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MOT REIVINDICAT
U» en recordeu? Nosaltres si. Encara no fa un any que
grup selecte de ciutadans, quasi tots ells sortits del Movint cataiä, alearen la bandera del socialisme. I com si volguestrencar amb Ilur passat, rebutjaven un qualificatiu amplant estes a Catalunya, que ells mateixos havien dut, que duien
cara el dia abans de l'abjuració solemne. "No ens anomeutu
així—decIaraven—perquè ho considerarem com una ofensa".
Hi havia una mica d'orgull en aquesta afirmació. Semblava
uell advertiment del nou ric: "No em digueu més Peret; ara
haveu de dir senyor Pere". Amb la diferencia, però, que en
declaració dels amics a qui alludim no hi havia l'esperit de
postasia tèrbola i molt menys la murriada dele caragirats. Al
pdavall, amb llur acte mateix, amb la forma que donaven a la
va tendencia, responien al sentiment pregon del mot rebutjat.
ja no els feia goig el mot, seguien sentint la cosa.
Però tenien raó per rebutjar el mot, ni que tom el mires
de Ilur especial punt de vista? Al nostre entendre, no en
en gens. Vam creure important la qüestió doctrinal, intesant el ras pràctic que es presentava a la nostra vora. Amb
to de l'amistat, ni agressiu ni encongit, vam escriure, en
uest mateix lloc, la defensa del mot condemnat injustament.
exposarem, serenament i objectiva, els fets interns i externs
e justifiquen l'adopció del mot i el fan dingne i alt en el seu
sentit.
Ara el qualificatiu que havien volgut presentar com a inljable els nostres amics eis socialistes catalans. .
tu.1 n !;.; uo p.' t
j .n
ha sonat repe.
,*,
dament, franc i vibrant i expressiu, en ele llavis d'un
t repetidament, franc i vibrant i expressiu, en els llavis d'un
alista, i no pas d'un militant qualsevulga, sinó d'un sociata que és cap d'un gran partit i cap del Govern d'un gran
tat, del més poderós Estat del món. Ramsay Macdonald, usant
mot. adoptant-lo com a expressió de les pròpies idees, interretant-lo en la seva recta significació, l'ha reivindicat.
Ho fern constar ací, i no pas per /a vanitat personal de mosr que érem nosaltres els que, en aquest punt, ternern raó. Ho
in constar només perquè es tregui l'anatema cruel imposat al
st per alguns catalans de bona mena. Precisament perquè de
na mena són havem parlat de llur cas. Dels que de mala mena
-guin, no ens pot estranyar que rebutgin aquest ni altres mots,
gnificatius com una bandera.

EL PROBLEMA DE LES NACIONALITATS

Devela la imiten-
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cia del canvi d'Ajantament
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TRIOMFARAT

El dia primer d'abril entra
en vigor la nova Ilei municipal,
o mes ben dit, alguns dels capitols de la l'el, car, per exemple, d'eleccions no se'n parla
d'aprop ni de lluny, tot i venir
tan curosament regulades en el
decret-llei que elaborà el senyor Calvo Sotelo.
Sembla, això sl, absolutament segur que el dia 1 d'abril
tindrem Ajuntament nou.
Respecte la seva composició,
ni els nies ben informats no
posseeixen dades exactos. Serà
un Ajuntament nou d'hornes
vells? Set ä l'Ajuntament vell
(éS a dir, l'actual) arnb Trlde
hornos nous? O dit en altres
termes: ser ä un Ajuntament
completament nou, perdis c ompletament voll, o un Ajuntament
ved i nou? Aquesta es /a inciegnita, puix les nlitee tendenries
ineloses en els intr. rrogants estan en Huila desesperada.
El tinent corc.nel senyor Alvarez de la Canina. que patrocina el sistema ve!l i nou, va
marxar. carn saben els nostres
lectora, sobtadament a Madrid.
Malgrat la malaltia d'algstn familiar seu que el retenia a Barcelona, sao ileclilit a s la fi a ter
cl viatge. Triomfar aquest cri_
ter; ? La inspressi() es que si,
per de prompte, el que gairebé
poden' assegurar és que la coneiliatli(5, que s'havia intentat, de
les dues tender:eles, no ha estat
possible.

•

Full de dietari La Política
S'OBRE L'OBESITAT I LA
ESVELTESA
Canons.—Com s'aprimen les dones! Diran el que voldran, pecó
a mi tanta esveltesa, tan t .0 esveltesa, arriba a emp:par-ine. En
el meu temps, les dones inspirayen les mateixes passior.s 'tue
ara—si no mes—i no obstant eren
més molsudetes, no s'avergonyien
de posseir una arquitectura una
mica plena.., Sabeu el que arriben a fer, per no engrerear, les
dones d'avui?
Daran.—Prou. No mengen, caminen molt. Resten hores dins del
b any...
Sr. Canons.—Es donen massatge...
Ir. Duran.—I mis encara.
Sr. C,anons.—Encara mis?
Duran.—Sf, senyor. No fa gaire
un diari de París du i a aquest
anunci prometedor: "Una bona
noticia per a Fatty i els seas
germans i germanes en adipositat. Dos metges, utilitzant !es
propietats especial! deis t-aigs
ultra-violeta, han realitzat en
alguns caeos minves de pes de
quatre a deu quilos, i aix6 només en trenta sessions."
Canons.—Es esgarrii6s1 La ciencia al servei d'aquestes mar.ies
estúpides que comprometen la
salut i resdevenidor de les caces. Si aquesta masa respwigués a una necessitat del nostre temps, encara podria anar...
r. Duran —Ah, pedí no sabes que
aquesta monja respon efectivarnent a una necess i tat del nostre temps? No us en havíeu
adonat?
lt. Canons.—No, no; ni cree que mesa
feu adonar vós mateix.
Duram—Doncs, sí. Les 'lastres
ivies i besàvies podien impunernent conservar les abundors
que sembleu enyorar. perquè no
participaven a la vida activa de
la civilització amb la intensitat
que hi participen Ilurs netes
besnétes. Vivien una vida més
lenta, seien mis hores. No coneixien els habitatges de joguina que ens escalo d'habitar, no
coneixien els masegaments
les plataformes dels tramvies,
ni les portelles esquifides dels
autos de o'60, ni l'estretor de
certs ascensor! de forma triangular... Mires si eis era cómode de sentir-se abundoses i arrodonides, que no tenien inconvenient a afegir la immensa rodona del mirinyac.
Canons.—Tot això, amic mes, són
romanços. La meva dona pesa
vuitanta quilos i va per tot, sense gaire inconvenient... Els
seients dels tramvies potser
vénen una noca estrets, per()
mes aviat sen queixea
els que seuen al seu costat que

ella.
Duran.—Aixi rail

Canes

L'AIUVTAMENT DE PINEDA
Ha ‚atol destituit rAjunfament de la
tilo de Pineda, havent-se la nomenat
governativament el que ha de substituir-lo.
Duques! ha estat degit alcalde En
Valen i Comes, que finalment veu sa!isleta la sera illusió de tata la vida;
primer tinca! En Joaquim Pera, excaporal de carió de la fragata "Don
.T110» de Austria". actual fabrican! de
mitges i er-individu de la Comissiá
organitzadora dl C. N. de fermentada
vila; argot& tinent, En I. Ventura, exempresari de c (nema, i síndic supt.ent,
En Pasqual Bou, ex-xotolates i ara
també fabncoN de mitges.
L'Al U NT.4.1f ENT DE PA-

LAFRU.GELL
Ha estat destituir ¡'Ajuntament de
Pala fra gell i s'ha 'lomeas governativentee el substitut.

L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Hom die que TAjuntament de Giroma seguird la sor( de tants alises,
1: a dir, que terd destituir i substi-

tuit.
L'AJUNTAMENT DE PIANLLEU
L'A janSament de Manlleu ha erial
destituit, havent-se-li ja nomenat sur-

•

cestos.
EL SECRETAR! DE PINEDA

Governativament ha estat deitituit
el secretari de l'A juntament de Pineda, En Cedes Canals.
El senyor Canats ta gaudir sempre
de la conf fano dels anterior; Ajanlamente, presidí!: pel prestigids !torne
públic En :llanta. : Serra i 3foret.
LA CAMBRA DE COMER Ç
DE LLEYDA
Recollien d'alguna diaris un rumor
que corre referent o la Combra de
Comerlo de Lleyda, segons el qua! el
governador de la mateixa ciutat es
propasa de dissoldre-la.
EMPRESONAMENT A LLEYDA
Ha ingresan! a la pres,1 de Lleyda el
jove 1. Corotnines, del poble de Guissoca, atusar d'iteres escrit les (Arrees
deis sobres escampar/ per aquella sesee:, contenint ntanifestos d'En Maca.
EL "CASAL CATALA", DE
PARIS
L'Acció Radical Catalana, de Parle,
ha acordar dissoldre's i recomanar als
tetes socis que ingressin al Casal Catala, de la maicillo ciutat.
Per celebrar aquesta fusió, demd,
diumenge, tindrd lloc una kaki de
germano., que acabara amb sardanes
i can cons.
El Casal Català ha trastladat el sen
domicili al bouterard Sala GCC1//ü;11.
núm.

12.8.
ELS HOMES NOUS

Han estat substitults tata els Ajuntaments catalanistes del districte de
Granolkrs per altres d'afectes a ¡'exdiputo! a Corto olbi senyor Torras, el
qua, segun: ti diu, ha domo les !listes.
Els principal Merc.; els han ecu Ion, fa,» o homes %out ele eruta
ansíes del arde que el sequeiren Am-

a que fa política te aquel!
Soldevila i de Granotters.,

diaricte.

SOYIelCi

• -

Aroodeindb•-n..-444.

4-44-nle

t

La nova forma del problema
de lee nacionalitats apareguó a
la Rússia soviética d'una manera clara en el Vuite Congres
del Partit Comunista rus del
mere de telli Una part deis
bolrevistes, capitanejada per
Bujarin, tractava de substituir
el concepte de la voluntat de la
nació pel de la voluntat de la
ciasen obrera . Segons aquesta
test, els obrers de cada nació
eón els que han de decidir 31
la nació ha de recaptar el dret
a l'autonomia o a la Independencia. o si no l'ha de recaptar.
Lenin es declarä centrar' eraquesta manera de plantejar el
problema. Segons seil, la solutto
que preposaven Putarfn t els
seus partidnris porfia eeser explotada polis enemic a del bolxevisme, prenent-la rorro instrument de propaganda contra ei
"rovinisme" bolees-isla.
Davant d'aqsseatte dues acti_
burle, que va fer el Congres?
Votis la g egnent resoitteid:
"En la qüeatió sobre qul és
representan! dr la voluntat d'una nació que es vulgui separar
de Rdasia, el partit comunisda
rus adopta l'actitud hiethrIcesoelal. inspiran( les eeves drcieions tenint en compte la fase
de la revolueió hietbrica i social en que es trobi la dita nadó. Si es troha en la fnae entre l'Edat Ialitjena i la demorrilr.ia hurge5a, entre armes_
ta dernocräda i la dernocräcia
proletäria, o entre aquesta nitirna i la democràcia soviética.
etc."
Aquesta fórmula soluelorth
el problema? No . El Congrés
no Rdnpth cap criteri generas 1
molt menys un eritert noneret.
En determina t s casos, els
camperols 5eran ele reidats a
expressar la velun t at nacional,
en un altre ele hergemo., 1 en
el terror els obrers. A Moscrost
s'hauria de decidir en quina fa
dita
FM bistórira Ce 1rdha la
mudó 1 quina Masas andel ha
d'Aeser cridada n renr‘sarntar el
total de la nas-6. No es penes
pas que aqueses decisions
Mocee!! Cl prenguessin d'une
manera ehjectiva, cieniffica,
academice; que ein hlotoriadora e ele socibte gs hagin
d i r l'éltima permita en la eneafió. Nn. L'únic ene be henria
ea decidir erela Finteres des anvietiorma !desean faria l'elceeió
de la "classe repree e ntant", e s •
gnes reCtitud que Adopté:
armaste claeee, per?, peneant
compre que la 11114eia g ran lo
une 'm'erija ele l'etil de la idea
envle t ica. Des del reint de vista de la idea nacionalista.
•aqueste s &Matann corlen injustes. Si per aixh en1 aquest
entert As di g ne de relee), ion
As drildernent per la Inscor Insincera que C13 hnlrevleten 03plofvn en aqueat medre lip
I,a solm ió que vitrinas
donar al problema social, ha
rslat clara i franca o n
recae s; de l'obrer foren
rato deeisine. Preh la eolueló
del problema nnelonali a ta en (4
pie de ?ion (eran tan clan. seno.
pre frasea velarles, mitges camal:1r a , annoritat5 !Ore 1 ennItn_
pst. exudo. mes, avlat d I sentlpos (loe ideen. En un mol : timidesa. I alzó As caramerfatle.
Es la prnva de la gran torea
que el narinnalisme té entre els
poblem helerngenie de Rdeeia.
Els holitevietes, que en el larreny de les qilestions socials
ostentnn sempre una elaredat
gairebe cínica, demostren una
perplexitat carneteristica quan
es tracta de problemes naciona_
hatee.
La reaolucid del Congele comunista del mare de 1918, ja
donava a entendre que ele bolXeVietee mirarien d'evitar la
disgregació de Rdseia, 1 que s'oposarien als separatismes nacionallefes . La Conititurid votada pel Corlares dels Soviets
pel juliol de 1910, no permet
cap mena de (Subte respecte d'aquest extrem. lisa deis primers
articles d'aquende Constitucid
contA la declarar-lb que diu que
la Repúbliea dele enviets de
Ihissia es forma a In gle de la
federaci6 de les Repúbliques
vietiques nacionals. Aleó la Ab
ciar. Ja no es parla del dret
de les nacione a decidir lile
esdevenidor. Ni tan sois se -par_
la de la necessitat d'elegir la
n'asee social que ha de prendre
tal decielt4. Tot alee ja ha }Metal La Rde g la ha de restar Indivisible. El dret a la separacid polftleelo exieteiZ
De l'ande programa nerinnnl
dele boixevIstes no queda sitió

l'autoughlia hational de iles

glons de població heterogenta.
Tal vegada es que els botan-tales consideraven un deure donar a les nacionalitats de Ilur
pais la possibilitat del lliure
desenrotllament de Ilur cultura? Per ventura no volien ferie, exageradament, els sentimente nacionalistes de tank de
d'habitants de la Miseta? Ben eegur que tingueren
present arnbdues coses. Però
lambe hi influí una necessitat
Irresistible, una necessitat legira. Un escriptor pelones observä finament que la llibertat
cultural que els boleevistes donaren a les nacionalítats boteregentes, prerleament es produde inevitable d'un mateix
sistema FnviMic. L'article primer de la Constitució russa din:
"ntissia lo una República de Soviets, formats pele delegate
deis ntirere, eoldate í camperole. Tel el Poder central I lo-

LECTURES

991 STMIZO I MUSSOLINI
No simpatitzo amb una mena
de partits opacs que es confinen

e. una practicitat menuda, a un
catäteg de millores, a un repertori de critiques. Realisme polític o reformismo, centrisme
o lubridisme (parlo dels partits
de doble cognom), hi ha a tot
arreu entre el reaccionarisme
confessat i agressiu (de fet,
cada vegada més revolucionari)
a l'utopisme que situa el seu
pandits en 01 demà, una certa
quantitat de matisos que, conformes amb el caient general
de les coses, cerquen només de
perfilar-les amb enginys tecnies. de rejovenir-les segons el
fruit de les ültimes discussions
academiques, d'entonar-les amb
cortes modes inventados en algun Itoe on no han pan començat per ésser moda, sind creació febrosa 1 apassionadora.
No creo en aquella mena de
perlita que, per Hur deplorable
cal pertany • enhiesta Soviets."
de vitalitat humana. no
Els Sovieta tocata eón la base esta/vi
mai altre caräcter
on dearanaa tot el sistema. Es haneltingut
compren n'ad bé que els So- que de tascons parlamentaris
encara, ben entes, de la deviets 4111eränk e del Turques- —I
cadencia partamentäria—. Una
tan. no ptiguln declarar-se rusces (In naeinnalitat. Tambó es millora aplicada en fred, no ds
cerner-en que aquests soviets una millora. Una novetat estedeliberin sobre els assumptes rilitzada, no es una novetat.
de la cesa eompetencia en Hure ffom no crea sind quan hom
idiomee propis I que amb empes per una capacitat creaaquests mateixos idiomes vul- tiva que ultrapassa les possibtguin fer la propaganda políti- litate materials. Horn no reforca. 1 rom quo elle eón ele que ma sima amb indignació. Horn
tenen a les mans tot el poder co consolida una serenor més
do la regni. es compren eme — bella sine a traves d'episodis
ädhtIC sense artieles especial5 anecdblics de violencia i d'in-,
referents a la qiiresti6 naciona- justicia.
Però si aquella practtritat
lista, haafant que l'article primer de la ConstItsició tInguée menuda és en algun cas explitot el sen valor — les naciona- cable per raons històriques que
!date heterogentes de Rdesia fa redimeixen per sumes, habihurten d'ohtenir una Ilibertat
litats i energies (que la fan
cultural molt considerable.
iota diversa, per exempt, de la
Lliga
Regionalista en les seTadeu Pelper
Vea epoques governamentals),
Crachvia.
aquest ras de el del parta popular itallä. Aquest partit, a
desgrat de certee equivorarlons,
pitas:tea a Ist història política
cono nn dels mes gratin mohilitzadors de. l'opinió italiana.
Creat van el "Centrum" alemany havia perdut la seva ra6
d'ésser, i hasta esdevingut un
El fracós del; monòlegs represen- instrument d'equilibri serien
tats pcl senyor Benavente (Don Jael partit popular,
cinto) al teatre Goya, ha estat un personalital,
que semblava adoptar quelenm
exit de premsa i de primer entre.
rta la seva metodologia. produt
EI senyor Renawnle ion exportat
ti nt Iseims : l'un,
des de Mailid anib resperança que dt15 tot s import
collaho:aria eficaçment i segura en la r e sirldre l'ingres de les mases
catòliques a la politlea italiana;
conquista d'alguna cosa. 1 després de
les conferencies, atentament escoltades l'altre. inataurar en la penínente europea mea contlnentalitper rapusrador, s'ha vist que refecte
desiej.it s'ha realitzat pum per pone rada aquesta gran roma politira que es Vesdeveniment de
tal vial pensara el Sr. Benavente, realla petita pagesia a liude% abana
pre g äri i altres prrsones igualment resmal rapides i cense recança depectables, pesó en direcció cumplesert mies.
tament oposada.
Horn pot dir que, apenes nat,
Diari d'un comediment tan acrediel partit popular es convertf
tat, d'un primmirament tan tradicional cont "I a3 Not'cias", publica un en arbitre de la eituarid. Cap
'liberal. ni el mateix Giolit ti. no
att:cle titulat "Mis andanzas de Be!digne batre'l. Eslava, cal dirnavente", que contenga així:
ho, exemplarment organitzat
"Este tipo, cuya figurilla menuda,
visco:a. fria y repelente es la imagen destrament dtrigit.
Don Sturzo, el clergue
mies exacta de su teatro; que quienes
és una de les mentalitats més
le utrxen dicen que citando da a tender su trino parece que se estrecha un agudos 1, dins le; limitacions
del pragmatisnie i l'eclecticistrozo de yerto bacalao de Escocia;
eme hace pocos días propugnó en el me, de les mes intuitives que
cnnegul el nostre temps.
Ayuntamiento de Madrid porque EsEl Cardenal GaSparri. el venaba fuese agairotada por la fuerza;
neraUle secretar' d'Estat, l'ha
este tipo, digo, pretende ahora levanprotegit sense vacillacid contra
tar su arte, de conferencia en confetoles les tempestes; ha pogut
rencia. ;Y tiene la osadía de venir a
recotzar-se en el viu esperit deBarcelona, Cnyo caràcter C3 el mhs
ajeno a su fisonomía! ¿Se ha irna- moerätie del elergat italià que
erl mateix Oinsti centava en el
g'nado que aquí hará. adeptos? ¡Cree
seu "Prole Pisto"; ha educat
que toda Catalana es el muelle noc-

l'esperit camperol de les re-4
gions més prbsperee d'Italia, sei
qua!, orejat com es per la sevie

L'hit de premsa del
senyor Benavente

envejable cultura, enfortit per

la proporei6 humana de la pp.a

tita propietat, educat per un
tradicionalisme sense conseraadurisme (el qual es una invena
cid dels rica esceptics), amant
potser negatiu, perb gelosissim
de la sera

Iliberlat, ha format

fäcilment una host que és
ca que ha rmaistit en bloc el nota
cesarisme feixista.
El partit popular, inescaient
per a una contra-revolució
una revolució nova, de, penó,
una reserva intacta.
Horn cerca de subornar-ne ala
gun exponent parlamentari més
fetale, i la massa el foragita.
Horn suspèn els Municipis en
els popularn comandaven, hom
amenaça i fereix els seus adherents mes explfcits, hom els
acusa, segons els dies, de ele-,
ricals i d'aconfessionals; Mussolini acaba de dir-los subver-,
sius. Però el partit popular él.
una força intacta.
Per això Os interessant de traduir alguns fragments de l'ara
Siete que Don Sturzo acaba da
publicar a "La Rivoluzione Lia
beratle", de Torf, on condense
els seus judicis sobre el feixisme, el qual "nega la Ilibertat.
en conserva un troce!; combat
la democräcia, i no suprimeix
el Parlament; té tendències re-,
publicanes, i és monärquic;
respecta l'Eeelesia, i en volt
subjugar la torea moral a be .neun del seo domini".
L'obstado 'perquè Mussolini
superi el Seu partit i creó una
correntia de consentiment. As
la seva incapacitat per enlairat-'
Cc a una idea. "El sen exterioMame l'allunya de la recerea i
del sentit reaUstic d'una idea".
Al capdavala, aquesta idea no
podria ésser sind la llibertat,
concebuda "en el gran significat tradicional i història.
cae l'autoritat per comprimir
la llibertat. Os un error
postadd i contradiu la història
deis pobirs.
El prevaler d'un element da.
munt l'altre, ha general sempre desordre. L'esperit de dictadura que ovni envaeix la Eh.,
tia Is un element de desordre
moral i social".
Mit a endavant afirma;
"L'angúnia en la qual es debat Mussolini és aquesta
tíssima realitat democrättea que
no és pas aitiable a Ithlia per
poder-la destruir, sind que viu
Iluita Pto tot el món modern,
en el qual no pot deixar de
re la ItMia, avui més que ahir,
vis desplaçaments de riquesa
d'economia esdevinguts per cauce de la guerra i per la represa
d'interessos !florete i politics
que han de tenir per base la
sorietat internacional.
El movirnent nacionalista clog
en si mateix, els corrents agramis (de la gresca propietat con.
aervadora, entan Don Sturzo),
el mine de la violencia, són anaerontsmes de poble vengut i po.
bre.
Per aquestes non: l'experi.
ment Mussolini no pot anar
catire a un imperialisme hege-i
mbnie..."
Drene paraules, on idees que
porfrien semblar elementals, colpeixen com martells.
J. IL

turno de Buenos Aires, poblado de

chicos?"

Nnealtres voldriem reproduir tot
l'article ; perb el coraediment del nos-

tre diari, encara que no tan acreditat
viril el de "Las Noticias", no ens permet parlar massa d'aquest senyor Benavente i molt menys, molt menys I
de les seres obres. El senyor Lluis
Astrana Marín, autor de rartlele, reprodueix un sonet que la materia del
seta tractat pena en un llibre lang
1593. Nosaltres, pecó, no el reproduirem pan; la secció dele nostres Anun-

cie claseificats h massa ben controlada per permetre certa mena de reclams.
Mis avall, el senyor Lluis Astrana
Marisa li fa retret de no haver-se
enamorat mai, de cap dona, s'entén,
tetan! confessió pròpia feta al retobo.ter anomenat "El Bachiller Corchuelo", i cm a rata d'haver creat—és un
dir—les dones que ha creat—is un altre dir, per no dir "fet"—, dóna la
de qué
e,
"Tal vez el haberlas pintado ast
obedezca a que si yo hubiese nacido
mujer, quid hubiera sido de ese modo..."
Les cancel
Continua rartkulista analitzant l'obra, l'art; etc., del my«, As un ter-

cer dir, Benavente, i acaba dient que
"Por eso he pedido que fumiguen el
Goya. Tómese buena cuenta de quienes lo jalean. Dicese que ya estila apalabrados para otras sesiones los Retanita, los Répide y los Hoyos y Vinent. ¿Los lleva Premio Real? ¿De

Premio Real a Premio Nobel? Como
decían los cläsicos, mucho va den.
al pulse."
Després de la signatura, hi ha una
advertencia que diu: "Escrito expresamente para "Las Noticias" y prohibida en absoluto la reproducción."
Tractant-se del senyor Benavente,

tothem ho comprendrä. Evidentment.
"El Progreso", sempre tan valent,
en tractar del senyor Benavente,
comprimit rant com ha pogut. No cana, pecó. "Las Noticias" ho ha compres millor. "El Progreso" diu, per&
coses ben aoceptables. Diu, entre altres, que

"Benavente, con su nombre en un
tartel, sólo ha sabido despertar el in terés de tres docenas de espectadores.
Tiene un prestigio literario de tres filas de butacas."
I ma avall,
" Benavente ha fracasado en Barcelona. Su gloria h tea lieticia. lasa

provocada, que nadie ha sentido el menor inters por saber cómo discurre,
cómo habla, cómo se mueve, cómo viste el grande hombre."
Amb tot, temem que el conferenciant quedi satisfet; massa satisfet
potser, encara que no ho demostri. per
ésser absointament intima la satisfac -i
ció que sentina Una rebanada com la
de Las Noticias no l'hurtó gandida el
senyor Benavente molts cops durant la

seva ja llarga existencia.

LA SITUACIÓ A EUROPA
••n••••••••n•

Es amen es de parlar d'un*
prAzIma entrevista entre Theu.
nie, Hyman e I Polnear4.
In el proe6a Hitler el Usad
doman& vult an ys de fortaleelli
per a Millar I dos anys per
.
Ludendorf.
111r. OhurehIll ha setat dore*,
tat a II18 W0410100 8 anales«.
La Ramiro frenase ha »re.
vat el proJeete tima) retoma%
pel Asa".
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guaita d'orar, a la Casa da Calaba,
i misses a Sant:: Euiàlía dc Roasana. Rada i reta-ella.
N'Antoni Fletaran I Donaran?, vidu
de Na Melitona Muniz. Mari el dia
13 del carena Avui, a das quarts
d'rvste, a la Benanova.
En Cerrad Verges i Massot. Morí
el dta 9 del correrla Am, a les non,
Arfitcnttra.
I.A CIRCULACIO DE CALDERILLA aSTRANGERA
La nostra cana: es trotas ama al
rs d'una gran invasió e caldetalla
C.

Wat

CAICUDA DESGRACIADA
Tinvitett afarin Satn, de se:atara
guiare anys, qtta viu al esa reo (le la
Veige riel Remei, 27, a la pecar d'Antani Laya s'ad tina caig:ula casual,
arab canta desgracia, aue as proclui clavetes ferales tontn3ei al cap, d .. protascrvirs.
DENUNCIES 1 DETENCIONS
Manuel Quesada Paredes va lienunt'a:- a la pedirla que al cate Tivall
va sser víctima d'urce estala de mil
tres Celle1 pessetts per part d'un tal

a .

ott el Directori es pruposava acunyar
Bardes de &que', que el públic
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ta:u
carral- d'Arlau.
Tarabe ha estat nti.r.guda Antarna

Gidnez i Gemez, aau s ..da pet guardia
de seguretat Aagad Gutiérrez cahaver.

li emitas :5 pessetea prometent -li
pis que no II lisa donat.
Josep Parea r,arria ha -enunciar
gue del sea a Inicial del catre; de
bant tiervasi ha tan pras robes i ¡olas
evaluades en mil pa sorteo.
-- ---INTOXICAC10
mesrreaa Macaria 7orea Calve,.
tot feas al saaar, fria tetar la ver.
rzuLa finzsira sr Caceara ande la
erina de l'altrt Fi: Catidint les delictes de la disc-eta xlfartieria, con.
forgue duen eh•es ca .ielanee i cofatintar la fardare:a arab el laaiic d'Es-

panya.
En havent erpat Ineauf d'esser aUAL
liada 21 Dapeneari pu- presea;ar
hulero thillOXiCaZ.:15.
or. r/PlOrTANA. Lreet57 • A a la rot 1 oabirl. Cene Catara-ea, 9311, racari., eral.
—

UN couRAuor. K. G.
Anant en reama.a per ft Ronda de
Sara Pata tai aassalger toca la cama:ala : lora da varada_ El ctbradar 1,
va die que un altre dia no fee amad.
qua alisas el cabrador i aquea
,farla parar el cotos oportunament.
al.re paesnta.a ineulta el cobraaar
i al mateix temps Ii :ngagava un seprat de cates de pum . , amb tal farcia
que ha tau perLe el CO1131Xernent. 1
quan tacni en si Filaressor ja havir
lagt. Li va cansar ccratul6 a l'ull
dret i una fedda cantusa al candi.
El Crup Extureieri'm ¿e la 'Unid
Dapeadents
i EtarI oft5. ;:d2a1 de
pleals del Camera celebrara e:nnrt
valen: una excursia al caelell de l'Arar:ami:raya. sala el %enajene itinerari:
Sara Pnmen, Sant
Cernalla. Sara
CIir.acr r1711r., n .5 i (,ast.
59:e : ' . e 7 5 .. /71:: del inatf pca baiPartiela di Gracia.
aad ir

rafj'11-:,-0‘rIteit

nuicnlml,
Llorrns
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Gua; , 1-tanibla de les Flors. :111.

rr.R. EaraTAEA A
TELEGnAES
Continuaht les seres dIgentieS, el
aqueSt sUularl Va
Grdettai la clausiela dErnili Feriaba
dar Alearta, estalikrt al carrcr de
aluutaner, al aual s'acusa d'estar ea
caniaa ata, atta, ale alares di:tintas
pr e cometrr les estades al gir tele.
tleedi riguroantnent incomunicar a
la pres ., an espeta d'un 142.17.41titti:
9147 se Il La de lar arab els altive
procesaits hit dtmen per s2gures ¿aires (lateada-as.

RGuAroni
En ea tragar:en: de la carretera
d'Ilaa. sm: tincar els ¡ladre . i se n'enii . Miren ri bes per valor d'unes 8,oao pessatas. L'amo del
ma gnum atavorit atob aguaita seravitata tr e diu Pare a'allelai
el qua: ha denunciar el let a la
MIES. VERITAIILE ODA810
eblectes tets • total alasice. !e ran tb. "(alis e ., hurte. 41
Avur a les sine de la tarda tindtá,
llar a les G.,leries Laietanes la inaugurarle de les ex/arador» de pialares
attit•te, ittlyots bien s Baixeras
i J. elmaterra,
troben exposats, fine al
dia 31, eis aplicars !luminosos "Llectra".
UN SOMNI,..
Par a tranquiltaat deis neutras !ceba, (ir15 t'as as. la dial: 11,1 pelan azuda- de cara perquè tia sen /roba als
me-reata, traduira d'un dran d'ahir:
"Contaittem sense un p o riedie amortinttnt tIC 001115 par al animen pablic.
Les taje/andes sem regulara. Denarla
1.
a, a.. ...,5 5•euee aradarterca. acata diu que han vingut a llarcelutia diferente elenants ramaders
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CASETA _BARCELONINA
Pau, babe: Gataviä canaracat a recelar de !a ea:dar:Ha eseee
Sants
i campany, tnärtirs; Beavingut i trangera. /lima ha vaga: agraval atub
Deogracies, bisbes; Santa Catarina, el fet que els ectradars dele atabe:In:bus i deis tramvas han començat a
verga
refusar lee peces que no tren <1.1
Encara aue no ha strabli, atx6
NOTA NECEOLOGICA
bloc a perits cncflic!es entre els parENTERE AMENT S rER asVUI
satgers els cabrratrts.
MATI
anubla que els prmejeals prraeiders
de
calderilla estreagara sea els
Dolers Mar6 Viaacia, de 33 anys,
lians. S'acusa a les tripuLcions dala
kalassiai. 70, al cenicatiri de Sana A
noaibrosas varxells d'aquclla nació que
das auarls de nota
ens visiten, de venir carrceats amb
Jcsepa Vantura Oms, de 72 anys,
calderilla italistri, a a e arribara aala
Mara, 5, primer, al carnean:1i Vel A
eat-cien lana naluralment, un bal
les dele.
Jaaquirn Buró Campo, de 66 arye, gCti.
Er evidant aue saaturan de arenare
Fanal Nou. at, quart, al cemcatiri
rae:sures per evitar els pera:di-as que
de Sent Gervasi. fa la s den.
Vicens Loar:apta Recasens, de pugui oCas:Ortar clrcrilaci6
de caldeailla etrangira, si les cases
tres mesas. Dipaiacia. 1 57, al cenende conter ea:alineen ni-arana:a dectiri Non. A las dea.
Rosa /Jacas:- Ororn, de 18 mesos, cepa tr-la per als setti ea.br3:rentS.
-Plaça, 9, al cementiri de Sant Ger.
6~413:5111~17.109116WIL.113314E900111150511
'casi. A les vuit.
Rafe: Calza Faanco, de sis masas,
Indaetria, 5a i 6o, al ciare: raid de
Les Corta. A les vtra.
Barbara l'arre Albinyana, da 64
r1
anys, Casp, 73, al Cententirt Nou, A
deu.
Toraás Oliveras Gralyó, de 93
rif2
anys, Babe latalà, 2, al crmantiri
de Sarria.
Tindrà Ilcc: del
Mata' Torras Camp, de 57 allyS,
Hospital Carric, al cernentiri Nos. A
35 DE MAJO
les deu.
al
R75.3 Alaban Aixen, de 84 anye,
Marina, 135, segara al cementiri
to D2 JUNY
A les -5 art.
TARDA
11213US Lia
Angela Bordarla Mestrea, de 58
îJUth
anys. Caello, 93, al ccalcutiii Nota A
les tres.
k
Blai Serra Valor, de 59 anys, Sant reermitrarrecorafirmamr-in
Joar. de dalt, 15, al cementiri de
Sant Andreu. A las tres.
¡'FR INSULT A. L'AlaT 011 TAT
Vicens Bolos Martin, de 69 anys,
Alar, a les apt..tre de la Lada, a
Sarria 5, al cetnetairi de Sans. A
la Placa de Caiatianya, asa aaa.l,viia
les stuatre.
anoratnat Antani Lujar, de varai-cia:
Diania Artigues Seda, de 62 ariys, anys, tingtte ¡'acuciar de builaz ar d'un
Tanneit, 9o, al cenientiri de Sans A
senyor que pa.ssava. Par tal cum ausloa2
les tras.
teuyor resulta' Casar el ¡urge tnanaaAngela Muns Carnisana de t6 anys, tal del distriet: cl,' ir 1. 1,, • ja, el Lupasse:g de la Bananata. 95, Sarria. rio tos d.:tina:u per Lavar insultas
A dos quarts de quatre.
l'autoritat.
Jcao Salare Ventura, rle 70 anos,
Cataluta, 7 7, al cententirt Nota A
les doce.
Josep Porta Ferrater, elc 31 anys,
Lepaata, ara, al CrinctOiri Naiu A les
qtaltre.
Jaccp M. Boixes Llenas, de 5a anys,
Saat L'artianeu, 3. al a m'ardid Vall
A ice quatre.
Antonia Campis Piguillem, ele 70
saya, Blai, 66, al carnet:Ud Nau A
las teas.
Dolor; Sana Rabió, de 54 anys,
Aro del l'eatre, 43, al cencluiri Nou
A les. duts.
Doman= Pascual Saenz, de o
anys. passatge Roma, 509, al cernera
tira de Les Corts. A les catarre.
Joan Arjalaguet Pupals, de 55 anys,
tludreu
Fraternitat, 5, cl eretruditi de a'aiit
Cervasi. A dos quarts de quatre.
Lleó $7.1Ce Barrerá, de 70 ;711.ys, MOLTA LLET
pr,11-.ent
plaça Reial, 7, al cementiri Vell. A
das quarts de neutra
Maria Caries Vives, de 32 anys,
Mar ge.r; t. 1 7. al cenia!, tiri N au. A
dos quarts de uaire.
•• urea cu• uns ora l'a Per lelle
pluttetr tirarles pus satinaren luevativat
FUNERALS
no-la ela fi.N.,:tera Y U, ` •irar, ' a. " a e,>itat
Oil, Irr.
N'Antoni Betlla i Tomas, vid -a en
Ilub-VItla nAin. 1
•urant
tlitlats /
primar:5s naces de Na eser Llapart
su • or•15 de Testar, ilearnrutlia 1 !anille:1
i Piqud. Morí el dia 9 de (ciaren Anta el bou (-Sal -o, intuflca /4 144/e 1 pr4J,stic abunden'
'el a nd n 1,41(
a das quatts d'onze, a 5..aut l'ere de p.s.,
En la lactancia; llob . Vin4 p aro. 2 alle •
los Fuelles.
nulo' 4.1 qaItrrn1 le III, Ir:dique:a ea
ca.,59. 1fia 1 luan: ea, ira la rnare de la
En Jacint Barhany i Roca, vida de essnuttic10
C111 . 211:i per l'alIPUIrdenl.
Na Carme Sandra i Espichen alori
En laildfaue. Ahle, alas a ral Mires.
playa Contetetal, 9. l'afrenta*
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a ferint bertiar en con:helara que, d'eshcía:idea padricn tratluir-se ea
tir e :a
balaca en els prcus de venda al detall."
Aixa de la balsa en els peda, ja
ras va bi- lata, meatreetata, ne
Ita pess.ble que es provet•ein les tauhia de l ' al tija
...El pa que serveizen els R115tutirasitta tl* LAIX0 de Paris, ea
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L'Ateneu (Ihrer del Dierrtate 11
(ara 1V). carrer Mer..aders. i
40, celebrara el ara 25 del que sean,

govern de la Quinta de Salut L'Alianca, projectant-se un.. pellica:a del
Palau de la Mutualitat cera a demostrada graiica de la sera obra.
Com a ama/amera d'aquest acta cl
dit COMitè organitza per al dia 30
del que som una visita collectiva de
Lotes les entitats de Terrassa per admirar el desenrolllament de la dita
beatitud&
CONFERENCIA DEL DOCTOR
LUIS DE MARCH
En túltima tesela científica celebra-la a l'Institut de Medicina Practica
el doctor Lluis de March 8. 0eupà de
"La crisi heirmaláska en l'especialitat
rino-laringolagica".
Previ aran exordi entra en materia,
aportant dados de Rusa interts clentf'Te en demostrada de la leal.

a la ‚jr, un Mi:. ball amenitzat pea

eptintet lasclit-aazz, prometent asser
una leen per lote com.-raes agradable.
La arma aire:al:a de l'Agrupada
Excursioni s ta -Ele lacre:as" ha
cnielat constatada de la següent ma-

florar
Preside:1a Juan Canal i; atice-preside/a. Josep Esteva; arena- er, Je -ep
V..11; ettinplacIt i r, Jiyscp ntrii; !erre¡a: 1. Miguel Rail; vireatrerratnri, afa.
:niel vacals Antani Ginesta, Vicaria Bellart i Alfrad Gll.

r;E n -u. vA:nr

&1ó de Te
,ada d:a te aaaaaail de 5 a ;FM
oiurts cin; a. i dinar a l'amerit:nx, do ti a lt.

El Cm -atoe Can.arcal Tartosia amb
rialia (le rauiversati £1i,riGs Der-

ten, de la :atare de Len t'az Ii Ciair
a 'limosa, ha orgaaitzet usa les:a que
compentlra als Cepa -statu artes: a lea eta
del rnati, iraca fuerid religiosa a rol&esa?. del Fa; a les tau de la tarda.
icsta infantil i pactan de fut3o1 al cama
d'esports del carral :le Valencia, cc:ten-ida Padilla (PM de la Sagrada
Fam ili a); a des quarts de flau del vespro, erpar de gen:51)1 . -5r taraisina
rat 213 soeis honor/tris dnator Ferrar 1
Jeeep al. Mar:atas, a! restaurant Patria. 050 ¿le Sep(rlveda
El Cenare convida la celania totres:esa i devota de la Verga als estads

:tetes.a.
diiimenge, al Ce:tire Moral
del Fobia N.a tindrà !loe la segona
craileeimeia quaresraal pel redactor de
Cianhinaa Social, senyer Joaqtain Civera Siermana el grial desear-asilará el
terna "alisal& de la jeventut catb-

Senyara Per a rentar la roba
gole o i sa b ó

M agna en Os

CONFERENCIA
El Comita local da Terrassa de la
Quinta de Salut L'Aliança 111 organitral per a de init, a lea 0117e del taati,
al eala del Cinema Catalunya de la
dita Halad"), una esneferancia mutua lia r ,. en la aria! remiran pare els serayera Luna :Soma taaaur tatua.
Trius i Evarist Salat, de la Junta de

El

fffib N

ES HORA EXACTA
HA MORT EN FERRAN FERNANDF.Z DE LA alOTA
Amti sartiment pregon <aun:Dignen)
als nostres lectors la upar? d'En ',erran Fernäntler de la Mota, distingit
artista en l ' art de pintar ; catar parlodiste. En ' , erran nana:idea s'havia
iitingit vambe carn a melga intellia
getat.
l'ene present a la familia i anales del
final el nos:re Mes sentir condol.
A l'Acadèmia de Tzquigrafia de
Barcelona. cara:cada prole.ssional da
(aquieta fs, el sanear mes d'abril s'id
a:augurara un rann cars d'aquest
art, les claeses del qual es donaran els
aluna dimecres i divendres, (le vuit
:re y del veepre.
Les inseripeinns poden ter -se a la
taeretaria ele laementada entitat (cara
1er del Palau, 4. ent11, tcfs dies
leiners, de set a 11ou del vespre.

MESTRENTIMENT
'l i rurar-lo, re-

Ivan acordat anar a ubre ele lutthlisres aragorelas. a heme deis atu.ais se
celebraran dita:. SOE :i dee de simptit
per les esmentades entitats.
Es prega a la colònia aragonesa ane
ce:acorta a les dite5 testeS i a l'arrity...d.i.
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EXPOSICIO PERMA NENT
Entrada Ibure

Rambla del Centro, nú:n 1
ria.ant de Gran Venus dar Lun

. Negotem !OS els cuport
Yen e lmen t 1 d'art i,, Vira -

diumenge, a la tarda, l'Asa:pació Sardanista de Barcelona doma una auditi6 dc 117/511e3 al tarrer
de ParInmenr, a cairree de la robla

1
4 pul ! f. :t i: U: deis gvis ens
si g ui c a negut

e

Cathalonia.
QUE ES RETIRIN ELS GOSSOS
Francesa Ruiz elk11111any -4 Merad
Di-aulaga Variez van discutir violentatru . nt I.a qiiestió s'atranja amb una
raltio sa rnessegada del Ruiz a la MeTe. a conseqtRucia de la qual fou
auxiliada al Dispentatri.
Par earaptar pian. an plateras, separas, tasara, hola, sal_
ceros , orinnl. rte., no dasaprofitan aqtirstre oraSit1, yergue
:11.5 pretts que 81111, per eattge0
rapeeials, podan atara. Ira a:tia:llanas de 1.1tils INg1.1.13.
Itaiitlila do les Hora, 8, i Ronda de Saal Antoni, a, dificiltarad er a n tornaran a romprar.
A in • ti_111 15 II 1 Inaleixl
S'empaperen habltantons a 15
nes9etra, . Fon: de Sort Miqucl,
4. Darrora do la Cono 13 7lut.31..

C3AN METrCPCLITA DE
BatiCELCUA
VOthei l 711 el •Ita 1 d'abril
nent el cuo,i m'uvero 6 da I
Obliattiaiona hipAtcearies
100, tes posa a conceixement
Hura sanyars Irr itadora que
aagament del dit caspa liad
laiir d'aquella dat-a endaNa
altas deducciö dels
corl. rspe•nents, resulta:U tia 5
lar liquid de pessetes d.S81
nuiui, a Barcelona, a la S.
Artois-Gavi; a Madrid, a la z
atirsal da! D.1112 110 nie'rllia 1
P.anti Flema:01 de Crèdit, i
rtithtits nl ItUne de Biseain.
Itarcal a nn, 18 de mara
1 9? S,- 1-: , ataretari del Con.
Saraanil I .7 - "arol07 - Vieloro.
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JALEA MASBOMO

Colmados i Drelperies. Dipbsit, J. Fonolleda S e rra, Comerç,
mimen) 38

En la sessió privada que l'Academia
Caladncii celebrar anta a lea ser
del ra s pee, racadealle R yntl. r. Pealrati Pnas, Seta P., &rara una cOnforència ataire el tema "Arrastres peclagagics".
Duna ditunenge, a lee cine, relcel C roare Rareeloni d'E. P. Una
sessi6 literaria masical a l'estatge de
la institurid Palibb (carrer de Nostea Senyora del Coll, 21).

Negociem lots els ctipmis
primer d'abril prüxim
ms.«...wwarre.a.viliamaziaarralid
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PURE

PERMANYER
El mé e bon subetItut de la laotinela materna
- --A HONOR

DELS FUTBOLISTES

ARAGONESOS
La Unió i Joventut Aragonesista

"El MES"
rtes. :'70 •pct

u, lea etrtaa
SI ‚ a neu44,
•urlln nenes i les eólica pe.fec161
un cal VII I' le manca atol*
mecanegräft a.
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DE U BROMAN 11111111
WINSTON CHURCHILL HA ESTAT DERgOTAT PER UNA DIFERENCIA DE 43 VOTS.
S'HA DECLARAT LA VAGA DE TRAMVIES I
AUTOMNIBUS A LONDRES
LORD

Sota aquest titol el senyor Henri
thiés ha publicat al Journal des Déwis un article del eual ens complaem
tradeir-ne els parägrafs de més ineres.
La intenció manifestada per alguno
dipteats laboristes de modernitzar la
diplomàcia británica i de reclutar el
ersonal diplometic, i sobretot els amiciNadors, entre entice obrers esdevinpes membres del Parlament, porta l'aesci6 sobre Forganitzaci6 actual del
Fereign Office i de les legacions britàniques.
Segons el senyor Myles, aquesta orgcnitzacid ja ha evolucionar, primer
amb aquest espetit de lenta adaptació
prudent que catacteritza les institucions
sraniques d'ençà de la darrera meht
tel segle divuite fina a la fi dc l'era
victoriana. despees. amb una marea
mes precipitada, del començament del
segle vintè fina avui. Som lluny del
temes en el qual un des germana Pitt
teministrava tots eta afees principals
de l'Estat amb dos sots-secretaris i non
aítelants aquests afers es trobaven
deshores repartits entre dos departaLente: el del Sud que Comprenta
11
fInterior, Irlanda. les cohinies d'Ate:rica, les relee:ene amb França, Espanya. 1tslia. Turquia i els Estats de
u ilarberie. i cl del Nord s'ocupava de la
e. resa d'Europa. En 1782 fon creat cl
em servei d'afees estrangers al Foreign
Oifice. Fou confiat a un secretari
O
o d'F.stat que era Chnrles james Fox.
En eco cl Foreign Office comprenia,
O
o
vitra el secretad d'Estat. dos sotsseeretaris. l'un pres al si del Parlacene l'altre qualificat de permanent
lo
i eseollít entre els ajurlants. Cada un
deis soto-secretario rebia mil sis centes
l'any. cosa ene co aquella época nermetia de portar una existencia
enficientment sumptuosa. Els ajudants,
e rlerks, en nombre d'enze. guanyaven
¿e So a /mea llares. El personal es
cemponia igualment d'en lector de dinris. d'un impressor, d'un secretad de
llengua llatina. de tres nexivers. d'un
xff:ador i d'un intèrpret per a les
Infles orientals. Tots aquests agente
tren reclutare sense cap examen i en
virtut d'un peder discrecional.
El mateix s'esdevenia anea els cape
le les missions dinlornetiques a lesenger, emh la diferheia que aqueste
.rrers eren molt mes mal regate i
liarien d'estaljar i texli jr a 1 , 1w comote llano diversos secretario i agregats,
ene escollien entre llurs parents o
re-des. No hi !tenia, efectiva:nene cap
carrera organitzada ni àdhuc cap ge. rarquia establerta. No és fino després de 1815 que la diplomacia comenea d'esser considerada com una
S carrera, reservada, es veri:at, als únics
p7Mlegiets del rat2g i de fa rinuesa.
Amb tot, amb molta de paciencia, de
eenacitat, mo jove agregar podia esperar d'ohtenir, &seres de ¿eu o quince
z e ys d'espera, un titol de secretari
d'ambaistader lliurat per la corona, tl
Oca/ Ii &nava dret a sous ben meerea.
le
Peree d'aleshores crelavant. adquiría
també drets a un avancament i pedie
pretendre. després d'alguna antiguitat, una legació o una embaixada, a
cendició. ben entes, cele els seus cabals
personals fossin suficiente per permem-li de mantenir el seu rang.
Durant Ort aquest periede, la carrera
exterior i la carrera de les afirmes del
Fereign Office remallen extrictament
distintes. Els eferhs no podien
tendre. ni a fi de carrera, a cap arnbaixada.
L'evolució dels grane afees no hacia
t esclatsr encara els (madres rígido
▪ de la dipIrmácia argleen. enm tampoc
e/ls vibracions de la vida moderna no
bavin rennegut les murelles vetaste;
del Foreign Office. Aquest impertaat
servei restava semere istaliat, CGM en
le n e a Downing-Street.
Ele augments de personal realitzats
--sobretot en 1T22 i 1827 per Catoring-oren insuficiente. E/ nombre de
cemunicacions, que neenfr era de
5nont ceda any en i82g paesave
:tatuan rap a mitjans 41 e1 so- ele dinovè
L'esperit conservador i trediciennlista,
erré, impedia la renovaci6 d'equesta
nreerit r aeió. Tot d'una. en 1852.
genes hores &seres qu e el secretad
d'Eetat al Foreign Office. lefalnieebury havia sertit de la seva oficina
Downine-Street, el sostre s'edendre datreint la tenla de trrhall. Menee que al tnsteix indret. Imm recen>
trula un immelle nou les oí ieines emipreven 111. '1V iS infla /Mf !/0 Pls números 7
i 8 dels Whitehall Gardens. S'esdeeingee aleshores que el secretad d'Estat Clarenden. el qual }ovil seguir la
rareere dipinra050ir i havia estat
baixador a Madrid. reselgué de renovar no solanwn t l'edifici, ens també
la instittrió, tenint en comete ele pro-.
gr e , t05 moderar. Era un home
gr ar valer. i n'Id ha pero, per fer el
len elogi, de reeerder una taranta
ti:reate:1c adreeada a lady Emily Rusfil'a de lord Clarendon: "Mai,
en teto la me y a vida, nn mho sentit
tan felie corn a la mort del vostre
Pare. . Ni ho interpreten melament.
senuors! Val! dir que si el vestre
tare hagues viseut lumia impedit la
matra guerra amb Franqa.•

Lord Clarendon, tot mantenint
xistencia de dos sots-secretaris d'Estat, l'un permanent funcionari de
carrera, l'altre pres al si del Parlament,
dividi el Foreign Office en vuit divisions corresponent cada una a una categoria d'afers o a un conjunt de paises agrupats geogräficament. Zar; ¿'aquestes vuit divisions hi havia ei sena
dels araius i el servei del protocol encarregat de la redacció i de la guarda
dels tractats. Judicant que un recrutament exclusivament basat sobre el
favor era defectuós, Clarendon instituí
un examen d'entrada del Foreign Office, destinar a eliminar els candidata
que no afegien el saber a l'esclat de la
naixença o als privilegie de la riquesa.
Creà igualment un altre examen per
a l'entrada a la carrera diplomática.
Aviat hom pogue constatar un mores
en la capacitat dels diplomàtics nous.
D'aleshores enea', l'exolució segueix
progressivament fins als nostres dies.
Tecle/1 !loe canvis en la distribució deis
serveis. De mica en mica, comissions
parlamentiries estudien una refosa dele
exánime que té per objecte de donar
la preferencia als candidats provcits
de títols universitaria i d'instituir un
corleare entre els candidato agregats
pel secretari d'Estat que justifiquessin
una renda anual de 400 Iliures esterlines. En 1892 hom estableix un sol
examen per a la carrera diplomática
i per al Foreign Office, pera') amb una
'lista distinta de candidats. Sir Edwar Grey goa modificar les distincions al favor i a la protecció i instituí una Comissió encarrcgada de
designar els candidats admesos a passar el concurs.
Tot candidat que pogues donar boneo referències, per exemple, una recomandó del director d'un collegt
universitari, i que no comptes arnb cap
alienat entre els satis ascendents, havia d'ésser autoritzat a presentar-se
al concurs scnse tcnir per res en compte la situació de la seca familia. Darrerament, el 31 juliol 1918, honi organitea la fusió del semi diplonatie i
del Foreing Office i hom aboleix
1 exigencia d'una renda de 400 Muro.
Pràcticament, gairebe tots els candidats surten del collegi d'Eton, on les
¿espeses ¿'estudio són molt elevadci.
i que freqüenten els fills de families
nobles o, almenys, molt riques. El
servei consular roman enterament dislint, azul) un concito especial, el qual
fou instituit en 1903. Fina a aquesta
data. els negociante establerte a l'altra
banda de les mara podien, pel favor,
justificant mee o menys certes
tato, ésser nomenats cònsols. Noma
s'exceptuaven els consolats d'Orient i
diExtrem Orient, co el; qua!: era establert un quadro d'intérprete que sabia
la llengua del palo.
Aquesta es-acaba dient el senyor
Henal Myles, Forganització actual de
la diplomacia britànica. Caaträrlament al Cirmit Servio, de fa molt temas
obert per via de conzurs a tots els
alumnes de les grana universitats angIese, el Fereign Oífici resta molt
temps la clutadella dels privilegi,
riqueses i de casta. D'ara endavant
be fóra possihle de sorprendre-hi canvis importantissims.
DISCURS DEL PRIMER AUSTRALIA EN PRO D'UNA MARINA AUTONOMA
Melbourne, 21.-En un dis-

curo .pronunri at amb motiu de
la visita a aigües d'Australlia
de. l'esquadra angl e sa que comanda l'almirall Field, el president del Consell de, ministres,
senyor Brure, preconitzà la
creació d'una marina australiana completament autónoma
per a temps de pan, que conperaria, en ras de guerra, amb la
marina imperial brilbnica.
Afegf el senyor Bruce que
l'haver desistit nil Grivern brithnie del prcejecte d'ampliació de
In base naval de Sinizapnore ha
Pedal lamenta! per la immensa
maioria dels australians.
L'almirall Field li contesta
aconsellant a Austràlia que
construís creuers per prntegir
ell romerc maritim, aixl com
submarins, epr exercir la vigidanria en alta mar.
Tartiteí els nronsele (pie traelessin de disposar d'una base
naval.

Vaga del personal de tramvics i automnibus a Londres

A Ottawa, continua dient el

menvor Field. en parlar a la
Catara do Dinniats sobre la
(farrera Conferencia dele Dominis relelmula a Londres, el
President del Consell. de ItflnisI res del Canadà va reenni4iixer
uPer Q uitnt . que als Dominis
ele los donat rada un In flota
ment propisvhalte -1'tbgkqj
amb administracid j enfrenament propis, amb l'obecte que
les quatre parto integrants de
nutrel pognessln, si arribé% el
cas, ese:asir una ansió conjunta
a les mara. Havu.

Pi
Ii

Sirle Pera Entre Oc es II ?adalid Iiitält
prepara a París una itrio in ora da
pede
entrevista entre
rtprmil
adra lita Thennis,
%gnus 1
its

Londres, ti. - El *Dale
Telegraph' publica un deßpati

de Riga dient: Sembla que els
Soviets adopten, amb lampeas a
Xlna, tota una serie de preparatius militara. - Hayas.
LA SEGONA CAMBRA HOLANDESA CONTRA EL RECONEIXEMENT DELS SOVIETS
La Haia, 21.-La segona Cambra
ha rebutjat una moci6 presentada per
comunistes i socialtes, en la qual
acuesta preposaven el reconeixement
dels Soviets.-Havas.

GREU COLLISIO ENTRE FEIXISTES 1 VSOCIALISTES
Palerm, 2t, - Sha produit una
greu collisid entre feixistes i socialistes a Palazola, canviant-se nombrosos trets entre tots dos bandola.
Els carabinieri van haver d'intervenir, arribant també a fer fas de les
armes per restablir Fordre.
Fins ara s'ignora el nombre de
víctimes.-Havas.

EXPLOSSIO EN UNA FABRI-

CA DE DINAMITA
NOMBROSOS FERITS : DOS
MILIONS DE LIRES DE
PERDUES
Paris, 21.--=Telegraiein de Roma
als diaria que en una fabrica de dinamita situada a Orbatella e; va
produir una explossid, quedant destruit per complet l'edifica
Hi ha nombrosos ferits i les pèrdues pugen a dos milites» de tires.
-Hayas.

Poincart

Ele treballa deis coultbs de
paras : Les terribles penes
del procés Hitler
Londres, 21.-No se sap res
al Foreing Office a propòsit de
la noticia publicada a Parla, segons la qual el senyor Macdonald ha dirigit sil senyor Pomacara una carta secreta.
Sembda probable que els diversos comentaris 83 reftreixen a la darrera 'carta dirigida
pel primer ministre britànic.
Tot el que pot dir-se respecte de les relaciona anglo-franceses as • que aquestes continuen
essent cordials.
El (Han belga la "Derniere
Heure" anuncia que ahir als
passadleos de la Cambra es deia
que el primer ministre i el ministre d'Afers Estrangers celebrarien una conforéneia a Paris
dintre de viese dies amb
senyor Poincar6.
A Paris s'ignora aquest projecte de conferéncia.-Havas.
Paris, 22. -- Havent-se preguntat als centres autoritzats
sobro l'entrevista que ßegons
els periódico bregues ha de celebrar el ministre d'Afers Eatrangers d'aquella necia amb el
senyor Poincara, han mandestat que no en saben res. Hayas.

La suposada carta de
Macdonald a Poincari

Delhi, an- - L'Amarillea legislativa
ha vota, per 68 vota contra 44, la derogada de lea mesures de represe
establertes l'any rata amb l'objecte de
reprimir l'agitada fu:HL-Hayas.
fort Pesmentat capita, el Trla
bunal va acordar dispensar-lo
del. pagament de la multa assenyalada en la sentencia.Haya.,
DETENCIONS D'ULTRANAC101VALISTES
MagtIncia, 21.-A conseqüansin de t'aguda activitat que es
nota de la propaganda nacimoslista, han estat detinguts 18 individus pertanyents a les Associacio as ultranacionalistes.
Aquestes detencions s'han
practicat segons indicada de
les autoritats britàniques,hayas.
Coblenea, 21.-Una patrulla,
divisant una barca on viatjaven tres individus que semblava que intentaven travessar el
Rin entre Ludwigshafen i Altup, els dona "l'alto". Com sigui que no obeissin la intimad& la patrulla dispara contra
els desconeguts, aconstguint
detenir-los i ocupar-los les armes, pera sense poder impedir
que abans de deixar-se capturar llencessin a l'aigua diversos
palmas i objectes.
Les senyes dels esmentats
individus semblen ,correspondre a les persones complicades
en Eassumpte de Pira-mesen°.
CONCORDAT ENTRE EL VATI-CK I BliarlElt-A Munich, it.-Baviera i el Vatich ban concertat un concor.
dat -Hayas.
LA DIETA DE SAXONIA
Dresde, 2I.-A la Dieta ha
tatet rebutincla una mocid d'un
nacionalista demanant la dissolució de l'Assemblea.--Haa
vas.
EL CONSOLAT GENERAL D'ALEMANYA A MELBOURNE
Berlín, 21. - El dia 23 del
corrent s'obrirä el Consolat general d'Alemanya a Melbourne.
-Hayas.
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HA ESTAT APROVAT TAMBE PER LA CAMERA
EL PROJECTE FISCAL PROCEDENT DEL SENAT.
L'ECONOMIA DE MIL MILIONS SUPREMO DE
DOS MINISTERIS
Parte, 20. - La Cambra ha
adoptat aguasta tarda el conjunt de l'organització general
de L'exèrcit.
Immediatament després co.'
menea la diacusi0 del projecte
relatiu als quadros i efectius de
l'Armada.
Es va discutir una interpeliacid sobre la vaga planto-jada a
lea regirme aliliberades que afecta als treballadors francesos en
profit deis estrangers.
El ministre del Treball va demanar que la interpellació s'englobés en la pròxima discus16
del projecte reglamentant l'emprament de la mä d'obra estrangera a França.-Havas.
ELS NOUS EFECTIUS DE
L'EXERCIT FRANCES
Parfs, 21. - La Cambra ha
aprovat aquest matf ells quadros 1 efectius de l'exrcit, per
virtut dele quals la infanteria
queda recluida a 88 regiments
en Ilcus dels 173 que existten
abans de 1914: la cavalleria
cossos en Hoe de 78
passa a
com hi havia l'any 1914.
En canvi queda augmentada
l'artilleria i els serveis I les
tropes especials.
En fesmentat projecte es
realitzen grans economies. -Hayas.
UN NOU CREUER
Lorient, 21. Aquesta tarda ha estat a l'aigua el Bou usos, "Lamotte
Piel/set".
Hanne.
Va presidir l'acte
-Hayas
L'ECONOMIA DE MIL MI-

Parle, - 21. - La "Chicago
Tribuna" publica, si /96 amb reserves, un despatx de Londres
LES TROPES FEDERATIVES
que diu:
PORT
A
OCUPAR
TORNEN
Sembla que el primer minisMEXIC
tre anglbs, senyor Mardonald,
LIONS. SUPRESSIO DE
Mexic, 21. - Les trapes federal'
ha adreçat al cap del Govern
han tornat a ocupar Port Maie,
francas, senyor POinCar6, una
DOS MINISTERIS
havia estat evacuat pels rebela. -Hacarta en la qual desenrala els
París, 21. - Els cerdea parlamenyas.
següents conceptes:
taria el preocupen de l'economia
França ha d'insistir per somil milions acordada pel Parlament.
EL MATCH CARPENTIER-GIBlucionar definitivament la qüesLa dita economia tindrà per cbnseBONS ES FARA EL DIA 4 DE tió de la so ya seguretat terriqüéncia la supressió deis ministerio
JULIOL
torial. El Tractat de 1914 era
d'Higiene i de Treball, la fusil) dele
Michigan, 21.-Es confirma oficial- perillas per susceptible d'oriministeris de Comete i Agrcultura en
mente que el match de boza Carpen- ginar una guerra amb Firnperi
el ministeri d'Economia Racional, la
tier-Gibbons es verificara el 4 de ju- alemany.
transformació en simples Direceione
Sot-Havas.
Cal que Alemanya ingressi a
generals de diversos sots-secretariats
la Societat de Nacions, per tal :=2:412013M424102823~222 d'Estat
i la supressió d'e la major part
Londres, 21. - La vaga de que ella 1 Frenen estiguin sol- La futura
deis
sots-prefectes.
tramvies i antömnibus comen- meses a I'autoritncid del dit
El Govern no ha adoptat encara cap
organismo.
cara avui a la nit. - Hayas.
decisió sobre l'assumpte, peró els diEl senynr afee:tonal:1 afegeix
ferente ministeris estudiaran la retenEL CONFLICTE MINAIRE A
que en aquestes condicions no
dick!' general dele serveis públice. ANGLATERRA
vaciltaria en posar en accid toa
tas les forres terrestres, naNo es lluny el temps en el <mal
E LvasSENAT I ELS PROJECTES
vals i flanes d'AngLitterra en grans avions transatläntics taran la Ila
Lord Churchill ha estat
FISCALS
qualsevol conflicto que sorels travessia de l'Oca en algunes horca
sonso haver estat sotmes a la i amb absoluta seguretat. Aixf ho ha
derrotat per 43 vots
21.
- El Senat ha tornat a
a
,
Societat de Nacionals. -Hnvas. afirmat recentment, en una confe- laPart
Londres, 21.-El secretad del DeComssid de Finances el projecte
partanicnt de mines ha invitat els
ELS DOS COMITES COMENCEN rencia, el profesaar Fonck, la com- fiscal fiaancier de la Catastro, La Co:salubres i propietario de mines a
L'ESTUDI DELS PROTILEMES petencia del qual és prou coneguda inissi6 Feicaminarà abans de la mereprendre les negociacions encamiQUE ELS AFE•CTEN CONJUN- al món científic perquè es posi dub- Mena sessió fixada per dem. - Havas.
nades a arribar a un acord sobre
TAMENT
te a les seves paraules. Fonck sos- LA CAMERA APROVA EL PROla qüestió dele salaris.-Havas.
Paris, 21. - Els dos Comitas pita la possibilitat d'assolir a mono,
JECTE FISCAL PROCEDENT
de périts presidits :pel general 15,000 i zopo° :iteres d'altura veloDEL SENAT
LES ELECCIONS PARCIALS
Dawes i per M'Kenna, respecti- citats fantàstiques en avions tancats
La Cambia ha aproParla 2/.
DE WESTMINSTER
co- en els quals els viatgers podran resvament, han comenrat,
MR. CHURCHILL HA ESTAT
acord, l'estudi del problo- pirar arnb Cota coniodirat aire nor- val, per 374 vots contra In, el proDERROTAT PER 43 VOTS DE mes que afecten ambdas Comi- mal mitjançant compresora.
leete fiscal procedent del Senat •
Les modificaciont introduides per la
DIFERENCIA
tés ennjuntament . - llaves.
Fnock és Inés audaciós encara. Ha
Londres, 21. Les eleccions a DECLARACIONS DEL MINISTRE arribat fino i tot a dibuixar un itine- Cambra san insignificrada-Havas.
París, 21.-Cam bra dels diputats.
Westininster per a l'elecciú parcial
ALEMANY D'ECONOMIA
rad del que podrá. esser d'aquí pocs -En
la discussió deis acides el
d'un diputat van esser molt renyiBerlín, 20.-El ministre d'Economia, anys un viatge acri de París a NovaTappoinnier es lamenta de
des. En aquest districte triomfaven en una interviu concedida a un perio- York. No saben perque Fonck fa senyor
scmpre els conservadora per gran dista, s'ha declarat partidari de la protagonista d'aquest viatge a una ractuació dels banquera de Ginebra.
majoria de vots, però aquest cop supressió de les prohlicions d'impor- dama elegant.
El senyor de Lasteyrie respott
es presentava per diputat Mr. Wins- taci6 i de la conclusió du convenio
A les deu del mati trobariem a
DE MEXIC

navegació

aèria

tno Churchill. El resultat va ésser:
Nichelson, conservador, 8,187 vots.
Churchill, 8,144 El laborista independent n'ubtingue 6,136, i el Iliberal independent, cm. La derrota de
Churcill ha estat molt comentada.

-Hayas.
ELS OBRERS DEL RAM DE
CONSTRUCCIO DEMANEN
AUGMENT DE SOU
Londres, 21. - Els obrers del ram
de censtrueció han notificar a llar;
patrons la perició de l'augment de son
acordada en Fidurna reunia del sindicat.-Havas.

5'Da Dosel a la penda
el llibre de poetnea ele

Tomes Caree

L'OMIlli DEL LIEBONER
Magnifica edic16 en paper de IR,
adornada amb dos dibujaos de Josep
°biela, un dele vuela a cinc colora,
ha estas acolorit a la trepa

Free: 4 pessetes
Ele !Ubrera de lora de Barcelona han

de dirigir luna comandes a la

Enrula Italiana
Rambla de Cataban. atm. 125

la dama abstreta en els alero de
"toilette". El sea auto/Débil la porta
després fina a l'acro-garaig.
A les o h, ee' la sirena anuncia
NARIS
que als cinc . minuts l'avió partirá.
Berlín, 21.-El sou dels funciona- Dadas que s'eszrenyen, mocadors que
ris será augmentat cts sin vint per
voleien,
Cent a cornptar de/ dia primer d'abril.
Migdial La gran massa de l'avió
-Hayas.
gegant s'enlaira. Se sent de cop la
EL PRESIDENT EBERT PRO- saragata de Vuit motora. Aviat l'aeCESSA PER DIFAMACIO LA
ronau s'orienta cap a Nova York.
"DEUTSCHES ZEITUNG"
L'aeronau ha assolit volar entre la
París. 21.-- El president Eitert ha capa dels 16.000 i deono metres. Els
processat per difamae:ó el diari Deute. compro-sors d'aire despleguen tota la
seva activitat. La central electriza
cites Zeitung, que l'acusa d'haver organitzat una vaga de minaires rany engendra i distribueix la força i el
Ilum per tota la nau.
1918.-Havas.
A les 19 h. 3) l'índex Iluminéis inEL PROCES HITLER
dicador del trajecte es ja molt prop
LES TERRIBLES PENES QUE
DEMANA EL PROCURADOR GE- de la fita. Els "gareona" ele la nau
NERAL PELS DELICTES D'AL- anuncien a crits "ums quart per a
Nova York!" Despees ve l'aterratge.
TA TRAICIO,
Els viatgers es Ilencen als molls. La
Muoch, 21.-Procés Hitler.-A l'Au dama de Eonck ¿a ja en poques hodiencia d'aquest mati ha informat el res a tastar nous etzars.
procurador general, demanant les peSón viable d'artista? ditzen mea.
y es de vuit anys de fortalesa por a Realitat
densa o de dense passat
Hitler, dos anys per a Ludo-Mori I -responde
Funde impertèrrit.
diverses penes que oseellen entre sis
anys i 18 meses de presó ver als alerce acusats-Havas
Fabrica de Productos Cedes
L'ALT TRIBUNAL DE JUSTI-

duaners comercials.-Havas.
EL GOVERN DE BERLIN AUGMENTA EL SOU DELS FUNCIO-

CIA CONDEMNA UN CANTA
FRANCES A DOTZE ANYS DE
TREBALLS FoRçATs
Leijzig, 2 1. -L'Al Tribunal
de Justicia ha condetnnat a
done anys de treballa forçat.
1 a cine mil marca do multa un
capita francés inculpat, d'espio.
natge, qua alguna agents atemanys arrestaren en territori
aula.
Tonint 011 contple el tempa
de preat preventiva que ha in

Rajetas de Val duela 1 Necias da coustruccid
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que va reduir ja de dos mil a tres
cents el nombre de financien estrangers admesos a la Brosa de París i pensa encara reduir-los rnés,
la qual cosa no impedeix qu c vaconegui els serveis prestats a Eranea pelo establiments estrangers.
Tots els articles són aprovats
rapidament fina a l'article 56, a pro:
pósit del qual el senyor Lasteyrie
diu que activara la percepció de les
taxes sobre eta beneficie de guerra.
La Cambra aprova els restants
articles arnb lieugeres modificacions.
Es mamá especialment la tarifa de la taita de les cartes a as

centims.
El senyor Bokanowski diu que
els ingressos totals que reportará
el projecte a 6„32a milions, o sigui
auguient de vuitanta nou milions
sobre el primer projecte aprovat
per la Cambra.
Es aprovada la totalitat-Havas.
EL TRIBUNAL D'APEL.LACIO

CONCEDEIX ALS OBLIGACIONISTES D'UN BANC ARGENTI EL DRET DE REEMBORÇAR. SE ZN PESOS ARGENTINS I NO EN FRANCS
París, 21.-E1 Tribunal d'apenacid ha unairmat la sentencia dictada pel Tribunal del Sena caneedint als que tenen obligacions del
Bata argenti "El Hogar" el dret
d'exigir el reemborcament de Ilurs
cbligacions i ef pagament dels cu.

Pons corresponents en pesos argentino i no en franca-Navas.
EL PINTOR GORItIONT HA
MORT D'UN TOPAD D'AUTO
París, 21. - Els diaria anuncien que el pintor Carmona pro!mor de Bellas Arte 1 un, dele

grana mestres de la pintura
moderna, ha mar t a conseqUtmera d'una topada d'autom0b11.
-Hayas,
ELS FUNERALS EN SUFRAGI
DEL GENERAL PELLE
París, 21. - A les onze del
mati t'ha celebrat als Invàlids
un solemne funeral en purragi
del general Pené, ex-alt comissari de França a Constantinoa
hie. - Hayas.

*

DE BOXA. - HA ESTAT CONCERTAT EL MATCH PER AL
CAMPIONAT D'EUROPA DE
PESOS MITJOS
París, 21. - La "Internatio,
nal Boxing Union" ha acceptat'
el repte que el boxador Bruno
Frattini ha dirigit a Roland
Todd, per a/ campionat
ropa de pesos mitjos . -

A L'ENTORN DEL SUPO-

SAT TRACTAT FRANCOTXECOSLOVAC
--..Pj/f/,-.31.-Els periódica ¡regresos 1
estrangers comenten les fantistiques
reveladora del "Berliner Tageblatt"
sobre un suposat tractat entre França
i Txecoslovicuia, pel qual resultada
que ambdues nacions s'oposarien a
l'expansió d'Itàlia a la Mediterräniaó, el GoSense caldre cap excitaci
vera francès ha desmentit rodonament
aquestes asseveracions i el mateix ha
fet e/ ministre txecoslovac.
El Govern francès no necessita es-o
penar de veure pels 300/ propis ulls
la publicació d'apuesta informacid alemanya per desmentir-la robador:gene i
categòricament.
El primer ministre txecoslovac, seayer Benes, ha declarat, tan punt ha
sabut la !metida, la falsedat estupidesa des rumors respecte d'aquest

L'opientii4 pública sap, dones, a qua
bcum

atendre'a gràcies a acuesta doble negativa de les parta interessades i es
donara perfecte compte de /a falsedat
d'aquest document, que is completarnent apeara, i judkare com es merebeca el; autors d maniobra itan
burda, sobre els quals recau el ridicol de Yempresa.-Havas.

EL QUE DB1 LA PREMSA
TXECOSLOVAGA
Praga, 21.-En analitzar la
"Frager Presea" les sorollosos
informacions publicades pet.
"Berliner Tagebtatt" sobre na
suposat acord secret concertat
entre Frenen i Txecoslovaquiat
en una conferència celebrada a
Belgrad el die 10 de ganen da
l'actual, fa una interessant
comparada entre el susdit
Tractat concertat entre els esa
mentats paises am bel text prea.
liminar que el 24 de setembre.
de 1879 signaren el comte An.a
frassy i el canceller Bismarck,
referent a l'aleshores futura:
aliança entre Alentar-ya
tria.
D'aquesta eomparacto
ddueix l'esmentat prriedie que
el dit protocol austro-alemany
ha servil de model per redactar
el text publicat ara pel "Berilo
ner Tageblatt".
El prolocal signat pel comte
Andrassy i Bismarck diu
"El comte Andrassy ha de-'
clarat estar confOrme arnb la
idea que serveix de base a.
aquesta proposiCió, pecó loa fet.
ressaltar certes consideracions
pel que toca a la conclusió del
Tractat en la forma i extensió
proposades pel cancetler ale,
man)', consideracio ns que no
seria possible bandejar i que no .
ti permetrien d'aconsaar al.
seu august Sobira Facceplachl
dclfe
ue ut:s ac f el
text publicat pez
l'esmentat periòdic de Bealini
El ministre senyor Ninxitz
s'ha declarat conforme amb
aquesta proposició i la idea fo-s,
namental proposada per al
Tractat, però ha fet ressaltar,
certes condiciona en quant es
teleroix al nou Tractat en 13
forma 1 «twist() proposades
pel ti.enyor llenes, consideracions que no li seria possible
cidaxar da banda i que no ji permetrien recomana r d'acceptacid
de la proposició feta en l'esmentada forma, al seu Auguat
Sobire, el rei dels Units Renes de servil, croatas 1 estos,
La simullititud dat segon test
demostra clarament que es
tracia d'una mistilleaoids-lte.
llg

E

-jet.'
•
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'TO1 "dIMeebrtnt" Id Catedral
tarragonina itt anava passant el
L'actuad6 del gran compositor al seo comentarl arriscat, inclapiano iles admirables beerpretaelems sin. pie de lee caves experibn-

itea teta'« a la MEMA Sri ad
darrer canead dd Liceo.
LICEU

amaestra Fan Casals :: Tercer cucad

Stravinsky-Schat

Stratvinky triomfa completament
en el darrer concert. El públic barceloni l'aplaudí amh entusiasme desbardana no regateja les mostres
d'admiració i es llana sense cap ratearan.
Aquest triomfi pera, del gran compositor a Barcelona, consideras des
del nostre punt de vista, dana Une
a alguna observada que no podrían
deixar de fer: resumint les inapresaions que ens han produit els tres
concerts, gosarlem a dir, sense que
raga hagi d'enterbolir gens ni mica
nixit indiscutible de la presentació
de l'illustre artista, 0,11c aquesta ha
semblat estar condicionada per una
prudent, gairebé tímida. reserva que
ens ha amagas els caires violenta—
els mes vius i característics —de la
seca personalitat, oferint-no3 notad
un aspecte de la mateixa. amable i
suggestiu, que sens dubte hacia d'encaixar perfectament amb el gust del
rastra pablic. I aixa potscr deixi
plantejat un equívoc. D'ara endavaat,
i mentre no vinguin novas manifestacions, el carácter la significad ó
del músic rus poden quedar definits
pel gran pablic amb les dadas que
Ii ofereixen les obres executades en
les tres sessions, obres que presenten una modalitat esrecial. interesiantissirna, no cal dir-ho, ben mereixedora «asar apreciada, pecó no
isoladament o de manera exclusiva,
ar de l'orientada que en elles pot
Observar-se, el compositor se n'In
allunyat tara en el curs de la seva
ràpida i sorprenent evolució que asu
tenen res de coniti ni amas les cscrites els darrers arma ni fins i tot amb
les que les seguiren gairebé immeanta:nena Per aixa el Strawinsky
que acabem d'aplaudir, de I-Ocell
de foc", del "Scherzo", del primer
acta d'"El Rossinyol", de "Fauna i
Pastora", és indubtable que se'ns ha
imposat arnb tota la força se les seTes qualitats exccpcionals, pera hem
de confessar també que inevitablement ens ha aparegut com un Strawinsky—amb pudra—tul xic "camoufié".
Precisatnent una de les facultats
Inés sobresortints del geni d'aquest
gran creador és la facilitas amb qua
ha sabut situar-se dms les mas dife¡enes trajectòries, obeint cadascana
de les seves obres cabdals a un criten estètic sempre renovat i causant
Ihn aparició sorpresas indescriptibles.
ta'aixia se'n desprin, naturalment,
una força de contrast entre els estils
adoptats per l'artista que seria ben
interessant de constatar, i a fi de
ens dorarla una imatge viva del seu temperament prodigiós, de
l'admirable activitat del seu pensament i de la vibrada del seu esperit,
en constant renovada>.
Una obra sola de les executades,
el "Cant del Rossinyol", ens ha ofert
uta mostra d'aquest contrast, pera la
impressió que deid aquest poema ha
estat tot segut esborrada amb les
obres que hàbilment se li han oposat, i, a Inés a mas, no el considerem cona una composició prou representativa per ella sola de l'etapa stravinaquiana mes suggestiva per a nosaltres, 1 menys encara mudan atribuir aquest carácter a la suite "Putxinelli". Cal recordar, en veritat, les
audicions de "Petroucluka", pera
queden un xic llunyanes per servir
de terma de comparada, i, a més,
després de "Petrouchka" hi ha altres cases... que per ara secuirem ignorant.
Si el mestre rus ens fes aviat una
altra visita, com podzia esperar-se
després del sen triomf aquí, Ii expressariem el p ostre desig (lee es
presentas ben francament, sense
"atenuacions", que aquí — fern-Im
constar en honor del nostre
no san necesdries; que al costat dels
fragments d'"El Rossinyor, que
sempre escoltaríem amb gust, ens en
im conèixer del "Sacre", per exempie, i al costat dels bella poemas de
"Fauna i Pastora" ens danés les
Noces".
Les obres de Straarinsky executades en el concert d'abans d'ahir loren: "El Rossinyol", rondalla lírica,
fragment de l'acta primer; "Pastoral", tanga sense paraules, acompanyada per quatre instrurnents de
vent; "Tilimbom", rondalla infantiyola per a cant i patita orquestra,
a Faune i Pastora", tres poemas per
a cant i orquestra; totes, exceptuada
a* tercera, una deliciosa joguina, corsresponents als primers taima del
gompositor.
Els fragmenta d'"El Rossinyol"
que oírem—preludi, canaa del pescaire i aria del rossinyol—ens deixaren
la mis agradosa impressió. Es una
música aquesta en la qual la persassalitat de Fautor queda bastant imprecisa; es pot comprovar l'eelectidame que hom parla en referir -se a
la primera volada del gran músic,
però tot esta tan al seu lloc, els elementa diversos tan ben equilibrats,
gue resulta una meravella. Els tres
fragmente sbn magnífics, paatiques
evocados' de la calma d'un bosc on
'Santa el rossinyol, d'un sentiment eajala
' it i d'un gran "ambient".
' La "Paetoral" és una pagina (mies, C& posa& el geni t'inhale per

de la senyora Plantada foral aplaudides ca/orosasnent pel .electe Mitad
que omplia de gont a gom la sala d'actes de l'Ateneu, no allargant-se mis
la sessió, cona era el desig de tots els
assistents i del pimpi StrawinNky, per
haver de sortir aquest la meche& tarda cap a Madrid.
La Junta de l'Atencu oieri una copa
de champany a l'illustre compositor, el
qual fou acomiadat amb el mis gran
afecte.
CONCERT A LA SALA MOZART
El primer concert d'abonament dels
que té anunaciats el Trio Ardevol,
tindr à lloc demä, diumenge, a les cinc
de la tarda, a la Sala Mozart, sota
cl següent programa:
Trio Dumlay, Dvorack; Sonata, Ar&vol (v:oloncel i piano), i Trio en
mi :tenor, Regar.
CONCERT BOROWSffY
Heu's aquí el programa que interpretará larninent pianista rus A. Dorowsky, en el comal que té anunciat
per a ami, dissabte, al vcspre, al Patau de la Musica Catalana:
"Nacona", Bach-Busani; "Melodia",
"Gigue", Loeilly (Godowsky); "Caprici", Scarlatti.
"Quarta sanan", Scriabin; "Aux
Tuilleries", "Ballet des Poussins",
afussorgsky; Carnaval rus de "Petruchka". Stravinsky.
"Qintre estudia", "Be/cause" i
"Vals", Chopin; "Sonet de Petratca",
"Rakoczy-Marxa", Liszt.
ELS CONCERTS DE L'OREE°
GRACIENC AL TEATRE
ELDORADO
En el concert que l'Orfeó Gracienc
en coliaboració amb la cobla 'Bude a/atara, celebrará el mata
ro", de
de demä diumenge. al teatre Eldorado, sani ex/mutad el següent anagrama:
Primera part.—"Voltant la senyera", Balcalls; "la nina i al moliner",
Parez Moya; "La Saeta", Cumellas
Ribia; 'Estiuenca", Morera"; '' Crisalidas", Català; "La non-non deis
blats" (estrena), Apeles Mestres, i
"Dansant" (carena), Jordà. °rica
Gracianc: "Graciosa'', Pujol; "El
mesare de minyons" (estrella), Jori "Catarata d'Alió", Toldra. Sardanas per la tabla "Duro".
Segona part.—"Jovenivo/s", Millet; "Cançó de traginers", Fornells,
i "alarme de tambre fruitcr", atorara. Per la secció d'hotnes. "A En
Clave" (estrena), Bote"; "La May or de la mar", Balcells; "La font
de l'Aibera", Morera; i "L'estivada
Lambert. Per les tres seccions de
l'Orieó Gracienc i la cobla "llano",
de Mataró.
INTIMA DE CONCERTS
Tina Filipponi, la gentil i gran
pianista que els asidas deis concert Lamoreux, de París, i dala grans
conccrs ah:Manid de Ginebra acaben
d'admirar i consagrar és l'amista
que l'Associació Intima de Concerts
presentará al pablic filhurmbnic buce:total al concert que tindnâ lloc el
vinent dia 25, a la tarda, a la sala
Mozart.
La colania italiana resident a la
nostra cap:tal es prepara per fer-li un
present com es Inercia a la seca illustre compatriota, Tina Filipponi.

obtcnir de quatre instruments--oboé,
corn anglas, clarines i fagot--acontpanyant la vea humana aquells halls
afectes de sonoritat, aquell ball conjunt.
Interessantissima també la "rondalla" "T'Embona", d'una gran vida
i animació, pirita de "malicies" oportunament situades; i mtolt halls els
tres poemas sie "I'aune i Pastora",
sobretot en la part orqueetral. desenrotllada arnb amplitud i justa sempre de caracter.
El pattlic aplaudí amb sincer entusiasme tatas aguases obres, claman:1m el "bis" de la a Pasterat" i °Migrad el mestre Strawinsic y a sortir
repetidas vegadea, acabada la part.
Davant la insistència deis aplaudíments, fou donada, fora de programa, una noca aulirió del "Cant dels
siraadors", que figarava en el programa del concert anterior.
El mastre Franz Schalk dirigí amb
encert ha t." Simfonia de Brahms i
la 3.' de Beethoven, i ens oferí la
primera audició che la suite de Korngold "Molt soroll per a res'', Blastracians a la comèdia de Shakespeare.
Korngold es un jove compositor
austriac que s'In significar per la
precocitat del ara talent. Nasqué
rana' laaa i a once anys compasa ja
una Obertura, que fea donada a conaixer al nostre públic per l'Orquestra Pau Casals en una sarie dels
seus concerts. Ha produit tallaba diversas abres teatrals i la sude manentada, que data de l'any 1918. Consta
aquesta camposició de quatre parts,
i és d'un caracter llamar i mazna
El dan cr fragment es el mes ben
reeixit i en eis altres hi ha episodis
ben remarcables, pera en conjunt
l'obra es bastara banal i instrumentada amb un astil de poca origivalitat. Volaríem conaixer altres produccions ¿aqueas jove nrúsic per íosmar-nas millar idea de la seva välua.
Col/atan-a en aquest concert la notabilissima cantaoras senyora Merca
Plantada, que intervingué en toles
les obres de Strawinsky. Cal elogiar
Vexcellent actuada d'aquesta artista
i és just fer constar que contribuí en
gran part a l'èxit assolit per aquellas. La seca tasca, ben dificil 1 compromesa fou unànimement celebrada
i aplaudida arnb entusiasme. Es una
artista ben talentosa i d'admirables
facultats.
Per a l'orquestra foren també bona part dels aplaudiments. L'agrupació fundada pel nostre Casals ha
acomplert una tasca ben fluida en
els tres concerts, i aquests han constituit un èxit complet.
X.
HOMENATGE A STRAWINSKY
A l'Hatel Ritz se celebra anit paseada un Sana que l'crnpresa del Liceu
as/lb la Junta de ra yan d'aquest teatre i diversas...artistas i psrticulars admiradora de l'illustre músic, organtLA "REVISTA MUSICAL CAzaren a hanor ECU.
TALANA"
A mas a mas de la Junta esmentada
El clamar nainero de la Revista M'
i el senyor loan Mesares. hi assistiren
sizal Catatenet corresponent al mes de
representsclons de Manteara Simfò1 clara publica un interessant sumari,
Banda
Municipal,
nica de Barcelona i
del qual mbrestirten per la seva
Atenta
Bar,
Ornue.staa Pata Casals
partancia. ultra les abrigues de Paris
Calserratori chal Liceu, Asaoi Ginebra amb ur.a coa:talen informaciaría de Marica "da camera", Ass
da dal damas esdeveniments musicals
chichi d'Amies de la Música, Andea
celebrats en aquellas capitals, signadas
mía Marahnll i significats artistas 1
pels coneguts amistes catalana J. Gifilarmanics bareclonins.
bert Camina i Lluisa Bosch i Pagas,
Un veritable entusiasme anima les els treballa "Notes histeriques sobre
cm/verses. i a l'irra del s brindis prenla masica religiosa a la parròquia del,
gueren 13 paraula el distinga crític
Sants Just i Pastor de la ciutat de
maskal de E/ Corren Cantan. senyar
Barcelona", de roossen Francesa BalPerras Palau. el senyor Andreu den& i "La situació actual dels maMas, de la Junta de l'Atenas Barre- sics a Alemanya", de M'anual Martin.
lana i el senyar Eusebi Barata!, el
Les cal-legadas secciona °rica Cataqual oferf l'apat i mastaa Cl al sal la, Catalunya ferrtica cancartsa. Noparlamtrt luna admirad ó sincera pel
vas i Nerologia completen el turnani
gran pla s ta a l'armas que la mas Vi V3
del dama fascicle de la important Remtisfacaia per l'ixit que la seca visita vista 3.fusica1 (-3MA:ea.
significat.
E! niesten Strawinslry parla rlues
vegatles, aisiblament irt ftTe5 ` itieat Per
les ay-atlas d'afecte que se li trama
Irren. clagiant el pablic tabla. el val
s'ha sentit camitas mat mas dcl que
fine
C. A. de
mar:taca i afirmant qus la visita que
cas ha fet ii halan estat ben pratitasa,
car aqe lis sentit malsín mara. ha vist EN JUJOL 1 LA CATEDV1AL DE
cases noves i ha sentís intimsamat fat
TA FI HAG
el que nnsaltres estiman, oferint la
Diumenge passat tingua linc
seva amista sincera i expressant el
la razona conferència dal (acta
aviat.
draig de tomer
mas el Careta Artistic de Sant
L'emaressari del Liceo. senynr Mes- Laic ha preparat per als dits_
ares , dona a eantindei6 una nava 01:e
Quara sma. Anä a
meng n
e
fou reatada ama) rl mas Pian cntusiascarrac del con a gut i intelligent
me : sciallaa que ha numiat dacirliaa arquiteete senyor Jujol, el qual
una non armada, del mcstre Stra- d'issertä d'una manera nava sowinslcy a Barcelona, cn la mal ens
bre la Catedral de Tarragona.
ria cotaixa ei "Sacre de Printemps"
En :Tuja es un tarragnnt
Soldat".
profundament santimental, que
Conversa despras el gran ma sía amb estima a pla con la seca Catetnts els prcaents, deixant una impres- dral; MI l'ha seguida per tots
si4 inesharralle de rasnabssa del neta ets recitas, en sap tots els soesperit i de la rivera de la cava imappets, toles les secas hallases
ginada i intercalant en ceta scus par.
mas ocultes, que generalment
lamcnts les mis interessants observano tothom copas.
En Jujol explicà la gènesi
datas sature música en general i sobre
ciensituds de la Catedral larles seves prapiss obres.
Els organitzadors de la fasta i ini- ragonina: digue el que hi ha, el
quo hi baVia ¿ 'hacer i el que
ciadors deis concerts del Liceu rebaha desaparegut. Partí de prisen les mas entusiástica:es felicitacians.
mer de l'estructura en gene5E590 STRAWINSKI
ral 1 després baixä a un debaA L'ATENEU BARCELON1
llisme que constituí una veri.
Ahir a la tarda el mesare Strawinalzy
tabla l'avetada, ja que gràcies
sotas als seus damixos fets a la pis.
oled gentilment una sassió
de l'Ateneu Barceloní, en la qual
sacra anaven apareirent
Hules, metiUs esoultbrics
ben notable cantatriu senyora Mercó

Les Conferencies del

Sant

eles 1 sentiments personals, donant una vieid viva, perfecta,
de la PPVII estructura interna 1

externa.

En Jujed no pogné dir tot allb
que el seu cor i la seva
Oficia ii evocava sobre reomentada Catedral.
Es esperada amb un viu interés la tercera oonferbncia que
diumenge vinent, 23, donarb el
conegut pintor i orftic d'art En
Rafel Benet, el qual desenrotliara un terna que ell ha estedial amb un veritable apassionament. Dissertarà sobre l'escultura azipcia, ialustrant la
seca conferencia amb nombrases projemtions. Com les altres
conferencies, aquesta també es
donarà a l'estatge del Cercle
ArtIstic de Sant Llum
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P
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SITUACIO ATMOIO ERICA ÖZNBEAL A
LES e DEL IIIATL (Obeenadoos dlearope. Werd
0U:ice i Asida*, rabudat per telegrafia emes fUs)
El rigim de pertorbació atmosfèrica del Canta-

a. ESTA? DEL TENME A CATAL

LES t

DEL MATL (Observado=

de la

alettorelagica catalana, comunicada Par telliser
A tot Catalunya Tegua el regim de cel mnmulóa,

gistrant-se pluses a tota la regló costera i
boirades al Pallar, i al pla de Bages. — Lee Pintes

bric s'ha extis a la Mediterrinia i a la resta de les
costes occistentals d'Europa, essent el mal temps

importaa

general, ami, pluges a Italia, migdia de França i
Nordest d'Espanya. — Les altea pressions dominen
a Polimia, regnant bon temps a l'Europa central i
a les costes de la mar Bàltica, — Per les illes Mores avança cap a Europa una nava depressió baropnetrica.

de tes darreres 24 horca han estat
ta a k.
provIncia de Lleyda i lleugeres i generals a la Te,.
ta de Catalunya. — La temperatura ha estat de
graus a Manresa, i la mínima de cero graus al N,
Estangento.

e

CRON/CA DE CULTURA
A L'ACADEMIA DE BONES
LLETRES
En la seasió del 18 del correrla l'academia Dr. josep M.
Roca i Heras, donä una conferencia sobre: "L'Infant Joan i
el master de jutglaria". Lapoea documentaiment la devoció
q ue sentla el dit infant, despres
Rei Amador de la Gentilesa,
traduint - la en admiració i afecte. tractant-les amb tota mena
de considcracions, admirant
els de la seca cambra i els de
les nitres Corts i fent que eta
nitres sobirans lamba escoltessin llurs ministres.
Era tanta Paficia del pranaep
&draft als ministres, que ficlhue
rnataR. no ert podia preseindlr,
si ha fan! que sonessin instrumants petits i pac sorollosos.
I quan algun d'ell, estant de
'viatge o retinaut en nitres
Corta, perllongava la seca absancia, Joan I tot ho movia perqua tornes com més acial. millor.
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Ses-ció Pennanent dliduc7ci6 i

trucció. — Continua oherta la inscripcia per al quart curset de dactilografia
Es tancarà el dia 29, a les vuit del
vespre.
Diumenge, a dos maarts de cinc de
la tarda: Picó de cana casolana ; a
les sis, canferancia per En Jesep Farriols Centena, amb el tema "Medicina
d'urgancia.
Dijous, dia 27: visita instructiva
"Falsas i Teixits de l'Estola Indtaa•
trial". Une da reunió: davant de l'esmentada Escala, carrer 187,
a dos quarts de deu.
Secció Permancnt de Relt'oid i
—A !es vuit, masa tasada de Cemunió.
Pernionmit de Cerimoeu'al i
Festes.—Els dies 28 i 29. de sis a mit
del vespre, ;sachan recollir-se les contrasenyes rar la sessió de jocs de
mans que tindrà lloc vi dia 30.
Clessc de cuira perular

(Dies feiners, de vuit a nou del mata
Vista ele la sets/lana:
Dilluns, ous a la alaximitiano; (limares, cor de fila a la Clamar; diJens, crauti ami, corvelcs; dtvenCrts,
barquetes a la Lamballe; dissabte, pastis Melca.
Neta. — Poden assistir a aquestes
Illarms tatas les que ho desitgin, tan:
si s¿in Secks com no de l'Institua, satisfint 025 pies. per un tiquet que sal;
remetrà abans d'entrar a la classe.

D

Mun:cipi

ELS ASPIRANTS A ESCRIVENTS
En campliment d'un dels
ae (5 rds complamentaris del
pressupost, la Secretaria municipal ha dirigit un ofici
~piador porqué' es eabreixin
amb individus del coa d'aspa
raids a eseriVent deu vacarais
que hi lan al coa d'eacrivents de
la plantilla municipal, quedant
amort azadas les que deiain
aqualls.
Amb aiab. el cris d'aspiannts
cae en e) setembre era de 192
nalicidus queda reduit a 54,
qua s'aniran tumbé amortitzant.

Le saMaPes
Densa, diumenge, dia 23, a
Ira onza del mata el Foment de
la Sardana de Barcelona ceje_
n'ara tina brillada de sardanas
a la playa de Catalunya, que
anirä a aärree de la aloa aplaudida cobla "Barcino".
1111.».....11LMIELIM.-11.1111P1I.MINTINIMIOIMMTle

NOTA DE CAP1TANIA
A enrasan s'ha donat la següent nota:
"Por circular els fotògrafs
Bela Unes ocupaba per tles
tropas el die da la jura de la
bandera, caldrä que es proveeirin d'una autorització especial,
qua seis faeilitarä al Negociat
tercer de la Capitanla General.*

Llt 'I 3 Sia , alca ata A BARCdoLUNA. taundatgais de ratmcafera Piare e les
Ahitad, matees:

250,

Direcci6:

500,

1000,

1500.

NNW. NNW. NNW. NNW.
2,
3,
4,
5,

Velocitat metres per segon:
Plató de núvols a 2,120 mares. Nimbus.

7 cul mata):

2000.
2.

rnirsoess

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació: 7, 13 i r8 horca
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7538, 7503, 758'3. — Termòmetre sec: 13'o, 14 . 0, 13 " 9. —
Termòmetre hundir 1C8, 13'z, 12'3. — Humitat (centéssimes de saturada): 86. Ro, Sr. — Direcció
del vent: ENE., W., E. — Velocitat del vent en metres per scgon: 5, 4. 5. — Estas del cel: tapat,
tapat, quasi tapas. — Classe de namols: nimbus, nimbas; strats-cúmuls, cirrus-strats.
Temperaturas extremes a l'ombra
Máxima: 16'8. — Mínima: 10'8. — aliaban arran ile terra: 9'5. — Oacillació termomatrica: 6'o. —
Temperatura maja: 138. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 hores
del dia de la data: s'o milin:etres. — Reccrregut del vent en igual temps: 273 quilemetres. — Observacions particulars: pluja durant el mata

NOVES RELIGIOSES
amaranta horas: Esglesia de les Religiosas Adoratrius. d'exposició: De das quants de nou del matí
a dos quarts de set del vespre.
— Cort de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra del Consol a Sant
Agusti o a la Gleba o a Sant Just.
— Comunió reparadora: Església
deis Agonitzants.
— Adorada. nocturna: Torn de
Sant Antcni de Patina.
— Valles en sufragi de les Animes
del Purgatori: Tora de l'Esperit Sant.
PARROQUIA DF, SANTA MARIA
DE JESUS
Dama. diumenge, día 23. a les deu.
Ofici salame en Ilaar de l'excels taunatura català bent Salvador d'Horta,
arrb arma pel reverend doctor Josep
Fauna, proa:ere.
CENTRE MORAL DEL POBLE
NOU
En el local d'aquesta institució (Passeig del Triana 331, tindrà la segona
conteranda del cicle organitzat per a
aqucsta Quarcsma. En Civera i Sormani desama:aliara el terna: "Missió
de la joventut católica". Agursta confaancia havia de donar-se el dia 9,
havent-se canviat l'ordre de la tanda.
GRAN PELECRINACIO A MONTSERRAT DE L'OBRA DELS
EXERCICIS PARROQUIALS,
Els senyors bistaa de Barcelona,
Salsona i V:ch han dispensas del dejuni dcl distaste a tots eis pelegrins
que surtin per a Montserrat
El nostre dignissim prelat ha conceda, a mas a mis, qua tots els sacerdats assistents, aprovats pala respectius ordinaria gaguin oir confessiena i absoldre fins dais caeos reservara
Demà. diurnenge. hi haurà a Montserrat una anieracia extraordinaria.
San moltíssimes les persones de ton
els indrets que es disposen assistir als
solemnissims actas de ira diada, aprofibra la importara rebaixa que, prenent el "Carnet de pelegri". aconseguisan en els tretas. De Barodona,
Manresa i d'altres poblacions, adhuc
mas /listaras, ' meines familias i calles
d'afilics es preparen per anar-hi en
autorabbils i fins molts llocs a pm.
Alg a mateix es preparen de fer molts
per prendre part a la Vetlla Nocturna
de/ //aluna al d.marta, dia de )'Encarrocié del Verb, la mateixa nit en qua
Sara Ignasi de Loyola valla les novas armes espirituals als peus de la
Moreneta.
Els "Carnets de pelead" per un
dia, es traben de venda al Fernent de
Pietat Catalana. Daran i Bata u.
L'hora de sortida del tren especial
de Barcelona será a las r4'20.
Les persnnes que neu hagn passat a
reunir els ballets han de fer-ho aquest
mati

Davant de la Sreció segona
ha comparegut Joan Puig Pons,
arusat d'amenaces.
El fiscal li ha demanat dos
mesos i 1111 dia d'arre'st, i 125
peesetes de multa.
A la Seu-ió tercera s'ha aseepuf al banquet Torasa Vidal
Vaga, per respondre d'una suposada estafa.
El fiscal li ha sollicitat el
Otea da tres anys, quatre mesos i vuit dies de presa correccional.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—No té assenyalament.
Sala segona.—Audieneia: Major quantia. Companyia Espanyola dalsseguranees "Allende"
contra S. A. de Asseguradora.
de Madrid.
Llotja: Major quantia. Sons-er
Ramon Trias contra senyor Ramon Cariara.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Terrainaeia
de la vista de la causa per estafa. i dos orals par robatori.
Secció segona.—Oest 3 Vil:ara:anea: Tres orals per estafa,
delicte electoral, jocs prohibas
raaistancia.
Secció tercera.—Granallers i
Llotja: Dos erais par furt i
temptativa d'esta fa.

ANIICS CE LA POESIA
Ahir, a les Galantes Arenyes,
el poro a Rosend Llates va llega- untara-- originals. A la lectura, organitzatia pel Amics do
la Poesia, acudí un pablic selactisslm. El poeta Reaend Llate, tractant-los arnb tota mena
doleetanaa i ap lata d it comal ea
en acabar la lectura.
da. alta.gai2tiedanSaYar
Pensi6-

Restaurant

PINCE

Gran Via Layetana, 47

»se

Tehlon n
A
BARCELONA
Salon s de visita 1 de lectina
Tetona u ale .1 u mime. rol, nta
1
hiles tes tialut.s.ioos
Q n rarlo y de bao/
Cataban... central
A5t tes« permanent
To t es les haniusi-ions aniti tialee

as eauer

Situaci0 única .: G r an «Alar,
Pensió cemplerla: 15 pomelos
amis deadjeuni
OBERTURA L'ABRIL VINENT

MOVIMENT MARITIM
Vainita en:rata
Vapor espanyol "Cabe La Plata",
de Marsella, ama carrega general i
passatgers. Amarrat nana del Rebaiz
Consignatari, Ibarra i Companyla.
Enigheden", de
Vapor danas
Troom, amb bacallà.
Amarras moll de Muralla. Consignatari, Enberg.
Vapor alamar/y "Siracusa", d'Hamburg, amb carrega general. Amarrat
moil de Barcelona Sud. Consignatari,
Torrabadella.
Vapor espanyol "Roberto R.", de
Murga. amb amaga general. Ama:
rat tnoll d'Espanya W. Consignatari.
Ramos.
Vapor espanyol "Callara", de Gandia. amb carrega general i 3/ passat
gens. Amarrat moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transtnediterriallia.
Vapo: espanyol "Mallan", de Malló,
ama carrega general i 3 passatgers.
Amarras moll de Muralla. Consignatara. Amengual.
Vapor italiä "Pincio", de Gama
ama carrega general. Amarrat mall
de Barcelona Est. Consignatari, R:Pat.
Llagas espanyol "Manuel II", de Vinarcua. ama garrafas.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivissa, amb càrrega general i 20 pos:tate.
pers. Amarrat mal du les Drassanes..
Coral ...tratara Cempanyia Transmedia
terránia.
Vapor espanyol "Tintaré", d'Alacant, arria e iír:ega general i asa passamers. Amarrat mal d'Espanya NE.
Consignatari, Cama-aman Transmedi.
terrania.
Vapor espanyed "Santa Adria. de
/a trata amb peix. Amarra moll de
Llevant. Consignatari, S. A. tic Pesa
ó,
i Navegaci
Vapor holandas "Saturnus", d'Amsterdam, anal) carrega gcnesal. Amarrat
me'l de Barcelona Sud. Consignatari,
Talavera.
Velar espanyol "Vicente Ferrer', de.
Palamós, anal amaga general.

VaIxells sortIts
en nasa'.
Valer angaas "Orhita",
cap a Mónaco.
Vapor espanyel "C.abo Creta". ama
cl.rre-ga general i trinsit, cap o Va..
lene:a.

Vapor italia "Pincio", amb carrega general i ti-ansia cap a Buenos
Aires i escales.
Vapor espanyol "Balear", anal) &raga gcncral, cap a Eivissa.
Valuar finlandés "Bjormia", en nasa
cap a Valencia.
Valer italià "Fortunato", en nasa
cap a Santa Messina.
Pailehot eapanyol "Joven P3quito-,
anta arreara general, cap a Palamas.
•

cROVICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
A tia S qeció primera ha continuat la vista de la causa contra als germana Bernal i Jeroni
Pica, acusats d'estafa.
Acabadas les proves, les paris
van [tincar a definitivas les
conolusions provisionals, St13.
penant-se el Mira drsprea dele
Informes del fiscal i de l'aeusador privat, per a ¿asee repräs
aquest mati a les deu.

IVWSTRUAR1 I
7.a FIRA
VALENCIA
(Espanya)

MERCAT INTERNACIONAL del 10 al 25 de malg de le»
Institució declarada oficial per II. O. de 20 de maig de 1921,
sola el patronal de l'Estat espanyol i la presidencia honoräria
de S. M. el Rei Alfons XIII

EL TERMINI D'INSCRIP010 ACABA El. 31 DI MARÇ
SECRETARIA GENERAL: Apartat de Correus, 132. Dlrecei6
telegràfica: Portarlo. Clau: A. S. O. _ Cinquena edicid. Te,
'don 1405.

.
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SEGONA SESSIO DE L'ASSEMBLEA DEDICAT A EXAMINAR
INICIATIVES DEIS DIPUTATS :: LES DIPUTACIONS ACTUEN DE
ORIES. I EL SENTIMENT DE PROVINCIA APAREIX EN TOTS
DEBATS
es consulti tots els dipu-

-Lä4

a aiat

Cercant editor
El aenyor marqués de La
Torro torna a parlar per detensar una proposieid dama.
nant que s'adquireixin alguna
exemplars de "La vida 1 tes
obres de Balmes" i "Les idees
de Balmes", del Bemol' liareis
Apura, i que s'acordi auxiliar
el dit senyor en metellie, parque pugui editar les obres que
té en premsa.
El senyor Liosas promet que
el Consell patrocinarit la idea
amb entusiasme.

Id de &ole ea
per sellar-1os obres aoves.
E, 'mor Bala no sean fundir-6i, pegué eran que augmentaran els ingresaos.

a.*
feténcia: 'La vida humana i res&
titubea, de anime. Segona colad
Temporada teatral :-: Metate
le y enda: "L'existincia de Deo fi et
Adquittobs :»: meco
Futbol
Es prorroga la sessi6
gotera del Titán". Tercera confeti:hEl marqués de marianao prea/Mi
cia: "El fi de ¡lime i la justicia atargunta a l'Assemblea si vol proAmb grandiós èxit van tenir lloc na". I quarta conferencia. "Jesucrist
rrogar per tres quarts la sea- les funcione anunciades pel Centre Verb del Déu i Llum del nade".
.
si6.
Recordant la generació que cada
de Lectura en el seu programa quaS'acorda la prórroga.
resmal. any acut a sentir la paraula del doc.
Continua la discussió del dicDiumenge van representar "Et bon tor Carreres a l'Acadèmia, i 'tenint
tamen.
policia", la qual obra féu riure de de- present que en les darreres confeEl senyor Marra explica la bb a l'escolla públic que emplenava rencies que suara doni. tractant de
proposició, el primer extrem de el local. i la fina comèdia "Foc d'en- la formació de les joventuts el púla qual es va aprovar ah ir.
cenalls". A la tarda del dia de Sant blic envaí els locals on se celebraL'acord amb el dictamen s'a- Josep amb un ple a vessar i nimia la ren, és de preveure que la sala d'acprova el segon i el tercer ex- naateixa acurada interpretació del dia tes cementada serà insuficient per
trems, que sdn els que es rete- de l'estrena, va reprime -se "Sang
aplegar - hi tots els seguidors de l'otira de mossèn Carreres i de l'asidreixen a l'aspecto de
nit la divertida comédia
va",la
i a lapropositió que hem delantal.
"L'home d'anys" fin la delicia de la tat organitzadose
— Arriba a nosaltres la noticia
selecta concurrència que hi assistí.
Construcciórranjament
ia
Per al diumenge i diada de la Mare que un d'aquests dies vindrà a SaMONTBLANC

clon Mancomunitat, tenlm un
alt concepto deis aranesos. El
senyor Trabal, convencut senyor Tous ens el confirma. A
La segona sessió de l'Assem- per tot el qua s'ha dit, regra la les primeres paraules que diu
captiva l'Assemblea. La saya
3 de la nava Mancomunitat proposició.
Pera el senyor Baba té bona °ratería fàcil i una mica fandedicada exclusivament a la
Exempcii de cànons
russ'd de les proposicione cura que el debat no acabi tan tästiea, ens suggereix la visió
de la Vall d'Aran, amb el seu
sentados pels diputats. Al senzillament.
El senyor Santaoana defensa
Agra p ix que s'hagi retirat la plet etern de les comunicacions una proposició demanant que
les Cornissions ahavien
impossibles, el bloqueig hiverproposicid.
it. per examinar-les.
sigui derogada o suprimida la
La sessió de la tarda va coAssegura, pera. que no s'ha nal, el terratrèmol darrer, que partida que figura en els prescadeixà
mig
esberlades
moltes
supestes aprovats per la Man.near a tres quarts de cinc, perdut el temps amb el debat,
la presidencia del marques que lc posat de relleu l'esperit ses, amb greu perill de les vi- comunitat pel febrer de 1923,
de Déu hi ha anunciarles les obres badell el se,pyor Benavente, el coi
amb
des
dels
seus
habitants
a l'anex número 2, part segodo camins
de personallitat de les provin"Don Pau dels consells", "El sí de mediógraf castellà, que aquests dies
la perspectiva d'una destrucció na, paràgraf XIII, 1 que es /ad
eAsseniblea s'assabenta del des i les comarques.
S'aprova sense discussió un les noies", "Ocells de pas" i "Les és a Barcelona. En arribar a nostotal,
si
es
repeteix
el
fenomen
el
mateix
amb
la
partida
que
,nienament dels senyors Torassegura
BartrIna
El senyor
altres la noticia ens crèiem, a primer
ales de cera".
sfsmic, etc.
figura en . els dits pressupos- dictamen perquè passin lee Con- — Ha deslliurat una formosa ne- cop
i Lepez Beltran per al Co- que a cada Diputació hi
que la sera visita obeiria
Exposa les millares que tos en l'anex número 2, part son les següents proposicions
ite directiu de la Caixa de molts matisos, i quo cal tenirs'haurien de fer: perforació tercera, paràgraf XXV; 1 que es de construcció i arranjament de na la distingida muller de l'advocat al desig da visitar alguna fábrica o
elit Comunal.
los en compt te tots.
1
Escota
Industrial
o arribar-se fins
d'aquesta vila N'Antoni París.
túnel sota el port de Vie- &edad !linee de drets 1 da to- camins:
Es llegeix una comunicació
Se senten nombrases veus de- d'un
Demà el F. C. Montblanquí, pri- el bosc de can Feu, aprofitant
Del
senyor
Fontseré,
propona
i
construcció
del
ferrocarril
le mena de eänon la installació
capità general convidant la manant la nereida; probablemer equip, anira a jugar el partit de na hora vagarosa, pea després haancomunitat a lacte del jura- ment ven, de tnts els matisos del Ribagorça, i demana altres de canonades per a conducció sant que el Consell estudit ha Campionat amb el Santa Colorna, i vern sabut que la seva visita tenias
manera
d'obtenir
una
amplianecessàries.
facilitats
d'aigües
potables
i
l'ocupació
eat de la bandera.
als quals cha referit el senyor
El marques de Marlanao 190- les carreteres co ya de la zona cid del crèdit aprovat en 1913, el segon equip també aula a Roca- una finalitat ben diversa: el senyer.,
Dartrina.
terromp
pregant-li que abreu- d'urbanització pertanyents a la per construir el cami veinal fort a jugar amb el Club del dit po- Benavente ve a Sabadell, on pensa
ne
PRIMERA PROPOSICIÓ
El senyor Bala votarla
donar, o cm hom persa fer-li donar,
gi el seu discurs, pera eh di- Mancomunitat, mantenint, pe- d'Estach a la frontera francesa ble.
el
Conels consellers portessin
— Hem tingut el gust de saludar una conferencia. No sabem encara si
putats que es diverteixen amb rd, les obligacions que tendei- per la carretera de Balaguer.
L'esperit de provincia,
general
sell permanent repinió
El mateix senyor FonseriI pro- el nostre anic Eadvocat N'Albert la cosa está. decidida o no, com tam-,
els acudits i les imatges amb les
de la provincia respectiva, ja quals el senyor Tous amaneix xin a garantir el Iliure pas per posa la reconstrucció de la Talavera, gerent de la Federació poc el lloc on se celctrerä qui ha'
encara
les carreteres i que amb aquestraes.
Sdn
renreQentOlos
que hi
el eral parlament l'aplaudeixen tes installacions no es .perjudt- passera damunt del riu Xolrae- Agrícola de la Conca de Barbann. de manejat les cireres. Tot plegat, però,
F.5 liegeix el dictamen de la
no ens interessa. Unicament harem'
tornada del seu viatge a Madrid
411-4
i l'inciten a continuar.
qui llur estat. 1 finalment, que ra-Palleresa, per tal de pesar terres de la Manxa on, amb compa- recollit aquesta nova a tal de curiomissió sobre una proposiche
s'adreça
al
en comunicació el pelele de Sant
El
senyor
Toles
revisin
els
permisos
eoneedits
'e senyors Vilala i Trabne
marques de Marianao, assegy- si n'hi hagués, atorgant-los Romà de Tabernoles amb la nyia de l'infatigable mossén josep sitat, perquè francarnent ens fa cermanan!, que es constitueexi
ta gracia que hi hagi a la nostra ciu1;e-air
rant-li que els aranesos estan
amb les presenta con- carretera de Balaguer a la M. Rovira i d'alunas companys vi- tat algü realment i de bona fe intena comissió formada pel pre- 41-141nFat27 4 -4*41'
nyaters han pertnt a cap l'anun.ciada
Q en capella a catan del terratre- d'acord
frontera.
dicions.
dent de la Mancomunitat i un 1:
":
11:
Del senyor Llagor, demanant campanya contra Yüs indegut de l'al- ressat a sentir una conferencia d'an_/
4 -.04
7;
mol i Ii dernana que tingui paPassa a estudi del Consell,
nseller. els presidenta de les
i-aeet
ciencia i el deixi parlar, perquä després d'explicar el marqub que s'aeordi la construcció del cohol industria/. Torna gratament questes que fa el senyor Benavente„
"atre Diputacions catalanes i
din
El marques de 'tar t ana°
Belver a Alp.
imprcssionat de l'entusiasta acollida Ens agradará', certament, coneixer
(Bienes.)
de Cabanes els motius que ho eamt veinal deXammar,
diputat de cada una de tea que ele actuals diputats no eón potser no tornarla.
derna- que els vinyaters catalana han trobat qui ha estat el pare d'aquesta
Del J enyor
Derhana que l'Assemblea do- aconsellen aixf.
etee Diputacions, perque es- filie del sufrazi, sind que sólo
nant que s'acabi el cerní d'At- arreo de les terres on han anat i con- nah idea i qui ania a rebre'l a l'esni el seu ajut a /es aspiracions
edei i proposi a feAssemblert fills del Directori, i que el que
fiant que els treballa esraergats es inicié, entre altres coses interes-,
ba gés a Juncosa.
la Vall d'Aran, i assegura
El préstec
les facultals i serveis que ha- no estiguee (record amb el Di- de
Del senyor Cortnda perque la ventana coronats per l'éxit més tala- sants.
que
si
no
es
remeia
la
situació
n de quedar a eärree o tor- rectori sobrarle a la Mancomu- d'aquella cornaeca acabarä pasMancomunitat inclogui en els guer.
— Dimarts passat a fa nit En
del Banc d'Espanya
r a les Diputacions provin_
nitat.
— L'Ajuntarnent adquirit el Lluís Reman i Pijoan don& una lecel dictamen favora- pressupostos les quantitats neésser francesa, puix que
sant
a
llegeix
Es
permanent
a
ls
amh
caràcter
•
La lógica presidencial fa bola cobeja i Ii dóna tota ble a la proposició presentada cessäries per a l'etudi i cons- solar enclavat entre els carrers de tura dels sena versos a l'Acadèmia'
ieulnes sött les que han au que- tar el senyor Ferrar, de la pro- França
mena de facilitats.
pels senyors Marfä, Frederic trucció d'un pont passarella so- Sant Marçal, Font del i Xu- ele Arts d'aquesta citttat, esdar o pasear a la Mancomuni- vincia de Circula.
Els diputats aplaudeixen el Bassols i Miquel Trabal au- bre el rtu Noguera-Pallaresa en Iladors conegut d'antic per l'"Hort sent trolt felicitat per la concurrinAmb veu irada rebutja la co- senyor Taus i alguns s'aixe- toritzant (el president i el el quilarnetre no de la carrete- de Ventureta", on té el projecte cia, que li prodign afectuoses mosEl senyor Trabal defensa la acció del peesedent.
quen per abraçar-lo.
Consell perque realitzin totes ra de Balaguer a la frontera de construir-hi tocata per instalar- tres de cordialitat.
repeside . Parteix de la base
— Esta completament restablerta
hi les escotes públiques habitacions
Eh ha vingut amb uns ideals
El seriyor Sala fi promet que les gestions necessäries per a francesa.
e l'existència de la provincia politice
Una altra del mateix senyor per a llurs mesures, aixi com traslla- la muller del nostre estimat amic En
i no vol abdicar-no.
el Consell s'ocuparà deis pro. dur a la pràctica el conveni amb
irte la seva continuaeie, puix
per
a
la
construccid
d'una
cardar-hi altres sereeis pública. Per Manuel Buxeda, que sofrí leas leEls seus ideals no són pe- internes que ha exposat. Anun- el Banc d'Eepanya per una Opepe el Directori no es proposa
cia que Carta un viatge a la Vall ració de credit destinarla a nor- retera de Tremp a Montanyana al bé de la cultura de la vila molt es siona en un accident automobilista;
d'abolir-la. Afirma que la Man- rillosos, per&
(Osca).
de
desitjar que no s'acabi tot en la dies endarrera.
El senyor Ferrer ret borne- d'Aran i convida els consellers
malitzar Vestal econamic de la
comunitat no pot esser sind una
I una del senyor Llovet reco- compra dels terrenys i solament en
a acompanyar-lo. Els terratre- Mancomunitat. i concedint que
natge
al
general
Primo
de
Rila
individe
provfncies,
-unid
MANRESA
menant la construcció dele ea- el projecte de l'edificació.
mots no li fan por, perquä quan
dualitat de - les guate cal res- vera..., i els senyors diputats es 16 un cärreo slan de de- la prórroga de/ pressupost de mitas de Prats de Rei, per Pe— Ha installat definitivament el La Companyia dels Ferrocarrils Carespiren.
la Mancomunitat s'entengui res- dafita, a Rubia, que ja havia
pectar.
seu domicili en aquesta vila el deCärrec vacant :-: La fes. Afirma que la Mancomunitat safiar tota els perills.
pecte de les partides indispenper legat governatiu, En Cecili Fernán- talans
essegura que els antics diDiu que espera la resposta sables a la bona marxa de la estat objecte de subhasta
ta de Sant jasep
Disposició muputals varen valer posar el po- és nociva per a la provincia
part
de
la
Diputació
de
Barcedez i Simon.
del segiient telegrama que ha corporaritS, i pel que toca a les
der central davant d'un fet con- ()irme"
nicipal :-: D'alees noves
lene. d'Espelt a Igualada, i
La
setmana
passada
va
estar
cursat
al
cap
del
Directori:
—
a
no
b
abandonar
Amenaça
all Censen per- Sant Martf a Sant Quim.
turriat. dient-li: "Tu no ens doS'assegura que molt aviat la Cena"Marqués de Estella, presi- altres s'autoritzi
breus horca en la nostra companyia
ces les delegadons, però nos- l'Assemblea si no se l'admet tal dente del Direetorio.—Diputa. quä pugui suprimir-les o disEl coticen d'Obres; paliquee Eta Josep M. Rende, director de la panyia dels Ferrocarrils Catalana
com
és.
1
•
ares ereem, a pesar tete un
minuir-les, segons Ii sembli,
Hernändez recull
"Página Agrícola" de LA PUBLI- trasladara a aquesta ciutat els tuEl mnrquee de Marfanao din do del Valle d3 Aren pertene- que es manifesti a les entitats senyor
verle do Cat lunya".
qu e lecs d'alguns rontracti7tes CITAT i cap d'Acció Social Agrä- llera i dimisit de nanquines, que Ens
ciente a Mancomunidad lamenDesment que la provfncia de que no vol coaccionar ningú. tase de que dicha comarca, tan subvencionades per la Maneo- contra l'antiga Mancomunitat. na
de la Mancomunitat de Cata- ara estaven instaHats a Sallent. Tan>
Leyda sigui enemiga de la però que cal actuar d'acord amb arraigadamente unida y com- ninailat que s'abstinguin de fer Afirma que abans només
bé es diu que la Comparyta del Nord
lunya.
lleneonnunitat, com s'ha (lit. el Directori.
en
ekrrec
a
les
esmendespeses
eonstruien
camine
en
els
dise
té cl propòsit de trasladar a Iba-.
El senyor Sala recomana cal- penetrada con la patria espal'el que la seva provincia sigui
sense
obtenir
partirles.
tades
triatea
areks.
resa el dipòsit de nanquines existent
SABADELL
ma al senyor Ferrer. Na vol Peda, a pesar de Ins requeri- abans l'aprovació del Cnnsell.
llaç d'unió entre Catalunya i
Anuncia que, amb la collabea Sant 'Viena de Castellet.
mientos y halagos de Francia,
Emeanya. per si rebrotava el se-, que ningú claudiqui, per) que no haya sido aiin resuelta una
El marques de Cabanes ex- nació dele delegats gobernantas Més conferencies del doctor Caere-- Per haver estat nornenada Na
cal 'Idear la paletea menuda a
pratisme.
res
El senyor Benavente a la nosestä
fent
una
informació
que
pressa
la
seva
confiança
en
el
áfasvidal per a l'escola
El marquee de Marianao no fora la porta. Que la elaneomu- instancia del mes de noviembre Consell per lles gestlons que cal tindrä enllestida d'aquí a un ea ciutat? : -: En Bertran i Pijoart a Assumpció
de mies, queda vacant el arree de
echa oportú ter consideraetons nitat s'ensorrava i que elle han al Directoria de su digna presi- fer.
mes.
mestressa substituta de Monistrol de
Selles Arts
d'eluesta mena. mienten el Di- vingut a apuntalar-la, i que el dencia para remediar estragos
Ofereix que la seva predileeEl senyor Torras no pot suEl doctor fleje Carreres, demos- Montserrat.
rector prepara l'estatut regio- senyor Ferrer tambe fa de pun- caneados por terremoto en Vie- mar-se a la confianea atorga- cié ser ä per a les comarques
Ila y otros pueblos. Aunque en
— La popular festa de Sant Jotratet una vegada mis la scva extranal que tu ha de resoldre. tal.
su in- da al Conecte perque no vol abans postergades.
erdinäria activitat, després d'haver scp es va celebrar a totes les esAfirme que tat el que ara es
Acabe dient que en aquesta nada les liara vacilar en
TOrTa3
Ale,
fa
que
el
senyor
Espaia y en su incerrer en /a responsabilitat
donat a la Joventut Católica quatre glésies de la ciutat amb gran conparli d'això no eerä sinó loes obra els acompanya Iota la Ca- tenso amor a
inquebrantable adhesión al Rey d'aprovar-ho tot senee estar e/ regracii.
conferéncies públiques parlant de la currencia de Mete
larlifici aendemics.
talunya honrada i la Catalunya y al Directorio, le agradecería assabentat do l'abast deis
A la neutra Seu basílica la solemforrnació integral de lea joventans,
E intervé el senyor Sala, ja sävin...
sessió
la
de
Final
tuviera la bondad da Contestar- acords.
l'extracte de adascuna de les quals ntat fou mes obiradora, per celeera hora!
I el senyor Sala paeseta da- me urgentement lo que estime
del
Consell
Crida
ratencid
Cona que ha transcorregut el publiarem en apestes mateixes co- brar-1a la Confraria de Sant Josep i
Val que s'ofereixi al Directo- munt l'Assemblea una mirada
mes conveniente para levantar sobre els informes tècnics que
el marques lumnes, torna de nou a oferir a la el Grerni de fusters.
r: la col-laborad() de la Mancofulminant, cercant qui el des- el enirno algo deprimido de los Murta ele funcionaria sobre temps reglamentari,
A l'ofici de les deu hi assistí
de Marianao voldria aixecar la nostra ciutat el (riel de la seva e:amunitat per n l'elaborad() de menteixi...
s
del
Valle
de
Arien.
aquest
afer.
pontifical el senyor bisbe de la dióe
habitant
sessió.
re:sima
inteligéncia,
anunciant
quareglanal. Explica el
se
també
BartrIna
El senyer
Por mi parte, les he ofrecido ir
El senyor Sala es refereix als
El senyor taró de Vlver la tre confeancies mis, que seran do- Cesi, la presència del qual donä mes
te:: viatge a Madrid. diteant el
sent coaccionat per les parane como Presiden- efirrecs endarrerits.
voldria continuar.
nades a la sala d'acta de l'Academia relleu i solenindat a l'acte religiós.
en] va eonveneer t e que el pro- les del president de l'Assere- persrmalment
te Mancomunidad a dicha coDiu que davant d'aqueets enEl senyor Hernändez voldria Católica el; diumenges dies 23 i 3o EI reverend doctor En Manuel
sit del Director' es de res- blea.
marca, para enterarme de sus darreriments ja Mancomunitat quo es fes sessió dernä al mate del corrent març i 6 i 13 d'abril, a Marsenyach fiu un notabliissim pap e tar les personalitats comerPerò el senyor Bartrina es
tale. Creu que es delegaran els jove, i el senynr Sala li parla necesidades y justas aspiracio- no es podia considerar insol- a lee deu.
la deu de la nit. Aquestes confe- negiric de Sant Josep.
nes. Espera su contestación y le vent.
S'ha ordenat a la gardia me-•
El marques de La Torre tro- rencies quaresmals secan una con97vels que no afectin a la untamb In paternal, apellant al sen abraza Alfonso Sala."
L'estat en que s'ha tronat
ba que es massa d'hora.
nicipal que des d'avui procedeiei a
tinuació de la tradició establerta
ta t de la ¡Alela i la seibirenia aeeendent damunt paye diagraeix
les
afirTous
El senyor
Mancomunitat era ei d'una casa
El marques de Marianao
aquella benemérita casa en aquesta denunciar els carros que a la nit no'
d, l'Estal. (Tenim una hongo- putat. I el senyor Barlrina, obeque quebrada.
ma que el reglament es molt època
l'any, instituida pel doctor vagin proveits del seu corresponent,
rar idea d'haver-li sentit dir al- dient, acota el cap 1 acaba de manifestacions da simpatia
han
fet.
dar.
Que
les
sessions
s'han
de
Sardn i continuada d'una manera non], tal com ja está precie: per
No ea podia acudir al llaneatra vegada.) Aquests Sel'Veis• fer rebequeries, mentre el se- se ii
el
dictamen.
a
vuit
de
la
tarS'aprova
ment d'un emprestit que podia fer de quatre
exemplar pel nostre ilustre colpadelegats no so eentralitzaran
nyor Ferrer es mon encara en
El marques de Marlanao, que produir una baixa en el paper da, si no hi ha unanirnitat per
idia' Ahir a la tarda el senyor bis,c\or:sa_ ca—
srestini
Barcelona. Afirma que al eci,de botre al- s'ha sentit desairat per l'Ae- de la Mancomunitat. Ell va se- canviar les hores. Com que no tt reisc; gr üe \att risecssairou
a
punt
escó
el
seu
be administra e) sagrement ce la
els
serveis
tat del cor hi te
cop.
sernblea, en no acollir mbssa be guir el carni de la veritat trae- hi he umanimitat, din que con- tema a desenrotllar: "Veritats lona- cct.ii-machS, a la 11:-.n sli l ca de la Scu,
b e neficencia. Aseegura que els IceResta
retirada la proposi
. - — la seva interrupció al senyor Hadent-se a Madrid i obtenint tinuarä l'Assambl e a demà a tes mentals de l'ordre humä i social". I a E( nois i 93 notes
enlies diputats olien fer un
Tous, vol venjar-se.
la fatilitat económica concedi- quatre, i aixeca la sessió a !es se subdividirá aquest tenia general
ro • en padrino, l'alcalde, En Ri£. tat dintre l'Estat. (Tamtie cid..
Fa remarcar que la discussió da pel Director/.
non del vespre.
tn9 sembla va gament que ha
4; la següent manera:
Prim ra con- card Causa, i la seva senyora ese
ha
durat
Directori
proposició
Felicitació al
d'aquest a
Assegura que la nava Manpea.
ba (lit alguna altea vegada.)
hora, i que com que hi
La cerimónia der.1 una hora i mit-,
eomunitat se sent sostinguda
eminnagemz
Després fa una variant a la teEs Ilegeix un dictamen de la une
quince
propceicions,
a
aquest
per tot liatalunya.
tada i diu que no ere dintre Comiese') d'Interessos generals
L'obra de l'antiga
per
quinze
hores
pas
caldran
Anuncia
que
dernä
al
matt
es
En Benavente prendrä el te
l'Estat, sind contra l 'Estat. el favorable a la proposició deis
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Mancomunitat __de la de gent i els balcons de les cases
"Este Cunsejo Permanente, obcandola co
El dictamen de la Comissie club
El marqués de Catares exelencomunitat ja catana enser- Reial Decrete
referent a una proposició del poca els avantatges que es de- con criterio propio y no por prurito Catalunya honrada i arnant de le:Seon ta"laigdidreec\Ci?dee. 1 jove músic serada. Afirma que ara l'aixecasenyor Pares autoritzant el
obra de la antigua Man- les118'e :1 lb:idees ceosnpvaenny-iorleqsu.s.
La defensa el senyor Pares,
nyer Desea els ctataires execu:aren
!ave- Consell Permanent perquè pu- (tutean. de la nova situació eco- de seguir "La
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següents: "El cant de la senyera".
Diu quo petser el carril que ccoTsuejleidroad'i una visita de inspec- no sols IlttUrin acudit mai.
tarat oint aquesta afirmad& i Es arroyada.
la Memòria llegida pel seyor cequia
"Sota de l'olni", "La sardana de les
l'antiga Mancomunitat rra ara girar
sernbla pie le recança d'raverSala referent a l'estat emanecon
a
tierras
aragonesas
lindantes
ción
monges", "Brindis i... pren". La luPagament de cupons
S P deixat fer diputat.
La Vall d'Aran
mic de la corporació i se'n faci Ithaucia conduït a una situació lpaasaprovincia de Lérida y que el año
financiera dificil, per?) assegura
Els tencdors d'obligacions cera calicó que estava
No voldria el senyor Sala es_
un gran tiratge, és favorable.
Es legeix el dictamen de la
gostade estaban invadidas por la lan- deis empróstits de la Mancomu_ sigui ura bonica sardana del mestizo:
El senyor Parda parta per que s'ea arribat sobradarnent a
t er voltat de la dreconfianea
Comiese; d'Interesso s generala
nitat i de la Diputació de Bar- Morera, el públic no pegué oir-la,
defensar la proposició i de pas temps.
l ee comarques, mentar e treba- favorable a la proposició del seEl eonyor sala din que el qua
El anterior Consejo, al acordar una Mona, pótlran presea] , ar eis per causes alienes a /a voluatat jeta
lla por robra de restauració re- nyor TO113, demana nt que l'As- combat la "petita .premsa". Vol
.
,
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nuestra
tranquilitzarä més ele acree- campaña que
cürons de les seres lämines,
semblea feo/ seeee l os peticions que la lternaria es reparteixi
Després del concert el cort mixt
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quiä els asilats amb unes guantea
marearnos una orientación que este el 31 del mes que sor% a les
esmentada contra la nava atan- regnava a les deslieses.
!Wat be a Madrid resolent les sident del Directori militar, i a
d.Titt er7Nneclioóciäetie dl2a1 cançons.
Afirma que la Mancomunitat Consejo hubiera seguido igualmente, cefieh,
comunitat. Evidentrnent Os més
dificultats que presenta la con- les guate no han obtingut resTots els orfeons ] cors que ens
ne eslava a la bancarrota. com atenta siempre a la defensa te los in- Mancomunitat
feccid del non proseupost.
senil) que fer un diari. i
postes.
viene y srguirä
El senyor TOUS s'eleva con- un bon sistema quan no es dic. areb malta paliatfus hte dít el termes agrícolas, corno prácticos y coa Deute), tote els ates telera, shaven, després de ealedat la clutat
El senyor pral* parla; però
a partir del primer d'abril, de sellen pujar a Casa la Vila a coma
marques de Gabanes, sind que demostrando con hechos
liarla per a la seva barba ros- tra ('opinió que té la gent dele posa de cap.
supresiones que no tienen de monteaba
10 a 12 del matt. plimentar l'alcalde i e) Sett "%junta.
El martillas de La Torro s'ad- ja hi era.
habitants de la Vall d'Aran.
Se . Com una exhalació ens arriEls de las obligacions do ment. 1..-Aroma Vallense" ha tren.,
El senyor Torras lamenta que
mira que no hagi arribat cap
Afirme que els aranesos no són
ba la seva conformitat a les pa
n
final 69 l'empréstit de la Gatea de Cre- cat cl costum. No sabem pee que, pa.
guqnuaefsmtalidinaterr( ogant
exemplar del discurs del senyor s'hagi interpretat el que ha dit ninA
tont os.
faules del senyor Sala.
Nosaltres, que hem vist ac- Sala a Girona, i dita que ab; ca- corn a desconfiasteis envers l'o- nottre, admirats eem estem dit Comunal sanan salisteis a re, segurament té raó que li sobra.
El senyor Servirla desitja
— L'empresa de publicitat "Catate lexadiar.tula sles ofiqué es facin supreselona nasa pein
ar:sir ddeelienfiau
sinos tothom en domaste. El se- bra que va a ter-se.
gue abans d'informar el DIree- tuar el senyor Nart, predecesittnya Imperial. S. A.". 4 Pando.
Creu que Val bi Pena trecutliZ . gau flaslitst.
eyor marqués perla molt
terl en l'afer de l'estatut
-P or del senyor Tous, a t'ante.

egona sessió de
l'Assemblea
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tats.

El
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kle edueltamk ea- de la4aatidelaigi Tfdreldt, tattlie•a•

me-„ collibear-ne • la nomen de- tintas.

t * wat arriadas i de boa oto"
_Eh lee abano bi vaina, »campas.
isla bona de Dú per les parets, han
out» retirase.
— El dla de dialeeres de Cenara • la reina vila de Brätim uns
quanti poca-soltee volgueren fer
Thome, parodiant, en sentit de moia,
algunes funcione del elite. L'autoritat civil els denunciä al jutjat.
— Ha estas adquirit un solar al
passeig de l'Estad& on el non pro.
pietari hi construirä una caseta de les
del tipus de • cases a boa preu".
Com que en totes les coses tot es
Con:cagar, aquest exemple pot ésser
l'esquer per a altres seguidora.
— L'equip de futbel 'Ràpid' es
traslla
da cl dia de Sant jesep a
Constanti, on guama al primer onze
de la població per 6 gola a 4.
L'Atletic N'aliene, al seu camp,
trence a tlielvetia, de Reus, per 1
a I.

— La iniciativa d'un piadas vallene d'ofrenar un corresponent i digne altar a la Verge del Liada ha
negus una intensa campanya de la
Premsa local, que s he ha adaerit amb
entusiasme.
— Tocant al roLatori a la botiga
Llagostera del qual paravern en la
crònica anterior, cal efes& que han
estat trobats en una terra pròxima a
l'estació els plegadora de fusta que
van al mig de les peces de roba.
Ben segur que en aquell indret els
Iladregots esperaren l'hora de sortida del primer ten.
— La joy a esposa del bon cotaTany de causa Demenec Guasch i
Estrader ha donat a Ilurn un robust
aten.
— L'Ajuntament acordes jubilar a l'actual secretar:, senyer Erancese d'A. Colom i R a e, pare de l'exdiputas pel districte En Miarel Çolom i Cardany.
TERRASSA
BubscrIpc16 .:-: 'arderles

Concerts

En la darrera sessió de l'Ajuntainent va acordar-se obrir una subskiipció pública g fi de reunir cls
'eabals necessaris per emprendre la
eonstrucció d'un pou artesa i mirar
arl'aquesta manera de resoldre el proh/erna de l'aigua, coda dia mée greu i
a premiant.
; L'alcalde, senyor Freixa, ha encapealat la dita subscripció amb

— Per li`brigada.mnnicipal ban
via a la placeta que forma davent
estas arrencats ele ubre. que hi hal'església de
de Sant Joan, essent subatituits per guatee m'eches palmeres,

que donaran a aquell II« un caient
mes pintoresc.
— El dia as del mes que sem, al
teatre del Centre Catòlic desenrotllar' una conferencia el pare Marc
Ajúria, missioner de la Residencia de
Fernando Pdo.
— A l'església parroquial de Sant
Francesc s'han efectuat lee nono de
la senyoreta N'Empar Sanrornä i el

distingit jove En Uds Arola.

— La Ilustrada senyoreta Na
Mercj Busquets ha estat designada
per exercir en propietat l'escola del
reí poble de Constanti.
— L'empat a un gol del F. C de
Cette azul) l'Have Atlètic Club en el
match celebrar diumenge passat a
París en la semifinal de la copa de
França ha portat per resultar un nota
partit, i arnb el! la impossibilitat que
eta jugadora del F. C de Cette pegual trobar-se a Tarragona els dies
23 i 25 vinents, per tal de contendir
en dos partits contra el Gimnästk,
d'aquesta ciutat, com anunciàvem en
la nostra darrera crónica.
— Ha estat nomenat mestre de
l'escota nacional del vei pohle de
Pallaresos En Josep Serra Saiz. benvolgut amic nostre.

RU1
Noticies diverses
Diumenge passat eis socia del Centre Excursianista de Rubí visitaren
Sant Miguel del Fai; els del Casal
Popular, Sant Llorenç de Munt, i el
Grup Excursionista del Centre Democràtic Republicà ani ahir a Montserrar.
— Diumenge passat amh l'equip
compost per Sola, a'iannala, Tort,
Avelino, Llosas, Zoilo, Torres, Carner, Serra, 011é i Junca el Rubí F. C.
jugà contra el Caldea equip que
compta amb força simpatia entre els
rubinencs. El partir resulta altatnent
interessant.

GRANOLLERS
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UNA NOTA DE LA PRESIDENCIA, DESPRES DE FER CONSTAR LES REDUCCIONS OBTINGUDES EN LES DESPESES DEL PRESSUPOST, RECONEIX QUE LA LABOR ECONOM/CA GAIREBE ENCARA ESTA PER CODIENÇAR
LA SECRETARIA DE GOVERN DE L'AUDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA SERA PROVEIDA PER CONCURS ENTRE ELS SECRETARIS DE
GOVERN I DE SALA DE LES ALTRES AUDIENCIES TERRITORIALS
UNA NOTA DEL DIRECTORI
SOBRE LA SITUACIO ECONOMICA
Madrid, 21.—A la Presidencia han facilitad la següent
nota:
“Alrir fou un bola dia per a

l'economia espanyola, perqué
lots els valora nacionals o han
pujat o mantingut amb fermesa
Ilur contració, essant d'esperar
que la tendencia continuï.
Això es el mes legic despres
de fer balanç provisional i an
ticipat &II que serà la liquidacid d'un any de continuar el
Directori Factraal mana económica
El primer semestre de gestió
dóna 300 milions de diferdnria a favor, comparant-lo amb
igual periode del 23 al 23, i no
serà molt menor la diferencia
s e el segon semestre, amb el
que PS pot assegurar que entre
el 15 de seternbre del 1022-23
a igual data del 1923-21 hi /mute 500 milions de diferencia a
favor del Tresor públic, sense
que s'hagin desates les despeses rl te a lruecid pahlica o de
Forn-na que sdn les mes essendais ele ls vida nacional.
S'ha de reconteive r que la labor económica estä quasi per
iniciar, puix mentre no s'estudil
la manera d'afavorir l'exportacid espanyola, principalment a
Ultramar, mitjançant pagaments a llarg termini i devolucid de tot o part dels drets
los primeree maleries, transsaeseaaes, en el pals, i destinals
a l'exportacid i f!O es concertin
els trace:11s de Camera' que ens
manquen, i que han d'ésser solmesos als nostres productes
agrienles. Espanya no tindrh el
eau contable desenrnellament
enmercial ni prielrä aproximar
ha pessela al valor or al que
te dret per la seva bona situaeia i solvencia de l'hiSenda pública."

Destitució de l'Ajuntament :-: No.
tnenament de regidors
Noticies
Dimarts a la vetlla foren eridats
pel delegat governatiu els regidora
governatius darrerament non/e-nata,
fent--séls sabedors, per la dita aui-cine mil pessetes.
• — El dia de Sant Josep, org,anit- toritat, un cop reunits, que la seca
anda per les "Conreadores de la tasca havia finit i en conseqüència
Sardana", va tenir lioc al passeig una nomenaven a uns nitres veins d'aaudició de sardanes a carrec de "La questa ciutat que ja slavien prepaPrincipal', les quals es van veure rat aposta per suplir llurs funcions
adminiatratives.
mole concorregudes.
Na cal dir si scran nous de triaca
— Ha quedas definitivament ultimat el programa de concerts que cls actuals nomenats. Vegi's aquest
per aquesta Quaresma havia cratanit- bocí de mostea dels qua saber/1 que
han acceptat: Josep Barangeé, alcalzat l'Escola Coral.
I concert: Merca Plantada, canta- de, abans cap de 12 filiació 'liberal,
L'actuacló del Directori
ex-diputat provincial, ex-alcalde, i
trío; Josefina Serra, pianista.
Madrid, 21. — El president
II concert: Escola Corali i el III avuit sotmès, per qüestions económidel Directori ha despalxat
a cauce de l'Escola Iduidepal de aues, al vasallatge del molt illustre
senyor Torras; Joan Montaña, pri- aquest metí amb el aots-secreMúsica.
tari d'Instrucció Pública, Gremer tinent, cap de la filiació republiOLOT
cana - nacionalista - torrista; Antoni cia i Justicia, Tretall, Estat
Governació. i amb el eenyor
Cm:Picea, segon tinent, regidor desLa gese6 municipal :-: Contra la tituit dcl vell regare; Francee Soler, Calvo Sotelo.
Premsa local :-: La tnanca de pluges regidor destituit també del vell reEl senyor Primo de Rivera ha
reata el ca•pflä general de MaDiverses noticies
gira; Ferran Palaus, Jaume Pagés,
drid. a l'alcalde de Barcelona,
La sessió municipal d'aquesta set- Josep Larnarza, Jaume Xual./t, Pere
senyor Alvarez de la Campa, ea
mana amb caràcter ordinari, fou ce- Pibernat, etc., etc., tots ells de filiageneral G?ernez Jordana, el comlebrada de primera convocatar:a, ció torrista.
Ja shatjrà fixat segurament el lec- te de Colo de Portugal, les seaprovant-se diversos assumptes de
nynres llamarle i Luengo, el detor cona rota els namenata són da la
tràmit general.
lega t governatiu d'Uheda, que
raatcixa filiació, i per tant, no eaacompanyava el president de la
tranyaran que diem el =tala que jr
tmguerern avinentesa de dir an:b eta Comunitat d Llauradors do la
regidora suara destituits i que perr dita localitat, el senyor Urquia,
el restar ele la Universitat
cert i tenim en molta estima, cns
Barcelona, i el hart de Segur.
— Continua anda la mateixa . per- valgué una protesta consistorial: els
De apiana, a cinc rehrä el mar'sisees/eje la gran secada, amb greu nomertats, canviats Ilur nona sim eis
ques de Liniers i el ministre de
erjudiei no sola de l'agricultor, si- mateixos quissets del Torres que
Cuba.
116 tamba de la indústria, per la man- uns ara ens han manat.
ca a les fonts i rius. Si no
El president assistirit a l'ex— Dillans a l'esglasia parroquial
plou aviat la erial s'aguditaara en de Sant Estere, d'aquesta cintat, tina
pessició d'Higiene, al Palau del
jorma alarmant. ,
amé lloc el casament de la senyore- Glao, i d'allí marxarà a la Presidencia.
— El aia de Sent Josep es feu, ta Pepeta Farras amb cl jove, bon
.garnb tata solemnitat, l'entronirzació ;traje nostre, Francesc Sala.
EL DESPATX AMB EL REI
— Ha arribar de la seva excursió
Larri de Sant Far-'
del Sagrat Cor
Madrid, 21. — El preatelent
i al mateix tenlas la cailocacia a Palma de Mallorca Forquestra "La
del Directori no ha desparsat
de la primera pedra del Casal Ma- Unió Artística".
avui ami) el rei.
riera Ilegit la Prernsa d'aquella
situat a l'extrem de lesa-tenta
Don Alfons ha ronferenciat
•
i pel que es veu cls tr a steo
barda. Ei assistiren les arreara;-da
amb el vocal del Directori secc/inna ta-je:a han dcixat ben sentat
tats i nombrós
nyor Gómez Jordana.
— Circulen persistents rumors, mnb el setz art el bon re= de la nosDesprés ha rebut el capita
que no hem pogut comprovar, que tra ciutat.
general de la regid, l'intendent

dintre poc seran suastituits els actuals regidor-si fina hi ha , qui asac1;yala els coas governatius la persona que els Jresidirà. Nosahres

creiem que no es pot ésser tan precia
ni menys que la cosa rigui tan peTempla/Tia.
— El dia 19 hi hague un encera
tre amistas entre el E C. Vilafant
i el segon equip de l'O/ot F. C.,
guanyant els tocata, després d'una
bona actuació, per vuit gola a zero.

TARRAGONA
El preu deis queviures

Altres

=Vea
Davant l'injustificat preu que han
aconseguit les patates per al consum,
la Junta central de Proveiments ha
acordat que en els !loes de producció
no podri rebassar de ro a 20 pessetes el quintä metric, i, en conseqaencía, als mercats d'aquesta provincia
no poda vendre's, des d'ara, a major preu de 25 a 32 cèntims el quilo, segons la classe. S'exceptua la patata destinada a la sembra, no tolle.
rant-se, perra, que tampoc es faci un
abusiu lucre.
— Fina avui s'han presentat en
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Els Feaires
TEATRE BARCELONA. — Gras.
so renova continuament el cartea.
Degut a la curra anudó de Ja com.
panyia de Giovanni Grasso, aquest ha
decidir de d mar algunes funcions
aarda, la primera atad, posant el drama en tres actes "Malta".
Aquesta nit es donará la primera re.
pre g ntació del drama en tres actea
de M. Marenglie, "Scura" ("Tinieblas"), per Grasso, a la qual precedira
la tragèdia en un aete "La nottola, per
a Iluimen; de la ;limera actriu Virginia Balistrieri.
Denla a la tarda Grasse representara el grandiós trama del notable dramatar joaquim Dicenta, "Juan .105e,
i a la nit (amara la primera representada) del drama rural sitia, de
Saverin Fiducia, 'Nette cene alba'.
Indubtabletnent el gran actor sha
proposat de Complaure alt Ileth adral.

radors 1 cis seus entusiastes de l'ad
dramätie

laqueat Govern civil quatre instäncica soNicitant l'examen d'aptitud

d'operadors de cinema, en virtut del
dieposas per la recent R. O.
— A les deu del mas( de demä,
011Mellje, el mayor cardenal-arqueWdb• will&leiMild el sagrameat de
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AQUEST NUMERO 11A
PASSAT PER LA CENBUILA MILITAR

general senyor Romero Abarca
1 aasocat senyor
EL PRESIDENT DEL DIRECTOR'

Madrid, 21. — A tres quarts
de sis Ira arribat a la Presidencia el eneral Primo de Rivera,
que venia de l'Exposidd (111i gleite. de la qual ha fel grans
elogis.
Als comissinnals de Barcelona els ha dit que probable_
Inent el Comen d'aquesea tarda s'ncuparä d'afers bobre Cases Barates UN TELEGRAMA DEL PRESIDENT • DEL DIRECTORI
Madrid, 1I.—A la Presidencia han
facilitat la oegiient nota:
"El senyor president del Directori
Militar ba dirigit a En Glailam

Riva, resident a Rosari de Santa Fe
(República Argentina), el següent
telegrama:
"Ens g irada mole saber que maces

d'espanyols d'änimes i intehigencies
templades en aspra 'luna viva i en
patriotism. exaltat per absencia
ajuden al Directori en la seva decidida conducta d'imposar disciplina
social, virtuts ciutadanes I patriótiques contra estridències decadentistes deis que, amb cabiduria que eatribueiacn, volea constituir el dret

d'emparar ele sena desalma. Rabia
cordial salutació."

Per l'indult de loan Bäptista
Acher, "El Poeta"
Madrid, 21.—Els periòdics publiquen el documeat que s'eleva al Directori, signat pela escriptors i periodistea madrilenys, demanant l'indult ele Joan Baptista Acher "El
Poeta". Diu aixi:
"Senyor: Coneixent la gran bondat de S. M. el Rei i la que domina
l'anim de V. E. en casos tan tristos
cota el que ens uneix, veniru uns
quanta escriptors i artistes, en nom
de tots e is . intellectuals d'Espanya, a
solía:atar fervorosament landult de
Joan Baptista Acher "El Poeta", de
anys, condemnat a mort per l'Audiencia de Barcelona. Concorren en
la vida d'aquest minyó circumstincies d'enorme fatalitat que l'arrossegaren a l'infortuni d'avui. La seca
infantesa solitaria estigiaé plena de
tribulacions, la seca adolescència fati
una Iluita menesterosa i crudel, cap
mi el gua ni el contingué en la via
terrible de la pobresa i el dolor. Portava al frorst Ihm i al cor tendresa,
perá la societat noma ha reconegut la seca caiguda. Per la culpa
de tots en aquesta indiferència humana; per la misericòrdia de Déu, en
sa gracia divina, dernanem la elemirarla del Rei per a Joan Acher,
sentenciat a mort.

Provisió de la Secretaria
de govern de l'Audiéncia
territorial de Barcelona
Madrid, 2 1 . — La "Gaceta"

aquesta It. O.:
"Estant vacant la secretaria
de Govern (le l'Audiencia territoril de Barcelona, que, con)
la d'igual classe de la de Madrid, te categoria d'aseens, es
fa prscisa la aova provisid en
han/Ionice amb les disposiclons
vigenta ea la materia. Diversos
secretaras de Govern i de Sales
de Justfoie. d'Audiències terrttorials de fora de Madrid i Barcelona han sol•licitat el seu nomennament per trasilació per a
1 esmentada p/ava; i cum que
no solament la Llei preceptua
que el trasllat mal no es podrà
fer per ascens, sind que el U.
D. de 29 de maig de 1522 darrer
dictat per a regular la proviaid
de les secretaries vaca/1s, inspirant-se indubtablement en
Valludit precepto, estableix que
la trasllacid deis interessals
tindrìt lisie en secretarios de la
tnateixa categoria, ís evident
que l'acord amb les diles proscripcions legals careixen els
sollicitants de les condicions
indispensables per obtenir per
Mesnada de les places que pretenen. En son detecte i dispoEa:d.-se en la Llei. la secretaria
de Gavera do l'Audiencia de
Madrid, a la qual estä equiparada la de Barcelona, es pr o
ras ele %arana per-veirà,n
concurs entre els secretaria de
Govern o de Sala de les resLenes Audiencias territorials,
treiont-se a oposicid quan
aquells no ea presentessin, u eSs
presentarla estessin mancants
de condicions legals.
S. Id. el rei ha tingut a be
dispoaar que la secretaria de
(forera de l'Audiència territorial de Barcelona, actualment
vacant, es preeixi per concurs
entre els secretaris de Govern
i tIc Sala de les nitres Audieneles territorials, conforme a
l'establert en el parätrraf tercer de l'adiete 55 de la Llei ad&dona' a l'orgitnica del Poder
aplicat en son cas el
disposat en el darrer paràgraf
del dit adiete."

publica

Comentari a la carta dais
fabricants da filats, teixits
1 generes de punt de Ca.
talunya
bladrid, 21.—"El Debate" din
a- sarta que publicava ahir
en la (mal els fabricants de filete, teixits i generes do punt
do Catalunya contesten a les
rnanifestacions fetos pels cemerciants madrilenys en una
recent reunid del Cerdo de la
Untó Meere--; mereix una serena reflexió per part dels elements agrtcols i mercantils, ala
gneis va dirigida.
La prosperitat del parre—alegeix—és la resultant del deserentllament harmònic que
aconse g ueixi l'agricultura, la
indústria 1 el comerç; perb al
alguna d'aquestes activitats mereix especial predileccid, hauria
d'esaer, cons assenyalà el senyor Butsquets, la que extregui
1 fransformi els productos de la
terra necessaris pel sosteniment.
Fins ara, aquestes tres branques fonamentats de l'activitat
asuaarola deban debenrotIlat

isOladament I cal reconèixer,
amb un esperit essencialment
egoista. Cada un dels grups labora en profit propi, combatent
els nitres i creant d'aquesta manera rivalitats 1 zels, anrb greu
perjudici de la producció capanyola i dels interessos generala
dNI país.
El predomini dels elements
industrials es fatal a les classes comercials i agríenles. I
COM si això no l'os prou, preven
la direceió en la protesta els
elements mes vells i gastats de
la vena politice, que mai no
sabe fer obra d'harmonia.
MILLORA
Madrid, 21.—Continua en estat de gravetat S'esposa de leapresident del Consell de ministres N'Antoni aleara.
Mach tot. els metges avui han
peaut apreciar alguna petita
malora en l'estat de la melena.
CLAUSURA
Madrid, 21.—Slea celebrat la
sessió de clausura del segon
Congres Nacional dllidrologia
Medica.
Fnu presidida per l'inspector
de Sanitat doctor Duran, el
qual ostentava la representada, del director general del
ram, doctor Murillo.
S'aprovaren unes conclusions
proposant que es fomentin lea
comuniencions ala balnearis
ainb tarifes especials durant la
temporada, que s'estableixi la
taxa d'estada, que es determine que els respectitis Ajuntaments paguin les ¿espeses deis
pobres ele solenmitat que amidin en degrala l'orina als balnearis per a la cura eVaigaes i
que es persegueixin els balnearis clandestins, fent-se efectiu
Ilur tancament.
Es materna una comissió
coneposta pels doctoras conde
do Gimeno, Botella i Palanear,
perquè constitueixin una ultra
cornissid que s'ocupi d'organitzar un nou congres assemblea
de metges Iridrolegics que s'Ira
de celebrar a Madrid el propvinent unys.
El doctor Duran pronunciä
breus raraules d'elogi per la
tasca del Coligues, excitant a
continuar el canal empres i donant per clausurat Pacte.

molo: DEL GENERAL
PEitElli A
Madrid, 21.—A (humera hora

s'ira rebut la noticia que ha Yalencia ha mort d'un atan car(bree l'ex-comandant general de
Sornetens de Calalunya, general Pereira.
LA JUNTA DEL COMERÇ
ESPANYOL A ULTRAMAR
Maarid, 2I.—La "Gaceta" publica
una Reial ordre disposant que la
Junta Nacional del Comerç Espanyel a Ultramar sigui presidida pel
director general de Navegacii, i l'esca Marítima, i actuara de secretari
el que exerci ael dit arree a la Junta Consultiva de l'esmentada Direcció.
L'EXPORTACIO I IMPORTACIO ALS ESTATS UNITS
Madrid, 21.—Segons dades facilitades per l'Ambaixada nord-anzericana, les exportacious d'Espanya als
Estats Cuita durant cl mes de gener passat pujaren a 2.675,0o0 (Mara,
i les importacions a 5.600,000. Hi ha,
donas, un desnivell comercial de
2.925,0oo &Mara en contra d'Espanya.
EL CAS VIDAL I PLANAS
Madrid, 21.—El defensor de Vidal
i Planas crett que en el fets realitzata pel ami defensat no hi ha delicte, i, per tant, responsabilitat.
Diu que l'impulsa la defensa pròpia i la provocaciir, i encara la por
insuperable d'un mal igual c major.
En conseqüancia, deznana la lliure
absolució de Vidal i Planas.
UNA CONFERENCIA
Madrid, 21.—A l'Academia de jurisprudancia ha dissertat sobre "La
consciencia nacional i els seus
neradors", el catedràtic senyor Eloi
Liuis André.
ha parlas de "nacionalisme" i ni.
cionalitets; Ita ‚lit que el. nacionalisme espanyol havia de consistir en
recollir la cultura cid Ilatinisme per
retleetir-la a Sud-América. Parla de
la consciencia i del dinandsme dala
pobles que liare creat tilla nacionalitat; exposà els elements de formació d'una consciencia nacional, remarcarte la tradició, el Suban, la cultura i l'amor a la pau.
Vota aplaudit.
ACARAMENT
Madrid, am—Al Consell Suprem de
Guerra i Marina s'ha efectuar l'acarament entre eh generals rCavalcauti i

Riquelme.

eMb'
ez- Guam%.
.
MAUNA.

Madrid, plealkia:
que ahir va celebrar el Cansen Slip= de Guerra 1 Marina, empeoraren els expedients d'ascens del, capitana senyors 'Montes i Din de la
Rivera, i dels agente Servand Meana i L'ah Angunza.
Denla ea reunirá un altre cop el
ple i estudiark els expedients d'ascens deis comandante Ferran Martín
i Anatoli Fuentes, dels capitans Jesús
Giménez, Enric Erpc i Francesc Franco, dels tinents Lluis de la Chapelle
i Jesús Velarde i de l'alteres Villar.

.

Celalued,i,.
AW.casteladi
tele, et fa 24; a Y

dock orpnitrada per rA
el dia 25; a Segievia, el 33,
cia del mayor Calvo Sotelotagb
nicipalista."

Darrera horö
LIAKL.t.LONA

TEMPORALS A ANDALUS1A
Madrid, 21.—Per telegrames rebuts
a l'estaci6 d'Atocha s'ira sabut a la
Direcció de Seguretat que, a causa
de aorrenciaas pluges caigudes ahir,
s'inundaren grans trosses de la liana'
fèrria del Migdia, havent quedat detinguts eis trena núm. 21, a l'estada
de Ciles (Jaén), i e/ núm. 99 a Marmolejo.

Catàstrofe a Pineda

(Sevilla)
SET SOLDATS GREUMENT
FERITS
Sevilla, 21.—A dos quarts de
deu d'aquesta nit ha ocorregut
una catästrofe al Mas de la Pineda.
S'efectuaven eporacions pràctiques d'enginyers 1 amb aquest
motiu s'havia acumulat una
gran quantitat de fulminant de
mercuri, que servia per provocar les explosions de dinamita.
A l'hora esmentada explotä
el polverf, resultant greument
ferits set soldats d'enginyers,
un dels quals, anomenat Manuel Acuña, està agonitzant.
L'explosió Ii arrencà les mans.
Els ferits foren conduïts a la
casa de Socors, on se g s practieä la cura d'urgencia.
Els caps i °rierais d'entainyers acudiren immediatament
al lloc del succes.
EL CONSELL DEL DIRECTORI
Madrid, 21.—En acaba r la
reunió del Directori, el general
Nallespinosa ha donat la següent referencia:
Hl han assistit al Consell els
sots-secretaris de Marina, el
d'Instrucció pública i el de
Orada i Justicia. El primer ha
llegit mimbrosos expedients,
entre ella urs d'adquisició de
petroli, per a l'aviad() de l'Armada, i un nitre d'adquisició
de carbd Cardif. El (PInstrucció pública ha donat combate
d'expedients relacionats amb
les escotes de Anima ensenyanea i amb l'augment de
/dentelles de rnestres nacionals,
sense que s'ocupes de la reforma de rensenyanca, l'exposicid de la qual començà en un
dels Consells anteriors. El de
Gracia i Justicia ha sotmès a
l'aprevació del . Govern diversos expedients d'indult. EI president, acabada la reunió del
Consell, ha rebut diverses visites.
UN ENORME TAURO ES CA-

BOXA
HILARI IfARTINEZ BAT EL
CAMPIO DE BELGICA
Aquesta matinada, Hilari Martie,
a Nevetats, ha batut per p unts a 46
Germain, campa:, de Bélgica del
ileuger, el qual, ja en el segon roma
arad a terra, essent gairebé en tots
altres rounds completament donam
per Martínez, que tingué uns Mem,
tercer i setè rounds bellissans, rae
blant impossible que el belga popa
resistir el seu atac. Lied Germain
demostrar ¿asen un boxador molt
sistent, encara que no gaire peral&
A l'hora que escrivim aquesta
ta, s'ha reunir la Federada) de Bu,
per acordar si procedeix reptar, e4
nom dealdartinez, el campió d'El:zopa
de la categoria dels lleugers, que
e1 francés Fred B:etonel.
Ets altres combats de la reunió ea.
tingueren el següent resultat:
Mompó bat Ditagenes, per punta
Catala i Brugua fan match mal.
González bat Mural', per paras.
Kessler bat Zaragoza, per penar.

DE MADRM
LES ESTRENES TEATRALS
Madrid (2 matinada). — Al enea
Carie aquesta nit s'Ira estrena; era
comadia, en tres actes, ele Luigi Pirandello, titulada "La razón de lur dea
mis", tracluida pel senyor Gómez Ira
dalgo. L'abra ha agradar, especialmeat
el tercer acte.
A l'Espanyol s'ha estrenat la cen iadia d'Henri Bataille "Las hermanar
del amor", traducció d'En Vilaregut

Més de l'explosió de Sevilla
Sevilla (Rebut a un quart de uta
de la matinada.)—Els noma deis lerlts sie l'explosió del campament ele
La Pineda, ultra el saldat Manuel
Acaft. a, són: Sebaszia Fernandez Raro, Fermi López Rodriguez, Antoni
Pardo Sano, Rafel Aranda, Manuel
Guerrero i Joan Ferninciez Cazorh.
Llevat del primer, que esta greu ton
són de pronóstic reservat.
Pertanyen al regiment de saladora
minadors.

Soler i Torra garlan
BANQUERS
BITLLETS
Francesas, 3950 per roo.
Anglesos, 3380 pessetes.
Italians, 3340 per /00.
Belgues, 3250 per roo.
Suissos, 133. 30 per toca
Portuguesos, 0'17 pessetes.
Austríaca, 0'0125 per zoo.
Holandesos, 2'Su pessetes.

ÇAT PER UNS MARINS
GALLECS
La Corunya, 21.—ja feia dies que
aparegut a l'altura de les illcs
Sasarcas un taur6 que atacava tots
els vaixells de pesca.
Abans d'ahir una embarcada) peslucra fou saludada pel tauró, que
gra mamen-lene gros. Els pescadora es van defensa amb ganivets,
atacant el monstre, peri> no van pu.
der i la fera marina perseguí el vaixell ¡ratee milles. Aliara
sagnatit per la ierida que eta mari`ners Ii havien fet a ganivetades. Per
fi, d'una nova escomesa deis pescadora, morí i loa din a bord. Els
pescadora se l'endugueren a La Corunya, v ta el van vendre.
Ti mes de tres metres i mig de
l'erg.

Suecia, l'ea pessetes.
Noruega, o'eS pessetes.
Dinamarca, rio pcssetes.
Rumania, 350 per soca
Turquia, 3 '50 pessetes.
Estats Units, 7'e0 pessetes.
Canadá., 740 pessetes.
Argentina, 255 ',casetes.
Uruguais, 5'70 ',casete&
Xilens, n'yo pesadas.
Brasilers, 073 pessetes.
Bolivians, / . 80 pessetes.

Peruans, aS pessetes.
Paraguais, 0'w pessetes.
japoneses, 3 remetes.
Algerina, 39 per zoo.
Egipte, 33 .80 ',asaetea.
Eilipines, 340 1:casetes.

CONFERENCIA SOBRE
MONESTIR DE POBLET
Madrid, ar. — A la Congregada de
Cavallers del Pilar i dc Sala Erancese de Borja, el senyor Manuel Herrera ha donat una conierancia sobre
"El moneara- de Poblet". Ha eamençat explicara la vida d'aquella
monjas, després ha donat a conaixer fotografies del moncstir del segle XII, saquejat i destruit en 1808.
ELS l'OSITS
Madrid, 2I.—La Inspecció general
de Pòsits es propasa realitzar una
campanya per sanejar el capital de
les secciona provincials i afavorir
els préstecs als agricultors.
NAUFRAGI
Saullicar, at.—EI temporal ha tirat
"Guiptiacoa", de Sant Sebastià, que
cintra les roques el vaixell pesquer
ala esfottdrat. Un tripularla anomenat Miranda, ha mort.

Del Marco
Madrid, 21. — COMUlliCaI oficial de
Guerra:
Zona oriental.—Prop de la poskia
de Tauriach Tausat altir es veie un
grup d'uns cera homes i se'ls feu
i es eets que tingueren torees baixes.
El convai que el dio 17 ami a TizziAzza féu als rifenys orare ntorts; el
del 18, cin morts i quinze feries.
LA PROPAGANDA DE L'ESTATUT MUNICIPAL
Madrid, 21. -- A la Presidencia
s'Ira facilitat la seginnt nota:
"Amb la intervenciú del director
(l'Administrada, se celebraran els següents actes de propaganda del nou
Estatut Municipal: a Saragossa, el
dia 23, conferència del sensor Calvo
Sotelo; el dia 23, acte municipalista,
en el qual hi intervindran ele secreta.

OR
Alfons, 153'50 per roo.
Unces, /51 per /reo.
4 i O duros, 151 per 100a.
duro, 15t per roo.
Isabel, 154 per toa.
Frenes, 151 per roo.
Lliurea, 3605 pessetes.
Dallara, 7'82 pessetes.
Cuba, 777 pessetes.
Mextcà nou, 154 per 100.
Vencsucla, 141 per roo.
Mares, 15ti'so pir uta.

NONELL GERMANS
CANIA :
I

SsALOA8 : CUPONS

taamhta del ceatee. lb

bilALITA

PER A COBERTES
PCil A RECOBRIMENT1
Xapa Ondulada canaleta
tamanya 114 x 185 ern.,
75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 cm,
Xapes "11" per a recobrimenta:
tnmanys 120 x 120 cm.
120 X 190 I 120 X 250 cm

Uralita,
S, A.
LLEYDA
MADRID

YA.

LENCIA AEVILLA
LAIRANOA
CENTRAL: SAIWELONA
Mapa A. Ud«.
Teléfono: A 1144, A IM.

•

dat suspendse l'excurslift colleetiva que
organitzava pele ab dies 23, a4 i 25
del que som.
Malgrat ço seran torees do skia(liars que aniran a aquests indrets Utilitzant els trens ordinario, quedant-se
a l'hostal de la Molina o fent vida
de camping a la barraca de la font
C saleta.
• ••
La Secei6 prega a tots els aficioe
nats i fotògrafs que assistiren a les
diferents excursions i als esperts
neu de La Molina i de Luchon que
vulguin remetre-li les fotografies i
ampliacions porqué puguin figurar a
l'exposició que organitza d'assumptes i
paisatges d'hivernn.
Aquesta exposició s'inaugurarà a
primen dei mes entrant, coincidint amb
la data del repartiment de premia als'
guanyadors dels concursos,
TENNIS

CONCURS PER EQUIPS
Orden do joc per avui:
Tur6 contra Pornacia :: Primera categoria :: Pistes Barcelona
A dos, quarts de qualre.-Senyorete J. de Vizcaya contra senyora de Pons.
Turó contra Earceiona :: Senona categoria :: Pistes Po:necia
A les tres.-Garriga NogudsLloveras contra Millet-Wallace.
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sat al que s'experta atril) marca espanyola en envases petits i aprova
r
u p EN 1
3
sobre aquest problema un dictamen
de la Conlissió d'Expansié Ecomlemica en el qual s'exposa la conveniencia que, en el cas de considerarse inexcusable l'aplicació del graEn la sessiti darrerament celebra- vamen a Fexportació
ze r c e la Cambra de Comete i Nave- • quan menys, el que s'exporta emb
enarques espanyoles i envasos petits,
CGCi,'1 , sota la presidéneia (l'En Joliquidant-se l'esmentat gravamen en
Armenteras i Vintró, aquest
compte del resultat de la pro- pessetes i d'acord amb el pes net i
sntaci5 de candidato al canee de vo- procurant que aquell sigui fix i no
e.1 cooperador de la mateixa amb variable, com ecorre actualment,
i es proposen mides encaminades a
i,tiu de la seca propvinent renovació
- ea% de les gestieets practicades harnionitzar els interessos del mercat
:el Centre Telefanie Urbf per- interior amb eta de l'exportad&
La Cambra designa el senyor Emi, procedeixi rapidament a la
dels danys ocasionats a la li Aman i Maten per esscr proposat,
d'acord
amb la ¿Indústria i
. telei¿mica per la darrera neper al e:trrec de vocal del Tri. fi de reduir els enormes •
..eis que sedal causant pei bunal Regional del Treball f errovia. .:Is abonats i a Barcelona en ri.
S'aprovaren els termes dels infor.i; que la D;recció general de
io i Telgrais ha participat, en mes sollicitats de la Cambra, ala
anteriors gestions, que es efectes de la llei del descans domini:a y a el R. D. pel qual es res- cata que se celebren els diumenges
serv e i de raquets postals, cal. sobre la tradieionalitat dels mer- el litnit de pes fins el de • Vilaneva i Geltni i Manresa.
S'aprovaren, fiealtnent, els infor•.s que regia anteriorment
•
- --eneions a 5 0 centimetres de mes expedits a instäneia de diferents
d'ample i az d'al:: de la re- jutiats i del Registre de la Propie, dictada per la Direceiét ge- tat Industrial i Comercial.
o•
Cz Duanes arnb motiu d'una
de la Cambra cncarni944a
La Cambra Coineré i Navega.7 les freqüents anullaciens de ció ¿'aquesta eiutat fa públic que re .- • _ts d'origen; d'haver-li pan!- bri a la seva secretaria (Casa Llotja
' A mlnisteri de Fonient que ha- de Mar) les erinions dets seus
estat disposicions encaminades electars g sseciaL; que desirgin proe-'rar l'enllaç a Pcrt-Erm en- nunciar-se en la qüestió plantejeda
trens espanyols i els fraile::- per l'Ajuntarnent quant a si és cen- el d'Es:at que, ¡necees a ges- •.-enient conservar l'estructura actual
de les %Anteles o si, 1tel Contrari, éS
ce l'ambaixt.dor d'Espanya a
.7- Aires s'harfa aconseguit que preferib:e i avertfr-les en boulevard.
a EAranzel argenti el dret
La Ceeporecie fa enastar que, als
rtació de sal a rice pe s os or efectes del plebiseit obert, entendrà
dret inferior al que prime- que creuen ha de comarcar -se acr:. ent s'havia preposat: i d'altres tual de les Rambles tata
- cestions, entre elles les prez- equells dels seres associats i electora
-. per aconseguir l'establiment que no expressin la seca opinió en
ferrovii.ries combinades conteari abans del dia 5 del vinent
transpon de chnents i per ob- mes d'abril.
. :es dificultats amb nue topava !....~11U-nIff:1111Filre91~11191116911n
TCTS Ft'MEN
, r/solat espanyol a Geile (Sué. I visat de ceneixements
-cte.
, _ambra-féia- const ar , en Cornnper tu so y a quatitst
aren, essent e/
P111,e, 1
.. adneada al senyor presi•id Directori militar, el hon
UN1C ESTOIG
que hacia produit veure aco9911'9 cob'r'es a pu.
e e drilcar
n la reial ordre del dia lo de Ine
bpetear po: Llrrir al nebne, seise desinertfxrr la seva classe,
• ¿arree la demanda d'adinio.eporal de la 'latina en blaue
100 FULLS
fabricació ¿'envasos ¿'oh,
1 una a:;istica fs:olip:a al final, per
manifestat a l'ensems
CE.NTIMS
peejudicis podria causar a la
La 14c:cantil Barcelonesa. C. de Czelt, 280
economia el gravamen impo-
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FUTBOL
EL "JOVENTUT", DE LLEYDA,
ES DONAT DE BAIXA DE LA
FEDERACIO
'km rebut una nota en la qual se'ns
assabenta que abir al mati va tenir
lloc al jotjat de Llmja l'acta de conciliad& tr:tmit previ per a la querella
presentada pel rJo y eetut Republicana", de Lleyda, contra cls individua
del Comité Fedcratiu, per entendre que
Eacord pres aquests, el dia 5 del correal. tacava el prestigi mora/ del Cerele en forma que es considera delictiva.
Seguint el que diu Etsmentada nota, no havent-se acenseguit avinettea
entre les parts. va donar-se per a:ahat ¡'acto de cendliació, signant t'Es
els presento l'acta con-esp.:merc.
Per la Federaci5 es presentaren eta
senyers Ernest Segura, Roinuald Torres, Miguel Grau. Ressend
Ii Moramics, Joan Ibais, Antnni
y ä, Josep M. Tallarla i Francesc Rossell. El tercie querelinnt eslava renrcsentat pel degà de Procuradora, En
Pere Verges, assistint-hi a mis a in.1s,
el senyor Alfred Perenya.
Segons noticies particulars.
tard van reunir-se els individua del
Comité Federatiu en sessió extraordinaria. acerdant donar de baixa de la
Federació al "Joventut Republicana"
de Lleyda i inhabilitar a pdpetuitat
els actuil s directors de l'esmentat cuele lleydat:a per l'actitud antiesportiva
que han pres en tri7ir-5e contra la
Federació en aquesta forma.

DIXA
EL MATINAL DE BOXA AL
TEATRE! COMIC
Dem) Undrä l'en al Cbin:c el =Una' de boxa amateur per preparar
els afieinuats per al Caturnmat
Catalunya. sota el segiimt pros:rama:
Sanehez. del Catelutlya, contra Arttoni. del Sperting pesos galls; Bru,
del Boxing. contra Molina. del Sporsing. pesos plcmes: DicIac, independent, contra Jun, del Centre
porta de Molins de Rei; Angel Tejoiro, eampidi de Catalenya, contra
Jener, del Sportil:q, i l'arcenes.
independent, caminó Catalunya, del
pes ploma, contra Valero, del CataLaya.
Els cembats seran arbitrats jets as-

MI PAPE

pirants de la Federació Catalana de
Boza.
REUNIO FEDERATIVA
Aquesta tarda, a des Quarts de voll
CA reimirà. la Directiva de la Federació Catalana de Besa, per tractar dels
vinent Campionats de Catalunya, quedant invitats a aquesta reunió tots els
aspirants a ärbitre.
ATLETSS:',11.
111 CAMPIONATS SOCIALS
El programa de les provcs que se
celebraran deis) al metí, és com segueix:
roo sastres series; pes, final; llarpacta, elirninatbries; Ilargada, fiel!:
400 metres, einninatinies; martell, final.
A la tarda, abans del partir de Ceropionet entre el Stitclium de Saragossa
i el Barcelona, es correrà la cursa
dc 53100 mctres !lisos, en eis quals
Diéguez intentara balre cl record peninsular. Tarnlm: s e celebrara
tenia per als roo motees tanques.

Leask-Carreras contra Sent.
menat- López Son.
PomPela contra Centre de Dcpendents
Sena catenaria..
Pistes Turó
A dos quarts de inatre.- Senyoreta Casiellvi i 3. Fähregiies
contra senyorel a fares i Doblonay,

11370R1.31l1E
V VOLTA A CATALUNYA
Anda 55 coneursants qued:t tancada
la inse.tipci5 per a aquesta cursa que
ha de tenir (loe els dies 23. 24 i 25.
Les sortides es donaran primer als
inscrita a la eateguria velomotors, després als corredora neófita i últimament als qualiticats cem na experta i
experta.
L'hora de sortida del Moto Club de
Cntelunya eatä rizaela per a deir:1 a
les 530 per als velomotors, i les 537
per als neòfits i a les 3 . 45 per ala no
exrterts i e-leerts.
dels organitDonada la bella
redor; PS de reeecure que, eme el: altres auys, aquesta cursa obilaslr el
més falaguer

E3P9fiTS DE tuzu
Degut a l'actual terems regnant, i davent la inseauctat de trobar les nrstee
de La Malina en leones condiciona, la
Seecto d'Esports de Muntan y a ha aros'-,
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AQUEST NISINIER6
PASSAT PER LA CENS UR A MILITATZ

d'Au'etils ti g ;z13. Ci7.iran bite, turnA lics,

re," p r LIK O

g.

"oficial" pel Geven de S. M., que se celebrarà a
Barcelona els dies a al re d'abr jI de :ya. al Palau ¿'art Modern
(Parc de Montjuich)

l'Alitt4 EsNnycles n t diiiol1 i telisme

Urgallea ra 13 älääraLiä ä [altas

MIMEL CARASC :3 FORIVITTERA

braci6 han quedat finadas per
als dies 30 de) corrent i 6 d'a-

.

bril vinent.
La inseripcie queda oberta
en e.1 C. N. 11., tiOS d'avui fine el
vinent (tire:217re,-. pnelre nt el ein-

adverad erciesser de Ore: Comete:al a l'Escota d'Aits Eeiudls Comercia/s. De
rrtnn a Barretees ha estah!ert Drr y ls:onaIrnont
seo desoatx al carrer de
PROVCa:g31, 3213. entrena'. angora. °Mune, 4/moceas i divendraa, do deu •
Colza ec: mate. TELDFCIS 2229 G
_vsae,,,evete4rmre-arewom

ELS
r:

ELDORADO

.11n840241144.21.712.114.1..... 0.0,913.11.3144

Teatre Catalä

ti 1 I 1 2 3

Telèfon 3500 A

AV111, (11 0 5alll e, a les cine lar.
,!rt. Butaques alta O'65 pes-

actos. La divrrlidissima emn ndia en qttrilre oriol)
EL MI. D'ARIERiCA
Ni!. dnes eciraHies de gran ‚mit:
QUAX ELLES VOLEN I2 actos)
111 gran broma. i
CAD2 casa AL. SEU LLO3
d'En Crehnei
cotaqu('s a elles pessetes.-Dediumenge, a dos quarts de
qualre, 11 formidable exit d'Ea
Volcb i 't'erres
U:ia vecuaa ERA UN
PA 37011
Prens pernlars. A dos /limeis
do gran
rli.
Pil, Ern caso por no ca.sat•-n-ro
ettrs
veten
(tre0 actas) i guan
.0-r n • 1 broina`.
nCIPS
n33t3, les rornMir,ita
der; s 7
d'En Crohnet,
t',os 51rtl e 0,

.•..leilseu da varktats

•

Cras roirtpznyla de sursuele. .
' birecció escénica, Lcosold Gil.
Peinera actor, i directors, Fe' :an Valle'o i Carles B.traza..:‹
... Mestres directers i centena• toro. Julia Vivas i Inane& I

,4 ,,,,_7

,..,

r.
4 Magnifics fAms i les grana
estrelles de varictats.
',.;
2
04 AV111, dissabte, tarda, a dos
2 quarts de eine, i nit, a les
A deu
Projecció d'interes.e, sants
san
i otablcs
n
pellícules.
:7; Exitäs de la formosa halla- ?
•
4
y
e
LA GOLETERA
t, ,-'' dele famosos ami• Exit
- '-baies
4
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4.
e•
Exit, ait
.3,
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Bc1 - Air - Telo
`P
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2 n'acorta
'tm Grans ovacions al famosissim longléur
2
CATT?..4: F.:.L.7.:za
..'
5 F.xitäs de la popular artista
PILAtt ALCNSO
,
Dem'), diumcnse, tr..:s SeS- e
Si01111 , a dos quarts do qua-

!e

tre i a les sis de la tarda, i
a les den do la fil, pro3ra- Q.
tileo colcssals:
PALLIEll i Pii..2.7... ALD2130

Cada cosa :I seu Reo i
Lida marina de l'Apales Mesres a Veidual 'bloques a dues
pes s e t es. Es desralxa a compt arteria.
0,14..5e,X4e4e44.,),5,9,4,>>>5.'4
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REVUE
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Gran con:pan:zis de ezrauela i opereta, primer actor 1
.7
director,

Earrort Pena

s

n1:
A-n. 1i, dissnble, larda, a
5,- les eme, a prons populars:
CA:US Y CARETAS i
e La LEYENDA DEL BESO
les den:

4
SI

SOL DE SEVILLA
Dem) diumenge, farda, els
dos exits mes graos de
Panyt

ét. LA LEYE NDA CEL BESO
531- CE SEVILLA
N:t : oi de Sevilla. Tot Bar- 2
eclona al Tivoli. a admirar
e i aplaudir aquestes dues
e.
grandioses obres
E3 despatza a comptaduria

3te4 xec-,14,sem-eaaset-cdrea+r,
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Gran Teatre Dtpuortrol
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TEATRE TIVOLI
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1

r storans i rs fcren fiaren transaccions.
Mercat. - Hi havia nombrase coneurréneia de comprad oa de pretil. Es per aquest motiu ene no hl ha pes molla disI la molla oferta, encara re sostingud
Despullec.
posició per efectuar compres.
xie dificultes per colorar lo moment . a la nestra placa. a causa de
Arrias. - L'oferta directa es da 66 prssetes, per un
Temerlo han eetat accoplades algunes contra-ofertes a preu mes parat, go que indica la ter:ilesa de l'arròs
exi ortAneies.
als mereats produrAors.
alises generes, de moment, !tense va:latió notable

i eich, lame elek

III EXPOSIND INTERNACIGNAL
LBTEMÜBIL --- -declarada

Forre, Fslrern 1 Ae11411)%14.
85
BLATS
40
1/2
. . . .
IP•ams
. .
48 5 66
tao ta;rem. o andalt,s1s.
de
'" 'NO
de
y etrra. . . • • •se
., 1 I(•!Jan.'
44 1/2 "
-asons s eu• Inlv13 •
•
Se
. .
.
. g:
i
.
de
t
43
"
49
1/e
,/trra
e
, . te
35 " 28
•
( rasa en pasees 10) kg. anab Sal
de
.3ura .
EG " 23
41.2.,uta
..
didimo carro aepti.i
usnt Gllr (amb ese) . . e.e 91 1/2 " 92
de
s.e'...,&
Ce cee est •angir 5
34 " 30
.
. . . .une Sz.
de
'aree
leides
ate
76 " 76
resale
r• n pee!s eles
tarda,
t
Avui,
tiissable,
4 ec 5 '515 Andabas%
i 4.224=2182realerr.marmr24424442r.4 51.
GARItOFES
origen.)
un:
Su!,
al
tu.
. 4 , r ecte
.71
ea
e Avui, dissable, tarda, cotos- 4_, :- lilIél popular: Ei gral La41 a 41
de
Earaiola elan
t
i
r
r
i
II"
a
itaarol
do
MIlI retreueer
"
dl
II "
.•,* C1914116 ..
• •
FARTNES 42
N
czdío. Nit, a ls clau, porra_ 4
%Tírele a preus porre..2
75 s 10
•
Nepe .
rs " 39
• /AL ,- terl
tN sal
43 "
drres formales,
forza
lars. N:ti
40 • 41
negra.
110.18
1
• 38
es
.
61
1/2
"
435
.
Tetas
Efire latir
!tease
acere
el
.
>tal. . •
82 "
releen en pe . r.684.• 1J; Ile.1186 ase
l'alerta
.
.
,
cl
EL CAMPEONATO i
FALSO
00 " dl
E ‚Ist e, us Cacella. •
doman carro 91411.9
(1",.et.a en rae 42 kg. 512/9 9110 11.5.
•
"
9 . 4ci r s terreat 1.3 3111111
1111115 Lene tela
btlia . . .
g.
LOS
CAViLANES
¡Drimit.
diumenge, lard a, a
LI,F.GUMS
•
„. . . .
FARRATGES
en pess e tee 8at ae 100 Sr.
4/t1105
dos Inarts vi s quatre: EI
7
a
7
1;2
tarda
i
nit,
esDiumenge,
luitU catre 8011i./
.
ra
pre
de
aa/nle
e.
110 a 115
"
nimbe
04 6 1/2
gran tarafio..1 tes sis, i nt,-Z
AMI, « 94111114,
• 44
pléallids programes.
5:parlal.
1/2 5 2/4
as
de
71 » 71t • • i P 5 1 I n »arrase .
515 a 96
erlrele
DESPULLES
1/2 "
finos, bonefiri de
Falso idea)
Suri
29113
70 " 71
14
"
95
Mattrat
3.
d'alisara
t
ItSrnere
Cuila '
as
ti " 87
80 " 22
pea norn O.
Ost
Trepadella. . .
etar, sr o a.
de
40
11 I- LEJ3
48
"uo
FERIEN
V
•
9
0
10
renal.
.
.
es
F131.
(Pesan ea pasteles 48 g e. 1111111111
28 • 18 1/9
Ce
carro MAL)
iS p CI L8$ D'Alta011
•
ttute9. . •
.
•
•
•
•
.
ratee
Ole
e..
au
(arrue en peatteted
.eireeet-1i4344',-4,4-esertht.o.3-1,se.,, -7.34-14 se.-Wein-Mee<eeeee- 40
4
39
es
dlludre
(tarima.»
.
33 a 39
Feifot renlehll.x2, enumera.
as
L ..u.uut carro aqta.)
29 • 24
Escasa« • . • • •
46 " 29
.
as
V011 14 reaAelalaa. Dala.
10
"
-4MOMOZ113
5:2 "
Teatre
?M'Id de teso
,Le
de 18 1/2 " 10
es
• 31
ilstutt (Pelmii)
t'erina Mama.
de
(lelo rnmInvin Intorlacten21 de
18 " 18 1/2 Malteree
135 a 117
do
aa
tes,nel.
( prtue e. ,:e 14e 14, arde ese de.
CINC
E012;:SITE
as
85 • 14
I ATIEACCICIIS .4
123
a
III
as
tünnt tarro 14111.4
Peal. • •
PRINCIPAL PALACE
117 " 120
(1,49 en :Un cuartees ele 70 Ove'
II, 41113 /22 . M'UTA' rerintivt \i'‘
09
r,,rranrreres mamutes
101 " 105
eme° 88c Gelaunt euro aitut,)
de
Estrantrores vermelled
d
)ILS
ARRIBliTS
Va
at
(Esta:cc:actea
Gibad)
......-....-" 100
de
estado reFL Nono
U rg e n • •
eig
112 " 115
CEREALS
El de Wat 1 de tallo, O de elvada
C.03a0Me
..lrul. dIssabte, tarda. a los quatre,
38 a 98 1/9
48
• • • •
a, a nas (lean, an .,
Wer..e Plata
4 gran mannee, '50,
• • de
• • •44/43
asee. • • • •adunas.
Per tina avaria neorreguda
31 1/2 " 30
de
0,91 Extremadura 1 Mula&
MAMO m. e. A.
de
1( eell. disanauta soleo., • e gala. T.,
128 a 'fati •
arrUtrate
22 " 22 1/2
a Ge
kt , retnailure . .
arrUffata altarlisies 46/64 416
ite
en el decorat per la seva
leo
-.'i
nrcs
iiiron-rix-rs
DEBUTS:
Glauca
98
1/9
"
19
de
iiii4r011104 s*/ 44
Celda role
CIII • 112
4 de Me; 7 ile ferina: 3 creed!.
rnelta romplicaen" s'ajorna
47 " 47 1/2 tlence arruliati
e.
81LVA, aulD os 2282 802805 1 S.Mls IC
?ases L
TINO
EATIREY'S
l'estrena de la
.

•
osl

mom

EST2RAN EXPCS2TS EN LA

teressant entre els diferents
" ttl ui ns escolar que desitgen
concArrer en aquests primors
Campionats escolars de enlació,
que cl Club d Natació de :Barcelona organitza a la seva pis, i/12, les dales de la sa y a rele-

TEATRE NOU

:V/it II

larinlingrairEMIAMMO

hF.5 111LIA35 7431 ,1011E5 DE T

llor entrenats, fent aixi que es
pirent vetire tina Iluita rrit!s in-

L.M.Y.C.19•Mr.On.xems eniCOMINMEBENZIM•MMI :,:b.

LLOTJA

La Seeció d'Exeursions dé.
1' "Escola del Treball" efe c t u ar
demä la següent excursió a Sant
Llorera: de Munt, amb aquest
recorregut: Terrassa, Cavan
Bernat, La Mota, Co ya del Drae,
Santa /g,n?,'s, Coy a Semanya;
'l'uní de Mc,nteau, La Mata I
Terrassa. Sortida a les cinc de/
mal( per 1'estaci6 dels F. C. de
Catalunya..

• ••
El Centre Excursionista lintel
Casanova ha organitzat per a
tlernä els següents actes:
Secció de Muntanya. - Exenrsie a Aiguatmila, Puig .Agut,
Taamanent, Pla do la Llacuna,
Riera de Vanfornts, Canoves i
Cardeden . Lloc de reunt6: a dos
quarts de sis del metí, a lea-

NATACIO

•Inal91.

MERCAT

tot el dia.
Excursió a la Vall de la
tina. Lioo de r4m16: a ROO
quarts de sis del matt a reaLbe
ció del Nord, tornant el dfa 211
a dos quarts de nou del vega
pro.
Secció de Fotografia. cursi() b er les voreres del
bregat, des de la mar fins s
Sant Boi. Lloc de reunió: a N
playa deCataltinya a dos quanti
de sis del matl, davant del
F- C. C.
"'1111
- as.

Escletxes i

CAMPIONATS ESCOLARS
Amb el fi de pres e ntar-se mi-

„„

PARTITS DE CAMPIONAT
Per a denn a a la tarda estan anua
data dos plrtits de campionat: a 111ipézirom, l'Atiene colitra el Samboia,
a Sant Bol el C N. Barcelona contra el C D. espanyol.
Els arbitres seran els scnyors Cali i
D. Cuy3s, respectivement.

Lució del lene (»aviaras for
-

legat de cada Facultat presentar la l'isla definitiva dels semi
respectius representants.
EXOURSIONism
Demä diumenge, a la tarda,
a les acostumades sessions que
ha organitzat la Se,c,ció de Fotografia del Centre Excursionista de Calaiiinya, es projer,
taran vistes d'Andorra, originals del soci En Jaume Diosca.
Es començarà a dos quarts ue
set de la tarda.
1
CENTRE EXCURSIONISTA
RODAMON
Aquest centre té organitzades
les següents excursions:
Dia 23. - A Mantieu, Roth,
Tavernoles, Castell de Sabassosona, La Ricardera, Folgaroles
i Vic.
Dia 25. - A Sant Cugat del
Valles, La Rierada, Puig Madrona, Ermita de la Salut, Les

e

SANTPERE - BERGES

AASILO,Mesa/ate, tarda, a dos quarta
de C1119:
Entrada 1 teintes n'Y resseta.
El LLOGA UN P18
•,11-. 112 Vote, d e, *res actea.
'cut :mi» DE L'efe-L-0A
e
4•• N.t, a 195 den:
L29 MIL DE L'ALA
I; estrena del susziaillu vodevil en
119, 22102
LA VENUS TEMPTADORA

";

- Denla, divaictIdO, ta:da, a les II

rin

TRES PESSETIES

LA VENUS TEISIPTADertA
VET11.19 TEMPTADORA

wx.mws54

TEATIZE

TALLA

Comp;inyta de comédies

/11ELIA - CIBRIAN
Avui. dissabte, a les cine, la
comèdia

en tres actos

MA LVA LOCA

Nit ,

a un quart ¿'once, la eo.
mödla en !res artes
A CAMPO TRAVIESA

Demä, diurnenge, tarda, a
quarts de quatre,
MALVALOCA
A les sis, especial
A CAMPO TRAVIESA
Nit, a un quart d'onza.
LA CASA DE SALIgb

dop

BALA MOZART

"MAUI VICTORIA

Demi, (Humanes, 23 de marp,

Concerta Trio Arden'

ha, operetas I revistes
Astil, tarda, La saeta
lana, per Russell. Nit: La
reina de las praderas i estrena en un acta, de la caricatura d'opereta de Paso
(fill) Vidal 1 els mestres
Soutullo i Vert,
EL CAPRICHO DE UNA
REINA
Pixeu -vos en aya grandiosos cartells de diumenge.—
La setmana entrant, estrena de l'opereta en tres ac.
tes, del mestre Padilla,
LE DERNIER CRI
Aviat: La mazurca azul, de
Franz Lehu

Teatre Barcelona
Companyia dramätica del
Comm.
(l'OVARE, ORAS»

Cinema "MIRLA"
▪

DIE LA 119TMUTAT
Caer* de Prevente. 200
(entre Rambla Cataluiele I Palmee)

I

Dimecres, dia 28, presentació
rom a liederista, de l'eximia
rantatriu noruega

1LILLY HAFGREN1

COLISEUM

1 dad] pianista hongarès
JANOS BARANYI
Palau de la Música Catalana

I

René Navarre

EIntire Vautier

Diana - Argentina

Excelsior
3 La tragedia del correu de L 1 6, Els llops de la nit,

Com Déu el va criar, Pamplina* al Pol Nord, N'ostra de Kazakurdes.

Gnut Teatre Comtal I'
Graa Cinema Bohèmia
Arut, distabas tot Raparaciona al mine: En PardPlid an al
, Pol lord; Tal com Deu Co va
orear;

III

capitel de la abre de'

sorollds !III: La 66666 dla del corroe ea Lid, 1 el frandldS 1111m Ele
llop da la nit, pel celebre artista 1,
Williant Faenen.

toios000ffli000000000boom
Monumental - Padró

Vfalkyria
Astil, <Desabre: La prime* Eamaragda, tercera Jornada: El lar.
acimut, per Charles ha y ; El carel
• de l'ama, ; L'eucarabat Ce.; El
baste-ball • I' 00000 del /la.

•

nema, dfuMenge, sessid matinal
411 a t. Pa: La princesa nema.
• ras*, IV 1 darrers. amarré ar.
Mata de oleo, per Jiledule Coegan.

1

::CONCERTS .- .•
Palau Música Catalana

Guata Princ.«
tija Layetana, número 14
Tolete* Mi A,
ßempre el millor cenJunt de
programes. Avui, programa extraordinarl. L'heme I la bietla,
grandiosa cinta Aramätira i de
gran temoci4, cresei4 de l'afamat aator John norymere, especial Ajuria; Muera do forre,
grandiosa comedia americana.
Interpretada pel genial artista
lteginald Denny; La nein qua
Jo estimo», sensacional comèdia dramätica, interpretada pel
popular artista Charles PAY;
Quin &cerval, assiimpte rtnnic;
Pirata d'alpina dslça, assumpte
americà. — Demä, nit, estrena
de la preciosa cinta La Reforma d'un mar«, per Dorothy
Gish, Ajuria. — Dilluns, tot
t'Arenes, entre elles Dansalra
de sana rala!, El pel de la deveta, 1 d'altres.
•

Astil, dissabte, día 22, a tres
quarts de den de la nit:

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUIGJANER es otinica que es garanteix per quatre anys.

CLÍNICA
VIES URINÄRIES

ES TRACTAN,

ES CUIDAN
Totes les Malalties

Especial§ tractamente per
al g uaranes' ra p ta de leo
NaLaLTIES SECRETES,

Matriu, pell,
bu feta, próstata
COnsulta: do 9 a 12 1311
Económica per a
emplasta 1 obrera.

I

en CAIXES

DINARS DE CASA

SECIELLS DE GOMA
(»avala de lotee clames en malla M
1 ales.%pide
u
n en ola nocarrera. Corta Catalanes, 643 leeore BrUett 1 L'Orla). Tel. "la a. P.

EMBIENIZINEMBERII

tinb el nom VALDA a la tapa
1 mai d'altre forma.

Stil•fo
rznliiessevo mities s
celehr,....49nNP

reeete

ESPORTS -

emitassaysvglirstrcottax

fuTiL

LI.A tee,Staote0TosCaSA (tu ColeStilvA
PI* WISS/ trunneor.

1.6‘sin o lotes lab dP0Ay921-91 a
0,4 es its.suarals...

Campionat d'Espanya
Diumenge, dia 23 de març, a
les 3'45 de la tarda

LADILIASIARPIrS1

R. S. A. STADIUM

linsecticida PÀ.RADELL

contra

F. C. BARCELONA

DIVERSOS —
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