ésser intensissim. Amb tot, la bocina d'un autor:te/3d el campaneig d'un tramvia, ne

deixaran de governar-lo mai. Eh seta
moviments automitics efin tan nombrosos i tan precisos que pot fer quiIbmetres i quilòmetres a traves de les
cruilles mes perdieses i deis carrers
mis atrafegats sense ésser vIctima de
cap catàstrofe.
El bon bada no sap l'itinerari qué
fa, però mai arriba a perdre's; no vea
els coneguts i els amics que li pasmen
a proa, per?) no ti escapa una sola de
les fases de la seva reérie, que ¡as
copla l'aspecte Toluptubs d'una bodas

cies?

La Lombardia, per exern.i

pie, ha &asolit sota el domini
estranger una bella prosperitac
econòmica; en esdevenlr-ae
eeva soparacid de l'Estat qua
avui la conté, no es produirä
una terrible crisi dele nostrag
interessos, un' empobriment;
una despoblad& una enfon4
aada de les indústries? Poderni
confiar els nostres interessog
eomplezos a un escamot
conspiradors1
Un vespre, un deis presente
a les amistosas reunions de la
casa hianzoni, immortalitzadea
per tantee de membrles i
pistolaris d'italians 'Ilustres,
algú es tela !atusó de totes
aquellas temences.
"Don Alessandro" es poste
aleshores a eontar una hita
reta, que hom pot trobar a lat
"Genrilissima".
—El comte-Archinto--deia—a
cor benigna, cada any. a la vethas d'anar-se'n a estiuejar te,
nia el costum d'enviar al campo;
a la seva villa, tota els uns
criats, Beata dieta una estranya
mena de vell carruatge mOnu-,
mental.
Els criats són sempre coin
gossos 1 gats, o com sogres
nores, i ai deis pobres senyors
si això no s'esdevingués provfdencialment.

El servei del comte Are/II/ato,
doncs, tot just entrats
aquell carruatge esparverador,
començaven de barallar-se. I
de dir que eran mal reeorapara
tila; i que el Ilarguerut era un
gran empailegament amb aquellas carnes, 1 que el gras es re 4
papava d'una manera escanda.

losa.
El eomte, però, vigilava que
encara pugessin ele darrers.
Mirava aquell petit espectacle
amb cara Inalterada, sense
preoeupacid ni tedi.
Arribada l'hora do la partida

aaaenvalada. perqui el
carate Archinto era d'una exacititud que no conebria obstarara— tancava el carruatge. 1
deia:
—Pel camf s'ajusta la cära
regn.

—De, ¿once. la itälia--conlinnava "Don Alessandro" amb
ei seu fi somriure matielosetos, len dieta, Anm et carruatge
fronfolladfs del &unte Ara
ehinto.
Ara corta ara, fiquem-nos-hi,
d'una manara o altra; després,
tat fpnt cama ja ens 'vagara
d'ajust ar-nos.
.1. EL
de mobles. adis la marxa d'un auto
que sembla Dar vers una cita clandestina. adés la color violeta del cel
a l'hora d'encendre els Ilums...
A Barcelona val a badar! Al eamn,
en la quietud de la naturalesa. la hadoqueria és tan legítima i tan santa
com vulgueu. però no té aquest regust
complex, dens, capitel que te la ba.,
doqueria a ciutat.
Almenys, aquesta es la meva impressió.
Caries Soldevila

Converses filológiques
La solució que sernbia tenir
mis partidaris es lo sleeping. Aquelta grafia resol en cesta manera la representació de la vocal que pronunciem
davant la s; però solament en el cas
d'isser el mot prccedent l'article munid singular. La vocal intercalada no
resta sqnse representació en lo sleeP ing (si bé, tot essent una es reptesentada per una e); però resta inexprensada en un sleeping, dos sleepinge,
els o los sleepings, etc. Lo 3Ierpitsg
resol imperfectament i incompleta-

ment el conflicte entre la pronimcia
ealiping i la gratia sleeping; i Es una
solada completament artitiosa. ame:ida per l'itatiä. on lo sleeping obeeix
a una regla morfològica italiana, del
tot estranya a la nostra !lengua.
En canvi, Tsleeping Es la solució
natural mentre na convinguern a mudar sleeping en esliping, però adsaetent
com a única possible la pronsioeit. esliping. La guija rateeping ts equiparable llavors a la gratia riz. Aci oo
él cap obstacle per a emprar el fet

de no escriure% la o de ciase. sobre
la qual recela.% l'article elidís, je da
Ilegit OILM. i alise basta per a justificar la gratia f. Alai alababa, g ana-

venim que sleeping ha da Mires lis.
liping,
davant no ha . - kie•
ser f.

Ii11004
•

Blmarts, 18 de mere dc

LA PUBLIC11AT

CO MER Ç

FINANCES

NIM0n1n

COTITZACIONS
BORSA NIT

BORSA INATI
Nora. . . .
Meran'. .
F. C. MetrOp.

Obra

Alt

63'90

64001 63'80

Befa

Tuca

6370 6375 6370

6400
83'75

V ICUtael • •

Obra

An

Bala

63'05
6370
10800
56'75

6390

63'85

59'00

58'75

Divleee estrangeres
7sees

3800
136•5"
3100
3390
34'63

Fiad!.
83'90 0,115 0$
6370 otea«
Llree.
Ultima

19.8'00
5900

781

Bolera
Marca
COMO&

71'40
0950
9525
87'60
S60'00
148'00
8100
24760

Amortureble 5%
E xterior 4% •
Bane d'Esputen.
Bine Fan. de Credl:
Parle EsP. Blo Placa
Tabaco. .
Sucres P.
Stlerti

6120 04'20 6390 03'95 Cedulee argentlnes 303/4
Den?. •
6390 6 1 • 90 6363 nivon Extrnlor
Aln e ant .
61
52'20
Anclara.
52 •20
8740
3075 3075 3030 3050 F'rarite
Cerres.
11375
11300
11375
11300
A i irties .
47831
50, s 5835 38.23 50•35 Nuvi Yorl
Fe/gueree
127'75 Espanya
5'. - Mecen 50775
34005
1475
1115
Docks.
...te•
2480
eSulese i
e
11595
Holanda
10060
Italia
1630
Suecia
160
Portugal

- 5
Argentina
Montevideo
s
Elle
Berlin
Copen/tenue
Yokoharaa
B613Ira

428
4075
4410
19.000
27745
09
12,175

Monees

or Aireo"
liaba).

coses.
petDee
trancas
maure.
antara

•
•

Nove YOrk
Ming
lullol
Selernbre'

5830

Cotitzacions del dia 17 de atare. de 1924

37 50

Ola

Tanca 17 mare
513•00
538'00
533'00
483•00

VALORS NO IltSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA

NOVA YORK

Dlep.

Mere

Malg.

Tener' afltrrlOr . •
Obertura . . .
*exora telegrama. .
Sanca . . . . .

29'05

28'9,2

20'21

Unid C. de Calan:212a. • Danesa FlecI r lellat 6%. . 10000 %Mg
9300 Jullal
Spinlement !leen& 6%. .
Iluled Ella 7%. . . • . 6400 Aeiernbrs.
°Nubes
tovembre
uesetulra

Jullot Octbre Desbre Gene?
28 • 53 2587 25'50

2951

08'75 2r,'10
2207 2504

25'70
23'66

LIVERPOOL
Tanea tenerla. . .
Obertura . . • .
S e zon telegrama. .
Tases . . .
.

GAFES
Tanea 17 mare Nova Orleans
COfot eleve York
1000 Tarbet anterior
Di sponible
.
1440 Obertura . . .
12'50 Vare

Corto.
10150
102'00
12 con
97'75
101'05
95'01i

MERCAT DE CO TONS

1%50
15250
149 30
148 3)

SUCRES

Cluster.

F.' Cremallera 6%.
TreCtIon 7% 1921.
Traction preferente
.317.75 G. MeirOp. 6%. . .
S. T. uarcoona 6%.
C. E. Con)ffilzacle 6%
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07700
31650

xnrueza .
DintimereS
Oran
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Praga

91'50
31600
311).00
38'00
3.465

laiurea. •

53975
354'75 35400

&AM. .

951ene
srpsdloll
foso!
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cid.

ilOrd
Alaeant. •
'rabea

BORSA DE LONDRES

Eep an9a .
teten«
llalla . •
Seca York
Porttigal .

MARQ DE' 1924

CARVI DE VOR

8770 8 7.60
e220
25850 25300
7'5'00
5730 87'00
2044 2045

LondosI •
Int.ones . . •
Amortlf2abla 4%

DE

:AMIBA DE PARIS

BORSE DE MADRID*

cedtues .

SORIA TARDA

DIA 17

DEL

17'51

29'38

17'0,5

1694

1742

1699

19'25

26'36

15'20
1512

14'67

segor, lelerriati .
1310 Tinca . • • •
le'', 1
1,40
.123u

1.0

GASETA BARCELONINA
Sants d'avui: El beat Salvador

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS • PER AVUI
MATI
Pere Ribera Cuacirenc, de 66 anys,
Vah.ri, 75. al cementiri de Sant Andreu. A dos quarts de deu.
Feliu Roset Ferré, de 79 anys, Comte del Asalto, 130, al cernentiri Nou.
A les Onze.
Jaume Saloni Palau, de 9 mesos,
Foathomada. 17. primer, al CementiTi de Sans. A les ruit.
Pere Bartolome' Delgado, de 64
anys, cementiri de Les Corts. A les
neu.
Josep Quesada Soriano, de 64 any,
Ventalí, 23, primer, al cementiri
Nou. A les deu.
Josep Roig Martin, de 5 anys, Diagonal, 564, al cementiri Nou. A les
deu.
Francesc Ruiz Barceló, de 63 anys.
Hespital Clinic. al cementiri Nou. A
les vuit.
Rosa Ripoll Sales, de 72 anys,
Parccrisses, 24 al cementiri de Sans.
A les nou.
Eïc blOnä Peyró, de So anys, Astúries, 15, primer, al cementiri Vd!.
A ie •S onze.
Mercè § ans Pardas, de 73 anys,
Casp, 73, al ccmentiri Vell. A les
TARDA
Joan Berg2.dä Freixa, de 85 anys,
Craie.inkel, it, al cementiri de Sant
Genio. A dos quarts de quatre.
Joaquima Riera Rovira, de 69 anys,
Casp, 6r, al cemeatiri de Sant Gervaei. A dos quarts de quatre.
Pites Oms Madiolos, de 29 anys,
Sant Andreu, 65, al cementiri Nou.
A les tris.
Carme Garcia Majordom, de 79
suya. Sant Vicens. 18, al cementiri
le Les Corta. A dos quarts de quatre.
Ciume Baldiró Duanyes, de 42
any3, PsCrealia, I, al cementiri dc Sant
Andreu. A les tres.
Dolors Gibert Gircbart, de 72 anys,
Salvà, 4, al cementiri de Sana. A les
tres.
Teresa Camps Guitart, de quatre
Ine.ros, Cantercs, 54, al cementiri
Neu. A les tres.
Jozep Basa Corsel, de 75 anys, 0172, al cementiri de Sana. A
dos quarts de quatre.
BrILIO Petit Borrls, de 74 anys,
Cabestany, 17, al cementiri de Les
Corts. A les quatre.
FUNERALS
En Miguel Castellanas i Escolà.
llori el dia ornare del ce,rrent. Avui,
a lo dea, als Paulo.
Dr. WOVTA c e. Afecdone a ta yen 1 caten. G-rt,a Catalanes, 6 3 e, acsr1., pral.

ANUA çMPERIAL
BALL
L'Ateneu Obrer del districte II
(cure:. de Mercadvr, 33 i 40) celebrara el dia de Sant Josep un bail
societat. cl qual comunal-a a les chli
de la 1'C:tila.

PARAIGOES CARDUS
PortaferrIL-ta, 10
Ahir, a l'AcadZimia de Medicina (1.3 /la Congregació Marrana, l'alumne d"aquesta Facultat de Medicina, En Miguel Mir
l'arre, donà una conferencia,
tractant de la "Esenlieniditim",
esaent el confereneiant molt
-ovacionat pels seus companys.
VEINS DEL CAMP DE
L'ARPA
Comiscid de veins del Camp
de l'Arpa ha viiitat la Cambia Autonomista de Propietarit i Industrias
dnl districtes IX i X queixant-se del
mal et tat deis carrera de Fresser i
a l'ensems que de l'abandó
iMeete per part de les autoque
..Z.tleallietentit; el vergonyós que
iér d'un any d'aprovarse 11111 restrucció de la
davccuera i de Veneedrament de dits
earrers estigui entra per fer.

Plaalleete dile eme, Ecs pg

aconseguir tan interessant com justa
malora estas disposats a fer una intensa carnpanya al costat de la Cambra pugne acahi d'un cop aquesta de-

ficincia urbana que tan perjudica
habitants deis esrnentets carrero i al
boa nom d'una ciutat com Barcelona.

Senyoreta:

¿Voleu obtenir
la més

1

da din cine sifons del bar, sease permis de Eanio. Perd tants
cops va el ,mriti a la toril_ que
altir l'amo els agatä anulo les
DIZIDS al sitia,
l'oren detinguts Sadurní Star'os Conesa, Pero Anuas 1 Benet Glizinan Quillt olla.
La maniobra contra la pesseta es ven n q ana llego, "La al is éna de las Naciones".

Sant Josep Presents
Llibreria Subirana - Portaferrissa, 14

A1911E11
d'un

MILEMIU?
haveu d'usar miUges de
seda

En obsqui tic !os PEFET
les ofcrim aquests ates

a 1'65 pteS.
senas tares, qual jef extra
en tole els colors

snirs em p rid P.: de 015 a 59 pies,
tran eximida d'arkles per a f resenis

FilCi

DE DEN 9 13 [E Plil i

Perfurneria, Camiseria,
Licneeria, Calçats. Confeccions, Gorros, Paraigües,
Articles Eport, Bleuteria, Catiras, ele.. etc.

Vendes a l 'enes i detall

CASA LAY g ET
130QUERIA. 29 I

1

Telefon 2853 A.

Es unitnirn. • Texelitinacid, (leeprés do la einnpra: "No si con)
he despt's els diners". (1,,Rlit
tinte per costurn no In posen
rernei; peouriu-vos de lot a EEcomunal itr) Dareelona. Rambla de Calaluuya. 0 , no re,
petiren tan molestosa frase.
BAINANT DEL TrtAMvtA
Al correr de Marian
Jarin Albadalejo Calin. en haixar dcl tramvia va iiaure, produint-ce contusió traumätica
d'una dent i tenia!.

Aigua Mas-hilnibau

MANCOMUniTAT
DE CATALUNYA
Emprsilt 1e14. .1 73'73
1220. . 72'er,

LEGITIMA SIBERIA, d-, de
1150 pie. 1..n. MORTADELLA, a
1211 pts. lata 1/8. FO/E-GRAS,
a 955 pts. 1 1 8 VICENS
FERRER I COMPANYIA: Plai;a
Catalunya, 12. Tel, 1
A.
ACCIDENT CARRIL/ME
Dininenge, a des quarts d'on ne de in erina.
Iren elecirtr
de Sarriä va des e arrilar (lavant
de'‘ carrer de Vorgara. topant
amh un pal de ferre.
hi bague desgràcies per,0071010,

oc

Pert

Da'. Arana
".
- retina. .

ELS PREMIS
DELS CARNESTOLTES
Els premia que es concediren en ei;
concurso; del Ctrntstoltes passat es
lliuraran a les oficines de Cerimoniai
de l'Ajuntament. de, de dijom, dia 20,
d'oaze a una, tnitjang5nt la presentad?) del tal6 cl ' insefincití i d'una fotografia de la disfressa o carressa guarnida.
Demaneu al vostee estanquer
PAPER DE FUMAR

CLÁSICO
Estoig, to Critime per tot artesa

CERCLE 13ARCELONI D'OBRERS
DE SANT JOSEP
lIem rebat de la Direcció d'aquesta
entitat de; hon3 de queviures, que
agraim i curarem de fer-ho mans
d'alguna familia necessitada.

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada Miura

pARAuEs

Ferian, 11. Casa

BIOMBOS CLApts
LES MO~ADES
Al correr de Marian Cubf,
m'U Josep Palau Reverter, fou
messerat per un EOS que li caueä diverees erosions a la canta
esquerra.
- Un ante gos, al carde
de La Sagrern, mossegà a Josep narria Llanas.
El miltor i M011 útil obsequi
per al qui PS digui Josep, es
una mäquina d'eecriure ROFA.
La ms barata. Passeig de Gräcta. in.
CINC SIFONS DIARTS
Uns cliente d'un bar del caerer de Sant Batel fa temps ,que

el S'Acre« • emportar.le

de

a 1111.-Nuael

a

12'23
101'73•

H. 1994
.
. •

04'75 •

Junta directiva els senyors següents: President, 31 iquel
Guluit viee-president, :Salvad.;
Garriga; secretad. Isidre Juve; vire-seeeretart. Juan
¡la; romptarior, Per,' Porliilo;
voiial primer, Joan Blancli; vocal eegon, Agustt 'Foll; vocal
tercer, Josep Bernades; vocal
quart, Francese Oran.

•444114444444.6•44•44.4444 4
ANTIGA CASA

Colmado Viladrosa
DE

itEMINYIPI. S. tii C.

PASSEIG DE GRACIA. 7 5
Telefon 340 5 i 1004

Pernil coft I fiambres "Onda";
EncurtIta Leuit i Loder.r: rime de
Foie-Gras d'Estraaburg i Périord:
Salmn fumat i u ner.ured; Vine del
Rin, • om.:my., Cordeue, Inh., Portugal 1 La 116•10; Xamp•ny• d• las
coses Illoum - CDequel, 111 9111. Pom.
mere, Godornru I Lumen; Gran Os
Champagne Napeleon du
CM' VOL/6W, v• Cognac; Pruno,
fresquita del pala; Ostres da roatricola.

•

0Efi r El

1,3•1.29

Guariment de les melalties de l'EsLomee, I en neriictif•r• sudases, úl-

FlErtfITIMENT
A

IDOMtelLi

cera, dilatado, cte., per la

...->e444444+4+14,4444+04+104

GASTRILINA
s

RESTAURANT BOYAL.
Saló de Te
cada dio te dansant de 5 a dos
quanti de 8, 1 dinar a l'amerlcaria, de Y a 1E,

Recomanada p ils esneciallstea

II,' e o ees: fe E Ferrer,
Fsraiarts la crea. Andreu, Pere
J 1r10 0 0. e Barrelnita PAret Titile. a Gfroirs - 11. Sanrn•
m4, a 'Car , ornna.--Pnveda, a Palma 4fg`

•••••aaraaasesem.••••••••••••••n•••=sma.

El pa que servoixon els H95laurank n le Luxe do París, es
pot adquirir a Barcelona, al

"fol c ! g Sud kiu S. V
LLIPRETE3.1A, 3
PASSE.111 DE OfikCIA, 7
PLAÇA S. al!QUEL, 3, GRACIA
EL CENTRE OF. DEPENDENTS
I EL PLEBISCIT DE LA
RAMBLA
El Cense!! direetiu Centre A/1tufo 'Mista dz Dependents del Comer!
i de la Indústria presa a lote cls socia
que encara no hagin mes part en la
votaci6 del plebiscit reicrent a la
Rambla que passin per les oficines
generals del Centre a dipositar Sur
vot, abans del divendres, dia 21 del
que som. Cl la qual data efectuará el
corresponent escruiini.
-

PERMANYER

CONFITERIA PASTISSERIA
Gran acsortit, en dolcos,
especialitat en els de nata.
Servei especial per als encareces de Sant Josep.
PASSLAG DE COLOMB, 2
Telefon 28 26 A
NOVA JUNTA
En la reunió general darrerament celebrada pet•Ventitat
Sindical de !'element directiu
de la indtletria de teixits, quedaren nomenats per formar la

Tren
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83'23•

C. C. Comunal. . 7r'75•

Llenen; Pich - Casp, 28

EXQUISIDA LLONGANISSA

DEUTES DE L
Interior 4% A.
a.

T;Esbart de Mansaires de
S'aus. relobrarrt /lema la diatla tie Sant Josep, a da
larda, arar, una audició do Set
rn re 8 a càrrec de la cobla Barl'Orfed n le

'C 1')

.Jetiyara; Per a rentar le roba
proveo el salió Magna en pols
A les cases dels senyors es beu
Cliam-Sors, etiqueta verda, sec.
ATENEU oBrtrrt CATALA,
DE SANT MARTI
Aquesta entitat (Plaça-Merrat) lia nrganitzet per avui, dimarlo. a los deu de la vetlla,
una bailarla eardanes a L'Arree de da robla flereino.

Moneders i Carteres
per a St. Josep. Casa Perelló,
Pi, 7. bis, Sucursal, Petritzol, 17.
Fährica (1'z:hiele:ti de pell.
EN LLMERTAT
Han eMat alliherats els sinditalisles Fornells i Olivo , que
estavon dt'liflgIilO 71 la presó,
per ordre governativa.

Sant Josep

striherts en
elegants estnigs, Darrers modelo en gàbies i pens de metall.
Llnrens Germane, Rambla do
les Flore, 30.

UNA CODRANCA FALLIDA
Va presentarse a la Ceniral
de Telègrafs per hl die cobrar
un gir, Daniel Campos, presenMmt. Per Juelifloa r. la Bett per-

tni- so

101'20

tUGUA GAS 5 ELEGTAICITAT

ACCIONS
BOSSA ne Peala
557.00• pit,".!"
00'75 nene d'Espanys.
.114750
Crean
I
Dock».
99'00
Estertor
4%.
Sara 1.• blp.
31171
64'50
68-2s.
Brmc Espanyol
la%
e,175.
•
ES ce. Anima,
6% /0175 FERPOCARRILS ) TRAMVIES
"
6475'
•
7000'
cc.
Andalu501
4. • •
1/0.7
6515* Catala-(
1 s'ea* ralls.
•
VIzo. .
•
5
n. " E 1/2%
10
67.•:!5 na
11 6%. 94'23 Anda:usos. . . , 5300 obe. • 5.. 9151(.
est es*
67'75 I EleC.‘ilone(1%,
Canal Ebro . . .1 56,70' OS' acere s Tac. /ele
'rharitat . .
65'75
8400•
Lnergla
5%
.
acciono
Nora.
11. 0. loen .
DO te
101•35
I
ELECTNICITAT
AlCUS
GAS
e
• lene
lord 0%.
• •
8375
•
94.05)
Sons 6%
Parnulone 1...
thudinee . .
9115re
. M19'006 larcelans 1.•
60'03 a. p . F. Mol. 6% 6000 Catalana D. .
;Intensas Alba.
90111
71`on• tstürles 1...
9 l'75
a
Bons 7% 74'00 •
Valen. n 1/9%
90)5e
78'50•
65'00
F
pf.
5%
•
11, A. Elect. 5%. . 500'50
3anIrles 1.•
Une
l'33
F pe. 6%
- lateare Filip.
5 6%. . 116'Orr•
"
.
Per
11373 Alonnto . .
6 l'en 1. 01,152. Eins. ei% 71'00 AlgOes Benin O.
•
$.• .
3:9
i'5o
dile.
7100
"
Mall,
Ficto
6%
C.
lenta
frase.
3%
50'00•
n i/
)1. E. A. A5
00'1,0
Eet.
g:
tf14200.
Produc, Pirelli 8%. 95'85•
B41/916
61 0
71'05
selle
C4% .
91:11.
71'13
0 4% .
8461P
OBLIGACIONS DIVERSEet
DIVERSES
70'75
E4 1/2%
84514'
69'25
6%
51554.
13050'
s
101'35 Tren/atta:atice e% 63-9.5 e. al. 'rabie r 2 • 23no•
1.1eyilee
O 6%
rotn.
• y10. 0,1' JA, s,
101'00 10 o*
aneo
ere
s
+A' re
1.• ,
4% 10513 C. Trasatlantica o 7300 -• ri.nrat. 3... ..
2.• .
950 2
Urgelis ver. . . 61'65. e
;i
1.• .
54111'
94•73• Esanye
p
Industrlat 175'00" vatene
err5o• tetand 096
d C nel.
arcones ns 3%
ettor
7% • •
10220 Gral , Telefons O
00'50.
9nurr•
acrece 13% .
"
l•
70.00. . d'Obres 4 1/2%
As 4%
sier
04'97.O
3017,
Pcronsmar
87
.
35
c
'%.
‘
.ec:
"
'' r‘es
a a2C.c10.
erre
cierreo wat
en,, •
sn'es F. d'O. 1 C. 4%.
andaiile 5%.
tslie
83' 515'• ti. Metal/Ondee P I 97:20 0, CCA:r ardda21: :u:s as 102.
67'05 -krber. Berse 4 1/2
1
.
.
v
:
1
;
3
21:1,
a. 00'50
Secunde e le 4%
4
Elite
ronst. I pass. 6
twoo•
•
S.
A
A'nemntbos
Trena.
4%
,
C. Gral
Cames 5,111,0 6% 34•00• tcstiano-Sul,aa .
a
92'65.
"
1%
a
Colinda
Gbell 6%. 93'23. ,alal O . . .
Tea:1191es BEG 5%
't. de 1'. 06 2, 7%. 99'06 Hullere3 . . .
9 0932;::: Ced. nArgent. nores.,3031
" 5% 7595'
NI 1 snntlel g e P.
"St,And,4%
10275
Manstrle9 .egrIcoles 193 '00 ' ,INGTA.-Cis Genere U101*
• arrla- Barna. 6% , 0003
amsr estne,5 1,1
Fer. Catalunya 5%
canes,
6% 10200
0111LIG8CIOnS
1 FERROCAaRne

oran

sonalitat, una Ilibreta d'inscripcid maritirna. Per() con' sigui
que l'artitud del robreint va des_
perlar el recel del funciunari,
parella de in-diría va pregar al
Cardona que el: seguis 'per
clurnpreivar d'una manera mes
categ4rica la seva nlentitat, a la.
goal cosa va negar-se l'individu, i en intentar fogir va
troncar una vylriera, dausantse una ',Mita forida contusa a
la regló supero:liar drela i una
;Otra tt la ntä esquerra.
13esprOs ihst curat el Campos,
va pasear al Juljat. preslant
deelstració. Per suposar-sels
complicats en aquest afer lambe foren detinguts Ilullill Bajarietion Casero i Manuel Farriols Prat, que han ingressat a
la presO.
JOIES, VERITABLE OCAS1D
objectes usats de totes elasbes. Preu flx, Taller', núm. II
fla arribat de Paris el cenegut industrial-artista Santiago
Itarnel, gerent de la rai) social
Fills de J. Carnet.
De la capital francesa ha
vin g ut amb una selecta colleocid de models, triats entre els
dols mes famosos modistes parisencs, amb la particularitai d'haver-ne ohlingut
l'exclusiva absoluta. Tots ells
sdn .q egantissims t d'un chic
insuperable.
CONTRA F.I.S 1.T.IIMES PORNOGII A FICS
Confirroant p l que deient
lo nostra edició de diumenge, la
lta comunicat lii '('rsi111da entre Ilibrries i quioscos
d'uns 20.0n0 volums considerats
pornogräftes, els quals ocian
eremats.
Parlant d'atad, va dir ahir el
gesvernarter que acinesia eaul_
panva ‚'heia ii ordres rebulles
de 31adr‘id, i que es perseguiiä
eenme t rev a les publicacions
d'acinesia in/t1110, renovant-se
tal fi les inspeccione de la policia.
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lar. d'E. 1913 5%
" 1920 6%
siztlea Barna. 5%

L'amo lol Restaurant NO:a,
del narre,- del conde del Asalto
va denunciar que uns desconogots li han pres 1 6 gallines i 13
colon*, i el del Bar Monumental del carrer de Salmortln que,
fraelkirant. el calaix del taulell,
pres 51.5 pesselcs.
Auseel denuncia que en
un (ranivia de la linia (Vilorta
Ir van prendre la cartera, 6 1110
contenia 525 pessetes i documents.

U; F. iViß
BANQUERS
(

Rambla del Centre, núm
Datan! del Gran Teatro dos LI

t
Negociem els cupons Des.

tes de ¡'Estat venciment

RESTRENYIIHNT

d'abril

per combatre'l i curar-lo, recomanen eminencies mediques

JALEA MADEOfi0
Colmados i Droguerips.
sil, J. Fonolleda Serra, Comerç,
número 38
Posseiu maree? Llegiu "La
Miseria de las Naciones" si voieu reeuperar les pesseles.
---TROliALLA D'ARMES AL MAS.
NOL'?
Ahir cireular el rumor que
a la [dalia tl. e Masnon havia estal descobert uueonlraban trae_
mes, nevó tris centres oficials
ningü en sabia ros.

jj DJilre

sensacional!!

LA MISERIA DZ LAS NACIONES
per L CArREn0
3'50 ett
i quioscos.

gala .arganitzat per la pele
-Els Novells”. que es &dial
als seus companys de Banca
Morsa ,

DivoRcis
J. Sabanés 13e: • n • in, Prou
d i r' Eelesiästie o 1.6-7'lalmbu
Tribunal Eelesiastie de Bar
iLtrubla Catalunya.
Consulta de 4 a 6.
CAL RESPECTAlt L'AUTOR
TAT
Foren detinguts Remisa 42.
III i Josep lbàfiez acusats d'h
ver insultat al carrer Pi
rol' un caporal do segur,ilt.

UNA FUSTA DEDICADA Al.S
DEPENDENTS DE BANCA l

Vaixelles per a dotes, oobe
Ponles les poden trohar a
etes 32 , a les vaixiolleries
Lluis INglada. Rambla
Flors. 8, i Ronda de
loni. 5.

AqueSla nit tindrä lloc
"013111 Metro" (Plaea do PAngel) un extraortlinnri ball dr

S'empaparon habitacions
pessiAes. Fant do Sant Iniquet
4. Carrera de la Casa la CIULD

.flonsA

•

amansan:cm-

LAVABOS-BAN7fERES
ESCALFADORS
oh. BIDF,It-DUTXES, etc.
JAUrViE SAURET

casa

COTS 1 DUREAN (ovni J.
(lohe l . Hospital, II, ofereix el 10 per 100 de REMINA en los JOIES del
BRASIL i tete els altres
artielee de nevetat. APROEITEU-110!

Gran Farda de mala!asses
de toles clases i preus. Vendes
a l'engròs I al detall, CASA ES_
PLUGAS. CortisCatalanes, 524,
cantonada a Urgell, I Consell
de Cent, 350, prop de Bruch.
GAPITOL DE DENUNCIES
Van emser detinguts Víctor
Prez Cuenca i Antoni Pérez
%taller, els quals (eleven reclatuats pele juljats de la Universitat i del Sud per delides
de furt i escàndol oúblic. resneetivament,
•

P I, AY O . t
..42•••••••n•n••••

751M:51411=5==-1:1311Be.

SOLER i TORRA
BANQUERS

RAMBLA ESTUDIS, I

I i 13 :: BONSLICCES,

VALORS CUPONS-GIRS-CANIn
Negociem tots els copeas dels Untes

Interior, Exterior t iintortilzable 4
xenctment 1 d'abril pm»

!
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de mate de 11211

DE NEME

858111
a

balada del porc . Fragmentari
i Foraster

rs DICTAMEN BEN DEBATUT, EN DOS EPISOpis I DIVERSES ESMENES :: EIS COLOMS DEL
rARC "ANAR A COMPRAR BESSES" :: EL SEe9rt ART/UT ES . EL SENYOR
¡L03 :: ELS AFICIONATS :: EL SENYOR PUIGMART! APREN DE PER D'ALCALDE
punta la temporada que preeedi
' aresió de l'Ajuntament lii hau !=gut temps per liquidar totes les
't1ncies i evacuar trates los dsli,c5, que ja es dir. El despatx
:coli ja no es buidava mai: fundo-ra que entraven, regidora que araren, funcionaris que sertien, regi1 que imitaren els funcionaria qué
rumors que cerrien com ratos
letenades... No cal dir 5:ZIÓ que
ei mancava ningú a no esser el
e. Alvarez de la Campa, que
versions havia anal a l'enterrat de la sogra do la filia del senyor
eirtinee Anido, i segons altres , tenia
mare política rnalalta, a
roe tu
sa germana. Amb tot i amb
sea:reta: donada per tot que no
arria res de note ni tan sola que
zarasin tingut exit bo o dolent les
:mes portades a cap pel senyot
aes i Crims per fez' bis al senyor
amnla tot i això, repetim, es na n
elgü sumament inquiet. i paz
;ales de les sis el senyer Par. compran! la inquietud del scnym Puigrtí si sobtadement arribava el
ert coronel senyor Alvarez de la
Canoa a presidir la tesela in:si:n.2s
prer.alment
-Ere sembla que ja p odem carmena
7 veis.
1 teta plegats, xano nono, emprenpan l'em:eursi6 setmanal cap al saló
rt tela d'agraiment des: al senyor
Melée. el senyor Par amb una car,:ta rIt mig ministro sato d bree i
si nt" n r Alfas vestit de negre i amb
e
capen bombí de cerina

r"

COMENÇA L'ACTE
pomn satisfaceib, i a, les sie
way, minuts. el scnyor Puigreí. :ira:hm:mí i com g .:mi no vol
C5 torna vermell, toca la carnF7C3, El eern si li ho haguessin dit
e, pasa autemätimment a coa
traer i l'acta a ilegir-se.
DESPATX OFICIAL
d'uees queme:, pròrrogues que
ro aients regidors demoren per en'--

Ilestir teas quanta expedients a unl
quants funcionaria, aquest senyor no
din res d'insieres i es pasea secar embuta a
L'ORDE DF' DIA
De troment, el senyor GARCIA ja
fa queder un petit dictamen damunt
la Mula, i al senyor PAR, lamentant
absència del senyor Proubasta, no h
agrada que slagin nomnenat_ per cima
sició uns quanta saetees suplementaris,
pereue Coba que n'hi ha masses que
treballant una hora al die. es fan un
sauct. El que convindria, segaras dl,
fóra que n'hi Imaguessb poca. però
exclusivament municipals, que s'neons
tentessin amb l'orgull tqpir possibi:itat de gunnyar. m.fs que el son de
1 Ajun.ament.
El sznyor ARTIGUES lamenta
també l'absència del senyor Proubesta. i diu que la qiiesti5 deis metpts
municipals ha dona: resultats fatals,
i es compren, i dit això es posa a
enraonar per fil directe amb cl senyor
Par per tal que no se l'entengui.
El senyar PVIGIARTI es posa
també a lamentar l'ebsenzia del senyor
Proubasta. peri) cn corrccte madrileny, i parlant per fil directo amb cl
coll de la camisa diu quatre arguments i express-a scgurament una idea,.
Una altra idea, pecó del seny-or
PAR, fa que s'aprovin els dictàmens.
Al cap d una cetoncta, i set:se c,ite
res no ho faci aospitar, es presenteri
dos dictàmens dels que les persenes
drIl veuen tot seguit • que donaran
jac , ja que aún contraria, de Pi:macee,
un de la majoria i uis al:re de la minoria de la Comissió.
Es tracta. senzillamcnt, do saber si,
ectn voldria la majoria, es mohibitä
l'entrada de tr00505 do pare que no
vagm alegue a l'animal. o be, tons
voldria la mitmoria, ce permetrá l'entrada dels csmentets t'amasas individua:mena
Aixéi fa que el senyor PAR s'aixegima arnablement, anuncis que explicara
la qiiestiú i l'expliqui dieut que s'importen tocinos chama "CM canal" i ' al-

tres de trossejats, i afegeix q ue, leg alment almenys, no és yermes, ni
als tocinos ni als altres animals, que
entran a bocazas. Explaca que hi ha un
aparell molt perfecctonat (ell no hi
ercu en aparells, pesque no Es supersticiós), que determina si els tocinos tenen triquina. Parla de la manera deplorable de matar a fora i
torna a lamentar l'absència del senyor Proubasta.
Debuta cl sens -er PORTET i el semayor AL0ii, un cop el Senyor Portet
Ira debutat, diu que s'hauria de perrnetre l'entrada. perla supeditant-la a
observació, establint "fielatos" com estafetes, amb burots del laboratori municapa!, que examinessin les substàn
cies.
Fa un petit dogi de la botifarra de
'Tora i :laxó fa que es demanin una
colla de paraules i primer que rings),
el senyor MUNDO, que ja s ://a acostumat a parlar.
aquest mornent entra el tau desitjat senyor Proubasta, a punt per
interveair en la matança.
El senyor CAPDEVILA, que es tecinaire. inserté per d:r que els forastera Iluiten "guanera" la san:tat i
"guantea" l'Ajuntament, i el doctor
BANQUE parla, deis pares de Circe
l'enristra i (malitat vanitosa de
liu: carn.
El amor CAMPANYA defensa la
Comissió, i el senyor CAPDEVILA,
que és de/ gremi, diu que les inspeccris del Laboratori no són mea] per
determivar la prreencia de la triqu.na. cesa que fa rmixecar com un sol
homc el ornyor PROULASTA, per
dir que no sols es pudra deternonar
la presencia de la triquina dintre les
botifarres, eina també la de gats, posaos, cavalls i altres bèsties imeteregep ies, com, per (acople, tocinos, mitminase un aparen que començarà de
funcionar la setmana que ve, amb
mohs bona resultats.
El empor CERA, que és faunacéutic, diu que ell, a mes a MP3, és
escèptic, coca molt natural. Creo que
es pod:ien expendre els embotits proveite (Ten precinte de: tinas del que
ell aplica als sen5 acreditats especifies.
El senyor VILA TEINIDO intervé finalnient i asscuyala que l'assumpte es u actas:1111M, perque passem nana
temperada que fa enys que hi ha gran
, carcstia de curta
El senyor ARTIGUES, que ja no
te son perque no es tracta pas de
Steavinsky, intervé ainb la seva energia acostumada compre que la milsica 119 l'atempera.
Consinuen .intervenint senyors diversos E variats, que formen un bario
assortit 1 es parla d una esmena, la
paternitat de la qua l reclamen eis bznydrs Amigues. Taylor, Alba i Ra!non, i es para, es parla, es parla,
Lies que amb d fft: bon sentit gover/tau/en:al acostumat, el senyor Puigtrama. dita . que el senyor Proubasta té
la paraula.
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El senyor PROUBASTA: entre
paraules (bufa!) per dir el que diu
la ciincia de tot el Inón i que ells no
han de fer ciencia non
Presenta alguns records de la Infantesa, quan un cavall per a les feres del Parc costava aS pessetes i ara
val seixanta duros perquè se'n fan
botifarres. Explica que ara es deteraunaran les bar:Tus de carns que 5.
ha a cada botifarra, perejil els gourincas puguin saborejar-les amb coneixement de causa.
El senyor PUIGMARTI diu que la
qiiesti6 te pot deixar per al final de
la sessió i raentrestant es pudran posar d'acord, i es continua la discussi6
del despatx ordinari.
El senyor ALOS agafa el seu "tatanu" per impugnar un dictamen conve-tiut mil pessetes per les passades
fustes de la Meree, i diu que la Iradie:6 és la nostra familia avant-passada, red) no reacia:ten pugne la
gent vs posa d'acord i suares-a, arnb
un vot en contra, naturalment.
S'apenen també un dictamen de Foment, autoritzant la "Societat Protectora d'Aniamals i Plantes" per coilocar iii Parc de la Ciutadella dos retols. entre tots dos bilingües, dient el
catnlä: -Societat Protectora d'Animals i Plantes de Catalunya. — Colonia de la Cisttat.— Respecteu i defensemi els coloms ocells del Parc. — Es
venen brises co el quiosc de necessitats." D'aquesta manera seran més
dissimulades certea coses.
Una data equivocada d'un dietamen
de Cultura ¿ena brillan aculó al senyor ALOS per preguntar a tenor de
tale i a guayas te., -,es s'han
les obres de alossen Cinto acuse consultar-dio asna, cl Consistori. Pecó
resulta que és Una QUeSti/5 do
Party /913.

PROPOSICIONS
Una del, senyors Caoaä, Artigues 1
Par suspenent articles de les OrdenanCes munieipals per facilitar la construcció de terrosa barata, és apresada.
Una altea dels senyors Par, Molins i Pascual sobre el padró de cédales fa que el senyor ALOS tierno-ni
facilitas; per al pública amb la confoensitat del SCIIYOr CAPARA, que
alba que elaidda en Fa mateixa opinió i
voldria que s'asenyaiessin els disabtes
els diumen ges al !naif però el docto!'
MOLINS Ii comesta que la Comissió,
emb els estudia que ha fet. ha solacionarà d'ima manera o altea, i que
Den proveira.
E: senyor ALOS no ho traba peco
Si i el senyor PAR E ho explica,
apronta -se.
Una altea dels renyors Cera, Par,
Capara. Amigues. Carrm, Mursnló, Mont. Ronqué i Alba el q ue veldein
pandir de llora d'estiu derinnant-ho
al Directori, Co ala:ovada.
Una (lela senyors Camp, Moline;
Mundea Ronqué Alòn. Garcia i Carnpanyä que voldrien ecure !a jura de In

;,
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tes a l'Ajtmtament els presentin aviat.
El senyor Par, que ja es preparan
un disnea, el fa; varó causa veritable
decepció perqua Es eurt.

EL DICTAMEN SOBRE EL
PORC FRAGMENTARI
Es Ilegeixen les esmenes, que sed
una dels senyors Cera, Artigues i
Taylor. que diuen que la can fresca
de pare en trossos o botifarres procedent de fora la capital sigui examinada dc primer en cl latontori de
tescorxador.
S'exceptuen les que entren en quantitat màxima d'un quilógram per considerar-se ens particular.
El senyor Puigmarti diu que cls que
votin el dictamen de minoria amb
l'esmena, és a dir, yergue pugui entrar porc a raccione. s'aixequin, i és
aprovat per unanirnitat (on Ce lo majoria de la. Comissiüi).
El senyor CAPARA•vol saber alesbores si en portar la caen difunta a
l'escorxador la iarà pujar de preu, i
el senyor TAYLOR coniirma que hi
batirá drets, però com que no lisuras
pagat els de defunció tot quedan
El senyor CAPARA troba que na
cal discutir la qiieslió (l'higiene, sanó
la de pessetes, i diu que ha presentat
una esmalta, junt arnb els senyors
Mundó i Artigues, ¡merque tota mesura
que es prengui per dificultar l'entrada
de caen fresca cessarà cn apujar-se el
peca actual.
El senyor CAPDEVILA parla pe:s
canealaders, i cl senyor CAPARA dio
tant se li en déria, que el que cal es
el palie content.
S'aprova l'esmena per gran mojono.
El senyor ALOS demana una votació en contra.
PRECS I PREGUNTES
El senyor CAMP, acose que ningd
ho sospités. demana un hommatge al
senyor Benavente, i proposa ums vos
de confianca a la Presidencia pesque
rumia un obsequi ben
E/ senyor PAR esta intranquil pergue no s.ap ei pot menjar ogtres o no
Mal coas lambe si pot apalea un taxi
presa al scnyo.: Cera que li ho digui,
de tant co tunt.
El serlyor CERA dita que començarà
per les ostres per obrir la gana, i diu
que te un entert tan tarsana com elles.
Diu que amb la salut pnbiim no s'hi
pat jugar tem en altres coses. En
quant als tema no crea que aigui
assumpte tan urgent, perb amb tot ja
Si treballa, ja.
El senyor PROUBASTA diu que
ha de dir poques Coses i anuncia el
prim acabatnent de la temporada de
les catres.
El senyor ALOS torna a parlar

';
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senyor Capan yergue nornés vol pessetes i no' pensil amb la salut; peral
el senyor CAPARA demana la paraula i Ii demostra que el que vol és
salut i pessetes.
El senyor ALOS paria tot seguit de
la mixtificació de les viandes; de les
"gabalcs" i del carro del vi, i despea
de l'hospital d'incurables.
El senyor CAMPANYA paria -de
l'imposs de la décima i dels careces,
i el senyor PUIGMARTI Ii contesta
que fa una temporada que dedica tres
o guatee llores (L'aran a córrer districtes. El senyor ALOS valdria facilitar la tasca a "l'arnic President",
i el screfor ARTIGUES dedica unes
paraules d'aquelles tan fainiiiars al
senyor ALOS, el qual s'ho peca un
ale seriosament. Els senyors ALrJS
CAMPANYA es demanan mentiament
la paraula, pera') el senyor ARTIGUES
continua dient que nornés miren interesaos particulars i ene als tinents
d'alcalde li fa releer que ele hapi
pujat el districte al cap; que en
aquest Ajuntament no eón regidora
pela districtes, sinó per la ciutat, i que
temida que es preparin unes eleccions
per a densa. (Rumors, crits diverem.)
El scnyor PUIGMART1 continua
rebutjant oferiments i presa que es
clogui el debat, però el senyor ALOS
no hi estä gens disposat i me:semita
al senyor Artigues, que els critica
que lio facin tot' pels particulars, de
que es compon la societat sinó de
particulars.
Es promote un fort alelar:111 de
crits i paraules de boa calibre, al qual
no sabera quin adagi aplicar-li Si el
que dits que quan no lni ha el gat les
rases fan (esta o be l'abre tan espanyo i que afirma que "el ojo del
amo engorda el eahllo".
El senyor ARTIGUES crida: "No
és veritat! No es seritat!" i el senyor CAMPANYA parla de la modestia, i mentrestant el temps pasea
que és un place dels dais mentre
van essent defensats de mica en mica
eis interessos modestos dele tinents.
El senyor CAPAR° explica un fet
mes Ilarg que un di cense pa ni
carn, que eón els Mmics alimente que
pot intervenir cl Consistori, i parla de los osares, els remados, els miemobis putägens i anees coses que
co mengen, i Cudeix Ileugerament
els carros d'escornbraries.
El senyor PROUBASTA li contesta a volta de corren, i despees de
parlar el sezmyor Cera de . quelcom i
pregar i suplicar el senyor Garcia,
són cridats
ELS AFICIONATS
EL SENYOR JAUME ILLA,
PREVERE
En tan Son espanyol ben cassis felicita el Coneistori per les disposicions contra la pornografia i demana
un Comité de périts que tletermini
el que és pornografic i el que no ho

, »

4
•

del» "fielato)" d'higiene i critica el

es. El Comité seria forme per am

sacerdot, un oletee de minyons i dos
pares de- famil ia anili tibia en edat
d'isser protegits. Acaba demanant
ei pes de la Ilei (tot) i coaccionaos
la Premsa, perquè si no Vajuda
molt mal vista.
EL SENYOR JAUME GARCIA
FERROVIARI. Es dirigeix als "Ciudadanos" i ele
explica les penalitats dels que han de
viure als aforre; passa a parlar deis
passos a nivell i explica tala neus projectes per evitar els accidenta al carrer .de la Meridiana i a la placa de
les Glòries C .:o:da/tes i demana que
ea posin guarda-barreres i barreres
per guardar per tot on siguin neceasries i que s'obri un carrer per poder retire venir cls trens. Diu a la
Prem3a que l'imic portaveu del
poble i invoca finalment la justicia
de Déu.
Dos cspontanis mis són anunciats
i no es presenten; cercan. i en la
impossibilitat de capturar-los, són declarats en rebeldia.
1 en tocar tres quarts menys cine
minuts de nota l'alegre acompanyament Ce la campaneta ring ning ai:ven la sessid i ens permet d'aixeear-nos.

Dei
LA SOGRA DE L'ALCALDE
Es/a ennalallos molt gre urnent.
la gerniana i mare politiea da
Eil Forran Alvarez de

la Campa.
Li desilgem una bona mi-,

nora.

EL BESTIAR ESCORXAT
-Anir es . väri-idert -11 EV2
corxador 165 bous i 2 per a
Sarriä; 207 vedelles i 8 per a
Sarriä; 28d moltons, '70 ereslate, 1 26 calaras, 89-1 anyers,
522 °venos, 7 .1 cabros i 383

lores.
LES CLAYEGUERES

La dula:a del Port ha dirigit
un °fiel ß l'Ajuntament interessant l'estudi necessari perqtmè desapareguin les dues eixid e s de les elavegueres municipals existents (Entre del port.
DELEGACIO
L'Alcaldia lan delegat la seNa representació en el regidor

senyor Torras per a la !uncid
religitiaa que en honor del seu
pateó ha omanitzat poe, á dedimeeres, el Centra _Obrer
Dom Bosco, a l'església de
l'Institut Salesiä.
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bandera da Ama tribuna, Es gravada també.
Sek Ilegeht 1 aprova una altra dels
senyors Par, Pascual i Mundó perqué els que liagin de presentar comp-

T°
1 31.41

Vocal r:el f.',011301 G2rEra'i dela "Caixa t'Le Penen per a la Veresa i d'Esta:vis de ratnriiya"
Secretiiiia Qu'eral ne rinstitut de !a Cona (in treballa"; Secretäria del "Casal ver als
ula d'Irlenne.res
Saffla 11117direna", i Congreganta de les Filies de tv ara

Mcri santement al
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20 de març de 1923 a !a vi'a [ Cipirds
1

la

CorAortada zmb els 5ants 5agraments 1 la Benedicció Rpostálica
e

(A. C. S . )•

":`

i Reverendis&m Senyor Bisbe d'Avila, Doctor Enric Pla 1 Deniel, son oncle; els seus afligidissims pares,
Darniä Mlteu i Bisa, i MercZ. Pla i Deniel; germans Miguel, IWercZ, Josepa, Emília i Carme; germana política Júlia Quintana; oncles,
Eu'äria Mateu, vídua de Castilo, Dolors (religiosa de J2sús-Nlaria), Narcís, Emilia i Trinitat (religiosa de Maria 1 ;),1)aradora) Pla i-Deniel; cosines germanes, cosí germà i parenls tots; la "CAIXA DE PENSION PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS DE CATALUNYA",
i les juntes de l'INSTITUT DE LA DONA QUE TREB ILLA", del "CASAL PER ALS MALALTS" i l'ESCOLA D'INFERMiERES DE
SANTA MADRONA" en recordar la trista nova, pregum als arnics i coneguts la assistència a solemne i Misses oue, en
pietós sufragi de la seva änirna, se ccieburan el propvinent djous, dia 20, a dos quarts d'onze del mati, a l'església de la Casa de
Car:tat, per la qual mercé e:s quedaran cordlalment rceoneguis.

11,3 u convida rarticalarifienl..

Für respecte a la santeiat del temple, el dol es Lna per acenidat.

També ser= dites mis2es a les parròquies de Santa Maria de Jesús, Santa Anna, Nostra Senyora de Pedem, Nostra Senyora de la Mercè, Nostra Senyora dels Angels, Santa Maria del Poble Non, i a les esglésies de Nostra Senyora de Pompeia, Maria Reparadora, Jesús Maria (carrer de
Casp i . Sant Gemas» i Rvnds. PP. Carmelites, de Barcelona, i a les parròquies de Campins, Sant Celoni, Fogas de Monclús, La Costa del Montseny,
Musearoles, Palaudaries, Sant Vicens de Gualba, Mentseny,anta Maria de Palautordera, Sant Eseeve de Palautordera, Llidts del Vallas, Perelada i
Avila.—L'Eminentissim senyor Nunei Apostölie, Eminentíssim Senyor Cardenal Arquebisbede Toledo, Primat d'Espanya ; Eminentíssim Senvor
Cardenal Arquebisbe de Tarragona, Exealentissim i 11.1ustrissim Senyor Bisbe de Barcelona, 11.1us'eríssims i llevi2ro1ì(lissims Senyors Bisbes
d'Avila, Girona,•Lleyda, Seu d'Urgell, Solsona, Untosa i Vich, tenen concedides indulgències pels actes de pietat que es practiquin en 1)4 de
l'anima de la difunta.
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— nieS 'misteriosa
- Uni—reu

Els nostres %atora ' atan lit.sabentats que 4U.Cunie11 perraanent de la ‘Mingiomunitat
proveraativa ea va reunir diseabta I. .1a tarda, inopinadamisal
Aquesta reunió convocada a
durara tuna, a corre-cuita,
muebla que hauria désser M o
per quelcom d'un inte--tivad
nte Insomitat.
,D'aquesta reunió no s'ha
lliurat a la premsa cap nota
oficiosa; cap d'aguaites notes
oficioses amb mes comentaris
que notivies que es confeccionen a la eeeretaria del senyor
Sala.
En aquestes condiaions, la
paseada reunid del Consell esdevt misteriosa.
Els secretaria del senyor Sala
ene asseguren Que no pasea
res; que a la reunid no s'el ha
traotat de res; que els consellers no han fet sind canviar
impressions sobre l'assemblea
del dia 20.
Nosaltres no ho pedem creure.
EI senyor Sala, el lineó de Viver, el senyor Hernander,
aquest conseller incansable, que
porte 9 la maleta la mequille
d'escriure que ti ha comprat
la corporació perquè s'entretingui paree va i ve en el
tren, tots aquests senyors inquiete i activissims que formen el Colisa!. no es reuneixen
inesperadamen t per que sf.
Paró hem de retre'ns a revídencia. Despees de la reunid no
pasea res d'extraordinari. Hem
d'acabar per creure el què ene
diuen els secretaris del senvor
Sala.
El Goneell va reunir-se, pele)
no va tractar de res.
Que els nostres lectors
ereguin, pert, que es perd el
iem p s al Palau de la Generalitat. Els ordenancee continurn
embutxarrt ()entre uns mazne
fies sobres blancs el discurs
del eenyor Sala.
Abans. damunt el sobre atol
hi ha esrrit una adreci, pelle
per noble, personalitat per personalitat: "Sr. Alcalde de Baza;
Sr. Juez de Baza: Sr. Administrador de Correos de Baza;
Jefe de la Estarldn de Baza;
Sr. Director de la Chreel
i aixf sucreseivament.
Des,prés. damunt rada sobre
s'hi engarza un segell de dos
rentims. Després el corren cura deesramnar arreu de les 'erres de l'Estat l'obra que asCae
ialunva fa la Mancomunitat
governa f iva.
Ouh bi fa que mentrestant
Consell s'entreti n en i fent
t'envíe cl'impressions?
També els centrares barrelonins s'han estraneat que el
COn e ell e s retinte amb tina finalitat indeterminada. En diari local diu:
"Per la nostra banda creiern
saber que s'ha acnrdat arree.
lar la dimiss16 de Ilurs càrrecs
presentades per En Remen Cu nul. oficial. antir ran del Negociat da laepresidencia de la
Mancomunitat: d'En Rafel Campialare. secretari d'Ensenvanra
Tècnica i Professional i d:rector de l'Escota del Treball. i
'da N'Alexandre flete secretari
del Corleen de Pedagogia.
Tamlei se'ns digué que s'havia acordat la diseelluci6 de
rInstitut d'Orientació Professional i de la Borsa del Treball."
Nosaltres, franrament. creiem
que a q uest confrare este una
mica mes ben informal que eis
secretaria del senyor Sala. Pene també erstem saber eme a
aquesta reunió d a l Consell es
va parlar de quelcom que afer
ta seriosament a la vida económica de la Mancomunitat.

lambe Però davant del quadro
hl ha el moble, talment com ai
hi tos d'una manera provisional. 1 els cordons blaus, sortint
per damunt dell, sembla com
si el retinguin penjat a la peral.
Res, tot plegat. Però davant

per davant del molel estrafalari i modernista, una bella
arquitectura ens parla d'un
temps en el qual el bon gust
presidía, amb un segell caracteristie, totes les coses de la
Mancomunitat.
El cas del senyor Cunill
Efeu's aquí els documents
creuats entre els senyor Cunee
antic secretari particular deis
presidente sonyors Prat de la
Riba i Puig i Gadatalch i la
Mancomunitat governativa , a
propósít de la supressi6 del
Negociat de Presidencia, Conseit i Serveis generals:
Del tenor Cunill al senyor Sala:

SERVE1 METEOHOLOGIC DE CATALUN.Y
Ola 17 m are? d. 1924
t. ISITCACIO ATPEOSFERICA GENERAL A LES 7 DEL NATL (Observacione d'Europa, Nord
d'Africa 1 Atiende, rebudes per telegrafie sena, fila)
Persisteix el régim de balees pressions a l'Atlàn-

tic i a lee costes d'Alemanya. — Les pluges eón
generals a Andalusia i costes del Marroc, amb cel
gairebé núsnal a tota Espanya i torta maror a l'estret de Gibraltar i a lea. Balears. — A l'Europa
central s'observen actualment intenses nevades arnb
vente freds de la regió del Nord.
oV•is : e .2,
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Orquestra Pau CasaiB :

Igor

Franz Schalk

Strawin54

El legan cancelo de la serie ex .i ens parla deis Melles que repele
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATL (Observado= de la Xarxa
meteorològica catalana, comunicades per telafon):
A Catalunya el temps es bo, dominant vente fluir
xos i de direcció variable. — La temperatura =bolxa ha estat de 03 graus a Figueres, i la minima de
6 graus sota zero al llac Estangento.
El caudal del Noguera a Tremp és de se metres
cúbica per segon.

TARRAGONA,
la renekat

traondindria que dóna l'Orquestra Inan taran la comedia. Aquests titelleg
Casals, dirigida pels mestres Stra- uns eón "morals" i els aires "
vonsky o Scha:k, tingué lloc diumenríale", i la comedia es una armare
ge a la tarda i aplega a la gran sala poc complicada, que ha d'acabar and
del Liceu una concurrencia nombrosistan casament. Consisteix tot ea eee.
s ima.
"Lindísimo" i "Doneta", que son
El programa comprenia : la Cinnuedos "fantoches" morals, &han de ta.
na Simforda, de Beethoven; "Cant
sar per peder cobrar una herede,
deis sirgadors del Volga"; Scherzo
"Done -a" és un cap verd i té por d'es.
fantestic i Putxfneili, ballet - suite, de candahtzar el seu promes. Per el
Strav?nsky; tres fragments de "La
se li presenta fingint-se recatada
daninació dc Faust", de Berlioz, i pudorosa, i succeeix que així no
"Sigfrid" i preludi i final cap gracia a **Lindísimo", que atrae
del n Tristan", de Wagner.
del poble arda el cap p le de ion%
Les tres obres esmemades de Strasíes. Aquí el perscnatge del arani
Yinskl cns oferiren un aspecte de la torna a sortir i fa noves comiden,
personalitat d'aquest composi tor, que
cions, acompanyat sempre per re,
contrasta riolentament amb el que cm
questra, que discretament les :Unen;
mostraren les obres executades en el
i a la segona part, "Doneta" Taecg
concert de dijous paseas. Sobretot, els amb "Doña Tia"—" fantoche" mana
que guardaren la irnpressió que va
rial—preparen una trampa a -De
deixar el poema "Cant del rossinyol"
sino". Aqueo!, que ea tr. `n:113
i esperaran noves manifestacio ns del to", ha arribas a Venci u tira ta
sistema i estil zdoptats en aquesta
cartel convidant a sonar a la da
obra per rdntremaliat músic rus, van
que aiuleui - un arnur a base sie per.
sofrir una torta decepción
fecci ó física". i "Donato" es prom.
La primera de les composicions exeta emmascarada 1 ricament habinda
cutades diumenge és una simple ex- a la cita, es val da toses les ans
posició del conegut "Cant dels sirgaseducció i retan nrI, engrescas té a
dure del Valga", transcrit per a or"Lindísimo". eme la cret.
questra de vent t harranniszat amb
senyora es desenbreix i tat s:arraeja
senzillesa. Ens deien els programes que
L'obra 'acaba amb una máxima que
aquesta composició loa ideada per
proclama els avantatges de reo»
l'autor amb robjede que servís cono
riencia" en materia d'amor.
d'introducció a una audició musical,
La música del muestre del Campe
com una salutació al públic.
és bastant mes reeixida que agote
El Schezzo iantästic, que seguia im'libre. Te novetat i la melodia
mediatament, es dels primers temps
sempre facil i agradable. El cono.
de Stravinsky. Els episodio culminants
sitor no cau en vulgaritats i tota h
de la vida meravellosa de les abelles
partitura té un remarcable to de diIi suggeriren la composició d'aquesta sintió; pecó la trobern, pel sea 01).
obra. que es descapdella normalment
jecte, excessivament densa i treta.
dins les normes tradicionals de la for- linda. Sembla corn si el músic eas
ma musical indicada pel tito!.
llagues volgut mostrar toses les CO.
Es fa notar, en aquest Scherzo, en
SC5 que sap—que són moltes i bo
mig de dos fraements animadiesírns i interessants, ccrtarnent—sense do.
d'una gran vida, durant els quals
nar-se compte, pece, que ravineato
questra és talmer.t la imatge d'en rusc
sa no era oportuna. La segona pan
en plena activitat, un edsodi poètic,
és la que considerem hi han
de pur carácter liric. desenrotllat Soella encerts ben- remarcables i sen.
bre hojee melódiques franques i expre pot apleciar- 3C la traga meopressives, de &idease perfile.
trívola del scryor del Campo, ere
La instrumentació té el color incon- amb el reduit conjunt instrumental
fusible. l'agilita t i la desenvoltura de
assoleix els mes bells efectes de so.
la "manera" strarinskyana, però no
noritat i de color.
arriba a les subtileses de l'"Ocell de
El públic aplaudí i celebré amb uloe" ni a les ardides pinzellades del
tusiasme la tasca dele notables te
"Cate del rossinyol". Amb tot, peda tistes senyoreta Ottein i senym
hi ha detalls sorprenents i té scmpre Crabbd i del Pozo, admirable re

"Excm. senyor: El que sotasigna,
Ramon Cunea i Bastús, advocat i docrit.t.t 45 1¡
tft...J.ca
tor en Dret, atentament a V. E. ex-.
diqueslocal
posa := Que la prensa
ta chatas, i segons nota oficiosa de la
e.
f.ARCRLONA.(bundats..a de l alirraCeiera duiC
Presidencia de la Mancomunitat, sita
4>•••••1/C-AiLä sunizzoits
504 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6oco, 8doo, 9 000, 10,000
assabentat que, per acord del Consell
Altitud, metres:
W. W. W. W. W. SW. W. W. W. W.
Direcció:
Permanent, se suprimeix el Negociat
12.
8,
9,
6,
7,
de Presidencia, Corleen i Serveis geVelocitat en =res per segon:.
4,
1
5,
1
nerals, passant el funcionari que ocuy
para el arree (és de suposar el seu
cst il ) al que tenia anteriarment.= IgOBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
nora el firmant els motius amb que cl
llores d'observació: e, 13 i 18 hores
Consell de la vostra Preeidencia hagi
tot
Baròmetre
a cero i al nivel! de la mar: 7617, 759 8 , 738'n. — Termòmetre sec: 9'3, 137, 108. —
fonamentat la seva deciäió, pedo
humit:
Termemetre
64,
102,
SS.
— Humitat (centessimes de saturació): 6a, 61, 75. Direcció del
hi desconeixent-los es creo en el dret
vent: W., SIV., SW. — \Mochas del vent en metres per segon: 2, 8, i. — Estat del cel: quasi seré,
crexpasar les següents consideracions.
n'uvates. — Classe de núvols: cirrus-strate; cirrue-strats; cirrus, eirrus-strats.
=El firmant ocupa el càrrec de cap
Temperatures extremes a , l'ombra
de Negocias que se suprimeix, per opoMàxima: 149. — Mínima: 6'n. — Minima erran de terra: 3 5 . -- Oscillació termométrica: 87. —
sició pública, acordada en forma pe!
Temperatura mitja: 105. — Precipitació aiguosa des de les n loores del dia anterior a les 7 hores del
Consell, fets els anuncis en el Butdia de la data: rio milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 137 quilòmetres.
Ileti Oficial de la provincia i amovant el Conseil la proposta del tribnnal d'oposicions nomenant a refecte
media dele ilustres germans Quindo segundo del articulo 30 del Reglasotscrit.=Que no hi ha relació alguna mento de Oficinas de la Mancomutero "La escondida senda" i el saientre aquest cartee i el que el firnidad y en uso de las facultades que
net de Garcia Alvarez i Luque "La
mant ocupara anteriorment, ja qua
tragedia de La Vida o quien no come
confiere a esta presidencia el articulo
podia haver-se donas el cas d'oeupao
la dida", veritable creado de Pere
33 del propio reglamento, vengo en
el arree de cap del Negocias personi
Zorrilla.
decretar interinamente)/ sin perjuic io
Fa dice va dir-se que a les altes
estranya a la Corpnració i que no hi
de dar cuenta al Con jo Permanente,
Et públic demostrara avui, una veesteres governatives de Barcelona hi
hagués per tant ocupat cap arree. e-para su ratificación, la destitución hacia mar grossa. S'afinas:ira l'exis- gada mes, les simpatice del notabiQue Dei sol fet de prendre possessiG,
del nombrado D. Ramón Cunill y tencia d'una remarcable diferencia de lissint artista omplint el teatre Baren virtut d'oposició i per acord del Eastús, del cargo de auxiliar seguncriteri entre les autoritats barceloni- celona.
Consell del cacee de cap de Negocias,
da que tenía en la actualidad, y comuDijous pren comiat la companyia,
nes arran d'un fet d'innegabl e transcreu el sigrunt que quedara des/ligat
clquese intime/inminente al interesada,
anunciant-se un esdevenintent artíscendencia com és la futura constitució
anteoeupat
dels arrees que hacia
para su conocimiento y efectos consi- del Consistori tarcelaní. Fino va de:- tic: el debut per al divendres de rinriorment. No fóra així si el Consell guientes."—Dios guarde a V. muchos
signe tràgic italia Gioranni Grasso,
arar-se anar la noticla de la probabln
rhagues nomenat sense oposició i inaltos —Barcelona, 14 de mano de 1924. ditnissió del senyor Alvarez de la que per segona vegada visita Barterinarnent.=Que per altra part no —rh Jefe director de Administraciún,
celona després de dotze anys d'abCempa...
figura en pressupest el lloc de mecaL. Collado. — Seilor Don Ramón CunIll
Avui podem dir que els rumore senda.
migraf s.i la consignadó corresponent
y Bastes."
Creiem que la noticia agradara als
circulen amb la mateixa pereistincia.
pel dial el pagarnent que es fes al
nornés, peda que la truiu sita giran amante de rart draniatic. Grato es
sotscrit podria constituir una malverúnic i sha d'aprofitar la coyuntura
Sembla que ara tot marxa perfe c
sació de cabal; público, segons deterd'admirar-lo.
que en aquesta difícil qües--tamen;
mina el Cedí Penal.mPer totes aquestió ha triomfat la diplomacia d'uns i LA INAUGURACIO DEL CINEtes meras, que el signant es permet
el semi dels aLces, i per aisló s'han
MA
arribar a V. E. atenrament, espera del
arranjat tots els inconvenients. DisHa tingut lloc la inauguració d'arecte procedir del Come!l de la vosUNA PASTORAL DELS rnE- sabte va fer-se una important reunió questa sala d'espectacles instalada
tra presidencia un aclariment a lade prestigiases personalitat/ de diveral correr de Provee:ea entre Balines
. LATS DE CATALUNYA
caed pres sobre els extrems que breosos (II) campe polídes, i molt aviat
ment són exposat. Din guardi a
i Rambla de Catalunya.
Els prelats de l'arxid:ócesi de TarVa
perfecte
acord.
van arribar a un
El local, ornamentas i decoras amb
V. E. molts anys.=-Earcelona, to de
ragona, o siguin el cardenal doctor
a
pormet,
conotriare de 1924.-=Exern. Sr. president
Vida! i Barraquer i els bisbes de Bar- nonleccionar-se poccandidanna, sense litt gust exquisit, es un deis millors
nova
la
cientment.
locals de cinema de la nontra cmtat.
de la Ifancomuni:at de Catalunya."
celona, Splsona, Lleyda, Tertosa, GiUna protesta, n; una queixa. ni tan
El propòsit dels empresario senyors
Del Consell pertnanent al ocupo- Cit. roca, Urgen i Vicis, han subscrit una
Tot
Res.
somriure
maliciós.
cap
L'arceló de projedar al cinema MiPastoral callectiva, amb motiu de la sols
va arar ron una seda, i grades a Déts
sia programes de pellicules rigoroaaQuaresma, de la qual en reproduim els
Catalufia. Ne"Mancomuridad
i al reconegut criterd d'aquestes hono- ment „seleccionades s'adiu molt =lb
següents paragraís:
gociado de Personal ntim
rables personalitats el nou Co n sistori
el to pulcrament elegant de la tala.
"Es aguces temps de Quaresma,
Consejo Permanente de la Mancomuuns quants dels actuale
Al Mirla e5 ¡ara cinema cada dia,
temps d'o:ació i penitencia, virtuts que, —integras per
nidad, en sesión del dia 7 de: z.ctual, st han estas sempre per al bon cdsregiders que han estas bons minyons i llevas deis dijous i diumenges a la
d'altres insospitades capacitats govero- tarda, que hi baura sessfons de puta propuesta del Consejero de Perso- tla rordinari refugi i com ra/e espimateix—sera xinenis. Ele diumenges al mati s'hi
nal (barón de Viver), adoptó las siritual de toses les seres necessitats narnentals descobertes ara
Fins pdser que donaran concert5 i molt probableguientes acuerdos:
particulars i personals, ho han estas una cosa mai vista...
Primero—A partir de la fecha del tambe per a les necessitats públiques
els mis greus conflictes s'arranjaran ment, alguns dies de la temporada,
día de hoy queda suprimido el deno- i per les circuntstincies difícils de ells mateixos per obra i grama de /1 es donaran sessions de teatre
minado ''Negociat del Cauca, Presi- I.Esglesia .i deis Estats. I qui dubta poderosa suggestió que les noves pres- sota la direcció d'En Cual.
dencia i Szcveis genera:s." Segundo.— que els Moments que està travessant tigioses capacitase exerciran en la vida
Felicitern 5111u:camelo els germans
Pase el titular del suprimido Nego- la nostra Patria són difícils i poden, de la Casa Gran.
Barceló per renit ben justificas que
del
dimissió
ciado a ocupar ei cargo que ocupaba
de
la
Ah! I tot allò
Ens i tot, iseer definitius plr a sm
ha aconseguit la inauguració del cianteriormente, con el SU21(10 cnrres- renaixemint glorió; o be una ruina
senyor Alvarez de la Campa no es nema Nilda.
pondiente y todas las denlas consideraxerrameca
periodistica.
res
mis
que
formidable? Per això vos ;regueros
POLIORAMA
dones que le sean dota:das. Terne . ,t
El senyor Alvarez de la Campa conencarescudament, venerables germans
Avui reprendra la seca actuació en
Organícense todos los servinns mar
popular
prestigiós
i
el
essent
cintura
estiman fills, que durant la Quaresaquest teatre la companyia que diriestaban adscritos al Negoc adn que se
ma renoveu les vuelas °racione i pe- primer cement r ele la ciutat de Bar- geixen els senyors Tudela Portes,
suprime tal como estaban nrgailizad .s
celona.
nitencies, co solament privades. sine)
reprcsentant-se a les funciona ele la
en el ajo 1020, a excenc'en de la Se 4 també les públiquoi, per tal d'implolerda i nit la comedia en tres uses
cretaria particular de la presidencia de
rar del Senyor les benediccions del
dels germans Quintero "Las de
la Mancomunidad, que dapendera
Col sobre la nnstra estimada terra."
Caín".
ca y exclusivamente del señor PresiDE SOCIETAT
"L'amor a la Patria no pot tanROMEA
dente de esta Corporación. Quarto.—
Un moble nou
car-se en el cor ni sha ele contentar
Dese cuenta de los precedentes acuerAvui tindrà lloc en aquest teatre
neamb
entusiasmes
de
parauln.
Es
conegut pelleter senyOr
A l'aVant despatx riel senyor dos a la Asamblea de la Mancomunicessari que es manifesti amb obres. I Edmond Frouchtman, del car- restreda de dues obres que han desSala, en aquesta ampla depen- dad.— Lo que comunica-o a V. para su
pertat molt interés. La una en la
és
tan clara aquesta prora de l'amor
rer de Leida. 47, que acaba de comedia en un acte de N'Apeles
dencia, seriosament decorada, conocimiento y ei ectos consiguie ties
els
autors
cademos
a
la
Patria,
ose
Polenta.
té
i
Rússia
on ela visitante del president Das guano a V. muchos afins.-..Bar- tó:ics. amb Sant Tornas al davant, tornar de
Mestres titulada "A nigua!" i l'ulde la Mancomunitat g eiernati- celona, ii de marro de /924.—E1 se- diuen que existeix una virtut que en el miel, de comunicar a les dis- tra, en dos actes, és d'En Pompeu
bona
s
os
la
lb
MeS
lb
Une:eles
torn,
mentre
va esperen
cretarin del Consejo, Lu's San, Rastemicisree escmlassie persa el nein cietat. que en la magnifica coi- Creuet i porta per titol "Cada coca
seus secretare) preparen les gan—Sr. D. Ramón Cun i ll y Bassús." el
al san loe".
de "nietas" i e3 forma de justicia."
Inenió de polis fines que ha adDistes de feliritaciens per a la
"Excm. Sr.: El nue saasigna, Ra.
Hl prendran part les senyores Ba"çs si-alienen:lenta', sota aquest asque it per a la vinent temporapremsa, ha fet, fa uns guante non Cunill i Ba s tdi s , cnnit a continua- pecte. la conducta privada de
r& Morera. Coscolla R. i Casas els
les perdime la say a aearleie un mo- ció al seu eserit de data lo del mes sones. snbretot de les conegudes i in- da. fi g ura una selecote da mar- senyors Montero, Airnerich. Grases,
blet d'estil indeterminat i de que !min, atentament a V. E. canoso : Enents en la societat. Cal, remé!, te- tes, zibelines. renards. argen- Barbosa, Cabré, Ferrandiz i
tees. nitiens, nekartS, oto., i qua
fina fusta de moda.
Ose en el dia d'amo' i per ord:e de
HOMENATGE AL MESTRE
al he
a pesnr dr la puja soferta el t
No és ben be una Ilibreria ni V. E.. el cap d'Administrae i ó ele la rne en cnmpte com contribueix
romú el bon exente de la seva vida equeste artieles, pot oferir-les
STRAWIN'SKY
s'assembla maese a un armari,
Mancomunitat. :Leonci Collado, hita
i corto pel centrad Iemmetzina l'escana pren' surnamen1 arIntatjnDijous vinent, a la nit, se celebraperò les sevfis tintes recorden invitas a prendre passessió del t'irrite da! per la seva mala conducta
s03. prelent assegurar Que tina ra a l'hotel Rita un banquet d'hovarrament agiten estil 'moder- d'Auxiliar segon, que el Consell li
rogada onds quedar/1 iustifienda
menatge al mestre Strawinsky,
nista que el mal gust va impo- adjudicas. segons acnrd del dia 7 i
la confianee pue ha sabia cap- nitzat per un nombrós grup dat sar-se Una temporada. Unes corque lacemkam ent tau comunicat al
lar-se aquesta casa.
miradora del gran músic, desitjás
tinetee verdes acaben de ter
firmant. Que. nn podent fer ?motas
e
SU. gemido. , • 1
—eeei e f ..
d'hornenatjar-lo abans que marxi de
en la diligencia de presa de prissen‘it5
Pensló - Restaurant
la nostra ciutat.
la saivetat de que aqu e st ave no reEs d'esperar que tots els filharmóprese rra racamtació d'un ;tened g.-e
nics barcelonins s'adheriran a la tesel sotscrit considera llega! pele 1110ta. Les inscriiacions s'adnietran al
moble, que la hem dit que As tisis ja exposats a V. E., la fa consrnateix Ritz, a eadministraeie del Lide caoba, hi ha ben arranjats tar en el nreeent escrit. — Bareel-ma,
Via Layetana, 47
Gran
ceu i als magatzems de música.
alguna volante escoallts. Hi doi3 de mare dc ioze — Ramen
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A
1338
Telefon
n
Idee tina dotzena de Sibres en i Rastüs.—Excm. Sr. Pres ident de 'a
de
Pere
Zorrilla
Benefici
BARCELONA
el horn oree, dele quals es pot
Manenmunisat de Casahmya."
Avui, tarda i oh, celebrarà el seu
Ilegfr: "Espalla.-Miguel Primo
Sanen. de edta 1 de lectura
Decret del senyor Sala destitnint el
benefici el divertit primer actor i di‚rol. ‘a1111/3
Teleton
ois Rivera."
aed,
sn
tales
Ir,
habiLKIGOS
rector de la companyia que actua en
• Tasaba hi ha, com una mira senyor CutiO:
<Mira, delma y
aquest teatre, Pece Zorrilla.
centr,t1
Personal
núm.
188.
Calefacue
"Negociado
de
uns
'Sr tot arreu de la casa.
rerreeste Mies, catarros nels >coagula.
Ara ras« pe r manent
Per alistó ha escollit tres obres de
is.
esta
Presidente
de
s A
l ft
s e bive, taq u. ie a al gptz . de se g2tin
perucer:IcIru
Sr.
co
Exorno.
El
"Docuexemplars
del
Tones les banItarmna amb batea
Anaata
CUEVArantrannent amb
les revele i diem seres perquè ninal tatler
Xelaskilliatiirico", que de el dis- Cerporacidet, coq fecha de hoy, se ni
Situada
tea
in
manan
Onn
interpretació
en
la
superat
gú
Iba
CencoCentren
peleches, als Centret: n'EspeeInci I •
di gnado dictar el siguiente deeeeto:
4111 1 del ßenyor Sala.
Pemlf oomplartan 15 poustss
dels respectiue personatges.
FARMACIA RODO
• snob desees'
Almelle.os ara hl ha el moble. "Vistas las iestancias preeentada.. per
tragedia
la
divertida
A
la
tarda,
avul sie
ribelllaúnn.Guedro •penjet amb el empleado D. Camón Cunill y Bas011EATURA VASSIL, VINSMT
.
grotesca
d'Arniches
"La
locura
de
tó': CM tedias m y 13 del neme—
eueeffleell
Nudo» tolinwea al (pie.
MISMO Da ORA" lee
don em e, la la eit. la deliciosa cobrie 1 ele eordons Atendido a lo dispuesto es et aparta.

renovació te
Ajuntatnellt

La
Pactad

NOVES RELIGIOSES

CASA PIRE Eis Teotres

una vida desbordant.
toro conceptes.
"Putxinelli" és un ballet que SteaTambd va merèixer elogis ei
vinsky va escriure inspirant-se en les
tre Blande i l'orquestra que ado
obres del compositor setcentista napasota la seca direcció. En l'obra
liti S. B. Pergolese. La música d'ahem esmentat cada instrument té
quest ballet, a la manera antiga, m o simportancia d'un oc lista i el conj
tra. si mes no, l'extraordinària ducofereix serioaes dificultase, les quilo
tilitat del talent de Stravinsky, capae
els distingits aisd'adap:ar-se als ambiente mes contra- saberen superar
dictoris ; lerda no es pot considerar tea.
Palau de la Música Catalana
aquesta nbra oitti com una humorada,
ALMA S'II ?SON
sense cap significació ni transcendencia dins revolud6 de l'artista. El te La cantatriu americana Miss Alga
ma esta descabdellat amb gracia i es Simpson ha donas al Palau de la
descobreix en la partitura ms d'una sica Catalana els dos recital; que too
(roballa, veré, ixr pac que es cone- ida anunciats.
guin les abres manifestaciona del temEls programes t'oren ben notes&
perament del músic rus, aquesta no pos sants: cançons clässiques, roméntt
interessar (t'igual manera que aquelles.
ques, populars i exätiques. Peró mis
El públic aplaucli amb convicció les
Alma Simpson no causé la millar
tres obrt t va ier ben aiectunses deimpressió: es una cantatriu de ihrmostracions a l'ilustre corntAsitor.
meció deficient i de facultats nah'
El mestre Franz Schalk d:rigi amb' ralo no massa extraordinàries que no
segura batuta les obres que integrapot satisfer les exigencies del reiste
ren les parte primera i tercera e:el
públic.
programa i assolí un gran èxit amb
La sala del Palma es veié desaniles de Berlioz. També fou aplaudit
mada els dos dies d'aquests recitals.
en la Sinfonía de Beethoven, encara
X.
que la seca interpretació d'alguns
SALA AEOLIAN
sebresot en el primer temps cauRecital Susanna Duranceau
sa arta estranyesa.
Aquesta distingida cantaseis va doEn rldiin de "S:gfrid" i els fragnar, divendres paseas, un recital de
mente de "Tristan i apreciérem una escrupulosa atenció a tots els "heder" a la Sala Aeolian, acomaa•
n'inda pel senyor Joan Sanan.
detalls d'expressió i matisat però pot•La senyoreta Duranceau va ezoser els moviments, de lentitud accentuada, arnb que condal aquestes obres tar atinadament i amb expressi6
f^ren aparèixes un xic grisa la in- composicions de Perlihou, Weckerlin, Schumann, Schubert, Grieg, Graterpretació de les esmentades obres.
L'orquestra es comporté bravament nados, Padilla. Planas, Borras b
i /a sera tasca mereixé elogis ben Pala% Messres. Lozano i Toldrä, essent calorosament aplaudida pel
sincero i unanintes.
tirugit auditori que omplia la Sala eh
TEATRE BARCELONA

OPERA DE CAMERA
La companyia Ottein-Crabbee celebra dissabte la penúltima de les funcione anunciades.
"iaa maime ele chapelle" hm represa ande el mateix éxit que la nit de
la primera representad...) i l'orquestra
executà amb l'encert que repetidament
berro elogias diverses composicsIons de
Haendel i Bach. bayetas d'aiegir encara, per correspondre als aplaudionents ptiMic, una obra foro de
-nstrama.
En aquesta sessió s'estreni Viniera
espanyola en un ante, Ilibre de Tomas Borras, música del nwstre Conrad del Campo, titulada "Fantochi-

nes".
El llibre que ha musical el mestre
dcl Campo, no °lerda gran cosa de
notable; Es d'un &neme poc simpàtic.
Un personatge, el "Titerero"—una
mena de "Crispin"—, disserta una
mica en,e1 predeg sobre idea amorosa

mentada.
La senyoreta Duranccau bague da
bisar alguna de les cancons que fiS1'
raven co el programa.
Conferencia Blanche Selva
La eminent pianista francesa va
'"
donar, al local de lEscola"
porta el seo nom, una conferèscit
sobre l'ensenyament i el 3 0e de
piano.
Comennä ansia uns mots ben afer
tito-os Per a Catalunya, afirmant
b
aguti Sr sentia a casa cesa, i desca
tema anunciat-delamptn
essent el ecu parlament una iii595
itis gran inscrito i a reflec te atIl

mostra de la cultura i atinació
ritual de la notabilíssima artista.
de
Seguí a la conferencia raudició
la Sonata op. 53, de Beethoven
nora), i Triana, d'Albenin Les
obres obtingueren una interpreIa'w
magistral i l'auditori sorti ben co"
plagut de la interessant sessió.
ase.
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pOINCAREv DECLARA QUE NO TE NECESSIir DE PLANTEJAR LA QÜESTIO DE CONINCA L'EMPRESTIT DE 100 MILIONS DE
DOLARS DELS BANCS AMERICANS
1ns, 17.—El Senat ha continuat
..ta tarda la discussió deis pros financiers, aprovant, per dos
tretze vota contra seixanta sis
pUt referent a les factures dels
as.
.t.,ans de procedir-se a la votació
ntestant a un senador que ore.ira si el Govern *nava a plan• la qüestió de coniianea, el sePeincari declara que el Cono tenia necessitat de plante• car un nombre determinat de
dors havia manifestar el desig
testimoniar expontaniament la setenfianca al Govern.—Havas.
• • •
• Iris, 17.—En discutir-se al Senat
articles referents al Monopoli
;,ranins, el ministre de Finances
a el sistema eznpe5t en aquesta
otacia, sistema que va exigir
1923 compres per valor de 22
de Iluntins estrangers,
as cara i millors que els tranceExpressa els seus dubtes que el
rar les fabriques reporti una
:oció en el preu de cost que perla venda de l'anide a un preu
ciar al deis lumias estrangers,
nt que el sistema que es propoes la 'libertar de fabricació arnb
:aganient consegüent d'un impost
' control de l'Estat.
El senyor Lasteyrie espera que el
esor ingressi per aquest concepte
ihonsi acaba demanant a l'AlCantbra que aprovi la supressió
menopoli.
El ponent de la Comissió de Fi-.:e3 demana que es desglossin
esta articles del projecte, a la
cosa s'oposa el ministre, piant la qüestió de confiança.
El Senat rebutja el desglossament
163 vots contra 119 i aprova, pel
e eintent de mans aixecades, els
..tata articles, així com els 37,
39i an relatius a Torganització
roa regim per a la fabricada i
▪ de Ilumina.
tríe seguit se suspèn la sessió:—
17.—En la ressió celebrada
-ate. mati pel Senat s'adoptaren els
05 37 al 50 dcl projecte financia t: eles qu eestipulen principalla revisió del Cadastre, amb
rte de trence mes rendiment
impostos sobre els bens reals i
el recarrec a exigir als contris que no paguin els impostos
ro del termini legal —Hayas
París, 17. — El Senat ha aprovat
ulírles 55 al ß, aquest darrer exiper al pagament deis cupons pro7.'.3 de l'estranger la presentació,
tui d'un bordereau nominatiu be
raffiderit, si es tracta cd persa' s no franceses.
E s:r.yor De Lastcyrie ha declarat
• :otes les sucursal; franceses de
- a e:m. ~1-a són sotmeses al rede bordereau de cupons.
halé ha aprovat el Senat els ar,
59 al 69, exposant clarament les
:izas de l'exercici del comete
canvis i el control de les Cambres
Cuneen per al trufe de canviir
Duna s.guirà la diseussió.— Haes.
CAMBRA DE DIPUTATS RE1:A LES PENALITATS PER
P.EnIMIR LES ESPECULA-.
CP3NS IL.LICITES
Paris, 16. — La Cambra de diputats
la el projecte de Ilei reforçant les
ítats establertes per reprimir les
•''acions iHícites.—Havas.
IlI PRESTIT FRANCES PER
MILIONS DE DOLARS ES
n SIS MESOS AL 5 1 MIG
PER CENT
PaS, 17.—El "New York Herald"
ca un despatx de Nova York, conque ha quedar conclòs per sis
S t al 5 i mig per cent, l'emprese 100 milions de dOlars, per tal
tranca pugui equilibrar les seves
ias as
IF ESTACIONS DE DOS FIX CIERS ANGLESOS SOBRE
LA REACCIO DEL FRANC
no 17.—El " Petit Par:sien" diu
sír Robert Kindersley, un dels
OsCa del Baile d'Anglaterra, que
Sa r'icipat en els treballs del Coda tecnics, ha expressat la seca
pel canvi favorable que
u nerMientat aquests dies en la
tíó del frane, i ha manifestat
ína ennfianca en els resultats
▪ dels treballs deis tecnks.
U a altre eminent financier, Sir
▪ Siampt, encara que mes reserla; el seu collega, ha fet constar
• etperanca'que en l'esdevenidor
o tornara a U:do y « en els des'jable s errors soferts.—Havas.
cU RS ELECTORAL DE MONSIEUR PAINLEVE
"ot E tienne, 17.—En un banquet
l'ex-president del Consell seP ainlevé ha pronunciat un din-

4 13 d'atribuir l'origen dels actal o de Franca a la divisió enrePublicans i de dedicar un
515

a Marcel Sembat, l'orador bös' raes lisies-Fobia del Bloc
durant
preseat leSidate

ra, Iins a arribar a l'ocupaciaS de la
Ruhr i a la crisi del franc. Diu que
si be et1 no era partidari de l'ocupacid, un cop portada a serme l'Unica
política a lega= era fer censar la resistencia passiva. Per això vàrem defensar aleshores la nostrao política dacupació.
Parlant de /a crisi del franc, t3
mostra una mica pessimista, malgrat
haver estar resalta - grades a expedients que qualifica d'improvisats, ja
que esta convençut que la solució de
l'en:tentada crisi no tindrä estabilitat
si el problema de lea reparacions no
rep una solüció internacional, per una
part, i si per l'altra la nostra situada
fiscal no la sanegen condiciona justes.
Preconitza la unió sie tots els republicans per a la defensa de totes les
llibertats i per arrencar França d'una
oligarquia poderosa, i d'una urania,
avui ja pesada i denla atén intolerable encara.
—Jo sé—ha dit Paoinlevé en una
bella imatge—que els meus fills contemplaran horitzons que tia meus ulls
no han albirat sisquera, pecó almenys
vuy avenear fina el 'Unir del Bien horitza republicà. Ja que havem de realitzar una dura etapa, unirn-nos i que
un mateix ritme guii els nostres passos.—Ilavas.
DISCURS DE M. CAILLAUX
SOBRE LA SITUACIO FINANCIERA DE FRANCA
Asen, 16.—L'ex-president del Consell senyor Caiilaux va pronunciar
anit passada un discurs en el qual,
després d'afirmar que la força dels
fets obliga el país a tornar a una
política verament democràtica i laica,
passa a tractar de la situació financiera de Franca. Diu que França ha
pertut. si més no, una tercera part
de la riquesa que tenia, i que les condiciona de treball impedeixen l'augment de producció que permetria a
França d'exportar mis i restablir
d'aquesta manera l'equifibri perdut.
Amb tot—diu—havem de reconeixer l'esperit laboriós del poble francés que fa tot el que pot per recobrar
l'equilibri d'abans de la guerra.
Critica durament el Govern per la
seva negligencia davant el primer
corrent de depreciació del franc
combat la doble décima, mostra -(-se
partidari d'aconseguir un suplcrnent
de recursos mitjançant l'impost sobre la renda.
L'auditori estava format per unes
tres mil persones.—Havas.
LA GRAN FALLIDA DEL BANQUER . SIMON
BLOCH I LAMBERT CONDEMNATS, A ANGLATERRA
París, 17.—No és possible evaluar
encara, d'una manera certa, a quant
arriben les falsificacions comeses pels
banquers Simon, Bloch i Lambert,
però la xiira deu ésser molt elevada
a jutjar el nombre de denúncies que
es dirigeixen al Jutjat d'instrucció.
Per altra banda, es diu que Sioran ha guanyat milions, dels quals
110 se'n troba cap rastre.
L'explicació pot donar-la el fet
que la Camissió de canvis del ministeri de Finances acaba de presentar
una denúncia davant del Jutjat
trucció contra S:mon, del qual es
diu que fa quinze dies va exportar
capitals a l'estranger.
S'afegeix que Bloch i Lambert han
estat condernnats cada un a quinze
mesos de "eard labour" a Anglaterra per la comissió de fets
Hayas.
MORT DEL GENERAL PELLE
ToI6, 17. — Viclirna d'un atac de
dissenteria va morir en aquest hospital militar el general Pellé, alt comissari de Franca a Constantinoble. El
finat tnia (lo ans s.—Hayas.
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COMENTARIS PACIFISTES UN PROCES HISTORIC INTERESSANT.
EL bOMITE M'KENNA ARRIBA A CONCLUSIONS
OCUPACIO DE MENORCA PELS ANGLESOS :: LA SEVA RECONQUISTA
PROVISIONALS :: LA COMLSSIO DEL luanPER RICHELIEU :: OCUPACIO DE MALTA, DE XIPRE I D'EGIPTE :: EL
NAT ACABA LA SEVA LABOR- :: LES ' JCLEC• •
PERILL FRANCES I LA SUBORDINACIO ESPANYOLA :: DE 1902 A 1924
CIONS MUNICIPALS A ALEkANY4e.
Un error de transcripció ens
feia dar a la nostra darrera crò-

exclusivament vers l'Atläntio I
l'India.
"Menorca constituía en veritat, un punt ideal de sosteniment per als interessos medilerranis brilänie, creats per.
l'éxit de la guerra de Successió
d'Espanya, i convergents amb
el fi de vigilar estretament el
desenrotllament de la politica
dels Bonbons regnants a Franca
i a Espanya, i de posar obstaeles especialmerit a la situació
de la península Callana, on Arb
glaterra sostenia la influència
deis Habsburgs d'Austria. A
Menorca, a la plaça de Port
Mand, les flotes briläniques,
procedents de l'Alläntie, proveides de nou a l'altra plaça
britänica do Gibraltar, podien
situar-se perfectament per vigilar els camins de la Meditenränia accidental, 3 sortir al pas
eventualment de les esquadres
espanyoles o franceses que es
dirigien cap a Itälia. Ho arperimentä, per exemple, l'esquadra espanyola durant la guerra de Successió d'Austria sortida de Cartagena per fer un
desembarc a Ligairia, 1 que vele
el seu caml tallat par l'esquadra britänica de Menorca, essent obligada a ccrear refugi a
Tolon.
L'ocupació de Port Mand servia aixf als anglesos per treure
el profit de la pessibilitat d'aeces a la alecliterränia que els
assegurava la possessió de Gibraltar: era l'obslacle més greu
per a l'acció mediterrània de
les Monarques borbòniques.
llons compréis aixf corn en les
grans guerrea de la segona meitat del segle •YVIII — lt dels
Set Anys i la de la Independencia de les colänies americanes — les Monarquies borbbniques coaligades contra Anglaterra, fessin esforços formidables per treuro de pressa
els anglesos de les Balears.
Franca, al començament de la
guerra dels Set Anys, concentra
totes les seves energies
en la preparació d'un atac en
gran estil contra Mahú, usant
coros a base no solament Toton,
sind tambd Còrsega on la República amiga de Génova li deixava
camp lliure. I el duc de niclelieu que .atenyd d'espugarar la
plaça balaärea, fou saludat a
França cum un triomfador fent
contrast per' la part britànica arnb l'afusellament de d'almirall Bying„ reconel'ut responsable de no harem fet tot quant
era • possible per salvar la pos-

occidental i l'oriental de la Mediterränia; aquesta ocupació de
nica "maniobren militars" en
Malta donava a Gibraltar el seu
tibie de "maniobres als".
valor antic.
Tanmateix anee> ens permet d u .
A aquell fruit d'una política
recordar el mot d'un borne d'Esbabilissima, tense, videntissi-.
tat anglès, el qual, dies paseata
ma, se n'afegiren d'altres a la
a Roma s'estranyava que horas
segona meitat del segle X/X.
parida sempre da militarismo i
quan els canvis da les condimal da navalisme. Era, dones,
cione mediterränies, determide naval:sute ,quo parlàvem i
nata per fets grandiosos com
no pits de militarismo en el seu
l'obertura de VIstme de Suez,
sentit coneret.
la formació de l'Estat unitari
Entre els comentaris que
italià, el desenrolllaraent de
sisan fet al voltant de la prel'expansió francesa a l'Africa
sent tuanifestafid naval britädel Nord, feren veure al GoMea, remarquein el del "Daily
vern britänic com a necessari
Herield", el qual trobava jusun refore de la premia situació:
tificat qua ea retiresel gros
vingui aleshores l'ocupaci6 de
de l'esquadra navegant per les
Xipre (1878), l'ocupació d'EmaralelNord, pera no comgipte.
venia la rad que ea despla• ••
cessin aquelles unitats que la
Aquestes ocupacions — semcomponien per traaliladar-les a
pre segons Pietro Silva — avanla Mediterrämia. Trobava que
tatjaven els anglesos a la Meper al pacifista Macdonald era
diterrània oriental, deixant
tanmateix excessiu. Aquest
igual la situació en l'occidental,
teri es el que, naturalment,
on la gran distäncia entre Gimantenen els socialistes extrebraltar i Malta, unint-se al fet
mistes de da Grau Bretanya i
quo entre aquestes posicions
els de les altres nacions eurohi havia situats Estafe capapeas. L — Humanitd" ha condenras d'expansió marítima: Itäsat aquest criteri extremista
La. França, Espanya, constifent notar que Macdonald al
tuia el punt feble del sistema
matetx temps que proclamara
medit eee ani brillante.
a cada ocasi6 el seu amor per
D'anal l'atenció extrema amb
la pan, la seca veneració per
qual la Gran Bretanya ha
la Societat de . les Nacions, i la
seguit sempre la política deis
seca voluntat da treballar pel
Estats mediterranis occidenclesarrnament general, trametia
tal::: la Sera preocupació de tenoranta %aixells de guerra a
nir subordinada a Espanya,
execular una gran demostrad&
mestressa de les Balears; d'as"eminentment pacífica" a des
ranjar les seres relacions amb
Baleare.
França i amb Itälia segons
L'almirall Beatty j els seus
brúixola de l'interés meditardreadnoughts — continuara
ran:. Aixf es inneg.able que en
1"Ilumanita9" — es a la Medila toleráncia amb la qual la
teritänia sobre la gran via
Gran Bretanya segui , l'ocupapenal de Gibraltar a Suez, eacid francesa a Tunis, influí la
mi de les Indias. I lord Parmoor
consideracid que aquella ocuAs a Ginebra al Comsell de la
pació era per als an glesos preSocietat de les Nacions. En alferible a una eventual ocupacid
xd hl trobava l'"Iliimanite" un
italiana, en quant a roes/pació
resum malt expressiu del "paitaliana hauria donat les dues
eifisme" dele laboristes. La lliribes del canal de Sicilia a una
bertat de les mars — un dela
sola potencia i demes a aquecatorze punts de Wilson d'alla mateixa potencia mestressa
quest programa wilsonifs tan
de Pestret de Messina. L'estret
car a Macdonalsi — la lliberde Mesina i el canal de Sicilia
tat de lea mars tal com la con‚du els dos /mies camine pels
ceben els liders conservaquals hom pot anar des de Gidors o laboristes de l'imperi,
braltar per mar a Malta, Xipre
es l'almirall Beatty amb els
Suez... En canvi. quan, desseus dreadnoughts i els subTorés de l'ocupació de Tunis, la
marina, amb els seus creuers
política francesa a Africa es
de batalla i els seus cuirassats
presentä amb novas aspiracions
porta-ario-1ns, qui s'encarrega
expansionistes vers Egipte i
de dir-nos qué cosa és. La Ilivera el Marroc, la politica bribertat de les mara per a Macthnica obra promptament j hädonald
continuara dient
bilment vers Itàlia i Espanya,
— da "el control.
aprofitant-se del fet que tamdeis camina de la mar per la
be Retuestes dues potenries esflota dP guerra britäniea".
sesPse róii l'exit final de la guerra, laven interessades a premtmirEl diari comunista francés favorable a les armes britäni- se contra noves expansions
acabara amb els següents co- ques victorioses en tots els tea- eventuals dels francesos a la
mentaris: "Les maniobres na- tres extra-europeus de la Hui- Medeerränia.
vals angleses a la Mediterrà- la, de les Indien al Canaciä, torUn moment simptomàtic
nia, que seln la manifestadó na a la Gran Bretanya la pre- la política mediterränia britänaval mes gran que la Gran ciosa Menorca. Fou aleshores nica — acaba d i ert t el seovor
Bretanya hagi fet després de la que França intensificà a Géno- Pietro Silva — és el de 1903,
guerra, inquietaran les polén- va el treball per obtenir la ce- quan. esdevingut l'acostament
efes mediterrànies. Na cal obli- siú definitiva de Còrsega que Halo-trance:s. , inentre l'Entesa
dar la visita del (1:dador Pri- es presenta com el rnitjä amb s'estava formant (tingue, rom
ma de Rivera i del san rei a el qual els Borbons cercaven de sabut, la seva sancitS amb
Mussolini i al rol Tamde fer front a l'assetjament hm- els acorde de f9041 en l'opinió
poc no ehl oblidar els rumors tänic do la Mediterrània occi- pública britänica, hom nota, sin6 inquietuds, un moviment de
d'alianea militar entre ¡Italia i dental.
Espanya, que han corregut en
I quan la lluita entre la Gran vigiläncia atent. I una flota
aquesta Apoca. D'altra part, Bretanya i les dinasties borbò- britäniea aparegué aleshores a
no es proptisit dele feixistes da niques s'encengué durant la in- les sigiles de les Baleare, i a
convertir la Mediterrània en sudreecid dels colons anglesos la Gran Bretanya hi llagué qui
una mar italiana? Terminados d'Amèrica, de nou les forces digné que en cas de complicales actuals maniobres navals, borbòniques atacaren les posi- done, "hom ocuparia de nou
de probable que la mes gran cintos britäniques a la Mediter- Menorca".
• ••
esquadra britànica sera con- ränia, i aquesta regada ami
Fou un moment fugaç, supecentrados a la Medit erränia. éxit &rinitis] en ço que es reContra qui va dirigida aquesta fereix. a Menorca, la qual en rat molt aviat per la nava si'nació que es formä amb ll'Enarnenaea? Centra Espanya i 1783 trarnä a Espanya.
adheItälia o contra la Franca de
Empaitada lanlenorca, res- !esa i amb la successiva
poineare? O contra ele uns i tant isolada, Gibraltar semblà sid d'aquesta a Espanya.
Mereix d'ésser recordat en
els a lt res a la cegada?
perdre el seu valor, tant que en
aquests dies. ert els quilla ha• ••
el non período de guerra obert vem
vist corn les noticies d'un
Pietro Silva, al "Corriere de- amb Revoluel6 francesa, que
lta Sera", fa un procds històric durä fins a NVaterloe, veiem de acord italo-espanvol i les Os_
interessantIssim que permet al non els anglesos a la Mediter- mentides temptatives d'Entasa
lector situar-se magnifican-leía rània. fent recerques ansioses italn-francesa han estat prompper treure conseqüencies di- a rara d'ocupacions, que po- tansent se guirles per l'augmont
a la Meverses de l'augment de les for- guessin fc.rmar sistema amb ele la flota britäniea
ces navals britäniques a la Me- Gibraltar i consolfelar los sittia- dioerränin i da les maniobres a
diterran.a. Ileu's acl tra- eh-S britänica a la Mediterrània. les impreseindllei aigües
duïts a continuada els parä- A:xi Jervis, cerca de constituir irs Baleare.
grafs mes interessants:
una base a l'Elha, i després
17 Sota la presidencia de
"Es d'ardent actualitat el d'assetiar Còraega, a profitant- M.París.
Ju'es Adler i vire-presidencia dais
problema de la politica britä- se de les Bulles sostingudes
senyors Renar i Gosselin, ha quedas
nica en la gran mar interior. la ills, desprem de JerViS
cl jurar de pintura per al
Sobrelot, ha donat lloc a mol- Nelson qui nlanta la bandera constituit
tes evocadons de caràcter bis- britimira a Malta i en 1803 a Saló d'aquest any.—blavas.
tbric-politio. l'haver-se asco- la Magdalena. deseobrint els
Hit per a les maniObres /es Ba- avantatges d'aquella posici6.
lears. Horn ha recordat que a Desdres de Nielson, es lord Benles Baleare. i prerisament a la linek, rarrin del qual es conlila de Menorca, els anglesos centra a Sicilia. en el temps que
trobaren una base de ilur si- a Sicilia hi havia refugiats els
ntilestve,
Mities dese
imnb
tuaci6 mediterrània quan des- Borbons escapats de Näpolet.
prés de la guerra de Successió
A la El del turbulent perlode
d'Espanya, portant-la a coman- revolucionar( i napedebnie, el
søi 1L$3LV3 eitelinCICOLORM
LANA,U0001•Afigb4 'cuto
toa
eament del segle XVIII a ocu- fifint de la política mediterrà14.11.TUlhe WeDEF11111.
par Gibraltar, imprimiren una nia de la Gran Bristanya es
Laven
q
tafia
ica
d'usare
a
orienliteid mediterränia a Mur Malta. admirablement, formidano eta. embriaga.
política Mal, orientada &baria blement situada entre el baa
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Berlín. 17.—El president del Banc
de l'Imperi va tornar dissab:e de Paris, havent presentat aquest cutí una
ponencia al Gobínet de l'Imperi arrtb
e/ resultat de les seres converses.
Demä sortira de nou cap a París,—
Hayas.
•
•
París, 1 4—E1 Copie que presideix
el senyor Mc Resma ha arribat a conclusions provisionals sobre els punts
que ahir van quedar en suspens.
Demä començarà l'estudi del seo
raport definitiu, que segurament serà
breu i del qual el senyor Me Kerma
ha acabat un projecte.
Per la seca part, e) sola-comité bancari ha continuat l'estudi de les qüestices ferroviaries.—Hayas.
L'INFORME DEL COMITE ESPECIAL D'INDUSTRIA AL
PALATINAT
Coblenga, 17.—El Comité especial
d'Indústria al Palatinat ha comunicat
el sea informe respecte el resu;tat de
la seva missfó a l'Alia Comissió interaliada.
En el dit injerten fa constar que l'efervesdncla ha desaparegut, tornant
la tranquillitat als esperits.
En vista d'això, l'Alta Comissió ha
donat per acabada la missió confiada
a l'esmentat Comité—Hayan.
MANIFESTACIO A FAVOR DEL

PALATINAT
Munich, 17. — Ahir se celebrà una gran manifestació a
favor del Palatinat, sense qua
esdevinguessin incidents.—Havas.

_
corn a bones- les de9i-stoe qu4

aprovi ce Cornite-de tilOn,tes de- signal. per la ,CornIssie.gle
eatecions,-,Havas.
LES ELECCIONS
A BERLIN
TRIOMF DZIS N ÁC IONA
-„LISTE.:
7. .
Paris, 17.—Al -Petit Parlen*
comuniquen de Berlín - *que. ea len'
eleccions municipals d'aquella citase—
han triomfat els nacionalistes,
quals, dones, disposaran de la meitat
dels vots del Consell municipal.— Hayas.
LES ELECCIONS A -POSTDAM
GRAN TRIOMF DE L'EXTRE.

MA DRETK

Berlín, 17.—En les ' eleccins muní- 7
cipals celebrades a postdam eh vota
s'han repartit com segueix:
Nacionalistes, 11,930; .populistes,
2,314; socialistes alemanys, 1,738;*
nacional-socialistes, rmo-, comere- i
indústria, 3,996; demòcrates, 16o;
centre, 986; socialistes, 3492; C.0/2111-,
nisten, 2,289; socialistes indeperbe
dents, 434Han pres part en la votaci6 el 67
per cent dels electors.—Havaa.
Berlín, 17.—Els partits dc . l'extrema dreta han obtingut una gran
victòria en les eleccions celebrades a
Postdam. Els nacionalistes han ob- • .
tingut ap roximadament la meitat deis

vots.—Havas.

NOSKE ES EXCLOS DE LA CANDIDATURA SOCIALISTA
Berlín, 17.—Els socianstes - lián exclòs de llur candidatura el strOillosRe, actual president d'ilannoiren,
Hayas.
LA CIRCULACI6..FiDil
—"‘I.A.

L'EX-KAISER VIATJANT
DE COMERÇ
París, 17. — Segons un despatx de Berlin que publica la,
"Xicago Tribuna", sembla que
l'ex-Kaiser es proposa fer viatges de comer.: en el ram de
maquinària agricola.—Havas.
ELS NACIONALISTES I ULTRANAGIONSALISTES ALEMANYS ADOPTEN UN PROGRAMA COMU
París, 17. — Segons cd corresponsal de P"Echo de Paris"
a Berlín, els nacionalistes i ultranacionalistes hart adoptat
un programa comí, establint
com a norma l'anuilació del
Traetat de Versalles, l'expulsió
de la Comissió interaliada de
control
la negativa a donar

en poder del Banc de l'Imperi tina
quantitat de 46; milions de tr.r.-cs
or, dels quals Berlín en posoieik 440.
La &enlació fiduciaria' -ascendeix
a la suma de 587 miliois •de- suares
paper, amb un augment di u enquilions sobre la setmana -precedent.—•
Hayas.
L'AMBAIXADOR 'ALkMA
WASHINGTON'.
•
Berlin, i7.—L'ambaixador d'Alemanya a Washeagton abandonanit seu
lloc pel juliol vinent, per presidir el
Consell de direcció de la Societat
Krupp.
El substituira rail/babeador a. Toquio.—Havas.
-o •

L'ISLAM

D'ANGLATERRii

A ALEmAßryik.

17.—El 27 de Tebiertestava

Els caps religiosos egipcis S'auguren greus dificultats
contra la destitució
al Govern pero s'exagera
del Califa
el perill
Londres, 17.—Un telegrama procedent de El Caire anuncia que els
caps religiosos egipcis repudien la
conducta del Govern ' d'Angora respecte del Califa—Hacas.
DESM EN T I ME N T
Londres, 17.—De El Caire estant,
trameten a l'Agencia Reuter el següent telegrama:
El Rei Husseim ha fet saber que
mai o ha dit que el Rei Fouad, l'Emir d'Afghanistan i el Solda del
Marroc iossin candidats probables a
les funciona del Califa—Hacas.
EL CONTINGENT DE PRINCEPS 1 PRINCESES DE LA FAMILIA IMPERIAL TURCA ARRIBA A BEYROUTH
Beyrouth, 17.—Procedents de Constantinoble han arribat a aquesta capital cinquanta princeps i princeses
de la familia imperial. Ha arribar
també l'esposa de l'ex-Selda de Turquía Abdul-Harnid.—Havas.
DE TURQUIA
Londres, 57. — Comuniquen de
Constantinoble al ''Daily Mail" que
la totalitat de les escoles de teologia
han estat clausurades amb motiu de
la noca política seguida pel Govern
en materia d'educació.
Per aquest motiu, més de vuit
Ceuta estudiants sisan vist obligats
a abandonar la Turquia europea, i ngressant d'altres a les escotes laiques.—Hwas.
Constantinoble, 17. — Per ordre governativa han estas tancades les escotes de .Teologia, a conseqüència de!
nou regim escolar. Vuit cents estudiants de les dites escotes que uncen
una indumentaria característica han
estat obligats a portar cl vestit ordinari i a ingressar a les escales secundiries.—Havas.

Paris, 17.—Segons el corresponsal
a Londres de "Le Masía” es snolt
possible que el Govern de Macdonald es trobi davant de dificultats
molt serioses en el transcurs d'aquesta setmana, durant la qual la crisi ministerial sernbla imminent.
Amb tot, pera, és de suposar que
4'exagera molt en aquests 11.1n1Ors,
per tal com adhuc als centres contraris del Govern l'opinió tata d'acord
en reconèixer, almenys fins anit passada, que les úniques dificultats actuals del Govern estan en aconseguir que s'activin els treballs a - la
Cambra dels Comuns, en particular
en ço que es refereix a l'aprovació
del pressupost.
Als cercks conservadors es declara que el partir s'oposara amb tota
l'energia a l'aprovació de la projectada llei referent al salari minina deis
minaires. Bei que el Govern presentara aquesta setmana.
L'actitud deis lliberals encara no
s'ha indicat claratuent.—Havas.

UNA C£S5I0

VaS.

AL GOVERN FR.ANCES
Constantinoble, 17. — El Consell
de ministres ha aprovat el projecte de

9R1P 1 TIFOIDEA- AL.k-fila
.'
X ELLS ANGLESOS A GIW,Alen
TAA
Gibraltar,: t7.4—A. la ~iba
anglesa a'hair registrat~to
casos do grip
\--13afab d
G'ea.
Fins ara has attibt4Immilffire
cata per aquest Asatättellzialts
tina inalallamealkleft 21zínes

cessió al Govern trances de loco metres quadrats de terreny per construir
una ambaixada.

El projecte ha estas presentas a
l'Assemblea, la mal el sotmeträ a l'estudi duna Comistld compentent.

Londres, 17—El -Daily Mail"
diu que el President Maedonald
donarla avui explicacions res.
pecte de l'incident relatin als
documente serrets eitats
sots-secretari d'aeränäutiesi,
Mr. Seach, durant la diseussi6
del Perssupost del rara, a la
Cambra deis Comuna.
Es molt possible que aquest
incidetd reporti un canvi en . el
•._
Ministeri.—Havas.
Londres. 17.—A la Cimbra deis
Cornuns sita presentas 11114 Pr gPosició que té per objecte protestar contra l'actitud utilitarista del Govern i
proposar una reduccia en els e..fec.tius que equival a la supressie
be total de l'armada .atteleei:r414-

3

.r-JcZel

DEL DIRECTORI MILITAR
ELTAYERN
•
WHA PUBLICAT UNA REIAL ORDRE DIRIGIDA ALS CAPITANS GENERÁIS DE LA PENENSULA, CANARIES I BALEARS I ALS COMANDANTS

GENERALS D'AFMA, PER TAL QÜE pNVIIN AL SUPREM DE GUERRA
LES CAUSES AMB SENTENCIA DE MORT, PER VEURE QUINS CONDEMNATS PODEN ESSER /NCLOSOS EN ELS INDULTS DE ic:VENDRES SANT
- la% TrESPATX
Madrid, president ha
despatxat aquest mati, al ministeri de la Guerra, amb els
sots.secretaris do Finalices,
d'Estat, de Foment i do Marina.
A l'hora de eosturn ha despatxat el general Primo de Rivera amb el rei.
Despres el monean ha marxat al campament de Retamares, per presenciar les practiques dels oficials de complement que estan realitzant eis
estudie d'amplie/ció de l'Escota
de Guerra.
VISITES AL GENERAL PRIMO
DE RIVERA
Madrid, 17.-El president del
Directori ha rebut aquesta tarda, al ministeri de la Guerra, al
diplomàtic senyor Aguirre de
Càrcer, acompanyat de la cot'Atiesa') que entén en les reciamacions d'indemnització de subalterns angresos en la zona espanyola del Marroc. També ha
rebut les visites dels senyors
Mil i Campe, Jacint Vega, director de Finances de Cateasaya, del governador del Rano i
d'una comissió de pescadors del
Cantäbrie.
LA SIGNATURA DEL REI
Madrid, 17. - Sha facilitat la següera signatura regia:
De la Presidencia. - Autoritzant el
Gavera perque Espanya accepti la invitada feta per l'oficina internacional
de Montevideo, de prestar la seva
adhesia al conveni postal pa:remeda establint la franquicia oficial.
De Justicia. - Indultant a Josep
Maria Llarnacales García del restant
de la pena qua li faltara per cumplir.
Indultad a Antoni Flores Balagueró de: restant de la pena que li faltara per complir.
Commutant per les de dos naesos
daries: majar la pena que 11
falla per complir a Josepa Rodriguez
Cil.
Indultant a Restitut Bejaees Maroto del restant de la pena que li falta
per carnear.
Declaran: cessant a instancia sera
el senyc,7 . Enric Conde i Piniés. director facultatiu de les mines ¿'Almacc,,.

Nornenint drector facultaliu de les
atines d'Almadén el scnyor Francesc
Pintado i Carranza. cnginyer de 111(11et.
De Governació. - Promovent a cap
ael Centre de Cos de Telègrafs amb
la categoria de cap d'administració
civil de tercera ciaste al senyor Josep Sanaoval i Espigar.
Concedint honora -de cap d'administrada civil. Iliure de desposes en Facie de jubilar - se, al cap de secci6 de
terceea classe senyor Eduard Muñoz

El doctor Navarro Fernändez
feu la presentacióa deis oradora.
Dl senvur Andreu Huerta
combate l'existència dels inter•
mediaris en metano de caps
bestiar destinats a l'escorxador.
El senyor Mamad Baleó assenyalä deficiències dels
entice viatges de coirduccid
d'aigües.

El senyor Albinyana parlà del
segyn ensenyarnent.
La senyora Fernändez i Eslayó parlà eloqüentment colabatent els casos, ,d'anlipatriolieme.
Fea el resum. en un brillara
diseurs, el senyor Barcia, exhortant a la continuada de la
campanya.
ROBATORI DE JOIES
diponátic senyor
Madrid, 17. Alfons de Sera i Seijas denuncia que
en anar a fer-se arree 41 teszameat
d'una tia seva vaia que hayan desap..uva joits dc gran valor. Dalia el
nom dr ics persones sobre les quals
textil sospites.
Foren detinguts Aurel:a Martín
Joan Barrio Pedro. En el bagul que
hi havia a la cambra d'aqueha es trobarra les joies.
L'Aurelia, que havia selvas de minyona a la cesa de la difunta, riega
que el bagul tos set,. El harrte. xofer de la dita senyora, talaba negà
la sena participada.
Es fan diligencies per detenir una
e sosaitra noia, de la qual samba s
pita.

Els indults
de Divendres Sant
Madrid. 17.-El "Datria Ofi.
cial de Guerra" publica una
Reial fiestee dirigida ale capa.
tan s generals de la Península,
Canäries i Baleare i als comandants generals d'Africa, amb
l'objecte que ene iin urgentment
al Suprern de Guerra les causes
que tinguin amb .eentencia de
pena de mora per veure si cal
so‘metre els reus a la proposta
d'indult del Divendres Sant.
Pel mateix periadie oficial es
conce.deixen ascensos i baixes de
l'exieeit a diversos amilitars.
LA DETENSA DE L'AUTOR DE
PERIFICACIO
LA MORT
• GONZALLZ
Madrid, 17,-De la defensa
de Gonçal de la Colina, autor
de la mort. 112 Purificació González, se tila enearregat Pasivo.
eat senyor Rafael de sebear ¡
Alonso, cronista judicial de "El
Sol".

Consell de Guerra pel su.
posat dc!icie d'agressió i
insult a la Guärdia Civil

D'Inatrucaia pablica. - Declarant
Madrid. 17.--Aqueel . mati.
jubilar al senyor Antnni Mantilla Ravm. calcar-3dr de l'Irstitut general 1 les des'. ealia celebrat a l'editi.
ci de preeons nulitars un Contecaic de Lean.

DESGRACIA Sevilla, 17.-A Tri na s'ha despeas
un cable elèctric merare l'apariaven,
rilaamt el p ea Guillen) Gonzalcz, i
relint greument els seus germans
Luis i Joscpa.

UNA ALLIBERACIO I UN EM. PRESONAMENT
Marcia, 17. - El jutge especial que
catan en les inspeccions dels Ajuntarnents ha posas en Ilibertat amb
hallen al secretad de l'Ajuntament
d'Abadia, senyor Joan Sanchez, el
famas "Ojo de Perro". En campenseid, diu un periadic, ha estas empresanat el scnyor afano, célebre cacic ciervista.
AJUNTAMENT DESTITUIT
17.-Ha estas destituit PA.
juntament de Marxena.

LA REUNIO DEL DIRECTORI
Madrid, 17.-Des de dos quarts de
sm fins a les non ha estat reunit el
Directora Com de co›zum, el general Vallespinoaa nata donat la retada.
A la primera part han assistit el
sots-secretari d'Esta:, aprovant-se,
entre altres afers, les transferències
de cradita per amoblar les legacions
a Nie i Lima. Després cl sots-secretari de Guerra ha donat compte dc
nombrosos c:cpcdients del sea deparlament i crèdits per a l'adqutsicaí de material i arrendament de localo, estudiant-se també diversos asceno per marits de guerra.
Al moment de facilitar aquesta referancia ‚cola del Consell el sotssecretad d'Instrucció Pública, invitant - lo ei general Vallespinosa a que
capases als periodistcs cl que afeetamal seu departament.
-Jo--lea dit el senyor García de
Lemnis - he donar cumple d'un projecte dc reforma. rutas empala de la
pr a„„ a ax,„ „ aança. Ex, c oix ,elis
successius contatuara exposant-lo.
Altrament, lic dut expcdient sobre
cosnissions per a l'estranger.

UN REQUISIT l'ER PESAR
Madrid, 17. - La Comissió
nent de pesca i tnesines ha acurcht
reiterar als poder> públics cl &s'a
q ue sastableixi ea toi el comerç i
dústria d'Espanya l'obligada de tesar
al costat de les bascules i balances automatiques USt joc cameles de pesos
degudarnent cantraetata callocant un
cara:11 escrit ca gemas caz-aren ea cl
qual s'epressn cl dret del; compradora
semere, camprovar amb els das pe_
!-os l'exactitud del pes de la merca -.
deria,

de Duanee que denunella els
caros que en l'exerelei. Dei seu
etereG trobin I'ds d'alodio! in-

dustrial en Desudes i vine, per..
què es catigui els culpables.
Que es resolgui amb raptdesa el que tila demanat un les
anteriors' conclusions per salvar el vi i la vinya d e la
ruina.
MA LAGA

Fullejant els diaria d'aquella
capital, ens havetn assabentat
amb sorpresa del gros itxtt obtingut per les importante marques,d'automabils

OVERLAND 1 WILLYS
tota vegada que en la dita poe
bieldó hi ha 84 cotxes d'aquestes marques inscrits ortcialment, essent com l'any 1922
les marques que major nombre
de cotaes han venut . Al:ch preve que el :públic est ä conveneut dele avantatges dele cotzes

Overlatid i Willys-Knight •
provades a més a mes pele immillorables resultats que segueixen rionant arreo, Ja que
el malear bit Atesten a les
nitres poblacions d'Espanya, i
espeeialment a Catalunya.

Darrera hora
ALACANT
Inauguraoló d'un servel postal
aeri
Alacant (rebut a la una de la matinada). - Ahir a les dues de ta tarda
s'inaugura cl servei postal acri catee
ealacans i Oran. de la tirria francesa
de Latecome. assistiren el canso!
de França i l'inspector de la compa:
nyia, M. Trouville.
A la dita hora sorti lltidrcaviõ número 26. conduint quatre sacs de correspondencia dc Ferina destapats a
Argelia. Un vaixell explorador arompanyä Ilarga varona l'aparell, i aquest
val/u a les sis de la tarda,
sense novetat.

•
DEL atannote
Madrid, 17 (rebut a les dues
de la matinada). - Part
de Guerra:
Zona eriental. - La Seccia
de t'isilancia del cerní cobert
de l'izzi - Azza FostinguE, un

amb un solettl's, resultan!. t'era
da!.
da,:
Una' columna formada per
(orees de la alehalla t del 'l'eres
sortf a les set el ahir de Talerait arab la missie d'establir - se
1 et; tut 'loe fortificat i procedir
al rellevament de les companyies del Terei i Regulara,
lant de pus a Tizzi - Azza un
coral-mi 'le 11 0 MffieS.
El esimeui ea lea totahnent.
S' aeaitä e: lloc fortifint i es
l l es trepes al caosplegarel
re
pantera d'en Isavien sortit, ex.
perimentant tres baixes.

EL TEMPORAL. - APAT

CliNICA
VIES URINARIES

Xafarincs. 17. - A causa del fort
temporal de Ilevant salan refugiat a
la ida el tomandani militar de Cabo
de Agua i tots dt capa moros de la
cabila de Quelidana. El coman...fans
el; ha den un apat.
EL TEMPS
Sanlúcar. 17. - laegn un temporal
• mit inteas. d'aigua. La mar oiereix
1111 aspeett imponent. Les embarcacions cerquen reiugi on poden.
Malaga. 17. - A causa del mal
tentps a la tosta airittana ,anit na salti
el corren. Aquest mal ha arvibat ei
de Melilla.

Doctor Chula&
Fanind ale manuella.
cm A, prunerl
leni 15,,tonel 5 dt. Pettl
Set

Veneri,
impotència
fP1

sífilis.

Eeper!al tractamente per
Ci 003.5110 5 TNIA6 ne sei .
SECRETES

J. Riera i Bertran
Ila mort l'illustre escriptor
catea i llorejat poeta renaixentista, Joaquim Riera i Bertran.
Durant iota la seca vida literària treballà incansablement
en l'obra del; Joes Floreas,
aportant-hi lambe la seva producid poetice m'en estimable.
Els vollúms en que es recolli
la seca preduccid són el "Llibre de g onete", "Escenes
vida pagesa", "L'Eepurna",
"Cançons del temps", -Me( i
Fel", "Gent de mar", etc.
Durant, motte anys hesite
exercit el chrrec d'ornan! de
Diputada) de Bareelnna 1 era
rimeles! 011 Gai Saber.
Era fild de Girona, on nasque Pany 1858.
Des de wat jove senti la yocual poetice 1 aviat el seu nom
sobresortf entre l'esto l de poetes que havien de dur a terma
l'obra literäria de la Renalxenea.
Ara tela anys que no eserivisa per mee qtie segul amb
fervords entusiasme la bella
evalucid de les tlelres catetenee en l'Apnea actual.
D. E. P. el poeta ratat Joaquirn Riera i Iteraran.
802010.0011000011

A nunc i s.

Otkl als

EL

sorteig es

domIellf serial, Renda
• l'au, 49,, a dos guata
del mati de l'expresar
ARTA ORA F IQUES, & A.
d abril.
Sueesseors d'Hierba
El sorteig seria
nom de l'expreseat a lea a,
1 Companyla Per acord 'del Censal* d'Ad- eaeriptures d'embaid.
Barcelona, lb de =re 41
nietractie ce convuea ele
nyurs accionistes a la junta ge- 4924. - Companyia Genera( 4,
Tramvies.-EI
director,
neral ordinäria que tindra Itoe
el die Ii d'abril próxim. a lee l'oronda.
deu del mala a l'estatge social,
Ce/recae, 348, per a l'examen i TRAMVIA da BARCAL"
aprovació del Balan i MemaEIXA IM PLA I GRACIA
ria de húllinì excrete', i repasa
Conformement al que ea ea.
de beneficis.
Per assietir a la junta (;s in- tableta a l'escriptura dareiszió
dispensable el dipi»il d'aceione ¿le les, Obligacions al 4 p or 1%
que prevé l'arlide 17 dele vi- deaaasetsta Societat, el día 1 fi.
ara vinent tindrà 110e el sortea
gente Estallifs.
nemero 11 de les (SO Obliga.
Barcelona, 18 de mane de
. 10115 de l'emissió de 18 d'abril
1924. - El Serretari del C. d'A.: 1de
1013 que corresponen ame
()restes de Mora.
titear aquest any.
El sorteig es verificarà e
dornicili social, Ronda he
DANC URQUIJO CATALA
Pasa 43. a dos quarts de dota
En virtut d'acord I le la Junta del mal( de l'expreseat 1 di.
general erdinäria de senyers
bril.
accionistes que avui sala celeL'arte sen pelle, a tala
bra', a partir 'del 17 de l'actual del qua prescriu Vd/celosa'
es fan erecta:, previa dedue- d'emissies.
eie d'irnpostns, dividend aeIlareelnna, 15 de mare
tiu corresponent al darrer exer1924 -P. A. de la 3' D., el es.
saca a rae de :15 pesarles per
Pau Haas.
aceid, e.quivalent al set.. per 100
.11BUM11•12112111111111111111111
del capital desemborsat.
El dit 1sagar/m.1st 'es farä
Bareefona, al local sueial (car- AQLEST NUMERO
ece de Pettai, 42); a Madrid, al PASSAT. PER LA
Baste Urque¡o; a Bilbao, al
SUR)' MILITAR
Barei La/quito Bascongata a
Sara Sehasliä, al Bine Urquito
de Guipaseoa. / a Gijón, al

cm

CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la Secció Seguiste ha comparegut. Joaquirn Miralles Vis carro. acusat d'un delicle de
furt.
El fiscal va dernanar per al
prareesat un any, vint mases i
vint dies de presidi correccional l la indemnizada de 150
pessetes.

Davant de la Seeeió Tercera
salsa presentat Joaquim Agulló
Llopis. per respondre d'unes
leeions.

E lfiscal ha demanat que sea
castigues a un mes i un dia
d'arrest mejor i lee indemnitzacions corresponents.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala priniere. - Sud: Mejor
quant sa. Manuel al. Savatete
contra l'Ajuntament de Sarria.

Menor quanlia.

Batir Miner Industrial
ries.

Barcelona, 16 de mitre de
1921. - Per A. del C. d'A., Falte Escalas, Director i Secretar/ General ,
CDMPANVIA GENERAL DE
TRAMVIES
Conformement al que estableixen les eseriptures demis
al 4 per 100-eis
d'aquesta Companyia, el dia
d'abril vinent tindran lloc els
sorteigs números 18 1 5 deis
290 li!cds l'entissió de 30
d'abril de 1006 i 70 titule de
Fetnissia de 10 de julio! de
19119, que curresponen arnartitzar equest any.
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Josep D'A°.
I . uu altre, per Meions, contra E. Medrano.
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es pgrpg vol!
CURADVDS PER YELL CEE MI EL MAL

Venda: Farmacia Bei man, carrer de Junqueres, núm. tz, farmacias
Len assorades i centr es d'especifics.

Seil de Gurra per pillear els
paisans i vette do Guadarrama,
Matriu, pell,
Joan Fernändez Camarero i Joa
facilitas la següent ncta-infarmacia:
sep Fernändez Barrios,. pel euIldefons Dalmasos.
próstata
bufeta.
VALENCIA (Espanya)
Le
DInstruccia Pública i [hales Ama. posat debele d'agressio i ineult
Sud:
tercera.
Secció
Con0olta: de 9 a tt 13 48
departa- El sots - secreiari d'agites:
oral per robatori, centres Erana la Guärdia civil.
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Instituató declarada oficial per R. fide 20 de maig de 191%
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genere
anda
pujant.
preu
d'aquest
Que s"ordent ale inspectora
drid eallafel de la visita.
1111romi4obaurrisacla.
PREMI
Madrid, 17. - A la Presiclancia han
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Cura segura amb el caneara Elixir Bertran. Promete imic a ESpanya, receptat cada tila pels metges inas emitieras per combatre
biateric, migranya, palpisacians, tretnolars, rodaments de cap,
insornnis. pe• rdtia de ID C/11(-2.1il, feriaura. etc., etc.

Seceie segona.-Universitat
Ce oral per estafa, eoatra mea
nuel Rasas.
Un ultre per templettva
suborn, contra Demetn Bardon.
Un altre per robatori, contra
Antela Gonzälez.
I un elles/ per estafa. contra

ala
ter
ma
DO
dot
Ea
ma

g

venidor, ben silueta,
peu tramvia, amb favana als carrers Au.
zias- March. Ah i-bey i
11W/es.
Preus: 040, 01'0, 0'90
1 1'20 peineta el pam
quadrat
Poden visitar-se els
diumenge i dies featius, de deu a una
Carrer Pm IV, 556
(terme municipal de
Barcelona)

mmonznisminesnezzual

jEl uepti pleiN

que
fe

guaärat , gran esas-

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.-Audiencea:
Un oral per atemptat, contra
Joan Arabay.
Un altre per robatorl, contra

la

tn

wszfflownsamir
V IATJEU SEMSE LIMA
arnb una lámpara i pila cléctrica

Caixa de Prevista i Socors con( ra Draseande Duren.
Sala segona.-Tortosa: Menor quantia. Francesc Betsaixes contra Joaep Gabalde.
Nord: Interilicte. Joan Maria
contra Maria Gassol,

}CC

dc

es EN VENDA
des de 2,000 pelvis
▪
▪

Af;

▪
'olerte, 18 de mitre de 19E4
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Notes d'Esports
(Extraetat de l'Edició Especial d'ahir.)

FUTBOL
,,,f; C. N. ALACANT ES BATUT
FEL BARCELONA PER 6 A o
La impressió que ens ha causat el
pc
. del Club de Natació Alacant,
inateixa d'altres cerdeo valencians
er.s han•visitat; per ara pot dirdel neu joc que encara és molt

gra,

Es ciar que en la partida d'ahir els

motins es presentaren amb el pura.: emmatIlevat per cauta de trobar-se
la'n el seu efectiu, nosaltres
sabem el rendiment daquest juga¿ce, però el que si poden dir és que
Ea Leal. del Martinenc, defensa el seu
ragre amb tota voluntat.
A les links alacantines, per més que
es hi virem esforçar, no hi peguétea veure tina veritable tàctica; rúnica cosa que ens agrada d'aquest equip
e el joc d'ales, el qual, en moltes
Nasions els va permetre d'arribar a la
perla de Pasqual.
la partida transcorregué torea mojé:oca, sobretot a la primera part,
airb tot i que el jec va ésser més aniellat que a la segona. Els alacantins
e destacaren més que els dad, en que
reatia els treia energies. Però al sera temps, quan el Barcelona comendesearotIlant el seu joc aclapara• particularment el tercet Akantap. Gräcia i Martí, la cosa varia
i els alacantias quasi que no es
Tau.
El domini que el Barcelona exerd
sobre cl sen contrincant durant el ser tcmps, va ésser un complet atac
g la porta de Leal, entrant-li quatre
pis de la mateixa manera que n'haurkti pogut entrar mes.

=LUGRE
LES QUATRE HORES DE
SANS
La classificac
ió d'aquesta curas organitzada per la U. E. de Sana va

gades a voltes d'una nnestria sorprenent eren seguides a estones de gran
avorriment.
Sena dubte degut a la poca homogeneirat que sempre presenten els
equips de formació tan diversa, no
presenti la selecció aquella compen
tració necessària.
Sobresorti, pecó, la notable a y anenea que Piera i Samitier demostraren en tot moment. Ells dos saberen compenetrar admirablement
el seu magistral joc i formaren una
ala dreta que, avançant ràpidament,
posava en perill la porta de l'Espanyol.
L'equip de l'Espanyol, en general,
molt apätic i bastant desencertat. La
tinta de mitjos, que a tan bones actuacions ens té acostumats, flaquejà e.
en general; no sapigue contrarestar
l'empenta de la davantera contraria
ni ajudar la seva.
La davantera molt desencertada,
sobresortint, però, la notable vaina
de Zabala, que fou qui salva el seu
equip d'una derrota. Un dels gola
que marcä fou deis que es recorden
Ilarg temps.
RESULTATS t 'ALTRES
PARTITS

Ahir, amb una bona entrada, va
celebrar-se el primer encontre dels
des que cenen concertats aquests dos
equips.
El partit va tenir momento de tot,
des del piloteig insubstancial a les
(ugades que arriben a interessar a
l'espectador més indiferent, encara
çue aquestes, malauradament, form mes escasses que les primeres,
gedeminant el jocaqu ell que no diu
res i en el qual hom s'adona tant de
la temperatura desagradable i sobre
tot ahir que el vent que passava pel
arp era bastant molest.
La seno= part, perö, tingué duset tina bona estona la virtut d'elea el nivell del partit, desenrotllantalgunes jugades dignes d'aplaudinene i prometedores de la possibiliat que el partit que ha de jugar-se
dimecres resulti força interessant,
tina vegada que els asturians seran
mes coneixedors del terreny i del joc
Cel contrari.

3fartinene-Júpiter, 6 a 2.
Avene-U. E. de Sans, o a 5.
Reus Esportiu-Badalona, 3 a a.
Iluro-Sabadell, t a 3.
U. D. Girona-Gracia, 2 a 3.
Atlètic Sabadell-Atletic Turca, 2 a
C. N. ALACANT-F. C. BARCELONA
El segon partit, que se celebrara
denla, per motiu de la diada es començarà a les quatre en punt de la
tarda.
El Barcelona presentara el següent
equip: Pascual, Coma. Surroea, Torralba, Etias, Carulta. Fiera, Samitier,
Martí, Alc;intara i Sagi. Armesta nova constitució de la davantera ha
d ce nc rtat gran interes entre els socia i e:cisteix gran espectació per tal
de veure el sen rendiment.
Sollicitat pel Club de Natació segurament tinclra cura de l'arbitratge
el senyor

Concerts de Quaresma
Dirneeres, a dos quarts de
deu de la nit. Tercer i últim
toncert per l'orquestra Pau Canto, sota la direccid.dels eminente mestres Igor, Slrawinsky
i Franz Echalk. ami) la cooperació de la sopran Mercè Plantada.
Primera part: Primera simfonia en do menor, Brahms. Dire eci A , Mestre Sehalk.
Segona part: -Molt de soroll
per res" (primera audicid),
Norn g old. Dir cc ci 6, mestre
Schalk.
'El rossinyol", fragment de
la rondalla !frica, Strawinsky
'Pastoral", caneó sense patantee, Strawinsky.
- Tilimbrim", rondalla infantil per a cant i petita orquestra,
Strawinsky.
"Patine i Pastora", dolo de
tres poemes per a cant i orq u e stra, Strawinky.
"L'ocell de foc", suite, Stra.yinsky.
Dirreeidi El seu mateix autor, mestre Strawinsky.
Tercera part: Tercera simfo_
lila ¡heroica), Beethoven. Dir eceló: mestre Schalk.

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A
(timarte, a len cine de
l a larda. La divertirlfssima coVidia en quatre artes
„ UN FIL.L D'AMERICA
AN 1 1i.

PrItaferrissa, 34.

'reas p o rmlars. Nil,

JUGAR A CASAT8
' enes e strene+, dues: La rimadia en dos actea, d'En Crehuel,
„ CAD A COSA AL azu La.00
Marina de l'Apeles Mestres
A L'AIGUA!
bP rna, diada de Sant Jorren. A
14 (Marte de quatre, el formiq hl e éxit Una vegada era un
..kstar
_ l a dos quarts de sis, .11ucuate, Cada sosa *I 'su
7 i jAuilnielgual Nit. la comätre actos, de gran
1,1%
*Tema,
,

La

L

nu. D'AIRKRICA
slas a eimplidurä.

UN
gilla

Avui, dienerte, tarda, a lee
cine, la romérlia en tres actes
NIALVALOCA

Nit, a les deu, la comedia en
lits antes
CUATE... Y YKINIS t
Demà, festivitat de Sant Josep,

cinc, i nit, a les deu:

i

LAS DE cana

-

e

Avui, dimarts, grandiosa
solemnitat artistiea. Diles
extraordinàries fune:ens en It.
honor i a benefici de la
eminent prinierissima tiple 1:
.1P%
cantant

4

JOSEFINA BUGATTO tt

Urda 1 nit, sensacionals tn
programea
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Me.

liradmeten encere«. per a
lee iine primeres representaolone • la S. A. de Revenda 1 • la Compataduria
del Teatro.

enfiele. ett, a ene (marta A
de den, etyl e,s1 prorrama.
id atracan:tris, 14

Gran Teatre Comtal i
Y
Y Gran Cinema Bohèmia

1155 eavalls I)
q ue imbieetaq
Lheme
que trenca una cadena amb la .,1
respirceid del pit.
i
Es desnatan a Enuiptadurla ama l'
tren elles d'anticiparle..

.14444414-01144-e-u•V..e.tree-X•44,

..,44444-~erces44-e44+044,
x
Teatre Barcelona i
X

;Companyia cómica del tea. e
x tre Rey Alfonso, de Madrid. :1;
Z Primer actor i director: .6.
.r.
PERE zon RIMA
Primera arlo-jo

rdARIA CAAETE 4

1 Aviii, dimarte, benefiel de
Pere Zorrilia. Tarda, a un
quart de sis. La tragédia
grotesca en tres actes, de
LA LOCURA DE DON JUAN
Nit, a un quart dome. La;
comedia en dos actea, dels -x
A
germano Quintero,
e LA ESCCNINDA SENDA 4
.9 El eninet en dos actea, 4
d'F.nrie narria Alvarez i
F erran Luque,
LA TRAGEDIA DE LA VISA
n•.-•_
nema, dimeeree, Sant Jcerp; tarda, La escondida
senda i La tragedia de la t
Viña. Nit, La locura do Don .1
Juan.

IMPORTANT: Despatx de
loes dala a comptaduria,
,cl'onte a una i de quatre a
ßet.
eert-.;-e-K-i-e-eeree-e-tstetz-.1.14-e.

x

444• 044 4 4+444,44a ~e-944'i
e.e

Avul, dimarts, tarda I ntt, gratis 4
pragraines. Les dIvertlete: pellleu- 4
Se tes Perruqueria feminIsta I Cap 1:
de cuina; el cinerirema Co Judi• queu; secan capitel de La tragó/ 505 del corred de LI6, I la gran
penkuli Macana.

1

-e444414414411

4.44444e.e0.54-0 ,

RESTAURANT

Malson ponte
E) Inés elegant i aristoeri. tic de Barcelona
Saló de Te, de 5 a 8 tarda.

Orquestrina fine a les tres
de la matinada
Saló per a banquets. Servid
especial sortida teatrea
3efir •

:CONCERTS::

:

arttstic en el qual figura

MARY WEDEN-LOS USAL
CONCEMIO QARZON
Divendres, eollossal debut de la
troupe
WESTERN'S
amb el seu emocionant ndmeroß
La vestal, esculptnees
ses, i porcellanes artistiques
ART, BELLESA, PLASTICITAT

Concerts de Quaresml
Dissabtr, 22 i 29 de mace i 5
d'abril. i dijous, 10 d'abril:
Conecte per l'Orteó Catana
A. iliorowski, pianista; W.
Drwensky, organista; Andreua
Fornells, Conoced() Callao,
Emill Vendrell, Antoni Planas,
m(dietre vocal!.
momea...

nSw-

116.,

1

Si voleu laborar per a vosaltres mateixos, protegiu en tot la indústria nacional

Walkyria
dimarts: La princesa Esmariada, !Proas jernrcia; Maruza,
ebra popular (1.1 mesita Vives;
El turmell de rerruza; L'callnx le.
e greda; Viräini neuurnentlate• no- Sr
'1 tous, estrenes: La pi...cresa Cama.
praeir dec,b Irili,,, Jonrnard; a E, , E.I.mtai rtdefunru::
AvIll,

Moto-bicicletes "SALVADOR", de 1 1/4 HP., a
Pessetes 830.-Casa constructora: 113(211t, 72
aeG.....3lei•=1-M2•92rdeelrIKISM-geller1735436,121711ZeereMiCe.71.11.1,2eleellrere”-IFSMIMM
1111131311tegiiiielifillS33,1113111figZOM
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Cinema "MIRIA"

101
iii

IiIli

TAD.DA I N1T.

el ritscobrimart d'Ama.
•Xtlus• nn•11 Denla, programa complet.
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Anti. dimarts, !t'erina jornada dr La tragèdia dol correu de
LIÓ, No Jusq quoul Extravagancias, Perruquorda feminista, EI
cap de culna.

Telefon 1311 A.

1

1

1111 ill'4

11

r

NI .
li).12
I»

.01
11

iiiii i(''' JAI

1

filli

II

aaa

as

fi

El

o
la
as

I

I

t

1 !Iii

I le
in
II

•

OÍ lilliiiiiiiiiiiiiilitliTLI,IIIIIIIIIIIIIMillitticidttintn p int , III
Pi
313113311111111311111113111111:

die%

Cinema Princesa
Yin layetana, número 14

Sempre el millor ennjunt
pronarnes. Avui. (limarle
trenrdinari programa: Les duv
tempestes, magnitie film dramàtic de Ilarg metratge, que
projettet d'una g ola regada, tar_
da, e dos quarts tic sis. Nit.
finel verte de den. Arpirst
enth inierpretet pm r Padmii atila artista Lilltan si5il, prntagmniala de Los dues drfenes;
TOMAISt emponyorl la noi,
part de broma; Frou-Frou, in.
tereesant cinta drantatira da
gran emnein, errarid di, la eminent artista Gina Paterme;
Ilel seca, alesumpte römic.--Dijeu.s, grane estrenes, entro'
elles,'L'homs I la bestia, cope.
rial del merma Ajurie, Punys
de ferro, emperial de la marea
Universal; La xloa que jo esa.
may a, creació de Charles Ray,
d'altreo de gran èxit.

i

SI

11

Diana - Argentina
Excelsior
i i.1

i

ti

ID

rica, eran

X

DI

Ill

1

il

Des de dIrnerren. Festivität
05,11 Josep,
ortvas SESPSNS ne ctNENs,
Colombo

till

1
nr i A

EL CINESIA DE LA INTIMITAT

LA GOLETERA
Debut dele fatrussne aeróba7.,
lee
'teLES HELDER
Exil. do' lee ninsierds
e
...
Lonial and LYNDA
4Extt dels notables actea
" tes a la bascula
THE WELORAFF
1 L'as deis t'y-bebiere,
RA1RPER
i La popubtrissima artista. 1
Idol del pdhlie,
PILAR 'ALONSO
Nou repertori de le seva
I erearie - Meenifira /mesen.
e lar i d. - rl,•. rnhe dimerree,
grane prngramee: Comiat
de Romper. - Divendree,
benefici de
PILAR ALONSO
ifinspiryinT: Queda obert

Grandiós èxit del nou elena

Palau Música Catalana

Monumental - Pedró

Avui, dimarls, illeardet repòrter, La tragedia del correu
de Lid, 2 toin; Les dues tempestes.

el despals de localitats d'II

Muele-ball de primer orden
Unid, número 7
RovA EMPRESA

-.444/.4.4-OC~14-044e44«644.4-4-t*

:1, >e Magnifies films i les grane
enter•Iles de varietat.
A Avui, dimecres. larda, a
irce quarts de eine; rtft, a
les den. Projeceid d'inle- .3
reSeelltS i notable. pellictiles. Exil d . In formes:1 ha1 lnrina

I

ALCAZAR ESPAÑOL

44444eterec-edreeisa-Kpert-214-114+-

x ' ELDORADO
Coliseu de va:dedal*
2
.1

MUSIC • HALLS

~Me.

GAT/Z-HAARA. Contractos
Reyn6a-Tapinerla, SS, primer.

4

Teatres Tricrrf i Marina
i Cinema Non

a 1 i de 4 a 7.

RATEIGS
DINARS OK CASA

ORQUESTRINA

C.nrIrs Arniches,

Direcció escénica, Leopold Gil.
FerPrimen uctors i directora, Fertan Valle¡o i Carlea Beraza.
Mestreo directors i concertadora, Julia Vivas i Laure
Riva
eael•eilieelelete.ffleeeeeeeelefflee121 t

do

.6
ree-see-e-eae-e-ee-e-e- s-eec s 9144.4

FAMILIA FREDIANI
4 Ovaciona inte , minatnes ala preidlirlds alleta
e
MACISTI

I

CASAMENTS

menge.

. ;

dirielda per WiLLY FFIEDIAN1 A

rn ütarrns
D'Anille.- ADOLF JOCKEY
Arturito, 'fin i to I FOITY-Grina
LOS 3 MORRANDI

IMMIleneasenen ee•egegmn•n

difiultivaraent

>>1

tiran rempanyta internarlenal de

ROSA

GUATE- Y VERAS(

EArena

75

Enorme sucres. nesnmos ern sets •e

Preu: 10 centlinl

MENORES, 21

Teatre Còmic

ollas CINVIN DE AODA
Netatfiee eeetot Terreno
trio Cenes
A • uL ennaris, Ete , t rno, erannlAs
de la emeinattr¡raEs, Ele *nomina
do la done, en lues jornades, proprtant-ae la prim -es, tutela en15 s:51 do V. Diamed //Valer, 14 ¡ten!.
cuto que retordereu eeinpre, el
me s Flan en nesciat, art 1 preceslamió. E: proiretnra a un quert da
set de 11 tarda 1 a les on4,e o c ti
Un,: Una dona ceo dbalenvol,,
altea, pe, 31or 7.15r3.- En Tcmaset
ala boro), le Tr0114 brama v
Avis imporionti Ele enemice de la
Sons es preSeillatit ‚dcl explesinus
1 rhaintre, c<831 a l'"Enipio e" 1 al
t. "st sts ', le LencIrt/s, del Cual Si
tVas,abenia al publir per tal des t ar atarines.

Telares 220 A

•

Aval.

Edició Semanal O'Esperts

(Espeetecies Cibert)

r

f 14444-A444•1.4•FeeeniteeeP.P-04-•
Salé Catalunya

+ eme EQUESTPE I *reacciona ''t

publica:
Interessants ssenyes de tots els partits de fuabol jugats diumenge. El cas Gilden. - La manca de davantcrs-centre. - Altra vegada Lleyda. - Federattves. - Noticiari dels
Cerotes
Hockey. - Automobilisme. - Ciclisme, etc., etc.

.

era TRES PISSETES
1 reestrena del tainns vadevIl en
tres artes,
FALTEN CINC MINUTS1
I
OIL a l e n den, a riure:
LA VENUS sage rreeena
444 .ee e e4 ,.. e ,. . ,

44.14144,->Eete1494-144444.44.

in y

TEATRE TALIA
MELIA CIBRIAN

.

1e.

Publicitat

re444.44144844.4.9440411.94,)
Companyia dn comèdies de

CUIDA'T DI L'ANKLUe

.tiolesim senrsti
.
en tres actea

3535 A.

de la deliciosa • comedia
Charles Ray ENTRE L'ESPASA 1 LA PARET, PROGRAMA AJUMA, la millor
col-ni-din del simpàtic artista; Venjança Japonesa, emocionant drama pel tragie
japonés Sessue Hayakawa;
ELS NOUS RICS, còmica,
Pon Saub PsAlart. i NOVETATS UNIVERSAL, número 79.
Derna, festivitat de Sant
Josep, grans estrenes.
AVIS: Es despatxen butaques nurnerades per a la
sessió ESPECIAL de din-

FALTAN CINC FM:OTO!
+
DI efebte. mt Entrena del airee- e

OS.

Can C1111 ERETES
Quintan.. 5

Avui, dimarts: Immens èxit

Derna, illm
. festivItat de Sant
Josep. Tarda, a tes auge:

1

quest teatre. Tarda, a les

Avis.-31 ei mrtit bague., d'esser
susnés per ratlYilre, oespres as
comeneat, no sera torra& Elrn-

PRINCIPAL PAI,ACE

OTTEIN.CRACCE

Azul,tr.,111m
. irl
ltif,%tatrda pit
a les cine.
butaca UNA
LA SECIONA MT DI NUVIS
Nit, a len den, gran Sau in rlure
amb el verierll en tres artes

1

'-e-e44-e+e-44. 14.-~easat-e '•

Gran companyia de oarsuela. --

i ells eminente artistes

LA MAZURCA AZUL

•

TEATRE NOU

QUINTET H1SPANIA

TELEFON

Ola 19

Atindsta selmara

1144444444.04.4

COLISEUM

IIANTTERE . BERGss

Lehr

i

Oran eompanyia dr remeta i opereta. primer actor i
director.

•

Gran Tatre Espanyol

Aviat, l'exilas de Frene

HE !JES CGRTS I

pon tle les localitats n1

REST URANTg

S+114441»pepp+49,44.4444144,441 611+114114114+114114.16144.1144444

k

C. de Nataclá dllacant
(Campte de Llevallt
contra
F. C. Barcelona
(Campió de Catalunya)
A les guatee

N•

ie5111111515muzzifsIMizzlizzeminifialisizazIeeti

umonempsas•monaranree.

P444444444441K-WPC444111.11

cbrrre tlel célebre

a

J. MERCADER

Frederic Cabal»

nema, dimecres, a les onZP d e l inati. Unte gran concert vocal i instrumental a

▪

la companyia oficial d'a-

TOURNEE

ELDORADO

•

Avui, dimarts, reaparició de'

A les els. sis arle eepecial:
EL CONFLICTO DE MERCEDES
Nit, a un quart d'onze:
MALVALOCA

,o44,•••••44.4.4444449•44*

▪
▪

GINEM ES--

I TEATRE TIVOLI 1

44+1H411.11+6,04.44+41444414.1

▪

ROSER PINO

a dos quarts de quatre

dirnarte. tarda, tampo c hi haurà flinci5, per donar Ilre a l'últim assaig
Derna. nit, Caras y careas
i Estrsna a Eepanya de
SOL DE SEVILLA
prenent-hi part les senyores Péi Pu Carpio i Lturd i
el senyors Cuball6, Pesa,
Moret, etc.; a l'estrena hi as
snrtiran ele autors. Dtrogtel mestre
rà
Padtlia.-Diutecres, restio. 4,
tat de Sant Josep. 'Fa! da :
Poca pena i Sol de Sevilla.
Sol de Sevilla

les, operetee i revistes

Gompanyla drametlea
panyola de

aspeolantot en lee camisas • Mida

. AMA
CUMEIKATOOR

Ana, atinarlo ferltable esdeventment. Murena de la grandiosa Fealloula una*
Utei (exclusiva), obra d'originaltssim agrumen% t fastuosa presentarla.
pesadas de preml a la persona que poli el llt01 mis Just, me• estrtelament e
adequat a la poniente eoneurs. comp leten el protratua la preciosa comedia •
americana &MIMA trIomfant, pie la tormera artista Denle May, I Kan. ;roba •
Rabel, om boaador aristoeretic.
•
1074.---AvUl, dtmarts, de sis a volt, ea uespatsaran amagues numeradea
per 8 la mune especial de les sis de denla, ~erres, citada de sana Josep.
latrendres que ce, esteeni de la magnifica comidis El &eme de Colegia, pea
iota-tus artista "El nel de les pigues-, Baby Peggy I atraca tnettret•

TEATRE POLIORAMA
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Ramon Peila

•

Cilügfiil

Clifir

R aS A A I..

0RO/13TM/U SIMIS :-t SALO DI MIMO Dt FAMIL015 untlmotoes

Grad oompanyla de serene«

reeseddee.tieddfessesed+si

ELS ESPECTACLES
Teatre del Liceu

11( U

•
a

ELS MEES EBE2HTS
ele mit practico, ade mes
elegante I ele
mis barato
Retardas I •it
alee nevereta
en Comisarla,
Corte...torta,
G eeeeee d•
Punt, Mocador, I 11110555
de elide, fli I
cotó, ato,

PrImsreir-1111ININIIMENIlles ea.
tilines I entramo:res
Provienes i abonenent: )1014
gallero de músicaAe la Unid
Musical'EspanyolC i 3, Ptirtal de l'Angel. Condicione esp.-)
ciais per sis »avale-ami s da
l'Orfeó Català. Z.";;'Te'S

1111111111111•8111111111E111111111118111111M11 n 111111•111118111ROBRI1111111111
mena ea La la
▪ suriesitars

liddeeelteste4,•44•449••••+eesee4
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Gran

TEATRE VICTORIA

L'ESIIIKNYOL SOCOMBI DAEsser cern segueix:
VANT UNA FORTA SELECCIO,
Primer. - Farre-Tresserras,
•
PER 5 A 4
amb 40 punts, 942 voltee, que
són 125 quilòmetres 286 raeFou molta la gent que volgué con.tres.
tribuir a l'homenatge d'En Loredo,
Segon. - Sant (P.)-Casee,
veient-se el camp de l'Espanyol ataamb 23 punta.
peit de gent i presentant l'aspecte de
Tercer. - . Esencia-Gil, amb
les grans manifestacions deportivas.
21 punts.
Veritat él que l'encontre anunciat
Quart. - Hewitson-Segales.
bé ho valia per la vaina de l'equip
amb 13 punta.
de l'Espanyol amb les 'seves dues
Cinquè. - Busque -,Margafigures Zamora i Zabala, contra una leff, amb O punta, arnb 5 voltes
selecció la davantera de la q ual es perdudes.
de talla verament internacional.
Sisé. - Murcia-Torres, amb
L'encontre bou molt irregular; blO punta, a 12 Nones.

L'EUROPA BAT AL STADIUM
OVETENSE PER 2 A o

TEATRES'

4444444•••••••••••••••••

BU33IFICAU

a 0'50 pessetes !es deu urimeres paraules i a
:: 0'10 per cada una d'excés

DEMANDESDEIREBUL

YENDES

serreteri . adminiateadoe s'efcrels
. eonetswo.
PEER
E5-erlUP4 4 LA PI,

Tne Ennstroeele de ama
mAGNE L7 O . trena de peces. Roa,
n al. , ^ e ein y unitern t3.

1111CITAT. nrnieTa 115.

rap mecante s'eferele per a
xoF
particular catalana. Sentare e lA P_UALIGITAT. , niimero 13a.

rus

1.1"

JOVE

bel g a, roben( anees, trance,

n'entumes t un pu,. el'e‘pally01,
erres e n1 . 0 , 11c,l. leserInre a

er

inunellen.

R. v. Ageii-

COMPRES
rtireetament rada de

COMPRARE e.rien e 10,005 duros,.
AragA, 552, principal. Sed. De e a 9 mg

LIJOGUERS
GRAN

REVOLUCIO I ‚cl inne

rli
e /111.
at,rtz

*tipos pwentats. E. boas*.
O10,

la /Inca.

• DIVERSES
HIPOTEQUES. fttat. sIrett
i
?e.
trartaite, 5. A, l'aesafge de
entreaol. Te/efon ;494 A.

is ras.

•

CASA RENE
COPIES %le(2.'02`41111"."
rime" e •
gte. vieu-s te Temes use JE

VIES UNT4ARIES...

nutsetzem per a Rogar. 150 la =:c .a,mit jingisti
susi
-1
¡MIL
Miela& Aeatd, 136.

LA

M-18.

1111 A

Preus rebaixats a totes les Seccions

S i Fuma

CAMISERIA - CORBATERIA

Dl marts, f8 do març

PIJBLICITAT

-GENERES DE PUNT - MITGERIA

_ 24- 26_-. PORTAFERR 1 S SA - 24- 26-Tt.LEForv _1574 A.

CONFECCIO I MIDA. „ ESPECIALITAT
•3
ptes,
Corbates pala, tricot de seda, novetat, a
Mocadors d'home, coloro, la dotzena a 12'50
.

DR. VE L LVE DEMANEU EL FAS-

LABORATORI

CACLE ILLUSTRAT

r

ESPECIA L: PER

es, A Ft e

ir

t..

o Ni

0,41••nn•n•n•

GRANS MAGATZEMS

DA

ROCALLA

Planas ondulada

Grandärlea
120 x 75 o/m,
155 x 114
250 x 114

Pissarra

artificial de Cimetitl

Anitaut

comprimas-

FLAQUEE 40 x 40 o/m
qualitat acimut I ARBADES

METAL:LIOAMENT
Pat.«, núm. 77847

PER A TOTA MENA DE TEULADES

Josep Esteva i Cia.

1111•1n11n111.111111111

ARTICLE S PER A PRESENTS

Portal do l'Angel,

'

fallaric• •

Gran Exposici6 111 al dia 19, FESTA DE SANT JOSEP

f

col.lecció d'objectes d'art: Bronzes, Poreellanes, Cristall de Bacca' Esplèndida
rat, Estàtues d'alabastre i mar il, Columnes, Lämpares de peu, etc.

113

pral. :-: Teléfon 3344 A.
BARCELONA

Sarria

CODORNIU

ARTICLES PER A TOTS ELS GUSTOS 1 A TOTS, ELS PREUS
Expoeicions permanents a les nostres seccions de Bisuteria, Paraigües, Roba
blanca, Camiseria, Figures de pasta, Limpares, Joguines, Cristall, Pisa i
Porcellana, Bateria de cuina, etc., etc.

DEPILATORI

EL

d'HORL1NE

disol el pil moixí
com l'aigua disol la sal
EI polvo depttatorf d'Hodine
Nee perjudica, ro modulo fallan el rojas. Al
cocinad de molta productcs que son cortostus 1 provoquen
la torada de erupc1oru, poden fer-ne us les persones de pell

1ÌOHNS111

Continua la venda de lots a 3'95 pessetes

molt delicada, esas necesitar crema despees de l'aplicadd.

Importante descomptes a la secció de Mobles

t'estrado el pel moIrJ, penetra tIns les urda, 1 le5
*cm
atrofia, assolint sial. una capida depilaeld perrnanent.
Tres minuts d'aplicad', Don sulidents per a
calguda dcl importik pel mole.

Vegeu les nostres escaparates i compareu els preus

obtladre

CIENTIRC Preparat per qulmIcs sepas cl 'cede deseofirt.
ments de la ciencia moderna t recomanat per el co, medie

.11.1111.

per la atea 'celó suavittant 1 conservad', ilimitada.

aciasuBLE No fa mala olor, dona escudé de beatatar
netedat eurlenint ele &ecuador.. Dona a la part depilada
una blancor twavitat Incomparables.

BOMBES
RAMÓN PUIGJANER

Aquest
n'atores
del mdn,

depllatorl francisca conste atol arrea
pretera per lee actrIus, Institute de bellota mea
gomosos, t ele clrurglans per a cedes operaclons delicades.

MonOndez Polayo, 70

PRODUCTES HORLINE:
aeuk oionINE (Untura progresslva per als tebano

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofrelx el gran inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUltiJANER es l'única que es garanteix per qua treanys.

e si-ye,-

•="'.

t

blanco): 6. - Cl EPILATORI (actlu Inoftinslu): O. • POLVOS
(molt adherente): 2 50. • CREMA (evita les arrugues): 2'50:
AIGUA DENTiFRICA (en comprimit. efervescente): 5. 13ATNOL MONTRY (sala m)nerins per a banys de peas) '50..
1 SAN1BEL (comprImns per a regenerar el caben): 3'60. e

teatell genere • Papanyst
081.81A0 0i-0/ERES, S. a.

›r"e.te•

Entsbilrnente
PAMG

anulen rini

SIMIO 11 tacones

05 1:175ousut(a. te .15aRCE1.0)111
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r, Los que usan las suelas y tacones goma FELeX disfrutan
1

la gran sorpresa de convertir LA FATIGA DE ANDAR
EN DELICIOSO PLACER
De venta en los siguientes establecimientos:
Alfonso Hermanos
Almacenes El Aguil'
Almacenes El Siglo
Almacenes Jorba
Rafael Asses
E. Basas, S. en C.Francisco Blasi
Miguel Bonet
Domingo Borbonet
Luis Calvet
Calzados Catasns
Calzados Royalty
Casa Rodó
Curtidos A. Iglesias, S. Af
Manuel Ferrer
M. Font
Francisco Gosalves
Casirniro Laborda
Juan Mild
Rafael Nadal
C. Noguera
José Nogués
Vda. de M. Papiol
Vda. Bartolome l'Ice

Hospital, 101
Plaza heal, 13
tilda. Estudios, 13 y 15
Call, 13 y 15
San Jerónimo, 3
Paseo de Gracia, 25
Vidrio, 3
Cruz Cubierta, 112
Conde As “ lto, 17.
Jaime I, 14
Ariliati. 19
Salnier,M, 30 y 3%

Puig y Blanquer
Alfonso Raspan,
Luis
José Bofes
José Sans
Emilio Soler
R. Termes Junyent
José 'Fugas
-• .
Ramón Vall

Bruch, 5ti
Puertaferrisa, 13

8EGELL8 Dli GOMA
1 Orando ae "otee desees en me-

tete 1 fuetes. 1131211 ,, n
r is .01eeeee cs Corta Catalanes. 543 (entre Brurb I 1.11 0 1a1. FCL 115 5. P

•
•

2+44
)!,

Plaza Palacio, 3
Pedro IV, 183

Lihreteria. 17

Artigas

clave, 9
1

Claris 8.- Barcelona
re,
•PiedTAIDO 558
Sole-

• Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de les Ramblas) 111
Abans car re r ClormItorl Sant Francia»).

bUeb.ill1 e

UGAL1
Fabrloant: J. ALERM. MATARO

o rna

•

iisenz

111.11

mi

La Mutual Agrícola

• *.1"«.%,
,

,e,•

QUE ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS

Uta

aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?
RECONSTITUYENTE e
Un ANTISÉPTICO v
Para casos talen, nada como la

SOLUCION PAUTAUBERGE

ter

Atenten, 19

•

•
•

Pelayo, 58

A viiI n71, 27 y 29
Condal, 23

Sabia 'LA OCA'

,MIMMIIOMM10.11n11,11•••

Hospital. 55
Hospital, 110
Inda. Cataluña, 58
Conde Asalto, 7
Puerta ferrisa, 15

San Pillan, 16

la VENDES AL DETALL'

en

ee.

Pta. San Antonio, 27

Nudo,15

Ptes. parea

Vous da luxe a proua baratisalme. Eepardenyee ama so.
Eg la de goma, dos da rso peesetee paren.

Tigre, 31

José A.

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxca/f, tall anglés, doble plantilla de cidro

m

Fontanella,
Caspe, 21
Unido. 3

J. Puchal

Representante depositario: fria_

•

que en forma apropiada, reúne et antiséptico y el reconstituyente mil
poderosos, la Creosota y el Clochtdrotostato da Cal.
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, lu
BRONQUITIS °rúnicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la
ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y las fuerzas, agota
las secreciones* y previene la
C.»
44.44‘
TUBERCULOSIS
414E
. cr
:: IØEB I t
" ti:
•

aiitet„.

,

TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES

de

Propietaris S. A.
per a

L'EXTRAOCIO DE LATEM101
Ea roben avisos
CENTRAL

Cerrar de Sepúlveda,
pral., primera; telefon 3648 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant loan, 95, pat.
Telefon 2037 0.
Coello, 189. Telefon 3025 G.

Carretera de l'Hospitalet (di.

pòsits). Teléfon 529 II.
Franc e s c Giner, 58, leuda

(Grieta).
Carretera de Sana, 131, Pri'
mer, segona.

PI
INJECCIONS PROLIFERANTS-OBTURADORES del Dr. A
MESTRE. Guariment radical en quinze dies tense interrotur
lea habituals ocupacions. Consulta de 3 a 5. Telèfon 1452 G.
Claris, 111, pral., 1: Informacions gratuitos als senyors Isetge.

CASA
ROCA
11NT JOSEP

.. Plaça del Pi, nöm.3
(danat de l'Eglista),

C402 IMMENS ASSORT1T D'OBJECTES PER A PRESENTS

