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LA INTEL LECTUALITAT CASTELLANA
.

Un lluït grup d'escriptors de llengua Castellana, eOrn diuen
dls. o de /lengua espanyola, com vol que es digui la iteia/ Academia i com preferim de dir nosaltres, ha tramès al Directori
aihtar d'Espanya un noble plany per lea disposicions adoptades
en l'actual període sobre la Ilengua catalana. El document es
bru, sobri, escrMt amb una deliberada modestia d'estil. Les coneusions del missatge resten implicites: però són prou entenedores. l'o són sobre tot per als catalans, que hem après per una
'larga experiencia i per una obligada priictica actual a copsar el
sentit de les paraules per sota de Ilur estricte significac textual.
Aquests escriptors que subscriuen el missatge formen una
part selecta de la intellectualitat castellana dele nostres dies.
ea entre elle noms illustres. Llur salutació al llenguatge catala,
tarta i senzilla i expressiva corn un "Déu vos guard", té en
aquests moments la valor d'una protesta .....
. ,
is un vot d'alta qualitat en pro del restabliment
de les llibertats i prerrogativas que són atribut dels idiomes i
dret dels pobles.
Ens plan de dir la nostra gratitud sincera als escriptors castellans que, enmig de tanta gent oblidosa, s'han recordat de la
parla catalana. Les actituds com la que ells acaben d'adoptar, si
te poden impedir l'acompliment de les evoluMns històriques,
poden realitzar el gran servei de contribuir a la salvació de l'amistat entre els nobles pledcjants. I l'amistat, per a la Intelligencia, val més que totes les altres relacions forçades o voluntàries. Amistat és convivencia dele esperits. Es la unió moral per
damunt de les personalitats diverses, individuals o collectives.
liem entes el vostre missatge. amics castellans. Perquè
l'hem entès, us estem profundament agraïts. Poc hi fa que, en
a:guns paràgrafs, useu vosaltres una terminologia que no és
sastre i doneu a certs mots un abast diferent del que els donem
resaltres. No us podem exigir l'adhesió al nostre ideal. Ja estern
contente amb el vostre respecte al nostre dret.
Heti's aquí la feina més digna de les seleccions intel•ectuals
peninsulars en aquesta hora i en altres hores que vinguin: manteniment del respecte espiritual, la conservació de l'amistat de
les animes. Si això fos salvat, els estralls de les nuites serien
molt menors en alió que es essencial i permanent dins la civilització.
Amics de Castella, Déu vos guard, us diem també. Déu
guardi la giória de la vostra ilengua. Déu guardi la llibertat
lengua nostra. Glòries 1 Ilibertats do lea llengües enriqueixen
el comunal tresor de la cultura humana. Els catalans estimem la
matra parla com a nosalltres raateixos, perquè sense /a nostra
parla ja no seríem nosaltres. Que la Ilengua de Castella i l'a de
Catalunya, en plena senyoria, puguin saludar-se per damunt
dele nocs de la passió i de les vicissituds de la història!

Política
L'AJUNTAMENT DE BADALONA
Uns miss de Badalona ens fan una
e!!:,--aeit.; mol: neta refercnt
ara5a d'esscr sub.sliaquetir
L,it: la de que no lote els vocal: assotiats que passaren a integrar-la tren
edictes a la U II
Tenen rot. Mi hazla, entre catres,
e!s seayors loaquini Llcal, Antuni Rati, Jun quiis Prat i t'ere 1.1..yrüs, aria!,
una /diaria politica ro:almea: opiada
e la que representa aquella entoat.
La just que anri Constn

LA.1101? A LA ..lIANDOMUNITAT
Els 'sastres lector: estau assabentas Tic afgana ti/patata de fa fIll n
vincia de Girona Sanen presentar una
treposicid, a la da, Tres Assemblea de
'e nora Moneornunitar, demanant
issolorió d'apee: org,nisme. El; bons
efic:s dcl senyor Sala pagueren fcr
¡Se la proposició no arribes a isscr
rsentada.
Pera ara sembla que la in:c:ativa
..• g;ronins lIJ
.
itts diputats
era paramera particular. I alginis ele tors monarquies d'aqueHa prez:Zanja
treparen ni me's ni ntcuye que un
2cunrcrit, ,p1C adrc;oran al Directon, dcmcnant la dissolacij dc la 3Ln:cm:mita i protestan! contra rwtirli.1
Ms alludits diputare, ele quals no rez altsren resniceitada proposicij ni la
eefensaren tal com sita:rica compro',é l a fer-La.
EL CATALA .4 NOVA
YORK
Per poc aficionas que hom sigui al
e-oll, II cl u:9!",:ia dc 1.1

F aii:911S Players.Lasky CorporationPara:notar! Picare
Dance be, agucen; casa, de fama
urversal, acaba dadreçar-se al
',P r d'una novella revista gráfiea
fall ' aea j lis fa per maja d'una corta
eiCr !LI carrectainent él{ la riostra 1:eri-

ac
liras aquí un bell exemple de con:rr.iiS, capee :canina COalortant en els
•irps que torrein.
PETICIONE D'INDULT
Es combinen cursant nambrosissipc!ieilns al Dircetori, demonant
Hl d'En !osa B. Arhcr, el Poeta,
'mina a ntort per un consell de
"a.
A CADASCU EL QUE LI
PER TOCA
119:01eS persones han trobat colleja
Daragraf de la•nostra ressenya de
darrera sessió de l'Ajuntanrent, cuan
1 que e! senyor Alvarez da le
•Pa, contestara la proposició del
Yo, Alds peque el Consistori do.
les gràcies al Director' per
del senyor Carrasco, digui que
talio que ha fea el Consigori, per
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Full de dietari
L'INCENDI ELS TEATRES
de cremar—ha dit algú, amb mes raó dr la
que hom pot imaginar a primera vista. Un Itaca, que no ha cremat mai
er aus teatre arase salta. El nostre Licta.: és un gran teatre, co sols pur les
seres proporcions majestuoses i olortunades. sine, per haver passat per la
prtsa del foc. No hi ha cap gran teatre d'Eurapa que no liagi crescut sobre les cuadres d'un incendi. La civilització prou s'escarrassa a col-tocar
baques d'a:gua i bcrnbers; a ex:gir
aparen; extintors a l'abast de totes
;es mans; a collocar cortines
gnus que un cop abaixades priven que
el foc de l'escenari passi a la sala deis
espsetadors... sempre hi ha !catres que
ea consumen en les llames. Es llar planeta!
Reconeguem. dr tota manera, que el
teatre Principal conmina a seguir la
seva planeta amb an excés de zel.
Funda l'any t5Go, no s'incendia fiar
a fan). 1737. Des d'aquesta data. fins
al 1915 no torna a calar-s'hi foc. En
tres segles i mig. das incendis és una
co s a enraanada. tímida i tot.
Pesó, amics meus. quan encara no
ea5 mit aconsnlat de la pérdua del
vell teatre de la Santa Creu aml,
vil reas quatre pisos, el scu escenas;
magniffc. el seu paf eshariós, la seca
tapisseria vermella i la seva de.licinsa
sentor vuitcentista. veure'ns obligats
tiner Li destrucció del bonic fle/SC11, 1 1 que l'havia sub;tituit. és un aln'ss.
Pretest e nt contra la erueltat de! fat.
Fa Hoc ‚da ferrisar-se contra el teatret del Pla de le; Comides, que, al
eapdavall. era tina cosa discreta. podia ' ha y an destrint alguna de les recen/1. 35'rues con<truccions teatral; que
haft vinaut a dernastrar-no; corn is
aspre dificil la conquesta del bon
gust.
Caries Soldevila
La destinació del; teatres es

is a dir, el senyor
fet
Afrarer, particulorment.
Celia aelaeir aquest pnal per tal que
cadaced pugui gaudir Iran7uillarnent
del ser; merit.
PROVINCIANISHE
L'Associaei6 de la Peonen de Terros,: ronvirl‘) el seayor Benovente a
dminr-hi una n' uf ereneia.
Aquest la hi dond diumenge.
UN ALTRE PERIODISTA A

L.4 PRESO
lla comencat a compile la condenes
de cucare mesar de presd, que li va
impuso. $111 caneen de guerra, el period. sta senyor Felip
El scoryar AMis, condemnat . per un
article oonsiderat injurió: per a, la
Jarca pribliea, ha ingrereal a la Pre:S Moda,
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La ratlficachl francesa del tractat d'anuló de la Bessarab , a : Els drets de Rtssla
1 els do Roznada : Les pretensions manases 1 la latransigenc)a mediste
Per abans d'ahir eslava anunciada a Viena, la confer?mela
entre rls delegals del °overo
Soviclisla i Cis del Govern romanes. per parlar de la redaeció d'un tractat de bon Nieinat
entro tots dos Estals i de retacions normals econämiques. El
convit per a aquesta entrevista es rus: rúx0 ha fel. suposar
bones inteneions en 01 (Rivero
sovietista. Nogensmenys el
resultat äs esperat amb escepticismo per tel com els russos
tenen la intenció de renovar-hi
el planlejament de la greu
qüesti() de la Bessaräbia, considerada com una de ?es mes
difieils de l'Europa oriental.
Dad el ecu inleräs., sobretot tenint ett entinte la nota recent
de Txitxerfn a Poincare prolestant de la ratificad() de l'acte
internacional d'anexid de la
Bessaräbia a Romania. äquesta protesta, notable pel to amb
quA es redactada. dia
"El Govern de la Unió proteslä eni, rgieament contra l'aj'a que el Parlament francès
ha atergat a nomania per espoliar la Unió de les Repúbliques socialistes deis Soviets de
la Bessaräbia, sobretot. tenint
en cumple que França declarava formalment, en e) moment
l'oetipació de la Bessaräbia
per part de les tropes romaneses, que aquesta seria passalgera, donat que l'ocupació es
proposava un fi purament
manilari. La discussió de
Carnhra francesa he vingut a
la vigilia de l'entrevista entre
la Unid i Roma/tia. Aquesta
cussió nontes pot esser considerada com una intervenció
arbiträria d'una tercera potencia, la qual necessäriament
contribueix a impedir l'establiment de la pan duradora, i perpetua les pertorbaciorm en una
part d'Europa.. El novern de la
II. II. S. S. reclama l'atenció
del Govern francès sobre el fet
de solidarilrar-ce amb la violació deis drehe de la població
bessaräbica i de la de la Unid
sovielista; el Govern set ietisla
el considerarä responsable de
tots els danys que en resultaran per a la Unió. El (los em de
la Unió en trcurä toles les con-

seqüenciee que s'imposin."
• • •

Quina sön elc drets
i (jeans ele de Romania
munt la Bessaräbia? Atonal/Pm-nos a unce dadas d'Atlilio 'l'amaro en la seva obra S'Obre lee Huiles de rada a d'Europa danub:ana.
Entre el3 molls 1 diversos
molius diseinaiia entre Ro-

ma p ia i fttiesia (comprenenlhe ea oler. Ueränia). la mes
greu fc precisament la de la
Itessaräbia. Segens els memod'ala he Buearest. els romaneson formen el 63 per 100 de la
població, i segons un memorial
bessarabo-rns. preparat a Pari. nomes el 57.6 per 100. Les
xifree i les proporcions canvien ineessantment: la manca
da romanrsos es precipita. loenIre que els russos 1 eh rutenintsi emigren serien parar.
Romänia entrà a la Brsearälea. detened anib les potencies
contraes, sola prel e xt de defensetr-ne l'oree amenaeat pel
bnIxevisme Iriomfent. En aquella dimite rompute ein Iligams
club Rússia, hom hi pece-Dime,
el 14 de gonce de 1918, la República moldava independent.
L e s trenes romanesee entraven
poco dios deapris: el general

Prezanu, en el eme manifest als
bessärabe. deelaris Otte Itonsänia no volia atensplar a la 111bert al de nin ge i que, totjust
l'oreo restablert, els soldats
romanesos tornarien a llur
país. A la vegada, ele roma/tesos s'arar/rifaren del fet que el
Consell dirigen/. sovietista Ins
en la say a majeria mog davnromanam, obtenint-ne el 27 de

usare de 1918 un vot preciamant l'anexid de la Bessarähla
a Rumania. La volació per a
l'enriele( foil oral i donä aguda
resulta,: 88 memhees volaren
per l'anexe), 26 m'abstingneren
per por de votar enntra i 3 votaren franeament contra. Cal
Ter constar que l'anexie tenia
Stil mseheter particularment federalis ta. Aleshores Itornania
¡reinen per eblenir un vol, incondicional. Els raen-aires del
Consell eren 160. El 27 de novembre de 1918, desnres d'una
discuesi4 liarguteeima, e I a

agente romanesos sobtadament
proposaren que Bessaräbia renuncies a les cond?eions autonomistec 1 federalistes per a la
su y a unió amb Romania; 114
1 iputists s'absenta ren, 38 votaren a fas or i 8 contra. Immediatament. itemania dissolg ut el Consoll sancionant la
conquista do la Desearäbia (28
d'octubre de 19201. Aquestes
són les ceusacions que els bessärab3 anti-rornanesos 1 els
ruesos fan al Govern romanès.
A alees hi afegeixen persecucieno que oprimeixert la poblaei6 no romanesa. Entre aquestes n'hi ha tina de curiosa: a
Edinzy un oficial rome . és posa el eest barret sobre tn testa i oblielt la poblad,: •N
davant i saludar. Aixó,
cert o no, palesa l'odi de is elements anti- romanesos 1 asTeuja el conflicte per a la pos-

sessie de la Bessaräbic.
Els ucranians (rusees limitrofee de la Bessarkbia`, reivfndirpien contra Rnmania.
hure la Bucovina, habitada per
una majoria no romanesa sinó
ruteno-judeo-alemanya. Però
aquesta reivindicació no s'Int
manifestat en accions diplomäligues. En canvi la Bessaräbia,
ja fa llarg temps. En mar./ de
1920 tingueren Roe les primeres converses russo-romaneses.
BAssia dernanä la Bessar?M;a
i Romania declaiiit la qüestie
no S/IFCCi/lible dc discussió.
Despees d'aquesta inútil emptetiva primera, eontinuä la tretiques. En canvi, la bessarebica
gaié una n'Ira entrevista a 'Val',
s n)via, cense, resultats. Ibessia
demanava en primera Filia l'evaeuarit5 de la Bessaräbia. Des-

pees d'alguns assaigs, el romanes Filatily refusà de discutir aquest problema declarant-/o resol!, definitivament
ranb el consentiment de les
graos pot ancles. Rússia soslefin la invalidena da lee disci-

sitios del Consell central posSer sota la violeneia. Els dos
Eetate, dones, romangueren
mes allunyais que mi.
Reessia, perh, ni desistí: a 13
Conferencia de Gänova Txitxerin declarà repetidament que
considerava per resoldre la
qiiestió de la Bessarithia
gillma Encupaci6 romanesa, A
le fiinntera els inciden' t sún
seguits.
En aquests dies, despees de
la consaeraci(u francesa de la
flnsarlmliia per a Roma n in,
Rússia reenrda energieament la
sosia voluntat.
• ••
Coas se presenten aquests dos
Estats a la Conferencia? Els
delegels romanesos reberen de
llur Goeern ordres precises,
ansh sin prngrama concretat en
agites:1s tres punta:

1) Intangibillitat dels trae(als emnercials internarionals
dele d'iris asergurate per
aqursts a Romania, atsb és, retes de posar a diseusió el problema de la Bessaräbia, que
Rol/misia ha reglamentat ja amb
Iss grans poteneire;
2) Itestitució del Tresor ron-mieles i dels nitres valore

(obres d'art precioses, seihretoll, ultra ele arxius,, confiats
"a 'l'honor" del Goveril rus durant la invaslci riustro-germäniea, i que ara es deuen troten.
a Slosenu, fi a algun piltre indret adequat,

3) Renúncia de Rüssia a tola propaganda boixevista dins
els confins de Rumania.
El Govern romanes vol llene
ear les bases d'un tractat esomerejal i reglamentar la qüesti6 dele confins oberts a la Bessarähia, on els inciderds de
frontera es renoven sense Ireya.

I el Govern sovietista? No
en coneixem el programa. Se nnbla, pe/ab, que la seva intenció
és de refusar lela de:el:trae:6
reconeixent l'"statu quo" de
la Bessaräbia, i de no acceplar
la xifra — prop de guatee mi,
liards de frenes or — que Romania exigeix com a indenmitende per al Tresor i per a les
altres coses que no Li seran
restituides. Semblava també
probable que el Govern rus
plantejaria pel seu compte la
qüestió de la Bessaräbia, reglamentada per tractats que e:11
no reconeix ni pensa reconei-

DMNITAPTAliFRAEA
(Del p ostres •rwlebt esspeoleag,
Parió, maro.
DI descarrilament del CaletaVentimiglia, tumbé conegut per
"tren blau", ha demostrat diverses coses, i, si rimes no, que la
gent que es poden donar avui
emocione. inen els anglesos i
els americans. Gairebé totes les
vletimes eren d'aquestes divises. Ha estat impossible, durant tot aquest hivern, fer-se
reservar a París una plaça per
a aquest tren. Tot era pres amb
tres mesos d'anticipad() a Londres.
Un ciutadà del Canadà o de
l'Arrice del Sud frueix avui mes
del món, fa una vida mes plena que un senyor del barri de
l'Estrella. Ja se sap: Si a Paris
hi ha un robatori important o
un fet divers car i sensacional,
la víctima a un americà o un
angles.
El francès és pobre, td dificultats. no es pot permeste
certs luxes que nomes donen
els dòlars. I si no ande/ errata.
França ha guanyat la guerra.
Els qui s'han batut i ben batut,
en realitat seis eis alemanys i
els francesos. Els altres slan
aprofitat. Aquesta profunda
injusticia que Os inelegant i intolerable, clama al eel. I encara
pasearla la superioritat deis
americans i dels anglesos perflA brin guanyat el que han
pogut. El que vist d'aquí es infinitament grotese, tot i tenint
en compte l'economia, es que
un pals dc quart ordre com Espanya, amb ci govern que gaudeix, amb el cranec del Marroc,
tingui prima monetäria. Sort
que tot. es qiiesti6 de paciència.

XCe.

negoei que es pot ter. Parlcii
ben entes, de la moral deis Es-6
tata, no de les nacions. La Ilei
de les nacions es subeertir un
ordre jurtdie establert.
MolLs francesos donen la culpa del que passa, al Tractate
El Tractat és tiolent, entre al+
tres coses, perquè es massa
llarg. El Kaiser. de sinistra
mória, acostumava a dir en els
scus bons temes:
—A Europa hi ha guateé
grans potencies: Fran ,:a, lobs
glaterra, Alemanya... 1 el se.:
e
nyor Tardieu.
Eren els bons temps Mis sea
nyor Tardieu. Llavors tenia a!
"Le Temps" la rúbrica que avui
hi té el senyor Herbette: Earticle de fons. No es pas del meu
record, pelee' sembla que feia
veritables filigranes comentant
l'actualitat internacional. I bée
el senyor Tardieu ii, l'autor del
Tractat. Sha de confeesar que
ha fet un paper de petita potencia,
Napole6 III deia da Bismarck:
heu de malfiär d'aquel(
heme. Diu sempre el que penca.
Potser la desgeacia del sea
nyor Tardieu ha estat la de no
poder dir la veritat mes que
en públie; a les planes del mes
gran diari de la República.
Josep Phi

Troles sovietistes
en marxa per la
conquista de la
Menfiria?
Roma, 25. — Comuniquen de
Paris al "Temps" que en els
cercles francesus es nota una
ceda inquietud per l'actitud
amenaçadora dels Soviets envers la 'Nena.
El sagents britänics asenyalen
una gran activitat militar a la
Itüssia asiätica, particularment
a Irkurst, on quantitat important d'armes i de municions ha
estat tramesa des de Moseteu.
Ilom din si les tropes sovielistes sita estimulades .arnb les
promeses d'un boli riqufseint
Tamb6 diu hom si a Amor
s'imprimeixen nombrosos opuseles per distribuir entre la gent
de la Manxúria, en els quals es
Semana la cocaboració de !Visara per alliberar el pais de la
tirania xinesa.
Es perla d'un bat'alld de trove comunistes xineses arribat
a Mosesou comanat per oficials
russos, i l'arribada de dues brigarles de cavalleria marntesa:
Es creo que e/-primer objectiu dels russas serä Karbin.
S'es p era nomes una resistencia feble per part dels governa
dors de les proVincies xinescs.

LA

SITUACIO A EUROPA

Continua la vaga de trarnvlaris I emplomas d'autbmnibus de
Londres. Es oreu que l'atur duran almenys una setmana.
Presseguelsen les oonferancles
per solucionar-la entre alaodonald I eta ministres del Traban
I de Transporto I ele representante de Patrona 1 obrera.
Ilembla que dissabte ele tésMea acabaran Hure treballa pir
determinar la «melisa de pagament d'Alemanya.
La orlei lugoalava S'ha soloolonat, enoarrcgant.... novs.,
ment el senyor Patxle de ler.
mar govern.

lògiques
Acaba d'apariixer la segona edicitS
del lIcc:onari ortogräfic de l'Institut

sititt4is., (eatalans. .Aguesla segona
Giolitti, en el seu gran discurs politic de Dronero, que és
una meravella de sobrietat , sobretot si es t6 en cumple que
a Itàlia ara es viu en el sette
cel de la retórica, ha parle de
la resolució del problema deis
deutes interaliats. Aquests

A RÚSS1A

Converses filo

prestees no s'han de considerar — ha dit el vell "piamontese" — no es poden considerar com figures del dret civil.
Certes nacions. donaren el poc
que tenien, aixa de, el diner.
Les altres ho donaren tot, donaren la joventut.
Es evident que el problema
es posa d'aquesta manera. Encara que es faci la iompensacid ile l'or amb la sang. Os ciar
que hi perdran els pobles que
donaren la joventut. Es per
aquesia raó que es va ajormant
indefinidament el problema.
Els que l'haurien de posar sobre la taula tenen por de no
tenir red. A França, els deutes
interaliats, si no es donen quasi per morts, no preocupen almenys a ningú. Els americana,
ClUe són els provincians mes
divertits que hi ha, pogueren,
durant un atac de comptahilital, consolidar el seu crèdit
amb Anglaterra. Peló els anglesos, pagant, compraren el
dret de fer broma — els anglesos tracten sempre l'operació de consolidació citada amb
un mig riure — 1 de tenir una
idea clara sobre els seus germana. Eis italians estan mes
preocupats amb l'afer Mis deutes perquè tindran, si la cornpensacid arriba, mes sort que
Franca.
La situad() de França, mirada des del punt de vista d'Alemanya, no es pot plantejar
amb uns colors exclusivament
sentimentals, com s'ha de fer
des del plint de vista dels deutes. Es pot tenle tina idea elästica de la moral i aquest es el
cas d'Alemanya. Els vells francesos tenen rad quan diuen que
Alemanya es l'imprevist i el deseoneaut, i, per tant, la barbarie. Es pot dir fins i tot que
la diplomàcia i la propaganda
alemanya trebnela, de l'armistiei eneä, en el sentit de concentrar In lonfusid i el desordre
sobre l'aritmetiea i la psicoleala indi iduat i conectiva fine
al punt que n llores d'ara dubto que hl hagi una persona en
54 món que vegi clarament l'en
!renal de les reparacions. Perb
bis! 1 tot ningú no pot negar a
Alemanya M dret de defensar
els satis interessos. La darrera
veritat que aprenen els pobles
i ele homes, 6s que la moial
d B, ben garbeilat, el rae bon

edic:ó conté un cert nombre de modificacions,' que co Por majoria no
són precisament de caràcter ortogràfic. Com es fa constar en ei pró:cg,
en un vocabulari que conté prop de
quaranta mil me:s, són solament una
vintena els que apareixen modificas
en llur ortografia, i encara en alrana d'ells el canvi` dc gratia so es
sinó l'esmena d'un lapsos evident (com
el de periflrie en periPria), o d'una
mera errada d'impremta (com el de
conseciiencia en conseqiihicia. Hom
neu, dones, com sera infundats els retrets dels qui acusen l'Instaut d'introduir incessantment modificacions en
la sena ortografia.
Cert és que alguns fan com un que,
adonant-se. no hi ha encara mig any,
que l'Institut escrivia dais: i na danca,
s'enclamava: Ara cal escriuse darlas?
Dignen que l'Institut ens sortirä cada
dia amb nones grafics! Ell no sabia
que el mea en qüestió figurava ja escrit dansa en la* primera ed:ci6 del
Diccionari (apareguda el 1917) i que
una de les normes ortogràfiques promulgades el t9r2, proscrivint la c en
els mots d'origen abre que Ilati. ja
establia implicitarrent la grafia dansa.
No era, dones, que l'Institut acabés
de promulgar cl canvi de darle!, en
cianea: era que cll aprenia en aquell
moment que el mor que ell escrivia
dance: i que creia que tothom, inclús
l'Institut, escrivia clanga, s'havia d'escriure ¿anea!
Els canvis ertogräfics són tan pocs,
que si prescindim de canvis cem el
de Periflrie cn (esmena d'un
lapsus) o com el de conseciiimcia ere
conseqUncia (esmena d'una errada
d'impremtat i prescinfin Jets derivats,
els quals, naturalment, han d'acordar
Pur ortografia a la nona ortografia
del primitiv, els dits canvis poden
comptir - se amb els dita d'una mä:
asnal és canvia en assut, czentatge en
avantatge, chor en roe. fertuit en forluir, salara: en safareig.
Totes les alises modificacions són
mis aviat morfolúgiques. i són cestament en nombre molt petit. Llnstaut
n'ha drecat una Pista que. segons diu
en el pròleg, ser ä lliurada gratu:tament als posseidors de la primera raid& els quals podran alai continuar
utilitzant-la. la dita Pista permetentlos d'incorporar-hi fàcilment totes ks
modificacions idee en la segona edició.
Potser no sent inopcsait que dediquem algunes d'aquestes converses a
donar a conèixer i comentar les mes

importants d'aquestes modificacions,

P. Fabril
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'Federada General de Ven
Ati passeig de Sant Joan i
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clun'Aftt JUDICIAL
Joan Serras Molas. de 71 anys,
dors Mercats Barcelona, per tal
gerent de'la fabrica de carrer Auzies March, en baiAcusat del delicte de malverPi-ave:tea, 3 00, al cementiri Nou. A d'evitar el naixent conflicto ori- rellotges Societat Espanyola de
xar d'un tramvia Frederic Vicabals, ahir al mati
dos quarts de quatre.
ginal en els mercats a sala mil Rel/otrs Kienzle, del carrer de Pareo Güell, pas ä un auto, el sada
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Rosa Rovira Solé, de 36 anys, placirculada) de Tesmenlada mo- Albort Faller, Hermann Parth
Sembla que els mottus de
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ri Nou.
resolgui definitivameni aquael aquel] acusa d'haver-li substret
versas &aúneles presentades
segar el nen Joßep Delgado So- per distints ' procuradors,
Albert Hernández Salau, de 67 afer.
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President, Mate': rellicer.`
anys, Boqueria, 12, al cementiri de
oes per a llur muntura, de molt dit India rsquerre.
Sant Andreu. A les quatre.
Grasas del dcliete de malvervalor.
- A la l'aso, de alossan sació cabals per valor de
LA RAMBLA
Antoni Comen.% Montaiía, de 75
Als detinguts ells t'oren emL'Associació de Mercero al pate rellotges i peces per vald Cinto Verclaguer, da Sarria. un edil, mil pessotes, que li havien
anys, Alvarez, 1, al cementiri Vell.
gns, raça. 110p, niofegk a 'roeDetall ha acordat prendre parí d'unes 100 pesseles.
A dos quarts de cinc.
thiarades en caneepte de
dora Teaniis Ribera i Ii teausä estat
en el plebisca 54237n la RamRosa Font Pérez, ,de 87 anys, Perd iras it.
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bla.
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ien a la ciutat de Badalona 635 obrero
entraren
Iladregots,
aue
s'aire
S
RESTIF
CM
h.7‘;
Baladres,
eres
l'oficial
Ramal
contra
Comer-e, 13, al cementiri Vell. A les
Tal unes earavarians que totaiment infundades i obelen al de- portaren una maquina d'eseriu- (,-8 liemcs, 46 dones i 97 nois), gira
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el dia i? del corrent. 4,v1r. misses balla al Juljat. el qual disposä
hisions
al
crani,
regló
bartical
A conseciffencia de les dil:e,encies
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ruina. d'ala- l'estafa puja a 150.000 pcssetes, que wa t t. da 4, 1 dinar a 1' aill114.
Fiera, 8, i Rda. de Sale Ante_
En can Busquets i Cozar. Mari
remi extra, a baden anat cobraaeadcs dcl mes de rana, de 5 a II.
ni, 5; aixf dernpren que puel dia 14 del corrent. Avui, a dos preus de fabrica. Gran aseortit
insig enea.
quarts cronze, als Dominico.
guirt veralrc a uns. treus tan
en ceherts metal! blanc. LiaPER MATAR EL FRED
Na Montserrat Paredes i Domereduits,
rens Gas., Rambla de les Flore, ULL VIU AMB ELS CAVALLS
Maria
Canela
JuLa
minynna
nech de Giralt Morí cl dia 9 del número 30.
GUTTS
liän es taneä a la sine habitacorreat Avui, de deu a dotze, misJoan Domenech Pallaras, ana ció arnh sito braser (airea: s'entes a Sant Francesc.
RELLOTGE
ELS REIS D'ITA.LIA A BARCEdormisca i en adonar- sen,els
va per la carretera d'Esplugues
En Felip Isbert i Casanova. Morí
LONA?
carro
en
hi
havia
amos
de
la
casa,
la
miasmas
prop
d'un
el dia 4 de febrer. Avui, de deu a
Parlant del vielga del reis
dotze, misses a Sant Hipòiit de Vold'Italia, que lindra Roa el vi- enganxat un cavan moll bonita. presentava simptemes d'asfixia.
trena.
nent, die 6 de juny, un diari Seduit per la hellesa del domblie abusa i aleshores ENCARA ELS VENEDORS
• En Jaume Mir 1 Villä, vidu de Na d'ahir reme! el rumor rpie quan
itn HANA X ACT A
.4MBI'LANTS
Rosa Pons i Rodds. Morí el dia 23 ee'n ternin al seu país els se- l'animalet l'obsequie amb una
tli
cansà
una
ferida
Francese
Mari.
1
Rosa
Se;milita que
del corrent. Avui, a das quarts de hirans, mbarearan a Barcelogura a'estaaen al carnee ile Borcontusa a la raras dreta.
na, el dia 11.
deu, a Vilassar de Mar.
rell, prop del mercal de Sant
Maca de Productos Ceenki
Na pegatina de Gassol i Gay de
Afegeix que s'estatjaran al
Catan Morí el dia 13 de febrer. Palau de Pedralbes, actualment T O S ce at :anrire.fared,antax,:mttlnri tfrtir Aninni, esperant que la elienIn
maree
de
cemtela
el
Tes
&dales dc Val duela atetimen; arnb 1111219 . 5,151511 CLIMINT.
Avui, a dos quarts d'onze, a l'esglé- en ceastrueeid.
prar-los nIl pessic de fiaca que
cles coNstruccid
sia de la Casa de Caritat.
UNA NOTA MORTA
era Fohjeele del sea comerç.
UN GUARDIA MORT
Al earrer d'Ah/ti-u, xamfra ?t'ab, aa el cae, que per exercir
Ahir al vespre, a Sant Marta
»uf, dimecres, e le! ad de
la vetila, tindrä Ilee al Centre um a dona féu un dispar centra Valéncia, l'autembbil 12119 B., la seva impartan( indústria no
gacursionista de Cataliniya,una el guärdia de eefuretat Pera atropellä una jeve d'uns 25 havien cemplerts ele trämits
Bessatx: Tallers, 72
Jatereasant cenferiencia a ciar- Nave, deixant-le mort a l'acte. as, que va morir de fractura legals de aollirater el careesWefon A. 5050
L'areesera va Asser dstinpu_ de la base del eran!, als pocs penent permis de l'Alcablie.
en da lloosSo Martuel Teens, el
FtAsea: farree Bananal
1 disoortar0 sobre el tema:' da, sepesant-se que els mdvils simiente d'haver ingressat a Poren requerits per un urbli
ove de la Tramadora de
datorset4 sp ral de les es- del erina obeeixen a qüestions l'Hospital Mate. Per Vestal de perqud tanquessin l'eStablillana))
le victima no pogod .ser iden- ment; s'hi pegaren i foren cont-se una im- de familia.
5 pro
I
S
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K
C MONA
tificada.
dults a la Delegad&
frinstrueixeil din/bufase.
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Des del dia vtneet
precedira al pagament del
capital d'aquestes obligairions
• amortitaadrs, o siguin pessetas
500 cada una. com lambe al
dPi curó número 16, tant de
les amortitzades en aquest sorteig com de les en c irculaci&
;club deducció deis impostos
corrcsponents.
El pagament tindrà Ilea; a la
Societat Anònima Arnee-Garf
Barcelona, 24 de mara de
1921. - El director gerent,
F. Frases Lawton.
es

COIWPANYIA HISPANO-AM ERICAN& D'ELECTRICITAT
A partir del dita 1 d'abril do
1924 quedara obert en els ses
garnte Bares:
Madrid
Baue Urquaio
Ratte Central
Banc Biscaia
S. A. Ames Gari-Bareetona
Bilbao
Bana Biscaia
C/edit Suisse Zurich
el pagarnent del citad llanero
15, venciment 1 d'abril da 1924,
de les Obligaesiaus 6 per 100
emeses por aquesta Companyta
a 22 de juny de 1920, a raí) de
Pessetes 4,081'25 per Obligo»
El secretari del Cansen d'Ne•
ministrada, Miguel Vida'
Guardiola.

hlits
D a urats
Gran Expeled

Icieüeagl

2. Balan;
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tla rinced 1 nombroto,
roe desirueix

tot l'escenari,
hi havii
rats i material de la revista "BriC a Brael

Aquest reata totelmenj* ders
NOTICIA DE L'INCENDI
ir a la tarda, a tres quarts trult, merinas:d.-tse totes lea de-'
coracions 1 tot et preparat Per
ce, mentre es feien els
tius al Principal Palace per a reetrena de la revista "Bao
saig general de la revista a Bree", que slurria d'inaugue a Brae* que havia d'es- rar- aval. .
Tambe es cremaren els priar-se avui, s'inicia un mili a l'escenari, prodult, se- Asers rengle de butaques, el
material
d'orquestra 1 els col.sembla, per una espuma
joc d'un talla -circuit en pro- tinatges de les llotges.
ir -se a la installarió elbetri- UNA CAMBRERA .RAVISSIMA
de les barnbalines.
D'entre les flamea els bomPANIC DELS PRTMER3 bérs salvaren la cambrera franMOMENTS
cesa Jeanne li3onis/naturat de
El foc va propagar-se amb Palas, de 33 anys, soltera, harapidesa extraordinaria cre- bitant a la Rambla de Santa
nt-se els telons' 1 decorats Mónica, 14. Al dispensari di/
ent pintals i tot el material carlee de Barbará di foren
redes cremades de toicer i del foc quedä interromriuda la
hi havia a l'escenari.
circulació de tramviea i el träniesglai dels Alistes, que en quart grau a tot el cos,
En greu Wat ingressä a oit per la vora del teatro durant
lis moments es vestien per
hora i mitja. Guärdies de
¡assaig general, fou indea. ()limpita] de la Santa Creu. una
atilde. Les artistes, mig ves- Corregut el rumor que, en ha- cavalleria impedien l'accés •
carrer
de- l'Arc del Teatre.
s. sortien, travessant les ver ingressat al benefic establiA les vuit de la nit el loe'
les i els núvols de fum, pel ment la malaurada-artista ha-redor anomenat "del túnel" • aia mort, pera a darrera hora esteva completament apagat.
LES PERDUES
del vespre ens informaren a
a la Plaça del Teatre.
Les pèrdues ocasionades pel
Els músics lambe, amb el tu- j'llospital <note continuava gra1 esglai, abandonaren pre- vissima.
sinistre ascendeixen a unes trescentes mil pessetes compräs la
tadament la sala.
MES FERITS
De seguida es propagh la roal dis- part perjudicada de t'edifica
També
foren
auxiliats
a als eafbs, cabarets i públic pensari del carrer de Barbarä que ealava assegurat. No cris(
c en aquella hora. i ms en- els. segirents (eras:
el vestfiari, decorat i altre Mara ssent dia de reata. leanMartin, de terial.
Rodrigo
Frederic
a per la Rambla, agornb5lantDel vestuari Domes se n'ha
encurte/5ft I esglalat a da Madrid, de 36 anys, solter, ar- salvat el procedent de la sastista, domiciliat al carrer de
ea del Teatre.
Barbarä, 26. Presentava ere- treria Max Weldy, de Patas.
11SIONS DE LES
.. CAUSES mades de segon i tercer grau S'ha salvat lambe dues decoaracione. de l'Alarma que havien
a diferents paras del cos.
DEL SINISTRE
La primera versió de les cauAdolfina Tagliabue, natural d'ésser muntades aquest malta.
s del sinistre, i que sembla la de Firming„ de, 32 anys, acate- ELS INCENDIS DEL PRINCE•
ra. artista. habitant 41 carrer
le lbgica, ja que són diverses
PAL
que s'expliquen , is la de què de Parbara•Ja• bis ' Presenta'
Recordem en escriure les
na espuma elèctrica Van la- va cremades de primer grau
presents malle que el gran paa-eircuit produit tot acabant la nuca..
cendi del teatre . Prineipal, en
irstallacid de les bambalines
Francesc Francesa Jimeno, 1913, que va motivar la reapnscalb a un dels telones, propa- de Caildes de Montbui, de 43. truccie do Peditici amb les rent-se ràpidament als altres
casat, trarnoista, habla formes de l'actual saló d'especlons. la majorla ja cc/lb:wats, tant al carrer trEscuttellers, 1 2. tacles. S'escaigué lambe en di>
1 material tot de l'escenari i Li foren curades erosions a las marta, la vigilia del debut de'la
ecerlt de la revista.
mans i cremades de primer companyia d'En Sagi "Barba,
Fea nutra versió diu :que l'in- grite a da mä.dreta.
- que havia d'estrenar "Las Gomii fou produit per Ama es•
Joan Ballester Pons, d'aques- tondrinas". •
urna de (oc que va saltar men- ta ciutat, de 37 anys, casat, traLa revista-"Bric a Brac", que
n, ne operaris estavrt fent moisla, habitant a la Riera Al- havia d'estrenar-se avui, havia
°Madura a la part superior de ta, 22. Li foren enredes crema- exigit grans treballs de prepaurrnari. • des de primer grau a la spä es- ració artistica, ja que degut a
Sozurament a causa del pànic guerra.
detalls de decorat i maquinäednit en els primers moments
Maten, de Car- ria escènica havia hagut d'ajorLluís
Gonzalez
e rometd la imprudència d'alr 6 anys, casal, ha- nar-se a Aya estrena fino
ca, el leid de hoca , la qual ta gena , de
avui. Amb les fatals circumsesa originh que es produfs un bitan,, al carrer de Montserrat, taneies en qub
trobat
ten/ni d'aire que afavorf la número 2. Presentzva una con' vigllia de l'estrena, aquesta solució al colze dret.
rnpagaeid d e les (lames.
Un dels tramnistes auxiliats freix un fama ajornament ara,
FOC ARRIBA AL FRONTO declarà que probahlement el dificil de precisar...je que.el
PALAC.F.;
foc batirla sorprös un company cbm havem dit abans, ha d'esMentre al Frontei Datare si ECU que dormia 'ata l'escena- Irnit tot el . mhterial i decorats
M g/brava un partit de pilota ri. tement que no s'hagues po- de 'robra,
,nvant d'un públic foro nom
gut salvar.
//As, les flames, cada vegarla
EL FOC ES DOMINAT
imponents, de l'escenari
del trafre. arribaron fins a lis APAREIX EL CADAVER D'UN
MAQUINISTA-.
rart alta del Fron1A. originaid Pene6 • Ritlitauraust
<e una gran confusió en cort
Des de les cinc, MISS bombees
othom precipitadament . presa lreballaren incansables per dodel natural pànicmina el for. No bu aconseguiren totalment fins a les vuit
Gran Via Layetana, 47
111 ACUDEN ELS BOMBERS
Poe despree d'haver-se de- del vespre.
Triefon n.' 1536 A.
Alta%
ors
fou
extret
de
sota
darnt l'ineendLes presentaren
BARCELONA
l'escenari
el
cadàver
carbonit-. •
ele bombers, a les ordres de
Saben, de eNlta 1 dr trama
zat del maquinista Yosep Dulur cap senyor Auclet. •
TettIon e mana Intime, Calcita
ran Balltester. Al cadàver • li
, lerda rs tole,ie habdac ¡Oca
A les cine enmenearen els
educo, de Miss
rehalls d'extinció, inetallant- maneava un braç i una cama.
raktacao cenmil
Les despulles Øel malaurat
As. enser permanent
se rapidament • les mangueres,
Toles les hahhadons aods baloô
sinnt interromptat el trànsit tramoista foren Iraalladats al
al carlee
Sitos«. única o, Gran costeo
rodal per davant el, Principal iliphsit de l'Hospital Clinie.
Pernil" ealmplefda: 13 Regia«
Palace fins a un qu../t de set. LES AUTORITATS .AL LLOC
amb desdifolni
Els bombero trebafiaren aeDEL SUCCES
OBERTURA L'ABRIL. VINENT
livament per loenlitzne Pincen.
sinistre,
Acudiren al 1100 del
di, aconseguint reduir-lo.a l'esa la poca estona d'haver-se ini•
4
cenari.
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vat, per 259 vats contra a, una mordí,
de confiança al Govern. Hl haime ta
absteacions.-Havata,
ELS VEN ISELISTES MODERATS SON REPUBLICANS
grup de veniselisAtenes,
tes moderats, constituint crescut
nombre, declararen davant la Cambia que apoiaran el Gavera per a /a
realització del seu programa republica.-Have.
•
n'EGIPTE
Zaglul presenta la. qUestló
. de_ ionfiança
El Senat accepta el discurs
de la Corona
El Caire, 25. - Zaglul-Palxi
sisa nepe a aceeptar cap esmena al'diseurs da la Cotana,
presentant la qüestló da contiane.
El Senat ha adoptad el discura acose esmehese-ellaves.

ELS DANYS CAUSATS AL •
...REINA VICTORIA NUGENIA"
UN PASSATGER MORT
Buenos Aires, 25.-Les avaries causades al rabeen espanyol *Reina Victoria Eugenia.-. es calculas ea 300.000
pesos.

Un passatger ha mort a conseqüència de les (nades rebudes.-Havas.

EL DEPARTAMENT DE MARINA AMERICA. SOL.LICITARA
LA CONSTRUCCIO DE SIS
NOUS CREUERS
París, 2 5. -Telegrafien de Washington al " Matin que et secretari -del Departament de Marina sollicitara aviat la corresponent autorització per tal de proeciir a la
construcció de sis nous crencrs de
deu mil tones i per aplica- una 110.
va maquinaria frioguda a petroli
cuiraçats.-Havas.
TRANSATLANTIC EMBAR-

RANCAT

Paris. 25. - Telegrafien de
Nova York al "Matin" donant
compite que ha embarrancat a
quatre milles, al Sud de Pinillo Poefs. el transatlàntic "President alonroe".- }lavas.
VIATGE DELS SOBIRANS
•
ROMANESOS
Bucarest, 25. - Els sobiransromanesos marraran el clidt
d'abril a l'estranger.
Despear; d'una breu estada.a
'Patas. Niea i Biarritz, els sobirans maraaran ea 25 d'abril cap
a Espanya on romandran offcialment quatre dies.
Durant anees cinc dies visitaran d'incògnit moltes
dona espanyoles.-11fteas.
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Afirma. en 'rezunt l'orador que

DE FRANCA
La sots-Comissió bancària s'asma
del Sane d'emissialcipzeilhawar-li redeclarar davant el* Dominis que
més ja elfdoctor
Anglaterra no pot defeasar-los.
t dea
estaredt les
liar13 escritm que havien
El senyor Alunen. steretari par- El senyor Poincaré exposarà manades.-Havaa
•.
lamentara de VAlmifallat, la saber al C. de Ministres el projecte
- L'ALTA COMISSIO INTERALIAque -el desenrotllament de la base
FRANCOd'economies progressives
DA APROVA EL PLA
naiel d SingapOore no és necessaBELGA RELATIU A L'HIPOS?,
ri, per , existir els molls de Singapoo-,
«Matin" crea
Parta,
re que poden rebre actualment saber ,que M. Poincard exposaSOBRE CONSUNI DE TABACS
creuers de dett mil tones i tots els rts :semi davant el Corleen de
Coleara, C012Ii33i6 ta+
naavilla porta-avions, excepte un, i ministree un pla general relatiu teraliada ha aprovat el pla franca.
que l'opini6 d'Auatrillia no és und- a lea econornies progressives. belga relatiu a l'impost sobre el tollnime en reclamar 'el dcsenrotfia- -Bayas.
sutil de tal:taca impost que qualifiga .
ment de la dita base de Singapoore.
de remunerador.-Havas.
Recorda que el senyor Maceteara/4a EL PROJECTE De CREDITS
ha declarat que Anglaterra ha de PROVISUDNALS CARREC ELS ACORDS ASID LA .111-t
demostrar la seva bona fe i donar DEL PRESSUPOIr DE DES- CUM" -:- EL GOVERN
REICH NO CREU POSAIBLS
l'excrete de desarmament que prePENES RECOBRABLES
conitza.
• 'LA RENOVAGIO .
Paris, as.-EI Govern ha presteBerlIn. 25.-Determlnate
De totes maneresa dita segons les tat a la Cambra un projecte de crk&es, els Estats Uhits proposen la dits provisinnals a cirree del Pres- nitras dirigents de la indastria
rheno-westfaliana han arribtat
darreres noticies ambades de Loaconvocatòria 'd'una nova Conferen- impele- de despenes recobrables per
aquesta capital per celebrar
als
mesos
dabeil,
maig,
juny
ü
junacia per obtenir el desannament
tusa conlerenci%mamb eS Govera
lio' de toas, que s'eleva a franca respecte dels acords amb la
val raes complet. -Havaa.
.3,023-914.288.
"Micum", que acaben el- dia te
ELS DOMINIONS CONTRA
També lea demanat, amb arree al
mes que ve.
L'ARANDO gDEL PROJECTE capftol de compres especials de les -delSegons
el "Berliner Tage. DE BASE NASAL A SINtropes d'ocupada en paisos entran'
blatt", sembla que el Govern
GAPOORE
gres, autoritzacions .que s'eleven a' del Reich crees impossible det
1
,Landres, 2.-lots els Dominions, 275.156492 franca.
ienovar apresta acorda encara
En aquestes evalnacioris s'ha eli- que fos per un termita( de ciar-.
excepte la Unió Sud-Airicana, lean
rebutjat fabanda del projecte reta- ge en comete la reduce& deis efee- la durada -Hayas,
sis al desenritllament de la base na- tius militara de la Ruhr i diam' mci6
PROXIllA CONFERENCIA.
de prop de 44.oco,000 per als quatre
val a Singapoore.-Havas.
DELS GRANS INQUSTRIALR
mesos assenyalats-Havas.
DE LA RUHR
.CONTINUA LA VAGA D'EMe
ULEATS DE TRAMVIES I
LA CAMBRA REBUTJA UÑA INParís, 25. -.Telegrafien de
AUTOMNIBUS
TERtELLACIO DE DAUDET Berlin all "Echo de Paris" anunRELATIVA A L'ACITIIID DE ciara que el senyor Stresemenn •
• Londreit„ as. - No co vetrencara la
LA POLICIA MIR MOTIU DE presidirä a F.lberfeld una Conso:acredite la vaga d'empkats de tramferencia d'elements directora
LA MORT DEL SEU FILL
i-ics i goleta i cobradora -d'amiimnibus.
París, 25. - La Cambra de diputats de la gran indústria de la Rubia
En els cercles ' obren es crea que rala qüeetia de la
tur duraii almenys una sennana. Per ha rebutjat, per 421 yots contra 5t. una case traetarä da
ara els vaguistcs no sembkn desitjoios interpellació de Panda sobre l'actitud priírroga de l'acord concertal
de la araba durant renquesta ¡dativa amb missió interaliada de
d'estendre la vaga a altres serveis
milars, encara pera:, que si el taire de al sumari incoar amb metal dc la mort eontrea de fabrique i mines.Hayas.
les coses canviés, aisid podria isser del seu filL
El ministre de l'(nterior havia planacordat en el Con dtquesta setmana.
UNA AVIADOR QUE VIOLA EL
Prossegueixen ks conferencies entre tejat la miestia de cenfianca -i- lavas.
TRACTAT DE VERSALLES
el deleiat dels Abren, Ida Benin. i el% TRASLLAT DE DI-'ES PREFECParís, 25.-Comuni q uen de
directori de lis Cempanyies.-Havas.
TURES MARITIMES
Magancia que un aviador alee
Paris. 25. '- El "Petit Pa. many va-volar el dia 2t del cor.4
LES NEGOCIACIONS ENTRE
deu • que segons sembla
rent „sobre el territori di:Tocha,
riaien"
1111/ACDONALD, ELS MINISTBES
el Tractat de Versalles,
ei
Consell
de
Marina
es
propoviolant
DEL -TREBALL I DE TRANS•.
-HaVas.
sa
treslladar
la
Prefectura
maREPRESENPORTS 1 ELS
rítima de la Mediterränia,
I
RS
ELECTORAL A
EPATRONS
TANTS D
tallada actualment a Marsella, L'AGITACIO
ALEMANYA
OBRERS
a
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Prefectura
marítiLondres, 25.-EI cap del Go- ma del Nord de Dunquerque a
Berlin, 25.•- Els extremia.4
vern, Mr. Macdonald, i el mi- Cberburg.-Havas.
les de la dreta i de l'esqtierra
nistres -del Treball i de Transinwediren ahir gran nombre d a .
pörts han discutit amb els rereunions eleetorals.-IIavas.
DETENCTO D'UN SUBDIT
presenlonts do patrons i obrers IIONGARES
PER alALVERSACIO AUTE DE PRESO
RA
d'aquest ilitim rata da situació
Alger, 25. - La 'ardicia ha actual de idai vaga. En la dila
detingut
un
súbdit
liongars
conferäneia els arete exposaBerlin„25. - El fiscal del
ren hei forma en què Seria pos- acusat d'haver madversat titcds Tribunal de Leipzig ha dielat
de
la
Renda
austriaca
per
vasible d'arribar a una inteiligenauto de presó contra Clara Zeta
eia. Les negociacions es re- lor de tretze mil miliona do co- kin, diputat comunista, acusada
rones.-IlavaS.
prendran avui.
da II a traició.
A la Canana dets Cornuns el
Clara Zetkin, pera, es trOblt
anuoLES
CATÁSTROFES
PRODUITransports
ministre de
a Moscou.-Ifavas.
L'ALDES
A
ALEMANYA
PER
que
el
Govern
preseacid atrita
ÇA DEL FRANC
ES °EMANA EL PROCES 'DE
tarä divendres dinena &manara, que passl räpidament a
25.-Telcgrafien de Berlín VON KAirrt 1 DE VON LOSSOW
votació, un- projecte de confin-- al "Petit Parisien" anunciant que la PER NO IIAVER DETINGUT EL
CAPITA EPIRARIIT
mitat amb les Ceootnaanaions pujada del franc ha causat veritables
de la 'Comisan) d'oisquesta;- catästroles. que naire a diverses vaBerlín, 25. - El ministre di
llevas.
natures d'Hamburg, que van cenare en Prüssia, senyor Beiniae. ha la-4
massa thols i accioiss dc diversqs Comilat al fiscal del Tribunal de.
DE
LA
COMTSSIO
RAPPORT
panyies de navegació i valors comer- Leipzig a entaular procés e0/1*
cbls i industrials a plena irrisoria
D'ENQUESTA DE LA VAGA
Ira von Kahr i von Lossow per
Alguna grana establiments berline- no haver detingut ei capilla
Londres, 25.-La Comissió
especial que va ésser nomena-• sas intervingueren a favor d'aquelles, F,hrardt. reclama t per des aut,ada per obrir una eque.sta res- pera Ilurs esforços fracassaren.-Ha. ritats, havent ringut ocasid de
fer-ho.-Ilavas.
pecte de la vaga Re tritinviai-- vas.
•
Munich, 25. -Es desment Aria,res dernana en el sen rapport
EL PANIC A 14 DORSA DE
direcció
ment que hagi terminat la instruccia
que s'institueid una
VIENA
°bella contra van Kalte'. von Leed*
única per al trattsport ile viatViena, 25. - El peale rt la i.altres eoinplieate.-liame.
gers a- Londres, la qual cosa
de Viena s'ha- aecentuat
seria rúnica base par a la. reo- Dorsa
liertura do negociacions.-11a- avui d'una manerd considera- ;LA VAGA AL PORT
, D'HAMBURG
ble.
vas.
Ele titols registren una balan
Hamburg, as. - Malgrat que La vlb,
PROJtCTE DE LLEI PETt ESTA- quo milla entre el deu I el
ga ha terminar oficialment, no ha estat
BLIR 'UNA DIRECCIO I REGLA- -quinze per cont.
reptas el treball en el port.-Havat.
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PIANISTA-oeS en - ardb plega a Presea, Anhelen diDo.3.•Oried Cebaba .eitewelletre pegyat, ferteibeirado al-Atea de la >ánimo Idee
tateressauts coneeres, el palier ,deis „del Note, Mitin, Iiålia i lierseci Les altea es Ire quab bel fordiat distaba passat ert- ben a Canarias, produiet bou temps 'al Sud d'Esminent pianista rus Ale:madre • »o- Mufa. • ,
o
.

te i del *Juan José" de Dienta, obres cornuda del nostre
ha estiman aquests darrers dies:

Aquest artista, Presentat huy
sal per
Per l'Associació d'Amics de la Me.
sca i que ha donat recentment un altre
recital a la mateixa Associado, va
mostrar-se dissabte ben digne del prestigi que aquellos actuacions anteriors
li leven guanyar, i fins direm que encara hi afegi quelcom mis.
Je hem parlat amb clogi de les seves
qualitats, les quals en "cl recitat a qué
ens referim es manifestaren amb- mis
unen que cap vegada.
En la primera part del programa,
dedicada' a Bach (Xacona), Gluk (me-

"La Nottola", aquesta obra que vol

dii la ratopiskada, és un quadro de
costurns de gent siciliana de mal viure,
i eembla escrit per un Vallmitjana de
Palermo. El quadro estä ben fet i ti
11112 'cena gräcia, encara que, fora del
terisme naturalista, que es presta a una
inferpretació guinyoldsca, en "La Not.
tota" no hi ha res que cridi l'atenció ni
que ens cmocioni poc ni gaire. Es entretingut veure'com als barandes els
diuen don, hi ha un don Gactano, que
is na poca-pena de bona lela molt
divertit L'argument is un crim vulgarissim que no arriba a sser passional, i no ti altra particularitat que el
color i. eis efecies que li sap donar
l'actriu Virginia Ballistrurl
"Seuru", del mateix S. Martoglio, és
pisa obra de tnés volada encara que
:mes reeixida. Es el drama d'un
borne que ha perdut la vista, que el
seu fill li va a la guerra i que torno
també amb els ulls fets mal loé, i tot
el poble i la familia del vell voten
amagar-li aquesta desgràcia del fill, i
.s3 fill pateix el que Déu sap perquè el
pobre pare no s'enteri de la desgräeia.
- Perú arriba un mctnent en que a conseqüència d'uns amors tràgics de la
germana i d'unes sospites del pare, es
descpbreix tot i acaben molt malament.
Armen, trae carregat d'efectisme. això
de fer tornar al f ill ccc, i 'lotes les
desgràcies que co tienen, prodimix une
serie de situacions entre pare i fill,
d'un to dramàtic anguniós i descsperat; sembla que Fautor es complagui
en anar detallant una situació ben :legre per fer patir i apretar el cor del
Són escenes de gran guinyol
•
que no tenen un fens humä que Mi
justifiqui A més a mes, cl primer
acte és pesat i allargassat; linteres
del drama és molt relatiu, i encara
que de procedimeat, "Seuru" es vea
que és una comèdia feta desprès de la
guerra i que l'autor no es un fabricant
de melodrames innocents, resten hastant decepeionats ¿'aguo: senyor Marteglio, que resulta un bon inventor de
trucs penó no se'n sap aprofitar.
En Grasso va ice una gran unció
depare ceo; cbm que el pape- el dula
a representar un vell afadigat i impedís,
va haver de cenyir aquella fuga que el
caracteritza. a estones fcia pensar molt
en el tretall (l'en Zacconi, i no cal dir
ene ya treure tot el partit possible del
drama del senyor Martogli.
"Notte senza T'Alta". De les obres
mas fins ara ens ha donat en Grasso,
aquesta és sena dubte la nu'rs interessant. Es tracia d'una comedia rural
•
amb la superstició' cl desti
que Rapé% una farni,lia. Amb escenes vives, apassionades, plen o d'una
humanitat primitiva, ardo manents
salvatgisme i tendresa. avab figures
brin enquadrades 1 pintares amb color
teatral de bona Ilei.
No es cbra de gran novetat ni <letra
volada poética que faci perdre el min
de vista, peale comparada sera) el repenori corrent d'En Grasso. !laven de
confessar que 'Notte moza alba" es
tina tragèdia molt apreciable.
El segon ade es cl mes ple i el més
vibrant de tots; el tercer dccau una
rnica,, per?) s'omple amb la interprecachó brutalment realista que li
en Gramo. •
En aquesta obra, el gran actor siena, identificant-se amb d 'seu personatge de senyor rural, simplista i despétic, amb una ceta grandesa d'anima:
i una bestialitat de procediment, arriba
a produir efectes escenice dura vivacitat que enamora. Al final de l'obra,
quan el protagonista, despres dhaver
assassinat la sera premia filla, perqué hvia tingut la I tblesa de deixarse estimar una nkica mases per un Patavergonya que vil/ a pale i que 1 itä
fascinada miserablement, després dha ver mossegat el cor d'aquest honre, li
agafa un atac de bogeria que fa escruixir, i aleshores es veuen les seres
facultats d'actor impulsiu, d'actor
d'empenta i patacada, seguint sempre
una mena d'arabesc que va lligant-li
tots els gestos, tot: els ronco, els gi4.nyols i les convulsions desesperades.
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rowsky.

lodia), Lociily ((iiga) i Searlatti (Caprici), el mecanisine clar i mecía i 13
dicció justa i ben inutitzaaa del senyor
Borowslcy ens oferiren /es més admirables versions de les obres triades,
aplaudint el palie =th veritable entusiasme i obligans a l'artista a afegirne uno, mes.
La "Quarta sonata" de Seriabin,
"Atea Tuilieries" i "Ballet des poussisas, Mussorgsky, i "Carnaval rus
de Petrutaka", de Strawinsky, integraren la part central, la med interessant d'aquest programa.
La primera de les composicions esmentado, la Sonata de Scriabin, era
esperada amb curiositat car aquest
müsic es encara poc conegut aqui i
hom sap que es tracta d'una de les
primeres figudt.s de la música 111553
moderna. En aquesta obra, perb, és
dificil de <estriar els treta caracteristics de la seva personalitat a causa de
fortes influencies que shi.fan
Chopin i Lisas apareixen cominuament, cn particular el sopen, l'ampulositat i grandilocuencia del qual
¿caen el to a tota la sonata. Arnb tot
es tusa obra ben remarcable i intcrcs - 7
sant especialment per mes d'una noWat que aporta a la técnica pianística.
En aquesta composicM i co tes que
seguien el semor Borowsky desplega
una tasca admirable, produint la sera:
interpretació del fragment de "Petrutxka" la ines gran itnpressió. No
tan sols cl carne:er ¿aquesta música,
plena de vida i dun moviment endiastrht, sinó uns i tot cl colorit i les
sonoritáts urquestrals són evocats pei
gran pianista amb traça meravellosa,
manifes4ant-se la perlecció de la seva
técnica i la ductili'.et del sei, temperament en termes impossibles de su.
pesar.
Molt encertat va estar també en els
Estudis, Berceuse i Vals de Chola
el "Sonet de Pelaren" 1 "Marxa de.
Rakoczy", de Lisas, qua completaren
la sessió, ovacionant-lo el públic amb
insisiacia i entusiasme calorós.
Sala Mozart
TRIO ARDEVOL
Aquesta agrupació, formada pels
aenyors le . Ardevol (piano), J. Altimira (viole) i F. Pérez (violoncel),
ita organitzat a la Sala Mozart dos
concerts, el primer dels quals tingae
Roe diumenge passat
Els programes, delicias gairebé
totalment a la niósica moderna, es
fan noter pel sea interés, figurante hi
obres ben importants i encentadament. triades.
En la sessió que Isem esmentat
S'exectitaren: el trio "Duntky", de
Dvorack; la eonesta en "do menor",
per a piano i violoncel, del mestre
Ardevol, i el trio en "ini menor", de
Max Reger. .
L'auditori seguí atentament i amb
complaença la tasca deis artistes. Esperen, la seva propera actuaci6,
anunciada per a diumenge duela, per
ocupar-nos-en amb mes copal que
avui
ASSOCIACIO INTIMA
DE CONCERTS
En el Concert 'vuitè d'aquesta Associació, celebrat ahir a la tarda, hm
'presentada eta pianista italiana Tina
Filippone la (mal interpretà un important programa.
Aquesta artista sorprengué tot seguit per la seca técnica, certnment
admirable, i pel ecu fort temperament, fogós i apassionat. Posseeix un
mecanisme abundós p ud. que es
manifesta attib extraoedinari vigor i
el seu joc es elegant, interessaut en
tot moment.
De les inteepretacions qtte cris oferi cal elogiar sincerament les de les
obres modernes que figuraven en el
programa— "Passeig nocturn", de
Turista; "Seguidillas", d'Albeniz, i
"Jocs d'aigua", de Raael,— en les
m'ala la notable pianista troba leapressió justa, matisa anib enccrt i
aconseguí les més bello sonoritats.
Especialment les cómnosicions de
Turina i Albéniz aparegueren ben
sentides i produkca la millor
No podriem, perb, igualment assenyalar com encentada la seva
ció en /a "Sonata appassionata", de
Reethoojee ni en les obres de Marceiba Haendd i Snarlatti, que encapçalaven el programa, ni ruenys en
les de Chopin, que integraven la darrera ,part. No és admissibk la inter-

preterió d'un "Adagio", de Maree
llo, al d'una "Xacone, de Mentid,
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xat a la porteria de l'esmentat
establiment (edifici de la Universitat). Les sollicituds per a
résmentada matrícula es' facilit'aran gratuitament pel clanserge de l'Institut, de nou a dotze del matt.
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construcció cono a excursio
f pvleentd.ah
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no.cco
onnsttrauircauttlieer
tia muntanya equival a gastar
millonada. No val Ine:at
aquesta milionada i construir
ples a les barriades que no ea
cap? Qué en treurem de tenia
temple sunratu6sedalt d'una
(aix6 deixant de banda el Ileig
feria) merare hi ha barriades
cero seise parròquia?
Cal que els nostrcs rics
mes :rumils; ;:alt d'u 5,5 carena .11
escau tina ermita, però no el tesa,
ple 5umptu6s d'arquitectura role
engolada amb el •nom del milioia4
que Iba pagat escrit per les parda
Fern caritat a qui la necesita, pe
serme que ho vegi la md esquess4
i sisé el Senyor esas tornara ce
Per un.
Joan
UNA SEGONA ES Dist1:10

Sr. Director:

que pot tornar a te.
nur actualitat aquest solt que dirigí.
a/ senyor Frederic tirreeha:
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
perior o d'alts estudis, que vul- rem
Dicen que existe en. Bombay
Horea crdbeeryaeló: 7; 03 i ea hores
•
••
guin donar validesa als. serle Lema: terrible
peste bubónica
Barismetre a zero i al nivell de la mar: 7531; 7 52'1, 7502. — Terunómetre sec: 18'8, rs'0, 15'0. —
estudis, al mes dt juny, subaquí
Urrecha hace la crónica
Tennämetre humit:: 15'3, 1 35, ta' q . — Humitat (ce nesSimes de saturació): 66, 84, SP. — Direcció del
jeetant-se.a les regles inseridas
de
un
drama
de &llegare
vente W., E., E. — Velocitat del vent en =tests per segon: 1, 2, 1. — Estas del cel: nuvolós, nuvolós,
en la bula d'anuncis d'aquest
...mejor .estan en Bombea!
1111V010' S.
Classe de ndaiols: cirrus, ctimuls, nintint s; cirrus, strats, alts-nintlos; etimu/s, nienbus, strats.
establiment.
Nosalttcs. Don Federiquete, 021
Temperaturen extrentes a l'ombra
Titels professionals.—A la
a personea posseides duna extrema.
.Maxima: 21 ' 5. — Mínima: 13'3. — Mínima ar ran de ¡erra: 13'3. — Oseillaci6 termométrica: 3'6. —•
Secretaria
General.
d'aquesta
da vehemencia vers l'art i vers al.
Temperature mitja: 30. — Precipitació aissuosa, de s de les:7 hoces del dia anterior a les 7 hores del dia
Eniarersitat s'han rebut els setres coses, sabem certament (pa
de la data: ros milímetro. — Recorregut del veht en igual temps: rao quilòmetres.
güents litols professionals:
vós son un arnargat de la vida. Sts.
e
en
cióncies
e De llicenciat
;semi que viís, en la vostra Iluerua
(Secció de FIsico-Qiimica), per jovenesa, intentaren fer-vos un nasa
tensa emoció que conté una obra cont
de depegdente legalnient. constituida, a En Manuel Guim i Casanova.
dintre la* literatura i ho vares aeon•
r'Appassionata". Igualment les ver-,
els associats de • lassual pertanyin al
seguir... sine', que leo diguia a
* De Ilicenciat en Drel. per a
sions cte Chopin que .ens oferi la seram de les parts cientractants,
En Joan Trassera .i Gabanes, En "BOMBAY".
nyora Filipponi van Aniblal-nos expatria impleat, depen- formular Vilallonga i Melé, En
Nosaltres, Don Federiquete, si.
cessivament personals, i una vegaJa
dent, mosso o cobrador, vindra obli- Joaquim Casals i Plans, En Mibens ce:tan/cut que vós éreu un se•
mes Isaguerem de sospitar que, en
gat, a requeriment de la Cornissió
guel ¡Acuses i Serrat, En Unís son quede de la Duana de Bares
definitiva, la gran Ilificultat d'interlefixta del Treball eh el Corriere de
Posan un brete paren:cal a les actea
Martí i Ramos, En Ramon Faust lena molt amable, molt servicial
pretar justament aquesta música conBarcelow, a ensenyar el contracte
sobre Dnatiga i la nora Mancommeitat
i Esteve. • En Pera Borräs i Pu- molt entusiasta dels vanos d'el Ja.
sistirà en executar-la tal com Cho- que ens va suggerint la Mcm6ria pre- de treball celebrat amb ralea part ni i En Francesc,Cervera i tr- raíl
pi va deixar - la escrita, car artistes
respectiva. La manca de contracte
sentada a la dasrera Assemblea.
mengol.
Ohi aquella entusiasmes tan mal
talentosos i'cle gratis qualitats, com
estès en deguda forrni ocasionarà el
Volem , parlar de l'Ajuntament de
De llicenciat en Farmäcia
compresos que ocasionaren la ‚inaquesta mateixa pianista, no poden
pagament
d'una
nisilta
per
part
del
Barcelona—ara que la seva missió semper a . Joati Vilar i Moner, En gusta a Barcelona d'un San Juan (i
evitar de deformar-la.
patinó i del dependen.
bla acabada—i 1:0 en cap aspecte transManuel Jesús i Calduch i Na no de Puerto Rico) i la preterición
En el cas de la senyora Filipponi
sie
treball
IV.—Aquest
contracte
cendental, sind per usta petita nota tesi Fargues.
trena
Ii vostra brillant carrera plena de
abon és mes gres per tractor-se drusa
individual
continara,
com
a
condi-,
tamentaria: l'Ajuntament dimissionaDe Ilieenciat en Medicina: mostres dagraiment i de mostresie
artista de facultats gens rtsjgars, que
tant
a
favor
del
decions
mínimes,
ri, abans de morir o abans de posar
per a En Darcint Humedes i Gi- totes menes..., us en recordeu deis
manifestades en la justa ptliporchi
pendent com a favoe, del patró, les
la seca anima en mans del Directori,
labert, En Lluís Alcober de la delcesa d'aquella bombofts de TOfi
ferien
una pianista perfecta.
que
es
desprenguin
dels
acords
que
ha aprovat una partida de seasoo poVega, En Pere Gabarró i Gan- no? us en recordeu de la fress
L'auditori aprecia cls seus merits
sees per a pegainent de les dietes que protnulgui la Comissió Mixta del
ara, En Gibert Serrr i Colomd, d'aquella barreta de palla?...
i Ii tributa repetirles ovacions, que
Treball en cl Corriere de Barcelona.
legalment han de percebre el cap i
En l'Anís Serra . i Pomares,
Oh! vós, Don Federiquete,
YoUgaren a afegir una obra al proComprendrà, a mes a mis, tutee les
oficiala que per R. O. del ministeri de
N'Antoni Llorens i Enqud, N'E- tan aficionat sou a icr cites de
grama.
altres condicions que lliurement esla Guerra van esser nomenes per consbrea antics, no us ve a la memora
¡loar& Condemines i Oliveres,
X.
tiputin l'ess parts "contractants, sempre
tituir l'assessoria del negociat de proEn Joaquim Soeheiron 1 Bata- (aquesta =menda que ja falta)
i quan cap d'aquestes condicions es- llar, En Josef; Fontaner i
veiments de YAjuntaMent.
paràbola de la "Mulles- adúltera":
AMICS DE LA MUSICA
sigui en pugna amb cap dels acoeds
Ja és sabut que el nous tisülars <lelo
lit, En Josep Maria Cortada i
Per que, Don Federiquete, us
I:inusitat bucees que entre el nostre
aprovats per la Cornissidi Mixta del
Morera, N'Ildefons Canicio i tenssudiu en trabar defectes a aer•
córrecs que cren abano de represe/mpúblic filhannOnic lis despertae el reTreball.
sones que no saben que vós
Garcia, En Pranceso Amorós i
cital de cançons i piloso que aquesta elé populsr, coincideixen, a l'AfuntaADDICIONAL—En posarIlendquez, N'Alfons Blanco 1.
Un borne emir veía, acosturnat a
ment, a la Diputació i a la Mr.n:ornunit donaran com ae dotze concert da.
nitat, a blasmar l'aesuació de ilurs pe- se en vigor les bases anteriors es Serraio, En Mere Nicolini i Do, fer .expedients plena de ciencia oh.
questa Associació la eminent sepratt
e:Medirá a patrons i mossos, cobra- En Joan Baillondrn i Fages, En
hauria de desear d'ercriure
Lilly Ilafgren i el notable pienisla decessors per la poca cura en les desdors i dependents, el termini de ires Josep Cudinach i Dalmair, En
aquestes coses tan plenes de despit.
peses, ordinSriament petites despeses.
Jai= Baranyi fa preseurc que_ conlEn
Fee.
Humosa Folelt i Sabater,
En la mateixa Memenda del Consell mesos perque tots els contracinnts
Que no ho saben que l'expeeoratituirá uu esdeveniment musical. 'L'alta
¿ario 'Ferrares i Batavetne En. cien biliosa és una conseqüència (Vaindividuals de treball en el cornee
de la Mancomunitat hom parla amb
personalitat artística de la cantätriu
Maeres
i
Roig,
En
y
de Barcelona es formulin d'acord l'aust‘ L'o
na inalattia heparica?
menyspreu i en un to d'escandalitzat,
n?ruersa i la valuosa coliaboració
rian Castellit i Rubio, En Jonn
amb l'establert en aquesta.
de les subvencions destinarles a tuboCureu-vos el castre fetge, mo bo
l'esmentat pianista - hongaces seran Lea
En
Josep
Alearat
,hat,
Darei
i
de
preAquesta comunicació nta ésser
diem amicalment e i sincera...I tat
ratorie de rsieoleyia iccreatira y
dignes del selecte programa d'aquesta
e Espume', En Frances Cereio
ben feige que tenieu quan éreu
otras ins::iutiol:cs de unty . discutible sa en consideraci6 per unanimitat,
nora scssió des Anejes dc la Ilasica,
lo i Väzquaz-Vera i En Eran- r:cial de D'hitas?
el programa de la qual es compun de erdo.", encara que, naturatnent, no cris acordant-se el nomenament d'una micese Faerei i Vilanova.
Nosaltres, que us estiman/ perqu
consellers, en - presentar llor nincia especial per al ser estudi i
les segfients escollides obres: •
presentació del corresponent dicta- ' De llevadora per a Na Emien-Neri riure, usa diem que us carea
• 1. "Fidclio" (aria sie teonom), prOpia actuació — segurament pequé
c: fetge, perque un borre malalt
lio. Llaveria Coll.
men.
encara no deu estar fet cl compte—,
Beethoven; "Prelysti i Fuga en
i ditusi6 La Secció Permanent d'OrganitDe pragtioant per a Na 'Rosa que.sta viscera tan important sao vet
t-e major Jpiatto), 41Bach; "Espe- que ha pujat la impressi6
s1 mea :me procfgar :uno.
le
gccr,re.
zació i Treball ha -pticiat tumbé al Alfons i Fabres, En Pasqual
diles Ilengfies, si mes ro, del notable
ranea" . i "Prinrav'era", Grieg;
empale' secretari de' la
di.zurs inaugural -del senyor Sala ni
Minyana i Giminiez, En Jaunle
"Canee', dc bressol per al meu
No siguen amares, honre, ru siMixta pregant-li interpelli Vomenta- Duran i littels. Na Clotible Dael que costara fer el =seis amb la
fin", Blech; "Cauçó de <onceguen amare...!
,
da Comissió sobre la situació en qué roso i Castiollo, En Marina
Menlória recent.
.11a", Relchweln.
Tornera en allí) de Betabay, que
• rteixen
es traba una proposiciO (me aqu‘lla
Driles i Mieassol i En Miguel
Els regidors, que cornpa
II. "Au soir", "Pour qUoi?" i Exalés el costee fort, i deixeu-vos te =Seciiö va presenaar el mes de maig Jo y d i Jata"...
aquest mateix esverament per despeses
tació" (piano), Sehuriunnt ; "Dar
vesde l'any 1922 en sentit que la Cor(iI/L • no responen a un fi próctic imme— Elba dieposal culi:mies de gust dub • ia... • ja
Freischütz" (deis d'Agata), Wereu com lii guanyareul esdesanken
corpnrals
reacord
reccts4'rt5
prengués
un
missi6
Mixta
esa
satisfer
6Cg011
mcslres
d(!?
dial.
els
que
,ber; "Ceepuscle a la vora del
un vellet polis i rialler.. , o sis;.,
(cae toses les de l'esperit sena (arribó, late'.ottnt el ternsini ¿uso is airar qué enlaté que hagin mirovat les
mar" i "Dansa d'ássos" (piano),
diran que ja ;Mi cattifols...i
pcienfc,fo
el
pateé
ve
°Viga:
a
comunicar
ala
per
a
la
inajor
part
d'ells
oposicions
de
la
darrera
con. Barit,k; "Caprici" ¡piano), DulaAmical/tic:1r us saluden,
scus dependents que pres e indeix ele vocatitria atob plapst guanyndo, rrratk,a), acallen d'aprovar seise dir
nauyi. •
Miguel Calvet, Víctor Mira, Jan
dictes al
tl,
per
affl'o el nombre (r?IlyS
poden
fer
din
(le
la
facultks
les
solios
pessetes
Enes
servcis,
mot
ra,
III. "En el Ilac" i "Amor etern",
que els coneedeiz Pareicle 60 de Grau,Puigdomenech, Juan
(tue aquells han treballat a la casa
Breluns ; " Mate", SiY:.113G ; " Nut cap i oficials asscssors de proveimmts.
Franceses Garda, Joan Mares
Be
es
veritat—aquest
ea
emitende
la
qual
seis
acomiada.'
l'estatut de 18 de maig de il'any
sie jeliol", Schilings.
tari u/Mitin:e—eme el problema ele proPer áltint, la Serie'. Permanere passat,-encara que no comptin
"Lieder" noruecs:
per la a in (Fresa
d'Organitració i l' elan del Centre
els tres anys de la residinutia
I. "Cançó dc muntanya", A4nitn. eeiments ha entrat
resaludé imminent com ho prensa l'a- Autonomista de Dependents del Conbligatórin que por al D'asilat
TOPADA D'AUTOTtral L5
II. "Cançó de bressol", Bengzon.
mere i de la Inderstria recorda a tots voluntad fixa anula caräcter gebundar de cara que bi ha tagut en
SET FERITS
"Lieder" sudo:
del
non
neral
el
paràgraf
74'
retuesta darrers tesssps i la brisa notas-. els empleats i dependents de corriere
I. "Acosta ta palta"; Sjogren.
Van rebre's noticies de Granellers
articles
de
primera
necessitat
estatut.
de Barcelona el ¿cure que tenen de
lile del,
"Westberia Polska" (aire de
que en el serme de l'aloa un mime
denunciar a la Cornissió Mixta del
— Tole els mestres que han bil va envestir-ne un altre, el quia
densa), Admira, .
Treball
toles
les
infraccions
que
els
tingut al seu eärrec classes
Gnu de eostum el concert Multa lloc
va quedan ,destment, mbmt Nieridei.
patrons cometin deis seus aeords. La
noeturnes d'adults, en l'acabar. greses
a; Palau de la Isliísica Catalana, a tres
teas els ocuparps. L'atetemA
de
reles
en
aquest
enes,
han
totes
les
Secció
s'ofereix
a
tramitar
I
(mates de deu de la nit, recommant-se
causan: de l'aceden, ta fugir, csssat
rifer
la
n
nt
tusa
breu
me
dennneies
que
se
li
fmmulin,
tant
per
dactor
als senyors concurrents les més estricrecollits els S'una i trasildats a Ceore is t a les esmanlades classes
part dels dependents associats con]
ta puntualitat, pnix el eoncert comenztotlers en un altre automòbil.
a
curs,
remetent-la
a
l'actual
associats.
dels
no
UNA COMUNICACIO DEL
çarà per l'aria de Leonora del "leide.
Ele ferits, que ¡oren curato dc
l'inspector cap de Prlmerg Enho", (meses de relativa extensió:
la farmac'a del se.
CENTRE DE DEPENDENTS
serryanarra d'aeord amb el que mera intenci6, a
LA FEDERACIO GRAF/CA
A la darrcra sessi6 celebrada per
001117.1133121EEM81131321111181Tiali
disposa l'article 23 doljt,• D. de nyor Ilarimon,"pe'mitge de la leu-es
ca, doctor Bale, que casualment
Lo seccions caNanes de la F. G. E.
la -Comi:•si6 Miata del Treball en el
d'octubre do 1906.
trobava dlii. i Pels altres metes; ss
AQUEST NUMERO HA Conitere de Barcelona, fou llegida han notnenat el sub-Comité de CataInspecció de Printern nyors Coma, Pedrals, Salks i Ca•
La
—
i Balears de la següent manera:
Ensenyança de Mallorca ha pu- nals, que acudiren amb gran urgencia.
l'Ab'SAT PER LA . CEN- una c050unicaci6 de la Secci4 Per- lunya
secretan, Jeaquim Estofes (tipegrafl;
maneta d'Ormenització Treball del
blicat un edicte interessant, en són els següents: lindo-trial ¡Mes- de
SURA MILITAR
vocals: Joan llosch (impressor), AntoCentre A. de Dependents del Coel lermini 'de vint Airs; la. re- Barcelona 'senyor Pere Fuste 'i la s'es
ui Prats (enquadernador), Lluis Sol
rriere i dg la Indüstria en la qual es
mesa dels reglarnents i Ilistes va esposa, senyora -Angela llenan;
111:113111MIZEGID11111111111113111111111
Nevar
(fone(fotogravador),
Agustí
que
l'esmentada
Corporació
äemana
nominals (le lo individus que
'e'inspeetor del timbre senyor Josl
dor tipògraf).
acordi qüe tots els contractes de eccprislitueixen les juntes (BreeInstitut
Maria Martí i la aova esposa. Na Com..
Els sindicats i socictats graliques
han qüe se celcbrin 'entre individua,
tives de totes les associacions cepció Fuété. dues 'filies sedes anonte'
Dijous s'inerte dia 27, es dol'activitat professional cielo quals cai- dirigiran l correspondencia a norn del do mestres nacionals d'aquella
el xtinades Concepció i Matilde, i
narais a l'Institut Francés (Con- gui dintre l'esfera (recrió de la Cosecretari, al carrer Peu de la Creu, "provincia".
fer Manuel Vida!. Els ierits més era°
bel{ de Cent, 338), dues confe- missi6 Mixta, s'estenguin amb sub- núm. 54, primer. •
CONFERENCIA ASTRONOMICA
Martí i una de les ne
són d
rencies do cuadra.
L'esmentada meció de Barcelona de
jecció a les següents bases:.
La primera, a chrrec del sel'Ateheu Dercelont, En Jo- „tics.
L—Que s'estenguin per escrit i ' la F. G. ha acordat aindar els federats
Poc després ¿'hacen °corregid
nyor 'Lambed, professor
de la tipogratia "La Académica" en
sep Comas l SOItt, va donar la
amb tres enmelare, un dels <tuja
tbria de l' Art, sobre "La Catite- quedarä en poder del gatee i l'altre Pur modesta reclamació presentada ah me y a anunciada conteüncia so- aquel accident *1 a poca distancia del
drale gothique", de eta a set del dcl dependent, meso o cobradot i patrons, declarant que atildan regla- bre el tema: "L'evoittcid de les 'loe en estava destrotat Fautomóbil
vespre•
va anar a stocar contra un arbre
•
maitu de la mentiriament els obren 'rifles que est relle a".
t'alba, a cerreta del solear el tercer ei guardare >als
adenia ellepoiato a minorar ele lornal, • La conferencia va sser altre vehicle, ronde pel senyor Efia.
Treball
en
el
Coinissió
Mixta
del
+J. J. A. Bertrand; desenrotlient
seempanyada d'esplindldes pro- zakk, que venia tap a aquesta entra.,
• i cendiciono de tea% meettree
,,el lenta: "Polk-lOre gremial'? Comerç de Barcelona.
lii terina \ »mines Iluminosel reproduc- De la topada van resultar ferides
implantar
ni
embude
M'AII.-+-Pereja4
, frflidol / tIg eodee et gle/4111 pe-. dual ea repte& villd, aeri precie que de la Federad6 Grill= que rerixefl '<tiene de fologratiee celestes 1 yeeyora 1 das minuetes. O le di
rastr,
~toma
cossArcuat pei la Ceitd.z.;:4 en gltres'pobletions que 'rebanen ' en d'oer.ecties, !nones d'olles ob- 1 tleggs.colee papero
TtH itde,..ioneetdde, epa
thigudee
pet
dtsrl*fl
i
Ihreskia.
edaors'uodielass ele
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I pauló t1t »este. Sanear lesarlit,
. el temple es ven ple ,de fidels i de
dejunis 1 alma:Muden .-mitt. dime.
vais amb rigoross resigneelK Per
a la Pasqua es preparen grano les-
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Noticies diversas
Na Maria Capdevila, distingida
esposa de l'apotecari N'Antoni de
Bolees, ha infantas un tabust nra.
— El professor de l i cscola municipal dr. dibuix N'In Pascual, té
preparada una exposició de quadros
a rol:, que tindrà llar al "Carnerin", daquesta capital, del 26 de
enser al 12 d'abril.
Ha quedas obert al servci píeblic el nou carrer que uncise la plaça Clarit amb el de Sant Pare Mártir.
— Durant la setraana passada
slen registrat non morts, den naixements i un matrimeni.
— Ha estat 1/cinesias vicari de
la parräquia del reí poble de Riudaura el jove sacardot mossen Ermenea l'ayer.
— Segons informes particulars,
sembla que existeix el projecte de
construir un funicular des de la vila de Sant Feliu de Palbrols al sanmate de la Salut, havent-se realitzar ja alguns estudis preliminars
per rcurc si era possible.
— Diumenge, a tres quarts de
deu del mate per la carretera de
ligueres comenearcu d'arribar els
corredors inscrits a la volta de Tegulnritat a Catalunya. Unicament
arribaren 36 cotxes. Despees de dinar, a les dues, tornaren a marrar,
per la carretera de Sant Joan de les
Abadesses, en direcció a Berga, on
havien de pernoctar. - Sortiren igual
nombre de cotxes que els arribats.
L'organitzacló d'hospatatge, control i altres serveis estlgué a cerrec
de l'Olot F. C., la Junta dcl qual,
ajudada per diversos socia, pose tota
la cura en el seu comes, quedant
altament complaguts els corredora
,dc les atencions rebudes.

-

CE VELLO
• Reunió
Al casino del vel paleta de Cm,
ven, sota la presidencia del batlle
dcl Muuirdpi, i amb l'asslstencia
da nombrosos propietaris i delegas;
de municipis, interassats tots en la
conatrucció i prompte acabament
del carril de Barcelona a Vallirana,
se celebre una reunió a i i cierre
de rearme cona podria ésser resolta la constatarle dcl tras compres
entre Querer Camins 1 Vallirana,
únic que falta per la toralirat de la
tinca.
Van fer es de la paraula ela searare Rovira i Sacra, Careta, Motees, Mas i Danyans, acordant-se
com a bases: actuar arnb tota
nemia a fi craconsagulr que la eocietat concessionäria del carril de
Barcelona a Vallirana tingui aviat
finida la construcció total de La linea; o almenys simultàniament amb
la de Martorell a Manresa; i ea ras
aa es demori, procurar amb avia de tors els peopiesaris i Ajost:•:nents interessats construi: la lita, ja per ells mateixos, ja anal)
aresili d'una nova cm2resa.
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ARENYS DE MAR
Traten :-: Casament :-: La QuaresAltres novas
ma
Al mame de la sala Merce dona
una serie de representacions la con:panyia de comedias 1 dramas catalans dirigida per feminint primer
actor N'Enric Girrencz i la qual
forma part l'aplaudida actriu senyora Herré Nicolan. La darrera representació fou "Zaza", que obeingaé un formidable exit i que aquesta serrana enals anunciada la comedia del gran Guimerà "La pecatiara".
El peldic ha acollit amb cretasiasme llameases representado:1s.
— Al teatre dc ¡'Atacan i a benelici deis pobres de l'Asit de les
Carne:metes, tingue Roe diumenge
pasma una bonica vetllada.
La companyia d'alicionats repres , nti la joguina cómica del nostrc
e -.lamas corupatrici i poeta En
11. Arnau, fa molts anys no re.. esemada "Los banys de Calda.", i la comedia en ¿oc actas "Es
L'escanció de les ditcs elres ion
lt encerrada, distingint-se Es sei.:. oreles aficioaades Tereseta Gay,
tar m
i a Iglesias, Maria Batlle i Do1 a s liuxallcu, i ela ¡ovos litLeadé,
ves Solä, TipEo (E.), Tapies (J.)
n n 2.5 i Riba.
En el; internaréis la senyoreta
Pepeta Oriol feu gala de la bordea
neo emb unes belle canssona, com
tumbé el jove tcnyur Perla. El basitian stnyor M. Vela fou rima recac:enat en cl fado do "El pájaro
azul".
— La setmana pausada a la nostra església parroquia' sefeiren en
sant matrimoni eta jo y as i boas patricis Salvador Miguel Lapona anal
la bella darnisella Franciaca Pons
Vila. La fasta revestí una fastuositat í animad& extraordiairies.
— En aquesta Quaresma la nais
vila és una de les que amb mis
conunernora la sanrada mort
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farä a gust del que el substitueixi, car el Directori lliurarà
el podar a aquella que pensin
cora ell. No cal tranear.se el
cap pensant quin és el Govern
que convé mes; el substitut sorä el qtie mds s'assembli al del
S. di. el rd d'Espanya, el nem autnt Directori. Si el Directori obté
un axil, que sigui franc; si obestiró, d'estrenyer les retadores tornerté un iracas, que sigui total,
tisis entre totes dues nadara (Espanya i Brasil), he estas autoritzat per rotund, definitiu, sense cap excusa per disfressar-lo. Que
declarar a V. E. que les procedeucies
<usan es refieran de l'escena que,
del Brasil gaudiran, des d'avui,
sigui cln debe., que no es quedin
entren a Espanya, de la segona calumentre bastidors fent de trasna aranzeläria, i regirá mentre es trobi
en vigor el prenent arranjament pro- punt.
Per governar cal energia.
visional, en el bate entas que el Brasil,
Per no haver-la tingut els (loper la sa y a part, aplicara a les proema anteriors ha succeit aixh.
cedencias d'Espanya la tarifa trt ama y
Tot menys la tutelIa descarada
cuentee duri la sa ya vigencia.
o encoberta. Entre un gabinet
La durada d'aquest acord será fins
de lamia nioguts pels que ara
el 31 de desembre de l'any que S02/, 20.•
manen, prefereixo aguaste, ben
dent, no obstant, esse: denunciar per
encarats amb l'èxit o el iracas.
qualseval d'arabdues parts en qualsevol
El canvi de la Constitució no
mornent, cessant tres IIIC303 despees de
em preocupa. Un intent de rela denúncia.
forma constitucional ara seria
"Río Janeiro.
una empresa estiYril, com l'acSenyor ministre: Tinc l'honor d'atual. Una reforma, en aquests
cusar rebu: da la seca nota amb data moments, vohlria dir passar
d'avui, en la qual ein comunim V. E. l'estona més o menys alegraamb referencia a toles les confereament.

SEGONS UNA CORRESPONDENCIA DE MELILLA; L'AVIACIO ESPANYOLA HA DESTRUIT AL CAMP D'ALHUCEhIES UNA CONSTRUCCIO QUE
SEGURAMENT ERA UN AERODROM RIFENY,

gratis pilote de Ilambor-

des indiquen el prendas 'medramales del tros de carretera d'Arenys
de Munt.
— Degut a Icxtraordinária eiguasa dr materics argilenques que
d'un temps miaa, porten les aigües
de la mina no seria estrany sine
s'inatalles a la nostra vila una fábrica de figures de pessebre . i gerrcria
artíatica.
— Estalle fruint d'un bon trampa
admirable.
LLEYDA
Pregäries al Sant Criat da Cogul
Val celebrar-se el dia de Sant Joma); el flagele congrega ala peus de
la innatge les multitud: pagases en
nombre de mes de set mil heme; de
tasas les adata i condiciona.
Des de migdia arribaren a Besmentat roble les processons dais de
Granyena de les Cardanes. Solcräs,
Sarroca, Alcanie AlEs, t y f) , Aspa, Albagés, Pubavers i Artesa.
De Juncosa, Ternas, Torrebesses i
CastAldans assistiren nombrosissicrs
velos amb els senyors rector; i auteritats, acudint-hi del darrer potic 17 carros.
A Ira tres la processó general son ha del temple parroquial arate el
Sant Crist, al (mal va reina honoro
el Sometent format.
L'immens seguici deis fidels, mecedits per le imatgc, recorregué cl
i
roble i adoras reaant al
tcnant centics piel'osos.
Abans d'entrar al tample el senyor
rector ade Cogen, en nom de las Garrigues assedegades, va demanar al
Jesucrist Crucificat el banefici de la
pluja.
I a les 24 hores una pluja benefactora si cstengne damunt ele termes deis pobles concurrents, casera
particularmcnt intensa ala genere
flagedlats: SI/nye, Ands, Akane i

SABADELL
L'alar da la Salut
Salíeirs q,:c amb date 22 del ecirrent
sitia d a. fea l'anotaci5 preventiva al
Registre de la Propietat de Sabadell de /a demanda presentada al
jutjat de primera instencia per l'excclientIsairn Ajuntament d'aquesta
cintas ere l'afee. de la Salut, que tant
ha ti cs parlar en aquests darrers
temps i pe/ (mal tosa la cint a. se
stet vivament interessada,
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LA letEUNIO DEL DMECTORI
Madrid, 25. — La reunid (151
Directori ha despataat diversos
afees de tràmit.
El sos-secrctari de nauent
ha donat comple del sen rucent
viatge al pon do Bnrriana,
comprovant en la aova visib d'inspecció que el dit port és el
que reuneix condicions
per l'embarcamcnt dc tarongoa
en tota la costa do Llevant, des
de 'Valenaia a Castelló.

REUS
Mort
Dcl Cantee' da Lectura
Alees noticica
Diumeng,e passat dona una tonferéncia pública cl prestigies doctor
Alcxandre Frias, diractor de l'Institut de Puericultura, desenrotliant
el tema "El subsidi de matornitat i
la protecció a la dona qua trae:al:a". Per la importància del tema i
la documentació que aporta el conferenalant fou una interessantisaima
conferencia.
— El znateix Centre anuncia ree
dijous a les set de le. vetlla una
conferencia pública a carrec da Besen-raptor Jacint Benaveata, el qual
desenrotIlará el terna: "La mujer
perfecta e ideal".
— A l'cdat de 75 anys mori Pan tic industrial senyor Joan Grau Gené, essent molt sentida la seva mora
dagas a les nombroses simpaties que
gaudia el dit scayor a la nostra ciutat.
— Un pagi,s reí d'Almostcr aconseguí matar una ferina guincr que
ices dies voltava la rodalia.
— El regidor , . • 5,:nyor
Lcon Cimudón ha dimitit el seu
a:errar., per modela de saltar, essentlt acceptada la dita renúacia.
— Al ' Centre Catòlic tbigut
Ilcc una fasta musical a benefici de
la Junta Aut3noma dEat i nció de la
Mendicitat, zas:atila-hl a ella un p .:lb:ir selecta i nombrós.
— Durant la inspecció practicada en aquesta ehrtet pel sots-innocuIrr del Retir Obrer bau estar alai:cales 207 actas ea diversos centres
de traball, per no estar ea les degudes condiciono.
TREMP
Asserablza de regants Futbol
Ha tinaut lloc ja BAssemblca de
regant;, pie tantas dissensions baria provocat.
Sima demostrat palesament les
grans connorxea a que dona Une la
construcció dala canals ita rcc•
Marees a Basfora d'un jove adrocat ha estas rcbutjat el projecte de
creació d'una Cai g a de Crédit, arab
la qual els honres que iins ara han
vingut governant el país pensaven
dissimular les grana errada: comeses en els darrers anys.
El president, que s i lla negat a posar a votacie una proposició pmalentada, fel/ desautoritzat palo nombramos regants que casplanaven la
sala, i cine l'han desallotjada, no
podent unten continuar la sessió,
per immuner da rcgants, ja qua han
estat molt poqucts els que gibi quedarum.
— Els cquips dcl ?calda i Trerap
F. C. han fet partir rial a 3 gola.
Els poblatans lmami jugat nauta be.
POBLA DE SEGUR
Caramallsa
L'Aje:Mamara
Futbol
Segons vetas popnlars, está a punt
d'jaaer dcstitteit l'actual Ajumarnent, dient-se ja pee al próx./as, que scgons divan estará cernp. t li tnajoria per significats riuistes ele la població.
— Engoany cl jovent dc la costra vila ca prepara a cslcbrar les
tradicional; Caramelles, i per a tal
fi s'estan assajant algunes sardanas, sota la direcció del lu y era patriota reverend Tàpies.
— Diumenge el 'lastre primer
equip es te-adiada a 12 venta ciutat
tle 'fuina per celcbtar un encontre amb cl dit equip, resultant molt
interessant, per isser les forres bastant igualadas, queditrit 3 a 3.
Fern constar que el millor del nostre equip ds el porter Rafel, per les
seves arriscado parades, planes 4sta i lf ete

Les operacions aèries
al Marroc
UN AErtODItOM RIFENY?
Madrid, 2.3. — trulla c.T.;23pondiSncia do Melilla relativa a
la darrera operoció aürea, en
troica' els següents (ladea:
Do l'aerüdrum de Nai p e s'alxecaren trenta (los aparedia. 11i
havia, segons informes, una
companyia aürea que faja el
servei d'Argel a Dial:ra. Aguasta companyia desaparegui, i
un del; a ?ararla, pilota/ per un
tal Mr. Perrier, aterrit un dia
als vcsitants do Montagnac
i al cap de poca asteria

El conflicte de la "calderilla"
a Barcelona
Madrid, 25.—Aprofitant la visita
que el Conzite de la Confederada.
Gremial Espanyola feu a la Presidencia amb el general Nouvilas,
tractant de diversos assumptcs gremials barcelonins, parlaren del conflicto de la "calderilla", originat a
Barcelona, prornetent el dit general
traztar-ho en cl Directori, per veure
dc solucionar el confiicte satisfactelriaracnt.
En l'exprés mamaran avui cap a
Barcelona eis senyors Amigó, Ferraras i Sor;gue.

Per l'indult de "E! Poeta"
Madrid, 25.—E lredactor de
"El Diluvio", de Barcelona,
N'Eduard Sanjuan continua a
Madrid font gestiona per a Fin(kit do "El Poeta", condemnat
a mort.
En cara quo als centras oficial; es guarda gran reserva
respecte del cas do "El Poeta",
el senyor Sanjuan aren que Findult del condemnat a rnort serte
aviat una realitat.
— Existeix gran entusiasme pc1 majag d'aquesta nit quo
se celebrarte al carrer de l'Os,
per sollieitar del Direatori
dila de "El Poeta".

emprengud el vol amb ruta desconeguda. Passat algun lampa,
tia pilot espanyol quo volava
damunt d'Alhucemas dascobri a
Aydir, ea un camp, una co3a
catranya, que sospità que paChamberlain fa deciadia dsser un rudimentari aeròracions
scbre !a política
drom. Des d'aleshores teta eta
aviadors quo volaven damunt
anglesa
d'Allnicernas posaven especial
B C"
Madrid, 2
interès a obtenir detalla.. Di- ea un inlarviu ami) bir. Ghanaverdees passat un altre pilot herlain, aprofitant l'avinentesa
voió a quin lloa de l'Afr:ca atar- (r(lzscr aquest a Madrid.
rrä aquell avió de Mr. Perder.
El pereonatges angles din que
A dos quarts (13 dues arribaren da les cintals eapanyoles que
el;
aviadora.
al Caftó Anglès
ha visitat, las que més Ii han
Tothon-i els pre3untä que ha- agradat han cuitat Granada i
via passat. Els aviadora, jrdo- Toledo, sobro tot aquesta.
503, controlaron rient i satisParlant da polltica anglesa,
diu quo Os treballistes tenen
fets:
—EfaVem fet Al, una posició hart tríe torta, si be
ganas porten quinar o vint ha- (ra a cosfa de l'abandó cuecesles a l'aparen. El pobre Anual- siu de programa radical que
den tul una bala amb trajectòria patrocinaren des de l'oposició.
gernoll; ti Ire
Macdonnld es mostra mode.
des del taló
ca destroanda, 1, malgrat si- rat en el poder, i aixf pot corteab. Ita a.rribiet fina a Tafersit. glar ambb vol; deis partas burHarem tirat unes 500 bombea,
Els conservadora votaran la
algunos de les qual; han calgut damunt da la casa d'Abrl- construcció de cinc arenen, pael-Erim I altrest damunt d'a- ró en l'arar de ßingapoore
quell objecia que (n'ejem un ara apoiaran el contrari, si N el
rüclrom, el qual havain faltest Corota triornfarä perquó votainservible. Estera jurarnentats ran els Niberals.
La vida del Gavera pot altara ne deixar volar a ningú d'aquell acrbdrom. El die que gar-so un any o més, paró pot
veiéssim un aparell 'que no si- acabar demä, paix alacdunald
gui deis nostres, el que tingnós no disposa d'una majoria estala sort do trobar- ;lo iria de cap blo.
No creu que Mr. Asquith pucontra ell.
gui substituir a Macdonald,
"Gaceta"
rilZ.13CSC101IS de la
puix aquel' eis un polilla distingil, per() la sera carrera está
Ed ilEDACT.A11.1. UN REGLAacabada. i no sols per la soya
MENT PEIQUE ALS SOMEavanaada edat, sin3 parque el
TENTS. S'ACORDA QUE LA
COMISSIO S'INCREMENTI AME partit lliberal está cridat a desrpareiaer entro el gran partit
UN VOCAL DEL DE CATAbargés i el treballista.
LENTA
Aproximadamcnt, les (Pies teere'
Madrid, 25. — La "Gaceta" ren parts (lela Ribera'; es fusionapublica:
ren anda els trcballistcs, i la resta
/lela' ordre circular dispo- anire al partit conservador.
sant quia la Comiasiú nomansulta
Mistar Churchill este endat a capel ministeri de la Guerra parque estudif i redaati un regla-

pitanejar aquesta feneció.
Succcirä el mateix que quan part
ment per a tots els soractents deis 'libarais, sota cl cabdillatge del
s'incrementi amb un vocal do nennt pare, abandonä el vell Gladala Comissió organitzadora del tone i fornsä cl crup 'liberal tisissometent de Catalunya que da- n'sta, per entrar despees en el parsignarà el capitä general do la tir conservador.
(piarta regid.
air.ntt a Lloyd George, avui
Reial ordre do Gràcia i Jus- escarza influencia política, paró te
ticia designant ab senyor Jaco- molt Islam i ust esperit joven:vol i
ni Pascual i Martí i al scnyor
d'un heme així mal es pot dir que
Lluis Ballesteroa i .1.1N .2, per lo seva carrera sigui acabada. Ei
constituir el tribunal que ha do probabla que d'ara cndavant collajutjar ela exercioi; d'oposició berra trab els caps mcderats del moper a 13 provisió do les placea viment trada-ussionista, cosa Clines>,
d' cifi im`.13 d'a thninras 11. a a fd da perú tulle és possible que s'acosti
tercera olasaa.
a:s conscrvadors. Es can que per
Una altas designant als seara hi ha a les filas conservadores
ama Frederic López ?mental, bou seis iba prcvenci5 i desconfianIteran ltlan i Medina i
ca envera Lloyd Ccorg,e; pare+, qui
Soto i 11 . -!rgatiä, perquó coas- sap el que reserva Yeralevenisier
litualxin el tribunal que ha de quen Ce tracia d'un llame tan ágil,
jutjar ols exereicis d'oposició tan intelligent i tan flexible coas
per a la provisI6 da placea d'auLleyod Geerget
adiaras d'adralufstracid de priDiu que el partit conservador esmera elasse.
ta avui mili unit i crea que quan
n3 Finances. — Instracelona
caksuia el; laboriatts, deslices ele 110i pro7raina per a la provisió Vea eleacions, ocupará el Poder.
do varants ea virtud (Fonos:cid
Referint-se a la política internaan el Tribunal da Comptes del cional, din que les cartas reanudes
Itaialme.
entra Poincaró i Uacdonald na
Tarabó publica un avis del eran:saetea avena cn cl problema de
ministari d'Eatat participard les reparacions i dala dunas interper einducte do Parnbaraxader aliats.
de S. M. a Paris, que el minisL'apartament deis Estats
tro 'T'alances de la r...m.Y.)1:deis problemas europeas és mas de:ea franeaaa publiett un avis als
narrt per a Eure-tue. Ara sembla que
oapnrtadors al "Journal 0711- el Nord América ccnsenaa a ocuciar , d'una corre.- onactimeia, el
par-se da les Centres qüestions.
contingut do In quai 4s el (MI)
Ea la supressii; del califat, Ans'esmenta.
al:acera' no vol licor-al, puia ta
snentok
ciotcomir.n.
lucha
milicias de súbdito ntalteensa.EL
fans i no vol qua qualsevol pas
Madrid, 25. — L'ex-mutis/In.
maurista sanyor Goicoechea ha d'ella pensil ferie- Ilura se:gima:eta
estat a la Presidencia, parlant religiasos.
DI:neceas o dijous es proposa tcrarftb el general Gómez Jordana.
ra sede ha manirestat (ida nar amb la sesee esposa a Londres.
havia erldit ult eardeuralun del
Modus viventli arab el Brasil
Consell Universitari de I'llavaMadrid, U. — La Ganta publica la
na, invitant-lo a donar en terriInri cubä una sórie (le conferän- següent elispesieiG de Cancelleria:
Tina l'honor de participar a V. E.,
o j ea a diversos contras cultaarrea referencia a ¡as altres corraspostra11
E 1. senyor Goicoeckea ha & pondencies mantingudes sobre el par-

[JAI, la 'genio), .

ticular, que molt 4esjtj6s el Cerera de

cg

pinte nI,/i /en seapitat que uta- sal porqué eón
poseiblea de mes grane can-vis
en la vida pdblies.
- En guau a la substitució del
Directori, diu que si arriba es

cies i converses hagudes sobre l'assumpte, que el Govern de S. M. C. el
sei d'Espanya, molt desitjós d'astral nyer les reiaciens comercials entre tolo
dos paisas, autoritzo a V. E. per declarar a aquest Gavera que les mercaderiza procedents del Brasil gaudiran, des d'avui, en entrar a Espanya,
de la segona columna del aranzel que
regaixi rrentre es trobi en vigor el
present acord provisional, en cl ben
cates qua el Brasil, per la seva part,
aplicará a les mercaderies proccdenta
d'Espanya, durant "a vigencia del dit
acord, la tarifa mínima.
Alega:as V. E. en la nota que aquest
acord durarä Veas el 31 de desembre
del corrent, podent, mentrestant, esECT denunciat per qualsevol de les dues
pases en qualsevol memela, cessant els
efectes de l'acord tres menas despras
de la den:lacia.
Tina el gust a declarar a V. E., en
nom d'amest Caven], que el Brasil es
trola del tot conforme amb les condicions mis amtmt estipuladas en aquest
acord pren. isional, acord de concessió
reciproca de tarifa mínima que vertían
negoclaut co aquests drarers mesas, i
gire partem a felie termini en la nota
conjunta."
EL SINISTRE DEL VAPOR

COOMENTARIS DE "LA EPOCA" SOBRE LA FOLITICA A
EGIPTE
Madrid, as.—Diu "La Epoca" en
els seas "crol dei dia":
"Es curibs de llegir a la Premia
francesa i anglas° so que fa referencia a la inaugurada) del regim
parlamentad a Egipte.
El rd Fusst ha prcstat el sen je>
rament constitucional amb gran solemnitat i el poble ha acollit aguasta cerimenal amb veritable entusiasme.
Vegete l'Egipte que sial s'inearpoca als robles conscients i d rilltzata venint a posseir llur constanció que garantbsza al ciutadä contra
tota arbitrarittat. I no és estrany
que repercuteixi l'entusiasme en el
poble."

"REINA VICTORIA EUGENIA"
ELS FERITS
Madrid, 25.—Dels ferits que
resultaren en el vapor "Reina
Victoria Eugenia", do la companyia Transatläntica, de Barcelona, a conseqüelncia d'haver-lo envestit el vapor suec
"Terrler", a l'altura de la Punta Indi, se n'acaben de saber no_
vas per un cablegrama rebut de
Enanos Aires. Gaspar Claret
ha mort; Marjal). Vivian está
agenitzard.
EL PERU DE LES PATATES
Madrid, 25.—La Junta Central do Proveiments, segons
una nota facilitada al Govern
civil, ha limitat eis beneficis
excessius dels productora de
patata, as.senyalant els prens
do 14 a 20 pessetes el quintal
metrie, i de 25 a 32 cantims el
quilo en la venda eel detall.
EL GENERAL MARTINEZ
ANIDO

Sant Sebastiä, 25.—Avui ha arribat el general Martínez Anido, erirrt rebut a l'estació per les autoritats "Deals.
El viatge del sots-secretari de
Governació obecix al propäsit de
• traalladar les despullcs de la seva
mellar morta aquí la cinc anys, al
pardeó de familia que posseeix a
Tarragona.

IMPORTACIO DE MORESC
Madrid, a5.—Les Federacions
a:lima-Ase:irles 'de Galicia han prcsentat un cscrit al presidert dad Direatad ere el qual, per remeiar la
crisi del mores; demanen que seis
parriacti importar directaraeat de
Yestranger Pass a la quantitat de
30,003 tones, Bistre de tot dret, amb
lea següents condicions:
Que les mercaderies vinguin coneignedes a les Federacions de Corunya, Lugo, Yondafiedo, Santiago,
Orense i Tuy. Que s'entria per Vigo i Corunya. Que les ditcs craitats
es comprometen a justificar sempre
que el morese s i lm cmprat dins de
Gallcia, i per a usos agríco las i d'al:m(2;1%db. Que s'obliguen a concedir-la als 1k:tiradora no associats.
1 qua s'imposi una torta sancie en
al eta de mancar a alguna de les
dites condiciona. •

111:anliestaciens del setner
Pi jeto sobre l'actualitat
política

Madrid, 25.--Un redactor de
"Informaciones" ha celebra!, a
Bilbao, ua latera in amb
diputat socialista senyor IndaIcci Prieto. Ila cht que, 0Ileara
que; sembli una u:Nublan, crea
qua tal com retan les coses han
de continuar en aquesta anuacid polirea, perqua les situacintas politiquea s'han do gastar
eatant al poder. No vaig com cc
pm. stibat ituir—ha afegit.—El
"tender" del Directori ha tut
quo tenien amb ella l'opinió pública; aixJ ha han dit eeinprq
tots els governants, perqui) mal
no han sentIS ele p kanY5 de lid*

UNA EXTRALTMITACIO
LA JUNTA DEL SINDICAT
PERIODISTES ESPORTIUS
Ens assabentem per un diari
a la TM, que la Junta del. Sindicat de
Periodistas Esportius, apartant- se
absolut deis seus Reglamenta ha aeordat subvencionar amb ,500 pessetes una
obra els fins de la qual res tenen que
veme amb la marra del Sindicat
dem afegir, a mis a més, que nasaltres, corn a socis integrants de l'es-

mentada entitat, no hem tingut tonel-venteas diquest acord mis que pel referit diari, que per cert insereix una
aHocució que signen el President i el
Secretad. No podiem mai esperar-nos
un document tan buit i tan impropi
da les persones que dirigeixen una
emitas de la importancia del nostre
Sindicas.
Pareo, ultra negar per part nostra
l'autorització gua cls dits senyors

tribueixen en parlar en nom dels perkdistes esportius del Sindical, protestem energicament de /a despesa que
representa la subvenció de aoo pessescs, quan precisament en la darrera Assemblea general es palesä una
no massa biellant situació econbmica,
per quant es pringué l'acord d'augmentar el dret d'entzada als nous so.
cis, la Trota deis actuals i eras t'As
pagar, als asseciats, una quantitat per
sufragar l'enterrament d'un benvolgut
empana-.
Peró ara ens adosen que per
subvencionar empreses que res tenen
que veme arab el S. de P. E., hi ha
diners... La intenció será bona, però
ni els ho aaraim ni ens consideran so1:darittats amb aquest procedir candorós (1) de la Junta, que el menys que
baria de fer era consultar abans els

L ÁCONFEDERACIO GREMIAL
ESPANNOLA
Madrid, 23.—Aquesta Cmitederaci6, en la darrera Directiva
en ple, acorala admetre a les ;Societats Foment Industrial de
Badalona i Gremi de Detallis
tes d'Alcira.
Es mira de ',robar una solució
al conflicto solgit it Barcelona
per l'exeés de cia.culae.a de monedas de cotice estrangeres.

Eis socialistes i el Directori
Madrid, 23.—"El Socialista", recoIlint els cárrecs que sisan dirigir als
socialistes per romandre inactius en
aquests instants i haver permes la
collaboració dz Llaneza en l'obra del
Directori, diu que Llaneza fou requerit pels obrers d'Almadén i que,
ccm a conseqüència de la visita, es
destituí el director de les mines i es
forma un organisme per fisralitzar
l'actuació dc l'empresa. Nega que alai)
sigui col-laborar. El eme la Llaneza
ea seguir, exactament, la mateixa linia d canducta dcl Partit Socialista
i de la Unió General de Treballadors
en defensa de la clase obrem.
No son tes partit monarquic—afegeix—ni aspiren a governar amb la
dinastia; encara mls, no governaríem
ni amb la República si les circumstincies CO ens obliguessin. Seguim en
el

satis

Homenatge a En Joan Matas
Ahir a la tarda se celebraren al
camp de l'Europa els actas organitzats en henar del president d'aquest
Club, En kan Matas.
En primer lloc se celebri im partit
de basket-ball catre un equip de l'Europa i un altea del Girrmástic Bricall,
el qual, després d'una Ilaita molt cenapetida, resultà empatat a un gol.
A ennt'nuacló l3rigue lloc un partit
de futbol entre dues seketions formadas pels emdpiers dels primer i
segen equips de l'Europa, els quals
eran integrats per Jauntandreu, Alesrica, Vida! II, Xavier. Mejfas, Artisus , Girores, Casanellas, Abuli, Montius i Alcázar U, pel blasses, i Usó,
Serra, Vidal I, l'anuas, Pereferrer,
Garra', Pellicer, Alegre, Cros, Olivella
i Celta.
La Iluita va sser malt ecmpetida,
si be es neta mis domini per l'equip
blassc. Al primer temps els blanca entraren dos gols; el primer per Girarles. trobant-se sol avara la porta de
Liad, i el segon de penalty, per Alcoriza.
A la sigma part, els blanca entraren un nou gol, obra de Mantius i
producte d'una passada de Giron'es. El
resultat final, dones, ion de tres gols
a zero, favorable abs blancaDurare el descans del primer al segen temps. tin gué lloc una cursa ciclista de 13 voltea, en la qual es disputaven una copa i aragunes primas. La
classificació final va isser: R. Nogueras, el qual s'adiud:ca la copa; segon,
F. Canivell; tercer, P. Royo.

mateix lloc de sempre. No hl ha

res que ens obligui a canviar i no
se'ns pot titilar de res, estant segun
com cstem qua que se salvará
de l'actual crisi política és el nostre
partit.

Dcrrera hora

Accident ferroviari

Homenatge deis futbolist«
a En Joan Matas Ae:t passada i cera a final de fijo.

Valenria, 23.—El ràpid de Madrid, eme ha sortit avui d'aquesta
capital, Ira topat a restaciö de Silla
a tres (marta de duce de la tarda,
anib un vagó de mereadr 7es abandonat a la
Per aquesta causa Yesmcntat tren

ha arribat a Madrid wab una hora
de retard.
Caatellea—L'exprea ele Barcelona,
en arribar a aquesta estacie, per
una equivocació en el canvi
Ina topat amb el mixta, fent-ne
saltar tres vagons.
L'accidant, gracias a Deu, nornés
calla el natural pita i contusions
Ileus a algaras vlatgers.
Holla ha elogias la conducta del
maquinista de ¡exprés, el qual, amb
la SeVa Seeell:tat, evitó una catástrofe segura.

DEL MARROC
EL COMUNICAT OFICIAL
Madrid, 23. (Rebut 210 natinada).
Zen a Oriental.—Petits grupa
dzi rifonys tituals davant
dani i Tattriat-Taussat i a les
vota sdel Kerl, han hostilitzat
les posicione espanyoles.
En tornar al ECU campament
una columna mixta, formarla
per protegir eis trehalls d'ampliaeiti de Pava:u:a:la do Malí,tez, també fou huMilitzada, re
sultant toril un soldat do la
Legió.
En et clarear c'orribei portat a
la posicid do Issan-Sassen, els
moros tingueren algunas baixes.
Zona Occidental —En la po..
Biela de M'Ter ha resultat mort
d'un dispar rifeny un versen;

de MOMO) Ceutai

DE BARCELONA

manase a Ea Joan Matas, prcsident
del Club Deportes Europa, sesgue lloc
al Maje-st:c Hotel d'Anglatarra un
sopar en el seu henar, al qual concorreguerca 111113 de zoo comensal,.
L'acta transeorregué en mig del mis
gran entusiasme, havent-lei al final
eh consegüents pastranante, tcts elle
desliaras a la persona del senyor Matas, elogiant el malt que ha fet en
pro del Club Europa i per hacer demostrat eentínuament el seu amor a les
cesas esportives de la nostra terra.
El senyor Puig, de la directiva del
Club, ofreni el sopar a l'homenatjat.
Despriis fin ús de la rama% el senyor Olivalla, el qual en bailas :rasas
demostrà la gran sineratia i estima
que tras els socia tenen per a la persota del senyor Matas. Parlaran min.
Id els jugadors Pelad i
aquest ¿arrea recomanà als socia mes
disposició an cancdrrer als actas del
Club.
El sa.----- Abril cstigué tumbé molt
ia en 123 seves apreciacians.
niL que si /a Federacó halda passat
pal damunt de /'Europa i elle &han
doblegat, almenys que record( la Federació de la malta espertivitat del
Club i sigui inri, indulgent en analbar els eistigs que pesca damunt dele
jugadsrs Pelad i

A Instincia seca es féu una subacripshi per a la familia del jusilla'
Alfred Massana, recaptant-se Inés de
goa pessetes.

Finalitzi l'acte després qt18 el senyor Matas hao:a regraciat ele setos
que li havien estat dedicats Nema
se una vegada ink, a la disposkle
co_ del Club,
•

•

lb

ni
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•

Teatro Cinnte

Teatre Barcelona

Cien

Companyia dramblica del
Comm.
GIOVANNI ORASE,

Temporada oficial de prima ‚'ei's. 11 funcione (vuit de nit i
les de tarda dies festius) per
in famosa companyin de balls
Zassos que dirigris Sarga Diei tres gruns concerts

Den Única dios!
Avui, dimecres, nit, a les
deu. El popular drama en
cinc actes, de P. Gtacometti,

simfbnieo-vocals, sota la (Breerió de l'eminent mestre Félix
Weltigartner, amb la coopere l'Orfed Caialä i de notae i
bilissimes solistes.
Queda obert l'abonament. Als
sen::ors abones a l'última temP rada d'hivern se'is reservatat les seves localitats, fins al
cija I d'abril; transcorreguda
l'esmentada data, l'empresa
disposarà de les que, no hague3sin estat retirados.

LA

Aval, dItneerea, oft, e (loo (Meta
de (1 ,11. dos Importanta debuts,
dom SALTAtIOW, virluds mib.cal:

I.- CAROLA AM) RALLA, mmil,Misies
I subre plataforma; colOssel s'Ice«.
VA* narres% !anille Pradiani;
oramos en•utilaStee le

IIIICISTIL
role el

MORT E OIVILE

Dereä, dijous, nit, primera
represeatació del drama en
tres artes, «Muleto Peter

ELDORADO

TEATRE TALLA
Companyia de comedies de

MELIÁ - CiriNIAN

Una

bates

MALVALOCA

vegada era un pastor...

Nit, Tertúlia Catalanista. Cada
cosa al seu lloo i Quan ellas velen. Dissabte, estrena de la comedia en tres actes, d'En P.
Bertrana, La dona nota. Es
despatxa a comptaduria.

Grans

TOURNEE

Frederic Caballé

Monumental - Pedró
Walleria

PILAR ALONSO
—

Demä, dijous, tarda, i nit,
FALME11 i PILAR ALONSO
-••••••••n••nn•

Dilluns. 31 de mara. Comiat
c.le Ell g o Alonso. Gran lost.val crganazat pm' la g.mId artista, preneat-Iti part t
1 l'eminent bariton Eagi-sar.
ba, a beneflei de l'Asil da /

LOG te.was MAND:411

Graa eernpanyis de san».
la 1 opereta, primer actor 1
Airee«,

2 Fleooris

OASTON PALMER

IllJZS MANDAN
amb mssislenc:a dele autors;
decorat nou de l'excel .tent PeceM)graf seeyor Giménez; nItr;osa
presentacie.
Delüä, dijous, tarda, a les
cinc, matinée; nit, a un quart
d'onze. Gran moda, segona representariö de la liegonda dramaltea en tres artes

TEATRE TIVOLI

;4444443.4*N4wrees

" Cant Joan do Déu.

ursuela.

Direcció esdnica, I.eopold Gil.
Primero actora i directora. Fez.

TEATRE POLJORAMA

CARAS Y CARETAS, i
LA LEYEAiDA DEL BESO

ran VaDejo i Caries Braza.
!Sastres directors i Concertaeora, Julia Vive i Laurfl

Companyla de cornadles

SOL DE SEVILLA

iliva

Avui, dimecres. tarda. a
les cine, a preus popular:::
Nit, a les den:

Y.,

Toles les tardes:

#

MININISNSMNEMenMeeMalinreaNISIMNIN

LA LEYENDA DEL BESO

Totes les nits:
S.aL DE

e

Avui, dimecres, tarda, ma-

SEViLLA

Avui, dimecres, tarda, colossal N'erniul pupolar:

tmee popular:

LOS GAVILANES

Ei Carnaval de los viejos

despatxa a comptaduria

Nit, a les deu:

i.i enstedl eo sr ddradvatiecalit) raec)ió, aaimnbb

DOÑA FRANCiSQUITA

i

Dijous, benefici de Pau
Gorgé. Tarda: La canción

l'augment de 15 per 100
e:c444.444+44.4~4.44+1111441n

Tertúlia Catalanista
TERTULIA CATALANISTA

FALSO IEEAL

.-.444444,44+4144.1444444444
4441.14444441.414444414.

LA MEYA DONA

Es despatxen Capelleria
Giti. Hospital. 16: Iteidotgeria
Mullor, Davallada de /a Prebü,
número 8.

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarau. lee, °pernee i revistes
'e
y

IIV" • .•

Gran Teatre Espanyol ee
X
IIANTPERE - BERCE3

!, a7Ci,,e.'",
Ay..o.1,i,'
?.;
„ m er
H

/.

Avui, per primera cegada

1 en l'unció du tarda, a pretts
pr)
o a'aN • La reina do las
• p paileras. Nit, represa de

7,'r2.e

• --Demi. dildus. tarda,
FALTEN CINC VOINUTII:

LA VENUS =OPTADO»
CALL O CAPO?...

/

tre-t-ffleft-e-ftempeffleteeeei

Carrer de Provenga, 390
Itainbla Catalunye 1 Bandeo)

(entre

Fadilla

-p?

m estrena del vodevil
Dissaltte, pen
Iren

EL CeErrin DE LA INTIMITAT

Divendies, estrena do ro.
pereta eütniezt del ule.,ire
7

/

Cinema "MIRIA"

EL REY QUE RABIO

El dIvertlt vodevil en tres ames
La manera d'eneenyrr tos dones
Nil. a les dril. grar. tait Ce ( 'ere q
ama el divrrit 55 ,1,11 en a nrieä A
+
LA VENUS TEMPTRDORA

ICOL1S FU ÏI

Aviii, dimecres, el gran
èxit FERRAGUS (C. I. E.

c, n , per Rene Nacarre i
Elniire l'autier. fastuosa
presentació; MARIA LLUISA, per la patita Margarida
Clark i Gareili 1-Ittglies;
NOVETAT8 UNIVERSAL.,
i UN CE* DEN-

Illiln(!r0 Si

TisTA, cómica, lior Stan
Laurel.
DEMA, DIJOUS: FATTY
CANDIDAT, PlIGGR.ANIA y
pa /In ert it etmile 1 la in- 1:

musa Julia raye. 4.

Cinema Prinem
Via Layetana, número 14

.44444444444411-11.44114444.

ra . ma. clijeus, nit,
A L'AIGUAI
QUAN ELLES VOLEN

• •••-• ,.........********4444444444

Nit, a les deu, popular:.

del naufrago, i Concert.
Nit: Glorias del pueblo i 1
Concert

Txrda. a les (lustre. I titt, a dds
i nee,I . ee Oeu, En Ton 'el sal Po
ra,re.do: E . enctnent y ermen; Quin
rstMetre d.? I C ,ea virlite.
• AirOt:
Rumore Ase , rol: 070 pts.
Eutaell preferencia: 1 1,45.
) b,,,,;„ e. ..,,, edpvi r te (,11,1•.11(13.
.1
Cate-flor m'un camitaidarnent

LE DERIVER CR1

Acial: La mazurca azul, de
nene Lehar
.4.d444444444 •4.4-e444.444•4

44-4...-e-seoe-e-eds+e-e-boeue.onee

ck Xavier de Montepin,
terpretaci5 sublim del
gran "SIgnoret" i 1iC /a beIliesima "Genevieve Fèlix"
Exclusiva Gaumont

El 16 de maig, el vapor PSSA. MAFALDA

Diana - Argentina
Excelgior
dimecres, La &agite:tia

lelefoo 1371 A.
Seinpre el tediar emajont de
programes. Asma dinieeres.
gritas e ,. its: La dansarina do
sang reial, grandiosa c!Illu tiraiiihtiezi de gran al-pon-mal, interpretada per !a gran ailista
Reforma d'un inaC ! itra
eterni,dia interrlt,
pretada magistralment tier la
graetusissinia artista iterotty
co,li , :toma: El pid de l a da sosa, inteeessiint
draitiM.
erearoi doi, lit tedia artista
Clara Zitidran, Ajoria; La recompensa del guarda, absurnpCl basse- ball a Pordre del ella, :,1: n 12
tot estrelles, ente., elles

BOLOGNA

ALBAR° I

n

___
a __
n
tee Ferrocarrils italians de l'Estat. Venda de tota classe de
2 bitllcts de F. C. Pressupostos de viatges de franc. Viatu
ges a "forfait"
ix

UNA dCAIXA

MIMO

i Marnu

VERITeABLES

i Cinema Nou

Paslilles VALDA

olimerres. pampunes
Pol Nord, Frou-Frou, La trazódia ecl corred.' do Lió, I tom;

liGps da la nit..--lIjons, eslama de El :Anea del Politxl-

Lis

DEN EMPLEADA I AL SEU DEBUT TEMPS

us delensará
Combat i r á'

nelta.

la Gola, els &miquis i els Pulmorte.

7 :CONCFRTS::

els Refrerlatt, Dronwti, Er.;c,

Asma, Enfisema, etc.

PerC sohro tot exiffill expresament

LES VERITABLES

Dissabte, /1:a 29, a tres quarts
de deu
II Concert da Cuaresma per

PASTILLES VALDA

l'C;17C0 CATAL1

qu'es venen unicament

direemo del mestre

en CAIXES

LLUIS

amb el nom VALDA
a la tapa i mai
d'altre forma.

vocals: Andreua For.
ralla. Concepció Datlao,

&distes

it endrell, A, Plan-a. Primores
codicions de canç,ons populars
cata:anes harmonitzades. Primera t'adietó dels guaira püemets per a •matra boli:tes, de
A. Planlls. Primeras iludicions
de eurs de Debussy i
iialitzant el programa ara el
MADRIGAL ZE

-Ulls de lium serena i (dala", i
robra gle Jannequin
Stil .. . Programes 1 MealitatsMagatzetit de música de la Unid
Musical Espanyola. -1 r 3, Porla; de l 'Angel. Comiicions aspee . als j,,tr RIS senyors 500 15
1'0dt:U Català.

4
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Ur (15 a 18), tonta Dones referam
L. tids. es
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1 despals.
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1. 35m214
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1
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001011
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LA P11

CORREDOR jeee* de " e " an".
(úZerceS de 3 a 5).

oc UldCUI,

T 0 S\I

QUE PI TEIXIN
ca
rer 'crts t me l rue Crin. Pile Nonti!' les renonteu g es ,1
PAZI1L1 4 S rel IJI' .. A14141E13. ;JCil 1211 rapids 1 senurs tils 4
/ cfcctes tl . :Teestes pastIlles. ree a le primeres prescs s e 1
1: tal jit en-• 2. l:13.1 ril eK guezerint u I sti inia i ;-, airché scrunre i
etzepr.titx ja les licr tetitrilCt en liCallZi' la iwtraera capsa. i
¡
f a&
: _ e cufecitclei. que usiu,
Els gua z:uguin ASi"
iiiiTtASMATIGS
eis rA rus hZOTATS o t'!s
liei Inaleix Lector. evo calmen 118 seluiraLis .• .2.es 1 de
ult puma:lea corefir trinigull.-rcinaneu prospectes _4(

i

YENDES
NA

venr. 100 duros. Carrer de
la Universliat. ne. entresel.

PLIil '.•1 9
31.1n31113».

PER DIJES
es perdre als bes.
ee d rl p lena de
çairt
yhdl al e n I l e , hrillPnt3; Seil gentIl‘em,
d-vOlucle, nos:. 0110. 231, seg.. priniere.

DIVENDRES

NIMBES
Traml tactd rap/-

S. da. BOVI•A CunHIPOT EQUE
14,‘, •tranacn.1, S. A. Passatge de la Pau, 3,
tidre901. reieron 5424 A.

1AD I LAS

Cunetrueeld Cv %Oil
inane ae peces.. Rol,
Cerrar !My. nilmerd 83.

MAGNETOS •

Exterminades en un mlnut rimb

El secrct del politzinctla, Mar
do sorra, per Witliam 1e , Ilart.
.5 itria; Jaou buera emplea, per

jem Maquinaria moler .
IM • na per a L,ball,
rtISM3 reos pateulals. L. liossef.

PARADELL

REvou

einsecticida
PAR aott.i.Cornte ASSzilt.23 'BARCELONA
FARM ACIA

Tornasot cam-

brer majar, Mies parts de bro111;1 Eis dos SCP-

ArMau, 110.

MOTO

UNA PESSETA-Pue coaafu.l'50 pessetes.

gents francerms.

tuneadHP, es ven wat eneräs 1 Corra. Eambla Ce Cala-

ludys. 106.
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de la formosa
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estro
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Demä,

MialealLIELM vr.ixaTorrimie

na de FATTY CANDIDAT", PROGRAMA A JURIA, pel fads cOmic i Julia Fase a
I

11.11111111.111111111.11111fflaliffli
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a

poillxine11a, Jovantut triom-

fant, Wirgrni pintor ele patee,
Un bany tuco.

bola in

Vi

ti

'u

del correu de Lió, El secret del

Teatres

ob
ya
de

Cap a Centre AmérIca 1 Sud Pacilic
El 23 de maig, el vapor

ndetJ..k• t.

ee

le:

El 20 d'abril, el vapor

1111::ica Catalana

1444.44.1114ine44+444:

Casualidad

Prüilmez sortLes de Barcelona cap al Brasil 1 Plzta
El 29 d'abril, el vapor
El 5 d'abril, el vapor
DUCA D'AOSTA
DUCA ABRUZZI
El
2
de
maig, el vapor
El 18 d'abril, el vapor
GIMO CESARE
RE VITTORIO

g

)-Osisoree

TELEFON 2538 A

N11+444444.444.41~444444
Gran cómanla de

Avm, fIlMerres, La Princesa Ea maregrle, IV I (Pirrare. XIGaree frteta de circ; Ele ulle de l'inims;
El deliri de
Ner4ot al Ganada;
Letzugume; ambos. de lime.
P e rea. eajous, Pc,ti,le, La f 0in4
Carolina, 1 ,Infilnd11; La EllUCEIA
10n93 tlto, d'ad, rd :urda ))1 cAncere ii,'"La':
nIsh .d Nornond: En "rmucitet
centre Pelsolsol, I altees

,eirdeiime.444.0.0,24.4-44444+6

TEATRE NOII

Ramon Peiía

Avul, dimecres. lude 1 101, grane
yr:4,0nd, V,Polnd pintor et) paruta I El bany tuero; IV o-0'MM le
la serie de sori.lIns emlt: La teacelta del corred de Lió; El sacra:
eal Perounallt , aoventut intrePide.
Aviat; lila cice *argento frwiceees.

•c+4e44.444~414~4..e.

ovacione al famoslsb:M jongleur

que

Li peli ra ieluilrica

Gran Teatre Comtal 1
I Gran Cinema Bohèmia

44444444/41444%***444444444

Exltäs de la popular artista

E. GzStire,:
LOS

e4e4peeereepfte44444+4444444

Ele

Un, èxit

Del -Air-Trio

Nit, a un quart d'onza. estrena
a Barcelona de la Ilegenua drareätica en lt ce celes, dels 13Cnyors J. Andreu de la Prada i

duneerei, esa 'oreaos:

/

LES liELDER

ITALIA-AMERICA

4+Sinneervo.etreeseeyeireere

Avint, la pellicula

a Espanya

BARCELONA: Rb'a. Sta. Mónica. 1 1 3. Tel. 391 A.
i 4521 A. - 3IADR/D: Carrer Alcalà, 47. Tele 6128

tituds.

~neutra

enmulos da IN dona, ll 5 darrere
Jornada. el mes gran en novetat,
art 1 preßentael6; es protectari a
un pitad de ser de 13 lerda I a lee
mute ele la nit. Altres estrenee:
AMI cadenas del metrimom; Les
illusions de Can Turpin, Co Malta
broma, Pethd Revista. Aviat, Salomé, per ?M'a gruma, art vernal.

LES YERARD
Exitäs dels famosos acrò-

Avui, dimeeres. tarda. a les
cinc. S'une:tia rep..esentaeid de
la comedia en tres actes

la meracellosa obra

AVUI,
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