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liOGI DEL SER BILLAR
Els historiadora catalana es planyen de l'escassedat de mezies i noticies biogräfiques dele nostres personatges eminente.
n vençuts de la raó que tenen per a aquest plany i decidits a
:lar el no3tre gra de sorra a la gran obra de la histbria, humera avui una sèrie de dades biogràfiques relatives als coetacelebres, a fi i efecto que la posteritat pugul aprofitar-lese
ornengarem fent la nostra aportació a la biografia del senyor
larä, probarla politic no prou conegut encara dels seus comtricis, i al voltant del qual la ignorància del públic ha teixit
'ores i misteris.
No tenim la pretensió, que en nosaltres seria atrevtment
eessiti, de tragar la biografía completa i documentada del seor Ballarà, " ànima mater" de la Unió Monärquica Nacional.
altres no som els cridats a fer aquesta biografia. Ens hem
limitar adir alió que sabem del senyor Ballarà, que en tapias
sets fou amic %gairebe intim de qui cscriu les presents raNies.
Eren els temps, tan Ilurtyans, de l'esplendor de l'Esquerra
talana. El senyor Ballarà, amb la seva ampla barba, era de
squerra, i dintre l'Esquerra era especialment amic i admirade N'Ildefons Sunyol. Perquè cal saber que el senyor Eallanä
sseeix la virtut admirativa. Admira els homes de mèrit 1 els
'dotes abnegats. I a mes d'admirar-los els estima.
En aquells dies, els dies de la Solidaritat e el senyor Ballarà,
e vivia a Gräcia, no havia arribat a l'alta posició politice que
a ocupa. Feia de viatjant de comerç, o una cosa per l'estil.
-rb no era un viatjant com qualsevol altre. Tenia ja aficions
líder. I tenia—cosa que l'honra molt—aficions artístiques.
ein dit que admirava En Sunyol. Per?' ens cal afegir que ades irava la Vitaliani.
Quan nosaltres el coneguérem—i, consti que personalment
e en tenim res que dir, cona no siguin lloances—el trobärem
,bsessionat per dues preocupacions: l'estrena de "La morta",
d'En Pompeu Crelmet, cn italià, per la gran actriu italiana que
sctuava al Parallel, i els trontolls administratius d'"El Poblo
Català". En Ba/larä, tot sol, amb un enorme esforç de voluntat,
conseguí que la Vitaliani representes "La morta". Fou un
kit per a la Vitaliani, per a En Crehuet i per al traductor, un.
italià resident a Barcelona, tots els quals sortiren a rebre les
'ormidab/es ovaciona del públic. Nosaltres vollem deraanar que
En Bailara sortís també. Ell era el veritable heroi. Però la seva
modèstia, en aquella ocasió corn en tantos altres ocasione, el
.eixava entre bastidors.
Ja hauran compres els nostres lectors que el senyor Ballark
es un home de la classe deis entusiastes. Es un d'aquells que
ja no en corren gaires. Anava a totes les Juntes del Centre Nacionalista Republicä; era interventor fidel ¡e apoderat electoral
enèrgic; acudia amatent a les Manifestacic", i va saber el que
córrer davant la policia; anava a acomiadar o a esperar En
Sunyol i En Jaume Cerner quan anaven a Madrid o en venien,
pujant a l'estrep del vagó per dir-los les darreres paraules de
cemiat o les primeres paraules de benvinguda.
La s'eva dada principal era la d'adobar l'administració da
Poble Català", que s'escuda cona una mitja. No podent seramb consells financiers, una vegada s'oferí ell mateix,
esinteressadament, per administrar-lo. Visità els prohoms dierses vegades, i no van fer prou cas deis seus advertiments
els seus oferiments. Aguan desengany, junt a altres desenganys,
li féu prendre el determini de retirar-se a la vida privada.

I retirat a la vida privada esteva l'última vegada que el
rärem veure. Ja fa anys. El senyor Hallar à estava amargat,
desillusionat, magre i malencanic. Ja no creia en nin gú. La poitica Ii havia costat molts diners, i nomas havia recollit ingratituds. Ens fati confidències paoroses. Sernalava com si es vogués
suicidar. Al Cap d'alguns Meses VilreM Saber «que havia ingressat a les files de la Unió Monàrquica Nacional...

a Política
UNA ALTRA FRASE D'EN
M'AURA
e
la és sabida l'afició de N'Atitoni
-Lira a fer frases.
.4mb régim d'excepció i tot, es velo
que el vell pentie mailorout ro sap
'tnusçier -1 i. ¡Leí, darrerantba n'ha
fabricada una ¡Nra.
Binen que, trabara-se en tertrilia ando
•12:ins dcls seas adeptes, en d'aimests
fes eco del rumor que assegura
ar list Monea sera •omertat president
41 Cansell de ni:'nistres.
Y afegeixen que En Mauro contesta:
"Suy demasiado v.ejo para teniente
stufe'."

determinas número de individuos pertenecientes a las mas opuestas escuelas, pero esto dista mechó de parecerse a la Sermaciém de un partido, qite
exige la posesión de ideario común, el
recenochniento de una jerarquía y la
compenetración de sentimientos."
Peró, que no ¡ti ha ja la Unió Mondrquica Nacional!'
, - . 1-ffreirce.menee
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L'AJUNTAMENT DE Gr?.-1NOLLERS
Granollers ha estas caudal. ter
esresirió governoiiva, l'A juti:arnetc.
Dels qu ; nze regidor: novellammt noaictr, neu /majen factual parL.dantrriers Ajuntaments i tres deis hapiar ocupat
No es poi dir, certaincitt, que es
Imeti d'hontes ricas,
CONTRA PERIODICS ESTRANGERS •
Han esta! reilerades als funcionario
Ir correas i autoritats de la fror:era
baneesa les ordres prizatit l'entrada
o la Península de lotes les publicarions
sirangerm que publiquen artides conler lis stitacione i els artes del Directori.
PROJECTE DE PARTIT
POL! TIC

El eorrespmsal a Madrid del Dis-

co dc Barcelona anuncia. en la sena
caca d'altir ele treballs que venos por.
a tal) Per a la constitoció d'un
tarta politic, assegn r ant que fino se
citen les persones que rimaran d'hile"pertanents als antics nuclis
Ion figuraren al Parlament".
afegeix:
'Agitando el senuelo de la posesión

61 Poder, no tul difícil reunir un

sortit
i
dríem

una nota CARNET DE EL NACIONALISME
Ha
DE HA NISAY MICpolémica la vol- LES ARTS
EXPOSICIO 1. MUMBRU
DONALD
seguir
El pintor Joaquim /Alumbra ocupa
Recomanem als :matees lectora que no es perdin la interesaantIssima prosa espanyola
qua el Consell do la Mancomunilat 3 presenta a
l'Assemhlea per preparar-la en
los deliberacions quo començaren ahir.

Tota persona que es vulgui
tenir per ben informada de les
repercussion3 del regim del Directori en la millaca catalana,
Ilse de conaixer. Tot diari que
s'estimi, per adversari que sigui deis hornea que regeixen
l'organismo nat de la fe constructiva d'una ganeració do politice catalanistos, l'ha do donar, el-1m farn nosaltres, en tole
reatensió poseible i en la seva
forma

Es cert que la premsa que

es publica en espanyol a Bar-

AZ-si, amb l'exprés .de Madrid del
mar, atril:oró a Barci.lana el sisIs-setretari de la Gvernaci./, general Martínez Anido, que passara d io a la
cinta!.
El general 72C a Barcelona per assistir als latierais de lo soorrf de la sc,a
filia, i segons tenias (Mi': se'n tornar,i
vespre.
cap a Madrid aquest

IOVENTUT D'ESQUERRA
CATALANA.
La noca Junta d'Esquerra Catalana
list quedat constituida de la forma segitent:
President, Jaume COMPle; ti Ice-president, JOUs LI. Pujoi; secretari, ¡jume Ferrer; vice-secretari, Ferran Roca; tresorer, Joan compilador,
Jame Sittió; vocal de retacions, Jasep Pons; vocal de propaganda, Corles Sabater; mala: Josep Fagss i Alf red Calmares.
Per deficincies de l'actual local queda installat cl dinnieili de l'entitat, des
del primer d'abril, al carrer di Sant
Honorar, núm. 7, pral.

una .de les sales de les Galeries
Layetanes amb una interessant edltituló de paisatges I Und quants titudid de retrato.
La nota dominant d'aquesta exó formal. Per
posició es la preocupaci
ajoté, en passar els ulls pel conjunt
d'aquellas obres, un hom sent una
impressió d'assenyament, de reflexiva
disciplina, i s'adona que el pintor se
sent particularment interessat pele
problemes tócrifee, pelo efectet de dic.
ció. Aquesta preocupació retórica,
cohibeix visiblement la personalitat
de l'artista, interesat tu Conquistar
una fórmula, el distintiu de la qual
sigui una severitat abellida per una
amable correcció.
No obstant, sota d'aquesta Iluita
formal, mantinguda amb intelligent

contenció, ah endevina una sensibilitat aingularment afinada, naturalment distingida, gaifa augurar obres
en les quals laguelesa de percepció

s'agermani, sense esforç visible, amb
la correcció d'estil dels nostres mestres vuitcentistes, dels que En Nfumbrú sembla especialment enamorat. 1
d'aixi, no serem pus nosaltrea qui
tiques que servien da pauta als n'hi tara retret.
andes iliputats per discutir l'oGairebé tots aquests paisatges
tira dol Consell en comenvar
amb paleta terrosa, lee
les Assemblees semestrals de la interpretats
els Celo, cantats amb un subtil
Mancomunitat; pera nosaltres en
dcix romantie, s'aireja i alleugereix
volem asser en rtivIe més eomamb uns blaus delicadament perleplaents 1 a la vegada mes fi- jata.
D'entre ton recordem amb bredelment renca de la realitat.
feréncia "Port de la Selva", "La
Una cosa ens cal notar, allana platja'', "Dia núvol", que te un pride fer cap emnentari a les afir- mer terme tractat al/lb una fuga poc
macions rontingudes en l'ex- freqüent en lauter, "Palautordera",
pressat don:mona 1 es el to interessant estudi de valora, i "Tiad'aquest. Es evidiant que es na", nota executada amb rara vivatracia d'una elemeria, essen- citat. "Valltlemosa" és una de les
cialment política, (l'aires pole- teles mis considerables de l'exposimies i plena d'una passió in- ció, tant per Id factura corn pel senaeoslumada on aguaste mena timent de reposada solemnitat que
de documenta. No poden par- suggereix. "Paisatge d'hivern", pelar, as clan. els conselfler;
tita nota de tonalitat greu, i "Primav a.. s :1 du llur tasca, i per vera", fora de catàleg, mía dos paiaixa es limiten a revisar amb satges en els quals l'artista s'ha mosesguard politic la de Ilurs an- trat més fácil a l'emoció.
tecessors, tot dedicant un tenDe les figurera l'auto-retrat és la
dre homenatge a les antiguas MeS Interessant.
Dinufaelops calalanistes o ;InC. C.

celona no acostumava a donar
Membeles
i als Reports, est.udiats, correctos, plena de dades estada,-

Una rosa, pare, voldrIern ter
ore;ent: ¡mimada alnyors ant e
amb un pandlet politic,-len

trab una censura 1 sin Alee aue
seria roma/amablc remas ea
premon i sempre qae la prorase ronträria nn estigués Migala de peus I do inane per atacar
;ter respondre. Pone fer el contrata no esta. ba ni ..s gens
Noel.

EL GENERAL MARTI.VEZ
ANIDO A BARCELONA.

n—•nn•••••

el mateix tracto a les

11-N41E0:mistes. record comprensible si harn te present la ftlia-a
cié espiritual dala diputats r••••
• :".
• al:anns dele quais
troben en el taladro de Iris Da
putaeions o uitcentistos i de comer/ornen!, de sepia, Hura propio genitor;.
La passió, en niguas punta
do la Membria, esclata. Ja no
es un document ni en apariencia parlamentari; MP3 o menas
fet amb traça (més erial mema
que més), aparefx clarament el
parallel l•atar de parta
partit, arta, frases dures, amb
calen-tburs maliciosos. Es par!"a de "francarhelas, de millones", "de medros personales";
ta frase consagradra"Tanbra eraalzarle" co transfigura, i desfiettra en "L'obra apropiada" i
aixi tot en el mateia lo,
Si es tractas d'una cormael6 popular en lampe ele regen
popular. tariem constar com
ens desplau aquest brial nivell
intelleelnal i formal que revela la famosa Memòria. Ara no
he podem lamentar, perqua es
excessiu &manar flaute dels heimuss de la nova Mancomunilat.

El text ofielal de la Memòria
serlo donat a Iota la premsa i
tu/arista, el q rsl, el publicara
111C1'1' Piense trabar rap dita : tala! an la censura. Par contra,
els adversaris deis, f!iputats. *.;
adversaris de la
U. M. N., abana (I no volem
creare que tambd ara) sabor'

!roba!, proclamarla de be,
•a.eageisaleiaseirele eaelfrealeaaae
.d
teweemeja`leritialleineiierWr177,
a...: la .en-rporÄ-eld t

representativa de les terres del
Principal.
Per ai ,sib, aliene de comentar
i de discutir, corte es al nostre
deslg, el que ea diu a la atemaritt del Conaral vnairiem preguntar: la: o/taren-1 les mateixes facilitals que han trotad
els consellera per expressar
sincerament la nostra opinió?
SI es nix ‘ prometem des d'ara

el 'metro comentare que pot
Asarr viu i Ildhue apassionat,
per?) mal arnb mes paaaill o
emito mea birla que la que han
deixat esbravar en llar Mamerta els admita eonsellers do la
Mancomunitat..

Cardiff.)
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Niki-ció de dibuiros illustracions
les Galcries Dalmati.
— S. Matilla té•una exposició
lis, wat) un j e/vol-fan, retrat, al mateix
local, nn tumbé esposa una colleeció
de paisatges •allorquins el senyor
'tirran, escultor, i f. GasteG..—Berf u'D
llenes, pintor, espesen al Saló Parir
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ibcriques
Antiqiiefa és en cas ración
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DE FRANÇA

MILÍONARIS US,
VICTIMESFRESQUES

Amb una insisténcia que deneta un propiesit deliberat,
•riviett •spesolate
(12•1
primer ministre britànic ha fet
Sol. Els rica paguen sempre
en aquestes últimos setmanes Parta, 17 de mere.
l'apologia de la nacionalitat i
Quina delicia de país! A poo I els pobres paguen =madi
la professió de fe del principi França no passa res, a Parle Potser només Ist lis un 114 ea
nacionalista. 1, oh lela nostra! to t marxa com una seda, i al eis Impostos són jeto,: AnEl nacionalisme del cap del par- nilón passen guatea coses pin- glaterra.
En aquesta última puja del
tit obrer de la Gran Bretanya toresquea perquaaels diaria de
no es el nacionalismo oficial Parta en parlin Ileugerament Trane s'han fet fortunes enormes i clan sofert tambe para
comuna papallona. De l'arque confon els Conceptes d'Es m1stici enea, els diaria trance- dues considerables. Amsterdam4
litt Nació, ans be aquell naoionallsme — l'autantic — que sos fan tots els possibles per sembla que ha estat la placea
parteix precisament de /a dis- no trobar la felicitat huma- mes Astigada. Ara que el dólar
d'aquests conceptes i sap na. Si de vegades surt un pro- torna a estar a 19 frenes, leet
es tornen a
tambar facilment, dins la gran blema, el donen en forma de banques franceses estrangeres.
de divises
illa hritänica, la nació escoce- batalla, 1 ate si el problema es proveir
do «ara, Hiures, florina t
sa i la moló galesa mig-colga- resol es guanya la batalla.
Han inventat darrerament la frenes sulssos. Els diaria II-'•
des per la 'sacié anglesa hege•
batalla del freno per guanyav- naneiers prevesien que els prb-r1
•
mantea.
xims negocie es taran jugant,'
Naeionalieta es. per les cia- la. Per?) aixa es exagerad. El a la balan del franC. No serbia
res 1 nobles percutes de Ram- % Han fa vuit dies que baixava; res d'estrany — diuen quaì
City Macelonirld, l'ohrerisme bri- avul puja. Cona que per ara es vingui una abras d'atacs i de'
és
tànic. Com nacionalista es lam- mes natural — si l'economia
contra-atacs entre balxistes
el frene
ba el parta lliberal, segons les alguna cosa — que
alcistes. A rhoritz6 hi ha uns;

•
-- loan Vila. exposa tina nomh-osa

Converses

mi

cor-

rupció d'un met manllevat a una al-

tra IIengua, Si, C0/11 bembla, prevé de.
lentejue!o espanyol aquest mot hauria 'den el carvi del so exätic j ve- lar en k (Ex.: jefe: queje; majo:
maco), la segregació de la 1 inicial
considerada COITI l'article i cl canvi
del grua ente pcI grup mes freqüent
ardí. Loador:a fóra, així, esdevingut
e
En tot ras, ontiqllela Es un mot de
que hora prefeindiria valente;osament.
I el mot que milior podria reemplar,ar-lo sembla ésser !ludri, corresponent a l'ita/a. lostrino.
1'. Fabra
IMMIIMOratnIflirIMIIAMMOMIMMOME.M....«

D'IRLANDA
COSGRAVE S • ENCARREGA 1N•
TERINAMENT DE LA CARTERA DE LA DEb'ENSA.
NACIONAL
Dublin, 20. — president
sil Consell de ml»islrea, senyor Cosgrave, sala anearregat
interinament de la tarlera de
la Defensa nacional.—Ilavas.
,

LA SITUACIO A EUROPA
Lord Robert Oecil oonsdiera
Inaoceptable el tracia do garantice, Lord Grey, en cartel,
considere Indispensable la seguretat de Franca com a baso
d'un acord europeu, I 000u que
cal concertar un arranjament
entre Alemanya I la Saleta), de
flaclOne Per sotmetre a aquende
tot desacord entre aquella nacid I gran e* I ansktterra.
Regona el "Rally Telegraph",
el Rano d'Anglaterra ha vencedit un orada de elite miden. de
Muna esterlina al lene alemany d -mles16 or.
Lie elecolona franceses se
eeltbraran si 111; 11 de male.

declaracions valles 1 novee deis
capa de les OPVPS dues aetuals

lar:migues: Asquith i Lloyd George. Aquest, snbretot, ha dit sobre tal malaria, CUSPS definitives. Si ara i • I primer ministro
Itamsay Maedonald proclama
Vexistaneia de tres nacions —
Anglaterra, Escaria i Gales —
dins la Gran Drelanya, Lloyd
Georae, quan era primer mini;Ira, proclami l'existancla de
quatre nacions — Anglaterra,
Escamia, Gales i Irlanda — dins
ot! Relate Unit, que els triandosos ahomenaven el Regne Desuna. Desuna. en efecte, par la
Huila multiserular entre les
(111PS ales, separados per Illts
nima ¿hieres i el cor hostil mas
que pel braç da mar del canal
de Sant
El concepte que de la Nació
té Rantsay Mactionald no as el
de les baldes definicions oficial; i acarlarniques. Tampoc
S; el nacionalismo begemonisla, geló3 i frenatic dels titulats
naciarialisles francesas, italians i alemanys. Es aquell nacionalisme, que creu sent—
que la nació es una individualitat jollocti va earacteritzada
per la. 11engua. per la història,
per la malura. per la tradicia
i per les esperances.
I aquest produete de l'evolucié de la Munan:1M no el vea el
cap del Goal f rn britänic corle
una reminiscència d'anteriors
etapes, cono una realitat en cano( da deaapaAxer, i l'extinció
o atenuació de la qua l as desitjable, sinó com tuna bella florala de l'espera del alón, que
cal conrear i estimar. i que ha
de vinre i creixer entre l'amor
ilsI cel i la llibertat do la taren.
A. Rovira I
Mr21161441.004144+1144441444441~1148

EL

CRIM

Tots els escarafalls dalo nous diputats provenen, ea definitiva, d'una causa única que constitueix el ritornello dels grandiloqüents
•:
cliscurs ,, s skI senvúr Sala. f •

Vara-ri•aaaaaaaaaa""

ttericriAlrwliffriffige.
a,t, 091911 ;31 ifiC

EI sonyer Sala no para de die, añil

la seca wett pati!tica i tremolosa, !acude es celpeja el pit vigorosament:
—Saben el que scheu fer aquests
senyors que el Directori lea tingut la
hoitu i dea de treuer d'aquesta casa?
Saben quin crim horrible volien cometre am.b les seno escoles d'ettganyife,
els seas laboratoris pretensiosos, els
setts ensenyznents profusos? No Ito
saben? jo US
•r.•
I el senyor Sala,
srtlir liTT71-9;72"ell-dre•Fgl
patet i c que mai
—Volien fer un Estat dins d'un altre Estat.
Eis diputats .•:.: es miren un
instant, indecisos. Pero n'lli ha alann
de mes eixerit que comença a aplaudir
i tots es posen a aplaudir.
A la tribuna de la premsa, hi ha
algú que . rondina : "Un Esta% dais
d'un nitre Estat és Baviera, i un altre és Saxónia, i un altre és Priacia... I els Estats Unas d'América,
presitan :aludas per l'illustre

-7761-4urit-ä-Ae
21111-W;117;,.
e%

baixi, des del moment que puja da que el 'tan pujar artifldosament. I en efecte: la Banca de Frenen no fa res mes que
intervenir a la Borsa, servint a

raig les demandes de «ara i
lliures. El Govern — déleM en
una de les nostres .primeres notes — pot aturar la davallada
del franc sempre que vulgui i
en tot moment, creant una
abundäncia de moneda estran-

gera a la Borsa. I no ha passat
res mea que aje.
L'operadó d'interveneld —
dèiem Uribe — da molt delicada.
SI hi ha raons objectives i real,
d'estabilització del frene, s'aturarä per ell sol . Pare, i si no
n'hi ha, qua passarä després de

la Intervenció? Passarä, senzillament, que el franc tornarä a
baixar, i Ilavors totes aquestes
divises (lliures, datara, és dir,
or) que el Govern be llençat

gratas millonaria nous 1 unets:.
guantes vtotimes fresques.
Jama Pla

Full de dietari
DIFICULTATS DELS
VAS ORS
Els exercits invasors solea ésser una
mica infantívols en Emes previsiorte,
Quan han destruit unes guantes dotzenes de fabriques exclamen: "Hem
ensorrat tota la indústria de/ pafs!"a
catan han tirat per terra uns quanta
centres de cultura, exclamen: "llene •
anullat tota la ciencia del pals!".
L'espectacle de les catästrofes que
cus mateixos originen els eneomaaal
una mena de deliri. Veteen les coses
de massa aprop per poder-ne copsar

eer comprar franca, s'hauran les veritables proporcione.
convertit en uns magntfics
L'estrall que els alemang varen fer
trossos de papar de colors
al Nord de França va itsser gravisel
Govern
versos. Sempre qu
sim. Han passat mes de cinc anys i
alemany ha intervinglit
encara no han estat reconstruida toaturar la davallada del marc, tes les viles, ni refets tots els conperdé bous i muelles.
reus. Quant a la pèrdua de dieces que
S'ha donat una importäncia representa la devastació, ja no cal dir
presten
que
mal
als
exagerada
que is irreparable. Pera, la indústria
banca anglesa i la banca Mor- i la ciencia francesa varen rebre una
gen, de Nova York, han fet a ferida mortal? No, evidentmcnt.
la banca de Frands. Els dos
I is que els exercits invasors no
préstecs — el primer dels quals
és confirmat oficialment — poden haver inflult en la puja des
del punt de vista psicològic,
pera l'operació, essent un paletea a termita (tres mesas) renovable, no fa res mds que pro-

acaben ntai de saber que lOnie
ment verament primordial per a la

bilització del traut, Havent con-

Eis alemanys potser
(pian cuitaven a multiplicar les desgracies amb llars zeppelina Eurs submarine i lhtrs gothas. Ara, que l'extermini Es una feina tan Ilarga ! Trenta cinc milions d'hoteles no s'acaben
aixi cona aixi. Ni cinc milion .5, ni dos
milions. L'extermini nornes ha donat
resultats mida etian s'ha arlicat a
petites tribus Muelles de netalitat tinolt
feble. com els indis de l'America del
Nord. A l'Europa moderna no ha
estat assajat. A l'Assia ienim la temamiel de Turquia contra Armenia rale
a hores d'ara pot considera:-se frustrada.
Si els exereits ínvasors poguessin
idietitzar el país que trepiteeit. eles-,
hores si que 'ariete un mal irreparabte 1 No és que no ha' pru,'n... Pera
O il basten !es metrines qus adminis
tren, ni el terror que eseanmem.., Per
estlevenlr idiota hom ha de tenir pree
disposiriens nadiues. Si hora no leo ta
hom no es torna idiota.

indústria són els tècnics de la indas-

tria i rúnic element verament primordial per a la ciencia són els tecnics

de la investigada científica.

Deixeu aquests elements al bell mig

jectar les dificultats a 90 elles. del campa robeu-los lea eines i les maQue una _banca particular, ame-g quines, enderroqueu Ilurs tallers i Ilurs
tirana o anglesa, deixl diners
i veureu cene tard o d'hora
la banca do Frentes, es eorn si laboratoris
tornen a crear tots el material que
el portee es convertia en l'usu- .necessiten.
rer del senyor, pere nitres ccia-- Nonas l'extermini és eficaç per deees veurenual mea divertidos, en tutee dclintivanient rembranzida dels
actuaste epoca deningegica. Et
per vioque cal ds no pardee de vista pollee. Les a:tres mesures,
lentes 1 salvatges que s iguin, sön comque no es una operada, sana paseos
d'espera, de vegades desvetliaEncuesta que ha fet el portee al
dore d'una energia latent. de cegasenyor.
De Iota manera, cada din hi do depuradors d'una idcalitat perverha mea nona objectlems d'esta- (ida.
sospitaven elvee•
el Senat nl Govern, despees d'infinita trebalie,
plens poders en matarla tributäria i essent en prineipl aprovats els nous impostos. el presceda

supost pera un punt de lamefacció. Amb els plena poders,
el Goaern espera fer economies
per valor d'un millar de franc;•
Ambi els nous impostos, i sobre
tot amb la doblo dea/nia. aiaa
20 ppr
68, amb el reearree del

ennt sobre les contribuelons,
l'Estat espera orille' galrehd sls

miliars mas. Si es ata ;u onsemar una estahilitaació de la
moneda que permeti que aqueates quantitats no penan la seva rapacttat adquisitiva. nixa
sera un retama. considerable. Por
altra banda cal no deseuidar
que les obres a les replena alli-

heredes esten completament
suspeses, i equeates obres m'en

la masa del defoquillhrl 1 del
Frassça, iota vagada • que aren obres
que re teten sobro 1* ennjeetura del pagament de IPS repara-

.0firit del pressupost .

clon% per Alemanya, post; que,
de fe!, pagark P'rnneti. Com os

Carles Soldada
LA VOLTA AL MON EN

AEROPLA
Vancouver (Colòmbia.
!tico). 20. — Els aviadora nordqua varen sortir diuna torva i una empenta pro- americana
Angeles per donar
porcional a les aoves difical- Hans de Losmete
han realitzat
• volta al
tate,
i ha molla gent que arista fellement la tercera etapa del
Que el detecte de la polltie4 fis- raid.
Segurantent es dirigtran al
eal empresa es encara kt seva Jaita i passant per Xina i per
fehlesa. Les grans signaturee, Siam travessaran l'Asia i des-.
les empreses importants, l'especulada, la banca ì raferisme, prés Europa i des d'Anglaterra
passant per
no paguen, disten, el que /tan- tornaran a Marica
teen de pagar. Pera Mata des- Groenländia i per Cariada.
Es rreu que el raid acabat
grariadament, es la enredadatiea deis impostos a molts pal- el dia 8 d'agost.--Ilavas.
van facilment. França entra en
la nava pedalea econemica arma

1
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4arç
1320
‘131/
1255
JuVol• .
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28'36 25 78 25'61
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16'80

• 1708

1700

1661
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29'02

2818
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2373 25'39

14'47

Nora Orleans
Tanes anteelor „

29'95

Obertura . • • •
segun tele:rema. .
linee
. • •

Soler i Torra

germags Mercats

OR
Alfons, 151'5o per loa
Unces,

151

Mtrcat de Balagner
Civada, 11 pessetes.

per loa

4 i 2 duros, 151 per ¡CO
1 duro, tst per too. •
Isabel, /54 per roo.
Francs, 151 per Ice.
Lliures, 3805 pessetes.
Döllars, 7 . 82 pessetes.
Cubà, 7 '77 pessetes.
Mexiczi nos, 154' per 100.
Venesu214, 141 per too.
Marco, 158'5o per ioo.

00roli , 13.
Fases, 222.

Fascine, 23.
Mongetes, 655.
heces, 25.
Moresc, 20 .
Quartera de 8o litres.
Blat roig, 2450 pessetes els 554
Blat blanc, 24 pessetes els 25 kg,

. . . . ,_. ._.

_ ,.._..
,

.

Marsans

-anca

Valors - Cupons - 6 1 r 5 - Canui - Viatges

Barcelona - Rambla Canaletes,
MADRID:

2

i 4

Banc Intcrnaclenal d'Inintria 1 Ccmerc
CenERA DE Z ANT JERONI, 43

,

ne ociaciú els &linos

ELECTIPI
HoRA

Queda darla la

Obsequi de
la Societat

gime teierafica

g

g

Venciment 1 d'abril :vinent

FXACTA

SOCIETAT ANONIMA "ELEC.
TRICA DEL CINCA"
Neneent a 31 del corrent mes
primers d'abril vinent, respectivament, els cupons 'Mil-mío-13 do la serie A '13 i número 20 de la srie C ole les oblimcions d'aquesta Societat, es
posa a coneixemenG de Hiles senyors tenedors que, a partir de
les esmentades dales quedará
obert el pagament dels dits cunono, lliures d'impostos, a la
casa de banca dais senyors Soler i Torra Germans (Rambla
deis Estudis, número • 13), tots
el5 dies feiners.

•

• •

451201 Octbre iDesbri.

Mole

2703 2877

SUCRES
Times . .
.
NO« York
Tanta 90 mere
Mete .
524'00
ullol
22800
LIVERPOOL
525'00
Setembre
40'O0 l'inri' tinten«. .
Decaer".
Obertura . • • •
Pegan releyere& .

RELLOTGE

nent els cupons números 49 de
la sCrie li, 4 . 1 de /a serie E i 35
do la serio F, de les obligacions
d'aquesta Sucietat, es peatt a
eoneixernent de llurs senyors
tenedors que, a partir de la da
ta estuentada quedara obert
pagament deis dits cupons, lliu_
res d'impostos, a la Banca Ar-,
nús (Plaea de Catalunya, número 22) tots els dies feiners.
Barcelona, 20 de inan; do 1921.

Dlep. Mere

NOVA YORK
Tale. amenos • •
obertura . • .
Iteren telegriMe. .

UNIO ELECTRICA DE CATALUNYA, S. A.
Veneent el dia 1 d'abril vi.
heut el cupú número 3 de lee
obligacions al O per 100 eme.
ses per aquesta p 0111pa»yia, segons escriptura de data 22 de
juny do 1023, es posa a coneixement de Ilurs senyors lenedors que, a partir d'aquella data, es procedirà al pagament de
l'expressát capó a la Societat
Anbnitua Artuis-Garf i a la
Banca Malsano. S. A.
Barcelona, 20 de mare de
192 . 1.--El director gerollt, F.
Fraser Lawton.

CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, S. A.
• encent a primero d'abril vi-

DE 1924

MERCAT bE COTONS

neta el CUPO número 21 de les
obligacions al 5 per cent, eme.ses per aquesta Companyia a
27 d'octubre de 1913, es posa
coneixement de llurs tenedors
que, a partir de la data comenlada, loto els dies feiners, quedara obert el pagament de l'expressat copó, alub deducció
deis impostos, a la Societat
Anónima "Arnús-tiarl"„
Barcelona, 20 do mere do
192 .1.-El .. director gerent, F.
frase' . Lawton.

Anuncis Oficials

COMPANYIA EATWELONESA
DE ELECTEMil'AT, S. A.
Vencen] el dia 1 (l'abril vi-
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arel AliGELATINA de
gallina.
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BCREA DE MADRID
cm.

Dlitlaes estrangeres

"ala Tinca

20

;

"Nesti6"

Contra remesa de 25 ellquites blanquee de les que
van engarmades en el pot
de la Marina Lacteada Nestle, em regalara una preciosa Maa i un bein nume:
rat ppr al sorteig d'una
nina de gran tamany.
Aquest sorteig s'efectuara
entre cada cent partici-

1 4530 A

marsushank

Te:Nans núimi ¡ 4531 A'
1 4l532 A.

LES MI1410115 MEQUES DE H
rCbi

ditfoeils de !ere Cens i

PER

I.C215i',

ESTAFAN EYSZI/BiTS Erd LA

III EXPOSICe IVIZTWINIAL
PE liETPINI

pants.

Les etiquetes poden presentar-so a les oficines de
SOC1ETZT NESTLE, Oranvia 1.. ayetana, 4t, Barcelona.

Ap3rI a tü ftmus, núni. 1

declarada "-oficial" pel Govela de S. hl., que se celebrarà a
Barcelona els dies 2 a/ 14 d'abril cie 1524, al Palau d art Modem
(Parc de Montjuich)
ktre it i c *me,
u
tl';i(rlt(
r
la
mena
"

e

•-•nn•nn•-•....»-•••nn••nn••••••••...

5A50 DE LANOLINA I BREA
DE LA

PERFUMERIA GAL
Compost de Lanolina, o greix
purificat de llana. i Rehina

de fusta de pi. es recomanat pels metges a les persones d'e p idermis delicada I
contra les afeccions de la pell.
No taca. es el millor shampooing per . a rentar el cap.
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rnpruleSlo gorteDret.
Mercat. - Escassa animació en el celebrat ahir.

Pastilla. 1 vta, a tota Espanya

Proas. - Sostinguts tots en general en els que afecta als llegums.
Far/nee. - No decauen llurs preus, mes com sigui quo el nos:res flequers tenen ajustas fets quan la ferina clscillava entre 57 1 68 pessetes i la van rctirant pausadament de les fäbriques a mesura de llurs necessitats, no es registren de moment nombrases vendes.
Rectifiquem l'errada corriese pel linotipista quo ens féu dir "duros per quintà' en lloc de "rals per quinte ea
informaeld general eprresponent al dis 19 i en el parierat referent a "garrotea".
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liberar
pandea 1 >Mía
Un lis ,stII m Cual, a
ele del mil.
TI smiterada Pude& per al dimatis
FUE te una aisles fotogrifien al Wonestle
Sant Caos del Vall2s.
Une de reunid: al tea Geal, a les
set del mati.

p
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FIMBOL
EL MARTINENC ES BATUT
PER L'AVENÇ PER DOS A UN
Al camp de rAvene tingué lloc
dimecres aquest partit, el qual va
esser molt competit, jugant ambdós
Nuips amb gran entusiasme.
A la primera part, les forces ¡oren molt nivellades, encara que, però,
• natä un xic mes de domini per
vid deis de l'Avenç.
Amb tot acaba amb l'empat a un
gol.
La segona part ja es decanté mas
en favor dels santandreuencs, els
Q uals aconseguiren marcar un nou
gol per obra de Gularons, el qual
gol els dona la victòria.
L'ESPANYOL BAT LA UNJO
ESPORTIVA DE SANS PER
DOS- A ZERO
Arab n:otiu d'inau,gurar el non
ernp de joc de la Unió Esportiva
Terrassenca, se celebra a aquella ciutat ua partit entre l'Espanyol i la
U. E. de Sans.
El partit resulta d'un gran interOs, derniaant en sa majoria l'Espanyol.
El Sana actuä molt encertat, i
varen ésser moltes les ocasions que
se li presentaren per marcar, encara
que no ho pogueren aconseguir per
la bona defensa que feu Zamora del
SC11 1/131-C.

Va ésser tirat un penalty contra
l'Espanyol, que Zamora parä molt
be.
L'Espanyol aconseguí marcar dos
gols, obra de Zabala i Olariaga.
Els equips es presentaren com segucix:
Espanyol: Zamora, Ferrando,
Mentesinos, Trabal, Helwig, Caicedo, Olariaga, González, Zabala,
Castro i Mallorqui.
U. S. Sans: Pedret, Balase, Molté, Sol:g,ti, Badal, Barratxina, FanUns, Tonijoan, Feliu, Rojas, i 0EVeras.

Tingué cura de l'arbitratge en Peris, amb encert.

EL SABADELL I EL POBLE
NOU EMPATEN A DOS GOLS
En Gutés, del Sabadell, ordena
dels equips, els quals ho
feren de la següent manera:
Tena III, Sola, Paya, Pasqual,
Cutés, Ventura, Piel', Pons, Domenech, 011er i Devesa, pel Centre
d'Esports.
Casanovas (M.), Gener, Campos,
Bes, Ibäfiez, Silvestre, Baeza, RäAltayó, Casanovas (C) i
•
pel F. C. Poble Non,
La partida va ésser molt competida, encara que cap al final el poc
;Tengue una duresa bastant accenLada.
El resultat va ésser d'empat a dos
golar entrats un per banda en cada
1-art, i per Tena i Devesa, el del
Sabadell, i Domenech, de penalty,
i Casanovas, pel Poble Non.
L'àrbitre, senyor Gutes, en alguns
mornents estigué deficient.
CECHIE KARLIN
C. D. ESPANYOL
El primer dels partits internacnals concertats pur l'Espanyol atnb
el Ccchie Karlin, de Praga, se celebrara demà, dissabte, a la tarda,
al carnp de Sarria.
El motín del canvi de data per a
laculebració, es degut a jugar-se
diumenge el partit de campionat. per
h qual cosa no esta permesa la celebn.ció d'altres encostres.
BOXA

LA VETLLADA
Da vcrdader esdevenirnent pugilistic
por qualificar-se la reunió organitzada
ikr a avui a Novetats a base del match
MartMez contra León Germain,
carapions d'Espanya i de Belgica, rest,eivarnent, dintre la ca:eguria dels
, Ileugers. Lea fl:CCC5Silt5 vietbries
(t'e:my/des durant un any per Martínez sobre boxadors de väiva i la fama
que gatuleix el campió de Belgica, han
n?..ixer al voltant d'aquest match
una justificada expectació que reper-

cela segurament en eis nuelb 0p:irgue europeas. ja qua és gairebi segur
que el guanyador disputar* al francés Fied Bretona! el Real de eampid
trEnr oPa, i no cal dir que si el vencedor fos Mattinez wurient un altre
campionat d'Europa a Barcelona.
A la mateixa reunió Calsaciä Kanle y seré oposat a Zaragoza, esperantre d'aquest una bonica actuació, degut
al seu astil particularment sobri i chicae.
Geniales, el campeó del pes mosca.
lluitaré contra Murall.
A mes a tres, Bruguer lluitarä contra Català, i Motrpó contra MartL

,

••

Et Club Pirenee Catan efectuará
diumenge que ve una excursió al Montean 1 Sant Llorase del Muta.
Lloc de reunió: a renació dels F. C.
de Catalunya, a lea 4'43 del mati.

Darrerd hora

vzLA
COPA 'DATO"

DEL MARROC

La tercera i darrera prova de la
regata Copa "Dato", que organitzada pel Club Maritim de Barcelona
s'estä disputant actua/ment per siservada únicament als yachts de la
classe de sis metres, de fórmula internacional, tindrä lloc el diumcnge
propvinent, a les 1040, al nostre port.

Madrid.—(Rebut a dos quarts de
oficial de Guerra:
Zona oriental.—S'ha portat el comboi a Beinitrz i rellevat les eorapanyies del Terç i Regulars número 5,
que vigilaven el Collado, havent tornat les Torees a Tafersit.
Cal plänyer la baixa de do. legionaria.

COPA "CONSOLACIO"
A les quatre de la tarda de diumanga que ve s'efectuarä la primera
prova de la regata Copa "Consolació", afeita a l'esmentat trofeu, reservada imicament als yatchs de la
sbie "Hispänia", classe 2, que en la
regata Copa "Maristany" resultaren
classificats i no obtinguercn cap
premi.

ATLETISNIK
III CAMPIONAT SOCIAL
Ha quedat enllestit el programa
d'aquest campionat que organitza la
Secció d'atletisme del F. C. Barcelona, el qual donem a continuació:
Dia 23, watt
1.--scoo meces, sèries.
2.—Pes final.
33.—Llargada, eliminatòries.
4—Llargada, final.
1-400 metres, eliminatòries.
6.—Martell, final.
Dia 23, tarda
z.—a.000 mares, final (intent de
record).
2.-110 mares, tanques eliminatòries.
Dia 25, asad

DE MADRID
INTERESSANTS DISPOSICIONS
DE LA "GACETA" D'AVUI
Madrid, zo (rabia a dos quarts de
tres de la matinada).
La Gaceta d'avui publicarà una reial
ordre ordenant a les Juntes sindicals
de les Borses de Madrid. Bilbao i
Barcelona que admetin a la contraetació els resguards provisionals de
l'emprestit anular..
També publicará un avis dient que
ha quedar concertat un modus vivendi
comercial entre Espanya i l'Estat Llu de d'Irlanda, pel qual Espanya tontadeix als productes irlandesos els drets
de la segona columna e l'aranzel vigent
i l'Estat . Lliure d'Irlanda, per la seva
part, concedeix als productes espanyols
el tracte mes favorable que mai hagi
concedit o qua endavant pugui
concedir a qualsevol altre pals estran-

EXCURSIONIME
L'Agrupació Excursionista Tagamanent efectuara els dies 22 i 23 una excomió a Centelles, castell de Cante-.
Iles, Sant Martí. Sant Miguel, Sesperxes, coll d'en Soler, Beni. ermita de
la Mare de Déu de Puiggraciós, Montmany i La Garriga.
Lloc de reunid: estació del Nord, a
tres (Jeans de vuit de la vaina del
dia 22.

••

Diumenge que ve l'Agrupacib Ex-

Parle, 20. — rba publica t un
decret fixant les aleccione per
a l'onzo do malg. — Hayas.
Ele MOVIMENT COMERCIAL
D'IMPORTAGIO I EXPORTACIO
A FRANCA
París, 20. — De dadas reco!lides en la Direcció General an
Duanes sobre el moviment comercial d'importació 1 exportaad als ports 1 fronteras terrestres de França, resulta qua
durant els mesos de gener i
bree d'aquest any les importacions han ascendit a Burles
0.001.721,000, per 4.476,727,C00
en el corresponent periodo de
923, rosu/tant, dones, un augment do 2.124.994,000 francs, i
les exportacions han sumat
6.616.t (2,000 en el mateix periodo de l'any anterior, la qual
cosa annresenta augment do
2.457.394,000 franca.
Comparadas les importacions
amb les exportacions resulta a
favor d'aquesies una diferencia
da 33 1L .400,000 franca. — Hayas.
D'AVIACIO. — RECORD MUNDIAL D'ALTURA A5113 CARRN-

GA
Parts, 20. — L'aviador Laporte ,pilotant un hidroavió
carregat amb 250 quilos, ha pujat a una altura de 3,760 metres, batent d'aquesta manera
el recaed mundial do vols d'aHayas.
questa catrgoria.
DE LiteN-TENNIS. — MATCH
PARIS-LONDRES

Parfs, 20. — El Comilb do
lawn-tennis ha designat els jugadora que han de disputar-so
el match Parts-Londres del 27
al 30 del corrent. — Hayas.
UN DOCUMENT CONTRA PI-

LAT?
A HONDURAS

ELS REVOLUCIONARIS
S'APODEREN DE LA
CAPITAL
Washington, 20.—Els revolucionaris
d'Honduras iban apoderat de Tegucigalpa i de Carnyaguala.—Havaa.
A LA CAMBRA BELGA
LA REPRESA DE LES NEGOCIACIONS AMB HOLANDA I DE
LES RELACIONS DIPLOMATIQUES AMB RUSSIA
Brusselks, za.—A la Cambra dels
Diputats, el cap del Govern, senyor
Theunis. ha declarat que la represa
de les negociacions amb Holanda i
les relacions diplomàtiques ami) els
Soviets són assumptes mola delicats i
que els esforços fets per aconseguir
quelcom de tangible per part de Ríassia havien fracassat.
La dreta i l'esquerra Ribera, presentaren una proposició en la qual, després de fer constar les declaracions
del Govern. es demanava a la Ca:nbra
un vot de coniianca.—Havas.
LA CAMBRA DONA UN VOT DE
CONFIANÇA AL GOVERN
Brusselles, 20.—La Cambra hn adoptat per 82 contra 69 un vot de canfiança al Govern.—Havas.

•••

El Club Muntanyenc efectuarä
menee, dia 23, una excursió geológica
mineraVagica a Papiol i Rubí.
Lloc de reunió: al baixador del pusseig de Gracia, a les 7.30 h.; tornada:
a Ira ro h.. per restació dels F. C. de
Catalunya.

•

—•

1.-2000 metres, eliminatòries.
2.—Triple sala final.

3.—Javeline, final.
metres, tanques, final.
Dia ES, tarda
1.-3.000 metres, marxa finaL
2-1.800 metres, final.
Dia 30, watt
1.- 10 . 000 metres, manca final (intent record).
a—to.000 metres llisos, final (intent record).
1 -400 metres, 4 per uso° (intent
record).
Dia 30, tarda
1.-200 metres, final.
2.-800 metres, final (intent record).
Dia 6, tarda
1.-3.000 metres steeple-chasse, final.
2-400 metres, final
3.—loo tnetres, fina'
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El "Sunday Expresa", esertu
quo una missió etnológica francesa que PS troba a la tunisia
meridional, comunica d'haver
descobert un document segons
el qual resultarta que Porta Pi-

lat hauria ordenat l'execució
de Jesucrist sota la Irisan:m-0
d'dsser anomenat Rei deis Hebreus. i viola!, per tant , l'edletz
segilent promulgat por Comparador Augnste
D'ANGLATERRA
LA CAMBRA AUGMENTA ELS
EMAUMENTS DEL LORD

GUARDASEGELLS
Londres, 20.—Sessió d'ahir
a la Cambra deis Comuna.
La Cambra, en votaelä do
masas aixecades. aprova una
proposicid augmentant fins a
5,000 Ristres esterlinas Os ornoInincnts do 2,000 Hilares quo en
Factualitat percebia el lord

Guardasegells 51r, Clynes.—
Havas.
D'HOL.aNDA
LA QUESTFO DEI. RECONEIXEMENT "DE JURE" DEL GOVERN DELS SOVIETS
La Ilaia. 20. — La segona
Combra Ita comeneat la discussió del preSaupost d'Afees es-

rangers.
El senyor Karnebeeck declarà
quo la qüestió del reconeixement "de jure" del Govera deis
soviets Üpenia de la bona votanta!, per pata d'aquests de
respectar les institueiote politictacs d'Holanda.
Un diputat comunista presenta una moció demanant el
reconsixement t12I (vern rus.
—1Iavas.

d'emissió-or,

dee funden

Londres, "Daily Telegraph*
din que el Banc d'Anglaterra ha concedit un crédit de cinc milions de
lliures esterlinas al Banc akmany d'emissió or, conforme a les indicacions
del director de la Reichsbank, senyor
Schacht.—Havas.
COM ES DETERMINARAN LES
REPARACIONS
Paria an—E1 "Matin'l anuncia que
els pirita propasen una serie d'estats
de pagaments, en concepte de reparadons, que corresponen a .un any.
La prosperitat d'Alemanya s'establirä segons determinats indicis i sobre
aqucata base s'establiran les sumes a
pagar.—Havas.
LORD ROBERT CECIL CONSIDERA INACCEPTABLE BL
TRACTAT DE GARANTIES
Landres, an—Llord Robert Ceci/,
par/ant del Tractat de garanties ha
manifestat que considerava inaceeptabk tal projecte.—Havas.
DISCUTIS DE LORD GREY EN
FAVOR D'UN ACORD DE
GARANTIA Londres, 20.—En un discurs
pro/su:mira durant una' reunid
do dienstats !libarais celebrada
a Westminater, l'ex-ministre
d'Afers estrangars, lord Grey,
digué que la seguretat de . Franca As Púnica base d'un possible acord europeu, preconitzant
la - conveniència de concertar un
arranjament entre Alemanya i
la Societat de Nacions. en virCid del qual França, Anglaterra
i Allemanya es comprometessin,
en el cas d'un desacord, a sotmetro Hura divergancies a la
Societat do Nacions,—Havas.
EL CANCELLER MARX I STRE_
SEMANN ARRIBEN A VIENA
Viena, 20.—Han arribat el
canceller de l'imperi alemany.
senyor Marx, i el ministre d'Afers estrangers senyor Strese,
mann.
Duran!, la seva estada a Austria residiran a la legació alemanya.—Havas.

DE PERSIA
Es creu possible que avui
es proclami la república
Teheran, 20.— Aval han ungut lloc a aquesta capital grans
manifestacions republicanas.
Delegacions de funcionaris
públics, presidits per llurs caps,
han visilat el president del
Cansen de Ministres roe denlanar-li l'alai-llichi del règim monitaquic i la destitució del sobirh. Et cap del Govern ha conleslat als funcionaria que pernota al Parlament de.cidir la
qüestió.
S'assegura que el Parlament
ser3 transformat en assemblea
constituent. S'afegeix que el
prineep harem germà del sobtrb, es retirarla a l'estranger, per
tal do permetre que ei Parlament pugui pronunciar-so amb
tota libertat.
A provincias l'agitació republicana es lan important com a
capital. Es treu possible que
es proclami la Rapública el dia
21 del corrent amb motiu do la
resta del Notase.
La declarada a favor do la
República publicada fa nlguns
(Des per 36 ex-ministres. ha
causat molla imprèssid a tot
el país. — Hayas.

EL PARLAMENT HINDU
Calcutta. 20.—Nacionalistes
comunistas, fent causa cornil,
han decldit de combatre el
pressupost.—ilava s.

sialatiait

Loado:4RX -- Comuniquen de Washington que la Camina de representants ha apunas, malvas, reposiql6 de!
preeldent Mr, Coolidge, per gss contra
54 un projecte de lki concedint als
soldats que Iltd-taren durant la gperra
europea l'anomenada part del comba-

tent.
Al, arda financien regia ande
*mine motín viva inquietud, tosa vacada que ai el Senas aprovis al projede de Bel això significaria una desvara de do. mil minase de Mari i
emitida emetre botas m'aedo!». — Ma.5

CONTRABAND

Londres, jat,
Mar II couluatqula de
que el aovara ha
representant del Goma
So as que aurti del terri
xinès. Aqueas ordre ha os
donada a eonsegebacia de
nota incorre- que equ
Ila a un ultimàtum — que
alisar trames. al ministre d'hi
fers estrangers de Rime fixan2
li un terminfale tres din p
tal que Xin4 ietrinegtueg.et rM
gim deis soviets. •
La situació es conaidera coal

y

promesa.—Havas.
EL GOVERN RUS ALLIDERX

OFIGIALS I SOLDATS
PONESOS QUE HAVIEN ESTAT
EMPRESONATS
Londres, 20. — Comuniquen
de Toquio que el Govern tu.;

ELS

DE BEGUDES
Mo a York, an. — Set individus pertanyents a la tripulació del paquebot
"Arduna • han estat condemnats a Set
dies de mesó i al pagament de multes
que °unten entre 10 i zoo «dieses.—
Hayas.

y

UNA CASA ESFONDRADA
15 PERSONES MORTES I
30 DE SEPULTADES ENTRE

LES RUNES
Lisboa, 20. — A Campolide
una casa que havia estat recentment construida, s'ha esfondrat matant guinea persones.
Derriba han quedat sepultados entre les cunas trenta
persones més.
L'edifiel tonta quatre pibes.
—Hayas.
POLONIA DESITJA UN LLIURE ACCES AL MAR
Yarstivia, 20.—La Cambra
dels diputats ha aprovat 1 tornat a la Comissió d'Afers estrangers una moció incitant al
Govern a ocupar-se amb urgència de la qüestió de donar a
Poltanta un Muro aceda a la
mar.—Havas.

EI; DIRIGIBLE JAPONES PrCENDIAT :: HAN ESTAT TROBATS CINC CADAVERS
Toquio,,20.—E1 dirigible quo
s'incendià midava 51 metros do
longitud i era do construcció
britänlca.
En un besa han estat trobats
cinc cadàvers pertanyents a la
tripulació, horrorosament caebonitzats.—Havas.

EL SENYOR BENES DESMENT
L'EXISTENCIA DEL TRACTAT
SECRET FRANCO-TXECOSLOVAC
Praga, 20.—Davant la Comissió d'Afers estrangers de la
Cambra, el ministre de l'Exterior, senyor Benes, ha declarat
que la informació del diari alemany "Tageblatt". relativa
un conveni secret franco-texocoslovac constituia una falsadat estúpida, afegint que no ha
concertat mai ni concertará
cap conveni secret.—Havas.

"A boas els governadors coronials de l'imperi Romä a Palestina, 1 a l'Aräbia vaina i Ilunyana:
" Entre la població han sorgit
profetas i religiosos revolucionaria. Aquests han d'dsser deixats tranquils mentre llurs ensenyaments no pertorbin la pata
per?) en cas contrarl han dé ser suprimits. Es particularment desitjable que aquests
profetas no s'immIscueixin en
el cobrament de les laxes i en
cap afer polltto."

s

ha posat en Ilibertat ala
cials i soldats japonesos que
havien estat empresonats. Es
creta que aquests oficials i sok
dais secan deportats.—Havas, •

MACDONALD INTERVINDRA A
MOSCOU A FAVOR DELS PRELATS PRESONERS
Londres, 20 . — A la sessió
de dilluns a la Cambra dels Cerastes, el coronel Howard Burle
interrogä el Govern per saber
quina atetó es proposava de
desenrotlfar davant la comedcachó del Sant Pare que li prega d'usar la aova influbnela
prop del ,Govern deis Sovtets
per obtenir l'alliberament dels
prelats calblios presoners a Le.:
ningrad.
El prrlier ministre, Mauleo,
nald, respongué que, tot 1 que
la qfiestió no és de naturalesa
tal qua permeti al Govern britb.nin dlintervenir oficialment,
es proposa d'aprofilar la primera oportunifai que es peesenil per fer observaeions ami..
galas al Govern deis Soviets.
El coronel Bury, replicant, rea
cordä les triates eondicions co
salut en qub es troben els infortunats pro /mera 1 que demanen una intervenci6 urgent,

s

EL CONORES DE Ti IIUSSIA
BLANCA ROVIETICA
Moscou, 20. — A Minsk, amb
la intervenció da Kalinin, C omençà dilluns el Sisó Congrés
general textraordinitri -deis Soviets de la Ftassia Blanca.
El presiden/ da l'exacutiu
la Róssin Manea, senyor Txts rviakov, es retarla en el seu dis..
curs inaugurnt a les últimas
etapas de la histaria de la Rsis!da Blanca; amb la reunió a la
RAssia Blanca ile narramos°,
districtes pertanyents abans a
la R. S. F S. R., la població ha
redohlat. En un missatge al puble blanc mis, el Congrés posa
do relleu les vastas prespectives do desenrolllament cultural de la Rüssia Blanca, gräcles
a la seva existència autónoma
assegurada per la revolució
russa i per la politica
nal dala Soviets.
El Govern sovielista ha ver-,
dat d'emelre un emprèstit de
einquanla milions de rubles per
donar als camparois la possibilitar de col-locar avantatjosament Hura estalvis.
La fährica de la moneda de
Leningrad, posarä en eirculacia
fins a l'acabament de l'exente(
setanta milions de rubles. Sera
aounyatla a l'estranger la moneda d'argent de 50 copeki, pel
valor de quaranta millons de
rubles. Ha estat conelbs
acord amb una gran fábrica di
moneda europea.
s•

.

41s funeral, i misses que se celebraran den). dissabte, a la Casa Provincial de Caritat d'a qu esta cité.
tat, a dos quarts dejase del mal& i totes les ntisses que se cclebrin a les esglisies farroquials de
Santa EuLlia de Ronsane Roda i Estivella, seran aplicadcs en sufragi de l'anima d6

(lacia!
Vidu

larha j ì Roca

Les asieses que se celebrarais don& dissabte, dia 22,, de des a dota, a rol.

tar del Salta-Wat Somos": de la g+arroquial aglilia de la Fortuitas
Catacepei6, oran aplicada en erfragi de /*Mima de

p

de Carme Sendra i Espalter

que morf en la pau del Senyor el dia 3 del corrent, havent
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Na. Margarida lale gra

que 010fi cristlinement el die primer del cenit

(A. C. S.)
Els que el ploren, fills Francisca, Manuela, Jacint, Carme, vidua de Franco, i Josep
politicé Josep Aymerich, Francesc Vilar i Josepa Civil, Me nebots i la raó social "Vilar
i Barbany", en recordar als seus mico tan irreparable pèrdua, eis preguen que el tinguin present en Burs °raciona 1 se servelain &asistir a algun deis dita sufragis, que ela en quedaran

agria&

y

EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

im ES CONVIDA PARTICULARMENT

1 tiros

(A. C. s.)

ti sea fin Leancbte, nora Asmunpeló Coma I Ridanra, Den, Nena"

~Te

da, cocine, nebote 1 familia rota, agrairan a lira mica 1 relaciona que vulguin aconspanyar-loa en algun d'aguaste actea de pistar,
Barcelona, mes 1924
NO BI 11AURA OFERTORI

.NO Es CONVIDA PARTICULAilatfi

ge-

,

7

.1-4•00e.

',11101010519410101
lbeitii ~rime
da doliente
rJ. milpea
l'AtoneU lilaroe1056%
. a les Odre de Ya tarda,
ti la eata d'idea del dit centre,

4111411811proolament els

jigra«.

•,

1R~- 1 GATAIne
Con'eerts de (»enema. - Si
abran dubte oferta la personalitat artistica de l'eminent platean rus A. Borzeny que dosau cOnfiff; primer de
Ja tanda de Ousiesnia, oreanitzeda per rele6:,Cata ly dem,
dissabte, al Ve.spn, s Palau 'de
la Musica Cailalina;rank l is i de
les ple/8011a18~1 que integren el programa que interpretarle el dissiparia completament
Comença el concert amb la
'famosa Xacons, de Bach, arreglada per Busoni, eettueix
eorn a ,ojea de gran importancia, una esplèndida Sonata. de
Seriabini, i emplenen la tercera part, les mes conezudes
obres, que eón sempre la ceden de tot de tole els grans
pianistes. de Chopin i Liszt.
Ultra aleó que acaben!, d'enumerar i que per mi eol ja (Meta un gran Interes al roncert
traqueet pianista, no volem d&xar d'esmentar l'obra nne tanea la segona part del programa. Ea traeta del Carnnval rus,
fragrnent de "Petruchea".
Strawinsky , obra magnifirn,
erieeee de difieultats i plena
d'aquella "(liarme" prednida
pel ritme veritablement atraient
t tan caracterfstic de la moder-

,
A eiiiimmirt

,

ti. »d1$PøiLSI 1,4

SR,* MMICA. %

Sr. Mentor:
Ea parfeetanuat lateral que Me pea
sud amor pm lee ente petglien't
comegiient wat lògic que amad
enahlr-les. Pese ene amb ceta me.
sura. Mai d'una manera incondicionab
si.'seapre i qua en ai8uin
mereixedores. Abrament cal rebutjar-

P`
pum mr),
ellinibefiee
d'AM% I
dlsS ersailZ
ami' beige& sea du'
centre
«IV
IICNISIOIMItt
a
l'Atetar.
al
nydat
de Ilieeda.
t
,
Lee jalees 1 helena a6a .146 gemelo a repaso%

fit judicial ha destitult del cene de passà en la darrerament aletee",
ten arree.
- Segada en peo la emó
El caudal del Sean a Cucaran da de s e lnettell cap de vigildiscia el Hoya
Madriles, d mal ha estat nomenat litio, dient-se molla DOM.
cibica per sesea
poner segun de Casa la Vda.
per ocupar # vara de ht time
Substancia el sensor MiIpOI or- Aman arribant a la data
dre del Mema, el enyor Mani Sr- l'Ajnntament irreiciesibleznent

dominint ama fletan. dat Sudoso. ,El ripio de bona ama compren ta el Nones% de
Frente, Animan 1 Escandinivia.

les.
No obstant, hi ha pobks que' una

'tirana, ande portee segon.
Altrament, ha estat destinat a les
oficines municipal. el eanyor Pere
Abella, antic agent de vigilancia.
Haff sorprès mole aquesta novia,
posat que l'article 74 de la vigent

falsa concepai6 del patriotisme els
obliga a admetre tot quant posseeixen,
No s'entretereen • mantear les COSell.
El dir "són nostres" a ella eis sembla
el qualificatiu =Es honorific i la me-

sana alabanza.
Aquests pobles. ¿coca és foreöz
qualificar-los de defectuosos.
Just és reconéixer que entre aquests
pobles len Es possible incloure-hi el
nostre. puix que tot justament en
aquesta qüestió manté unes teories
ecmpletament oposades. Però. si be
aix6 priva de fer-li retret d'aquell
defecte, en rann nis la causa de patir-ne un de mnit pitjer. I és el de
creure en la inferioritat de les nostres
coses precisarnent per és . er nostres.
I en Frobariem un exemPle mis viu
del que dic sine, en la música i, mes
concretament. en la música imfbnica
i en les obres liriqucs teatral;?
Veritat és que en aquestes branques
de la música la riostra producció no
és gaire copiosa: mes això no justifica
el tenir-la completament abandonada.
Però nosaltres, que sovint ens entofiaSMern cc= uns babaus davant d'obres estrangeres que no passen 'de mediceres, mestrem la més absoluta indiferencia per les de casa. Mot bé que
aixi es f ad en les obres decididament
dolentes-ja hq dit que aquestes cal
rebutjar-les--; pecó tanmateix és injust de fer-ho en obres que valen la
pena.
na escoja rusa.
I és indubtable que d'aquestes obres
La transcripció per a piano no eses ro manguen. De la producció
d'aquest fragment de "Petruch- deis mestres Morera i Pahissa solakn" ee e en nel maten Stra- ment, guantes obres laca acceptables no
whisky 1 en ella el seu autor troberfem? Segons consta en la !lista
s'ha complagut en acumular-hi d'obres del rndstre Morera. aquest té
fofa mena de dificultats per tal produides catorze obres per a orquesde lograr una fidel expressió de tra i sis iliperes, i no obstant la majoria d'elles són estranyes per coml'obra orquestral.
nM
plet al nostre públic degut a no llamee
.11nn•n•••••17MIMMOMMIRMIMIMP.M
estat exerstades ni representades des
de fa molts anys. I es de doldre, puix
que algunes, com el poema simfònic
"L'Atläntida" i n'apera "Emporium",
són d'una valor musical de primer
ordre.
Si bé ens honora moltíssim el que
Quaranta limes: Església de les Re- les nostres portes restin obertes als
ligioses Adoratrius (Casanoves-Coesell "Tristanys", "Boris" i fins "Rusalde Cent). llores d'eix-a-ssició: De dos ques". és verament vergonyós que,
quarts de non del matí, a dos quarts mentres acceptem "Traviates" i e Ride set de la tarda.
golettos", tinguem en el mis Ilastimes
- Cort de Maria: Aval es fa la vi- ohlit una obra corn e! nostre "Empola
de
sita a Nostra Dona del Peo
rium".
Creu, a la Catedral.
Oh, aquesta negligencia per les
Parróquia
- Gamunió reparadora:
nostres coses!
sie Betlem.
Harem de fer que alzó s'acabi.
- Adoració nocturna: Torn de Sant cene que cree que el mitjà mis
Leyola.
Ignasi de
eficaç per assolir-ho és el de la premVetlles en sufragi de les bienes ea. invito, mili« dit, prego a Fadende
Nostra
Dona
Purgatori:
Torn
•
eat critic de LA PL'I3LICITAT, sede la Pietat
nynr X., i arnb ell els altres cribes
musicals. a qué des de Hure respectius
• • emprenguin una campanya en
EN HONOR DE SANT JOSEP
dians
ORIOL pro de la nostra "bona música". Que
no es faci, perd. a bese d'una invoA la parròquia de Santa Madrona carió al patriotisme; abans da tot, per
se celebrare diumenge vinent, a :les la valor intrin e eca de les obres; desdeu del matí. la fundó que cada any prés... naturalment, per patriotisme.
es dedica a l'insigne taumatur g bareeJeacinim Boet
lonis i consistitä en una solemne MisVe.
sa cantada per l'Escolania, alternant
" L'ASE EM PUM" Si ENS
cierecia i fidels i panegíric

/OYES RELIGIOSES

amb la
per manen Josep Fortino.

GRAN PELEGRINACIO A MONTSERRAT DE L'OBRA DLS EXERCICIS ESPIRITUALS DEL 22

AL as DEL QUE SOM
S'avisa a totes les persones inserites que no hagin passat encara a remitir els bitllets definitius, que ho
lacio durant tot el dia d'avui, dieces¿res, 21, sense falta. Amb la contrasenya de Pelertirf seis donaran els
bitllet, d'anada y tornada dels trens
especials. El tren especial de Barcelona sorte ì de l'estació del Nord a
les 14'ao. El bitllet no serveix per ab
altres tretas.
LA MISSA DE SANT JORDI
Diumenge vinent, a les vuit del
rnati, a la capella de Sant Jordi de la

Catedral se eekitsrark la tradicional
missa del Allí

stramnmeerumenn
Sla posat a la uenda
Illbre de potrees de

Tagalo garuó.--

,

jeseeertddidli . essless,: seseefeshe pet
tem •skice bu
,
JosestApti ,seradde tee,C5elebeletob C
asfi ds bedel 4s: fiel" fase Set'
ose la Madona
itniersant-se boina el Polka 1 el Ple 'de bufa- ~desea e: PA ,Islive u Empriela
tal dktamea dobtindti une Id
•
kiwi
parEl
delegas
imensadi
d'aquest
a
sotabiontaus
aclamo a la admita, eme Ene
ti
ti. temperatura,, han aoneatat

•

ra edid6 es papar "de fil;
adosioda inab da &ludas de Josep
elog, as ido onda, a cinc colore,
ira esto acolan a la tapa

rres: 4 Metes
de fors de liareeloas bes
ilers aossades • le

hei Municipal estatueix que l'alcalde
ttni ha de nomenar i separar

6,-bei1b b... .r:13: ‘,., A taARCALUNA.(Sondataas de ratmosiera Rime a lea 1 se. Ea. I •
250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4000, 5.000.
Altitud, mema:

Direcció:
Velocitat metres per suma:
inaf6 de núvols a 5.047 metres. Altos trata.
Imiror

forma primitiva?
D'aquesta manera sitmificaria en
gran manera el >agua* Parle amb
l'escrit. mentre que ara hi ha expressions que parida $'01eil mole pea) es
4i:ripien temen d'emprar-les, pele que
Mal degenerat en groseras.
Aumualar-fre i donar, si 64 poset-'
ble, la lames' 'Oled* da lo meprenioes malo que se podas Mer, tal

cm atan, himpecidei-s1 *de, es
ene, Me*. a 4.411/14111/ Meneo
,mir. si

416

,

len

j

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca crobservac16: 7, 13 i 18 hores
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 75 1.9, 75 1 ,5, 750'1 - Termòmetre sec: se% 14'8, is'o-Termbenetre humit: 113, 13'6, - Humitat (centéssimes de saturació): 93, 86, 83, - Direcció del
vent: S, SW, SW. Velocitat del vent en meres per segon: e e, i. - Estat del cel: Boira, tapat, quasi tapase - Mena de núvols: Nb, Ci. A-cu.
•
Ternperatures extremes a timbra
Mixima: 18'3. - Minima: 11'2. Minima prop del sol: gee. - 00scillació termométrica: - Temperatura mitja: 14'7. - Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de la
data: o io min. - Recorregut del vent en el mateix període: 53 quilòmetres. - Observacions paiticulare:
boira al !naif.
pressió "l'ase era fum" presentades a
concurs (diem-ho aixf) jo m'inclino
per la meva, cona és natural. i cree
que si aquests senyors haguessin estat
a Olot farien el mateix que jo.
El fet que s'usin diles expressions
similars a distintes comarques ks molt
corrent, i no hi ha cap necessitat de
proscriure'n cap, al mes entendre.
Mató, peda no compta ansb el cas que
ea debat aquí. on és fäcil de acure
la solució veritable, i les altres no són
sine, corrupcions naturals en un llenguatge que per molt temps s'ha parid
tense escriure's gaire.
L'aset que en la seva lletra rebutja
el sensor M. Miró tractant-lo d'imaginari, jo crec que hi és; i el l'as es
pronuncia tan marcat com pugui ésserho el Ida de l'expressió ai lat, aixie
es, ben oberta; cc, que no passaria si
fos com el mateix senyor Miró diu,
"les en furn".
Podri objetar-se que Fexpressi6
"l'ase ein fum" no vol dir res en si.
Perb, fa que no n'hi ha d'altres, i
en tots els idiornes ? Frases que s'han
anat formant pel temps, i són intraduibles en si.
Em sembla que pot usar-se, dones,
cense mis discussió, l'expressió 'rase
cm fum" com a bona, pulas adrnetent
(siguern benèvols) que cap de les que
s'han discutit sigui prou perfecte,
aquesta ti Inés sentit 1 les paraules
que la compasen guarden mes conexid
entre elles.

Arnalt tde Gaycerem

ENTENDREM.
Sr. Director:
Va ésser soase ganes de sentar càtedra d'infallibilitat que fa tms quanta
dies maig escriure en aquestes mateixes
planes unes consideracions sobre levpressió que er.capeala les presents.
El senyor Carlee Soldevila, el qual
va ésser el que ma originar la discussió,
se n'ha situat al marge, i ja cree que
no estaria de MeS que hi dignés la
seva.
En la mema !letra del dia 29 de febrer paseas assenyalava la grafia amb
ene cm semblava sIsada d'escriure
aquesta expressió, i la reforçava amb
raons que m'Italia suggerit el fet d'oir.
la a diari.
Pene vet ad que ara ve el smyor
M. Miró i Valle i tambe hl diu la sen,
no donant la raó ni a N. A. Bulbena,
ni al doctor 13, ni al senyor Soldevila, ni, naturalment, al que sotascriu.
Anean a pams.
El doctor 13. combaté l'expressió per
equ i voca i immoral. basant-se en una
erótica interpretació donada per En
Bulbosa i 'Tosed!. i g ue, val a dir-ho,
fe molt extensa i esada.
Però, dic So. qué passaria si s'haguessin de bandejar del llenguatge escrit totes les expresions que el parlat
ha corromput?
Jo crec que en les ex-pressions netges ha passat com en totes les coses;
que de banca han degenerat en detentes.
Dones, no seria millar que combatre(es, restablir-les a la sera puresa de

SW, WSW, W, WSW, IN, W, W, WNW.
7.
8,
7,
6,
7,
2,
7,
1,

El senyor Alvarez de
la Campa a Madrid
1nnnn•n

Ahir, en l'exprés del vespre,

Va marear cap a Madrid el tinent coronel eenyor Alvarez de
la Campa. Cona que aquest viat-

ge no s'havia anunciat, en assabentar - se'n el públl(J nona
Ilcc a molts i variats comentaris.
1
Eren a acomiadar-lo solament el general Lossada 1 el
cap superior de •pollcia . El governador i varen estar
conferencia-1f, fins al moment
que el comboi va eMprendre la
Mana.
Oficialment s'ha dit que el
oletee tenia per objecte posarme d'acord els Ajuntametns de
lea ecelona 1 Sevilla sobre la

data inaugural de l'Exposief6,
que segons sembla coinciden
per a totes dues ciutats.

No manea, paró, qu1
amb insistència, el vintge
del senyor Alvarez de la Carnpa atnh la próxima renovaeld
de l'Ajuntament, teta vegada
que, segons es diu, no hi ha
encara unanimitat de paren
pel que respecta a les persones
gtfe han d'Asee nomenades.
Amb tot, di Probable que el

senyor Alvarez de la Campa loe-

ni diumenge vinent, per tal
d'atiese a l'acta de) jurament
de la banden.

NOTA DE CAPITAN1A
A Capitania sens prega la publicare& en Roe ben visible, de la següent
nota:
" En els pobles de provincia de Lleyda Barbens i Alcarraz s'hi ha organitzat la "Unión Patriótica", havent
dirigit telegrames de salutació al capité general, adherint-se al Directori
i oferint-se per mantenir la tmitat de
la petria."

Del Municipi
TORNADA
Ra tornat de Madrid Pex-secretnei de la Comissaria (le
l'Exposició, En Jordi L. de Sagredo, que baria anat a la capital d'Espanya per assistir a
les reunions do la ponencia
convocada pel ministeri del
Treball, per tal d'entone dictame que serveixi de base pel
Reial decret que es proposa sometes a la signatttra del Rei,
sobre exposicions 1 fires de

mostres.
L'ARBITRI SOBRE INOCUANAT
Havent estat aprovada la du.,
rada de l'actual exercici econbmic fine al 30 de juny pròxim, l'Alcaldia fa avinent respecte al pagament de l'arbitri
sobre inquilinat:
Primer.-Que les quotes seran cobrados a domieili als
contribuents que pele guatee
trimestres precedente havien
nnticipat la quota.
Segon.-Que per l'exercici
que començarà el primer de

juliol prectim, será avisada al

seu temps, per mitjä de la
Premsa, la data des de la qual
podrä fer-se efectiva la bestreta de cuota.

Els Teatres
ROMEA. - A Taimas, marina
¿'Apenes alestres.
El senyor Apelles Mestres ha fet
una marina mes. El senyor Apenes
Mestres és un poeta simpàtic i delirat, al qual la neu de la seva barba no
li ha geist encara la tebior del cor.
La ponla catalana, fa cosa de trenta aays. que Ii deis a Apenes Mestres

un bé de Deu de coses. D'alesbores
ene ha plogut molt, pelee des del
punt de vista històric., l'obra d'Apelles Mestres ti una valor positiva, que
amb el temps 'eactartra i anire menent relleu.
Por aleta qua nosaltres anem a
veme ma comedia ¿'Apenes Mestres,
hi tutela amb aquella gran simpatía
per l'autor. Ene recordem que guau
treta infante kakis passat mole bono edenes amb /a "Nit de Reir,
amb el "Jean de ro,. i muelles rondallas masificada amb Motu traes
pel poeta Apenes Votos.

peranza de veure una cosa nova, arab
aquella voluntat i aquell respecte que
ens inspira la figura venerable del
senyor Apenes Mestres.
"A l'alta" es una marina mis, eierita amb humor i arnb gricia, amb
un llenguatge acurat i vio. Un pare
i una mare volen casar la noia, cadascú amb un xicot diferent, i la noia
tria un tercer, que és amb el que es
casa definitivament.
Diguem-ne quadret de costuras de
la costa, diguem-ne el que volgueu, és
una cosa passadora i amable, sense
transcendència ni maldecaps.
Es distingiren en la representació
la senyora Morera, la senyoreta Roser Coscolla, els senyors Montero,
Aymerich i Grases, que ho van fer
molt be, i que donaren als personatges
marinera de l'ApeHes Mestres malta
frescor i vivacitat.-S.

ri d'utilitzar la via pública per al
crifici del bestiar.
! Hm gosaria a demanar una
mis d'harmonia entre poder. aula
harmònics.
Falta molt poca cosa per acabe'

els agente de vigilància armats. i
article 78 reconeix corn a atribució
exclusiva dels Ajuntaments el nomenament i separació de funcionaris
i dependents pagats de l'erari municipal
- Segurament aquella frase de
Franklin, "el temps és moneda", era
desconeguda a les oficines de l'Ajuntament.
lío fa creure el fet que d'ençà de
la tutela del delegat governatiu hagin aparegut a les portes de les dependencies municipals un crescut
nombre de rètols mardenians, proclamant a tort i a dret l'aprofitament
del temps,
pogut constatar els seMients: "Sed breves" (profusament
fixat), "Los que se retrasan siempre
són los mismos". "Un sitio para cada cosa, y cada cosa en su sitio".
A la porta del despatx del delegas,
hom pot Regir: "No hacer a otro lo
que no queriis para vosotros: Sed
breves".
Dimarts a la nit, en la representació de "Las corsarias" al casal de
"La Principal", va ésser acollit inolt
diversament per part dels espectadora el número de "La banderita".
Determinats subjectes van aplaudir,
proferint parauies ofensives al 1:4.
blie.
Amb tot, va hisar-se el número.
- La veu del noble ha fet célebre una anécdota ben original.
AVilafranca ha de nomenar-se
el definitiu adminishador de Loteries.
Són molts els que cobegen aquest
cärrec. Un dels tals, adscrit a la
colla de la camisa blava, va personar-se en un determinat edifici de
Barcelona, sollicitant l'esmentat nomenament pel fet de pertànyer als
"blaus".
I algú va respondre-li: "Dita vos
empari, germr.
1E3a/de.
- Dimarts passat, dos germans
que treballaven a la fábrica d'alcohol de N'Antoni Martorell, van tenle la dissort de morir adixiats pel
baf de la brisa.
Un d'ella havia baixat a un dip6su, i veient que tardava molt de
sortir, l'altre germà va baixar-hi,
trobanusels morts i ahracats.

TIVOLL - Sol de Sevilla.
sarsuela en tres actes, Iletra
de 1. Andrés de la Prada, música del mestre Padilla.
L'estrena d'aquesta obra constituí
dimarts passat un èxit sincer. La múit1 amb que el mestre Padilla ha
adornat el llibret gris i xavacä, va
tenis una rebuda entusiasta.
El públic, sempre aficionat a les comparances, volgué reune la inclinació de
l'autor en seguir les petjades del matee Vives amb "Dolía Francisquita".
Se'ns diu però, que En Padilla feia
molt de temps que venia preparant la
seva producció; i is el cert que ell
també ha volgut fer una partitura de
consistencia, dins d'un cafre netament
andalús.
En algunes ocasions ha reeixit del
tele cont en el duo del primer quadro
de Pacte segon, que constitueix
veritable encert. En altres moments
no ha sabut sostraure's de la pobresa
del llibret i llavors deeau.
Tampoc el mestre Padilla no ha sabut desprendre's ¿'aquesta debilitat a
la qual es mosteen tan propensos els
autors d'ara, de repetir una i altra vegada el mateix motiu perquü entri
frée de presta a rorella de l'espectador. Això. junt amb l'extensió d'algunes escenes donen a l'obra una certa znonotonia.
Amb tot, els aplaudiments que va
rebre En Padilla han d'encoratjar-lo
a persistir en el mili iniciat.
Entre les moltes repeticions que el
palie va exigir, hi llagué el preludi
del segon arte, el "chotis" dels penitents, el duo del qual abans hem
fet esment, una "saeta" i també les
"sevillanes" del darrer acte.
La companyia Caballé va posar robra arnb entusiasme, si bé els e011
denotaren inseguretat el dia de l'estrena. La senyoreta Pérez Carpio va
eseer la reina de la testa i sabe donar im gran relleu al sets paper. Comparti amb la senyora Liará i En Cahalle els entusiastes aplaudiments del
púb/ic. La senynra Galindo i els senyors Morell . Peña i Carrasco contribuiren també a l'èxit aesolit.
La presentació earAnka, (oree =rada. lii ha "Sol da Sera" per

estona.-K.

OREE° GRACIENC
La companyia catalana de ¿«lema.
cid "Estudi Cirera" eati ultimant ele
assaigs de la important produeeid dramatice d'En Santiago Rouinyol,
Lardeas aquella 'Pomo de la mutis", la que serè presentada amb
mara Tee Ingles tpro . dras Moler
teta pese al tease de l'Orlad
emito i que su Neo ea gran efecto. •Gradan. dimenge viesen a la tarde.
Apio Monea da es anrsovat tia

COL.LEGA MULTAT
Par l'autoritat governativa
lis edil impoettla una bullo
de 500 pasme« el mitre entlo.
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el non Escorxador, peda no es ni'
manera d'obtenir el permís per feb.

ho, seguint estancat el coniticte
REUS
Exposició

Accident

Alees noves
Oberta l'exposició de pintures
n'artista N'Antoni Ferrer, al C
Ire de Lectura, es yeti altament
correguda.
- A l'estació del Nord, una done
de 6a anys, en passar les vies, fec
enganxada entre dos vagons, quedant
morsa a conseqiiincia de les feridee
rebudes.
La desgraciada s'anomenava Va.
'criarla Blanco.
L'Associació de Música anua.,
da un extraordiaari caneen, a arree del funda pianista A. Borowsky,
el qual tindrä lioc al Teatre Fortuny.
A. la placa de Castillejoi ha
tingut lloc una bailarla de sardanes,
a cLrree de la Cobla Catalunya.
La nostra dansa ha estas punta.
jada pel jovent.
Al Centre de Lectura dotadä
una conferencia el conegut i presn.'
giás periodista J. Elias Juncosa.

BALAGUER
Agrkoles :: El senyor Nobell treballa del de Madrid :: Horn demana
harmonia :: Tot s'arranjarä
Han estat ad el senyor Matons i
3 esporgadors de la Mancornunitat
a fer una campanya d'esporga de
l'olivera, havent operat els arbres de
la finca Tic&
Aixf matriz s'estén la campanya
pels pobles veins a l'ef ene d'ensenyança del métode racional de poda
per augmentar la produccid.
El senyor Danés, del Servei
de Patologia del Laboratori de Ramaderia de la Mancornunitat, vingué
a donar una conicréncia practica de
vacunació contra el cólera a l'aviram, segons la sabuda comanda del
conegut Institut Pasteur.
El senyor ‚sattle ha rebut un
telegrama des de Madrid, signar
per l'ex-governador d'Oviedo senyor
Pan Nobel', notificant-li que pel 3t
está acordada la subhasta Jet célebre i politic pont d'Aliarräs, i
demana que sial ho comuniqui als
pobles.
També Ii diu haver presentat dic.
tämen canviant el projecte de la
banque ta o avinguda del Segre, la

GIRONA
La radiotelefonia i l'esperanto :: IQ'
nou Ajuntament de Pe-tal:rugen :: P.1
concert Borowsky Abres noticia
El dia 24 d'aquest mes el profes,
sor Scholze, president de la Lliga
Esperantista Alemanya a Txecnsloväquia, emetrà des d'una estació radiotelefonia de Praga un discurs
esperanto sobre "la importancia de
la República txecoslovaca en la reconstitució económica d'Europa".
La conferencia anirä precedida d'as
CO ncert.
A aquesta seguiran d'altres, en k
mateixa llengua internacional, entre
elles una des d'America, el 5 d'abri
vinent.
Per tal de poder-les sentir es
aquesta ciutat, mossèn Josep C
novas, delegas de l'Associació Es
rantista Universal, ha pregat a Fa
toritat governativa que revoqui la'
prohibició dele aparells receptors a
la provincia.
Dimarts proppassat bu destitait
l'Ajuntament de Palafrugell, essent
nomenats per substituir-lo, els següents senyors:
Alcalde, Josep Bertran Migoya;
consellers: Pere Ribas Cane, Sebastià Dalmau Llenas, Jaume Marcó, Ildefons Capella, Venanci Granés, Pere Dahrait Cruanyes, l'ere
Bolura, Florenci Corgoll, Salid Sentira, Josep Frigola, J. Arenas R:C./.,
Claudi Lloana, Jrume Amer,
Duran i Sebastià 3forató.
Avui, divendres, a les deu de
la Bit, el notable pianista Alexa.adre
Bercwsky donarà el seo anunciat
concert al Teatro Principal, interpretant el següent programa:
L-Preludi i fuga, en "la menor'',
Bach-Liste; Sonata en "do rnaot",
op. 53 (Aurcra), Beethoven: Allegro
con brio. Lento. Allegro moderato.
Prestisimo.
H.-Quatre estudis. Berceuse. Pos
lanesa, en "la bemol! major", Cho111.-Cap al tard. Allucinacions,
Schumann. Impromptu, op. to. Poema, ep. 32. Estudi. ep. 8, S,riabine.
1V.-Somni d'amor. Rapsodia, número 15, Liste.
Per al jeme senyor Sebastiä
audouard, fill de Todontedeg senyor
Lled Audouard, ha estat demanada
la tini de la formosa senyoreta J'ese
pa Vidal.
11111!1111111E1111111111111111111311)1113113113

nyors Mottezy-Eon-Naneey i Guy de
Pierreleux. A París ha tingut una
gran acceptació, /a qual cosa ho dernostra el gran nombre de representacions que ha aconseguit.
Del paper de la protagonista se oha
eicarregat la primera actriu Assumpció

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN•

SIMA MILITAR

Casals.
En Santpere i Ea Berges tambe
testen a l'obra ocasió de lluir-se.
ELDORADO

divendres, celebra la sera 'n•
ena d'honore" Pilar Menso, la gentilluirna, /a triomfadora, la mimada del

acetre piabne, estrella refulgent
l'art de la caneó.,
Pilar Alonso oferiri &vid als seto
admiradora, fervorosos i inneembrabke, les esegnisideses de l'art personaIfssim en les mece COA famoses creadona tale egos 'La Marista de l'ull

viu", "Nena", 'El mis valiente",
*Sus danos da" i les popularissiases "lAs armellas", •Xarric-sor.
rae" 1 "El' foca artificialt".
Alai arropen Pilar Alonso al sen
pdblic apasiona que oh tanta jalaeatidafbaialenlalro:
ib ..04.4
t edist de
-Isile*

HALITA

PER A COGERTES
PER A RECOBRIIIIERT1

Xapa Ondulada Canaleta
tamanya 114 x 185 ea.

1 75 X 120 era.
Plagues "A" de a x 40 ea.
'Capes `E" per a recoarlmenta:
tamanys 120 x 120 esa.
ido x 00 1 820 x 250 ea

S. As
Uralitä,
MADRID 1 42119111
va
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Recia de

fissenelea de diputats

A MEMORIA DEL CONSELL PERMANENT QUE CAL CONEIXER.

ASSEMBLEA S'OCUPA DE LA DISSOLUCIO DE L'ESCOLA DE FUNCIONARIS: S'ANUNCIA UN RECURS DE RESPONSABILITAT CIVIL CONTRA
¡IS CONSELLERS :: PER ACORD DE L'ASSEMBLEA, LA MEMORIA DEL
CONSELL SERA REPARTIDA TAN PROFUSAMENT COM EL DISCURS
DEL SENYOR SALA :: UN QUE NO VOL FER POLITICA: EIS COMPANYS
ASSEGUREN QUE NO EN FAN PAS I RESTA CONVENÇUT
ABANS DE L'ASSEMBLEA
Ahir al mate el prior de la
aeelia de Sant Jordi, doctor
renguer, va celebrar la miedo l'Esperit Sant. Hi
reo el senyor Sale, el senyor
arfe i diversos diputats.
Despees es reuní el Consell
rmanent per preparar les
sques de il'Assemblea. Entre
tires coses, aprovà la memòria
e! Consell sobre la situació
Mancomunitat i (l'orientació
e se Ii vol donar.
D'aquesta reunió del Consell,
'om es va.fer amb la paseaet, no se'n donà cap notícia a
premsa.
A diverses sales del Pelan es
taren reunir les comissions .
Tambees varen reunir els
eputate Ile
ydatans.

"tan necesaria para que la obra de la
Mancemunidad de Caialuea sea obra
verdaderamente catalana, que es taus)
como decir obra seria, reflexiva, de
respeto, de consideración y de afecto
a los altos poderes del Estado y a todos
los organismos de la neceen."

Primera sessió
de l'Assembiea
A dos quarts de cinc de la
ala va comenear la primera
sessid de l'Assemblea de la
eancomunitat ' e*, e 1. Presideix el marques de Marrana°.
El banc del Censen este come
plet amb el senyor Sala al cap.
UN DISCURSET. PER COMENÇAR
El marques de learlanao saluda els diputats que han vipi de lluny, abandonant Ilure
liare i fent un liare, i penes
siatge per assistir a l'Assemblea. Fa un elogi de Hur sacrefei.
Afirma que no s'he fet una
'tala" en tes institucions de la
eanenmunitat, com s'ha dit, sisó que s'ha fet una "poda".
Regracia la premsa per la
laiee patriòtica • com tracta els
assumptes de la Mancemunt.1i e. Els periodistes
tat ee
te li fan graa cae, però els diats 3, tigres tan»aleja ä la nremsa, aplaude:pa furiosament.
L'ACTA DE L'ANTERIOR I
MELL FAMOS DISCURS DEL
SENYOR SALA
El senyor Sane i Buigas Ilege l e la convocatòria do l'Assenthlea. Despres Meseta l'acta
A l'Assemblea de constitució
de la nova Maneomunitat.
flzura integre el faenes discurs
del senyor Sala. El seerelari
l'enceta, però tothom ¡a el sap
de memeria; els diputats fan
an gest de cansament i el senyor Sane i Buigas el salta.
S'aprova
APAREIX UN NOU INPUTAT
El senyor Grau diu la seva
taiisfaccie perque se l'ha desernat per substituir el diputat
dimissionari. general Mas de
erän. S'acorde que el nou dialat ocupi la vacant que deja el general a la Comissió de
efnrma del Reglament.
El marques (le Marlanao
agraeix la salutació del senyor
Grau. j l'Assemblea troba menee per demostrar el seu entusiasme aplaudint el nou cenapany.

"Asi se explica que desde que tomamos posesien de nuestros cargos en
la Mencomunidad de Cataltdia hasta
ahora, es decir, en este mes y medio
que llevamos de actuación, no haya
cesado el desfile ante el despacho del
presidente de acreedores con facturis
en la mano, algunas de débitos verdaderamente sagrados, la mayoría de
muchos meses y aun de cuatro ateos
fecha."
Aquesta. din el Consell. As la

La Metetbria del

Censal'
Tot seguit, el senyor Sala
sesa en el mes pregon del seu
seer la seva carda mes vibrant
en to declarnatori i pareiraenids comença de liegir, teamelant la veu en els passatges
e mes torea emotie a, la 'nemeia que ha d'encaminar 'por
os derroteros del orden y de la
egalidad" l'actuació de la Manimunitat.
La Memòria es extensfssima.
extractem alguns extreme 1
n copiem literalment eI3 que
e han semblat Inés interesants.

La Memòria comenea dient
lee, la pròrroga dele actuals
ressepostos excusaria al Con1111 de convocar l'Assemblea,
ere la sevä hreu actuad() d'un
e3 i mig ha estat tan fertil
ensenyances solare la forma i
manera amb que els anteessnrs entenien i fomentaven
serveis encomanats a la reirració, 1, sohrefot la manera
m eren administrats ele intesoe de la Mancomunitat, que
lea faltar al deure més eleental si no exposessin 1e tre5 efectuats en aquest mes
mis' per tal d'endegar pele
mies de l'ordre 1 de la leitat robra grandiosa que ele
estat enromenada, colmet a l'Assembles ele projea
del Corlee!, per tal d'estaentre lote aquella combe
«Mar t.* wathroste

*

Seguidament la Memòria e:re:10 3e la situació ¡económica i
financiera de la Mancomunnar
en la forma segiientr
Pendents de •pagament
pressupost ordinari, pessetes
7.419,633'74; i de l'extraordinari, pesset gs' 5 . 332,957'45. En
(0151, dones, suma pendent de
pagament 12.782,59119 pessetes.
El Consell diu que aquestes
xifres eón prou elo qüeni s Per
demostrar la forma que en
aquella casa s'administraven els
interessos públics.

triste herencia que varen aceepter solament per l'honor de
Cataiunya i el decerern deis catalans, pere no per compartir
una responsabilitat que no e/3
pertoca i que solament afecta
als que, abocant del credit
HM, portaren Eadministracie
de la Mancomunitat a un extrena tan esgarrifée.
Peremb l'As:sena/alee 23 formi
una idea exacta da l'esta', ecortimic i financiter en que han
trobat /a Mancomunita t . ele au!ore de la Me:raerla juguen eral)
les airees del preesupost i de
l'emprèstit, amb el valer dels
Mole que encara no e . han poeat en circulació, amb les consignacione per a obres Obligues i nitres serveis, i acaben
,Iient que el d. esgaveil que hi
a la Hisenda de la corporació 23
tal que no arriben a compendre
coro s'han pogut concedir subvencione importan t e a enhiele
autbromes. adquirir mobiliari
carre gan t -lo als hals de l'emprestit, afegint nitres eonsignacions •que acab , n de gravar
els fons ordinaris, de manera
que el pressupost de la Meneomunitat reeulti lesin ,pe,e als
interesses piltelics. Les elgerente paimulee qualifieuen encertadament una actuació tan
funesta: "Mes seria un mal gravissim l'au g ment deis impostos.
la pregressid de les eärregues
no respringues a
Pal iquee . si
una creixença progressi v a (le
Eutilletge social, a la multi p licació i millora dele servei". havors s'arrabassar i a a la Sociofat una maese dc riquesa que
dele:aria de tenir la fecuntlitat
prepia de les empreses coleo:tires. I no poden aronseguir
aquesta feeunditat allissima,
són despeses eixor q ues que perjudiquen la colleetivitat en lino
(In beneficiar -La, les qual3
dintenen altre motea o canea
versió que una finalite t particular o privada: Aquestes des pesco eón illegítime e , eón immnrals. sen una Favila oherie
per on s'escoten les torees del
piafe."
"Estas son palabras de Prat de la
Riba, que conviene traducir al castellano para que sean covocidas de toda
e; país, y aun de tode la raza hispana,
porque constituyer, el anatema mes
formidable de la Cataluña sincera.
honrada y leal contra el vituperable.
proceder de quienes convirtieron
Mancomunidad en arma cacique al servicio de vanidades o de medros per.
sonales y de estrechas miras de partida politice, explotando a la vez la
debilidad da /os gobiernes que Espaits
ha padecido y la credulided y la buena
fe del pueblo catalen.
Pero es que correspond'a ese despil.
farro en los gestes a la condición precisa que, con tan sano criterio proteico
y económico, impuso para justificarlo
el malogrado primer presidente de la
Mancomunidad, señor Prat de la Riba,
en las breves y ~demudas palabras
qu e. acatamos de copiar?
Qui ll a el que se deje ilusionar per
lo que tan pomposa y artificiesamente

se ha presentado al pehlicdeen lo que
se ha dado en llamar "L'obra realit.
rada" pretenda excusar en parte en
francachela de millones que gravitad
sobre las espaldas del contribuyente,
aunque ¡ami» podre justificarse bajo
el punto de vista moral . y económico
ese ziesorden, esa confiad/in, entre gagtot grdinarlos y gestee de Empekoge,
eit äe. atImblistretive y hacendista
110.emeatet

mese*

e.

¡trillo ea los ~IV ',%i
teldbeWebilé id
enea recientistmas gula Mases die» ,tentemileigti • jedditi y asesideiterrearmi
sedas en vista de determieedne ene. ene pernil blen de finaba, y "por condientes, promovidos per unce pon« siguiente para el bite d6 Catanti.
Ayuntamientos. El mal viene de mu- viene realizando al Director io ton toda
cho antes; quien la principal ruda la lineen, tenuidad y eneigla tue
de los Ayuntamientos recurrentes pro- necesita taza tasada «presa.
venía de la falta de equidad en el
Remos adatado lea males y luidcobro de los contingente, de los pue- dos que hemos encontrado para poner
blos.
remedio a eilos con nuestra nacida
El mal radicaba aquí, como en casi y realzar ul el crédito y a pr thrto
todos los servicios de la Mancomuni- de la Mancomunidad catalana.
dad, en que se hacía mes politice que
El remedio no sólo he de ser enéradministración: se remato mis ca las gico, sitió urgente y eficaz y de aquí
elecciones que en las obras culturales que el Consejo, adelantendose a los
de comodidad, saneamiento y mejora acuerdos de la Asambta, ha comende los pueblos; es mis, se subordina- zado a actuar esperando vuestro voto
ban todos estos servicios a fines elec- para proseguir en el camino que apetorales, al prurito de presentar y de nas hemos comenzado.
explotar ante los débiles Gobiernos que
Necesitamos someter a vuestra aprorigieron tristemente los destino, de la bación no sólo todos los acto, y gesnación española, ene et partido polí- turnes del Consejo desde su constitutico y personal imperante en la Man- ción hasta hoy, y que constan en las
cómunidad era la única expresión, de Actas de nuestras sesiones, que, COn

ninguna otra Corporación, aun en las
mes deshilvanadas y manirrotas de los
centres mes desvencijados de la adminisitación pública de España ni de
ningún otro país medianamente regido
la voluntad del pueblo catatin, y que
y auministrada.
todos los que en Cataluña actuaban y
Mes que "OBRA REALITZADA",
cuino pomposamente la describen nues- no se sometían al poder omnímodo
tros antecesores, podemos nosotros, en de los directores y administradores de
la antigua Manconneidad, eran, en
verdad, calificar de OBRA APROPIADA, como se puede ver, por ejem- verdad, considerados enemigos de Cataluña.
plo, con los Establecimientos de BeAsi se escribía, señores, la Historia
neficencia, que han sido la admiración
de propios y extraños, las Casas de contemporänea del pueblo catalän, hasta
que el movimiento salvador del t3
Caridad y Maternidad y Expósitos que
de septiembre vino a poner punto a
las vemos fieurar en dicha Obra, siendo así que fueron creadas por aquella tanto artificio y a tanta ficción. Las
Diputación provilecial de Barcelona recientísimas RR. 00. de Gobernación
a que se refieren algunos impugnaque por su sana, elevada y recta administraceía tan alto puso el dedito dores, muy pocos, por cierto, de la
obra de saneamiento moral y política
de la misma, pues que con un presupuesto de 5062.653 pesetes se atendía a que venimos consagrados, no resuelven ninguna cuestión de fondo, sia la conservación de 268 kms. de cano de forma, ya que, según estas, el
minos vccin4les y 5 09 de. carreteras
provinciales y se procedía a la cons. contingente que de todos modos han
de pagar a la Diputación pasa en últracción da nuevas vias. Aquella Ditimo tórmino a la Mancomunidad para
putación (temí) tenía en circulación
una deuda de 6.030,10c0 pesetas, y a el pago de los servicios delegados a
pesar de todas 5113 fluctuaciones sus ésta por aquélla. De suerte que, en el
fondo, se encuentran ante la Mancoacciones se cotizaban en dos y mes enmunidad en la misma situación de
teros por encima de la par, y ello se
igualdad respecto a la obligación de
comprende, pues al cesar aquella Diputación liquidó su presupuesto con un pagar el contingente, con la sola difesobrante de 2832,440 pesetas, 52 cén- rencia, que lo es tan sólo de forma,
consistente en que los Ayuntamientos
timos, con cuyo sobrante podría retirarse la mitad de la deuda circulante. dc Catalula que no utilizaron el recurso legal para resolver esa cuesti:!n
Y teniendo en cuenta ademäs que apene Diputación creó y sostuvo, con el de forma, que constituyen la cosi totaEdad de los Ayuntamientos catalanes,
debida decoro, otras instituciones que
merecieran unanime respeto y que al- tienen la obligación de pagar directamente
a la Mancomunidad sus resgunas de ellas las vemos figurar ca la
modern i sima "Obra Realitzada". No pectivos contingentes, y los poquísimos
Ayuntamientos que recurrieron, tienen
en vano el actual presidente de la Manla obligación de hacerlo por el intercomunidad pudo decir en su discurso
dé toma de posesien, el 30 de ~ro medio e, su respectiva Diputación propróximo pasado, refiriendose a aque- eenciel. Y esto, cree es tan sencillo, ha
venido a aclararle, para no dar lugar
lla Diputación, que "por su seriedad.
por su crédito y por su patriotismo' a dudas o a sub'erfugios, la- Real orden del ministerio de la Gobernación,
lud considerada cemo la primera Dide fecha 6 del corriente mes. Pero
putación provincial de Espuria. Nosaunque no hubiera estas razones, que
otros hemos de consignem aquí, hasan de sentido comen, para demostrar
ciendo henar a la verdad y a la jusque el desarreglo. en fa administración
ticia, neestre graiitud a amaellos padel cobra di ccntingente provincial es
tricios catalanes a los cuales la genitmuy anterior a la fecha de las comenracien actual no ha rendido el tribute
tadas R12. 00., no hay mes que paque merecían, ya que tan alto pusieron
sar la vista 'sobre lee cifras pendientes
C,a EU noble y honrada actuacióa púde pago anteriores a las mismas, lo
blica en nombre da nuestra amada tiemismo del presupuesto ordinario que
rra catnIma.
del extraordinario, para convencerse
También, y tan sede per efa Se ejemde que el mal de que adolece la admipes que justifica nuestro aserto de nistración de las ingresos esta encarobra apropiada, podemos mencionar
nado en !a manera de actuar de nuescomo se construyen y conservan los
tros inmediatos predecesores en el gocaminos vecinales, contribuyendo cn
bierno y aeministración de esta casa;
SU construcción el Estado con subvenpero en fin corno queremos demostrar
ciones que oscilan entre el 25 y el $o con cifras la verdad de nuestra arguper 109 y aun ntes de su coste total,
mentación, basta consignar que con
y en la conservación, a parte de lo que
anterioridad a la fecha de la coviene a cerge de lo3 municipios intementada Real orden, o sea en an de
resados, tarnhiem el Estado invierte en noviembre del próximo pasado arto, se
piedra machacada, según las contratas,
acreditaba la suma de e34, 62 7 ' 74 Pecmtenares de miles de pesetas todos
setas en el pago del contingente, y en
los arios.
30 de diciembre, con todo y no haberCorno se ve, por estos y otras ejemse publicado por Gobernación la aclaplos que podemos aportar para que la ra:16n a que hemos hecho referencia y
Historia de la Mancentunidad se essubsistir, por tanto, ccn todo su sigcriba con sinceridad y ceo verdad, sin
nificada las primitivas ER. 00. que
artificios ni tendencias nocivas, hay resolvían las reclamaciones formulaque rebajar mucho y aun muchísimo das per algunos pueblos sobre la lede la Obra que se da como realitzarls galidad dat pago directo a la Mancoexelusivamcnte por 13 anteriar Manmunidad, se disminuye en el transcurcemunidad Con el ¡Adose litt de en- so de un mes aquel débito en eeezen.
cobrir pudoros.smsnte ante cl pueblo
Véase, pues, como la invocación da
que paga la enGrmidad de sacrificios
dichas RR. 00. para cohonestar la
que se han exigido a /os ayuntamientos
falta de administración a que venicatalanes.
M'e aludiendo, ha sido sólo un preP.cahamos de poner a vuestra vista
texto para, disimular tus mal de oriel cuadro sombrío de los gastos que
gen en la admin i stración de la antila actuación de nuestros antecesores gua Mancomunidad.
dejó en esta casa; vamos a tratar
lea hemos dicha que con fondos de
ahora de ha administración de loa irr- empréstito se cubrían déficits del preca
para
que
la
visión
de
la
acull
gre s
supuesto ordinario, lo que explica que
situación económica y financiera sea tuviera que recurre-se a mes emisión
anuden y total.
de deuda que la indispensable para
Coma sabéis, la principal fuente de atender a los gastos para la cual fue
ineresos de la Mancomenidad la conscreada e cuya consecuencia lamentable
tituye el contingente que pegan los ha sido la baja constante de los títulos
Ayuntamientos de las cuatro provin- de Mancomunidad.
cias catalanas, que, con algunos arbilleosetros declaramos que no estamos
trios, muy P00O3, autatizadris por la
dispue . tos a proseg•air por este camino
Ley, cobra la elancomunided para haqua consideramos ruinoso para los incer frente a aus gastos ordinarios; me- tereses de la Mancomunidad; tenemos
jor dicho, debiera hacerse aal, porque actualmerve en curso una gestión inimetimos aquí lo et:e dijimos ante- ciada por el presidente de este Cmriormente, se pegaban con fondos de teje Permanente en su reciente Viaje
empréstito atenciones del presupuesto a Madrid, en cuyo éxito tenemos tarnordinario.
bien fundadas esperanzas de que nos
E! meinte desorden que hemos en- permitire sancar la penosa situación
centrado en los gastos impera en la actual que nosotros no hemos creado,
administración de los ingresos, sobre sino QU'e nos ha sido legada por nuestodo de los procedentes de los contin- tros antecesores, sin recurrir a medios
gentes de los pueblos. En vano hemos tan ruinosos, sirviendo de garantía pabuscado una norma, reglas para aplira obtener lo que, en bien de todos,
car con equidad a los pueblos las de- anhelamos nuestra propia y personal
bidas sanciones a los morosos en pa- actuación pública de la actual Mancogar y remisos en el cumplimiento de las munidad, y la de que esta no reinciobligacienes. Si esas normas de mo- dirà en los defectos y abusos admiral administrativa existían, no hemos
nistrativos que hemos sentado, que

podido averiguarlo; lo que hemos soelido comprobar con sólo pasar la vista por la hita de los deudores a la
Hacienda mancomunal, que tales normas de justicia y de igualdad no se
aplicaban y que ea este como en todos
los servicios imperaba la ley del capricho o la del favor, que es ley de
minios" lo ene mia desmoraliza la
adeniefetriei6a de loe pueblas
_Y no se ese. some s hi tinte1.
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todos los documentos, estin a vuestra
disposición y que deseamos sean objeto de vuestro examen y ases de vuestra crítica si de ella balläis motivo,
sino muy concretamente de los acuerdos adoptados referentes a personal.
supresiones del Negociado de Orlentachón Municipal de la Mutualidad de

secretario y funcionarios municipales
de Cataluña, del Negociado de Presidencia, Consejo y servicios generales
y de la Escuela de Funcionarios de Administración local, cuyos dietimenes
estan sobre la mesa en espera de vuestra deliberación y de vuestra ratificación.
Estos dictamen" pendientes de
vuestra aprobación, marcan el camino
que, con vuestro acuerdo, nos proponemos seguir en orden a expurgar de
los gastos mancomunales todo lo innecesario, todo lo superfluo, todo lo
que no resprmda al fin por la que fue
creada la Mancomunidad en todos los
órdenes de servicios: culturales, beneficencia, sanidad, vías de comunicación, teléfonos, etc., pero respetando
siempre y eón enalteciendo cuanto res/randa al verdadero espíritu del pueblo
catean y a sus nobles y legítimas aspiraciones.

El Consell, segueix dient, que
per salvar la Mancomunitat de
La eatästrofe a que la conduien
els seus antke directors cal
entrar en un regim enèrgic de
manes economies . Aixf, dones,
no es pot pensar en naves despeses, sind en ordenar amb ripereza, severitat l'administració de serveis tan fonamentals
rom urgents, caen eón el de beneficencia, en el (mate la ,tencomunitat deseen 7386.276 pesSP f ee, eterna que sembla que
Murta d'eseer suficient per
atendre les neceesitats d'aquest
enräcter a Catalunya, per?) que
no són pes nteses (le la manera que consté. La eferreeria conlinera amb un llarg parägraf
sentimental, demostrant la necessitat de facilitar Centrarle
als p ostres asile de totes els
näutrags de la vida, recordant
que certes convulsione socials
eón engendredes per l'oblid anal)
que es t'/den lee vicissituds
d'una part de la humanitat...
Referent a Sanitat, el Canell
fa avinent a l'Assemblea que
persona competentfssima, el
nom de la qual es calle per
respecte a la seva sólida modestia, este estudiant aquesta
hrdna qüeetie, estudi que segurament haure de beneficiar el
servei i la Hisenda de la Maricomunitat.
Ped que toca a l'obre cultura!,
repeleie el que han dit tantee
regarles els autors del document: dedicaran tot lIese estere,
no vals a conservar. sind a completar 1 retorcer aquella part
que realment "es timbre de
gloria del pueblo catalän". riere
que estan disposats a extirpar
tot en que cren abusos i errors administratius, i es depurnr
rambient en que ha de desenrolllar-se aquesta obra de cultura 271 benefici de les futures
gereracions de Catalunya i
d'Espanya.
Ig ual disten respecte a obres
püleli q uee, ferrocarrils secun&tris i telefons. maleries en les
quals aplicaran el metete ertten que han sostingut durant
el mes i mig que porten d'actuació.
La membria acaba recordant
que els pressupostos nomee
s'han prorrogat per tres mesas
i que, per tant, cal emprendre
ifT17712dia!aMellt el pla de reorganització de serveis que la Comissie praposa, i per tal ame el
non pressupost'responou l a les
veritables necessitat i a les legitimes aspiraelons de la Mancomunitat de Catalunya, 1 quan
tot això slagi aconseguit vindrh el pla de delegacions de
serveis de l'Estat que la ManComunitat hauria de sotmetre
al GOVern de S.
DesPrea de demanar l'ssirat 1"
Déla en Retuesta magna obra que
van a eomenear, la Memória diu
que els que hi hagin contrihuit
tIndrrin la glirria d'inane timbaHat pel be, per la prosperitat 1
Tesdeventdor de la noetra amahan ca1clo para siempre al hundirse el da Catalunya, 1 que auf 1 solaviejo régimen político y administrati- ment alai senaltiren les RIÓvo de Espatia, en cuyo ambiente pu- riee inmaculadas de la 'dieron vivir y desarrollarse todos los amada Espanya'
vicios de una vieja politice que agur EL PRESTE() DE 10.000, A LA
encarnaron, con se actuación, loa que
MANCOMMITTAT GOVERNAnos precedieron en estos cargos de
TIVA. — TRES TELEGRAMES,
directores y de gerentes de la Manco.
UN RETRAT 1 DNA DEDWATO,
munidad catalana.•
RIA
Henos mcpueatet eme era mmatee
deber. la eitstuddst neadedea y finan
mili& laguna de la mar

crin*Ost
Dlreeterl Merar ro, 'lledebt e

lema de 10400,000 de
peteetes que li fa el Viene d'E«.

pan».

Llegele el telegrama del cap

del Director, Comunica:II la folie noticia al ea pit is ijeneral di,
Catalunya.
Tambd hleychi, dient *punto- a
tot arreu on ha, el que ell
ha adregat al general Primo de
Rivera, agraint la sa y a generoanal lieu'ael aqui:
*General Primo de Rivera, Presidente Directorio —Madrid. — Carean
general acaba de transmitirme su telegrama notificando la favorable revolución de nuestra petición de crédito
al Banco para sanear esta Admittis&ación. En nombre Maneomundad y
en el propio, agradezco al Directorio
y a V. E. muy especialmente esta
prueba de absoluta confianza que nos
otorga, de la cual nos haremos acreedores imponiendo el orden, la economía, la seriedad y la austeridad a esta Administración. Cob nosotros, Cataluña entera sabrá, agradecerle sus
constantes desvelos para armonizar los
legítimas deseos y aspiraciones del

pueblo catalän con los inmutables principios de unidad de patria y de soberania del Estado. Le saluda y abraza
con toda su efusión, Alfonso Sala,
presidente Mancomunidad."
D6na compte de la satisfaz:-

cid del Consell Permanent en
assahentar-se d'aquesta
tat financiera que permet a la
nava Mancomtinitat ingressar
10.000,000 sense
haver de recórrer al Ilanoament
de més papen. (Els nostres lectors es taran ben bé càrrec que
no és tot u, per a l'actual popular Mancomunitat demarcar
10.000,000 al capital particular,
que obtenir-los sense el pelen
d'uña emissió quo hauria pogut
deixar de cobrir-se si per casualitat la gent no fugues tingut fe en Eactuaf corporació.
De fet, pene sen 10.000,000
mes de deute.)
EI Consell ha adreçat tambe
un telegrama al cap del Directole, per?) el senyor Sala no e/
Ilegete.
Dos telegrames, però,
abasten per expressar la satisfacció deis diputats. El senyor
Sala creta interpretar el desig
de l'Assemblea proposant que
lliuri al Govern un nitre telegrama earpreseant Eagraiment
de fofa la Catalunya honrada.
(Ele senyors diputats, als
quals els ha a gradat molt això
l'honradesa de
de
Catatunye, aplaudeieene
rentusineme dir l'Assemblea
es desborda, pere quan el senyor Sala, amb aquella veu
commoguda que el! sap fer
quan vol, assabenta els reunits
que ha rebut un retrat de S. M.
el rel Alfons Mil amb una sentida dedicatòria que dini: "A la
Mancomunidad. Yo, el Rey."
UN DIPUTAT VERGONYOS. —
UN ALTRE "DOCUMENTO

•
HISTORICO"
Hem dit que per aquestes manifestacions, el senyor Sala havia interromput la lectura de
la memòria del Consell. Com
que sembia va que tragues anobat, un senyor diputat &enana
per parlar. Perb el senyor Sala,
embalat en el carni de 2'entu'siasme, It fa notar eeeament
que no ha acahat de Ifegir. Des
del nostre 'loe:, sitamts sobre
dell, no veiem Binó que el diputat importó es calle 1 ens
sembla notar que s'ha tornat
Ileugerament vermell . Es remarcable com abunda el sentiment de ea vergonya a la nova
Mar e onumitat
Despres al diputat calb i vergonyós Ii es permhs de parlar.
Eras adonem Ilarors que es el
senyor Serrano, president de la
Diputació de Lleyda. La seva
interrupció era només per demanar que es faci un llarg tiraigo de l'eloqüent elemeria
del Consell.
Ja tenim un nou "documento
histórico". da cal que els ordenances del Palau enllesteleln
l'embutxacament del discurra"
del senyor Sala. Seis prepara
feina nava i llarga.
Bis senyors diputats emiten
la idea del senyor Serrano amb
entusiasme.
El marques de Parlan«, pro_
posa que la Memeria del Consell passi a l'estudl d'una comissid integrada pele presidents
de totes les comissions. També
s'acorda que s'hi nfegeixin ele
presidente de les Dtputacions.
EL SENTIMENT DE PROVINCIA
El senyor Ferrer, de la provincia de Girona, s'estranya
que la seva provincia hagi de
pagar un contingent exageras
en relació amb la sa ya riquess
provincial.
Els representants de lea altres provInoies protesten.
El impar tala posa fi á la
diseussid que s'entaula amb
aquest mallo, explieant que la
nova Mencomunitat ho arranjava tot d'allò m6s hå.
LES INICIATIVES tiELS DIPUTATS
El mego', de illarlanam record' que slian de presentar
lea mocione - propoidclon que
vulguln ter ele angora "es-

teta dlatre equeeta ~telas

edite.

el: 8AMATOR1-11110014 DIF
~TM DZ TMIZMIZZW-!

lis Desale repite da e '
Mor Comen sobre l'adqa
d'una fiaca e Tarragona 'U
Sanatori-eseola. Aquest.es
ve ratificat per latos:afli ge I
El átenme yroco
,
seelcine
de la Diputüldatilidefda; nof;dria saber si l'Aesemblea p
rebutjar aquesta 'ailibilikld.
Entre els senyora dala, lacee '
ti i libnaelto, convencen el elt-g
nyor Trabal de la,necessItat de
ratificar-la.
•
El senyor
•ie troba era—.
gerat el preu . Convingnt 1 trota
encertada l'adquisició aproti-'
tant un Ilegal del senyor Smitb: •
S'aprova el &t'Aleen.
. ,i.ne,r,
L'obra
,
_ quere adeat1• -.
S. aprova el dictamen suprf-Z
mint el Negociat d'Orfentacie

$ol

Professional.

Es llegeix el dictamen dissolent la Mutualitat de Funciona-i
ris i Secretaria munierais.
El marques de Cabemos emdi
plica com s'ha fet da liquidacid
dels cabals de la Mutualitat.
S'aprova el dictamen.
LA DISSOLUCIO DE L'ESCOLA1
DE FUNCIONARIS — PROTES-!
l'A DELS PROFESSORS
Es llegeix el dictamen propoot
sant la dissoluoi6 de l'Escota del
Funcionaris d 'Administrael61
Local.
El hará de Vir cr diu que s'ha1
rebut una insläneia signada?
pels professors senyors Clave-1.
ria, Gich, Coll i Roas i Jover,1
anunciant que entaularan mal
remira contra la dissolució de•
l'Escota, demanant /a respon-1
sabilitat dril en que hagin pogut inarrer els consellers que
han pres l'acord.
Anuncia que el Consell ha ra-,
tificat l'acord de dissoluci6 de:
l'Escota.
Afirma que l'Escola de Fun-,;
cionaris era illegal i innecessis,
ria, i que l'Estat l'hauria dis-'

solta si hi hagués tingut inter.,
venció a causa d'alguna sub-•
venció. L'Estat, pecó, no acostumava a subveneionar els centres docente de la Mancomunitat.
Assegura que l'Escola volts
ésser un centre docent i no passaya d'ésser un centre faccies.
(Aplaudiments.)
El senyor Sala no ale-1
, ria res
a les manifestacions del bare
de Viver, si no fas per la campanya que ha fel, alguna premsa, petita prerasa — diu. reterint-se probablernent a la de ta
U. )1 . N.— contra la nova Mancomunitat, "i die la nora Mancomunitat — dlu — perquä jo
no vull tenir res que veure amb
l'antiga".
Afirma que seta el nema C a
uns-taluny!"s'mpre
qui nt s "paniaguados".

Qualifica d'estadistes de paper d'estrassa efe petates dels
entice governs. i diu que no
feien cap por als diputats de
la Mencomunitat.
Diu que elle nomii s han començat a caminar i pregunta a
letesemblea ei caminen be.
(L'Assemblea li assegura que si
que saben caminar.)
Diu que els politice que dirigiera l'antiga Mancomunitat
volien estar molt alleinvats de
l'Estat, però que a cada crisi
corrien a Madrid a veure si pese
caven algunos earteres . (Exclamacions i mostees d'aprovacide
Torna a sortir alió de l'Estat
(Entre l'Estat, de l'oficialitat
deis Mole, la sobirania i la integritat, etc., i la influencia de
l'estada d'En Benavente a Barcelona fins li fa parlar dels "in.'
teressos creats".
Diu que a la Mancomunitat
vella els governs &ene li dei-4
VI ven fer amb tot "mangas t'
capirotes", i afirma que ella do.::
nnran l'exemple a totes les:
classes socials de Calaiunya e
de fora, sense temer les diatrtat
bes de la "petita premsa", coral
ja s'ha dit.
Assegura que si no estessie
convençuts de tenir al seu cos -.é
tat la majorin de Catalunya. no
romandrien ni un moment més•
als seus illocs. (Aplaudiments.)'
El senyor aangenle demana
un vot de graciet..Ver al Coad
sell permanent.
El senior Tratad, president
de la Diputen-id dec Lleyda, no
valls parlar en aquesta ocasió,,
però tanmateix ho la per felicitar el Consell i el d'aró de Vi.,,
ver. Demana que ea ,resolut
esos!..desl'amenaça deis pr,ok
tituits, i que, i e i.. ellt
Ilengua se li nusa4 el' sdayor'
Trabal s'interrotnp a si matellt,
per demanar a l'Assemblea per-t
mis per continuar el sets dls.:,
mira en ratee, en la qual llengua II ser" rnds Mil' d'expres.
ser-se.
.
El senyor tala li asurar«
que les ~Hato ea poden dirt
Balotes les Receles.
El senyor Timbal, ea, cate"

acaba demente% la settdateklak de l'Asamblea.

senyer Mi%
el profanar my« Oick
atipla la lastbaola, is*11111.
bate.

:en=

'

tliesbatibfre

elOinlest
*90 1

"Oil% dietista'''.
feociAT DE PRESIDEN-

r•

W. CONSELL I INTERESSOS

PENERALS
llegeix el dictamen aren11011101, la supressió del bogo.....edet de Presidencia, Consell i
interesaos generals. el qual essenyor
teva a Arree
re&
y
212. .Torraa demana

l'expeffi t 'de cremita d'arete«
Negociat . S'eleva contra la

"yernocracia" i sentim a aquest
tliputat Iliberal-dinistic comparar el senyor Puig i Cadafalch
al senyor Montero Ros.
El bar6 de Ill yer i el marques
de ~Me emanen la paraula
a l'hora i es disputen l'honor
de deixar _parlar erireer l'un a
l'altre. FinahnenUperla el mar-

' ques de Cebases.

Demana ciutadania 1 e4evaeid
tte mires. Afirma que són diversos els diputats que, com
ell, voten que el Consell ele
convenci lluny de sectarismes
politice. No vol deixar eubsts• ir l'equfvoc que a da nova Mancomunitat hl ha un partit politic que Hulla contra un altre
partit que n'ha sortit.
E/ bar6 de Vivir diu que senhe el requerirnent del senyor
torras, no haurla dit un mol
sobre aquest dictamen. Tenmetelx n'explica la creació i actuad& Negint àdhuc els treballa del senyor Cunill desenrotilats a les oposicions,
lambé parla de "yernocracia".
El senyor Sala el qual els
mostres lectora slueuran adonat que intervé a tots els debate, com es el seu dret i el
ecu deure dona t el seu alt erestigi, la aova facilitat d'expresIii6 1 ele -oportuna conceptes que
siempre desenrotlla, afegeix a
les peona exposades pel bar6 de
Vive r per suprimir l'esmentat
rlegociat, la de que no sap quiha era la missió del senyor
la Mancomunitat. Assegura que a la Mancomulaitat 3 lo hi ha cap
partit polftic sin() solament ad-

ministradora.
Torna a parlar de la 'apetita

premsa" que els combat, i denana, luz 1 taqufgrafos",
més ni menys que En alaura.
Empenya la seva paraula de
salvar la Mancomunitat, que
anava a la "bancarrota".
Ele senyors diputats aplaudeixen, i se sent un crit de
"'Viva nuestro presidente!..."
que ningii no contesta.
El senyor Torras, que ro s'a-conforma amb la Mea que li
ha donat el marques de Gabanes, diu que aquf tothom forma part d'un partit pnlftie. Diu
que no hl ha a Catalunya sind
dos partits politice, el regionalista. que no ha tingut la goeadia de proclamar-se separa
el deis bons patriotes -ti.1
la U. M. N.
El marques de Marisma° interromp l'orador, demanant-li
que no confiara parlant de no'f(ice, sind que es limIti a discutir el dictamen.
El senyor Torras (1111 que se
l'ha fet objecte d'una acuartela
de la qual s'ha de defensar.
El senyor marques de %bastee explica les seves l'Anulen
1 Eincident es ddna per acabat.
1TRANSFERENCIES DE CREDIT
S'aprova el dictamen de les
transferències do aredit acordades pel Consell.
UN VOT DE GOACIES
Acabada l'ordre del die. -es

Regida una proposició comedint un vot de gràcies al senyor

sala i als consellers per ilur
gestió des de la constituct6 de
la Mancomunita t ^
Es aprrovada aquesta primera part de la proposició i pasea
a la Comlest6 la resta de la
proposició autoritzant el Consell per dur a cap les gestione,
neceesitriee pel conveni amb el
Banc d'Espanya per al pr4stec
de 10.000,000 avalat per l'Esdat, i entenent que la pròrroga
‚del pressupost de la MancomunitaLlisIlteng u i per les partf'des frullapensables 'autoritzant
el Consell par suprimir-les o
minvar-les.
APROVAGTO DE LA MEMORIA
DEL CONSELL
Es Ileigelx la nieta deis dien_
teta que formen la Comissió
que ha d'examinar la Membrta
del Consel.
El senyor Torras gol que el
aleteare de-In Comissió es faelliti' erfal . tils diputats, per no
cutre en els vicie de l'antiga
Mancomunitat.
El marquba de imarlana•
assegura que tot es fartt a la

Ilurn del dia.
Perb el senyor Traba', borne
prtictle, diu que aqui tothom
teto d'aeord, 1 demana que la
• memerie s'aprovi per aclamad&
s

(»date splaudetzen

Bookbria be amerada.

1

les 1

de terxaras a lauro tan aeat Acaba
pregant-tos que permite de
poder acabar l'AtseemMea • la
aculó de deroh.
Tot t'ego« al senyor marimba
de Marianas obceca la sebe):
Dem. a lea qqatre, continuar& t'Assemblea.
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EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, PARLANT DEL CAS UNAMUNO• HA
DIT A 18 PERIODISTES QUE AQUEST SENYOR ES UN FRESC—NO SAP
SI AMB/CULTURA HEL.LENICA—MES BALADRER QUE SAVI, SEGURAMENT. TAMBE HA IfIT EL DICTADOR QUE A ESPANYA, Á MES DE LES
HURDES, SON MOLTES LES REGIONS QUE ES TROBEN EN ESTAT
SEMISALy ATG E

l'antiga
Mancomunitat de
"EL IMPARCIAL" CREU QUE LA DISPOSICIO SOBRE L'EXPORTACIO DE
Cataluny a
L'obra de

VISITA A LA REGIO DEL CINCA, QUE FOU ENVAIDA PER LA
LLAGOSTA
La interveneit, de la Mancomunitat
de Catalunya en la IMíta contra la

llagaste, miquicant els seas Serveis
Tècnics d'Agricultura, va éster suficitas, ara fa un any. per alliberar del
devastador flagell a tes comarques de
l'esquerra del Cinca i va tornar la
tranquillitar a les terres lleydatanes

fronterercs arab Osca.
Pea aixi com a l'esquerra del Cinca es treSallä intensar:wat no sols per
part de la Mancomunitat i del Servei
Agronómk Nacional en representació
de l'Estat, sine', cal dir-ho també, per
part de tothom, en les quals, gràcies a
daven dilatades regions, refugi perenne del flagell, en les quals grietee a
la poca densitat de la població, la lluita
va éster insuficient.
Era de témer, dones, q ue en venir
l'epoca de la invasió nombrosos volt
travessessin el riu i vinguessim a depositar la seva maleida llavor en les

terres properes a Catalunya.
La Mancomunitat catalana, amatent

a defensar els interesaos de la nostra
agricultura, acordà aquest any prosse•
guir la lluita contra tan perjudicial
insecte, concedint amples poden' al sena= Adolf Serra. nou conseller d'Agricultura, el Gual desitjä cerciorar-se
pels seus propis ulls de restat actual
del flagell per tal de si era necessari
surtir altra volta en defensa de les
terres lkydatanes
Amb aquesta finalitat. el darrer divendres va sortir restnentat senyor en
companyia del senyor Raventók director dels Serveis Tècnica d'Agricultura,
i del senyor J. Soler i Coll, cap del
Servei de Terra Campa, per girar una
inspeceid informativa T'eh nobles de
la vorera esquerra del Cinca. indicant
a continuaci6 les persones amb
s'entrevistaren. i a ramabilitat de lea
quals deuen les dades recollides:
A RinHar. amb el senyor Angel
Sins. ajudant del Servei Agronómic
d'Osca: a Esplin. amb el senyor Ridagales. secretad de l'Ajuntament; a
la finca Peaarroya. amb l'administrador; a Alhalate, amb cl senyor alcalde; a Binaced. an:b el secretad de
l'Ajuntament; a Alfantaga, arel) diversos propietaria; a Pueyn de Santa
Creu. amb el secretad de l'Ajuntament: a Monea, amb el senyor Laguna; a Bellver de Canea, amb l'alcalde: a Oso. ami) el senyor Mora,
president de la Junta local de flagells
del cama: 5 Almudafar. 2,mb ralcalde: a Zaiadin. amb senydr Anteni
Sassot i el president de la Junta local;
a Fraga. amb el delegat governatiu.
amb raicalde senyor Martínez i arnh el
president de la Junta senyor
Cruclles. i finalment a Alearas, amb
l'alcalde.
Arreu les noves rebudes no han pogut éster mIs afalagadores. car la desaparició de la Itagnsta ha cstat total.
com arreu també serven un gran record de l'ajut cf icac de la Mancornanítat. havent esdevingut general h ferma la confiança en els tractament arsenicals per e l la recomanats.
En la resta de la provincia d'Osca
Jet cose pre,enten un caire tan
5nri6s. car encara retten alguns focas
d'importäncia a Ontiikna. Pomar de
Cinea. Alcolea i Sariiiena. can ho indiquen les següents dales oficials facilitades per la Secció d'Osa del Ser:
vei Agronemie Nacional:
S'en-fide
Termes municipal:

envaida

•

Aarati de tinca . .
Ballobar
Candasnos

CastclIflorite
CastejOn de Moncgros. .
El Tormillo

Fraga
Lanaja
Ontieena

ncts.

5
7
49
2
8

3

78
135
Pallaruela de Moncgros . 13
90
Pomar de Cinca . .
6o
Santa Lecitu
.. 205
Sariftena
Selgua i Conchel . . . 67
Sena
4

Villanueva de Sigma . . 48
Total. . . 893 beta.
Mentre l'an y passat h superficie total infectada a la provincia d'Osca era
de 5,oco hecteries, aquest any escasa-mea arriben a quo, i rintensitat de la

posta, segase sembla eme mi, petita.

neennennrove......,
EL TEXT DESTINAT A

la

AQUESTA PAGINA

•rn1214 D2 Le 1134810
Asede &do ta el resma
Tonta e °olio4,

el *UD- PHI tes s jä e

BA PASSAT PER

LA MONEDA PRODUIRA RESULTATS POC APRECIABLES, CAR L'EXPORTACIO DE LA MONEDA ES POT SUBSTITUIR AMII LA DEL cREDIT, I
CADA ESTRANGER QUE ENVIA UNA MERCADERIA ES FA AMO D'UNA
QUANTITAT DE PESSETES EQUIVALENT A LA VALOR DE LA MERCADERIA

DESPATX I irtsirts
Madrid, so — A Guerra han desrasgas amb el president els sota-secretaria de Governació, Hisenda i
Forme.
El marques d'Estella ha rebut després en audiencia duc de Veragua, el director d'Hisenda de la Mancomunitat i el bata', de Sahagun.
El sots-secretari del ministeri del
Treball ha donas compte al president de la visita que ha fet aquest
mala al Palau amb la Junta del Comere Espanyol a Ultramar, remetent
al sobirä una medalla d'or com a
fundador de l'entitat
Aquesta tarda visitaren el president el comte de Colombí i el senyor

Pere M. Usuta.
El marques d'Estella sopará aquesta nit al Palace Hotel anib eta comissionats portugueses.

La signatura regia
CONCESSIONS
1 RECOMPENSES

Madrid, ao.—A la Presidencia han
facilitat aquesta tarda la següent signatura:
De Guerra.—Disposant que el general de brigada en situació de primera reserva. senyor Lleó Sana i
Peray, passi a la segona reserva per
haver complert redes reglamentària.
Concedit la gran creu de Sant
licrmene gild al general de brigada
en situació de scgona reserva, senyor
Josep Herreros i de Rider.
Autoritzant que per l'arxiu facultatiu del Museu d'Artilleria s'adquireixin de la soeietat Hoteldriss i C.,
de Saint Denis (França), 6o fusells
ametralladores model Hotchkiss, de
set millimetres.
Proposant els coronels d'artilleria
senyor Lluís Maceres per al cärrec
de director de la fäbrica de pólvora
de Märcia, i senyor Manuel Arjona
Fentändez per al comandament del
quart regiment d'artilleria lleugera.
Idem l'adquisició, mitjançant concurs palie, d'un o mis edificis per
installar les oficines de la Delegació
d'Hisenda de Barcelona.
De ' Marina.—Proposta de recompensa al comandant d'artilleria de
l'armada, senyor Gabriel Mourente,
per haver exercit arrees de caràcter industrial i de professorat.
klein de ídem al tinent coronel
dartilleria de l'Armada, senyor Eugen' Slarifias i Gallego, per Ideen
ídem.
Idern al comanamcnt del canoner
"Laya" a favor del capità de fragata senyor Manuel García Diez.
De Foment. — Derlarant jubilat,
ansb el sou que per classificació
correspongui. l'inspector del Cos
d'Enginyers de Monta, president del
Consell Forestal, senyor Ferran Salazar i López.
Idem jubilant per impossibilitat fisica l'enginyer cap de primera classe
del Cos d'Agrónoma, senyor Pene
Huguet de Resaire.
litem per idem renginyer de primera classe del Cos d'Agrònoms, senyor Antoni Pascual Ruiz López.
EL DESPATX AMB EL REI
AUDIENCIES
Madrid, 20.—El general Primo de
Rivera ha despatxat amb el ni.
Després el monarca ha rebut en
audiencia els marquesos de Cortina
i Cayo del Rey, aquest acompanyat
del seu
el rector de la Universitat de Barcelona,. senyor Martinez
Vargas; el senyor Salvador Guardiola, i el senyor Angel Menglano.

Manitestacions del general
Primo de Rivera
EL CAS UNAMUNO :: LA CI-

VILITZACIO A ESPANYA

Madrid, 20.—Després de les
sis de la tarda ha arribat a la
presidencia el general Primo
de Rivera, que conversà amb
nombrosos periodistes.
— No pasea res de particular—ele ha dit.—Que poca
periòdics han puhlicat el telegramas que el le cent espanyols
de Santa Fe, en nom d'altres
30,000, envlaven per protestar
de la campanya a favor de Unamuno 1 en el qual s'an1mava
al Direetnri per perseverar en
la seva conducta, 1 aquest telegrama era quelcom d'interès
nacional, perque demostra que
el concepte de la Intellectualltat d'Unamuno a Amelo& no de
el que pretenen alguno, 1 que
no co n fonen un baladrer amb
un savl.
Despida, caneant de conversa, ha dlt que dome ea lleglr&.
a la •Oseeta" un deeret Sobre
Las Bordes, it leal s'amar&

rar teegons m'han dit alguns
delegats, sdn ~tes les regions
on no hi ha camina ni habitacions. on es vio en forma somisalvatge. en Famistaneament
es la forma normal de viure i
Oil Eanatfabetisine 6s corrent.
Per son, no serem nosaltres
ele encarregats d'escomiere
aquesta obra de veritable regeneració nacional, car ei ho féssim tindetem tema per mes do
deu anys.
Un periodista li ha dit que
encara hi manca temps per als
cinc anys, i oll ha respost quo
quatre i mig.
Despide ha repres la conversa sobre el tema Unamuno.
Ha afegit: Aquest telegrama
dels espanyols de Rosario de
Santa Fe l'haurien hagut de
publicar iota els periòdics, perque qualsevol que sigui la seva opinió sobre el cas, no td
res que veure amb el fet que
30,000 espanyols no s'adltereixin a la campanya, cense fonament, que es fa a l'estranger.
que estar' convençuts que FUnamuno no es el que diuen. Ja
se'l va coneixent, però, i saben
que Unamuno no es sind un
frese, no sé si amb cultura
hellenica; aquestra pera, no li
china dret a dir disbarats. Ray era vist el que va dient per
acf en enhieles i cartee que durant el seu exili no pensa pagar
cap despesa, i que les hi pagaran des autoritats. apellant a
rifes, subscripcions i nitres
alejarte. Li he dit que lingui
compte i que no es cregui quo
el eCLI pretengut saber Ii doni
impunitat, perque tan prompte
com se surti de la hei es procedir3 contra en. •

"El Imparcial" troba ineticac la disposició sobre l'exportació de la moneda
Madrid, 20. — "El Imparcial" creu que una disposició
com fa donada sobre l'exportacid de la moneda produiria resultats poc apreciables, car no
n'hi ha prou arnb tocar nomas
un factor del problema.
L'exportació de la moneda
pot substituir-so amb la del
crèdit, operant sense moneda,
cotitzant-se paraules i xifres
que tenen la matelxa valor I
regulen des transaccions dele
mereals amb la mateixa eficàcia que si fos moneda.

Creu que el General batirla
de fer Cl que fan França i Balgica, es a dir, crear un control
de les operacions tetes als
Banca amb la moneda estrangera, car aquesta informada li
serviria per orientar-lo. Es
clan afegeix — que hi ha
una aura exportació de moneda
nominal i avalada que produeix
els mateixos efectos i es la importació de mercaderies sense
la contrapartida d'una exportacid de quantin semblant.
Cada estranger que trametl
un embalum o una caixa de generes, es fa amo d'una quantitat de pessetes equivalent a la
valor de la mercaderia.
totes les dispoeicione que adopti el Directori militar no podran impedir que )'exportador
ianqui o l'anglès acudeixi a la
floree de Nova York a vendre
les pessetes que ha adquirit n
crinvi d'aquestes Mercaderies 1
aquesta venda de pessetes a la
Corsa estrangera de el que
realment es cotitzaria amb

Iliurament.
Cal, dones, arribar a un remei en aquests aspectos del
conde problema, 1 pensar nonul o que la moneda As la representada i compensació de la
riquesa nacional, i un mitjà ordena( de regular la produceid 1
el trhfec de iota els ciutadane.
En el trànsit a que ha portal Fespeculacid 1 l'agi s'ha de
fer tot el possibtle 1 necessari
perque la pesseta lIngui
de la nació la plena forra liberal/lila 1 que lea operacions
l'Intercanvi no repercuteinn en
e)» negocia dele partieulars en
el pret.' de les mercaderies 1 en
les ootitsaelens del treball.
Cal, dones, prendre una altra

orientaeld.
El que sed la reforma
de la bevona olvisnYangs

• Madrid, te. — 721 Debate"
,CENSUltApublem una entrarla& amb upa
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da del dult pasea at Gimen)!
d'Instrucció Pública — pronablement algun conseller — en
la qual entrevista aquest senyor
&mis la noticia d'haver-se ja

emes dictamen per lall centre
la reforma de la segona cosenyança.
D'aquest dictamen en déme
següents detalla:
l'hidra set anys, dividits en
dos gnups, el camat de quatre
anys i l'especial, en tres, subdividits en les seccions de Lletre i Ciancie. L'eria t de l'alumne estarh compresa entre els 10
i els 17 anys complete. No es
formula cap pla d'estudie ni
distinei6 d'assignatures en els
cursos. S'assenyalen les matarles que han de comprendre les
ensenyances i es donen les normes pel sop desenrotllament
gradual i progressiu. Les malaries sana- 1,171mm i Literatura
eepanyoles; Matemäti ques.
Mengua Ilatina, Ciancies Tratarais, ftsiques i qutmiques, Pstcologia, Drel, Geografie i Hisfaria. Llengua francesa. Iteligid i Dibuix . Llengua grega,
Llengües <inglesa i alemanya.
El nombre d'horca setmanal oseillarà entre 19 i .23 en el perlade comía i ile20 a 25 en el perlode especial . Eis alumnes pas-

earan lanares en un tribunal

format per mestres nacionals i
professors de l'Insti tut . Bis
alumnos oficials no celaran
radiante a cap prova. només
ringra, i en el primer mes de
classe els professors veuran
coro catan. Tampoc pasearan
rap examen durant els selle estudie, havent- n'hi proa per pasear d'un cure a l'altre i d'un
perfode al següent amb el 3111
del professor. En acabar el bat_
tillerat, provaran la aova suficiancia davant d'un tribunal
formal per catedraties de la
Universitat i de l'Institut. Se
sttprimeix cl cure preparatori
de Facultat. Es ;coposa /a
°reacia d'un batxillerat politècnic que serveixi de preparada

per a Pinares a les escotes especials. Les alances es dividiran en secciona de 30 alumnes
i allí un n'hi hagi mas de 100
per (m'e es r.rearä un Institut
auxiliar. Es crean Instituts per
a la dona, en els quals serä
substituit el professoral meseta( pel femenf.
LA UNTO MILITAR FRANCOESPANYOLA AL MARROC

Madrid, 20.—"El Liberal" segueix
demanant que es faci la unió militar
franco-espanyola al nord del Marroc,
i discrepa del criteri sustentas pel
prcsident del Directori a un redactor
del "Daily Mail", puix per arribar
a resultats eficaços no s'ha d'esperar
la pacificació d'.Altincemas i Gomara, essent preferible abans aquesta
und, la qual seda el trämt previ necessari per arribar a pacificar aquests
territoris.
DONATIU
DEL BANC D'ESPANYA
Madrid, zo.—A la reunió que celebrä er-Consell general del Sane d'Espanya acord& celebrar el cinquantenari de la seva fundació, i concedir,
entre altres, un donatiu de to,000
pessetes per al Congrés Nacional
d'Educació Católica.
APAT
Madrid, 20. — L'agre g at de l'Ambaixada nord-americana a Madrid,
coronel Hodges, ha obscquit amb un
banquet l'agregat espanyol a l'Ambaixada de Washington, comandant
senyor Casajós.
Han assistit a raen diversos generals d'Estat Mejor.
MR. CHAMBERLAIN
Madrid. 20. — Procedent de París
ha arribat a Madrid el potaje angla
Mr. Chamberlain.
Ha estat rebut a l'estaca', per la
seva esposa, la qual es trobava ja a
Madrid; l'ambaixador anglea i el personal de l'Ambaixada.
S'estat j a a l'Hotel Rita.
La colònia :inglesa prepara diversos actes a honor seu.
UNA COMISSIO AL PALAU
Madrid, 20. Una comissió del
Coartes de) Comen

d'Ultramar ha

visitat avui al Rei per Iliurarei la
medalla commernorativa del Constes
d'Ultramar, i donar-li compte de les

res:duelo:u de la dita imemblea.

LA TINTA
Madrid, ZO. — A rejuntament, el :mayor Atiene, ha denuneist que al oollegi de Noel,*
Dona de la Paloma neo ii-

edite reep011soballbatir.
Va lettlaikha dit que, ni, bl--ba,
r eas per desasnar reeponsobilltat. car sisan ;yes toles lea mentir«.
ESCULTURA
Madrid, 20. — L'escultor senyor Miguel Blay ha ~bel un
admirable Crist, ea -fusta, de lamany natural 1 modelat en ivori, per a,-resglésla del Sagrat
Cor de Jesús, de Gijón.
NO ESTAVEN BE A LA
DISPESA
Valencia, 20. — De la presa
d'Alcira, aprofitant una distracció dels guardes, s'han fugat dos presos anomenats Josep Pastor 1 Rafe! Martfnez.
La guárdia civil que ha perseguit Sis fugitius, ha aconsegua agafar al Josep Pastor,
amagat entre les branques d'un
•

taronger.
L'INS'PITUT le LA DONA

QUE TREBALLA A BILBAO
Bilbao, 20. — L'alcalde ha
manifestat als periodistes que
el director de la Caixa de. Pensione de Barcelona, senyor
ragas, Ji havia adreçat un telegrama agraint la invitada) per
assistir a da inauguració de
l'Institut de la Dona que Troto-ella.
EL CONSELL SUPERIOR DE
FERROCARRILS
Madrid, 20.—El Consell Superior
Ferroviati, en la seva reunió d'avni,
ha discuta la base setena, que es refereix en la seva primera part a l'or
-ganitzcó
del Consell Superior.
Com que aquesta organització ha esset donada ja pel Govern ca el Reial
&ere de criáCió de l'esmentat organisme, no els ha semblat nccessari als
consellers un rvamen d'aquesta organització.
Els usuaria mercantils, industrials i
minaires i els representants de les empresea han presentas esmenes respecte
de l'actual organització, esmenes que
han estat defensades pels senyors Boix
i González. Han estat acceptades amb
Ileugeres modificacions.
LA RELINIO DEL DIRECTORI
Madrid, 20. — A un quart
cinc minuts de nou s'ha acabat
el Consell del Directora El general

Primo de Rivera ha su-

paimit les audiències. La referència del Consell, avui, l'ha
donada el tinent coronel Pene
Rico, i a l'Oficina d'Informacia
de la Premsa, Ha informat
afers de Finances i Estat—ha
dit—els sots-secretaris

21‘'--

selee sa
esrtrzt /t
den
r
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quedas del Oler, el gove
ha multat amb 500 pesarle
dos '4074, 1 amb Ud e a
set.
LES DISPOSICIONS
• GACETA " D'AVUT
Madrid, ao. — La "Gaceta' se
blica
DeGuerra.—Reial
:
ondee circular

disposant que s'efectui subhasts.
blic paer a l'adjudicació de lb mr,
ros sanitaria anda Ilurs utillatges.
D'Instrucció pública.—Reial ordre
aprovant el quadro comprensia de
la muntitat que correspon a cada
Escola de Veterinäria per a indem ,
nitzacions als directoors, secretad'
i auxiliara numeraria per la supremio
dcha e drFeotained'netica
.—mReenia. ordre dedl.
rant amortitzades les places que s'ah
diquen per vacants en el cos de me,
deria forestal esdevingudes des del
dia 15 de gener del corrent.
D'Estat.—Anuuciant que la "Ge„
ceta Ofical" del reialme
publicat un decret-Ilei sobre roble
gació de marcar amb puax6 les al„
mes de loe porttätils.
També publica la "Gaceta" la re.
tac% de vacants de Registres de h
Propietat que s'han de proveir, en h
qual figuren les de Berga i
franca del Pendics, corresponents al
torn d'antiguitat.
Autoritzant el ministre de Fomem
per celebrar la subhasta de les obres
de terminada, del port de &ara.
Idem ideas per adquirir pel sistema de concia un pont de grua
m6bil pter al port d'Alacant.
Idem idem per formular noj
contracte d'arrendament arnb el pro.
pietari de la casa on estan
des les oiicines del Canal de Castilla i canalització del Manzanares.
Aprovant la conccssi ¿jefa a la
societat anónima Tramvies Electrice
de Granada d'un ferrocarril secundad sense garantia d'interès d'Alendin a Durcal, en resmentada provincia.
De la Presidència.—Autoritzant la
formada Tara de termini deis eanedients per a ingrés a invlids Id
caporal de l'Armada Manuel Carnaza
i de rartiller de mar de primera
classe Daniel Niebla. De Governacid.—Amphant la facultat del Rcial Patrimoni de la
Hurdes.
Del Treball.—Nomenant consellne
electius del Consell del Servei Estadistic els senyors que s'esmenten.
Disposant que cessin en el carne
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tionammPunimanunuimommormoczomemmoof
quells departaments, aprovantse'n diversos. Després ha fixat
el pla de treball per a la setmana que ve, que sera exlen-

CONFERENCIA D'EN FARRA
RIEAS

Madrid, 20.—Aquesta tarda,
a la Casa del Pololc. el publicista senyor Fabra }libas ha
donat una conferència sobre el
lema "El laborismo a Espanya". Ei ha assistit una zzombrosa concurrencia obrera.
Ila explicat qua cosa es el
laborisme anglas. i que ha
triomfat grades a la unió. Te
collegis per a regidors, per a
diputats; collegis d'obrers amb
25,000 alumnes. Despres ha
explicat el que es podria fer a
Espanya, seguint el seu exemple, car entre Espanya i Angla(erra hi ha una semblança; es
mes, en el terreny de relativita t la classe obrera espanyola
estä en millor situació que
l'anglesa. A Espanya no la han
partas que ostentin degudament el nom de "lliberals",
nomes la Unid General de Treballadors, que compte amb
300,000 associats i altres organismes obrera, que abracen
mes de cinc milions d'espanyols. Cal que la Unid General
de Treballadors cerqui la unid
de tole els obrera, i tots junte
es pot fer com a Anglaterra.

DEL CRIM PASSIONAL
Madrid, 20.—A les cinc de da
tarda ala conetituit a l'església de Sant eGnIs el jutge del
diatricle del Centre, i ainh teta
detenci6 ala fet la reconstruc
ó del suceda, prenguent-se-ci
noves declaracions a la florista, al sacristä 1 a la criada que
acompanyava a Purificada.
També ha declarat una venedora de diaria. A lea sis ha
aeabat la diligencia.
CONFERENCIA DEL DOCTOR

PITTALUC4A
Madrid, 20. — El doctor Pit-,
tahura ha donat 'Una conferencie al saló d'actes de la Retal
....*eadentia , de Medicina, diaaertala- sobre el palludiame. lia
erpotat les abete causes, les
diverges etapas per IN guate

de consellrs del Consell de/ Servei
Estadistie, els senyors que s'esmenten.
ldem al càrrec superior innehat
per mèrits de catnpanya els comandants d'Estat Major senyor Lluís Ramírez i Ramírez, d'infanteria: senyor
Joan de Lisien s i senyor Benigne Fieher, de cavalleria; senyor Manad
Alcázar Leal i l'alferes d'infanteria,
avui tinent, senyor Manuel Negron las
Cuevas.
Idem per a la tren ilorejada de Sant
Ferran, el comandant diniaateria,
mort, senyor Jacint Jaquctot.
Irían per a la medara de sofriments
per la pátria, pensionada, a un capi
i sis tincnts d'infantería, una dc
vilera, un altre dartilleria i un oficial more.
Idem per al arree de director del
dipäsit de la Guerra i cap de la Brigada Obrera i Topográfica dEstat
Major, cl coronel del dit cos seryor
Raí ael Cuello i Oiivn, carate de Coe.
110 de Portugal.
Idem per al camandaraent del regí
nunt de Ilancers dc borbó, quart
cavalIcria, el coronel de la dita arma
senyor Joan Esteban Valentin.
ELS MILITARS PORTUGUESOS
Madrid, 20.—A l'Hotel Palace iba
cclebrat l'äpat de comiat als militare
futbolistes portuguesos.
Després de parlar el cònsol de
Portugal, el general Primo de Rivere ha dit que l'alegria deis primero
moments té ara la tristesa del comiat. N'hi ha moltes de coses que
uneixen cls pobles entre nosaltres:
es el mateix ritt Tajo, que naixent a
les nostres muntanyes desemboca 5
la mar en terra portuguesa. Políticament, per racció deis homes, son'
dos pobles distints, pera per la nostra änima i la nostra història som
un de sol. En enser saludat aquests
dies, pels carrera, pela soldats poroguetos, tan marcials, he cregut (lee
pertanyien a la guarnició de Madrid:
fins a tal punt són el mateix.
El Govern d'Espan y a desit j a que
el que ha dit el ministre de Portietal

sigui un fet ben aviat
Ha acabat saledant l'Exercit
Portugal, per mediació del eap m
l'expedieid, i a/ president de la Sr
piegIca i al noble portuguis per 0:40
duele del ministre allí present.
L'arqueara ha motas
Pervesaéa, pm ha estas oit a Po
per tete eh ambeeste.,
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¡SETA BARCELONINA
Benet, abat i fundaSanta
r; Ciril, bisbe; Santa Fabiola, noble
aúa.
o

NOTA NECROLOGICA •
TERRAMENTS PER .1V1.11
MATI
Antänia de Viver de Xaremir, de
anys, del carrer Nou de Sant
ancesc, número 27, al cementiri
. t 1l. A les nou.
Xaviera Bayona Pey, de 60 anys,
carrer de València, 325, al ce'tiri Nou. A les den.
Rcsa Vergis Bartoll, de 3 anys,
ti carrer de Rogent, 26, al temenSant Andreu. A les vuit.
:
Ignäsia Llansä, de 30 anys, del
-arr de l'Hospital, 111, al cemenNon.

Josep Astol Forras, de 10 dies, del
-rer de Villajoyosa, 1 7, al cernenri Nou. A dos quarts de deu.
Jaan Declbs Llori, de 82 anys ca, del carrer a la Diputad& 322,
cementiri Vell. A dos quarts
Z9.

Raimunda lavé Braquer, de 62
e., vídua, del passatge Mercader,
mero 4, al cernentiri Nou. A les

Francesc Arnau Catalan, de 56
casat, dcl correr de la Igual:, 155, al cementi dc Sant Andreu.
A les vuit.
Antònia Estapé. Rusiñol, de 42
casada, de l'Asa del Pare al
cementiri de Les Corts. A les vuit.
Rosa Buaraderes Canonja, de 68
rays, casada, del carrer de Sant Raid. 12, al cementiri Nou. A les vuit.
Teresa Aparició Mañea, (le 65 anys
rius, del carrer d'En Mons& 36, al
remeatiri Nou. A les nou.
Magi 011er Bargall6, de 33 anys,
na'., del can-cc Consell de Cent,
„unievo 613, al cementiri de Sant
da ecu. A les den.
Fermi Fernändez Motat, de 56
zrys,. casal, del carrer de Malenti--rt, 1, al cementiri Nou. A les
¿ea.

TARDA
Josep d'Onís de Farrero, de 68
del correr de la Diputació 303,
al cementiri Non. A les tres.
Elvira Pou Torras, de 79 anys, del
mecer Banys Nous, 16, al cementiri
Vil. A les tres.
Fcre Castellà Nonell, de 63 anys,
Ial carrer de Viladomat, 171, al ceaantil9 Nou. A dos quarts de qua:re.

Rastton Camas Font, de 6o nys,
¿el carrer de Córcega, 398, al
Nou. A dos quarts de qua.

Anfibia Bolaiii Vicens, de

82

,aya, del carrer de Canteras, 56, al
rementiri Neu. A les tres.
Joan Vienet Esteve, de 2 anys,
del Arc del Teatre, 53, al cementiri
Non. A les dues.

Joana Godoy Romeva, de 65 anys,
dc la Avinguda República Argentina, 229; al cernentiri de Sant Gercasi, A dos quarts de quatre.
Joaquim Alemany Moltó, de 36
anys, del carrer de Sant Paciä, 12,
ii ccznentiri Nou. A les dues.
Francisca Mas Montaner, de 2
Lys, del carrer <le Sant Gil, 14, al
ccmentiri Nou. A les quatre.
FUNERALS
N'Antera Betlla i Tornas, vidu en
pritneres núpcies de Na Rcaer Llopan i Piqué. Mori el dia 9 de febrer.
Lema, a dos quarts d'onze, a Sant
Pece de /es Fuelles.
Ea Joaquim de Sentmenat Patiño
Despujol i Osorio. Mora cl dia 12
del corrent. Lema, a dos guarra
caaze, a San: Franr.-..,-c de Paula.
Na Ignäsia Pla i Batiata. Morí el
9 del cerreta. D 'emú, a dos quarts
d'anze, a jesús, de Gracia.
Na Assurapció Ventalle, i Nogués,
viatia d'En Valentí Via i Via. ßfori
al Cia 16 del current. Den:ä, de deu
aatze, misses a la Merca.
En Mareen Aviiió i Bayo. Morí
el dia in del .corrent. Denla, a les
eia, a la Bonanova.
TI:INSTES ANGLESOS
Ahir, dijoue, a les deu, arri-

pos, s'ha vIngut a destobrir
que aquel' intent d'estafa no
era sind la reproducei6 d'altres
"cope" donats anterlorment en
complicitat amb alguns empleats del Cos de Telägrafs. De
creure al Campos, s'hauria ja
estatal la bella xifra de 100.000
pe sset e s.
A conseqüència de les declaracions del Campos, va ésser
lambe detingui i restà incomunicat, l'empleat Manuel Farrices, el qual nega en absolut

la seva intervenció en el fet de
referencia, ni la comp tlicitat de
què se l'acusa.
Posteriorment varen ésser
detinguts altres tres empleats
de Talaerafs i una dona, peeb
el jutge deeid convence's que
ni la dona, ni doe d'aquells detinguts hi lenien res que veu.
re . rar ordenà Inc
! alliberament
a les peques hores. En cenel
va cretar el processament de
Julià tacaea Lueera, ele ha
ingressat a la presó.
Si be el sumari es porta amb
gran reeerva, sembla quo
aquest afer està cridat a donar
malt de joc i que seran torea
els empleats de TeUtgrars quo
halaran d'anar a declarar, motea pel qual, creiem que es preferible esperar-ne l'epileg abans
de donar noms de pressumpte,
respensables i que després pot
resultar que res hi tenen que
veu ro.
UN EXIT SENSE PRECEDENTS l'ha obtingut el Hilare
"La Meseta de las Naciones".

. 50 pessetes.

3

LA U1113ANITZACIO DE LES

RA MATES
En virtut de l'acord pres per
l'Ajuntament, de recórrer a un
P lebiscit entre les societats de
Barcelona per decidir la mane.
na com han de quedar les Rambles (tal com estan o convere
lides en boulevard), la Secietat
de Ciències Naturals de Barcelona "Club Muntanyenc", prega
als seus socia que vagin a dipeseta. el vol al local soga!,
cerrar de la Princesa, número 1 i, primer, de sis a deu, fine
al die 27.
7-

no dejares sorprende
con perapocos
NOMORES
EXT9A NJEF1OS
pera sólo
cobrz r mes caro. r
Loe Water-eloiel s de
más duraci,la o Iligione.
de garantía elbsolulo,
que U .1 16 cuarteen. sea
de FabetentoSn Espaiiolek
re pl a .a!'2!.$,ZeITI°1:1;
itb
o ..LECIA"y so bel
han dp vente en
todas Ir prinelpa.
les ceses del reino
eta Hapaila.'

Fabriude: F. safigreracytIonig,
FLEQUERS MULTATS
Continuant les inspeccione a
les flequers per tal de comprovar si es eompleix el reglament
del treball nocturna, ahir l'oren
multats altres guatee patrona
flequers, amb 100 peses:tes.
--PER QUE SAMA LA PESSETA? 113 sabreu Vegintt "La Miseria de las Naelenea",,
Al local social de l'Aplec
colar del "Club Mantaarlic"
Mea-ele/tse, 14, primer, se ces
leeraria dijous, dia 20, a les ,set
de la tarda, una sess16
ele projeeeions ele diversos Hoce
dc Catalunya, originals del senyor Jaurne Morelk
,D01ß8, VER1T48LE OCR,810
toten
1 ObJeetes usats de,
res. Oreo lis. Tenerme ra051. 1

rament se'n senti deixi de considerar com una irreparable
desgracia, 1 ädhue com una profanaci
ó, la possible desaparicid
de • la mes formosa i típica de
les nostres vies, la mes careeterfstica, la ma tradicional 1
la més catalana de la nostra
urbe.
Desitjant, però, que ' tole els
socis de l'Orfed Graciela° prenguin part en el plebiseit organitzat per l'Ajuntament governatiu, els prega se serveixin
pasear per secretaria, on sola
facilitarä un butlleti per consignar el seu vote

orlpeld per a la Malee • finets
el dia .31 de l'actual, 1 ele bl
prega Ungida a 54 inseriure'ehf lo mds aviat posstble,.amb.
la fi de descongestionar la reina delltiana hora.
L'oficina informatbria que
com es eabut funciona a la
Hnf6 Professional, de set a nou
del vespre, tote ele dies feinere,
estarà oberta, d'aquí endaeant,
diumenges i dies festius que
teilten, d'onze a unar per tal que
puguin inscriure's les persones
de dintre i de fora de Barcelona que no puguin fer-ho els
dies feiners.
El fa avinent que per formalitzar la inscripció, 55. raquevele abonar la part del viatge,
calculada en possetes,

Serviu-vos passar per la nostra seceid de Peix abans d'anar
all mercat. Per a demà, tercer
dilluns de Quaresma, els preus
que regiran en Ilug del Cantàbric eón: Ventee, a 075 terca;
Cua, a 1 pesseta I tero; grane
arribades a molt bons preus, de
Rap, Llucet, Palangre, Calamar!, Besue, Salmonete, etc.
Economat de Barcelona, Rambla de Catalunya, 80.
FESTA INTIMA
Aprofitant l'assaig de ron.
Junt que tingue bloc llamarte,
al vespre, a l'Orfeó l'Eco de
Catalunya, de Sant Andreu de
Palomea-, els coristes i Junta
volgueren demostrar llur afecte i estimació all seu intelligent
i incansable director En Josep
Maria Ceramita, fent-li un present amb motiu del seu sant,
essent-li lliurat per les belles
orfeonistes iniciadores del peesentEl mestre Cemella l'acceptä
!watt agralt, obsequiant a tots
els seus deixebles amb doleos
i ei, acabant Iba testa amb unes
cardanes tocados al plena per
la mestressa de la secció de
senyoretes, Na Montserrat Rotliant.

Tapioques I Purés 1

FIGUERAS
sda els minora del món
•
CAPITOL DE DENUNCIES
Antoni Spilicichi 1 Bru Tambores, tripulants del vapor italià "Cimarosa", han denunciat
que en una terrena del carrer
de Montserrat feren un canvi
de tires amb pessetes, i que
els estafaren 281 lires.
— Ha estat detingut Joan

Camps per haver robat una ba,
la d'alfals de l'estacid del Nord.
— Ha estat detinguda Lluisa Avales Moreno, qui esteva
reclamada pel jutjat de les
Drassanes, per un Milete d'estafa.
Concepció Abenal ha denunciat que al carnee de Bailén
uns deseoneguts li estafaren
100 pessetes pel procediment
de les mieses.
— Josep Ffgols. que liba al
carrer de Mallorca, 317, ha denunciat que li han robat gèneres per vàlua de 200 pessetes
i, a mes, 270 peseetes.
— Josep Brugera Comas,
reelamat pel jutjat de la Barceloneta, va esser detingut.
Per usurpació de leencions va ésser delinean en un
bar del carrer de Sant Rafel,
un indtvidae anomenat Vacaras
Martinez. Altres tres subjeetes
que l'aeompanyaven no pegueren ésser delinguts perquè ea
.
feren eschpols.

HOTEL RESTAURANT RAU

LES FONTe DE TENSAMOS
tal peu del Imitador)
Empego "TM per a penuria 1 lancha
TELEFON LESTRAL na GARATGE

UN CONSELL DE GUERRA.
Aviat se constituirà a la sao
le e rle justfcla de la naden?! de
Reger de Llúrna, un Consell de
guerra ordinari de plaça que
ha de veure i fallar la causa
instruida contra Hl palee. Mariä
Villagrasa d'Aida, acusat d'atemptat 1 insult 5 agents do
l'autoritat.

LA COMISSIO.PROVINCIAL
ba a Bercelona el vapor angles
La Comísele provincial ha
'arbita", de la Mala Retal, a
berd del qua/ viatgen uns 345 despateat els dictàmens propoter,stes que realitzen un a iatge eant l'aprovació dels comptes
de place pel Mediterrani, els municipals de Sant Joan Desnt a l'any 1920geals pujaren tot seguit en di- pf, correspone
Castellbistal, Llisä de
1.
caos cotxes dedieant el da a 1921; de
leESIAURANT ROYAL
Munt, Sant, Joan Dampf, corresre.'ar la ciutat.
ponente
a
l'any
1921-22,
i
de
La
'Seta de Te1
•
L-Orbita", que ja es el se- Llacuna, Muntanyela, Sant Joan
carie rfansent de 5.a dqX
erre viatge que fa a Barcelona
de
Maria
Fàbregues, Santa
tsjit ay, 1 dinar a l'aineri.4
arrib turistes, sortirà avui cap • do
Miralles, Serchs i Tavertet, ea a, 41 9 e ti.
a Llevant.
á
l'any
1922-23.
e n ts
Diumenge que ve arribarà un correspon
ENCARA L'AFER D'HISENDA
altre vaixell de la metal= ComACLARIMENT
Traduim d'un collega d'ahir:
pneyia ami) una altea expedi
de fer constar
Se'ns
prega
"Conlinuant les diligenoies en
-Cd
de turistes.
que el senyor Fticard Alvarez i el sumari instrult pol jutge de
López, eaatjant de la casa Edi- l'Hospital, senyor Folacbe, conAizua Mas-tiuimbau torial Sopena, no te res que tra funcionaris d'Ilisenda acuveure amb el subjecte del ma- sats de suposadei irregularitats,
Alemany i Pi en Cta., P. Gràcia,
teix nom i m'entorn e detingut fa ha dictat l'esmentaesenyor anpoc pel sucres que tingué lloo te de precessament contra 25
L E L'INTENT D'ESTAFA A
TELEGRAFS al carrer d'Entenea.
industria b a d'aquesta ciutat, per
•
temptatiya de uborn."
Els nostres lectors recordaenaär
ran que fa aleuns dies donis- T O S groZ.T7ditilern
CLIMENT.
vera compte d'haver estat de- datuent ame - ----Nomen.'
PFRAIANYER
--ungut Deniel Campos per haEl mde bon substitut de la leoPLEBISC/T
DE
LES
cer-se presentat a cobrar un EL
RAMBLES
tänole materna
gir telegràfic d'alguna imporLa Jünta directiva de l'Orte6
täncia i que per haver Jet reLa Unid Professional de Deque toa
estencia al moment de la de- Graciene declara,
Bel% <Tintó, pendenie 1Empleats de Comere,
tenció havia ingressat toril a cridada a donar la
unantml, Ciutat, 5, primer, fa avinent a
l' hospital, quedant, perh, sub- votaria amb completa
tat a tarar de la conservael6 les moneo persones que' s'han
lEcte a processament.
interessat pel viatge colhotin
SembIa que en el cura del de da Rambla, ase el conven. que la dita entltat «gatera
Umari l'afer ha anal prenent clment que aixt Interpretan el per a la propera Set:mana Sane
Proporcione InsOapitade s , tota sentir de la in-Menea majorla
dele socio, pule que no es rete:Me la a Montees, Tonlouse 1 Careegada que a conseqüència de
otmeonge, que el termint
lee revelacions tetes vel Cam- albis que Cap bareeloni ette

El paper

es dun palaaar suau, ¿'un fumar agradable i d'una combustibilitat perfecta. Probeu-lo.
PER AMENACES
Per haver amenaçat de mort
Climent Vitalidad] i Tomàs
Calle, ha estat detingut el xofer.Eugeni Fernes.
També ho va ésser Joan MarUnce que 'esgrimia un revòlver
carregat amb alta cäpsul4s,
contra Pere Sanchez.

Senyora: Per atontar la roba
proveo el odió Magna en pos
ACCIDENTS DEL TREBALL
Treballant al carece de Sant
Joan de Malta, en la càrrega de
barrils, Maleta Limo Revira es
produf una (crida contuea a la
mä eequerra. Vota auxiliat al
Dispensara de Sant Marte
--També carregant bocois, al
correr de Muntaner, Evarist
Serra Grau, de 34 anys, carneter, va preduir-se una ferida
contusa a la m it eseuerra,
pronòstic greu,
--21. les obres del Metropolità
de la placa de Leseeps, l'obrer
Remen Matas Alisando l'en
agafat per un munta-chrregas
que li causä la fractura de la
cama dreta.
—Traballant en la descàrrega (Ton vatacell carregat do ciment Asland. l'obrer Antena
Fuentes i Garcia ee causà diverses erosions a la mti, de pro,
nbstic reservat.
ELS GOSSOS
Baptista Romea, do 13 anys,
al mol' do la Barceloneta, fou,
mossegat per un gos del vaixell
"Esrnart Forte, noruec, que li
produf diversas contusiona a la
cama dreta EL pa que serveixen els Restaurante de Luxo de París, es
pot adquirir a Barcelona, al

le Sot Plim, $.

LLIBRETERIA, 3
PASSEIG DE GRACIA, 7
PLACA 8. MIQUEL, 3, GRACIA
FERIT GREU
ANDispensari de Sarrià auxiliaren ahir Antoni Nicanor i
Mercader, do 33 anys, obrer, 'per
presentar una ferida d'arma do
tac, amb erificis d'entrada i
sortida, i fractura del tenme
esquerra, grey , causades anib
una carrabina mhuser per un
subjecto flequer anomenat Damon Lecheras, a Les Manee, a

conseqüència d'una batussa que
anheles sostingueren.
ATROPELL
Pilar Martfnez Domínguez, de
28 !m'ye, foú atropellada per
una vagoneta (píe transportava
teer.a.. a la platja del Bogatell.
Fou -e-exiliada - al Dispensar;
de fractura del fbmur dret, de
pronestie greta,

LA NOVELLA ESTRANGER
Bit ecciú: VENTURA GASSOL

Sortirà el segon i quar t dímarts de cada mes. Publicarà les minora noveLles
d'autor estrangers, traduïdes al català pels nostresiscriptors
Les primeros obres de "La Novella Estrangera' eón:
"Laura o, El Segell Roig". A. de Vigny. Traductora. GARLES RICA. "Idlklia rumia",
A.Tolstoi. Tr. ALEIX MARKOW. "Descree de la frien", Turguenev. Te. cmfroeoe DE
»MENEO. "El l'Airecito de la Muntanya, Lieekov. 'Fr. L.L. BENTRAN I PIJOILN.,,ey nina
VanInl" M hendal. Tr, TOMAS GARCES. "El Ltao d'Immen, Tecdor Storm"'. o' viTINA ilI DERIU. "El Jugador d'Escacs do Ma elzel", Edgar Por, Tr. J. COURE I T NT.
"Inés de las Sierras", Ch. Nedier. Ti'. JOSEP M. LOPEZ PECO. "el Mirada del gran Sant
Nicolau", Anatole Franee. Tr. JOSEP M. D E SAGAECA, "Cante fantàstic", Gerhart
Hauptmann. Tr. OCTAVI SALTOS. "La prin cesa del bell samelure", Poema incli Barhahala, Tr. De/MENEO GUAN3E. "El coronei O habort", II. da Balear.. Tia CARLES SOLDEVILA. "E1 Usarás d'Aosta", X. di elaistre, T r. JOSEP ni. CAPDEVU.A. "KI Llierc del Te",
Olrakura, Kabuzo, Tr, JOAQU131 VENTALLO. "El vas eteute", P. elerimee, tr. CARLEO
CAPDEVILA..
.a

la

IMS
PREU DE CADA VOLUM: 60 CENT
r,RA
SUBSCRIPCIÓ: 5 PESSETES, 'BARCELONA I 5'2e„f,)
. . .

PUBLICACIONS EXTRAGROINARIE,S "'
Els editors do "La Novella Estrangera" cada dos mesos publicaran, en edici6 popue
lar, grans !libres catalana i estrangers.
Les primores echrions extraordlnäries secan:
Maig.—"Oebnlea de Ramon Muntansr", ada piada al català d'ara per CARLES RIBA I JOSEP M. CAPDEVILA.
Juliol.—"Manon Lescaut", d'Ab. Prevost, traduida al crealä per VENTURA GASSOL.
Setembre.—"Crentea del Rei Jaume el Con queridor", adaptada per MANUEL DE mon-

TOLIO.

1

Novembre.—"Werther", de Goethe, traduida per CARLES RIBA.
Gener (1925).—"Cranica do Bernat oesehat e , adaptada per A. Reten!, I IIIRCILI.
Mare (1925).—"enna Kareni n a, ale LI. Tolsto1", traduida pereARLE3 SOLDEVILA.
Maig (1925).—"Crbnlea del Rel Pero el Corimonies", adoptada per IGNASI IGLESIAS.

Efe subscriptors de "La Naveta Estran gern" podran adquirir les publicacions ex.
traordinäries amb un descornpte del 25 per cent.
ADMINISTRACIO: JOAN GOLS
Per comandes: Rambla de Catalunya, 25 (Llibreria Italiana).
S'admeten subscripcious a a PUBLICITAT; Llibreria Italiana, Llibreria Verdaguer
(Rambla del Mig), Editorial Políglota (Pol ritxol), Llibreria Montserrat (Ferran, Llibreria Espanyola (Rambla del - Mig), Llibreria Nacional Catalana (Galeries Laietanes).

DIMARTS,

D1b25 SORTIRA

"LAURA O

EL SEGELL ROA"

Traducció de. CARLES

RISA - PORTADA DE SEGRELLES

Iffleeeeeeeeeet-oeeeeeese+44.4•044-04444-Z444,024.444
IIMINIfflamminclaingrentin22351EZ1221MV

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERVIS DIRC-TE.S

sortirà de Barcelona el dia 4 d'abril, de Milaga el dia 5 i de Cadiz el 7, cap a Santa Creu de
Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
el dia 16 de març, de Santander el 19, de Gijon
el 20, de Corunya el 21, cap a l'Havana i VeraCoincidint amb la sortida de l'esmentat vapor
arriba a Cädiz et S. CARLOS, que surt de Bilbao
cruz.
LINIA A PUERTO RICO, CUBA. VENE- i Santander el darrer dia de cada mes, de La Corunya el dja I, de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3,
ZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
El vapor MANUEL CALVO sortirà de Bar- amb passatge i eättega cap a l'Argeatina.
celona el dia lo de març, de Valencia lii, de.
LINIA A NOVA YORK, CUBA I MEXIC
Mälaga el 13 i de Cadiz el /5, cap a Les Palmes,
El vapor MONTEVIDEO sertni de BarceSanta Creu de Tenerife, Santa Creu de la Pallona el da 24 cle febrer, de Valencia el 25, de
ma, Havana, La Guayra, Puerto Cabello, Curai de Cadiz el 29, cap a Nova York,
Malaga
çao, Sabanilla, Colón, i pel Canal de Panamà cap
Devana i Veracruz.
a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iqulque,
NOTA: Per raó de la Llei Volstcad (Lid se- •
a
Antofagasta i Valparaiso.
ca) ha estat suspesa l'escala de Nora York en
NOTA: Per raó de la Llei Volstead, (Llei
els viatges (llanada, efectuant-se el recorregut
seca) ha estat suspcsa l'escala de Puerto Rico
directe des de Cediz a l'Havana.
en es viatges datada.
LINIA A FERNANDO POO
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA 'UNA
El vapor CIUDAD DE CADIZ, sortirà de
I DEL JAPO
Barcelona el dia 15 de març, cap a Valencia, AlaEl vapor C. LOPEZ Y LOPEZ sortirà de
cant i Cádiz, d'on sortirZt el dia 20 cap a Les
Corunya el dia 16 de març, de Vigo el 17, de
Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creo de
Lisboa el , de fädiz el 20, de Cartagena el
la Palma, les altres escales intermèdies j Fernan21, de Valencia el 22, i de Barcelona el 26, cap
do Póo.
a Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila,
L'esmentat vapor enllaçarà a Cadiz arub un
Hong-Kong, Xang-Hai, Nagasaki, Kobe i Yokoaltre de la Companyia que admetrà cätTega i pashama.
satge dels porte del Nord j Nordest d'Espanya
LINIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL BORBON cap a tots'els d'escala d'aquesta línia.
41VaSOS IMPORTANTS.--Rebaixes a tandlies i en passatges d'amada i tornada. — Preus convencionals per cambrots especials. — Els y apara terca installada la telegrafia senas fils i aparells per
a 5enya1s submarina, estan dotais dels aid moderus a-rengos, tant per a la seguretat dels passatgers
coca per al iora confort i gust. — Tacs els vapors teaen metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudehe el paszatge de tercera es mante a l'altura tradicional de la
Companyia.
Rebaixes en nälits d'exportaci6. — La Companyia fa rebaixes de 30 per zoo en els nblita de
detcratMats articles, d'acotad amb les vigents disposicions del Servei de Comunicacions maritimes.
spnvzis COMBISIATS.—Aquesta Camp2na-1a te estala -ta una :cama de serveis combiaats
per al; principals porta, servits per linies reculara, que li penneten d'adrnetre carrega i passatgers
cap a:
Liverpool i ports de la Mar Baltica i ßfar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetown. —
Porta de l'Asia Sien% Golf Persic, India, Suena Ira, Java i Coxinxina„austrälla i Nova Zeländia. —
¡lo ¡lo, Cebé, Port-Arthur i Wledivostock. — Noca Orleans, Savannala Charleston, Georgetown, Baltimare, Filadelfia, Boston, Quebec i MontreaL — Fol:s d'America Central i Nord Amèrica al Parific,
de Panamà, San Francisco de Califarnia. — i'unta Arenas, Coronel i Vailparadís per l'Estret de
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS. — La Secció que pez aquests serveis té establertalla Companyia s'encarreta( del transport i exhibici5 a ultramar (lel, Mostruaris ene Ii siguin tramesos al dit objecte i
:',ticles la venda dels quals, s.ra assaig, desitgin fer els expertadors.
"
'
SERVEI ESPECIAL. — El vapor "Reina Maria Cristina" sortirà de Barcelona el diI 23 de
març. de Valencia el 24, de Màlaga el 26 i de C :elle el 28, cap a Nova York i°Sant joma de Puerto
Riu;, adruetent p aseatUc i carleg,

LIMA A CUBA-MEXIC

El vapor ALFONSO XIII sortirà de Bilbao
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Unió d'Empresaris de Pompas Rieres, S. A,
Plaça
zesuatemumm

Santa Anna, 24, 1.

orsue

CENTRAL:

lig sus 112ü
AGENT DE 0111N111 1 BORSA
PASSIM DE GRACIA, 17 '1.
DomPlimentació d'ordres
do Bona en valore a/ compHl
tat 1 en monedes estrangeres. Intervenold de contrae- :11;
Ir! lee comerelate 1 prestecs
sobre mereaderies o va-IIII
N 10141; subserfpolons a eme e:
préetits, oto., etc.
I nI
)11
»tremoló tsiSrkf la
:•'
•NMANDENTE"
iliana: 445 A. I 440 A. ›:
L

TELEFON

Servei blunicipalitzat
n •••n •n Ieem ••• a• a». mi da.

2480-A

sucuRsAts:

Balboa, !letra F., Berceloneta. Distriste IX . Sant Andreu, canee Sant Andreu.
DielTiCte 1
número 201.--Tel. 26 t. 5. .11.
Tel. A. 1895.
•
ix Burla. Mejor, 27,—Tel. tIP. 5. M.
Retafela. Poble Non, Wad-itas,
230.—Tel, 238 8.
▪ - X Sant 3Iarli, Muntanya, S7. — Telris
foil 234, S. M.,
vu Poble Sec, Campo Sagrado, miHospital Clinie.—Tel , 932 0.
men) 21.—Tel. 3100 A.
a
Burla, Reina klisenda.
a
ala Sana, tanonge ylnernat,
fon 101,
Iblon 10 .1 IL
• VIII Gracia i dual. Gervasi, reenändei
Pelayo, 411.—Tel. 757 (I.
La Untó d'Empresaris de Pompes Fúnebres cfe Bercalon a, Societat Anònima, interesan
Jr1 públio que se servoixl exigir. el carnet d'identitat amb la corresponent fotografia, als representante 1 dependenta de ea dita Empresa que es preseaein per anoettar ele ajusto»
d'enterramen t, a fi d'evitar ta intervenció de persa.« estranyes a ella, que dificulten i
eareixen el tened.
lelpúblic pi Milita« tambe els atareaste bes Tenencia d'Alcaidia 1 quarteraids ts Guardia UusiaigaL

,

"'etiidated‘

ESPECTACLES
onnieffloffleeffleeino.
Tutee M'ele

"TEATRES

de deu, toloelilli programa.
14 istr000lons. 14
Inerme soeces. °rendida
del&
Mineros
ROSA 0111114N
dOCAtIrt
Mera*, TonIto I Tear4e4411
1.011 01.111221111

a ormauat

Butaques al ie 0'65.—Demä,
dissable, la divertidissima comedia en quatre actos
emt. D'AMERICA
Nit: la comedia de gran broma
Quan elles voten, i la nova producc
ió Cada cosa al seu Roe.—
DlUmenge, a dos quarts de quatre. L'Un deis . exits, U n a veA dos
orada era un ,
quarts de sis, dues obres, dues.
5 iotes, 5, la comedia Em caso
per no ortearane (tres actes),
Quan elles voten (dos actes de
gran broma). Nit, Toca ferro!,
Cada °osa al seu lloo 1 A Paloma Es despatxa a cornptaduzis.

SACISYS

Lema que subjecta dos ases I
qua trenca una cadena amb la
respirare del plt.
Dem4. ellepabtr, tarde, ',rendirme
mallnee amb importante debuta
Ea dea11111* 5 (.011 n 1 n Iadurla amb
tres dies crannetpacto.

sCompanyia . dramäticia e
panyola de
RuSF.R PINO

Oran eempanyis dr serene.
Is 1 opereta. primer astor 1
dIreeter,

Avui, divendres, tarda, a
preus populars,
LA LEYENDA DEL BESO
Nit, a les deu:
SOL DE SEVILLA

Avui, tarda, gran: vermutTres ba rflons eruinents, tres. La alsaciana,
per Lloret; La Gireidnia,
per Ferret, i L cano76n del
olvido, per Russell.—Nit,
LA REINA DE LAS PRADissabte, estrena de El caprieho de una reina. Aviat,
l'opereta de Franz Libar:

TEATRE NOU
Gran ernapanyie de camela.
na Valle)o i Carlea Berta*
/legres directora i concertador., mina Vine i Laurel

TEATRE TALIA

Rin

Companyia de comèdies de

Dissabte i diumenge, colos,
sals programes. Prirxima
setmana, dues colossals tun
eions en honor i a benefici del genial i popularissim
FERRAR VALLEJO
amb programes sorprenents
De seguida:
LA COSA MES SENSACIONAL!

LA CASA DE SALUD
Nit. a un quart d'onze,
M C. LVALOCA

.444444444.0+044444444444.
444444444+14414444.4.444444

Demä, dissabte, grans funcions
tarda. a les cine, i nit a un
qi:art d'onze.

.3-444.11444.60440.04

Gran Teatre Espanyol

Teatre

SANTIPERIL - BERGES

GIOVANNI GRAU°

/

l'ao HI RA FUNCIO

Omertá
t

6 Dernii. dissable, nit, oetrena
17

do

g

A IN

deu

de la nit, pres'entació de la
companyia arnb el drama
' en tres retes, de Gaetani
Poker

PRINCIPAL PALACE

eo.

ladcu enednie s , dios!
Avui,

H14~444444441.11+11444144144,
ISSOIffleebbefflefiell4~4-

Per, una Al
ocorreguda
en él decorat p'er la seva
molla coMplicariö s'aJnrna
l'estrena de la
REVUE

Barcelona

Companyia draträtioa dol
Dorar:1.

Avul, divendres, tarda, a les cinc.
Entrada I butaca INC
*
peaseta.
LA NIT ALEGRE
PR:

(Espectacles Giben)

i

't' d'Smilrloa (mal no orejees/os • '?

(Iel drama en tres miles, de
N. Marloglio,

SCURU
I

Cinema "MIRIA"
EL CINEMA DE LA INTVINTAT
Cernir de Provenoa, ECO
(entre Rambla Catalunya 1 Balmes)

z

r00+04-14•04~~4.04411.044.

111
ir

El

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

ICOLISEUMI
1
IAVIAT

Avut, MI/emires, extraordlnarts programes. CPVC EJi TRW(ES: Ropa- •
racione al mlnut; En Pamplina. al e
y Poi Nord; Tal corn Di, ho y a •••
* orear; 111 m'Otol de la skrte de -;-•
1 serenes 5311: La traigan& del oor- ".
reu de Lid, 1 e/ grandide tilm Ele re,
llop, do la nit, pel c e lebre artista e
1,Vililam Farnuro.
;

I

! NOS)

/"

Monumental - Pedró

Avul, ctiverwres: La puntee» EaMarteda, tercera JOrnada: El tartamut, per CliarIP . Rey: El eami
de l'amor; L'ese:rabel, d'or; El
baste-ball • l'orara dol dia.

SALA /EOLIAN

natura

O8

a bon pret, correr ea.
vereltat, U. entiese

DIVERSES

4445444.04.14...ffleesese

CAPSES DE LUXE I
per a C113111131118 1 batel*.
pa Casa BARGU t S,
Eaul Paz Mt

POLVOS
d'

HO .INE
Els POLVOS CHORLINE fan una cara fOTMOSA
avellutada, 1 fan devenir la pell fina i agradable.
com la d'un infant. Eis POLVOS d'HORLINE son el
millor sea« de formosor i joventut
PRODucus stottgemta
AIGUA d'IlbRUNT (tintura prodressire Ver ab taba,
blanca). 6..• DEPILATORI (echa 1 incefenstu)- 6. - POLVOS trua,
adherente 230. • CREMA (evita les arrugues) .DENI1FR1CA (en comprimlts efervescenesä: s. -INATTIOL tiONTST
bah mineral) per ala banys de peus) 3'50 - SANIDEL (compra.
infleej bay .rhuna per a regenerar cl rabel»: 3.30

reno:; ir
JO3EP TOLOSA I ROCA
prinler organitzattor
balls

D1966/1 ~eral:

Establimenta DALMAU OLIVERAS, S. A
PAssini Dl t'1NDt1STRIA 14 DaRCELONA

moderns a Espanya. Details per
programes i cartells
•nnn•nn

.1••n••••

• VI

a

..•eäluD ik.á
g

,NO VIATJEU SENSE LLUM

OCA'

4JVAL17..i1'

amb una lámpara i pila electrica\

r atwleantt

ALERNI. RAYANO

Bastons
lIndr•u
1

a

tot

lloro cara

ar,eo Se re S

A preus mai vistos
• FABRICA
Passatge Bacardi
- Plurt Reiall

In•tant

perell

d•

toc

er

stcorrs rsivr

No et dec rencor.
Un jo y o &oil" uns nota Inhuman,
Trinkkanto Penuler Poloneett

Nlaran nitre petla Knabin
Popular austriaca
lobada
81. Peal
Lee Irtme
N. Prole«
L'amor da les rota,
C. /rano&
La flor de la Immortelltat Forre.

!2'.1

nä cu !I erüda

3 vegedes

TERCERA PART
Ave Merla, Thula
Ideasen«
Da quid l piorno foule.

Chareentlar
Mozart
•
Salero d'Amor, Tanteamos..
Waaner
Invitado:1s roto de costeo,
DI - s atte. 00, eon e ert extraorillnarl
Per leo d'enneles amovimos
DOLODEleß ?ONU

al dia

Vente nun la momento
Plegaria

nv

tren en pocs clics la los 1 Ics eeves CalliCA Contra la los prcnosla

BRONQUIOLINA

menina

AtarACCe0 GLYMMILA

Releed». Calar.., Elmondes. 00poe. Pan.

ama.,

Alexclom

/. vIi,

ttirlikella

Preparat balsimIc, antiseptIc i expectorant que obra direcfarnent sobre clo
bronquio, alivia kit seduit i cura ripldoment j NO PERJUDICA L'ESTONAC

TR1NiTRT SIERRA
/

bu.
watt

I
seeses4e44-ee5.044444.4eav

Baria eslava, op. 31.
Toohalkowsk y.
Vesper Cene.
SpInney.
Ea gran (frene AEOLIAN

TEMPLE DE LA 1-8

Digestiva'

remAin 'cene

(GRO audle16)
P.ECITA/. DE CANÇONS
per le dIstIntncla artista
PALMIRA C11TELLVI

Sempre el millor conjunt do
programes. Avui, dispndres,
gran moda: L'homo I la bestia,
grandiosa cinta dramätica i
gran emoeld, creació de l'aramat actor John Barrymore, del
P.oial Programa Ajuria; Punis
de forro, grandlós tflun americit. interpretat prl genial artista Iteginald Denny; La nela que
Jo estimava, sensacional dilema. iraorpretat pri popular artista Charles Itity; Pirata d'a i
dolça, assumpte americä;-gua
(!uln semi! gran broma.—
Diumenge, mi, grandiosa estrella.

71111•111111111111WIENCIIIINNEREISMIIIIIIHNOIREUES11111111111111111:

17t

Em serveixo
sempre
d'els

Demä, dissabte, 22, nit, esdeveniment bailable. Gran homenaljo en honor del popular

PROGERMA

uncjl•E..TRIIIA
'•/ SALO PE REU:110 Le EA1E,IIII5 plspINflipee
1_11 Asen, divrindrrs, nlcda 9 e IerIn, pro:.,11As I csrolllt prnertund. Estrena de la
- /cantone comedio El trIornt d'En Nicolau (esrluslvc). IntriprelorIO ineglinrel ra
MI pelo Intentlls g riten, El tu I de tea pl/rues, eati g PrwCY I Atrita. Com p leto° Di
D el programa la Forullosa obra illexit Seas,. parló La pellieula tense titel (exrInsira), d'original areo pp oll I 1 alut/s1 pro,enta , in. 1,009 pesseles
• a la persona nile 111 tosaMol roes pm a 1:1 pelll,u13-enneurs de prern1
llotlelas": Pare I MI, psi Moledor arlidocrätle, I Astualltats daumont.
Oí NOTA.—Avul, dnendr.s,
1.:2! II l'al, eß di apa , ceran butdques numerades
per a la sesaló de les rls de dannence.
011
111 Diumenge, nit, estrena sensacional de la Metro: Tete ele germana (oren valone al

mea.,
finta. Tipus patentate. E. D'ore
Artbau, 110.

REVOLUCIO!

Venen,

Gastan/Mi de O a t 2 ISiS
Ecendmica per a
emplean' 1 &geno.

IRIS PARK

PrtMERS PART

-a

Carrer Olio. numero II.

ate:

Via Layetana, número i4
Telèfon 1371 A.

CHIE•naToGrßola

MAGNETOS. ,cm""'
"ees
mena»
malawit

Matriu, pell,
bufeta, próstata

Valencia, litt, entre Aribau i

Anal, dIvendret, a dos quieta do

Cinema Princesa

g

VENDES

KALALTIES SECRETl55.

DIVERSOS —

111. PAIIELIO DT. GRACIA, II

1.-,eiseaeseeeee44444.ebe44444

Teresa, 7. (Grecia).

sífilis, impotancia

ALL CE PAUL IZABAL

Diurnentre, tot, La vincula lema• enea, IV I darrers; Xlearr6 artista de dime, per Jacrole Coogan.

KURSAA

•

glolonerIllsta
Ennat• de R. tercia, I ri bres de
"Mi Ornen, Marque:, Bese. Chep iii,
Debate:e.
Mendelssohn
I

Jw..1.18,9e...m. *Moca., I e he de Pagew P. SIMIA 1 PONT Bada le
s.,
Deeeu »mal NIDAL I RIBAS ridae4le. al BARCELONA

Albania
Meterle!» COM do costero

•n••nnn•n•

Aviat, la pellieula que parlarit al con de les roulliinds.

1

a.
NEnci MOLT inoilllcfill

Excellent

Poi assolir-19 persona formal amb desigo de treballar 1 gin, vulpiil errar-sc

bona s alinera, vonent, sellen, necessilat
de capital, ortiole g de fäcit venda

La portera de la fàbrica
1:n Xavier do Montepin, Interpretara() sublimo del gran "Sig-

1

CORREDORS tez,:e.4.«e;
hit

LI

Repetible tractaments per
el guariment rapte de lee

Muniarter

I

Walkyria

n:icyees:ltdal amiguita:lo% n. nedeta irnal,retem.
",

1I 0 de marcar rellotge. Indicar onel.
en te, altura, Pes 1 D reteell onl. Un;
ntr-se el no es cenen boiles re(utad..
Faenero ß LA PtlfILICITAT, mlne. 8,1 •.7

L,peclalltat co lapissoe reli gioso.. Es»
Mete) permanent do queme a ron, v _.
lata, tirotea/lea. etc. giben:4cl° 44 Mea§
tocitilures.--leo o.n.pnu ame sume
aquella tasa. Y. MOUUSCCS, Mera g
%anal POrtaterrtalta).

Diumenge, día 23, a les once
del mal(
QUART CONCERT POPULAR
(tiltim de la sessid)
per l'Orte4 Oraciono, amb
collaboració de la robla Curo do
Mataró. Obres deis mestres Perez Moya, Comellas Aibo, morera. Pujols. Toldrh.
Fornells. Baleells i Larnhert.
Estrena d'obres d'Apeles !entres,
.Tordn i Atdorli Bolea'.
Preus: Llotges amb entrades, 8
pessetes; cadirals pati, 1'40
pesseies; rireulnrs pati i pri:
mor pis (l0ealitat Ilitire), 0'80;
entrada general (según pis),
0'18 pessetes. El timbre a cärrec del públic.

X

Elmire Vautier

Es

TEATRE ELDORADO

isf

René Navarre

OFERTES DE TREEMI,'

eles 0111
TAPISSOS im porten) d'Upo"

del Doctor dlimle3.
Rambla Pla Rotularla.
nihn
primera
(11111. Repita' 1 Si. ?n):

donarä dos últims
Concerts extraordinaria
els dies 23 i 25, de les cinc
de la tarda a dos quarts do
vuit del vespre al
HOTEL MAJESTIO
Localitat 1 detalls al 'mateix Hotel

1

44404444444+114444.444444.
+144441.4.~4~~/5-e

-..1/sMazarnI ••nnan mmcn

Aigua - inineral

Cantee. Per E).

Mame I entrada General: 073
Pr 00000 nota: 1 pta.

e4444444+1144644444444411+
b0+1144.0441144444.04

astaaananalmaseesmasstioniaaannuocroaaninuo
amsrecrori c
CUAS —

,I.

t Barceional; II. La Jaca; III. Illaeol- '

1

eeet44441444414,44444444+6«.
A444/444.,44444.1+44.4444+0

Avui, divendres. tarda, a les
cinc, la comedia en tres actes

VIS U/MAMES

EMIL SAUER

meres paradas I I 011
aada una d'azota

HIPOTEQUES. d'Ir: 1;81416
a de,"91.
006.
transen), E. A. Pamalge de le Pa, p.
entreeol. Telefon i454 A.

CLiNICA

s1be4444+•••0444•6444.444
L'omInent

srfielle0+3$4.0.0.04-04e4e0041

altre cinema.

MEMA - CIBRIAN

ata

deg.

Arbitre, 4. Caeamintaa
lutgef. cronometradors 1 arbitrad
del E. C. 11.
Presas populars.
Entrada g eneral. 250 ,
ira despegas ß Comptadurla

Concerts Trio Ardevol

ti44444.00904.09011444414.1144

deg enere/1, a des quena de
I Mut,
3 ,123tr
,ree dt;e lanittardia. lit reir ,x.rint..cinz z

LA 'MAZURCA AZUL

eseinica, Leopold GiL
Primera actora i directers. FerDirecció

Cambie
de Relee&

Diumenge, 23 i 30 mace, 5 tarda
Detalle per programee

trelles Lila Lee, Wallace
Roberts 1
Harrison Ford.

Ave!, Mvenclres, Moda Selecta, reUnid de la bona gocietat bareelonina. Puros cites tiel enCeee Mes
Frandles de l'arry: Ele momio.' do
la dona, I Jornada. Eesit mundtal
de V. 131 23T 0 lballez, la peleeis
que recordaren s 'en !, mes de
30,000 persones han admirat la
_. rues eran 1 Inenurnen1a1 obra de
— la e l e:en/aturar/si II* ecemics do
la dona. Altres l'Uta: Una dona

4

dengue. contra Catite
Tercer co sis rounds/
Illontelog, carbp10 d'Espine.. cen.
tea Morad, el peilt Honzome.
DESCANS DE ts MINUTS
Quart, aran combat en vult rounda
gestee (eepe canca trancess) Con.
tra
Calque. gran combat internacional
en den rounds, entre els s'Orante
ß lß Cbellanee del Cimienta'
d'Europa
BERMAIN contra 11111/1711SEE

SALA MOZART

Saló Catalunya

con, guateare, altea; En Tema.«
ale »ecos, de broma
Diumenge. ni/ , estrena de la seJornada: Ete en.i gona I darrera
mies de lt done.
Avia.—Aqueeta monumental poni$ cela no es moJertera !encera I al
la, sols per »metes 1 no s'es/libra, aour , /a testarada, a cap

DEBAS

0n84.44/4/444.40.11.840.8444414441

ep011 en qqatra rounds:

*Guante de quatre uncen

C-peseesoosooesoemw.

une.

~nada litemadenat
Avul, divendres. II Mere, a lee 10
lb all al
T'ATOR E aoszfara
gratt• edonbate,
Primer en cuatro rounds:
Mora» contra DIfteenee

Dama, dissabte, die 22, a tres
quarts de den de la nit:
PrImer ConoerS de 'harem&
ALEXANDRE SOROINIIKI
famds pianista rus. Obres de
Gluck, Lully, Scarlattl,
Chopin, Liad, SerlattIn, Mus. soase, StrawInsky
Programes 1 100) I i lats: Magatzem de müslea de la Unid Musical Espanyoln, 1 i 3, Portal
de l'Angel. Condicione espeolals
per als senyore emite de l'Orfeó

Reid, Theodore

ORA/ CINEMA DE MODA
napa. aeatat Torre»
I te!. Posee

~I

Paleas Música Catalana

media per les famoses es-

a 7.

CINEMES—

lee, operetes i revistes

e

menge.
AVIAT: ESCALAN? UN
T'ION, divertidissima co-

1114444444.11044.44444444.1144e.

Gran companyia de serene-

LIM•44144~04444+:444404.

per asssajar el divertit vodevil en
tren actea
LA VENUS TEMPTADORA
que S'estrenare demll a la Mi.
Eissabte. tarda, e' dos quarts de 5
Ell ALOCA UN P18
1 el ¡amas vodevil €n tres artes,
GUIDAT De L'AIRELIA
LES OIL DE L'ALA
1 estrena del suggestiu vodevil en
lee arte.
LA VENUS TERPTADDRA

I

TEATRE VICTORIA

Dissabte, tarda, La leyenda
del beso. Nit, Sol de Sevilla. Diumenge, tarda i nit,
$OL DE SEVILLA
Es despatxa a comptadun'a

taquee numerados per a la
sessió ESPECIAL de din-

el despatx de localitats trt1

44+b114.04444444elrecreebeee
4•94444+11444444444444.4+ 1

Renten Pella

ving Cummings; NOVE.
TATO UNIVERSAL número 80 i OINIDWANIES, cómica, per Neo! Burn,
AVIS: Es despatxen bu-

a 0'50 peavatesitalgii

BOXA

::CONCERTS::

L'ESCALA EL VEN°REY, PROGRAMA AJERÍA, per Ethol Clayton 1 Ir-

IIEPORTANT: Queda obert

a 1 I de 4

Exaltas in Naumont

•

"

ESP6Pler

vino »He.

dl

Demä, programes colossals
PALMER i PILAR ALONSO

Avut, divendres, tarda, a
les cine. matinee popular:
LAS DE CAIN
Nit, funcid en honor i benefici de la primera dama
jove Carme Palencia. Estrena de la comedia en tres
artes, deis senyors López,
Echevarria i Cantarero,
FALSO IDEAL
i estrena del dieleg
CASUALIDAD

Frederic Caballé

Avui, .divendres: Estrena
de CAÇANT L'AMOR, pel
simpätio Hoot Gibson;

LES HELDER •
Exlt, axil
Bel-Alr-Trlo
2 Flaoorls
Grans ovacions a/ famosfssim ,jongleur
CIASTON PALMER
ExItits de la popular artista
PILAR ALONSO

TEATRE POLIORAMA

TOURNIS

C914 ISEUAM

bates

«444444444604.4.6661fflee

TEATRE TIVOLI

Egemoomas..44444444444&

LA SOLETERA
Exilia del, famosos aorbd

11n4444.1144~844.44045444411e

woomeemoosoffles4444444

Avul, dIvendree, Perroquorla
finnInleta, Ooln xlebtl, Rara.
xa, tercer tom de La tragadla
del oorPeu de 1.16, No JudlqueU.

PILAR ALONSO

Ovaciona Interminables als Orad&ida anee
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