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LOSSA DE L'AMIC
UE HA TORNAT
rumie, que tornen a Casa vostra portant en els
sovint fulgurants, els records dolorosos. Eren inquiet i agot. ho sou encara sens dubte. Però que ho fa que el sofrit passat dóna als homes d'idees un cert aire de repòs intern?
que les conviccions s'han fet En ells definitivament sòlides.
r i amor s'uneixen fecundament en la vida.
Heu tornat, i teniu ja per sempre un record que és sang
l'Ama vostra. No ha estat molt llarga l'absència. Curta en
ada, intensa en sensacions i sentiments. Ara sabeu millor
és pregon i tenebrós El pou de les ànimes. En terres Ilues, heu pogut conèixer per dins un d'aquests dipòsits d'hocaiguts, on la miseria del món pren caires sinistres.
Qui pot imaginar contrast mes violent que el d'un. ideal
enmig de les cobejances i els vicia? Per a l'esperit noble,
tot és càstig en aquesta convivencia. L'excepció d'un ideae entre els més abjectes materialismes proclama l'excellenespiritual de qui sofreix el veïnatge de la mea vil delia
-rda.
Viatjant lliurement per altres nabos, hom apren les diitats de les terres i de les gents, coneix millor el món i la
anitat. Però el viatger només veu la façana deis pobles i
homes.
Qui coneix millor les ànimes és aquell que baixa un dia, de
t o per força, a un d'aquests pous on la natura humana se'ns
tra, no ja en extensió, sind en profunditat.
Qui ha baixat als pous de les änirnes té de la humanitat
concepció més humana.
Un psicòleg en treu abundants observacions exactes. Un
rellista o un dramaturg En treu tipus i temes. Un home
ees en treu una majoz adhesió a les seves conviccions, la
erositat de les quals contrasten amb l'ambient misèrrim.
Ara ja sabeu, l'amic, quin As el veta de 1deal. Heu tornat,
el sofriment d'abans s'és convertit en regSst d'aventura esa.s. El tast no és dolç; però cieixa en els llavis brins de vida,
na agres, brins amargants, estranyament saborosos.
L's volem estrènyer la mà, l'amic, i posar en la nostra
vinguda la compensació d'una absència torturada. L'home
e ha llançat una llavor al sole, si se'n va, té el conhort de
her que en la seva absència germina; si torna, té la joia de
are créixer la tija.
L'idealisme. l'amic, es com la paternitat, que dóna el fruit
e en la llunyania...

Poema parlar, a la
fi, de l'actea% de
la Mancomunitat
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Benvingut,

ull de dietari
LES RAMBLES
Els ciutadans de Barcelona, privats
dret d'elegir llurs representants
es corporacions públiques, tenen a
es d'ara una compensació gcnys
..spreable. Una crida fixada a les
-e:s els invita a decidir, mitjançant
i seit, el problema de les Rambles.
Cert que no els invita a votar com
ciu:adans, sinó corn a membres de
tata més o menys econòmiques i
:urals. Però, que hi fa? Sempre
Ita que els barcelonins troben un
varis a llur acreditada pruija de
.'evotacions.
contra, pot resoldre so re st les
er contra,
Mes han de conservar llur aspectradicional o si han d'esdevenir un
evard o una ronda.
No es poden queixar els harcelo' Fet i fet, les Ramb:es són una
2 mis duradora que els actuals tors. Tots ells honran desaparegut
la vida administrativa, i idhuc de
r :. da sense adjectius, i entre el mont a Colomb i la Plaza de Cataa seguirá existint una via que
hab:ernent es dirä la Rambla.
La. Rambla no érii'lingib:eL lto vidir fa molts dies i ara ens plau
rtpeti.-ho. Horn la pot esmenar.
o cal que resmeni amb grácia.
retire els vianants del passeig central
tollocar-los en unes voreres. no ens
S'a cap reme' definitiu ni cap soaraziosa. El guany dels vehicles
I ininúscul; el periudici dels eranrs seri considerable.
Com que no tenim vehicle propi .
T.:cm de tota raó per votar en
de !a Rambla boulevard.
El tramvia? Parlen dl tramvia?
u s dic que el tramvia aniri amb
mateixa lentitud pel mig que per
vores. El seu obstacle essencial no
ti cotxe ni l'automóbil, sinó el matramvia. No y cieu que l'un toca
litre, formant un rengle cense so') de continuí:at? Mentre passi el
eix nombre de tramvies per la
Sant se valdrä posar-los a un
crxn a labre.
Ia veritable descongestió dr lee
'es cal cerear-la en la realitzade la Reforma. Tenim, després de
anys d'haver-la conminada. la
Laietana. Es un pitali, peeque en
de tenir cinquanta metros d'amplanomés en té vint. Però, indublement, ajuda a la Rambla a engolir
träfec que ve de mar i va cap a
rientanya.
Boyen% abandonat les altres dues
la fi i la C? El darrer Ajuntapopular havia modificat säviagenerosament el proieete de
eta C, la qual travessa la Rambla

les Flor, i, de passada,
me en mi d'una criei
no es opera de tirar cases a
per abrir vio noves. Pera . Es
aleen die anima d'agotes crisit
Nria, Oler que nosaltres en *quimil
no vacilla pu a prooetti r les Mreí
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I EN AQUESTS TEMES,
SENYOR!
El Boletin Oficial da/mir anuncia la
venda en pública subhasta d'una maquina descriure i un motor, per fer
efectives les quantitats reclamada per
un particular en judici verbal contra
la Gaceta de Cataluña, &gag oficial
de la Defensa Social i, per tant, oficias de la U. M. N.
Tot plega esté valorat es cinc centes pcssetcs.
A la "gran premia" no ti ve d'aquí!
L'AJUNTAMENT DE SITGES
Per no consonar Burs procediments
amb els del Directori, divendres fosen
destituits pel delegar governatiu
vocals associats que un bon dia de tarda es rrieren ascendits a regidas.
Per substituir-los hose estar flamencas
patricia entre els mes intelligents de la
vila, honres conspletament nous rota
ells. La qua! COJO por comprovar-se
en veure que ha estat elegit alcalde
el senyor lose/' Cordero, tinent coronel retirat; primer finen', En I. Vidal i Vidal, el qual a Cuba era un furió: separatista, fou elegir president
del "Comité liberal" quan va tornar i
und en candidatura de coalició monárquico-socialista en ñs Ultimes eleccions
municipals; segon tinos'. Bus Pau Barrabeig, "americano"; :jadie, En Lluis
Soler, que ostenta el triareis. tito! que
l'anterior; dipositari, En Tomas Mates, que es presenta per a regidor en
les últintes eleccions, junt amb En Vidal; formen part, a mis a mis, del
flamant Ajuntament, els senyors Enric
Mitjans, tresorer del emite d'homenatge al general, Primo de Rivera, i
cosí del conegut Bonaventura
Julia; loan Duran, socialista, delegat
de la "Federación Regional" a Madrid. fa vint anys que és regidor; Pau
Tutusaus, president de la "Agrupación Socialista", també es-regidor, i
tres pacífica sitgetans mis.

L'AIUNTAMENT DE SOLSONA
L'Ajwitament de Solario ha estat
destiluit i nomenat ei que ha de subaAmb arrua hi ha 110911 o Saltona,
en el termini d'un (my, guatee Ajantaments.

SUSPENSIO DEL "BelLUART DE SITGES"
Per trabar difiesdratr en la sera
eenfereist. el setmanari "Baluart de
Sities" ha deeidit suspended, la seta
aparicid.
L'AJUNTAMENT DE SANT
1301
Ila Mal ~Mal l'Ajmulament de
Sena Boi de Llobregat, lurvent-se nomena mas mayor, Per emuliMir l'A-

jueramenr substitut.
Hm di* que g ota saa afiliare e
Unid Ilmuirmska i pe moles eme
proteocid git. emule • ena&

Creiens que raparicid de la Manóda que els consellers de la Manco-

munitat presentaren tu l'Assemblea
obre un període nou en les relaciona
de consellers i diptstats ,
.
i la Premsa. Volem dir que el to polemic d'aquell document és cotas una
invitació a la critica de l'obra man-

comunal, puix no és just que les censures que hi san contingudes contra
l'antiga Mancomunitat no puguin Esser contestades i, a mis a mes, cor-respostes arnb altres censures a l'ac
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mentora mancomunals. A la fi s'hauran adonat, ells i la censura, que el
periode d'arrelament n l'opini6,
periode sempre dificil deis començamente ja ola dos i pot iniciar-se, si
no el de la lliure critica, el de la
critica amb modos.
No és pas que pensem nosaltres rebatrc les atirznacions de la Memòria,
dcdicant-hi ¡larga i densos aciales.

No; n.

.` A

.•.. •.
D'altra Panda, si ens
teressa de parlar de ¡'antiga Mancomunitat i de la nova no és per altra
cosa que per la nostra catalanitat,
puix la responsabilitat d'amics nostres
en l'obra de govern mancomunal ha
estat sempre limitada a determinats

aspectes i han estat llarg temps tense
ni voler participar, per raons que f oren
lleialment exposades, de cap càrrec
de conseller. Aquesta defensa mis concreta de partits i de persones i de
programes realitzats i per realitzar, a
altres pertoca en tot cas de fer-la, si
la creuen neeessäria. Es, per major
raó, prou coneguda de tothom, en IInies generals, l'obra de l'antiga Mancomunitat i peou ben judicada i refrendada favorablement pel nostre noble.
Els nestres comentaris seran mis
aviat notes breus, sense seguir un metode de controversia, escollint els punts
principals i cense deixar res dispartant per tractar d'aquesta famosa Memòria. Tot, naturalment, si ho consent el censor.
Voldríem deixar enllestida avui lb
part d'afirmacions abstractes i els qualificatius que es dirigeixen als propis
autors de la Memòria i a Ilurs predecessors i que. mes o menys expressius, són sempre els mateixos. En referir-se als diputats ‘. ja
se sap que ha d'ésser per fer-los present "que realizan la. magna obra de
encauzar por los derroteros del orden
y de la legalidad la vida de esta corporación. que ha de sei eminentemente
catalana, es decir, concienzuda, seria,
reflexiva. sie consideración y de afecto a los altos poderes del Estado". 1
en parlar dels predecessors, ja is sabut, tambe, que ha de sortir "la bancarrota, la francachela de millones, el
caos administrativo y hacendista que
no creemos tenga precedente ni ninguna otra corporación. aun en las mis
deshilvanadas y manirrotas de los centros mis desvencijados de la administración pública de nspafia". El Co
d'aquestes frases es sempre el mateix
i si n'hem retret textualment alguna,
i no renunciem pos a fer el mateix
amb d'altres, és nornés per esplai dels
nostres lectors. Si ens hi referim, ara
o mies endavant, serä sempre amb
aquest esperit, mai perque pretenguem
desvirtuar-les. sinó can a mäximum
per aprofitar-ne alguna suggerincia.
1 en ésser aquí, recordem que havem promès notes breas i sempre
comptant amb qué el lector vulgui
consentir-les.
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TRES PLAGUES
Diii "Soniniator" en la SCINI craniea dahir a "Las Noticias";
"El general Primo de Rivera dijo
ayer a los informadores que los delegados guhernativoe le dan cuenta de
que en casi todos los distritos rurales
hacen falta caminos y carreteras, y
que es preciso combatir tres plagas
tenerme% que aniquilan al pals: el
analfabetismo, la embriagues y el
amancebamiento."
Coneguts els vid+, cal esperar que
el Direeteri, amb pros autorita t ,
posarà semi.

HA ESTAT AIXECADA LA
CLAUSURA DEL SIND1CAT
DE METGES DE CATALUNYA
Ha estar trisecada la chaman lisie

perava sobre el Sindicar de Herpes do

Calehurye, la oral ¡largar consiesiora
la uva vida Normal; represeser les
georioss quo venia reafirmar, mesh Mal
d'ordena i euradasmo pel prodgi
moral i material de la clases.
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B91E81118 DE SUMA UNA RESURRECCIO.
L'Ove dia anunciava l'Adela

Comprenem sonsa eap eatore
que Suissa prodtteixi en cesta
temperamenta u n a rezumó
d'hostilitat. En aquesteis planea
mateixes, sense anal` mes Iluny,
En Josep Pla va escrlure'n paraules gens falagueres. Re natural. En Garles Riba l'ha Aonit, molt exactament, com un
dilatant dels instints, i els soissos donen la impressid d'esser
tot el contrari d'una instintius.
Amb tot, mallara'. les múltiples
distancies que ens separen de
l'esmentat oompany, compartirlem mes d'un deis sena punta
de vista. EI que no compartírlem es el principal retret, concretat en Remata mots: a Bolsea no existent l'imprevist. Es indubtahle que tnts tenim una excessiva tendencia a jutjar els
paises per alió que ens hi esdeve o ens hi deixa d'esdevenir;
persa és el cert que, personalment i amb tota sinceritat, ens
veurfem obligats a arribar a
una conclusió totalment conträria.
Compartim, com acabara de
dir, alguna dels punta de vista
d'En Pla. Comprenem que hl ha
alguna cosa de eert en la frase
feta que sentireu en !llavis d'alguns suIssos, especialment si
sdn artistes, i d'alguna estrangers, especialment si adn russos: "Suissa no én una demoträcia: es una medlocrtscia",
volent indicar amb aquesta paraula imperfecta el •govern de
la mediocritat.
Si: hi ha un cert ambient de
mediocritat, a Suissa; però
d'"aurea medioeritas". amb el
conjunt de detectes i de qualitate que aqueix ambient comporta. I puix que. en aquestes
planes, ja han estat oruament
blasmats els uns, voldrfem elogiar-hi blanament els liareis, o
almenya alguns dels alees.
Gairebe no cal parlar de regirn pelillo de Sulssaile getosta amb qua els diversos cantons defensen llora prerrogatives, 1 de la solucié que s'hi ha
donat al problema lin gilfstic. No
snlament els grana idiomes que
s'hi parlen. el francas. tratemans- i tenen iguanat
de dreh, sind que ridinma rou,
manche. parlat als Grisons. en
lloc d'esser objecte de persecucions, com seria en altres bandes, rep reficient protecció de
l'Estat federal, 4s l'idioma en
que es dóna l'ensenyament als
infante d'aquel' cantó. i es veu
prapagat en /libres la publicacid dels quals subvenciona l'Eslea Tot aixt, complaurä sempre
resperit d'un catalä, sobretot,
en constatar que a Suissa el
nostre problema pot esser compras com tal veteada a cae al-,
tris Indret del mea.
Posem lambe entre els merits de Suissa la seva hospitalitat, que l'ha convertida en e4
refugi dcls perseguits de tole
el» paisos i de totes les !entiendes: refugi alhora (le Constantl de Grecia. de Carlee d'Austria i de Lento de Rússia. refugi (Jets patriotes de !otea les
nacionalitats subju gades. Preguntes' als risibles alliberals per
/a gran guerra. i tot» sus dlran
que algun dels camine de nur
llibertal ha paasat per Suissa.
Un esperit observador, adhuc superticalment obsersaulor,
teurte tot seguit que el niveli
cultural del noble en a StriA5a
superior al dele paises IlaUns,
i que aquesta superinrilat culturel es reflecteix en diversos
aspectos de l'adneacid, de la
i fine da rhonradesa. Si
Benin els diaria animaos veuren
p om hi eón excepcionals
crims cine emplenen columnes
ele la premen d'altree palcos.
Això pnelrä Asser fill del caräcter ente. pera) aquest caracter
ó q afaiennat per rensenynment
primari, que hi eonstitueix un
eneenynment model.
Aquest nivell superior rrinstruccie i d'educació el troharett
sovint manifestat en. detalla
colpidors.
Veuresi en ele -pares de les
eiutats i viles una cartells dient
que edn limeis sota la cura
guarda del pahlie. 'nimbe els
veureu a França; pera n1 coatat o no Iluny del cartel' hi
veureu algun vigilant. A Suban
el cartel' da suficient, 1 els
Urbe'. no reben la 1neursió

violenta dele Infanta 1 dele Resana; lee maitines no mía afeenladee per cap dibuixant improvisat I prime; ele embulla
sorra se veuen nets de papers
ida delzalles d'aliment s : els une
i lee altres ab* dlposItate rellglosament pele elutadane en les

cistelles de filiaren destinades
a contenir-los.
Si viatgen, un si-altera no
aols e'extraordinitria arnabilitat
del personal de ferrocarrils, sinó la diferencia que hi ha, respecte a Franca o Espanya. en
la distribució del pdblic per lea
‚ diverses canses de departaMenta, te sobtarä. In netedat,
el confort i el públic de les terceres. Hi veureu senyores i senyors al costat dels obrera 1
camperols, gent rica al costat
de gent pobre. La pc4idesa de
tots fa natural aquesta convivencia: cap n'Irania abjecta o
mal sonant no tercie les orelles

ni els esperits sensibles. Ffns,
en general, les converses hi són
tingudes en aquella mitja ven
que es un Aenyal de tacte i de
discreció. Sola una vegada, ess
les diverses estades que haverri
fet a Suissa, has-em sentit una
disrussid entre viittgers, una
discussió d'aquelles que mantanen en atent sidenci tot el vagd. I encara en aquest cas
deis interlocutors era trances 1
el tema era d'actuantet apassionadora per als nitres dos, que
eren obrers suissos i tenien en
perspectiva immediata la recent votació de l'article Si relatiu a la durada de la jornada
de treball. D'alba) banda tothom
sels mirava com un espectaele rar. i ningsí mes no es ficava en Ilur palestra.
Al costat de fa polidesa
vers les persones bi trabareis
/a polidesa envera els animals.
Els riAel/A, Fobrelot, són objecte
d'una corona amor per part deis
SUiSSOS. No cerquen en els criercats aquells enfila% d'onellets
posats a la venda. Veureu, en
eansi, a molts balcons i finestres, unes mindscules cases de
fusta on els ocells traben llur
aliment en els diez rigorosos
d'hivern, 1 notareis que a rpesles hestiates no fugen en aproximar-vos-In. Les gavines deis
llacs us voltea en camarones
voirtsies sois que els moslreu
un mas de pa, i un el arenen
dels dits. Les retomes, en algunes ciutats, com a Lausana,
transiten tranquillament per
carrera concorreauts, i cal sovint que la campana del tramvia les avisi, perque s'allpnyin
deis riells.
Nosaltres veiem en tot aixh
un senyal de civilització. Per
ante ens complaia el camf emprés en aquest sentit per l'anterior Mancomunitat, amb la
publicacid de "Els ocells enluce".
M. de Sagarra.
d'En
Suissa la el pala d'Europa on
hi ha mes ocells. Cal dir quin
ds aquell on n'hi ha menys?
Llufa Ligue,

Guat. la resurreGeió del l'entre

Intim; bu deia en la tulla tea
de "La Veu de Catalunya".-tral
Le» paraules del mou anote em
donaren una gran satisfacció
de moment; el procediment, la
manera com les coses es pollita
a terma, seran objecte del comentari i de la critica, estarem

o no estarem d'acord; pera, en
principi, le idea d'En Gual 6s
plena de nobles» i de dignitat, i
per això sol tots els que a Catalunya ens interessem pel tea(re li hem d'obrir les nostres
mana i ele nostres brapos.
Parlar de teatre celta. 65
una conversa que fa apretar a
córrer la gent; ningú no hi tú
fe, tothom est desenganyat. 1

per qué això? Aquesta qüestiel
del nostre teatre s'ha dut una
pila de vegades al comentari
efimer de la premsa dihria.
Molts hi han dit, la seva; un to
de pessimisme. do deseosa tjament, d'ironia malintencionada o de grolleria inopia, ha tingut sempre el funeral que s'ha
cantat al nostre teatre. En
Gual, home de grane &des,
borne die nobles bogeries, d'escalfaments intantils, ha sentit
ploure la pedregada de totes
bandee i encara no ha perdut la
fe . 1 es que ert Gual creu positivament, i jo cree nimbé amb En
Gual, que no ha arribal encara
el moment de perdre la fe, 1 Linee
confiança que aquest moment.
si mes no, per a mi no arribarä
mai.
Avui dia hi ;ha una mena de
ventada derrifista damunt totes
les nostres coses. Com a conseqüència d'una enorme haixa
de valor en la moralitat pnlítica, SeMbla que tot trontolla;
literatura de "debacle" cultivada diäriament pela encella
mes selectes , emmetzina les
arrels d'una bona fe 1 d'un panxacontentisme (rimar tirant que
fins ara ens havia fet creare.
oom al doctor Pangloss, que vivim en el millor deis mans.
in confesar, sincerament que
aguas derrotisme, acinesia
cruesa i aquest encarar-se amb
l'amarga veritat, no cm desplau
del tot; As evident que aish Asqurixa els nervis i esgarrapa
ränima. es evident que aixti ens
dun estones melanconia, de descoratjament absoInt. Pera solament s'es caree
dama reaceió positiva calan s'ha
caigut del niu. quan ens hem
tret la bella dels ulls, i quan
ens han fregat les genives amb
l'esponja anea de vinagre.
Aquest moment de descomposició que es veu en tantos
coses. en el ram que es fa mes
palpablellee en elamm del; teatre.
A Barcelona funcionen dos teatres de 'lengua t'atelana; s'estrenen obres, com qui din, cada
setmana, i matgrat d'aire el nimismeteefflImmfflleIMMEIEENEM vell de la nostra escena va beltaut cada dia mes. La desorienA LA MANERA DE JOAN
tació del palie es absoluta . La
PINOL
literatura mes tronada, mes esbravada, mes infame. es aplaudida inconscientment, barroeEl tal Benavente era.. rament.
El senyor Benavente, el notable esHornea que en els moments
criptor segons "El Dia Gráfico". que de la seva jovenesa varen sentir
ens está y rs:tant i quelcom mes, ens un cert desig ascendent, han
ha descobert un caire insospitat dels
acabat per eixalar-se i comseus talents. "El Dia Gräfico" no
platine un públic do barri i
s'atreveix a anomenar-lo més que es- senyores Pepes. La culpa no es
eriptor, encara que notable. Abans,
dient-li dramaturg, o be cornednigrat
hom podia considerar-lo satisfet. Ara,
no. De moment, "Las Noticias" ja
ens mostraren una de les causes del
perque no; "El Día Gräfico" ens dóna un altre motiu: el senyor Benavente, fins ara comediògraf, ara conferenciant. d'ara endavant hauch d'Esser qualificat de polivaf : El scnyor
Benavente escriu, també, cartel I ll
No que ens en hagi dirigit cap a
nosaltres, misa si que no; pea n'ha

.dirigida una a l'esmentat ja tres cops
"El Día Grafico".
Esperem que no sebs tallara d'in-

discreta en llegir una lletra no dirigida a nosaltres, perquè el ja quatre
cops citat "El Dia Gräfico" la publica per escarment dels seus subscriptors. Tampoc ens creiem autoritsats per reproduir-la integra, pesque
el senyor Benavente, segons "Las Noticias", té absolutament prohibida la
reproducci6; -pera procurarem donarne als nostres subscriptors, 4 de retrae als nostres lectors, una idea, mal
sigui lleugera.
El senyor Benavente diu quede dotge anys que sap, és a dir, Bestia, fe
a dir, entén--encira que no pronuncia
—el catali, i això Ii serveix per denso:eral: que s'interessa per Catalunya. Nosaltres no ho hem dubtat mai.

Eli preus de les localitats del Goya
per oir-lo bo demostren a bastament.
Ara, el que hi ha, Es que Guama
no_ s'interessa prou pel «ayer Benavente.
Din que qua dirie • Madrid Cdmico" 1 *Nido Literaria", publicare

escrits de senyors catalana Tampoc
ho dubtem. Seria perqui Ii agradarien.
Diu tambi que tradui una obra de
Rossinyol, i encara que no afegeix que
ho fea molt be, hom pot comprendre-

r
tr-sesse- ...t. ..-~,wrArarr,vt
ice -*tenaz W114,541.14
ttee-f
Aleó, en les eircumstiericiis alta s.
erelent que no pot interessar Inés que
a l'autoritat governativa i a l'Atraeció de Forasters de la ciutat de Casp.
I acaba citant "La vida es suche*:
"Nada me ha sorprendido,
que todo lo tenia prevenido."
s'acomiada amb malta vaselina — Es
clar—donant-$e al director del ja i
definitivament sis cops citat Día Galleo amb unes significatives paraules
que diuen:
"Le saluda y se ofrece suyo muy;
atento", i signa.

A

Llá alalea

estrepitosa-

riet na obra de Binando
Roma, az—Segoni comuniquen de
Mili ha tingut lloc l'estrena Per la

compuria Vera Vergani, de la traduce% italiana de robra de Renuente "Seflora ama'. %gens el "Corriere delta Sera' l'obra y a desplaure
al pilblic fine el puta que Iteist d'acabar-8e lo repremntaci6 entre lm protease i eh celta del yak que.

de ningel i
de tothom,
la culpa es presenta en aquesta
forma ala d'acceptar com una
desgràcia, com una epidemia.
contra la qual ens proposem
Minar per salvar-nos tots, si dis
que encara hi ha remei.
De vegades en les empreses
de (catre entaId s'hl endevina
el desig de ter teatre de debb;
se cerquen aportacions del Lebe
tre estranger que valguift 1. pana; no tot es llauna i escoma
braries el que se serveix en lee

escenes catalanes, però el pú-n
blle té vocació de drapaire, send'
una inexplicable atracció per la;
Ilanna i les escombreries.
Per alai) tot el que sigui uti
p erore, tan modest con vui-t
guau, tan limitat com vulgueu,

tot el qua reprement1 sin sentiment de depurara en el ram del

nostre teatro, ens sembla d'una
utilitat enorme, vingui d'on vin-s
gui i dugni el nom que dugui.
Jo admiro profundament
valenlin de l'Adrià Gual, en uns
moments teatral, com ele que
ara vivim. 1 aquesta valentia
seva ja mereix un hit- Perb,
mes a mes, el nom d'En Grial
esta lligat amb els dies mes

purs d reivindicarle teatral.
En Gual es un borne que es
pnt haver equivocat, com tathom, que hn caminat a les palpentess i ha Inpat amb les parda; si haguessim d'analitzar
el treball d'aquest home que DO
perd la fe. pateen arribariem a
algun non cm el desacord fdra
absolut; pera, mirant en con-,
junt in seva obra i la seva col-.
laborada en la nnstra escena,
mirant la intenció pura i des-,
interessada, mirant randäcia
de frene tirador i la bogeria
d'illuminat a estones i l'experiencia d'home conseient altres
vegadesi, necessäriament hem
d'aplaudir i abreear aquest
borne que persa i vio pe l tentre
catalh. en els moments que
semhla que tothom l'abandona.
Que vingui el Teatro latina
d'En Gima i que vinguin tota
els teatres fnfims, tots ela tea-,
tres Meres. Iota els teatres da
cara i d'esrpiena al públic; tot
el que sigtti escalfar, agitar,
saesejar i trontollnr aclimata escena catalana freda i samaria,
ensopida fina al moll de l'os,
Com mes es facl, mes hi guanyarà tothom, que el que cal
aquí As orientar el relblie desoriental. es fer agotar nna mica d'amor. una mica d'interes
per les coses prhaies,
vinemi teatro seeli i modern,
de toles Ice tendencies 1 de Uds
els color»; que: la nostra gent
shnig n una mica el que pasea

mdn; quo al neetre Parenari puguin esser xiulats. coas

pel

es

mereixen, Sets els senyors

els senyors Canons. els
pastorets i les pastoretes de pa
streit amb
I entre tots plegats hé po-

drfem fer uns quants arnics del
teatre. corn hi ha afilies de tot.
i a veure si les coses van en1Savant, i aquesta resurrecei6

del Teatro intim serveix. si miss
no. per moure una mica ele

nirvis. per donar el primer pan.
que di' fe i dalsonavcuiuntat relrara en resta, pera viuen mit
amagadas 1 cal que s'oregin
que prengein la fresca.
Joma Marta de Ilagarrei

bretot durant les darreres eseenes, impossibilitaren de sentir els adore. malgrat de Iltir esforç per fer-la reeixir.
Segons "Il Seca/o", de la mateixa
localitat, durant el segon acte, i sobretot durant el tercer, una xiulada
estrepitosa assenyali la mala acollida
que ha tingut l'obra d'aquest autor ese
panyol davant el públic italiä.
-
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LA ZUACA A EUROPA
—

Detentes de tomate ele projactes Dual, del Stnat a he
Cambra 1 d'aquilata al ienat,
han estat defInItl y ament arovats per teta dos ele prolooteä

flsoals.

S'ha desmonta que W. nao.
donal0 heIl emir% sap nos«
onda a U. Polneare. Amb tot,
es sap que les oaneellerles tre.
bailen arnb gran aetIvItat.
Q uatre &Mata Irlandeses de
l•Esta% Ulure hare agredit sa
grua de soldata tutees» pee
missionaple, mat•ntffle Mol fe/din-no d'Otros. Aleb, eme le
natural, Ita portat les neesesiteles protestes ramtelat
Mr. Ottegrave a lar. illsellsaaM.
.tbemb pemeat SS preateaelari
rässerablea mea »loe le ere
damas* * la 118.0** 1
Asada ab la ida MI ollelfteli4
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Després d'un pare!! de setmanes mogudes et accions a terme, tornera a la
manca de .-ariacions. Cal vetllar-les,
cono sempre. No és possible avui cap
altre comentad.

En el comptat, cap variació sensible en deutes de l'Estat. Si acis uná
lleugera pèrdua en Interior, Exterior i
Amortitzable i, per contra, una leu gen millora en Tresors.
EIs Municipio, sostinguts.
Els Bons de la Reforma avancen

Inig enter.
Reconeguem que la nota de puja de
la semana la donen les Mancomunitata. De 72.85 liasen a 7435 amb poques operacions.
En obligacions de carril, del 3 per
zoo quelcom d'avenc..
Les Parnplones rnilloren un quart
com l'Alacant primera hipoteca, i mig
per cent les Priorat Nord.
Els Alacants segona hipoteca s'abonen un enter i tnig.
Contradicei6 de variacions en eh

Carrito <Nitres signes d'interès, can
menee el Nord del 6 baixa 103.35 a
a 102.50 i l'Alacant 6 de tot.85 a
101.65, l'Alacant 4 mig de la E, de
80.35 puja a 8 1 i el del 5 de la F.

puja de 8825 a 8825 per cloure a

88.5o.
En obligacions industrials les pet;cicns es pronuncien per les d'electricitat.
Pugen un enter les de 6 per 100 de
l'Energia Elèctrica i un altre «Per
les de 6 de la Serie G. de /a Catalana.
Arluestes últimes mis haurien pujat,
però avui han sofert un retrocés
no ‚oben afrontar unes pe ,.i:es ver:des.
Les Transatlantieluts del 6, les valles. avancen de rol a

50

1.35.

aquelles que sota 96 väretn avisar
eid de minora per l'aprimament de la
collocacib que observärern.
Avui ha tingut lloc la subhasta a

CASA MATRIU

FUNDADA

EN 1840
Ca."-:A CENTRAL
Playa CaltaliFtya
TrAefons: /1. CM, ee20 1 tele.21

Matutee del Retiene

--

Balaguer, Berga, Cervera, figueres; iguitoda,

Lleyda, Manresa, Puinerdä, SoSorta, Tärrega i N'U
Negociem eis cupons y enciment 1 d'abili präx
EL LIQUID IMPORT DELS QUALS ENS SIGUI CONEGUT

TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES L'IMPOST DEL TRESOR)
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TITULARS
Dos
Tres
Pessetes
17
28
51
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43
79
42
70
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152
282
119
209
398
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36
- 65
123
61
120
226
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474
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La "Unión Salinera de -Eipaiia", ädatd;ies -Salines de l'Estat de Torrevieja i de
la Mata, posseeixen en propietat importants salines maritimes que la col.loquen en el primer lia
entre els productora de sal d'Espanya.
La Societat ha estat constituida amb el concurs tècnic de ¡'Electro-Química de Fliri
amb el financier de la Societat Anònima ARNUS GARI i de la Banca Marsella, S. A.
La modernització de les seves installacions, l'adquisició d'importants stocks de sal jis
refeccid de les installacions de les Salines de Torrevieja, a les quals ha de procedir per compte
liC l'Estat, han requerit la inversió de notas capita/a, al qual efecte ha creat la present
d'obligacions a les quals s'ha assignat la garantía hipotezäria sobre totes les pertinences
la Companyia, la valoració de la qual, practicada recentment per Ucnics esuecialistes, co
amb excés l'import de la hipoteca.

GARANT! ES
Les Obligacions ofertes formen part d'una ernissió de 10,000 tito% i són representada
per tito:a al portador d'un valor de 500 pessetes nominals cada tina; ei seu interès de 6 per 119
annW., lliure d'impostos presents i futurs, es pagara trimestralmmit el primer de geoer, primer
d'abril, primer de juliol i primer d'octubre de cada any, i la seva amortització s'efectuarà per
sorteigs a la par en un termini de vint anys a partir del 1925.
Gaudiran de la garantia general de la Societat emissora i de l'especial hipotecaria sobre
los Salines de la Trinitat, de lloquetes i de Cabo de Gata.

rime:

.8

tats

Co

Vencent PI dia 31 del corrent
Ines el copó número ti de les
obligacions hipotecarles 7 per
1(4) d'aquesta Z3erietat, es fa
avinent a Ilurs tenedors que,
des de l'esmentat dia, podran
fon afectlu el dit ("upó n leo
cn ficines de la Banca Arnús,
Successora d'Evarist Arnús
(casa
i a les del llana
lirquijö Catar:1.
Dareelona, 23 do fehrer
1924. - L'administrador-delegat, Enrie Itouquier.
[IR

2538
5522

du la

TENERIA hlk.)DERNA FRANCOESPANYOLA, ZCCliel7AT ANO-
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Mures d'impostos presents

Jean Pianella.
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Oetbre Desbre

ša OBLIGACINS HIPOTECARES

SUBSCRIPC I O

FORMA DE

SOCIETAT ANONIMA ARNUS-GARI i la BANCA MARSANS, que han adquirit
ferm aquestes Obligacions, les ofereixen, en la subscripció que tindrà lloc el dia 27 de març corj
rent, al tipus de
La

4

i to

100 o

sia 4(g pics. per i l
9 per.
pagadores a Facie de la suban- ipciti. Els títols &finitos, amb copó del primer de juliol de 1924,
seran remesos als subscriptora en el curs del mes d'abril pròxim.
Les comandes s'atendran per ordre de recepció i els Banca Asseguradors es reserven DI
facultat de declarar la subscripció tancada en tot temps.
Barcelona, 22 de març de 1924
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BARCELONA

I itaTICIES TOTbGRAFICS
.

▪ NEtia tc [Je 10:: hIeleile Å. El 1 51:: leerle! de Crea 551

Treballa per a Indt,strlals, anclonata 1 propaganda cinornatogrifloa

11! 1 Toléforts: 445 A..1 g es A.

CAMBRA CUIRASSADA
lerase814.1 tu «alguien.

Í14

2861

3ullol

DE

AGRUP7.C/0 i'llUTLIA DEL COICER9 1 DZ, LA INDUSTRIA
eeimpiiment de 12article
59 del Regrament d'aquesta
Agrupació :n16tua, es convoca a
tots els socio a la Junta general ordinaria que tindra ¡loe el
diurnenge dia 30 del que som, a
deu hores, a la Sala Mozart,
Canuda, 31.-Per acord de. la
Jthlta directivo, el secretari,

Succassora d'EvArist Arnüs ÍA;

APARTAT DE
CONNEUS
Número . 725

Telèfon: A. 1912 I 1913

a

se.tse poder-nns-hi enetra referir per
ésser pregats de sFenciar-la fino a
unificar 12 propaganda. es d'alta categotia i d'una gran erm7anyi3.
An;rit el din primer
i seti
un xit.
P.. Surinyach Senties
Dissabte, 22 de març de 1924.

Nodridament operades de 98.15 a 9823
les obligacions del Gran Metropoliti,

BANCA. ARNUS
Sucursals

tito].
La suscripció tirr2rà por el dia 27.
subscripció què ens rcferim
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la Companyil d'obligacions Alacam
4 Pe r 100 de la Sèrie ID; 4 i mig per
100, tries B i E; 5 per 400, serie F,
i 2 quart per loo, Roda a Reus.
Les propostes acteptades, toles exprimer d'abril, han errar:
cupó
D'Almant 4 per roo. ser ; e D,
Pessetes 34 8 -3 1 a 349 .98 ; de 4 i mig,
sèrie B. de ptes. 7.95.31 a 3)7.61; de
sc
hi E. a ptes. 39o; de 5,
4
serie F, a pres. 436: de Roda a Reus
de l'ernissi6 de 188,2 a pies. 246.95 i
de les mateixes de l'emissió de 5 837
a P :es. 244.51.
Dues subscripcions 6/vino en porta:
el de 8.roo obligacions hipmearies al
6 per lelo, lliures d'impostos presents
1 futurs de la Uni5 Salinera Eso?,
m'ola, a 94 per 100, O yes. 470 per
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El debat que tingue lloc el diearts sobre els pressupostos
avals fou precedit d'un "LBblanc" en el qua l d'almirall
pritänic ofereix les estadIstigueS de les unitats que corleo tuen el primer de febrer passat
e flota britànica i de les unilate projectades o en construcee. Aquesta estadtstica es equieecada amb les anàlogues
les altres grans potencies, preemtades per l'almirall britànic
bota un punt de vista molt oficial. La Gran Bretanya pesceix 18 cuirassats en ple ar//almena i en té dos mes a les
drassanes, amb un conjunt
de 35,000 tones. Els Estats
Units en posseeixen també 18
darmament ple; Itälia, 7; el
eme, 6; Franca, 9; Rússia, 6;
Alemanya, 8; i cap d'aquests
Falsos no té nous cuirassats
en drassana, exceptuant Rússia,
que n'està construint 1. En
euant al tonellatge, cal remarcar que la adra relativa a la
Gran Bretanya es mes imporfant del que sembla. Les unitate immediates mes importants desvires deis cuirassats
ele els creuers de batalla. La
Gran Bretanya en posseeix 4,
el Jame altres 4 i els paisos
restants cap. Passem als anomenats creurs Ileugers, els
quals, segons els acords de
Washington, poden arribar fins
a 10.000 tonelades. Anglaterra
en té 48, els Estafe Units, 15;
Jadia, 10; el Japó, 17; Eranea, 5: Rússia, 1; Alemanya, 2:
Aquestes sen unitats en mar.
La Gran Bretanya, pel seu
compte, té o està per tenir en
drassana, 4 creuers Ileugers de
10,000 tones; l'Amèrica ha decida de preparar-ne 11, el Jape. 12; •tàlia, 2; França, 3;
Rússia, 7 i Alemanya, 1.
De creuers pues i simples,
Anglaterra en té 2; els Estats
'Unas, 10; França, 6; Itàlia, 10.
Cap unitat nora d'aquest tipus
no es troba en drassana a cap
pata.
Passem als destroyers. Anglaterra en té en ple armament
186 i tres en construcció; els
Estats Units 339 en armament
i cap en drasana; les xifres que
es refereixen al Jape _són, respectivament, de 78 1 28; ItäHa, de 5'1 i de 8; França, de
48 12; Rússia, de 20 i 26; Alemanya te en disposició 16 desLa xifra relativa a PA.
.troyers.
merma és bastant important,
però es neutralitzada per la 'Unja immensa costera d'aquest
país.
Venen per ültim els submarins. En armament pie,, la Gran
Bretanya en té 61 i en programa 7 mes; els Estats Units,
respectivament, 115 'i 11; el
Japó, 44 i 33; Franea. 48 i 21;
ltälia, 43; pene l'estadística no
parla de nous submarins italians ja projectats. Horn pot repetir respecte se nombre de
eubmaeins americans les observacions fetes pels destroyers.
El fet assenyalable es que
França ha decidit d'afogir 21
submarins nous als 48 que posseeix, i el Jalare 33 als 44 que
dispuso.
• • •

Fou el senyor Ammort qut itlueträ Cambra, en nom del
ministre lord Chelmsford,
les despeses navals del nou any
financiar que comença el primer d'abril. La despesa proposta es de 56 milions d'esteelices, mentre el balanç en cure
és de 58 minons. L'orador soste que aquests 56 milions corresponen munes a 34 milons
en xifra d'ahans de la guerra.
En realitat, el nive II real' del
balanç naval britänic d'avui és
comparable amb el del 1923,
ae,ans que s'inicies la cursa
deis armaments navals. Aixt ho
diu Pergan governatim afegint
que el Govern ved posar ben
ciar el seu desig d'observar el
pacte de Washington, i fer tot
el possible per reduir els armaMents. L'orador es referí despees a les maniobres de l'eseuadra brifänica a les Raleare
ame) aquests termes:
"Com de consuelen!, en
aquesta estació, l'esquadra
l'Atlàntic ha deixat temporalment les seves aigües per unirse a la de la Meeiterrenia i
apeonar l'avinentesa per exer_
tease. Es tracto d'una mistó
que en altres estacions de Pany
no es presenta, ara que la nostra flota no es troba concentrada a les nostres eigliee. No
es un procediment nou. Exercicis combínate del maten genere tingueren lloc a la Medi
terrània occidental en el 1922.
L'any passat l'esquadra de l'Ate
lentic entre a la Mediterrània
pel gener, pecó malauradament,
no ~Lié exercitar-se amb l'esquadra de la Mediterrnia, mollas de leo unitata de las quals

aren a Orient degut a la eituacid turca."
••a
La mateixa politica es seguida pel que es refereix a les
flotes dels Dominis 1 a Ilurs
relacione amb l'almirallat britänic.L'interes dl discurs augmentä quan L'orador parlä de
les noves construccions i de la
famosa base de Singapote. Les
despeses projectades inclouen
els cabals necessaris per continuar la construcció de les unitate que hi ha als astillers, entre les quals dos grossos dreadnoughts, començats en 1922:
alee en eils próxima dotze
sos comportarà una despesa de
prop d'un milite d'esterlines.
Són a la vegada destinades un
minó vuit centes mil esterlines
per a la construcció deis tan
diseutits creuers lleugers, conjuntament amb dos nous destroyers. A propòsit d'aquesta
última classe, l'orador no voldria que ei nombre important
deis destroyers disponibles enganyés, per tal com aquestes
unitats envenenen aviat i han
d'ésser substituides. Els destroyers esdevenen decrèpits en
dotze anys, i dos anys en servei de guerra corresponen a
igual nombre d'anys d'envelliment. En quant als cinc nous
creuers, el Govern laborista insisteix a fer públic que no signifiquen un augment, sine una
simple substitució d'unitats
i suprimides. Respecte
a aquestes supressions, el nombre dels creuers disponibles a
la protecció del tràfec maritim
s'és fet insuficient en els /11tims dos o tres anys. També
els ereuers, insisteix el Govern,
envelleixen molt ràpidament.
Per últim, l'orador anuncie
que ed Govern ha decidit de no
continuar el projecte de la base naval de Singapore.
L'oposició cridà: —Vengonyal—Els laboristas i les liberals aplaudiren. El senyor Arne..
ry, antic ministre de Marina del
Gabinet Baldwin, prengué la
paraula per lloar la claredat
d'exposició, pelee declarant que
si ell hagués continuat al Poder hauria destinat almenys
cinc milions d'esterlines per a
les noves construccions navals,
ultra el 1.800,000. El programa
laborista és, dones, insuficient.
La situació es greu lambe per
culpa dels Govern precedents i
¡'abandó del projecte de Singaporo significa pel senyor Amery l'aband6 de la cooperació de
les colònies per a la defensa
imperial.
• ••
A aquest punt s'aixecä el primer ministre, concentrant-se
en l'apologia de la qüestió de
Singapore. Ele Dominis interpellats tenen en Hu y majoria
deixada niä lliure al Govern de
Londres, i el general Smuth,
per exernple, ha trames encoratjaments per abandonar l'empresa. Només la Nova Zelanda
ha fet opusicions insistents.
Aclaret això, el senyor Macdonald fa algunes consideracions generals d'una importància inesperada. El desenrotllament de la base de Singapore
es abandonada del tot. El critori essencial no As tècnic, sine
d'ordre moral. No s'ha de fer
res que pugui eficoratjar una
nora cursa d'armaments. A
propòsit d'això el senyor Macdonald es refereix als comentaris entesos per les maniobres
de tes Balers. Les explíeacions
donades al principi de la sessió
sen perfeetes sota, el punt de
vista naval, per?) com a ministre d'Afers estrangers, Mandonald diu:
"La política britänica d'avui
es "de coordinació internacional per mitjà d'un reforç de la
Elige de la Societat de les Nacions. Cal que les diferencies
siguin resoltes mitjapeant la
coneiliaCió i ihrhitre jediciari.
Cal crear condicione que facin
possible un acord comprensiu
per limitar els armarrients.
Apresta és la politice de la
Gran Bretanya. El Govern creu
que desenrotlla n t la base de
SingaPore s'hauria sospitat de
da bona fe britänica.
El Govern té una fe plena en
la seva política. Abandonant la
base de Singapore el Govern la.
borista creu que d'acf en avant
es trobarä en una posició moralreent reforçada; pele cal que
säpiga el neón que la Gran Bretanya curanä del desenrotleament d'aquella base aixl que li
obligui una política aliena. Per
ara resta un mergo de temps,
tanmaten breu. L'any vinent o
el pròxim bienal haurà d'ésser
destinat, no el desenrotllament
de les torees defensives britilniques, und r, mantenir un nuoli limitat pesa) eficiente per a
la seguretat."
Ele Banos ministerial, sola-
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REPÁRACIONS

Les Cambres I .el No hi ha carta de Nombrases Mar- Has seldab de l'Es- La viga
Senat adopten del- Macdonald a Polit- tics persas mirad- tat Libre agredei- viaires : Eis
nitivament els pro- can?, però hi ha len la Cambra i icen un grog de sol- tricistes amenacen
jectes Oscals gran activitat a les maltracten els
dats ingleses : Fe- amb tallar el corrent
rits i morts
•
canceliees
Wats republicans
Londres, 2a5—A mitja nit ha ceParia, 22. — La Cambra ha
aprov.at per 360 vota contra
172 la totalitat del projecto fiscal amb les modificacions Introduides pel Senat, a excepció
dels tres articles relatius a la
supressid del frau fiscal, que
eón restablerta.
El projecte ha etat tornat,
dones, al Senat. — Bastas.
París, 22. — El Senat ha
aprovat la totalitat del projecte fiscal tornat per la Cambra
per 14.6 vota contra 12.
El projecte queda. done!,
aprovat definitivament per lee
dues Assemblees. — Havas.
Paris, 22 — En el dIscurs
q-ue ahir a la Lerda pronuncie,
en la sessió de la Cambra, el
ponent general de presumestos. senyor Bokanowski. aquest
va fer constar que la retonstitucie del frene; no hauria pogut intentar-se siquiera si mo
s'equilibrava a l'ensems el
.pressupost frances, ja que no
es traetava simplement d'una
maniobra d'especulació ni d'obtenir una atea momentània del
frene. dones el que perseguien
i perece-uniere. tant el Govern
com el Baile de Franela es semiseguir que el frene recobri el
neu valor real corresponent a
la situache financiera 1 minemira del Dais.
Creen poder assegurar — din
Bokanotveki — que ens encaminem a un tipus de eanvi superior al que existeix en l'actualitat. 1 cap a una estabilització
renta de la nostra moneda.
Acaba dient que, com que a l'estranger estan convençuts que
França trepitja terreny ferm i
existeix en conseqüencia
un moviment de confiança a
Frenen. la qual sortirà aviat
victoriosa de les proves que ha
hagut de eofrir. — Havas.
FESTIVAL A BENEFICI DE
LES ESCOLES FRANCESES
INSTAL.LADES A ESPANYA
París, 22.—E1 pròxim dia 27 se celebrad una matinée a benefici exclusiu de les escoles franceses installades a Espanya.
En començar la festa parlarà l'acadèmic de la Llengua, Robert de
Fleurs. sobre el següent assumpte;
"Irradiació de la llengua francesa".
—Hayas.

Mort del general Nivelle
París, 23. — Ha mort el general
Nivelle.—Havas.
A'. de la R. — El general Robert
Georges Nivelle duran( la gran guer-

ra tingui importants manaments. En
descmbre d.s 1916 SUCCei al mariscal
Joffre en el comandante:u suprem de
l'ex‘ rcit francès, ocuPant el scu
rac, des/iris, en maig de 1917, el general Pelle. Ell fou el qui portà a
cap la victoriosa i dificil ofensiva del
Aisne. Duran! la guerra els socialistes i els comunistes i la resta dels parats d'esquerra l'acusaren infensament
d'ésser el causant del desastre del
Chemin du Domes, el qual (load- !loe
al ¡roces de l'ex-ministre Malvy. censal d'izare,: venid el pla als alemanys,
acusació que es destunesqué; els parlit: d, l'oposició no han perdonat al
general aquel! fantds desastre. Robert
Georges Nirelle era sittspatttsasif de
ign Francaise.
LES RELACIONS FRANCOANGLESES EN LA QUESTIO
DE LA SEGURETAT DE
FRANCA
París, 22.—El "Petit Journal" creu
saber que el Govern francés ha telegrafiat importants instruccions al seu
ambaixador a Londres, comte de
Saint-Aulaire, relatives a la qüestió
de la seguretat de Franca.
Per la seva part, el "Petit Parisien" diu que en els primer dies de
la setmana entrant els senyors Macdonald i Saint-Aulaire conferenciaran respecte d'aquest assumpte. —
Hayas.
/..mamorasomnew

aquesta declaració.
pel; conservadors, digné que presentarla una moche
de protesta contra la decisió de
Singapore. Els libarais presentaren una mocee contra la coastruceie deis cinc creuers nous,
que consideren una provocació
innecessària.
usaren

in••n•Ne

El msjor 401 o de dientes
en ~estuche amarillo
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París, 22.—Ets centres angleses ignoren que el scnyor Macdonald hagi
adreçat una nova carta al senyor Poincuré referent a la solució de la
qüestió de la seguretat territorial de
França.
Per altra banda, el seductor diplomàtic de l'Agincia Hans, basant-se
en informes recollits als centres francesos competcnts, assegura que el senyor Poincaré, des d'aquell canvi de
cartes que va tenir amb el primer ministre anglès al cap de poe de pujar
aquest al Poder, i que es varen fer
públiques a principis del corrent mes,
no n'ha tornat a rebre cap altra del
senyor Macdonald ni tampoc en li ha

escrit.
Ara bé, afegeix l'esmentat redactor,
encara que no han tornat a escriure's
els dos presidents anglès i francés, segueixen amb activitat les cancelleries
de Londres i París un canvi d'impressions sobre els probkmes de les
reparacions i de la seguretat territorial de França.—Havasc.
EL COMITE DAWES
París, 22.—EI Comité que presideix el general Dawes en la sessió
plenària que celebrä ahir a la tarda
ha començat d'examinar alguns informes sotmesos a la seva deliberad&
Ha acordat suspendre les leves
sessions per tres dies. amb l'objecte que els seus membres realitzin
estudia especials que fan referència
al Banc d'emissió, emplistit, ferrocarrils, etc.—Havas.
ELS TREBALLS DEL COMITE
MEEN NA

Paria, 22.—El Comité. M'Kena

na ha continuat aquest "mal 1

aquesta tarda la redacció del
seu informe.
Els treballs de l'esmentat Comite estafe virtualment acabats.
El senyor M'Kenna mancare
dintre de poe a Londres, on romandrä alguns dies.—Havas.
LA SOTS-COMISSIO DE TECNICS EXAMINA EL PRESSUPOST ALEMANY
París, 22.—La sots-Comissió
de tientes de la Camissió de reparacions s'ha ocupat de la
qüestie del Pressupost alemany, informant-la els delegata del ministeri de Finances
del Reich, els quals facilitaren
explicaeions complementäries
sobre Pesmentat pressupost.—
Horas.
LA C. AMERICANA DEMANA
UNA CONFERENCIA DEL DESARMAMENT
Washington, 22.—La Cambra de representants ha aprovat una moció convidant el president Mr. Coolidge a convocar
una Conferencia del desarmament.—Havas.

El ministre de la Defensa
diu que cal escollir entre el
compliment del Tractat i la
franca resistència
Brunsvich, 22.—En un discurs pronunciat durant una reunió electoral, el
ministre de la Defensa, senyor Genslen, declara novament que el Reich
haurà d'escollir ' entre una política de
compliment de les obligacions derivades del Tractat de Versalles o una
política de franca resistència.—Havas.

Monsenyor Seipel aconsella
a Marx i Stresemann la conciliació amb França
Berlín, 22.—El "Diari de les vuit del
din que el canceller d'Austria,

vespre"

monsenyor Seipel, ha aconsellat in-.
sistentment als senyors Marx i Stresernann que practique .' una política
d'intelligència amb França.—Havas.
EL PROCES HITLER
Munic, 22.—El osad d'avui ha estat consagrat a les defenses.
L'advocat de Weber acusa el traetat de Versalles d'A yer fet possible
els esdeveniments de Munic la tardor de 1923.
Ataca violentament a von Kahr,
i ven Lossovv, censurant-los pel fet
que l'octubre de 1923 concertessin
atnh els nacionalistes un acord pel
qual el president Ebert havia d'ésa«
substituit.—Havas.
DAVANT LES PROX1MES

Teheran, 22.—Una nombro-

sissima manifeetbeid d'adversaris de la República invadí
ahir el salé de sessions de la
Cambra de diputats, destruint
la bandera republicana que hi
havia, maltractant de fet els
diputats republicans.
La policia, de moment, es va
veure impotent 4er restablir
Fordre, perb a la fi va poder
aconseguir-ho, després d'haver
rebu t reforços.--Havas.

A TURQUIA
L'Assemblea Nacional atorga el vot a les dones
París, 22. — Telegrafien de
Constantinoble a la "Xicago
Tribuna" que l'Assemblea Nacional ha aprovat un projecte
de hiel pel qual es concedeix
el vot a les dones.—Havas.
A L'INDIA
ELS MUSULMANS PARTIDARIS DEL CALIFAT
Calcuta, 22.—Els musulmans
de Bengala partidaris del Califat han aprovat una asocié en
la qual es declara que els musulmans de !'India no acceptaran la decisió adoptada per un
grup qualsevol de musulmans
sense que, prèviament, siguin
consultats els musulmana de
tots els paisos.—Havas.
REPRESA DE TREBALL
Bombee 22.—Trenta filatures han rocíes el treball.—llavas.

TXECOSLOVAQUIA
La veritat sobre la qüestió
del debatut Tractat amb
França
Paris, 22.—El. "Berliner Tageblatt"
p
* ublica. ahir al metí el text d'un nou
cosloväquia j que es formà, segods
acord concertat entre França i Txerestnentat periòdic, a París el dia 26
d'octubre de 1918.
Dones bé, una nota de l'Agència
Hayas fa ressaltar el fet que el mes
d'octubre del dti anz, no va ¿asen
conccrtat cap acord entre França i
Txecoslovàquia. Solament a darrers
de desembre de 1918 s'entaularen
converses entre tots dos paisos respecte a enviar una missió militar
francesa a Praga, perit en realitat
aquestes converses solatnent s'iniciaren el febrer de gua, nomenant-se
el general Pelle, per presidir la dita
missió. El cap d'aquesta missi ó . estaria encarregat d'exercir les funcions de cap d'Estat major de rescirtxecoslovac, amb iguals atribucions
que el general Wittelhauser, que rexerceix en l'actualitat.
Tenint en compte que en aquella
época no havia estat encara restablerta la pan, rexércit txecoslovac
estava collocat en idéntiques condicions que els altres exèrcits aliats
sota el comandament del mariscal
Foch. Per tant, tot el que ha estat
publicat pel "Berliner Tageblatt" és
una pura i entera fantasia. Les condicions de la coRaboració militar entre França i Txecoslovactuia es troben concretades i detallades en el
tractat del dia 25 de gener proppassat, que ja va ésser publicat t comunicat a la Societat de* Nacions, i
no ha estat mai examinat amb esperit diferent.—Havas.
*5*
-

Queenstown (Irlanda), aa—Quatre
soldas de l'Estat lliure irlandts, muntats en un autom6bil de l'ex2reit proveits d'una ametralladora, dispararen
contra alguns toldad britànics que estaven en permts, matant-ne un i ferint-ne disset mIo. Quatre d'aquests
últims resultaren amb ferides de gravetat.

La política actual, dones, ha
ELECCIONS ALEMANYES
de continuar.
MANIFEST DEL PARTIT DE-` manifest dient que
•
MOCRATIC
tole els partits han de prestarBerlin, 22.—El partit domo- se miltuament llur ajut per tal
crätic publica un manifest ex- d'evitar que eobrevingui tan
posant ella electors el perill que critica situacia.—Havas.
hi hauria per al poble alemany
STINNES PER MOTIUS DE
si es dones en les eleccions una SALUT NO PRESENTARA LA
majoria als partits d'extrema
SEVA CANDIDATURA
dreta o als partas d'extrema
Berlin, 22.— Hug Stinnes ha
esquerra.
mothis de salut no
Podría presentar-se revea- decidit perla
I say a candidatura
tualitat—diu el manifest — que presentar pròximes
elecelans al
el noble alemany estIgubs son- ene a les
sa Govern a sanee majaría go- Reiehstag.—Havaa.
STINNES HA ESTAT . OPERAT
vernamentai en els moments
qub l'estranger es mostra die- . Berlin, 22.—EX senyor Hug
posat a resoldre les eleations Stinnes ha estat operat de
de les reparaelons, ti qual co- . Mas! biliar. L'estat del pacient
sa fa (dinar que aleshores as da satisfaotorl-giliavas.

Londres, 22.—No ha circulat cap
tramvia pela carrero d'aquesta capital. Només es veuen alguna autOrnnibus que no pertanyen a la Companyia general.
Els electricistes declaren que ai
s'intenta emprar els groca per ausguter la circulació dels tramvies, tallaran el corrent elèctric.
Aquest mati la multitud formava
grups pels voltants de les estaciona

Eis esmentats soldats de l'Estat
Mine dispararen també sobre un contratorpediner anglis.—Havas.
EL GOVERN IRLANDES OFE;
REIX UNA FORTA RECOMPEN- del eletropolite:
SA PER LA CAPTURA DELS
Gran nombre de persones han haAUTORS DEL CRIM
" gut d'anar a peu a treballar.—Havas.
TOTA LA PREMSA IRLANDESA EL CONDEMNA
Dubiin, .22.—El Govern de l'Estat
DE GRECIA

Riere d'Irlanda ha ofert una enemapeona de 10,000 lliures esterlines per
la captura dels quatre bornes que ahir,
amb una ametralladora, dispararen
contra uns soldats británica amb
(jinda que desembarcaven a Keenstown.
Un soldat ha mort a conseqüència
de les ferides, la qual cosa eleva a
dos el nombre de .morts amb motiu
d'aquesta agressi6.
ha altres ferits.
El general Tovin ha fet saber que
rebutja tota la responsabilitat per ço
que anomena "cobard atemptat".

Tota la premsa irlandesa condemna el crim.—Havas.

MR. COSGRAVE TELEGRAFIA
A MACDONALD LA SEVA INDIGNACIO PER L'ATEMPTAT
/ QUE CASTIGARA SEVERAmErrr ELS CULPABLES
Londres, 22.—El president
de l'Estat-Iliure d'Irlanda, mister Cosgrave, ha telegrafiat a
Mr. Macdonald expressant la
seva indignació per l'atemptat
de Qufenstown, prometent-li
que eis soldats culpables seran
severamedt castigats.—Havas.
REBELS ALLIBERATS
Londres, 22. — Comuniquen
de Dublín al "Daily Mail" que
els rebels recentment detinguts
a un cafè de Partiell -Street han
estat posats en llibertat sota
paraula de presentar-se a les
autoritats al primer avis.—BaVas.

lo a aquest diari un important
financien austriae que heme
jugat a la baixa del fren c i que
es va veure abocat a la ruina a
conseqüència de l'alça inesperada experimentada per la dita
divisa. — Hayas.
EL QUE DIU LA PREMSA DE
PRAGA\
Praga, 22. — La "Prager
Presse" publica nous documente
demostrant que tots els textos
dels anomenats Convenis militars francoaxecoslovacs eón
apócrifa.
El Govern de Praga sap on es
fabriquen aquests documents.
El "Prager Tageblatt', diari
alear/my, diu quo es coneixien
a Praga abans que fos publicat
a Berlfn, tot el material que
sita donat a eoneixer que no
tenia altre obecte que servir
per formular amenaces de xanlage. — Hayas.
AVIAT ES COMENÇAR A N ELS
POUR-PARLERS PER CONCERTAR UN TRACTAT COMERCIAL ENTRE ESPANYA I TXEParís, 22. — Els periódica
COSLOVAQUIA
publiquen un despatx de BerPraga,
22.—"La Tribuna"
que
el
suposat
Tractat
lín dient
franco-txecoslovac if que s'ha assegura que el Govern (ceceereferit el "Berliner Tageblatt" lovae ha notificat nl Govern esresulta una simple còpia del panyol que esteva disposat a
.projecte d'aliança que Pany concedir per a les importacions
1879 ellaberaren i signaren el i drets de Duanes avantatges
canceller Andrassy i el cance- anä/egs als que Itä/ia ha conller alemany Bismarck, havent cedit amb motiu del nou Traeestat substituits els noms
tat de comerç recentment conquests que eón canta etnquata certat.
guatee cops en aquell document
Es creu que en el segon sopels deis .senyors Poineare i mestre conminaran els pourBenes.
eielers sobre la ennelusió d'un
El text que va publicar es Tractat dei comen amb Espa"Berliner Tageblatt" va.donar- nya.—Havas.

prendrien contra .11emanya mesures de violencia.

inencat la vega d'emplee, de tramvies i d'autdranibus que pertanyen a
la Unió General de Treballadors del
ram de transports..—Havas.

Demà la Cambra gregavotarà la proclamad()

de la República
Atenes, 22.—L'Assemblea reprendrä les seves sessions demä pas-

sat.

Després d'un vot de confiança es
votad la proclamació de la República per a data próxima.
El plebiscit tindrà lloc a l'abriLHayas.

EL GENERAL elETAXAS TORNARA A GRECIA SI ES CONCEDEIX UNA AMNISTIA
GENERAL
Brindisi, 22.—EI general Metaxas
ha declarat que entrara a Grècia únicament en el cas que s'atorgui una
amnistia general a tots els ciutadans
de tosa classe d'opinions. — Havas.

EL CONTROL DELS CANVIS
PEL GOVERN BELGA
Brusselles, periòdic "Le
Sein" diu que el president del Censen, senyor Theunis, ha signat una
circular referent al control dels canvis, en la anal es diu, entre altres
coses:
Excepte en casos d'autoritzacions especials, els títols pertanyents a uersones o signatures establertes a resmengen no podran vendre's a Bélgica, si no són fons'belgues o títels
de societats .belgues.
No 'podrà consentir-se cap préstcc
sobre títols pertanyents a persones o
signatures, com nce.es tracti de títols
belgues o títols estrangers que portin l'estampilla vermella o blava.
Queda prohibida la venda de titols
estrangers al país.—Havas.
VIOLENT COL.LISSIO ENTRE
CATOLICS I NACIONALISTES
A DUSSELDORF. — LA PASSIVITAT DE LA POLICIA ALEMANYA
Dusseldorf, 22. — Reimit el
partit eatelic de la Ruhr per
protestar contra les acueacione
formulades pel general Ludendorff contra la Santa Seu, va
esser interromput l'acta per un
grup d_e nacionalistes, que envai el local impedint parlar els
oradora.
Amb aquest motiu s'originä,
una violent ce:lisie.
La pelleja alemanya no va Me
tervenir en la imita per restablir l'ordre ni intentä protegir
els catòlics. — Rayase
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aseteerelagica catalana.. conumicades per telares):
rabuda per telegrafie mea Ab)
l'eatmirada creadora de la
A l'Atläntica septentrional es troba el centre d'uEn genera/ el temps Es be a tot Camiungs, ales
Pavee.
de %a • Id", tres adra, de G.
, d'"El Cavaller
*gris-cala
na
forte
depressió
baromètrica,
boires a la conca de Tremp i vall mitja del
obeervant-se
ja
venta
Fa
quiere
ama
de
Strauss;
que ea Grau' vi
:Rasa", de Ricard Sudoest
del
a
les costes d'Europa i intensa nuvolo-Segre. — Les pluges de les darreres 24 botes han
:"Mona Lisa", de Max Schillinge, venir a Ilzacelona amb la famosa Misitas al centre i Nordest d'Espanya i Franca. — A
estat generals a la provincia de Barcelona i isolades
4 de tantea altres produccions ini Auglia Ferrau; els que , aleshores la alediterrania occidental rema ben temps, arnb
a kt resta de Catalunya. — La iemperatura màxi*Mes que li han adjudicat el varen veure diuen que ro és cl
cel seré ; venta Bufaos de direcoió variabla.
ma ha estat de at graus a Roquetes i la mínima-de
arreu d'Europa uta torta re- bans ; es clar que amb quinze anys eis
2 graus sota zero al Ilae Estangento.
• putaxi6 d'excepcional artista i puras de vista canvieu, i és clac tameantatriu, i a Barcelona urta fa- *be que lagilitat i la jovenesa dun
1 estima com peques altres tor lambe s'apaguena amb el temps.
artistes l'hagin conquerida, re- Pera> deixant de banda acuesta impía .. .snovada suara amb la magnifi- aló del Guaseo d'ara fa quinie anys
que nosaitres eesceneixern, hem de dir
qa interpretació d'Isolda en les
Memorables representa° on s que infecte que ens produi aquest acdonades recentment sota la cli- tor foil sorpreneet, aceeplanr naturaliecció de Weintgartner; la mant el genere, genere que per alta
constatiiment festejada Lilly banda hem ale confessar que- lms desBafgren, dintre breus dies po- plau i ens serabla una :mica aatiquat.
de ésser admirada en uta altre
En Grasso és un actor naturalista,
eaire del seu gran talen t musi- com he j e on Zacconi, peras Zacconi es
cal, en el concert que els Amics un actor conspira si en algunes obres
de la Música anuncien al Palau cerca la rcaiitat fina a la repugnància,
de la Música Catalana, en el
mena ii cal analitzar i donar la seaeul concert, ultra les cèlebres sacié d'una imelligencia i una sensi:
Pries de Leonera del aldea°, de bilitat rezarais extremdnärics, en Zacileetboven, i de la fragata cle coni es aenzillament sublim. Nosaltres
Der Frelechütz. Weber, can- no podem judicar ara en Grasso, llatara una selecció de caneen,: de mea per la an'imera impressió, pel sets
Grieg. Brahms, Strauss. Schint dotenfinge i nitres autors descone- treball ce naa obra positivame
efectista.
i
gute del nostre públic.
Perla cl treball d'en Grasso sembla
La collaboració en aquesta
a aguditzar la part
Tglosz‘.1. Mute a le•
tessiö del notable pianista hon- que tendeix sempre
Altitud, metrea:
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1000, 2000, 3000,
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CONCERT DE MUSICA DA CA el sentiment del bon gust.
)ERA AL CENTRE POPULAR
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aquesta mena de traba:1 éS a proDE SANT ANDREU
'
Horca d'observatiti: 7, 13 i 58 hoces
perit per obres on no hi ha res mes
.1"
Barómetre a zero i al nivel] de la mar: 761'4, 7605, 760'2. — Terminnetre sec: 13 0 , zfz, 1 57. —
Avui diumenge, a do x quarts que un marga per a; Iluiment de l'auTerrubmetre humit: 112, 134, 123. Humitat (e entetiaimes de saturació): 79, 63, 64. — Direcció del
de cinc de la tarda. sarä ofert tor, com l'obra que va triar per al ecu
ols socis de l'entitat i a tots els debut. Quan es trama de repreienttir
vent: N., SW., tV. — Velocitat del vent en metres per segon: t, 4, 2. — Estat del cel: serè, nuvolós,
quasi
devota de la bona música que una rnort, per exemple. en Grassu fa
tapar — Classe de núa-ola: —; cirrus, cihnuls: cirrus-strats, strats-cúmuls.
vulguin gaudir-ne. un interes- escruixir; nosaltres estera una Mica
Temperatures extremes a l'ombra
Máxima: 184. — Minmia: 108. — Mínima arran terra: So. Oscillació termométrica: j6. —
santissim i serias pro g rama a avesats a veure naturalisme en escena,
d'obres
per
a
quartet
amb
Termeratura
rniria:
146.
—
base
Precipitació aiguosa, d es de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
paria certs detalls den Grueso ens cedia de la data: 18 milimetres. — Recorregut del v ent en igual temps: 95 quilòmetres.
piano. de Mozart, Strauss, nen de nou , i ens sembla que dintre
Brahms i Weber.
san
una
cosa
periecta.
el sea sistema
El concert serä executat per
Ultra Giovanni Graste, in ha a la
un quartet de novena forma- coaapaayial lirio Grasen, que ens pen- rices del segle XVIII i principie
desnti del vuitcentista P. Clacid. integrat per uns fervoro- sem que .3 iill del gran actor, i que del XIX.. Observa que, malgrat
vé.
sos artistes: Manuel Bel. Unís és també un actor de primara, emb una el sincroniome nacionalista i
1 trohant-se gairehe sol,
Joaquim Horns i Pau fuga, una vivacitat i una emprima que desig
dels
robles
oprimits
sense desrendAncia, amb una
Bartule constituint un conjunt fan trontollar las tenles. La primera d'obtenir la seva ilihertat, no
stdida posició ereabrnica, dode cohesió i compenetració no- dama de la companyia, Virginia Ba- s'albira la sera consecució imnä. amb aquell alt. sentit de sotables.
mediata per les derivacions poeš una actriu que cap
listruri
Graaso,
L'anunei d'aquesta sessid
Amb pocs dies de diferencia lidaritat ecaleeliva a que suara
litiqUea de la Franca revolnMira a..erb que surt del
tonstitueix un esdeveniment ex- molt bé el scuper
han mort dos dignes patricis, run referia, .una destinació ihcionäria
i napoleònica: la test
agafar
un
accerh
una
to
naturaii.ita
gima i justa als seus héne. Ilse'
Cepcional per als filharrnbnica
de les franteres naturals que l'exemple dels quals convé diése
passt al Museu municipal
andreuenes. tant pel sel e ct a del mica mes teatral i declamaron;
desperta l'imperialtsme i el pes :vulgar, per CalUlaeió de la gran Barcelona
catre romäntic. En
de
una
actriu
per
la
els (medros de magènere i ele autors. com
rnort de la sobirania patrimo- massa deis p ostres conciutaconjunt
la
companyia
Grasa°
ofereix
qualitat dels executants_
nial, la fan impossible. Descri- dans acomodats, no massa so- jor vaina antistiere; i instituint
un quadro sorprenent.
vi el panorama d'Europa en ets brcr.s d'aquel l sentit de solida- hereu de la seva fortuna l'hosL'obra de G. Pulver que duu per tiraports de Paris i Viena. i
ritat col . lectiva, que fa grans pital de la Santa Creu, d'aquestol "Otnerta", segors 1211:111 CateS ja
ta cititat, per tal que pugui donegació
del
principi
de
les
rnels
robles i les nacions.
hacia estar representada a Barcelena
tar. nmb la renda que produeix,
cionalifats.
Assenyalà
l'esetat
L'un,
N'Emili
Cabot
i
Rovira,
per aquesta companyia. La valor ella
mes llits per a malalts.
nacionaliata
en
els
esdevenicoIleccionista,
la
tingui aquesta obra és ben perita. Es
En aquests dies rúfols per
ments d'Europa, esperialment personalitat del qual i amor
trama, d'una mena de "Morte
LA JURA DE LA BANDERA
el perfede del ,i8, les gestes rue al tresor artistic de la nostra a la p ostra terra, aconhorta.
mes
empolsada
i
mes
arnada
i
De la Capitania general• ens reme - cncara
Namale6 111, i els afers polítics terna, poiä der relleu no fa gai- tanmateix, de veure aqueixos
amb menys esperie Després de la reen ¡les següents notes, pregant-esos
de l'Orient curepeu.
res dies en aquestes mateixes actes de ciutadania pòstuma!
presentació
sembla
que
un
hagi
vist
un
que les inserim:
S'oeupä de la guerra. comen- planes el nostre amic Caries
R. diosas
de cinqnanta
dramot
de
mala
mart
i
"Per tal de no paralitzar el träfet
tant les notes dipkimät iqurs des Capdevitia.
mes que el temps estrictament indis- any enrera d'aquella que s'escrivien per de la rierlararie del tsar (agost
laaltre, En Feliu Sala i Barfer plorar les dides i cnsibornar els
pensable el dia de la jura de la bande 1914), fine al missatee wil- nades. que acaba amb el son
dera, i per facilitar la concurrencia pagesos.
soniä.
Analitzä
1
.
abasit
naainnattestament d'enriquir, per una
a Chnertä" és la hei de la ven/anca
del palie a resmentat acte, el Capitä
litari en el reenneixement
banda, amb precioso, teles les
silenciosa, una cosa molt siciliana i
general ha recornanat que per part dele
• Txreeslm . äquia i Polònia reir, a colles-els-ne de pintura del noscaps i oficials dels costos es ungut mole de mala sang, que a un pablic
BALLADES
Maeitana aenae Eatal ni territori
tes i per l'altra, do conuna tolerancia prudent sobre aquest com el nostre no li interessa ni inolt
encara, i l'esfondrarnent de la tribuir poderosament amb la Avui, diumenge, al metí:
punt, mentre no s'alteri l'ordre ni la ni poc.
Rtlesia oriental amb el triomf secta frirtuna al sosteniment de
Foment de la Sardana, plaça de
Esperem aplaudir aquest actor exnacionaliteri dAs del ministeri l'hospital de la Santa Erru. 111- Catalunya, cobla Barcino.
situacie general de les forces no es
deturin els carruatges d'avant d'elles. traordinari en altres obres millors i
Luif. fins al Tractat de no de pant-se, aixi, el nona d'En SaFoment Sardanista Andreuenc,
deserehre de 1922.. ronetituint la. amb el d'aquella preuada carrer de Portugal (Sagrera), cobla
Quan comenci la desfilada cessara poder comentar el seu treball en altres
el frriaralieme enviatje. La in- serie da filäntrepa, gräcies als Catabinia.
aquesta toleri,r.cta i }tatuan de quedar aspectes.
S.
dependäncia dele Estats >ad-caeompletarnent lliures tots ele carrers
quals feu fundada en temps Avui, diureenee, a la tarda:
i la política de S'atine.
transversals del Passeig de Gracia enPalmees Martinenc, Provenea, 587,
POLIORAMA. — Denla, dilluns, nica
gloriosos i ha creseut de
Eaareine Pis Trartats da Pau mes
tre els de Claris i Rambla de Catala nostra saba aquella venera- cobla Barcelona.
a la nit, tindrà lkic en aquast teatre
de Versalles fins a Lausana. ble ir at
lunya, des del de la Diputada, fine al
Agrupació Sardartiata de Barcelol'estrena de la comedia en dos ames
Critirata en melle aspertes, ‹és
de Fontanella i costar de la Plaça de dels senyors Denta i Peso (fills) "El
na, bar Avió, cobla Catalimia.
L'última
disposicid
d'En
Feunanime l'aereciarie que eón
Catalunya corresponent al Cercle
Ateneu Democràtic Regionalista
Carnaval de los viejos - , obra que
essencialrnent nacionalitarie. Ins Sala, d5 fidel refl e xe de la del Feble Nou, cobla La Principat
Cazadora."
seva manera de ser. Borne d'uquan es va estrenar a Madrid aconEncara
que
ne
ceMcideixin
lea
El capità general va rebre ahir a
Barcelonina.
segu í un gran exit.
reGonstruceions amb les aspi- na rara equanimitat, en aquests Dimarts a la tarda
darrera hora el segiient telegrama:
temes de nervinsisme i d draEn la presentació hi prendran part
rariona
nac.inwalistea
que
exa"D:ari oficial d'avui publica el
Clot, carrer Meridià, 97, cobla Bardt principals e:c.:lenta de la ccmpanyia,
mina, cal receneixnr eta' eón ein ori e ntacid, compartia amh una cino.
Reía] decret. l'extracte del eual es el
l'obra es posará en escena amb tot
gran ras de consolidarle del exacta rionderari6 l'exercici sen- Badalona
aegfient: La significació de l'acte de
fit de la s e ;-a professió d'advoluxe i propietat.
prineipi. rapes:a el seu abad
la jura de la bandera quedara concreAvei, diumenge, al mata plaea de
primer. les transfarmariena ref. amh els esplais que li protada a considerar necio:cal el dia de la
Vila, Foment de la Sardana, cobla
territorials en la ereariO d'Es- porrionaren lee eere3 duee la
basta en que es fael la jura. e'bissara
La
Principal Barcelonina.
tals nous i en la modifearid nrineinalS afieinne artiatiquest
pavelln a tots ela edif ic i a de l'EsSant
Just Dosvern
d'altres; se g.nn: el plehiseit, la musica, 1, sobretcd, la pinDimana,
tat i a torea les Escotes, Universitats,
a la tarda, robla Barcetura.
tarta j ee nacionalista d'erigen
partera. fertaleses, vaixells de guerCom a jurista. ultra la seva lona.
ameri(ä.
aplicada
per
Franca:
ra i vaixells mercants amb abanderaAudieió de sardanes avui, dia 25ele criaos plebiscitaria d e l Trae- fustes% sei l'exereici diari de la
ritent espanyol. , A les places de guerta t de Pan; tercer: en lee cifra- prefessid d'advocat, tenia ami- de mane, a la tarda seta el següent
ra i també a les guaan:cions en hi
sulco d'adquisirid de riutarlania sadea e araetertstieues mentals programe: a tina mirada", 154rO;
kagi artilleria, en arriar-se la bandera.
"Transfermacions d'Zuropa"
per anexió reatifi- molt rarials. No ora denat rs les "L'ame t ller", Botey; "Tases de fes.
al toc d'orada. es fati una salva de
Assisti, divendres. a la se- cant e l sistema eläsair estatis- grane síntesis, einst, el eeafra• ta", Serra: "Llicorella", Carreta;
pi canenades i a tests els querters imgona conferencia del cicle or- la amb el eacinnalitarit quert: ri. c e ntava en rearear isi del text "Records d'Olot", Morera; "Lluny
fuediatament deaprés de resrnentat tec
ganitzat per la Lliga Regiona- el protec t orat narieralitar i amb
mitiancant l'estudi de de ma patria", bina, per la cobla
IR tropa guardarà un minnt d'immeBarcelona.
lista, una concurrencia tan ets n'enfiele erdenielm: i riaeua: la jurisartidancia, el criteri
litat i silenci en rnemiaria dele merla nornbrose s significada cera a la la nroter.cié, 4. le. enintries ar- ju.st ty ia. neta eiese ja a o senyziaNota.—Els atitennnibus grota ee
per la patria. dic a V. E. per si
ele
guata hi ha inserit "Barcelenaprimera.
re a rada en els Traelats dc pau. ca Etc Duran i ras Ce" la Mea
re ternos suficient ne arribes al sen
El conferenciant, l'ex-dirutat
Sant
Just Deseen!" (dalt la placa)
este ma
tof el ene rot-st
sertint de l'escota jurídica capoder l'esmentat diari oficial d'avui."
sic conduiran al lloc de la festa.
professor a la Universitat. La rrleeiri rio 1MS SneiP114 de Na- talana.
Josep 31. Trías de Des, deoen- ciera, per la proposició MurHospitalet
COM datara. prinIIIP
1
roliie. la seva anunciada confe- re c .
Dimarts, a la tarda, Esbart de Dancip alment a la pintura, re menrencia a base del tema "TransExpesa. tambe. la reperenseia eh a i niMarase entre ala nom- saires de Catalunya , ballets i sardade /a po 5 0ica iin ni •nali5t q al tres artistas, i va-anar rennint nes, cobla Cataldnia.
L'Alcalde ha ajortnt f ormacions d'Europa".
Començà dient:
man. eses a eaneesiiintris o• la una rica rolJeccie de tease. on
Examinar, .rcr be que sig.ui guerra; l'evolueie oolít ira el - An- Iti abunden ela Colem, Carlea,
la tornada
d'una manera esquemä;ica, les tanteara: la transformaciA dele Mir, ¿la weit', Es p rit. T 515 ,
11111.. S11 .
El senyor Alvarez de la Campa, transformaciens d'Europa, se- Domini . : rEetat Muro
fien, Vrs'ill, (aliene. Mallo!. Puig
havia de tornar avui ale Madrid,
ria, sens dubte, excessiu. Per ea: la irel e ssendartaia d'Eariptet Perturbe. Penaterra,
etc.
Entre
decidit ajornar el seta viatge.
Riza afegf que ea fixaria tant el narionalieme indi: l'exeres
Quaranta beses: Església de
/a colleecid figura lambe la
sial flirt; el-i(
sola en el principi que ha predel coleas", un' notable les Religioses Adorabrius. llosidit teta la preparació de la asease/flirtee juma sionismo: les
res d'expesicies A dos quarts
pau , i plasme en els acords in- refermea autonnmislas a Teintde neu del matt i a dos rala
ternacionals que han transfor- eis Trientitania: la !hita linde set del vespre,
mat el /min. Es el principi de colfstira da PAIr n en; lee reavin.
CAMISERIA
Cert de Maria: Avui es fa la
11 1
la Mime determinació dels ro- dicaciens a l'Asia, ensearartes
visita a Nostra Pena de d'Esbles. enuneiat en les notes di- ael
l'ameireele
trella,
a Santa Anna.
telehntem, 1 95 — re!, P514
plomäliques durant la guerra
Arriba glient que la pedalea
Adoracid neeturna: Teces del
en
la
declaració
solemnialment
reeinialitaria
en
rordrejnier11„ Portal da l'Angel, 2
Purtemim Cor da Maria.
de Wilson de 8 de gener de narienal da yeti a nrimer terVetlles en eufragi de les hni.
IIIET I TS 1 11 79 11 :1171
1918.
mo: 1 Un una strifeet de Pe.
mes del Purgatori: Toma de
Cuba pciI.. .. 12 Pts.
No ha me t al el principi de les velneld politice del truln
Maria Mere de les Animes.
áð
nacionalitats remira diplensh. atinen dentit 1 la pesield del
15ECVE.- . 1.4 Dletatent 5 . . rae
stal-seda.. 15 "
20I/S5Allt. - «nominan»
Ve, ni pretext polftle. per vel ir retienen/una, citant unas pa4
EXERCICIS ESPIRITUALS A
It p outique- . . .
(1711
ela tractats de peu. te resultat l'infles ele Menor/44e, i sisees
pullo ... 16 "
ARrt're. " 1-5 fisleleats
MAS DE COLOM (TABREGA)
de l'ere/ucid en lu P olítica in - eler•elone de Melenall telera
dr'Atlette e II PraltlIta*ir
VII
Rem rebut un programa-criternacional. El sentiment na- p l meeienalisme en la M'Unes
DOSTOYEVZIKT
Iteada de la estima i <Jarrete, tancional de tan vell cem els no- deis Eetate.
. stirtu,'Ies Prensa Lapa- bles, però intintiu fin al des»bits alta
da que eentermarh el St
?azulete". 111010a lea.
Le documenta d'aserrado',
euecie mere traquesta
Que,' mes. Ela dirlgiri el revevetllarrient polleo de les necio- d'En Tase de Des fon coronaetils
odre emalre) . . • . It'IS
rend P. Vallot,
italitata oprimidos itas dure. da t'ab aras aplaudiataate.
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'ATALLÍNY.
Enes AL coma watczu,
Dilluns proppassat se celebra, al quilbmetre e del Cape
d'Urgen, termo. de Collfret, la
inauguració d'una fondada de
200 metros de ilargaria; per salvar aixt els esllavissaments de
ternes que obligaren a la Companyia a una tasca diaria per
evitar la destrueei6 de les Vores i el sal dei canal. Aerietiren
a la cerimenia, me representació de la Jukta de Creve.rn de 'la
Societat, els senyere ¡resalen:,
i director, En Joma. Malultr. r i
Viladot, i En Liude Ferrar B u squets, airé com esis senyors
George R. Smillherv, primer director adjuet, En ßebael iä Martí Pujol, En Frederic Gasee, yo_
'cale, 1 reaginaer de la Companyia, director de les tehree. senyor Carles Valtaarta Fabra.
La Junta de Govern havia
ennvidat prèviament a lesmerstal; acta el Sindicet Gentiral de
Rece de l'Urgen, que hi va acudir en ple format pele sets:roes
director En Remen Fnlip (laeia; 'sots -direkter, En Erancese I g lesias; voc,a15. En Samuel Mestres. En Tomän Nart i
En Jeroni Bonell. amb el secretar/ En Romä Sol i l'enginyer
En Francese Mir i Garriga.
Reunits tots els convidats en
el lloc indicat per a la inaugiarael6 de l'abra, el senyor Useter de Vilves, 114. Francesc
Sanity Romanich, la bene.i amb
les formalitats de consuatud. i
de seguida els reunife visitaren les obres , rec.errent la part
de túnel que te una longitud
de 00 metros, amb ser-rió capee
per deixar pas a 33 metres etl-'
hice d'aigua per segon i podent
donar - se prrfecte rompl r de la
importància dels enliacaments
del túnel amh la ,zart antien.
pan d'obra que ha catead exerular en rls 31) diea que ha dura!, aproximadament, el !ancament de lee aigaes. i de /a qual
hom pot formar-se'n i dea sabent que el movirr a nt de terres ha aconse g uit la sifra
3. 0 n 1) metres cúbica, i
de fitbrira la do 4.0 0ó inetres
de revestiment de forrnigó arnb
ciment Asland. d'espesser variable entre 10 i lO cms . , meitat
armat i meitnt en macee, ultra
haver-se construit un intir de
forte-tirad iarrnet etta tó metres
longitud amb cimentarla 'important en el llar mes compromAs d'aquell tres de rana!.
La impressió que l'obra era
conjunt va produir als eonvidata fou exeellent, elegiant iota
la tasca realitzada pel personal de la Sa...ietat.
Arte segult, el senyor president, voltat elds senyars d.•
al Punta i Sindica!, i pre s eaclant-ho nombri,%s raahlir vingut
dels pobles de la vora, t r eneä el
mur provisional d e rajeta qu.
...ontenia les aigçies i agunarea
entraren al túnel que sitianenraya.
Per. deepres es van rettr'c al
menjador de la casa que el senyor pres i dent te rff,. ' . 74 al
lloc indica!. cerasamd‘ asen
Prixera", hita ek convida's.
bervin!-s e sm roplenolit hanquet.
En destaner-5 r el xameenv,
el ornene alee:que^ i Oadot
prenuneilt un discurs ten t ressaltar que era aqueita la primera renda auto es relinien orar
a queletem tan asistir i Peaitin
en he de l'Urge cene era la
inaugurecie del túnel ene salarie efeetuar feiri enea moments:
qu e la Junta dol rsial seurpre
havia mirat i c.aj44, ame prefer>nra de selvaruarelar el! esmentatbs intrreers, reedito-re
obres de grite reiet, mar reneauctr del Crwill, la nava
presa i altres tsieel i treballa
que palmere el eaerifiei fet
tet imem p it per l• arg rietat: que
el casal verifshl o ment resfau,
ra s el rebria el , reir regarla al
feral . ele la reseree.aii ruottfaalm malee, qua ei ee alampas
fe' (*.b re g a al rPa en quk. • arah it l'abra: qua era de justicia
• dediear un far rera ale barreta
illeetres eue tant ?Aren per al
Canal i emir a l'Urgen. roes 0/9
eenyore Viladet. Careirnel. Puig.
ferrar. Maluquer. i
aria tres. •eablet el entiese Malafuer Vilal. el 5411 discurs
brindan ,. p o l Siaditat el. rete
per P ea dignieeineeit persones
e ne el etsmeosea; re? la rrsepm_
rifa( de !Traen, per les auteritata i partieulmre allt pre.ersta
i finalment pele tArnics i obrers
a rearere dala ellA113, mental i
material , era deguda l'obra
:renguee«.
'Drapees,, mi -diresetee del Sindient. emires- Felip , s'aixtieft per
;manifestar la sa y a eatiafarrie
amarle en militad era aquella
la n'amera Teralia en que es reuntan tan cordialment les diles
*titi l ee. tan interraeades tete.
duce en la pres p eriat pele
iralla b l e : que alth asettemreva
une onermaner de relseions en
W de tete; que aprefitava
:muelle' /re g ia per erair lea
ateneionaque havielt Wat diepensades al Siedleat i ele ob.,
esianio de eini aren Aislo( fe; eme
el pida regable estimarle malt
cine fos ceeeible , la conetrurciA
del sub-canal Per a reos de la
part baila de l'Urge), 1 atzl dur
a ta part ilta teta Vaina Qual

avui corre pel Canal; queehaii,
na d'abendre en el que fea paa4

siblr al que havia exposat en eh

seu informe l'enginyer senyon-•.
Bovés; que res del que deis

s'havia de considerar la mis
tita molastia per a la Gotea.- •
tipa, eis treballs i e sforeos de,
ia, qual per al be del pida re.,
concilia, 1 acaba el seu 'parla.
ment brindant per la Junta del
Canal, ami palo regable, per teta
els que havien assiatit a la
irlauguraeid, i melt esp ecialment per la senyera esposa del
pressident, senyt4 Maluquer
Viledet, a1/1 present, i pel Rd.
Rector ele Vilves, que havia beneit l'ebra.
Tant aquest discurs com el
del serryer president de la'Junta foren aplandidiSsims.
Serien les caletre de la tarda
quin ele sanyors del Sincficat t
de la. Junta abandenaren aque..

Ila casa i es dirigiren en barquee Del Canal fins a la. fabrica
que en el quilemetre 10 temen
establerta els seniors Peritas 1
Illitzede. de Barce gona, visitant.
la detingudament acompanyaht
del director, senyor Pral. docant-se deepres per acabada tata
intereesant ereursiö.
El dia, que fou un dels miflore de ta, temperada, .va con-,
tribuir a qUe la `festaaresultés
teas agradable.
LLEYDA
•••
Noticies diverses
En aquesta ciutat i pobles de la
Malla s'eatà celebrant a les esglé-.
ales rogatives per obtenir de la Divina prnvidencia el benefici de la
Muja, nue tanta falta fa a les terres d'aquesta comarca.
— Al casal de l'Orfeó Lleyda el
Grup Excuraionista Lleydatä celebris ur.a bella inda la diada de Sant
Josep.
Tal com estava anunciat, a la tarda hi llagué sardanes, executades
per la reputadelorquestra "Lleydarana", que fou un exit, ja que el
local estava aaleuissira, veient-se
nenalerosea radiante, deadansaires.
A la Mí t'oren pesades 'en escena per joyel de l'estnentat "Grup"
diversea obretea cemigues catalanes,
entre catea el rainet d'En Ferrer i
Colina ttiulat "A la prevenció";
la cemedia d'En Martí i Rodés
"Curridos" i la comedia d'En Pana
Calan "La c.5112 dels esguerrats.
— El tila 31 del corrent ha estat aetienyalat roerla Direcciä general d'Obres pablignes p er celebrar
la subhasta de les obres del pcnt
d'Aliaríais sobare el Noguera-Ribagereasia a la carretera de Tamarit
a Balaguer.
— 14a estat 'jubilat per edat Ea
Ran Caiet, T'acaree de Pobla de
Segur.
Ha estar admesa la renúncia presentada per Na Maria F-0071- del
eirree de mestresaa de l'esecla d'Alba, amb pèrdua d e . tots els drets
adquirits.
— La guirdia urbana continua
l'activa canpanya empresa ja ta
bastant trampa perseguint els venedore que re"n ' ert el pes.
— irte comuniquen de Tremp
que ue pres aue ea trobava detingut pel deliete d"nernicidi s'ha escapar.
— t.:Ajuma/mera: d'Arteaa de Segre isa acordar conatruir un grup escolar a pele tests eta avenees. moderas.

TARRAGONA
Noticies diverses
L'Ajuntament, en sessió extraordinaria. ha aprovat per unanimitat
eles dietiimens de la Comissió de
Governació i Higiene, informant

favorahlerernt les Matar:ejes preseatildes per la 5. A. Gatell. de Barcelena, la cual es cempreernet a realistar ele aerveia ele neteja pública
i a downeili i l'extracció de letrines
¿'aquesta cimat, aegens els plecs de

condicione aprovades.,
— Al Chilena Mundial se celebrarä el die 4 d'abril vinent un
gran festival a benefici de l'Asociació de la Trenaaa local.
— El dia :25 del que sorn, festa
de l'Anuaciacia de la Verge, el cardenal-arquebiabe administrara, el
S'eral:tris: de la Collar:nació a la
capelbe parroquial del Santissim, de
la nearra Catedral. Hera, les orne'

del metí.

Acompanyades de lee distingides proiessores senyeretes Ateneo i Comes han efectuar una exeurcii pare Sama (Cambrils) lea
alurnnea del tercer any d'aquesta
Escala Normal de Meetreesem.
— Maleara nit debutará al Coa
'lava Mundial la cempanyia de melodrantes que dirigeixen En Miguel

Rojas i N'Adelina Capare, posant°e en escena la 'amansa obra "El
Sol de la Hurritaitat", en cinc actea i 13 quadres,
SANT FELIU DE GUIXOLS
L'aigua per ab
L'Ajuntament
vaixella
Altres noves
amen civil la declaracie, d'utilitat peL'Ajume:are:u ha sollicitat del Go-

bliea l'ecupseM de les finques afectades pet prejecte de modificació
i rasant del carrer de Tetuan, Ph•
ces del Rus i Saat Pere, i part del
cartee de la Riera cona necessàries
per a la dita modificacid. Pedra
clamar-se dintre el termini de te
dios contra la declaració d'utditae
pública de Ibbra menenteda, Per6
de cap maneta nata la ama
Ist,

ir

A HM MANCOMUNITÄT
IR VA ACABAR L'ASSEMBLEA. EL SENYOR TOUS VA FER-NE EL PROS: —L'ALTRA MANCOMUNITAT DIGUE — VA PUBLICAR "L'OBRA
ALITZADA"; NOSALTRES HEM DE PUBLICAR "L'OBRA PER REALITZAR'!, PERO SERAN EIS NOSTRES FILLS ELS QUE LA FARAN
rcera 1 filma sessló de
Vissemblea
• un quart de cinc entren
diputats. El marque de
planeo s'asseu a la presidenazafa amb la seva mä enanda la campaneta. l'agita
¿celara oberta la sessió.
FERROCARRIL DE LLENDA
A FRAGA
Continua la discussid de les
i ciatives dels senyors dipute.
El secretari Ilegeix el dictara referent a la proposició
le senyors Trabal, Hernänd'altres. demanant que la
ncnmunitat gentioni del Di ein i militar fine a aconseir-ho l'anunci de concurs per
In construcchl del fernere mil
ranciad de Lleyda a Fraga;
s'autoritzi al Cense)) perne e nt per conciarrer al conrs quan es publiqui, (Innata
tnicrinament les instruccions
e ealguin a a sercid de feruirnils perqua tinguin reellesl'assumpt e en el moment
i que es renrgenitzi
eta que ja existia amh aquest
• presidida pel president de la
:putaeid de Lleyda i formada
b dos diputats delegats
In Mancomunitat, dos repretilinte 4e /a DIputarld
I ,cda i els alcaldes dele po!P e. i n ; erefsate en la constrii.•4 riel ferrocarril. continuant
trehalls burocräties de la
.zirsifiria de la Junta a Arree
,a l'oficial de la Diputació de
invda. En Josep alonzon.
El dictamen os favorable a
ernposirieS.
El eenyor Traba l la defensa.
vtaiea utilitat d'aquest ter_
dInrril. T'orlara que l'Anica dileultat de la linia ds la coasrecrió d'un p oni sobre el See,
Ae e eenore que l'explotaci4
d'agnest ferrncarril beneficiaria
sconómicament la Maneorrinnila!.
Dita que la política que es
In a la alanromunitat havia
imp e dit la construcció d'aquest
arocarril.
El cons,nlier de Ferrocarril!,
myor Liosas, explica que la
iva Mancomunitat ha trobat
nmpletament estudiats els pro'entes de quatre ferrocarrils,
dele quals és el de Lleyde
a Fraga.
El Cense!! acial! ainh entu
slisme la realització d'aquest
prejecte.
El senyor Hormändez Penen
Is triste situarió dd la provineh drn nayda, maneada de cemunicacions. Diu que ha rehnt
/5 visita de nembrnees e0mis.0, :19 dele robles efertats per
la millora que es discuteix. AsinhPntn que la Mancismunitat
porte drspesades 17.500 pes tics nennés per la tramitad'aquest projecte entrebant pele obstacles d'redrin buerätic. que ara ee'ran vençuts
gea dei Directori.
Aixh demostra. que si no es
estruja no era per culpa de
antiga Mancomunitat, per?'
ninenl no treu aquesta ronce-

i el senyor Botaron es torna
intensament yermen.
Anuncia que els ferrocarrils
de Reus-elontrnig i de TärregeBalaguer es pesaran a eubhasta immediatament, aixt que s'a
consegueixi la reforma de la
Llei de, Ferrocarrils eeeundaris, per al que vol que l'Aesemblea ratifiqui la instäncia que
en aquest. sentil el Consell permanent ha d'elevar al Director-e
El marques de Marisma° consulta a l'Aesernblea ei acorde
el que proveo' cl eenyer Sala.
El senvor 'Vous recorda que
demarMcla

paraula fa

O5-

rksserriblea aprova .a ea de
sonyer Sala.

El senyor Tous parla finalmelle Promet d'entrar des d'aquest moment. a la eategoria
dele diputat e que cenen (alguns dele elludits s'hi fixen
mol!i i que nn tornar/1 e parlar
fine que li mani el Director i.
El senyer Sala, una mira desenneertat per la fina ironia
diputa/ arenes. Ii diu que equeet,
metí ha pedal per telettan amb
el cap del Direetnri. el qual 11
ha promès estudiar amh amnr
als problemes de la Vall d'Aran.
El senvor Tour • !triplica que
se li perrInni el seu anterior
moviment impulsin.
S'ripasa ale projectes (Pelotee
que sollieiten els diputats, perquä n'hi ha (l'entre que en
Topen t'Os ur gents. Per a fique:eles obres, nbsnlutament inri:SP e n 3. ahl e s. cal trelear ele diere
rtn es tenme cal

INIKI"j11

El senyor Sala explica que la
•Mancomunitat no pot acudir. a
tot fins que s'hagi aclarit la situació eremórnica de la corporació. Cal que la Mancemunital estigui — i no parla pel
senyor Taus — per damunt deis
interessos particulars de pobile
i de comarca. Amb el criteri es/re? (pan alguns diputa/e han
suetentat es va a ranorreament
de la Mancomunitat.
Ilepeteix que rel modificar la
Ilei de ferrocarrils secundarle.
Tambe torne a dir que quart
ell era a la Dipulaci e de Barcelona, ;muerda coliporaeiö era
honre i RIMA de 'lee

'

LA DESESPERACIO DE LA
VALL D'APiAN
El 'enyor Tous ved dir nontés dues paraules. Ln té prau
per fer el preces dc l'Assembine. Afirma que és desconhortador l'espeetaele que s'eetä donant. —L'anterior Meneemunitat — diu — va n'Aliene el lli
bre "L'obra realitzada"; nosaltres-nliaurfem de publicar un
altre "L'obra a realitzar", però
p e rque la facin els nostres
filie.
El marqués ?M'aneo ddna per sufielentraent discutida
la proposició.

Drmana l'adhesi6 de l'Assra'alea a la soluriai prnacisada
al Directori c,-.nsmi reir- EL DESCONHORT DE LA VITICULTURA
sinnent, Proposa ele neme d'une
quants diputats per integrar-la.
Es Il e rreix el dictamen
F.I senyor Alegre ne vol nonsnmt cale passi cona a meció
a r-e s a la melera que es siellial Conse/I una propoeici6 del
ree. perh tem qre reporti
d'u« &entrecana, prepeeant
9: rnm ha de doque se sollicite Directori
nen beneficie, ell estarà encan- que faci complir energieament
ta! que es crenstruelxi.
la Hei de vine; que es MediflEspera que el Directori de- qui en 'el que calgui la Ilei d'al_
leciarä a la alanentrumitat el enho:s i que se solliciti la' createamfenic ele 13areeleina, i cid del ministeri d'Agricultura,
loe aquest servei donarà bene - segregent-lo del (be Furnerit.
tris.
E) senyer Sentacena defenEl senyor Bofarull, de le pro- sa la prinpnsirió. Si el problema
Simia de Tarragona, ved que deis alcniirde ne s'ha reselt mai
+baile que armes/ frrenearril es és perquè gevernaven les oliteastruelxi el de Itrue-Mientgierquies.
de. Que els diputa!. de LlevNra ern consideró, perb, fill
a "e'enearinyin" ami, el Sell del Directori, com va dir el
merques de Mariana, que pren
ferreearrill ho troba mnit
rrm encantat que Pes!udiin ele diputats. Orlen un Govern,
121, 1 com vulguin, però si es sigui el que sigui, erida un einsar ta dr donar pessetes, aht... tedit a un lloe, aquest ciutarlä
acceptar-lo.
Priv. -tre ard que' eriguin per a
ate psi negat.sr
11 ranetruccid del ferrocarril
remen!.
V senyor Traba l regracia els
E t iliarquee e
eeeell e rs que han aeollit el
din que les paraul e s de la preprrejeete.
El senyor Sala vol que es mo- sidència no les pot interpretar
airad el preeident.
'ifiqui la llei ele ferrorarrils
Explica que el/ CO ha volgut
'andaris. perqué sine la
Xer e omunitat no piel construir- coaceionar ningú.
—Les meres perennes no les
. En aquest sentit ß'ha dirimaree al general "rime de Fli- pare interpretar mes que jo dir
teix—repeteix, encentar, de
"era.
g ú no el pot entendre.,
Torna a fer l'eles! de la se- que nin
Jo no m'asseuria aquí si es
actuació parlamentäría d'ae n tractant els intere fa le anys, quan va defenear ematinuav
ressos agrirolee com atiene-suhvenei6 de l'Estat ale (m- declara
el senyor Sentaoana.
alas velnals de la Diputació de'
El marques de Marinnne diu
karreinna.
yas paraules chalen al
Elegía el sal del a poyar Bo- que les tsad'algui
p diputat de ve..
propbai
Intereses
ele
?di defensant
proposar la dilato:ductil de la
ter
TarragOga...,
Ja proveed* de
•

Mancomunitat, 1 que 'alxte no
ho podia admetre.
El eenyor Santaoa na afirma
que ell representa la vitieultutura o que no represepta res,
i que ha de defensarela.
El conseller d'agricultura,
senyor Sorra, afirma qué el
Coneee acellträ lote els intercedes de l'Agricultura.
Perla de la finca de Caldee
de Montbui, i diu que actualment no respon al fi per al qual
ha estat adquirida.
Es refereix a l'oficialitat deis
Mole de l'Escola d'Agricultura, eonfessant que l'èxit no ha
acompanyat la gestió de la nava Mancomunitat.
Explica els propòsits agrierales de la nova Mancomunitat.
Finalment, comenta Ileugerarnent la preposició del senyor
Santacana.
El senyor Santaoana felicita
ei conseller sevor Serra. Diu
que si la Mancomunitat defensa el credit, agricola, l'esperit
de la Mancomunitat arribaría
ls prbles mes apartats de Cathlunya. Snste la creació del ministeri d'Agricultura.
EL SENYOR X.0111.11'1, QUE
ES DE LA PROVINCIA DE
LLEYDA
El eenyer Xammar voldria
que l'Escola d'Agricultura es
traellades a Lleyda, verquee a
Dereeliena ee un perill per ala
cede que hi venen a estudiar i
una elespeea gresca per ab pares quo els hi envíen. Tambe
civil' que si la Mancomunitat
vel fer un peneinnat experimental agrícola. lambe hauria
de fer-lei a la sera provincia i
rin a Caldee der Monthui, mi no
hi ha mes que aigdes bullentes
i pedres dures. °tercia de paseada finques ert borles condicione.
El eenyor Serra oféreil. d'atendre'l.
El senyor Xammar combat
els cursets predice d'Agrieultura que edite la Mancomunirae perque ell va aesietir a un
i ne, va entendre res, i aquest
cop no anuileix les pedres dures de Caldes de Montbui.
El senyor Serra li diu que
,leu esser un cas excepcional.
Ell, en el tenlos que ts s ponent
d'Agricultura. ha pogut conaprever la competencia dele professors i del director de l'Escola
d'Agricultura.
UNA ALMOINA PER A UN
HOSPITAL
El senyor Cortada defensa
una preposició dernanant qua
la 31andemunitat inelogui en
ele cene preseuposto.e anuals
la quenlitat de 500 pessetes en
Nene-opte de enhvenció a un hospital de Trena/e
El dictamen de la Cornissió
aconsella que passi al Consell
com amocie.
El senyor Tous estima que
seria i nciirn, tira Paesernblea no
ennerdir sine 300 pessetes a en
&mena 500.
ce+aeidí beuelareneen
senyor Martí i cl senyor Alegro
premel e n defenear la subven-

ció en el Conecte
El senyor Cortada dóna les
grädes.
EL RETIR OBRER
Es llegeix el dictamen sobre
una preposició del senyor
Menteeny sobre el retir obrer,
expesant les causes que, se-1
gens ele infludixen en el resultat negetiu que la Hei es propost d'assolir, i eernanent que
el Censen permanent vegi si es
possible dc recaptar per la
Mancomunitat el privilegi concedit a les caixes collaboradores regionals.
El dictamen preposa que
passi al Cerieell cene e meció.
El marquee de caberles de.
tensa la propricicid en rimen del
51'11 tintine, i diu al Censen que
tingui en tiemple, en estudiar
aqueet preblema, qua la Calca
de Pensiens, en extendre la seva activitat ai retir nbrer, e'extrantni t a en les seres funeiens
invadint les (Peltres orzareisrelee.

El senyer Bolarull creu que
la 31ancernunitat no podría intervenir eficaernent en aquest
asseurripte
El senyor Hernändox, delegat
a la Cotiza cellaborudera regional, ofereix de tenir en cornete
l PS manifestacions del marques
de Cabales.
Interven en diferente diputat s.
El senyor Prats s'aixeea, i
com que la- seva barba rema
b 'agiti, sespite* que està par-.
/ant. El "mayor Prats belluga
els bracea ce m les aletee d'un
fiera!, Al que demostra que posa tot l'ardor en el sau parlarrieni, Pal denté., es impoisible
de saber ei ~bit la pinealcié, si Id defensa o ei recita una
pote.

—

Contleues latera* d'A..
tate I de oler, acaba ideen.
nint el senyer Mala. Ataelyais
la pesicid del Censen respecte
d'aquests assumptes. Geinaide.o
ra trandeendents) la prepesioid.
Vol que alguna diputat,
aprenguin (a (lid do ceses que,
els ama, incitant-ins a qué es
desprenguin del seu esperit loealista. Creu que del retir obter
a Catalunya ha (Vencen

xpesa a 'Assem ea els
satis emplee coneixements sodale, malt maesa emplee per
es columnas.
cabra en a

A arma que tot el club u estä pie de justicia i de gentil,
comal. El Cense/I aeull amb
gran sirepatia la prspesiet6
tensada pel marques de Ceba.
neei diu (bis) que en fer -s&
clirrec In Mancomunitat del retir abren, no afectaría a la se.i
hirania de I'Emtat i la integri
-ta
de la pàtria.
Respon deis sens companys

de Consell, i fa examen de
consciencia. Despres d'haver
fel aquest indispensable acto
eepirituel, acaba de parlar.
El eenyor Armengol tambd
le les seves idees precies sobre
aquest assumple, i les exposa.
El senyor Prats pronuncia
unes paraules entusiastes
afirma que .el senyor Sala Os el
primer borne que s'ha ocupat
de veres dele problemes obrera.
le. 'Or
14
5aluda •

TRES MOCIONS AL CONSELL
Pasea al Consell una meció
del senyor Fonseró, proposant
a la Mancomunitat que la tinta
telefónica que avui arriba fina
a Sola, sigui perllongada fins
a Rialp.
El Consell també es fa rärree
d'una mocee del senyor Llannon demanant un auxili per a
la portada d'aigua al municipi
de Ballester.
El senyor Llangort la de!enea.
Es llegeix una nitre meció
del doctor Menaeho demanant,
una subvenció de 2,000 pesselee a Elloepital del Sagrat Cor.
UNA AGRADABLE "CAUSERTE •
S'han acabat les mociona i
les proposicions. Sha esgotat
l'ordre del dia. Les tasques de
l'Assemblea són finides. Pera
els discursos, ai!, no elan acabat pas.
quan el senyor Parda co.
menea d'explicar la seva interessant histbria política, aliä a
l'estimada Terrassa del senyor
Sala, un rnovirnent dimpacienecia s'inicia a la tribuna de la
premsa.

De moment no sabem qui
Parla- Ele tres Nutras disposate
en filera al mig (le la sala ene
tapan l'orador. Pere el senyor
Pares és massa brillant per delcar-Ser ofuscar, ni qua sigui per
un Ilum de triple magnitud, i al
cepdavall l'eral del seu cap una
mica allargassat en forma de
pera a pelo guarro cabells receIlits enclavan', sobre el front, va
apareixer, brillan.t. radiant, escampant llum, Ilum. num, molla meedlurn que les tres
reo del eató plegades.
Deepree del eenyor Pare3
perla el emnyor Bassols. Parla.
11 nona dele pebres de
i parla. parla, parla... Despee s ternarä a parlar, i mes
tamal hi tornarla eneara. Sedosament. el ernyer Bassols s'ha
destapat a darrera hora.
EI eenyor Alegre din que la
Manremunite t deetina 2.492.000
pessetes a les diferente atencintes de la provincia de Girona. Ho fa remarcar per °entes-.
atar al eeeyer Ferrer, que a 'Peltre eoseie va dir que la Man'comunitat era nociva per a la
sera provincia.
Per ri el senyor Ferrer no ea
paf sentir perepie no ha vingut
avui a l'A g eemblaa . Ne bi fa ros.
El senyor Baseele 3f qua hl es i
er de la crea-inda de Giren!),
lambe. I parla PR nem prnpi
en nem del senyer Ferrer, i en
nem de la provfnria ele tete dos,
1 continua perleat, fins que el
saryor lela romsneß de fer leInri de la haeofitenele

•

YERN DEL
ELS ESCRIPTORS CASTELLANS HAN DIRIGIT UN MISSATGE AL D
TORI DOLENT-SE DE LES DISPOSICIONS QUE HAN ESTAT PRESES
BRE L'US DE LA LLENGUA CATALANA
LA SALA SEGONA DEL TRIBUNAL SUPREM HA DICTAT AUIE DE PRO?
CESSAMENT CONTRA DIVERSOS EX-DIPUTATS 1 EX-SENADORS
•
ferir els antecedente del crim comes
Y nosotros no podemos tamEls escriptors castellans per poco
olvidar que de Cataluea a ratri de resgiésia de Sant Gente han
la Ilengua catalana
hemos recibido altisimas prue- clit que l'agressor, Gomal Codina
Els escriptors castellans flan
trames al Direetori el següent
missatge, que deixem en la seva
!lengua original:
"Excmo. t.s r . Presidente del

Directeri Militar:
. Los abajo firmantes, escritores en lengua castellana, que
sentimes profundamente los
merecimientos históricos de
nuestro idioma y que apreciamos en tecle su valor como insuperable vehículo para la difusión del pensamiento a travee
del mundo civilizado, nos dirigimos respetuosamente a V. E.
para expresarle nuestro sentir
ton ocasión de las medidas de
gobierno que por razones politicae se han tomado acerca del
aso de la lengua catalana.
Es el idioma la expresión mäs
Intima y característica de la espirittialidad de un pueblo, y
nosotros, anle el temor de que
esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del
pueblo cetalän, breando para la
futuro un abismo de rencores
imposible de salvar, queremos,
con un gesto fraternal, ofrecer
a los escritores de Cataluña la
seguridad de nuestra admiracidra y de nuestro respeto para
el idioma hermano.
El eimple hecho biológico de
la existencia duna lengua, obra
adrnireb/e de la naturaleza v do
. la cultura humana, es algo
siempre acreedor al respeto y a
!la sin...palia de todos los espiretus cultivados.
Nosotros debemes ademäs
pensar que las glorias de Cataluña con glorias españolas y
que los Mulos históricos mías
'altos que podemos presentar
para ser considerados denlo potencia inediterranea, se loe debemos, en gran parte, al pueblo catalän, que hizo de la Bar-.
celona medieval un emporio do
riqueza capaz de competir ccai
las repilblicas italianas. que
creó una cultura admirable, qua'
supn dar leyes de mar y cuya
lengua inmortal resonó entre el
fragor de las batal l as ante las
ruinas segradas del Partenon y
g imió pera que en ella hablara
nper vez primera la filosofia nacional por boca de Rana-urdo
Lulio y fuesen cantadas las °fume:mes místicas del amor hue
roano Pn los verso! imperecederos <In Mides March.
El renacer de las lirereturaer
regional e s, que se produce cocar
una de /am conereliendas de la;
ideolnefít rerneet ira. hizo florecer en Cataluña una literatura
a le que pertrneren autores como Verdarmer y Manual!, que
son primeras figuras de la literatura española del siglo XIX.
eemweeeeeweemmeammeemeeeeemesemeneeMeal•

assegura que la aova Maneomunifat nn te res amaelat, i que
te la eergon y a d'ensenyar-ho
tel. Vol eeneixer la nieta de
personal de la case. 5011e, etc.
El berli de VIver 110 la hi pot
oferir /leerme encara no ha pague eetablir-la.
El eenynr Cortada denuncia
que la recaptadd del contingent provincial es fa d'una ma-

bas de cornprensi6 y cariño,
hasta el punto de que un insigne patriota catalän amante fervoroso de la tradiclea española,
el gran efilä y Fontanals, abrió
oon llave de oro el obscuro arcano de las manifestaciones artísticas màe genuinas y careeterIsticae del pueblo castellano.
Creemos cumplir un deber de
patriotismo eiciendole a Cataluña que las glorias de su idioma viven perennes en la admiración de todos nosotros y que
seran eternas mientras exista
en España el culto del amor
desinteresado a la hellea.
Firmantes: Pedro Sairy nodrIguez, Gernez d71 Saquero, A.
Bonilla y San 3fartln, Angel
Ossorio. Gregorio elerailon, Tomàs Borres:, Jaime Torrubiano.
Alvaro de Albornoz, Augusto
Barcia, Concha Espinosa, V.
García Marte Luis de Zulueta.
El conde de Vallellano, M. Herrero Gemalt,, Potro de Rópiale,
Joaquin Brida. Llitis Jimdnez,
Astas. Félix Laa . --azo, Fabian
dal, León de las Casas, Lluis
Ruiz Contreras, Gabriel Madera,
A. Berrera, A. Gonzele Blanco,
Jnee Toral. Fernando de los
Rica, Luis Peinme. Azerin, M.
Pedroeo, Luis Bello, Francisco
Rodrignez Manuel Bueno, Antonio Zoznye, Gómez de la Serne, Antonio Espina, Meleher
Fernändez Almagro, Luis de
Tapia. Juan (le la Encina, Ribera Parater Pitalutra, Amasarais
Carlos Frei-tain .Jacinto Grasa,
va..lose Canalejae, T. Elorrieta,
Eduardo Ortega y Gasset, Juan
Girixe, Leopoldo Bejarano.
P1Processaments d'e x-diputats

va vigilat per la polkia, advertida de,
les seres intencions per la familia de .

la victima, la qual cosa, d'esser certa
podria implicar un arree per a rautoritat, suposant-la imprevisora i
rnt, la Direcció general de Seguretat crea necessari desvankixer zote;
sospita, assegurant que mai se la reclama per impedir que ragressar
la senyoreta Purificació González realitzés els sena sinzstres propòsits,
que ignorant-ho en absolut aquest cec0v no li era possible que disposés del
servei al mal u refereix la veme
Indubtablement ha originat .aquest
error la intervenció d'un titulat
cia particular que, irgan; altres
riádics, ha drclarat davant del ¡uva
que ins • rueix la causa."

L'arcalde de Barcelona •
Madrid, 22. — En l'exprés bu%
sortit cap a Barcelona Ealcaldee
d'aquella ciutat, senyor Alvarez de la Campa.

•
El contingut de la "Gaceta", r

ELS PRESSUPOSTOS 3fUNICIa
PALS EN LA PART DE L'IM -4
POST DE CONSUMS
Madrid, 22. — La "Gaceta'''',
publica, entre altres disposi-•
cions:
Reial decret de la Presidíany
cia. autoritzant l'Ajuntamend
de Terrassa per a l'exempcid
amb caräcter ordinari de l'ade
bitri cobre el consum de lea
carne fresques i sallades.
Un altre autoritzant -al
nisten i de Finances per adquiy
rin mitjançant concurs un el
ml s edificis, sempre que pu-I
.eurin esser una sola finca. amb
1 fi d'installar les oficinas del
:la Delegació de Finances da¡
ex-senadors
rrelona.
Un altre nomenant dele gat de
Madrid, 22.—La Sala segona del
Finances de Girona a/ senyor,
T ribunal Suprem ha dictat aute de
Manuel Caballero Perez, cap dell
processament contra els ex-diputats
negociat de 'erimere elesee dell
i ex-senadors següents:
Senyor Fanjul, per atemptat a rau- cris general deAdmin'stració
la Finanea priblic., i interven-7
toritat.
tor de Finances de la 'provInSenyor Díaz Alvarez, per falsedat
i estafa.
Senyor del Moral (Jeroni).
Senyor Iglesias (Pau).
Senyor Domingo (Marceli).
Senyor Luca de Tena, per injüries.

VISITES AL PRESIDENT
DEL DIRECTORI
Madrid, 22.—E1 president del Directori ha despatxat aquest matí al
ministeri de la Guerra amb els soissecretaris d'Estat i Hisenda.
Despris ha rebut les visites de l'alcalde de Barcelona i del general Riquelme.
Aquesta tarda rebrà en audiencia,
entibé al ministeri de la Guerra, els
senyors Delgado Barreto i
va, i la senyoreta Clara Mir, corresponsal del "Giornale de Italia".
Avui no celebraría reunió el Directori.
LA TASCA DEL DIRECTORI
Madrid, 22.—E1 president del Directori ha estat tota la tarda al seu
despatx oficial del ministeri de la
Guerra. Per aquesta causa el Directori no ha celebrat la seva habitual
reunió.

cfaced:e.4,7). ;;r1• 7e . dirtant d'eposi-

done encareirades a posar en
relació la -p rórrega dels prosearrimeles deis A/tontamente arde
la enumere dele respretius
nit;pis en quant a l'impost de
me s uras, ale! roas per ficar >si
rnrmes a les quals s'hauran
clii subjectar eI Aiuntamentsi
en l'exempció del dit impoit
tenor de les disposicions,
R. D. del 8 de.1 corrent aproval
• '• r Eslatut municipal.
rae nitre fiel Treball
va al repartiment ertraordinay
mi del 50 per cenit determinat en:

l'artlele 33 de la hei de Case%‘
Penates.
DEMANANT INDULTS
Madrid, 22.—Ha estat presentada;
al D:rectori una instäncia signada i
'per l'alcalde, el rector i els 200 veins;
de San Fernando de Henares demanant l'indult de quatre veles de lai
localitat que fa onze anys es ba-:
rallaren i ara, després de tant da

temps, se'ls ha condemnat a sis me:
sos de pres6 correccional.
4
LA FALSIFICLe-keCTIA0 DE XACCI-i

REUNIO DEL CONSELL
FERROVIARI
Madrid. 22.—La "Gaceta" publicai
Madrid, 22. Sofa la presj_.'
la resolució caiguda en la insancial
ciencia del senyor Machimbar- de l'Associació de Fabricants
nera anormal.
de xaConsell SuEl senyor Hernänder Ii ofe- nena s'ha reunit el
'colata d'Espanya, solbeitant
siperior de Ferroearrils, que ha gui derogada la miar ordre que
reix de nerrealitzar-la.
del dia,
continuat la discuseiä de la 25 de febrer de mal 0 que es de;
FINAL DE L'ASSEMBLEA
Base setena, acceptant-se, enEl senyor Sala pregunta si tro alinee esmenes de redacció clan i mie no és obligatòria la con:.
signació de la fórmula de fabricació
que
no vol parlar ningii. Con/
deis usuarie, una de referent a en les cobertes de la xacolata.
ningti vol dir res, parla ell.
la provisió de vacante que s'esEn virtut d'aquesta resolució ,es
Iterada els eeeembleistee, devinguin al Coneell despres dq
disposa que s'exigeixi la publicad&
el presiden!, /la premsa, els fun- la seva primera constitució.
completa era l'etiqueta de la cobere
ciefteris i els regule:rafe. (Al
En traetar del parägref reteta de la xaccdata la fórmula de la
costa !. nostre ura y en periodis- rent re ineemeatibililats, es pre- barreja autoritzada, bastant consig.:
ta, antie taquígraf al Parla- sentä una eemene que, despres
ment, assegura que la taqui- de diecutecia, s'aeordä solme- flan en l'esmentada etiqueta el mf.
grafie dile per demunt d'a- tre a lía immediata ennsulte de nimurn bäsic de catan que confin.
gui i la indicació del Laboratori
qu'eles toses.) Anuncia que ea superieritaf.
nicipai en què ha estat reconegude
ara s'ocuparan de ter el press'admeté
una
es-,
Aixi mateix
i aprovada, quedarte subsistente en
supeet i de reergenitzar
sobre
la
remena dels usuaris
toas els demés ele preceptes contin-.
Espera
que
els
consoserveie.
reft
e
parägraf
rent
a
,711.11
. ¡ere nare da ceda provincia li du- dacció del
.1Ipirr
sute en la disposició cementada.
unànimes
dele
ve-,
volselone
les
ran las inieiatives dele diputats. cale de la delegacid de lee Com- ELS ENGINYERS AGRONOMS
I DE MONTS
que el Censal/ neme.
panyies i del Pntrimnni Nado-,
ene (erre regid amb feemmia Anuncia
perqué collaborin nel Ferro-e-tare amb una addie
Madrid, 2.2.—Per acord del Direcpehpia es anverni a si mateixa. nlrä adjunte
en les sevettiesques.
cid d e la repreeentarló de l'Es- tor', s'In' constituit una comissiii esAcriba amb un leen 'la Man- tat perque la decieió final dele carregada d'estudiar la manera d'unir
a
1
fins
a . errEK lj romunitat de Catelunya
neeumptes es reservada al lle- ele estudie d'enginyers agrónotne i
eis de monts. S'ha d'emetre einier-sembl quehafirvtpequ la prexima Assemblea. g en la vare.
vietere
t
diputats
Ele
tete es ceeneruin i perquè el paS'aprovaren els diertinte apare me en el termini d'un mes, que acaTorsenyor
...el
Marrensunitat
tete referente n Porgenitzadó ban el dia va
lile ee conegui hl tole.
mas neo hi e5 — 1 s'aixequen per del Ceneell 5 n nha F' r a la LA JURA DE LA BANDERA
angree'n.
próxima reunid. que Unciré neo
Madrid, u2. — La "Gaceta" publica
ele
g1 marqués de Marlanao
primero
, el "Infle a una Retal ordre circular relativa a la.
afable. d t u,'srte 311181"
acomiadar-los
rete
per
Sala
es
rafeat
per
eenyer
regles
hibida. i el
et
at t ne intlatirnaimannt a.
brieraagurt azld itu ea: cems
jdui araqudee sela cebiaertd
reix evideatment a /a gran
l'Aseemblea.
por
fiable
a
.
dn
D
rit
Ne
la
'renta",
la
a'himaean
premsa, perquä
festa acional;
Nota de la Direcció General eiderarä
Al fiftql de la misiá anterier
que el eembat, no almilla la
dates a tots ele edificis de Maco.
cearei6; teta la e g asura era par s'havia diemasat una prärre?‘ 1
escoles,
universitats, seminaris. loe..
de Segvretat
a l'atea, per a la que ell podia de milla Itere per ealleatir el
taleses. quarters, vaixells de suena 1
DEL CRIM FASSIONAL DE
ES
va
meneava
debatre.
que
veme amb eimpatta.
siaiscecis znercants amb abanderameat
SANT GENIS
acordar fer usa Mira eeseig.
413/1
ah. espanyol; en tocar-se (vació sitias*.
Freeddhcia
.—A
28
la
de
milla
hora!
eeesid
facItat aeweeze eme de la Directo ran les banderes i es -fart usa sal..
.11 -fr
de 31 canonades i despeé* sa ~vas&
da Sesurstat:
qtietirPtsr
general
a
a
s
l
le
a
:
r'
t:r
a
l
eab
a
a
no- qtUiatfire'llbl ivra v
senyer Maese e eta
ni tia adiad d'inimovilisat
en
te.
perlffies,
peno
ai
i
-C,om
que
cesoltat do rectificar, De peor de nota.
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: gr.% Muela Uaii; laba ‘41d6
mima asa perfeteió!'
bi
eAted ale ene socia en tres pedo,_:111e. ~ato ile lee explotados' vi. .„-lieellea: da procura mielan cultural'
perquä lis vinyes produei., • ad el mäximum de fruit. Perque les
_Mama tiaguin producci6 difonguin
dementa me; moderna . al cultiu
' 'Vela mitjan, mis e g atcos per com'hatee les plagues, i proporciona' elementa per a compres en conitl.
Es facilita el sofre i el sulfat de
toure als semi socia amb grana avantatges. Annncia que es va a constituir un museu de mostres de
yins. Referint-se a la campanya actual, diu que els viticultors catalans
atan vo/gut reeórrer tot Espanya en
aquesta croada permté imite els de
'dotes les regions triomfin en la de#ensa de l'interes
Creu en una
'bona i räpida soluci6.

El reu "O Vivas"
Sevilla, 22. - Ahir es comunici la
Isentéricia de mort al "Vivas". lio escoltä atentment i despees no volgue
signar, cosa que feren els testimonia.
EL TEMPS ES OR
Madrid, 2 2. - La "Gaceta"
‘ lunblica un R. D. per eNitar l'enklarreriment dels expedients i

assumptes en els centres i dependencies del ministeri Foanent„ car aivb pot ocasionar
greus perjudicis.
Diu que abans del 3 1 del mes
tue som es trametri a la Direci Negociat Central tot el que
laci mes d'un mes que estizni
el negociat. t'entre o dependOnvia i no s'hagi despakat encara. Que sigui com sigui es posi el despatx al corrent. Que

es post a tot la data per si cal
una reclamació per endarrerirnent injustificat. Que es dietingeixen els afers de trämit
klels que requereixin un mejor
eStudi.

Subvencions
a les cases barates
Madrid, 22.-Entre les subvencions
del ministeri del Treball per a cases
baratee hi figuren:

Sindicat Emissor de Catalunya, Societat Anònima, de Terrassa; Coopetrativa de Cases Baratee, de Tavernes
anques ; Joan Castelló Garcia. de
tarceiona; Josep Saiol Alorda. de
Barcelona; La Constructora Obrera,
de Barcelona i de Vilassar de Mar;
Cooperativa Catalana, de 13arcelona;
Societat Aniraima de Barcelona; Juncosa, de Barcelona. i °operativa de
Periodistes, de Barcelona.

Els impostos de consums
Madrid, 22.-La "Gaceta" publica
un Reial decret dient que la supresoló deis impostos de consums. en el
primer d'abril, només tindrà efecte per
als Ajuntaments que en aquella data
tinguin fets els pressupostos per a
1924-25, i eh altres podran contn.
recaptant-lo fine al 30 de juny.

Del Marros
enginyers canearen bombo i granades de mä a les
posicions ocupades pets moros i els
artefactes no explotaren. Ara han estat recuperats amb el fi que el rifenys no els utilitzessin, cssent hastiliftzats per aquests els encarregats
d'anar a cercar els artefactes. S'han
registrat també altres hostilitzacions,
de poca importäncia.

EL . JURAMENT DE LA BANDERA AJORNAT
. Madrid (2'15 de la rnatInada)
Degul al tenme it'ha ajornat
funt O nava ordre la cerimònia
del jurament de la bandera.

VALENCIA
Valencia (reina • la una de la mitinada).-El roa d'arròs de Tafull
incendiat, quedant completament
destruit. Les l'educa pugen a 14,000
pessetee.

DE BARCELONA
L'ARRIBADA DELS CAMPIONS
D'ARAGO
Aquesta nit arribaren de Saragossa els jugadors del Städium que riera
han de 'lunar contra el Barcelona disputar-se els quarts de final. Nombrosa concurrencia anà a rebre'l i tot
seguit aneen al Centre Aragonés, co
seis obsequiä amb un xampany d'honor. Eh donaren la )benvinguda eh
presidente del Centre Aragonès i Fe&Yació Catalana i ho ronerciä el
president del Städium.

Detenció de tres sindicalistes
aragonesos
A "Jefatura" han facilitas la 304
güent nota:
"Anit passada, cap el tard, en passar pel carrer del Rech, personal de
la Brigada Social van infondre sospites tres individus que foren escorcollats. trohant-sels una pistola a cada
un, carregada i n'untada en disposició
tic disparar.
Els esmcntats individus han resultat
ésser significats sindicalstrs de Saragossa, anomenats Manuel Sänchez Pe.
sopadre, Benet Navarro Tejero i Burle Castelló Valles.

Cbrdova, sentiren un gran estrepit segun de veus d'auxili.
Amb la natural presos acutiren al Roe d'on sortien les
veus, veient que s'havia esfondrat pis de la casa número 18. do la plaça de l'Alamillo. dele atores de la priblació.
A la dita rasa la mestressa
Manuela Rodriguez hi tenia es'
tablert un refugi per a pobres.
Varen extrets arnh vida Soletal • Pérez. de n n aove, Ferrar/
Casado, de 50; Manuel Díaz, de

O. Goneal Còrdova. do 50. Maria Lluis Pérez. de 47. Jesús
Asensio López. de 3 4 i Ferran
Castañeda. de 74.
El primer dele esmentats va

disposició del Jutjat corresponent per
ús d'armes sense Ilicincia.
Barcelona, 23 de Marc de 024."

ENTERRAMENTS PU .%1TU1
IIIATI
Teresa Castellivi Viga.,"Hospital
Chnie. al cementiri Nou. A 'cedes.
jai« Casadevall Duran, Bruch, Si,
(*mentid Vcll. À les onze.
Concepció Hervé Senas, de 45 anys
Santa Teresa. 3. 'al cementiri Nou.
A les onze.
Miguel Ndain Latiera, de 56 anys.
Comerç, 16, al cementiri Nou. A les
deu.
Juli Manas Chueco/ de 34 anee,
Hospital Clinic, al cementiri de Sant
Andreu. A les deu.
Valerià Gaumera Relata, de 79 anys
Càceres, so, al cementiri Nou. A dos
quarts de deu.
Mera Giménez Rodriguez, de 43
anys, Barban, 35, al cementiri Nou.
A les nou.
Joaepa Martí Norte, de 62 anys,
Santa Elena, 8, al cementiri Noto. A
dos quarts de deu.
Jaume Chac6n Pecarin, de 35 anys,
Providencia, 31, al cementiri Nou. A
dos quarts de dotze.
Feliu Giménez Marin, de 36 -j'oye,
Sant Bertran, so, al cementiri Nou.
A les vuit.
Maria Romeo L1e6, de 55 imys,
Coello, 321, al cenentiri Vell. A les

ment ha acordat proposar al Consistori acordar que amb el fi d'evitar raglomeraci6 de gossos caçats
pels llacers en les actuals gäbies del
Laboratori, la qual cosa és causa
de declaració i propagara() de la
räbia entre els dits animals, i mentre no es pugui proveir el Laboratori de gebies en bones condicione, e/s
gossos caçats que no estiguin matriculats es matin el mateix dia de
la seca entrada a la dita dependencia, i els que estiguin matriculats
es guardin solament tres dies , essent
asfixiats passat el dit temps si no han
estat reclamats; i en cas d'ésser reclamats i estar cn condicione d'ésser tornats, paguin els seus amos, a
mes del que abonen. segons les tarifes vigents, una multa de so pessetes.

El uta .sits ri sid del ri n

ANDRES
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MAROELONA: Llúrla, 73

CAMISERIA
SANS
huerta; 32
Gran assorilt en

cohen

EL PLEBISCIT DE LA RAMBLA
L'Agrupació de veins del carrer
la Boqueria ha fet un plebiscit entre
els seus associats perquè cadascú exposes el seu criteri de si hacia de subsistir la rambla o si havia de transformar-se en bulevar, essent el resultat el següent: Sois a favor rambla, 146; a favor bulevar u; abstinguts de votar, 2.4.

Sacrifici d'aran a l'escorxador:
bous, 4; vedelles, 492; bocs, 48; cabrits, 205; bens, 1,424: ovelles. 4 r3;
cobres. 88, i porcs. 415-

RESTAURANT BOYAL
Ball, de Ti
cada dia te dansant de 5 a dca
quarts de 8, I dinar a l'amentana, de 9 a 11,
--ESCOLA D'ENGINYERS

ALCOHOLS PURS
rectificats de 96/97". Especial,
per a °Migues, laboratoris.
perfumeries

ANISATS

INDUSTRIALS
D'acord amb el preceptuat per les
disposicions vigents, i amb les condicions determinades en els avisos fixats
en el quadro d'anuncis de l'Escota
d'Enginyers Industrials de Barcelona,
a la secretaria d'aquesta, d'onze • una
dels dies feiners, s'admetran les corresponents sollicituds d'inscripció de
matricula: de l't al 20 d'abril, per als
examen; d'ingrés, i de 11 al 15 per als
crensenyament no oficial o nutre.

do totes classes
VENDA A L'ENORO$ 1 Al.
DETALL

A. ANTICH
.

Telèfon 810 A.
Ronda de Sant Pau, 32.
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Sangra
Sobrela meortribmit
lo mejor pruebe
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ADVERTIMENT ALS VIATGERS QUE VAN A FRANCA
Consequéncia d'harer-se avançat
novament l'hora oficial a França i
per tal que subsisteixi la combinació
a Cerbere amb els trens corresponents de la Companyia del Mida, des
del dia inclusiu, en substitució
dels expresos números 204 i :00 que
ara circulen la Companyia de M. S.
A. ha posat els 204 bis i :ce bis.

po lucu E s

Ferran, I t. Casa

BIOMBOS

CLAPES

LES DENUNCIES AL JUTJAT
Ha estat detingut Pere Campos
Marsal. empleat de la casa Damians,
i el qual va cenfessar-se autor de
la sostracció de diferente objectes
pertanyent, als esmentats magatzems per valor de 2,600 pessetes.
Quedi a disposició del jutjat.
Alexandre Bellver ha denuncie un
depedent de l'Agencia recaptadora
de l'impost d'inquilinat perre el va
fer detenir per modus arbitraria
Naturalment, can que es traes
d'un arbitri...
Ha estat detingut Nicolau Vareta
Paria, depended d'un taller del cariar Riera Alta, Per has« Oree me-

L'Untes que substituem avautatjoaament la Ilet treces en
rúa domeatie I en l'alimentaeid
dala Infanta. Faselelee do frene
•qui en demani a la 8OC1ETAT
NESTLE A. Z. P: A.; Granel&
Layetana, 41. - BARCELONA talle embate en 400 peesetes

d8po, 498s, 5a40, 3310, 3331 33713,
3431 5434, 1468. 5562, .6572, 8loe,
15000. 13437, 1 5621 , 15866. 16491,
16565, 1726417468, 17766, 1 els présteca sobre objectes i robes números: 26344 18145 , 1 9898. 19995.
20072, 2oo82, 20092, 20300, 20337,
20369,' 20429, 20550, 20606, 20643,

2660 ,
20645, 20648, 20650, 0

23831,

23898, 23923, 24383, 24681, 24706,
66,
24896, 24981. 24999, 25035, 250
25692, 25784, 25793, 2 59 66. 26073,
26076, 2609o, 26121; 26220, 26346,
2635i. 26478, 26571, 26647, 26652,
26658 26678, 26679 26830, 27132 27278
i 27624. I s'avisa als titulars dels esmentats préstecs premiarle que poden passar a recollir les correspotiente pcnyores per les s noves oficines de la Germandat, correr d'Ortigosa, número 2, amb la sola presentació de la papereta d'enpenyorament.

Per tal de recuperar el desgas', d'energies, cal una sana
alimentació: la carn, el mes eficaç i directe deis alimente, es
pot adquirir de primera qualita t , única a Barcelona, a l'Economat de la Rambla de Catalunya, 80.
D'UN SU/CIDI
A l'hospital Clinic ha mort l'individu que dimecres passat va tirar-ss
a la via del carrer d'Aragó en passar
un tren. Es deia Joan Mafias Chueca,
de 40 anys i actualment cstava internas al Clínic, malalt de la tuberculosi, d'on va escapar-se per realitzar el seu fatal propósit.

Lea aelectes xocolatea ela-

borades pela

Monjes de Montserrat
es venen a l'antiga fàbrica
de pastes per a sopa de Josep Rigor«, carrer de la
Boqueria, 40, i a la sucursal, placa de la Llibertat, 4
(Gräcia).

ALLIBERAMENTS
Per l'autoritat militar ha estat decretada la llibertat provisional dels
paisans Raid Ripoll Vilaplana,
Frandesc Fernández Pérez i Rafel
Guillen Arroyo i Il.fariä Farre Pujol.
A Manresa també fou allibetat el
sindicalista Joaquim Serra Auge (a)
"Roset". que feia alguns dies es trobava reciba en aquella presta

,
A HOSTAFRANCHS PLOUEN

MONEDES

UNA NOVA comuNrcAno

Recollim d'un diari d'anit passada:
"Al correr de Canet, de la barriada d'Hostafranchs, des de fa alguns
dies que es gaudeix a entones d'una
benéfica pluja de monedes. El "fem'unen" sembla intensificar-se, particularment els dissabtes, i abril fa
que l'esmentada via es vegi molt concorreguda, especialment al cap-

MONISTROL-MANRESA
El dia 25 o 26 d'aquest mes s'obrirà a l'explotació per als transports
de mercaderies la linia MonistrolCremallera-Manresa de la Companyia General sic Ferrocarrils Catalans. Com que aquests ferrocarrils
enllacen a Mantesa amb la Companyia del Nord i a Martorell amb
M. S. A. s'obriran nous horitzons
a tots els fabricants d'aquelles importants comarques per al transport

que rega asub diners.
Les autoritats s'Itan preocupas per
tal d'assabentar-se qui és el màgic
que realitza el prodigiós miracle, però ara no sla aconseguit aclarir el misteri. Qui serà l'afortunat
mortal que en els temps que conrem pot permetre's el luxe de Ilanear diners?
Aquests reina tanmateix són ben
afortunatsl

HOTEL RESTAURANT BLAU

EL BESTIAR ESCORXAT

Aph.0.1e4eigä

NOUS MODELS

Aparells parladors des de 00
pessetes. Extens assortit de
discos. J. Soler, AvIny6, 1 (en( re Ferran i Cali).
•

a les cinc de la tarda, la segona de
les Conferencies Quaresmals que organitza la dita entitat.
El senyor Darius Viläs dissertarà
sobre el tema "Pel Pireneu". La conferencia senä acompanyada de nombroiós clixés d'aquelles belles contrades.

,
ra sobre joim números: 1774, 2645,
2732, 360, 4 1 74. 4455, 4547. 4588.

2 5 184 25246, 25372, 25653, 25666,

n e catarros. refrenan, bronquina
or •n• U

heil de Sant Josep (carrer de
Duran i Bas, 9, pral.) tindrà Roe avui,

A MATAR GOSSOS
La Comissió central de l'Ajunta-

cietat d'Auto Transporta Aliina i Giwatt.

CONTRA LA PORNOGRAFIA
El governador ha imposat una
Mulla de 250 pessetes a un llibreter
del carrer de la Palla, per haver-seli trobat publicacipps pornogràfiques.
Ahir, per semblant molla, li bou
imposada a un individu una multa de
500 pessetes..

CONFERENCIES QUARESMALS
A l'estatge social del Cercle Barre-

Del Municipi

Jase ' 131ilreal lta denunelat una
semana en-nebot mus, als que,
meditan, une momento en que A
primer esteva greurnent matan, 11 ieren emir un document tramauantloa un taller de lapidar brillante, del
qual ellas apoderat 1 se'n volea fer
propietario.
Foren delinees per la policia RsId 1 Joma Bol:, com a supoetas autor' d'una estafa a la So-

pital de la Santa Creu, al cementiri
Nou. A les vuit.
Manuel 011er, de 69 anys„ Hospital de la Santa Creu, al cementiri
Vell. A dos quarti de deu.
Fama Campmany, de 74 anys,
Hospital de la Santa Creu, al cementiri de Les Corts. A dos quarts don.
re.
crrt,tqu, s guaretzen raladament ando l'Elixir emana CLUIEDT.

morir als peles moments d'ingnessar a la Casa de Soeces.
Ulterlormenl varen eseer extrefe ele eadävcrs de Manuel
Clavera. la me ya misllcr Dolors
dos fi/le de 19 i fi fluye.

In «res matettev de ies
visa reptratortes, desusare.
un un* rae del
ZIA011, VISO
ealapat arab retrete da
menee purnme medicinal,
en sensemen ela >maula
' 1-'"""1«er..."""cu
as ame
• Salorma
ara sas

NOTA NECROLOGICA

nou.
Andreu Sierra, de as anys, Hos-

Amb l'atestat instruit seran posats a

Enfonsament
5 MORTS 1 7 FERITS
Granada, 22. - Cap a les
cinc de la platinada, diversos
guàrdies do seguretat i la guàrdia de prevenció del quarter
la Mercè, on es trobava allot î regiment infanleria de

Santa d'en': »Hit Clei*Premeft.
Vteterie.'

LES PONTS DE TERRASSA
(al peu del D'Orador)
Esmera" ~val Ira, •
• * 10•0611
TELEFON CENTRAL :: GAlisTGE

••• ••l 1

de llurs

productes.

EXPOSICIO ELEKTRA
Galeries Laielanes
Aplicats lluminosos
Del 20 a 1'11 de mare
PERSEGUINT LA VENDA DE
LA DROGA
A disposició del jutjat de les Drassanes ha Ingressat a la preso An tomii Martin Torres (a) "El Mallorca"
detingut abans d'ahir a la porta d'un
cafè-concert del carece Nou, per
ocupar-se-li un gram de cocaina, que
intentava vendre clandestinament.

I Galeries Layetanes
CORTS CATALANES. 613

»sus,

JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoracI6, projeotea per eminente artistas
DETENCIO DEL DIBUIXANT
PASQUAL BENIGANI
Ahans d'ahir va ésser detingut en
un establiment de la Rambla el conegut dibuixant En Pasqual Benigani, el qual passà incomunicas als calabossos de /a "Jefatura".
Mes tarda va passar al Govern militar. que el tenia reclamat, segons
sembla, per deserció.

PARA1001211 OANDUS
Portaferrlaaa, 10
MULTES PER TINENÇA
D'ARMES
La policia va efectuar un registre
al domicili de Teruel Aragonès, al
portal de Santa Madrona, 24, havent

trobat dos revOlvers i una escopeta,
per a la tinença deis guata no tenia
la /licencia corresponent.

Li ß estat imposada una multa
de yeo pessetes.

güents:
Canals i Nubiola (vins esto/110m):
Vermoutb "Cituano" ; S.-A. "La Vietinia Arduiria - (mäquincs per a la fabrindó de café exprés; Yoghourt Da none; Isidro Iglesias. Successor
iglesias i Soler (tovalloles russes);
Successor de Pere /d. Calvet (filas
de cotó i teixitd; lndústria Linera,
S. A. (teixits); Manufactures Serra
Bakt (teixits de cotó); S. A. Productes d'Higiene "Va Bien"; Companyia
Alemana d'Essincies i Colorants; A.
M. Faure, representant; Tàpia i Companyia, "Sahó Chimbo": J. Vilaseca
Has (ferreteria); Jaume Guixart (metallärgia); Juan García Elustondo, representant de la Casa Guilliet i Egre
(Franeal; L. Vender i Companyia
(maquinäria); Casa G. Gorgs i Esteve (maquitSria); Ifeleint Calonge
Costa, representant; Josep Pratgineses de Bonaparte, representant; Camps
i Plana (organització d'oficines); F.
Vives Pons (maquinäria frigofffica);
Fill de A. Arissó (bäscules i caixes de
cahals); Celoni Vila (electricitat); Florenci Calvera (electricitat); Serrano i
Arpi (màquines parlants i articles fotografics); A. Pinyol (elevadors d'a igua multi-celtdars); Ramon Camps, representant; Manuel Blasi, S. A. (corretges, politxes i moles); Josep Estere i Companyia (rocalla per taulades); Agustí Guarro (pianos); Fira
Internacional de Praga.

LLEGIU "LA MISERIA UE
LAS NACIONES", EL LLIBRE
MES SENSACIONAL DE L'ART.
3950 pessetes a librarles 1

quioscos.
UN FISOMISTA
El dia 18 de novembre de rany
passat al carnee de Migdia tres individus atracaren a Vicens Bou, donant-li un cop al cap que el deixà
sense sentits. Els atracadors li van
prendre 150 pessetes, el rellotge i la
cadena.
La matinada passada el Vicens
passava pel carrer de Migdia i va
conèixer un dels atracadors, demanant l'ajut de la policia per a la seca
detenció.
El detingut es diu Manuel Garcia
Medina.

on c ahroa qsul
Caps 1 Cuesguin, EL LOUVRE, Ronda de
Sant Pero, adnict els bitllets per
tot el seo valor, en proporció de
les compres.
L'AFER DE TELEGRAFS
El jutge de l'Hospital ha dictat aute de prcoessament sense flanes, contra rempleat de Telègrafs Juliä Lacasa Lahuesta i el comerciant Emili
Fernändez Alvarez. Demés, ha fixat
per a cada un una fiança de 150,000
pessetes per respondre de la responsabilitat civil.
Ahir a la tarda el jutge era a la
presó, fent diverses diligencies, una
d'elles un acarament entre el darrer
dctingut, Ramon Baladran. també
empleat de Telefrags, i un dels processat s.

Per la molta reserva que es guarda
sobre l'afer hom no sap el resultat
d'aquesta diligencia.

lAtenció!
LLAUNERS 1 LAMPISTES: La mil:lor LANIPARA

1

PER SOLDAR, garantida.
Dipositari OAMALO, carrer
Roger de Lläria, núm. 9.

La participació etrangera serà molt
important aquest any a la Fira de
Mostees de Barcelona. La supressió
de les casetes que permet a tots el, expositor, el trobar-se a l'interior del
Palau simplifica les dificultes de la
amaneció, fan alzó que matiz «tren.

ODIE 1
CANISERd

Hil

f
Telèfon 5027

1
o
Avui. a les cinc de la tarda, el ise
Candi Rincón, de l'Inunaculat Coi
Maria, continuará a l'estatge del DA.
tre Social de Betlem (carece de Ti.
Itere, 45, primer) la serie de C"ftle.
rindes públiques Q uaresmals que *
donant tots els diumenges de la pa.
sent Quaresma al dit Centre.
En la d'avui desenrotllarä el
"La irreligió i les conquestes del
beralisme".
Despees de la conferència, la
de senyoretes de l'Orfeó de res
tat Centre cantazä algunes esconda
composicions del seu repertori
--No n'id ha de tenles: oda

Unitli

Reunas a l'estatge de la Federare

RESTRENYIMENT

Catalana d'Estudiants Catòlics
nombre de socis de la Facultas de Av
dicina, s'ha constituís l'Associació Ud.
vcrsitäria d'Estudiants de Medidas
nomenant-se la seguent junta dire

Colmados i Drogueries. Dipòsit. J. Fonolleda Serra, Comen.
número 38

tina:
President, Gerar Pascual i Briffi;

per combatre'l i curar-/o, recomanen eminències mediques
JALEA MADROn0

DE PRO VEIMENTS
EL PREU DE LES PATATES
Ahir ens fou facilitada la nota següent:
"La Junta Central de Proveiments comunica telegräficament el
següent acord:
Davant rinjustificat preu de les
patates per al consum, les autoritats
provincials i delegats governatius
han de limitar els beneficis excessius, no permetent que els preus als
Roes d'origen passin de 14 a zo
pessetes el quinti metric, segons
qualitat i condicions de venda, ni de
25 a 3 2 cèntims quilo als mercats
per a la venda a la menuda, exceptuant les classes destinades per
sembrar, si bé n'Imanan de regular
igualment els beneficis."

vire-president, Josep Alaben, i

nell; secretari, Jaume Boixedz i
mies; vire-secretan, Joan.Roset i Coa;
tresorer, Pau Duran i Mund6;

secad, Unís M. Roig i Piera; socas:
Ricard Carulla i Canals, Jaume Noguera i Barb i Ignasi Gispert
Després fosen nomenats per a rAst
semblea Federal els senyors Pascsal,
Boixeda i Carulla.

Soma: Fer a rentar (a ah
proveo el din Magna en net
A la Ronda de Sant Antoni
tramvia topä amb un auto i resultit amb erosions a l'avalbrin. drei, Josep Pujante :io-

gue.

VERITABLE OCAS

vcspre, que is l'hora preferida pe]

ARA IMPERIAL
S'ha rebut a la Germandat de la
Verge de )'Esperança, organisme
de la Calas de Pensiona per a la VeIlesa i d'Estalvis, la quantitat de mil
cent vuitanta cinc pessetes (1,t85)
procedente de les heräncies Armentersa i vldua Tolrä, per l'afranquiment mesh de penyores de poc valor 1 s'avisa al públic que han gin.da! Canctiats ab p reste« en puyo-

""tedimit tino* pm .
Iba* ieta bembo» d'ama d6 e r
traalltniqes barran en bine la ~hit red& ala
(un Ola Palma de iírotjuith.
1 portats a
A fa Sida deis industries, «Imita
25. Sitias dis as
que publicàrem en números anteriors a tal manifiestate
poden elegir gis muna de les cases se- vót ha d'ante signat.

objectem mate de toba ets

ises. Peen fin. Tallen, num

I DONEU ALS VOSTRES

UN XOFER AGRESSIC
Joaquim Gea Gea, fou airepellat per un xofer a cops de
manivela d'un autocamid, cansant-li contusione.

FILLS

Mi ROMEO

Próxima inauguració dc Casa Ca.
net, Consell de Cent, 322. Sucursal dt
la de Palma de Mallorca.

els defensaren
de res crofullsme
Per a mitjans del mes que ve està
anunciada ¡'obertura del Turn-Park.

Els jardins que ralselleixen han estas

l

curosament cu tivats; tls parterres i
vis maCius dc (loes. renovats, així com

el roserar, únic a Espanya, en cl qual
les roses cii nombre incalculable for.
mm n veritables sobes florides. Ben
aviar e) pUb:ic podrà de bell nou fruir
de les innombrables belleses del-nostre popular park. Les atraccions que
hi funcionaven han estat restaurades
les més interessants, installades les
naves, que send dubte faran molt bon
efecte, 1 suprimides les que no temen
un interès especial. podent dir-se que
quedara el Tusó convertir ea un dels
mes importants parks d'atraccions
d'Europa.
El pa que serveixen els Restaurants de Luxe de Paris, es

ä11112,

pot adquirir a Barcelona, al

loro ü Mol

fi

S,

LLIBRETERIA, 3
PASSEIG DE GRACIA, 7
PLAÇA S. MIQUEL, 3, GRACIA
EL PLEBISCIT SOBRE LES
RA M BL ES

Amb motiu del plebiscit obert
pel Municipi de Barcelona per
coneixer Vopinid del noble barceloní sobre la projeelada reforma da les Rambles, l'Institut
Catalä de les Arts del Libre fa
avinent que. faeultades les associacions dorniciliades a apesta chilla per rebre el vot de
llurs associals. els ademträ dels

que votin a favor de ta reforma (podent per tant abstenirse de votar els que s'hi bposinj
per tot el dia 24 del corren!, en

No deuxeu de comprar ets Ce/eh
Novelty. Són els millors i els mis
cconómics. "'Lea de Santa Anna, 1.
ATROPELL FERIT GREU
Ahir, a les cinc de la larda

número 11263 B,
propietat d'En Josep Jordi, afro
pella la noia de 13 anys, Teresa Capdevila* Viñas, que %tu al
carter de Montmany, núm. 7,
causant-li extenses contusions
a la regló ,frontal i masegament general, de pronòstic gra viso irrt
CRIA
La noia de 13 anys, Rosa Be-

riet i Portas, que viu al carrer
d'Alfred Calderon. 25, es crisva amb tot l'afecte i desvetllament d'una hona mere, un petit gatct ahandonat que va en>
parar fa poc.
Ahir, quan la noia demostraVa a Vafortunat domèstic aquest
afecte. fent-li delicioses moinines, Fanimalet, que segurament
no eslava d'humor (a va es gar
-rapbiosmentlca
i‘squerra.

" i"
COLI. UNE.
DE

AIWG OL

Copes d'aigua a pessetes 6'70,
de vi a 6'05, de xerès a 5'25. de
licor a 425. xampany a 865 13
dotzena, només les poden co m
vaixelleries de Linis-prales
INglada, Rambla de les Flors.
1 Ronda de Sant Antoni, 5. Feto
avinent que el q ue s'expo sa a
les seves escaparates és el ins-'
teiv gènere que es (ICSpahn, tal

com fan les cases formalS.
No tossiu mes. it h
Preneu pastilles
TRES RALS CAMA
vor

LAVA.B0S-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PELAYO.

1

otes d'Esports Els* Espectac
FUTBOL

rodona contra senyoreta Ferrer mayo.

te Caparé,
A dos quarta de clac: aearoreta
Fonrodona contra *coyote« Duran;
smyoreta M. Ventura contra «catarata M. L Ferrer.
Pompeia contra Centre de Dependenti

'ESPANYOL BAT EL CECHIE
KARLIN, PER a A o

Davant d'una regular concurrencia
celebra ahir a la tarta el primer
encontres anunciats entre el Ce
Radia, de Praga, i el C. D. Es.oL
El partit transcorregué quelcom usoWon, sobretot en el primer temps
sui rúnica cosa que hi poguirem adiar va esser ratac que 'constantment

(lega= categoria)
A dos quarts de deu: J. Durall contra De Blonart $. Durall contra Co-

lomee.
A les once: E. Fita contra Gonaiw
lez; E. abregas contra Kaufmann.
A les tres: J. i E. Filmas contra
De Blonay - Gonzilez; Fita-J. 15nral1
contra Colomer - Sarró.
A dos quarts de cine: aenyoreta

4,:gue la davantera deis local" a la
porta txeca; en aquests atacs
iuiren visiblement Zabala 1 Lakatos,
aquest darrer autor dels dos gols en-

vals per l'Espanyol, i que foren acongguits, el primer, en rematar un xut'

Castellví contra senyoreta V. Maria;
senyoreta M. Conti contra senyoreta

Zabala, que toc" al pal, i el segon,
d'un bon cap, aprontara una passada
d'Olarriaga.
A la segona part els tuca es rehabilitaren molt i aconseguiren dominar
e:5 locals. Potser aquest temps va és-:
ter el que mis interés desperti, sobreest pel desplegament de joc que feren
els visitants, amb el qual arribaren a
desconcertar per cornplet a l'Espanyol
fuer' actuar d'una manera espléndida
en Zamora.
Tingué cura de l'arbitratge en Bru,
tense cansar-s'hi.
Els equips es presentaren com se-

M. Mas.
ATLETISMIE
III CAMPIONATS SOCIALS DEL
F. C. BARCELONA
Tal can antmciivem en la riostra
ksdició d'ahir, vui indran Roe les
primeres proves dels Campionats socials del F. C. Barcelona, al camp
de les Corta.
A la tarda es correran els g000

Espanyol: Zamora, Ferrando, aCsals, Trabal, Sanahuja. Cicedo. Ola-

Mea. Lakatos, Zabala, Helvig i Juarico.
Cechie Vacila: Petrina. Cihan, BarIkmera. Palin, E. Crociak, Sifer.
Screrin. Sekisse, Vlick i Raras.
ELS PARTITS ELIMINATORIS
DEL CAMPIONAT PENINSULAR
Al camp de Les Corts tindrà lloc
aquesta tarda el partit entre els Städuir. de Saragossa i el Barcelona, corresponent al primer quart de final entre les dues federacions.
Eis equips es presentaran de la segient manera:
S. A. Städium: Ventura, Juliän,
Rivera, Pujada, Unanne, Ferrer, Cano .Arbelay s, Posadas, Buylla i Cueca.
F. C. Barcelona: Pasqual, Coma,
Surroca, Torralba, Elies, Carulla, Pera. Samitier, Marti, Alcántara i Sagi
Tumbé corresponen jugar:
Sud contra Guipúscoa (Sevilla-Unió
d'Irún). Al camp del Sevilla, a la capital d'Andalusia.
Galicia contra Biscaia (Celta, de Vigo-Atlétie de Bilbao). Al camp del
Celta, a Vigo.
Cen‘re contra Llevant (R. MadridClub Natació d'Alacant). Al camp del
camp del Madrid, a Madrid.
• Astúries centra Cantàbria (Sporting
de Gijón-Racing de Santander). Al
.camp del Sporting, a Gijón.

Avui, diumenge, a dos quarts
de quatre, tarda, l'èxit dele
emite:
UNA NEGADA ERA UN
• PASTOR
A dos quarta de sis, dues obres,
duce; cine actos, cinc. La comiela
EM CASO PER no CASAR-UI
(tres actas)
laW111 ELLES VOLER (2 actea)
de gran broma. Nit:
TOCA FERR011
CADA 00811 AL SEU LLOO
A L'AIOUAll
Demà, dilluns, tarda, presas económica. Les novas produccions
de veritable exit: Cada cosa al
seu lloo i A Palana! Es despatxa a oomptaduria.
0441444441144444414.1*.effle

•••011010+01001110100400.6160•10+044.

PRINCIPAL PALACE
(Espeotaolos Olbert)
Vençudes les dificultats
per al muntatge del decorat,
i maquinäria de la Revue

ME A NE

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre, colos al programa: Els dos èxits
teatrals
LA LEYENDA DEL BESO
i SOL DE SEVILLA
Nit, a les deut
SOL DE SEVILLA
Totes 'les tardes, a preus
populars:
LA LEYENDA DEL BESO
Totes les nits:
SOL DE SEVILLA
Es dospatea • oomptadurla

l'estrena de l'esmentada
obra tindrà 1100 definitivament eil pròxim
DIMECRES, DIA 26
.
a les den de la nit.
Les localitats adquiridas
per a l'estrena san valedores per a l'esmentat dia.
Despatx a Exclusiva de Re/ venda S. A. (Ronda de la
Universitat, 24) i a la taT'ala del teatre.

0444.1411140

Teatre Barcelona

A dos quarts de cinc: baronesa de

Oran rompanyla Internacional de
Clac ECUEST RE O alleACC101771
dirigirla per WILLY FALDIANI
Ana, Ilumenge, tarda, a lea quisr... 11 MI, a dos guama de den.
eoiossals tundeen. Gran ezn de
SILVA. unb ets seus rosses 1 simia
TRIO KARREY'S
(ele nomas de goma)
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Cinema Princesa
Via Layetana, número la
TeléfeV371e.

.1084941.4414,1e01100•0190.40444

CINEMES -

—

Taquilla *Nieta d'll a 1 metí 4

Sal6 Catalunya
CINEMA DE MODA
Notables amad 1 trlo.
Alientan' d'orquestra
Aval, dItiMenge, gran Matinal; larda, Mies sesstons. Darreres projecclons sie la monuraental t grandiosa pellIcula Ele aneadas de la dona, primera tornaos, AxIt marcial
ele Y. Blasco Ibänez, el mes gran
de la einematograna. Estrena: Lis
cadenas del matrlmonl; En Tomases ata !soeces, Nades seguni.s.
GRAN

VICTORIA

Gran companyia de sarsueles, operetas I revistes
Avui, colossals programes.
Tarda, 5 actas: La alnada.
na, La reina de las pradoras ,i El barbero do Sevilla.
Nit: La canción dol olvido,
per Ferret; primer acta de
La monterfa, per Lloret, i
Los cadetes de la reina, per
Russell.—Setmana entrant,
estrena de ropereta cómica
del mestre Padilla,
LE DERNIER CRI
Aviat: La mazurca azul, de
Franz Lehar

Ami, dlumenge, POrruguerisi.
feminista, Quin AÑAL La teta».
gilea del oorrou de LIÓ, 3 twist
Maruxa, No juegues'.

(TERRA BAIXA)

L LA MEMA»
Murta aelnet, pela Melles.
II. TM Litem 1 C.
amb el gOS ens1ntStrat.
HL L'obra en un (late, de gran
barrita, pels
UN JORRALER

estrena ce la serosa I carrera

Jornada de Ele anemias de la dona,
presentada amb dispara 1 explo-

siona, com a Londres.

4

Not.: Aquesta grandldsa p eNtcala i
no es donarä sentara ni a cap asUn cinema de Barcelona, aquesta
teMpOrada.
ife
. si

Al i

lt oest.

*di

$2.L.14!

..
Sempre el- millor conjune'lle
programes. Avui, diumengte,.
programa extraordinari. Tarda.;
L'home I la bésala, grandiose
cinta dramática, de gran emA.
cié, creació de l'afamat acto
John Barrymore, especial Aju
ria; Punys de ferro, grandios
comedia americana interpreta
da pel genial artista Regia
Denny; Quin servid!, assum
còmic; Pirata d'aloa dolça, as-i
sumpte america. Nit, La nolai
que jo estimava, creació
Charles Ray, i estrena de l'ori4
ginal cinta La reforma d'un ma..i
rlt, per la grandiosfssima artist a Dorothy Gish, Ajuria.—De-i
mä, tot estrenes, entre elles Pe-i
mocionan cinta La dansarina de
sang retal, per Clara Lotto; tai
paf do la devesa, programa Ajia-.
ria; La recompensa del,guarda;
i d'altres.

44464.6.044440~4.0.0.
04.44:410.4.4444.04774.74441.1

Gran Teatre Condal 1 1
Gran Cinema Bolierala 1

e

"mi, chamanes, sessió inannal t
d'II a t. Tarda t nit. Grans prograneo. Reparacions al :Mitin; En
Pamplinas al Por More; EJ seu
amor; /II capttoi de la serle de
sorollás esa: La tragedia del oorreo do Lió, 1 el granctiós itim Els
llapa de la nit, pel celebre arase"

sseassesea-~~44,4444
TEATRE TALIA
Companyia de comedias de -

1

Wintam Farnum.
A la 55E010 de la ntt. estrena del *-1
IV capten' de La tragedia del oorres do Li6 1 de El aeoret dol
atiostli

441444~4444441.114441144+
.».114441444444444•04.1144440.

1 Monumental - Pedró
Walkyria
Arta, dlumenge, sess14 matinal
011 a 1: La n'in glesa Esmaralda,
III jornada: El tartamut; El boliaeball a Pordre del dia; Actualitats
Uniseeaal. Tarda; L'Escarabat d'or.
ates La princesa Esmaragda, IV
darrera; Aloa/Te artista de Gire.

Teatre de POrfeti Gracienc
Auditbrium, Astaries, 85
Companyia Estudi Cirera

eoweelieeeeeeeffldieioeoea
TEATRE POL1 O RAMA
Companyla de comädles
Avui, diumenge. tarda, a
dos quarts de guatee, primera secció:
EL GRAN TACAÑO
A lee sis, secció especial, i
nit, a les deu, gran moda:
FALSO IDEAL
dia 24, estrena de
a comedia en dos actes,
dels senyorm Dicenta i Paso,
,r
A El Carnaval do los viejos
Es despatxa a comptaduria
414411144444~4.44~44<ol

saa4+044444~4444411.6144+

ELDORADO

Muna, tarda zdt.
:
liveasaIAeLon
ivi-e-8-1—
.Poolui
-tront
r,".
---an

/ Sessue Hay-ak-awa; L'ESCALA
DE L'ENGANY, Programa
Anoria, per Ethel Clayton, i
CINEMANIAS, cómica, per
l'ea/ Burns. — A la sessió de
les sis de la tarda: Estrena de
la divertidissima comedia del

1

Progrania Ajuria ESCALANT
EL TRON, per les famoses artistes Lila Lee, Wallace Reid,
Theodore Roberts i Harrison
Ford, CAÇANT L'AMOR, pc1
simpätic Hoot Gibson, i CINEMANIES, cómica. — Avis: Es

NOVETATS UNIVERSAL
NUMERO 80.
-4•O44-4.044•>44444•14.V44404/4d

::CONCERTS::

1
Cinema "3IMIA"
0 El. CINEMA DE LA INTIMITAT
4.
Carral. do Prprença, 230
(entre Rambla Catalunya 1 Ilanne3)

arui, mumense. taraa, a don (marta
de quetre, 1 nit, a dos quarts de
den: seiertIsimes xessIons. Taaf/a,
5 . 5516 Infantil. rntzu, ents. L'obra
Oc gran broma: Ele viütis o El asumes: a a 00 8 de P ar Y; 13'9 15).
mes) I TUI• Ohlt; Cites pellinnes
enanques: En Tomaba: piunera la
inda 1 Aneu amb Gemiste amb ola el
Iladreaots. A les sir . ScgOna ses,40. *
sutaques numeradas. El que B.A.. e
xan ola anys; Aneo anlb come 41.
eta Iladregtita, 1 la mes rari amb
p osa cura cle gran espertacle que
• bs prei n• Cta l . Irak j,erSonea en
escena, esp i t`ndlcia mossirps: Josep
dome dol Paran. :511, a d'a quarts
(te (as. Bepetiri6 del %,:al pie,
grama de la tarda.
I Butaca p ..... ancla: 1'50 pta.
Dimito genorst: 1 pta.
. 4.04+4•••••44r).4-044441-0414.0.00

4448004411,444•0~04+04.
!

.:,.

coLt S E U NI I

i

/OMS DE LA MUSICA
Dimecres, dia 26, presentació
com a liederista.. de 'l'eximia
cantatriu noruega

ILILLY HAF1HEN1
i del pianista hongares
JAN08 BARANYI
Palau de la Música Catalana'

L'emlnent

EMIL SÄUE.
• donara dos -última
Concede extraordinaria
avui
diumenge i dimane;
I
dia 25, de les cinc de la tar_
da a dos quarts de vuit del:
veapre, a
•
l'HOTEL MAJEST10
Localitats i detalls al m
teix Hotel

I
*1444444.44++.144~44444*

SALA MOZART
AVIAT I

ng351

I
René Navarra
i Madre Vautier I
e:****ree*oer •44,604iii•Mhe
Aviat, ja pellfoula que parlord al a« de les multituds.

La portera de la filbrica
de Xavier de Montepin, interpretaeid sublime del gran "Signorer i de la bellissima "Genevieve
Exclusiva ChtUDIOnl,
rmalsomammoNee~meemovga

IMPOINTANTi Queda obert
el bese de localitate

41
Avui, diumenge: A la:. sessió
matinal i primera de la tarda:
VENJANÇA JAPONESA, per

.46.111.04,49044444.64+0d$e4 •

I Idagnifies filme 1 les grana

LEllt bHatEeLD
s ER
(*lt,
liel-Alr•Trlo
FIlloorle
Grans ovaciona al famosltisim Jongleur
OASTON PALMER
Ezitto de la popular artista
PILAR ALONSO

.
/
TELEFON 3636 A.. a

per a la sessió especial d'aval
tarda. Nit: Igual programa i

Pemä, dilluns: Els ulls de l'anima;
Margot al Camada; El cialirl de Letauauina; Ambrés de 'Patee

Censal' de vartetate
estrelles de variel ate.
Avui, diumenge, tres se s sions extraordinàries a dos
quarts de quatre i a les sis
de la tarda. Nit, a les deu.
Projecció d'interessants i
notables pellicules. Exitäs
de la formosa ba/larina
LA GOLETERA
telas deis famosos sed,-

ICOLfetjAl

despaucen butaques numerades

Avui, diumenge, tarda, a les
cine en punt,

per les senyores Valero, Atenten Rodriguez, Blanca i els senyors Girara, Mir, Bello, Molina, Viñalonga, Garrafa, Bazon,
Valls, Esteva i Gómez. Butaques, 2 pesadez.

liarte

Cineena Nos

del gran Angel Clulmerli

ATOL dlumenge, a lea quatre de
la urda:

TEATRE

Teatro; Triond 1

EL MISTIC

Publicitat MOBLES Iprriolalu

79 a 90
es " 44
II 1/4"
di • U
00 " as

TITILLAME: d. AU 14.

calce números

11 11811LIA FRA0111111
NACIATt
L'heme de les pellIcules senil.
desato
pilluns, re, grandiosa Tuneó pee.
nern - M part glacial. ~arta, 96.
debut de Balvaddlo I de Corola and
MAL

MERCAT DE LLOTJA
BLATS

11

Avui, diumenge, tarda, a dos
quarts de quatre, matin6e,
MALVALOCA
A les sis, secció . especial
IESA
A CAMPO TRAV
Nit, a un quart d'onza:
LA CASA DE SALUD
Demä, dilluns, tarda, a les cinc:
A CAMPO TRAVIESA
Nit, a un quarts d'onze, a peti.
cid del palie
CRISTALINA

Teatre dc Novetats

Preu: 10 ciatims

A les onze: P. Wallace contra Roein; Salat contra Lloveras.
A les dotze: senyoretes M. i A. Fon-

Cense del P1.

.4.4444444444~44444es++
Teatre Cande •

monsianweinviev

tra Carreras.

SALA EMPORDANESA

COLOSSAL BUCES

amb extensa informació dels
partiis de/
CAMPIONAT PENINSULAR
altres artes que se celebraran
avui.

Segur contra senyoreta Vizcaya; seryora de Pons contra senyoreta Fabra.
Barcelona centra Tiró (segona cat.)
A dos quarts de deu: F. de Sentmerat contra J. Garriga; J. Mi/let con-

..444—,...,-..eraieedaraafareartatre*

MELIÁ - CIBRIAN

Avui, diumenge, tarda,
JUAN JOSE
Demà, dilluns, nit,
TERRA RAMA
pel gran Grasso

Edició Sultana) d'Esports

contra Saprisa-Juanito.

L111111
CUIDA!'
LA VANtts TIMPTADORA

44••••••••11114,4~444+

Avui, diumenge,
Grane ~siena, a dos quarts de
(Naire, a les sis tarda, i a les
10 nit.Projeccid del poima sentimental de formidable exit
LAS HIJAS DEL DOLOR

La

1151:

11414444414444,4440fflffleel

Llegiu demä, dilluns, a la tarda

Tarruella - Noblom; Ducase-Andreu

Dama. Mons. Urda:

.
.4444444.**444144414444~b

Ramon Pella

MOTORIIIRIE
PENYA REIN

Ira i Vizcaya.
A les tres: Flaquer-Su qué contra

Deu isba dles1
Avul, diumenge, tarda, a les
cinc. El popular drama en
tres actea, de Joaquim.D1canta,
JUAN J0111
Nit, a les deu. La tragedia
rural siciliana, en tres setos, de Saverio Macla,
NOTTE' SENZ'ALBA
Demä, dilluns, ala el drama
FEUDALISMO

604.01.40414.04149444.00/..0.-1

raa oompanyia d saraos.
la 1 opereta, primer actor,
direotor,

CAMPIONATS ESCOLARS
El programa d'aquests campionats

S'est1 treballant activament per a
l'organització del IV Gran Premi Internacional de voiturettes. Per aquests
motiu el president de Penya Rhin ha
sortit cap a Madrid per tal d'ultimar
algunes gestions.
Molt aviat es farà públic el reglament de la cursa La Rabassada, la
qual aquest any, caen els anteriors,
promet revestir un grandiós éxit.

Dilluns, benefici de
FERRAN VALLEJO

TOURNEE.
Frac!
' eric

piscina del C. N. Barcelona amb un
resultat espélndid.
Amb aquest motiu no és estrany el
moviment de socis que es ve notant en
aquesta entitat donats els avantatges
que Iper al ingrés es donen durant
aquest mes, i demostra encara el gran
interés que el ¡ores spommom senten
per a l'esport de nataci6.

que se celebraran a la piscina del Club
Natació Barcelona els dies 30 del mes
que som i 6 d'abril is «en segueix:
5o metres lliures; ton metres Iliures;
ton meres braça; soo metres lliure;
250 inertes relleus; salta de palanca
i partits de water-polo.

Avul, diumenge, tarda: EJ
campeonato
EL NIDO DEL. PRINCIPAL
1.08 CAVILARES
Nit. a les deu:
EL SEÑOR JOAQUIN
LOS GAVILANES

TEATRE TIVOLI

CLUB DE NATACIO
BARCELONA
S'han fet fa les proves definitives
de la installacin de la calefacció de la

gorja)
A dos quarts de deu: Suqué contra Noblom i Ducasse contra Tarruera.
A les onze: Flaquer contra Morales i Andreu contra Juanico.
A les dotze: senyores baronessa de
Segur i de Pons contra senyoretes Fa.

Gsaa mapanyia de ~la.
Direodi cieditica, L'opa GIL
Priman aten i &remera, Fe>
rama \refleje i Carlea Maza.
Medree directora i macetadom. Jadié Vivas i Liana

Teléf« 3100 A

NATACIO

'MANIS
EL CONCURS PER EQUIPS
Ordre de joc per a avui.
Turó contra Pompeia (primera cate-.

limar »u

Teatre Cata% Romea

,Avnt la truin del:
de Lid, 3; Omm dU Me ve
Pampl/noe al Po, Mrd.
•
gle Kazakitrdos.

Comm.
GIOVA11311 ORA1180

14oneiareoe 11 ee~buoiee

—TEATRES
f

metres Ilisos, en la qual prova Diéguez es proposa batre el record peninsular. Tamicé es correrá l'eliminatori no metres tanques. Aquestes
proves es faran en eI desean& del partit Städiurn, de Saragossa, Barcelona,

gueix:

Bareeleei
Companyia dransätica del

ORQUEST 1 1
44

Avui, diumenge, 23 de mata¡
cinc tarda
PRIMER

Concerts Trio Ardevol
Piano, F. Ardévol; violi, J. A14
Undra; Celo, F. Pérez
Obres de Dvoraela Ardavelta t.
Roger

TEATRE ELDORADO
Avui, diumenge. a lea ene
del mala
QUART CONCERT
íúltim de la «asió)
per l'Orne Graciosa, ama
col.laboració de la cobla
Matará. Obres dele melares
rar Moya, Cumellae Albo,
;era, Pujols,
Fornells, Balcells
Mima d'obres d'
eme, Pire Jordi 1 »Me

Pr•ual Uolsou

;21ez
zie
pte.(looalttaa
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Avui, diumenge,
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ESTRENA a la ses ó especial de la tarda
g

ESCALANT UN TR

IN

_..

•

4\

Diterliissimi comèdia del NIMIA IfflI, interpretadur

IIIIIRRIZRIIRRIRIIIIRIVORRIRR31311

a

les estrelles

111

me. . . Echa Selenio. 1 Al
e

ira

irsin

ig

kumis* Intime de Cenad:
Dimatis, 25 de maro, a dos
'quarta de ala de la tarda. Preeentació a Barcelona de la eminent pianista italiana Tina FI.
Inscripcions Sala Mozart.

ESPORTS - FUTBOL

tarnplonat d'Espanya
Ävui diumenge, dia 23, a
les 3'45 de la tarda

B. S. A. STADIUM

(Campió d'Aragó)

eontra

F. C. BARCELONA

(Campi6 de Catalunya)
Camp de Les Corts, F. C. Barcelona
PREUS: Entrada, 2 pessetes;
5
pessetes;
tribuna,
preferència, 2 pessetes; gols de dalt,

g

mg

1'50 pessetes; gola de baix
populars, 1 pesseta.

111111111MUIRRIIIIMILIIIIIRRIIRRIRRIIIIIMIRIVIRRIIIRMIIIIIIIIIIIIIRRISBRIIRR• •

a

MAQUINARIA

:
— DIVERSOS —

..

Venus Sport - Falsee Ball

Ronda de Sant Antoni, 62 1 64,
Tigre, 27

••

Avui, diumenge, tarda i nit,
ball de Societat per la banda
Venus Sport, dirigida pel senyor Ponse. Estrenes: Maria
-Carnaval de Niza", pericon
"Nacional", tango "Loca de

amor". NO., entrada, una pes-

seta.

Au

II

F. VIVES PONS

U

rl-

ggy

,

erna,

"MORISONS"
a

E
nii

rabea,.

n

: practiques
:
n
lal

simplifica-

pessetes

deS
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n
runsenunnannennunnunlInlininn•IT•1•1111,11rMS- sial IIIIIIIMIRRIE

• PIANOS, AUTOPIANOS,
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

AIRE% CLASSIFICATS

111111

0'50 pessetes les deu primeres paraules i a
0'10 per cada una d'excés
OFERTES DE TREBALL
per vine emboteDate, falten. Santa
Terma. 7. (Oriela).

CORREDORS

DEMiNDESDETREBALL
aseerdevamdmInfellearlee Weferala
prit
emapuire. Aserrare a LA PUBLICITAT. neutro ett.

.•

VENDES
eGNETOS. a
urn=.37.2
»ff. Memo U.
• bou pres. Cerrar UnIPIANO eme
reraftaL Cl, •ntre**

MaquInArls moler.
REVOLUCIO • na Per a treballar
la fusta. Tipas paientats. 2. Bosser.
Artbau 110

DIVERSES
EQUES Trarnitse16 AptHIPOT EQUES, da. Bona de Contraelschl, 8. A. Passatge de la Pass.
entresol. Telefon 5454 A.
pinta:.. La cua madi
artpurtOrit 0 Aspares
bspeceinat en tantitos reltglosot Espoleen) permanent de medre a 1.011, gro•
oleogranrs. etc. Fabrtesettl de mares
motIlures.--NO cOMP re• netuno Insttar
apuesta ama. F. Yontralcon. boten. 4
tlanal ponaterrtud.

TAPISSOS

FLORICULTORS.pt272,2.

• un ball, preeentarlem pla. Eserlure a
LA PUBLICITAT, número 3 02.

n

evitan por completo tomando • .

LOS "tomas precursores de aras enfermedades: dolorns de cabrea, rampa o Coimbra, nron• bitios de &dos, falto de tacto, hormigueos, m'U.
dos (desmayos), modorra, gemas frecuentes dar
dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
carácter, congestiono, hemorragias, rano"
dolores me la espakla, debilidad. ate. desalme.
can con rapidez usando mol. Es recomendado
por eminencias meditas de varios pailas; suprime
el peligro de ser actinia de ano muerte repentina;
no perjudica nunca por prolongado que sea su
aspi aun resultados prottigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, Continuando la mejore hasta el
total restablecimiento"), lorindose con el !MIMO
tina exideneia larga con una salud envidiable.
VENTA: Segule, Rambla Flores. 14. Bareeloie.
y principales (amuelas de apeta, Ponugal y
Americas.
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FIRICOMFICA
•
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• Noma- FAIMIQUIM 01 DOGMA»
111111111•1011 DE CON81.111 DI FONDA
a
LA MAQUINA IDEAL. PER II
T OF R 1 GO R A LA partrA. INDUSTRIA :
BARCELONA: GIRONA. 112 •
- MADRID: PRIM, 2 11

•

ian
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Amena de peche. Vejen larMaalnara
damas enfermedades originadas por la arte,
rhemelereets e iiportaleatta
se taras de un modo perfecto y radiealy co

a

imantas oa mimemos

nannannsusnannonnennannunnannennennnenn,u
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n
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rentar
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:TURO PARKI an
11:
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u
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FRIGORIFIQUES
1 CAMRLS
IS

n

APOPLEJIA(Ferid ura)
— PARALISIS —

FRIGORIFICA :.

ESCHER WYSS Y C.*: ZURICH
put, A FABRIQUES DE G . E

•

0110IIIISTRINA 50111 d., SALO DE REUNID DE FAMILIES DISMOIDES
•
•
la Aval. Momeare. Besad matinal
d't I a t. Durant aquestes boros es despat- •
•e miran Duermes numeradas per a la sessI6 especial de les sin Tarda. P
•
• mera sess16, a dos Quarts de qualre; segOna, especial. a Im s sil. Gran Son e,
de la mimosa comedia II Dienst d'En Riente, (exclusiva>, pels Intanttls er . .2
times El 1101 de les Pigues. Baby Pe
I Arrlea. Estrena de la Prec i osa IIII
•mi eomelle
eraMIllea El tetomf de l'honor, d'Inieressant argument. I Aetwe 111
Mata Ortument.
•
dp
,
de
programa.
Estrena de /a super-selee- !
g
de
d
es
a sEWIel•
Mis •
. _._
• el6 Capitolio: Tots ale germana Cenan setenta I exclusiva), assumpte sonsa
elOnal, magistral Interpretael6 de la formosIse ma artista BeIlle Love: Para M
1 MI, pe/ botador arlstoerdtle: El triemt d'En Rboolau I Aotualltatt Ceumont. •
Meta. MistroltIc programa amb dues estrenes: L'armselat, pel dl- •
1 D
vertll artista Buddy MesSInger; El bany tare, de Mona broma: Sets ala Ei
in
fermans fiaren ulula, I la preciosa cOrtddia El triomf d'En recolau.
NOTA. Deme, dIlluns, de sls a voll, es despatsaran butanues numeradas E
per • la sessI6 especial de les sis de dIroarts, festa.
n

1

e
e
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au ment
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Theodore 1111111111
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Wallice

Lila LEE

III

Dolores en la Espalda.
Los Emplastos Ancock no tienen
lo. Edieddees Debitei

II

Fortakeen

lis

3
la

Ferreteria

Ràfols, S. A. E

n Ronda de Sant Perei 74 - Barcelona Ne
o nensinnnnennennonnannannennwananneusene

de mama incomparable.

19 Emplaste Affceek es el primitivo y legitimo. Este Emplasto
y se vende en todas las Boticas dd
co el remedio universal
mando avdintdo. Aplicadlo donde quiera une se sienta dolor.

LA TOS

Ales perillosns Conseqübe
Mea les evitareu prenerd
amb cnnztäncia

TARLETIES

Heu de

tenyir el vos/re caben
E primer cabal blanc, cosa la primera arruga, veto
aci ?avis de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
que dsvsgadea ve precoçment, abans de temps.
Qud heu de fer? Arrancar-vos aquests maleas cabells blanca, no, perqud destruireu un tresor que potsa
mai mes sindica. Tenyir-vos. Avui en dia ca pedem
aconsellar alza, parqué la citada, amb rAlgna d'HorUne ha trobat un producte dice L'Alga& d'HorlIne
es una tintura oroyas:tus 1 cientifica, que retorna 'la
caballa al Ilur color normal, que no taca, ni per/nafta& la
per 6 '1 pot portar-vos cap mal, di deba cap senyal
extt... que faci co pita« que us tenyiu. La seva aplicació
no demana cap cura especial; un gasteis pot fer-ho
fàcilment.

Plemares legue

Cuando n000sitela una pkora

"Ig2

Píldora Brandreth

Para Mtrialmteme, lis, tease m oalmea. Mar

GABA

DI VENTA He LAS BOTICA' Oil MIDO

refrescants, desInfectents,
aobiranes contra la 70S
' afecciona do le gola.

s

(Tunte711752.)

Messeereea. MI.

teadttal en lessida—d. DEUDOS a CA.. ~lema

tos

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

EITTE.1

/

ELS

QUE PITEDLIN

TOS

per forta I crònica que sigui, que prenguin les renomenades
PASTILLES del Dr. ANDREU. San tan rapids I segur: els
efectos d'aquestes pastillas. que a les primores presas se
sent ja un alleujament goa sorpren t anima I gambe sangre
desapareix la tos per complot en acabar la primera capea.

per a

L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es mimo avisos
CENTRAL
Garreo de Sepúlveda, 177,
pral., primera: telefon 3648 A.
SUCCIISALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.
Tellefon 2037 G.
Coello, 169. Telèfon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (di.
¡Mita). Telefon 529 H.
Francesa 0 iner, 56, tanda
(Gricia).
Carretera de Sana, 135, pri.

Els que Magua AS M A o sufocació. que asta
els PAPERS AZOTITS o eis CICARRETS ANTIASMATICS
del astuta Doctor. que calmen de seguida els ataos I d e
nit permiten dormir tranqull.-Demanen prospectes /

PAPER DE'

FYMAL

:RÎ6HLT 1 QUIJERA I

mer, segona.

Vidrieros d'ad 1 Esmaltasa al roe la• ,
bra eere 1 mista r Vide« t eretale plano 1 corbata : Daldoees. be- i CLASICO
id
acules, ir gue. M'elida 1 media
Coima; 92, entre Corta 1 Sep úlveda l

L'AIGUA' ÉlIORLINE

BARCIELOIM
TALSPO3 G343 A

adanes, fa desaparecer la caspa i pbra la nalguda del
cabal, fent-lo suau 1 ondulas. .

1
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LatiMei

PRODUCTES HORLINZE . •
tabulases* roanifietationet, uretritis, prosiotill o, es
Mido, dstids, poto emlinel. ele. , por crónica» y rebelde tse eme. 46 taran pronto y radicalmente C011 los

Cachete del Doctor Bebed

mie doparse la mama y loe humera., e,omuniean
la Mies reo propiedades alineaste» me leo, bielden
no admirable, multad« se experimente • la. pri.,
anua mamo, la eiteloda prosigue hiela el completo
1 meterte matableetrantato do Iodo el aparato re.
eerfadoseril muleta por el arde, 411
al {11•4144 Mesa baya de Intervenir el
les p.asdI.ae mama 4e ea enfermedad. Baila
iaia.. saja paramemourse ¿silla.
ASOMO OINhodoit
Tm >a VIDA& y Laus,
m C.. Illenrede.
Vasta, ptas. trames:
ee
Me librea, e; Fornmaa
rtz=ents wats*, es

.... lh ilde

41101 111 d'HORLINE (tintura prograsshia par ate cebaba
memo g.. oustuyom (ami, I laotonslu) O. • POLVOS (reett
adherente): 2110. • CREMA (evita tes arrugues): 210. • AIGUA

vt3.L

1

in/.1

,ssidsu

II

DENTirRICA (se oomArIvntte Meramente): 6. - BATHOL

MONTRY (sale mlaerals para baies de ;taus): 3'50. • SANISSL
Ceempronas bey-Mtutit. ve, e 'Manara, el Cebe» 3110.

de Banque pour PEtranger et les Colonias

•
4
uNeueneurry

1,!

Deme mamd • Amos.
11.40ebtlenente DALMAU Ot.tvesei g , 0. A.
FAMA mu ranuanna. 14 ~CEO»

Sucursal de Barcelona
Plas.a de Catalunya, ZO

COSES DE LUXE
P rod uc tes del Camp de Tarragona, 5. B.
01t=nig . ST. — T'Obren. SS SP,
mes a disk* ylas ds reuma celltaden da 40 ea. Me

SOCIETE GENERALE

att a sumos 1 India lelo Can »Anos/AA une,
tutPaa.38

sub Apiaden ds Beca ä Bine
OAIXES DE LLOGUEFt

