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CATALUNYA D'ARA
Alguna alta esperits de la inteHectualitat catalana han coin'clit recentment en una ofensiva formidable contra la Cataluva dels nostres dies. Reben els copa violenta de la pedregada ela
anea d'ara i els d'una mica abans, i els rep sobre tot el nostre
Ie en les seves qualitats racials. Amb una insistencia que destra que existeix un objectiu o almenys un propósit, en aquesdarreres setmanes han abocat damunt la nostra terra els
adjectius coents, irònics i sarcästics. Sabem prou la pregona
cataianitat d'aquests esperits, i tenim per seguir que llurs intennos m'al nobles. Ells voten burxar l'amor propi dels catalana,
rolen fer-los sang a l'ànima, per provocar una reacció que els
purifiqui i els euforteixi. Perd ni aquesta finalitat catalanesca
de l'ofensiva pot fer perdonar la injusticia essencial que enclou.
Nosaltres sostenim, contra els que diuen o escriuen el costead, que l'actitud dels catalana en el present període no is en
general mereixedora d'escomeses denigrants. Si aquesta actitud
Do arriba a isser tal com podria desitjar-se, tampoc és tal com
podria temer. Qui compari les actituds successives dels estalles en lis crisis de la pròpia història, a partir de l'ensorrada
política de Catalunya a principia del segle XVII. s'adonarà del
Progrés immens realitzat en la darrera centúria. Si la Catalunya
d'ara no es dramàticament heroica, tampoc és abjecta. No som
almogàvers. Tampoc som gent vil. La Catalunya quieta estä
per dessota de la . Catalunya febrosa deis dies gloriosos. Però
està per damunt de la Catalunya humilment bellugadissa d'altres dies de tristesa.
Quan aquell que e3 mou, té per costum de fer-ho en el sentit
de blincar-se, d'abaixar-se i rebaixar-se, l'estar quiet és ja un
pregrés; el mis dificil, el més digne progrés intern. La quietud
so és el redreçament. Tampoc és l'ajupiment. Qui es feia la illusió d'una gran ventada de març immediata, se sentirä decebut. Qui, coneixent millor la història del nostre poble en els segles de la devanada, temia recaigudes doloroses, ha d'estar contera. Nosaitres ho estem d'aquesta manera relativa. No ens fiamal massa dels bornes que, d'una revolada, passessin històricament de la docilitat manyaga a la revolta encesa. Tindríem
sor que rendetnä d'haver-se esvaït la foguerada rebet tornes
a l'anterior manyagueria.
Creiem que és una greu errada el presentar la Catalunya
d'ara com a inferior a les Catalunyes deis segles passats. Hi ha
hagut, en e i cura del temps, Catalunyes més altes. N'hi ha hagut
de molt mis baixes. Si no ens trobem avui en la resplendor del
¿in, tampoc som enmig de la fosca misèria dels última graons.
No volem dir que calgui callar els defectes del nostre poble.
Ni els d'ara, ni els de sempre. Ni els que són fills de la sang, ni
els que són fills de les circurnstäncies. Convé que els blasmem
tots, tants com n'hi hagi i tal com sigui. No val, però, a exagerar-los enormement, ni a inventar-los. Hem d'inspirar als catalans la voluntat de fer-se millors. Peral) no hem de presentar -los
tan caricaturescament degenerats que hagin d'avergonyir-se
d'ella mateixos.
I nuan retraiem els defectes de la raça, renunciem a fer-ho
arnb le -3 armes de la befa. Mes val l'insult que no pas l'humorisrae enverinat. Si aolem dir covard al nostre pqble,
a'xi mateix, amb la paraula nua i crua. No ce'tquem la fórmula
grotesca de dir-li flonjo i 'laminen No es pas d'ara que als
catalans, i sobre tot als barcelonins, els plauen els tortells i les
confitures.

Convindria que els esperits malcontentas adoptessin un criteri en Ilurs agressions contra la pròpia terna i aquest criteri
podria ésser el de no exigir al nostre poble mis d'alió que cadascú de nosaltres s'exigeix a si mateix. Solament en nom d'una
cuperació exemplar pot extremar-se l'atac contra les qualitats
del poble. Si pot ésser útil i fecunda receló revulsiva, ho serà
amb la condició que vagi acompanyada d'una humana comprens;.5 de la nostra història i de la nostra psicologia. Al capdavall,
sovint trobarem dins nosaltres mateixos, en un rec6 de la nostra
anima o en un aspecte de la nostra vida, un motu per isser indulgents. Sovint hi haurà en nosaltres alguna paradoxa indir;dual que podrà servir per explicar i perdonar les febleses
collectives.

a Política
AJUNTAMENTS DESTITUITS

Han esta destituits els Nuntaitunts
Andreu del Terri. SJnia EtsOni.i de Ter i Sant Daniel, ncnneuesnt-.
RI S substituts,
L'AlUNTAMENT DE SITGES
Dimarrs eh regidor, ceiraren la seto primera sessid.
destituiren del seu canee 4
intelligent i activ,.ssim secretari de la
orporacid, En Rafel Font, '

5. Sane

Despees tornaren a
..
telninistrador de rflospital el Jen3:0;'
hiel:: Basara, el qua feia poc
zmp7 'teja presentat la dimissió. Per
decidirlos continuar les obres de
:corredor, les qual havien eslat sus es per la superior autorint, per es-,
empacat a peques passes del cef

L'AJUNTAMENT DE VILADA
Ha atar destustit TAjuntansent de
essent eonstitutt governativa per Ea Vicens Ferren, baffle; En
i sn F ter re,
.• I • En Mau..,A; En loan
i Vdamitjana, .
2:77.e; En Ventura
eeellas,
nrrebadeila,
•
uta a mis coros que s'ha reposa'
goventativonsent al secretan leer Selvo, sh fa entrar con a reEn loan Selva •
ir
•.•.1.'.?, En loan Casó'e'sa
Sekra.

LA U. M. A. AREN VS DE MAR
Coa' al Prat de Llobregat, la U. U.
ha pres fort jarreasen: a Arenys
Clr.

a cmueqüincia d'aguas feo, ham
que, per a la n 111111iII4111
4 5wItamcnr, unten eferritseekonose
canlídats a faka.1444: si mayor
Mallittlieda š el enriar Me, U.
Pro48. /orna d &mg dei dipead,
Co,,,

. ,

que tant s'acredita com a orador t
estadista en la darrera Assemblea de
la Mancomunitat.
L'AIU.VTAMENT DE BALAGUER.
Com tants d'altres, l'Ajuntament de
Balaguer ha estat destituit, havent el
delego! governatiu donat possessió al
que el swbstitueis, els campaneas: del
qual pertanyen, fi dar, a lo Unid Ala
t'arena.
UN REGISTRE A. L'HOSPITAL CLINIC.
Se'ns diu que ahir al metí se pie.
sentar-se l'autoritat militar a l'Hospital Clinie, retirant-se després de practicar un registra a les dependatens que
formen la Sala d'Obstetricia.
S'ignoren els motiu, dequesto ditigencia.
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LA SITUACIO A EUROPA
Desamas de lea gestione anun°ladee, al. PoIncar6 ha acooptat
l'enchrree de formar nou °oyera. Hl haurä grana moditi«clon», I supresal6 de ministerio I subsecretari o s. U. Pelaoard oontlnuarä amb la cartera
d'Aforo eatrangers, U. Menino'
a Guerra I Le Trooquer a Obres

públiques.
Es probable que O. atarea/
vagi a Fina:loes I N. IllakanowxId a Comer. U. Poi neard ha
*Jornal ele seue ProJecta de
fusta d'algun. ministerio.
Fine astil no ea rebrä la
ta definitiva del nao tionern•
que demà, dissabte, es presentan a la fiambre.
La premia alenetutya, puta«
de Im Pi& ?mama% simedre.
predentlealma pare* mete la

tomada da II. lotheaari,

CARNET DE
LES LLETRES
'

(IN BREVIARI DE SETMANA SANTA.
La literatura religiosa catalana iba
enriquit amb un Breviari de Setmana
Santa i Vuitada de Pasqua q ue messen
Linfa Carreres Hilara al poble per tal
que assaboreixi les "clarea i augustes
belleses" amb que la Litúrgia reveateix el misteri cristii. Mossen Llu's
Carreres no fa — confessa ell mateix
en el pròleg—sinó repetir un vell mes-

tratge. "Mai en la nostra terra no ha
mancat aquest llibre dolcissim", diu.
Mai, pela!), la tasca d'obrir als ulls dels
catalana cristiana les meravelles de Setmana Santa no ha estat acomplerta
amb la gracia que Mn. Carreras ha
posat en la traducció i els comentarla.
A l'una columna el text litúrgic, a
l'altra, la versió catalana, les Peines
del Breviari de Setmana Santa tanques
una preciosa cornmemoradd. Els episodis de la Miau, els Sabia els Hinines, drama i poesia que subratren
Divi Sacrifici, sbn dits en la nostra
!lengua amb una claredat romana. Tutea lea paraules palpiten d'emocid, i ea
els comentaris intercalats en el text,
mossèn Unís Carreres matra, vehement, ric d'imatgeria i de so, el sea
magnific temperament descriptiu i líric
alhora,

Q0ENCIA.

LES ARTS

Continuen les 'cifres ef oqüents que els consellers de la
Mancomunitat nava releguen
per vergonya de llurs predecessors.
Despees de les que attir reportàvem, ens cal avui donar
les següents: 100.000 pessetes,
o mes, que diu que es consignaven amb càrrec a cabals
d'emprèstit per concedir subvencions a entitats autònomes,
subvencionadee ja amb cabete
ordinaria amb mig mili6 de
pessetes.
No podem referir-nos concretament als actes de mala administració que diu que sopesen aquestes xifres per la senzilla rala que el senyor Sala i
companys tampoe no concreten. Ja ens diran, si volea de
quines institucions autònomes
es tracta. Potser, potser eón
d'aquelles que tantes admiradona han escoltat den cense'líes • . 'a t troben, a
amb rail, que, francament, no
està bé d'esmentar-les i val mes
&izar les coses amb una certa
4

Fet de cara al roble, el breviari de
moisés Lluis Carreres ti prou larga
per guanyar el fervor de la gent. Mai,
de segur, no ha estas oferta ala devots
catalana una guia tan noble, apassionada i clara com el !libre on mossin
Lluis Carreres explica i comenta la
Litúrgia dele dies sagrats. Es el 'libre

d'un bell escriptor.

ahip-boy
— El poeta Sis' Vild ha publica
un rectal de verso, Sota ei títol "Re- Asiente:en, el lloabilissim esforç
de Ventura Gano:, creant "La novena
estrangera", que publico, traduldes al
nostre idienna, les més gustosa novelkles de les literatures universal,.
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"ELS POETES Willi"

JOSEP LLEONART
Quina part de la gran herencia lírica de MaragaII ha
conreat i recreat el poeta Josep

Lleonart? Den desea sena duble, la mes profunda i diversa.
Les 'Vistes al mar' i el "Cant
espiritual", alhora tenen en la
poesia de Lleonart un noble
!Tasa. Josep Lleonart no s'atura damunt. el dole, espeetacle
del món, ni es harreja, obstinat.
en les prades de la seva anima.
El /can i són la pedrera del seu cant, la font viva de
lidilli i l'elegia. Josep Lleonart
no reposa en l'un ni en retire:
ni les coses externes ni l'avis
del seu propi con calmen la seva set infinita . Va i ve, alat,
adés roent de neguit, ades
minat de gràcia.
"Cerco l'amor, l'amor per Infinides vies", heu's ad els ensenos mots finan del poema
"La rosa de passió". No es
aquest, per ventura, el crit
tata la lírica lleonardiana? No
Pi pctser, lamia& el punt on 111guen l'eaperit de Lleonart i el
de Maragall Amor, clama ardentment el poeta. El cerca
'per infinides vies". Altre temps
era el rant do la merla que deevetliava isst paisatge palpitant i
amor6s. Ea les Mires germàniques anerilati q ues el cant
Fautor Iliecava fi com el d'un
ciad!. Despees, girat el poeta
de rara al seo man interior, la
recerra es fa mis; dura. Pare,
tanmateix, l'amor es l'alè 1 restel de la poesia de Josep Lleonart.
Els %Pus vernos. àdhuc els
rnds pura. innen resmet de Huila. Una !Mita humanissima que
els fa vius i fecunde.
El frantietanierne o el pantelerne des irisen laminad eón
/Melles; amorosas. Els camine
no l'amor unu i renta, no eón
sewint p/eners: e/ hrue i
hi creixen. Deepree, pera.
bicis hi
en la pata del reme, penennt en
el carne en el gofa. 1 en el rima
l'amor Os una -presa mes deliciosa encara.

Tonel/ Claro«

UN PRESTIDIGITADOR QUE
MOR DEIXANT MES DE TRENTA MILIONS DE LIBES
Londres, 24.— A setenta anys
ha mort a Coventry un rana«
prestidigitador anomenat Hertz.

Un dele sceus truca mes tamonos consistía a ter desaparèixer
un canarl I cap dels nena rl,
vale mal en Baba endevinar el

aeoret. Es diu que Hertz ha delsal una fortuna de mes de trenta m'Ilotas de tires, totes guayadas su l'auroloi del lekart.

LECTUR ES

ENCARA MES ELO- CARNET DE

anunclar el fet, d aquesta manera: "en caos que reina en la
Hacienda de esta corporación,
creed, seflores diputados, que
es alarmante".
Ms xifres eloqüents: amb
una gran indicació dita la Memòria que en el mes de novembre de l'any passat, els municipis devien a la Mancomunitat
9,937.627'74 pessetes.
Ja is tris t, tenir deutors 1 que
encara ho retreguin com a vergonya pal creditort Pena potser si, poner Mancomunitat
acreditan° aquesta quantitat
perque volta. Tant devia esser
del que diu que al cap d'un
mes d'esser renovada tés a dir,
canviada) la Mancomunitat, ja
havien cobre 1,942.717 paneles.
Perd sima ja gatee/16 ho sabiern. Quan el general Lossada
era governador civil i president de la Mancomunitat, va
percebre del tinent coronel senyor Alvarez de la Campa, actuant aquest d'alcalde, un minó do pessetes per contingent
provincial endarrerit. "Ya ven
ustedes — va dir aleshores el
general Lossada als periodistas — que cuando reina armonia entre las autoridades, todos
los problemas hallan solución."
I tenia red. Gràcies a aquesla
harmonia i a la influenc:a fecunda vide delegats governabus, rus deutes per contingent
encara es deuen haver reduit
11111111111rIllreir

ESCULTURES DE J. DURNA.
Les exposidom d'escultures lo sovintegen gaire a Barcelona; els acule
tors catalana, sigui per raons tumbadques o pesqué no tenen necessitat
d'exhibir la seva produoció, en general
es mostren retreta Aquest criteri no
ens sembla pas gens recomanable.
freqüència d'exposicions d'aquesta mena
segurament fomentada el gust per l'escultura d'interior i desvetllaria una
saludable competencia beneficiosa a

l'art en general i profitosa als mateixos artistes.
Enguany, perd, sembla que s'U iniciat una reacció contra aquest retratmeist. L'escultor Duran ens <>lerda,

al Saló Pares, una notable exposició
d'escultures, bromee, talles i guixos,
que és la segona que sha obert en tot
el que va de Pany. Celebrem la decisió d'En Duran, i la celebrem tant mea
quant per damtmt de l'elogi que es
mereix pel set, determini cal afegir-hi
el que de justicia Ii correspon, i que
ii tributem cordialment, pci merit de
les seves obres.
En Duran en :M'esta exposició es
presenta amb personalitat ben definida.
La técnica sólida i intelligent i et
concepte plàstic en que estan inspiradas
totes aquelles obres demostren que l'artista ha entrat definitivament en possessió de tots els mitjans expressius
que la seva sensibilitat i la sera educació artística poden proporcionar-IL
Tant si prepondera l'aspecte decoratiu
corn si per les exigericies del tema toa
bresurt l'afany de sotanetres extrictament al model, en totes aquestes escultures predomina un realisme atemparat per una discreta estilitratib que
tense treure gens de calor a les figurei
els dóna una graciosa severitat.
Deis vuit retrata que esposa, dels
guata sis ido bronzes, assenyalem el
del senyor ZboMsky, que creiem que
és una de les obres mis madures de
la collecció. Les dues figuretes de
bronze retrata de bailarina (7 i 8) estan
molt ben enteses de ritme, especialmen
la part inferior de la primera, d'un
realisme mola sabords. Notable per
l'harmonia deis picea i per la graciosa
inflexió del cos, el retrat en bronze de
Mado Minty en el ball de Tanagra.
Els retrata femenina rd i e, en guix,
són excellents de qualitat, particularment el primer, mode!at amb gräciosa
expressió.
De les alares obres, cal anotar les
dues talles de fusta i una "Tanagra",
grupet en bronze de duen figuretes
d'una reposada harmonia de Urdes, i
"Pornona", petita estatueb també de
bronze, que, al nostre entendre, es l'obra de mis fina modernitat de l'exposició.

C. C.

— M. Pigens té obran „no exposicid de paisatges a la Sala Arenyets.
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I protiiing i proa eloqüència, per avui.

Washington, capital dels delinqüents dels embriacs
Nova .York, 27.—El membre
del Congres, senyor Tinkhara,
representant de l'Estat de Massachussetts, declara que segons
les seves investigacione, el ditriebe de Columbia, que cornprM només la ciutat i els rovais de Washington, bat el record mundial de la delinqüen_
cia i de l'embriaguesa. Melare
a la població londineca de vuit
mitions s'efectuaren. 28 ascasamata durant el 1923, a Celúnabia se'n registraren 38 sobre mig milió d'habitants. Parfs, amb tres milions, ha tingut
erl el 1923, vuit mil arrestate
per embriagament; el districe
de Coldrnbia en tingue, arnb la
poblarla de prop d'un sise, qbasi setze mil. El diputat Tinkbam, ha gradual. tembri
progr e s de la delinglItincia
el dfstriete de Coldmbia del
1910: 271 en els aesassins, 201
per cent en l'adulteri, 1 103. per
cent en furts. Les cases equivoques sean actualment en el
dastricto de Colúmbia de 1,388.
LA CRISI IUGOSLAVA
Belgrad. 27. — El senyor
Davidwoski, Helor del bloc) oposicionista, s'ha neget a colleborar amb el senyor Pat gic, el
qua) continua les re y es consultes per a la toonstitució del nou
Gabinete-Av«,

Hem vist com en aqucsts darrera
temps de feble electoral als Estats
Units, es profes3ionala de la politica
ianqui han posat al seu servei tots els
aeencos de la ciencia. I aixi havien
tes de l'automobilisme una arma per
escampar oradora per tota els indrets
de la lederació nordamericana.
viació, la radiotelegraiia, la radiotelefcnia i l'escalfa-panxes de butxaca
han assolit ara la categoria d'articles
de primera necessitat en materia d'eleceicno.
Perd ara veiem com d'una manera
inusitada el cinema suplanta els chuics de casinet i els discursos
a les plac:s públinues.
EN diversos partits es combaten ara
mitjançant el cinema. El cinema, seinIrla que a més a mes de tenir la virtut
d'atraure mis les multituds, es presta
molt mes que la paraula • ridiculitzar
i a posar la salada de l'humorisme
mis cruel a les gestes dels enemics.
Cada partit combat ara els seus enemies, procurant d'atrapar-los un gest
ridicul o una rose carrinclona amb un
aparen impressionador que maneja hibdment un electorer a la moderna. Es
una guerra tan animada COM pinto-

resca.
La gracia dels professionals pealtics no serà. ara, precisament el tenir
parau'a heil i engrescadora, ni gest
elegant i captivadot, sind que els boa
electorers es cotitzaran amb mires a
Phabllitat que mostein per manejar un

Pathe-Baby.
Als paises que les dones Cenen roa
els candidats halaran d'aprendre de fet
salts i tirar el llore, lunar amb

cia les cigerretes egipcias 1 depilar-se
le, celles, per tal d'aparèixer a la pantalla amb tota feleakneia d'un Petreat
del ente XX.
Ante' portara molla mal-de-caps a
'anuo petates, Pelarse no taba: mis
mb vocació i elegancia italliCIOM per
dedicar-u a faxereiti del setè art. lid
sentint per Ea Marta 1 Ea Sima de
Baria

Li
Les condemnacions del réglm
democràtic, avui foragitat de
gairebé tota l'Europa oriental t
meridional, no són pas noves.
Si no en tota la perfecció esegant asentida pels redactora del
"Debate" i l'"A B G", ja en
principi havien estat formulades a l'endemà del juny de 1848,
a França. No se sabia pas qui
manaria, si Cavaignao o el
prfncep Bonaparte, aquell barret de dalles que un dia feia de
carbonad i un altre dia arreesegara una àguila mig estabornula. (La gent, perd, no mirava
prim, perquä cercava abans que
tot una garantia d'estabilitat,
de tranquillitat i de no inquietar
les toses per l'estranya manta
de la perfecció utópica-) Fou
en aquell temas que Alexis de
Tocqueville emprengui el sea
famós viatge als Estats Units,
de tornada del qual publica la
seva enquesta "De la democratie
en Amérique". Es avui inequivova, tot llegint aquell 'libre, la
seneació de patètica randetat
d'innocència desuela, d'illusió
remota. El clässic esperit cesanata de glavi rutilant, en la seva aliança amb la inexplorada,
inédita profunditat politica del
mitja-cerilla, han dat lloc a noves orientacions de Govern que
impliq uen una magnifica reconstrucció de la societat. Avui
hem convingut amb trAttion
Française" que primerament
cal bandejar els política, i despees restaurar el dret divi que
assisteix als monarques, damunt els gremis repintats.
Amb vistes, perb, a promoure el somriure compassiu dele
neetres lectors, esmentarem les
tres conclusions a les quals va
arribar Tocqueville. La primera — 1 la que Wsemblava mes
segura — es aquesta: que nomis les lentitneinns
ques podien ter hemogeni, efeetiu t difús el senlit de la -eitttrta.
"Com di — preguntava Tocqueville — que als Estats Unite,
ort els habitan'4 van arribar
ahir a les torres, a tes quals no
han eortat costums ni memaMes, i s'hi troben per primera
vegada sense coneixer-s'hi,
per dir-ho en una ()anula,
l'instint de la phtria amb prou
feines pot existir; com es que
cadascd s'interessa peIs afees
del seu efunleip i. de la seva
provincia, i de tot l'Estat , com
Pein emes propls afees?" 1 responla: "Aixd ve del fet que cadased, en la pròpia altera. pot
prendre una part activa en el govern de la societat". cosa en la
qual, segons el Tocoueville,
consisteix la democràcia. "En
el
m asfeemgibafa—in
osetnrtescdivi7cs e—
se eisnInim
separable de l'exercici dels
drets politics.`
•••
Pot viuro un poble modern
sense que la "noció dels drets"
hagi penetrat profundament en
l'esperit deis ciutadans? Segons
ell. nomes la idea del dret pot
alliberar un poble de la gosadia
desenfrenada • 1 de la timidesa
vil. els dos vida oposats. "Sense el respecte deis drets, no
exisfen un gran poble."
'Jo em demano — diu entera
Toequeville — gnu' es en els
nostres dies al milla d'inculcer
els Mimes la idea dele &ele. i
do fer-los-la caure, si val a dieho. sola els ulls; i ne en veis
sind un ‚que es el donareloe
l'exeroici paeffic de carta
drets... A Amèrica l'home del
poble ha cencebut una alta
idea dele drets -politice. perque pmeeeix la drets politice:
no ataca pan els dele filtres
partits, hom no viola els sien.
mentre a Europa aquest maten heme deatoneix fine 1 tot
l'autoritat sobirana, l'americts
se eetmet !Anee rondineig al
poder de l'infiel magistral... El
Govern Semoclatie fa davallar
la idea dele dreta politice (Inc
el darrer dele Inmole ronciutadan., rían la divisie deis bales
posa la idea del dret de propletat en general a labaet de tote
ele /lomee . I rniest fe un del%
eme mérito mis grans, a juf
rn 71:en's set la tercera idea del
Tocaueville, el qua l precenitzada. horror!, la democracia contra el bolaeviame. o que, per
dir-ho en un altre Ilenruntge,
entendí% el poder o la Manco-

.ins que efla, en la
de la •eva encinta beUn«, amarte estatuyo de la
morbosa fenomenología sindiealtata.
A eap país del nada la nordd

draid
m

sk la

ProleN 48 ad* !roba,

dament arrelada que a les democräcies. Les democricies,
habituant els bornes a la nació
del dret, rhabituen igualment a
considerar en la proptetat (ina
dividual o conectiva) nutra,
meist del ben éseer i la oivilització.
se.
No cal recalcar rabsord d'i-.
questes Idees, nl — element
formidable d'acusaran", contra
d'elles — com san profundaa
ment contràries a Vesperit, a la
Nefaria, a la cultura espanyola,
personificada en sos reis i cab4
difis. Per fortuna, en la pret&rita Espanya recobrada hi treta
hem una unitat que enituerna.
No pas la sola professió militar, sind ei bell destl persistent
de la raça, induf Cervantes a
lluitar, com el genera! Cavalcanti, ainb l'infidel islamista. 1

1I? e -trt•iettirTaN,
e T
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Full de dietari
NO SOM PARTIDARI
DEL VAGO-CINEMA.
He sostingut tota la vida (i ea
aquests temps, gens oportú par claudicar, ro vull pas dentar-ho de sosi
tenir) que el cinema Ea cm art raspeeSable al qual devem emociona espeda
firmes.
Però amb la mateixa natttralitat tse
de d'ir que la invenció anglesa d'ese
tabEr vagons-cinemes en alguna expresaos em sembla una equivocació
mentable.
De mica en mica, seguint per aquest
carni, llevadera als viatgea tosa la sera
valor higiènica. Aplaudim el vagórestaurant, que facilita recome/truene
d'una fundó inejornable i, de passada,
suprimeix l'espectacle generalment . anz
ripitic dels ~ajan sense tanda i senas
vaixella. Aplaudim encara el vagia4
!lit, que evita als qui poden pagar-lo,
es dar, l'angúnia de dormir cake,
vestit i assegut; la vergonya de desvetllar-se despentinat, rebregat i mal.
carat davant de gent estranya; el fas-

ric de no poder -se asseure amb una
mica de Ilibertat...

Perd no podem ap'audir el varía
cinema, com no aplaudirem el vagdconcrrt, ni el vagó-dancing el dia, no
llunya, en que seran implantats.
Procurar un sepia de diversions ahä
que viatgen es suprimir un deis pan
remas on la humanitat moderna rodia
fer tres exercicis igualment salutifers:
ensopir-se, contemplar el paisatge i
conversar amb desconeguts.
Ensopir-se, en una epoca on tot
conspira a desensopir, no sola es mi
exercici higienic. sind que. per graraa
doxal que sembli, pot arribar a fine;
una veritable diversió. Del lona d'isa
nes hores de desenfeinament fiare»
poden sortir graos determinis, oporhines revisions, sublima impulsos.
Arrabassar el viatger d'arta contem-s
plació indramitica del paisatge i
car-lo davant el mateix film que podia
haver vist abans de pujar al tren o que
baixat, em
podrá veure aixi que
sembla, espiritualment almenys,
yessint negoci.

Carles Soldevila

Converses liloógiqu es
En un !libre de poesies recentment
pubikt trobem el mot arenen,. Ea
una critica d'aquest Ilibre, troban el
*tamiz mot sota la forma turnaste&
Nomines preguntem a l'autor del
llibre i a l'autor de la mítica, clut sa-

ben que la forma d'aquest mot generalment acceptada és oreneta: què
guaiva la llenan& escrita que un igase
teix mot hi sigui acceptat sota treill
formes distintes, que no repreaentet
sirei variants de pronimcia com les
que retrobem en centenan de mota
catalana? Escriuríem. per les mate:
usara, ades gota', ad¿s giaoll, adés

¡emolir O b, &des abeereca adin
awbereoa, &des abereoat
Be que saccepti orometi si mota
d'oreecta; es tracta, cfl aren« ae" de
des mots diferents. acceptabh• tela
dos, i caducun dele mala pot idee
tn cada cas avargarget solare rakei
Pera altea cola ie que la Nema glee
riria acula emes lo varitats
tals d'ab =teta molt.
No sabeos de cap altea llapa liqeas
tia que i'matriaingul a enrittir id In
vombulari demant-hl ilteolillneal a bit

diferente tenme que papi seco* VI ~tia tual al de mas Illibmala
edema

eatie
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Pord. •
Alarant.
(Ventee .
Caceres.
Males .
a toes.
Flitpinea.
Piales estamp.

CORSA MATI
MI 1.11 Datz uses
43'40 6345 63'40 4345
6335
0315
1490
14'90
19'40
2940
48500
48500

CORSA TARDA
1

1 6359 6350 6335
..tacant. . • 633 ( 6350 6335
F. C. Mete«) ,els
anides . . . 44500 497'0D 18500
Atetes . . . 11158
-Gas preteren 112*25
F1lMines. . . 234110
Piales estamp. 10/50

BORDA NIT
Obra

6355
6355
11350
235'110
10'75

421

3411

Divises estranceres
Teclea

41'75
13200
2225
33'30
7'03

Frian
6355 63.50 6350 St113,14
6360 63-55 6300 magua&
tarea. .
sumes.
Pelara .
11365 11350 /1363 Marc. .
23500 Curad%
1075

11ORSA DE LONDRES
6345
13';30
130'25
4117'00
11350
81'25
231'00
10'50

Ctilules argettineS 5815
65
Exterior
75125
Frana
llosa Y or•
41003
32725
Espanya
Suixsa
219:5
11632
Holanda
9900
llalla
Su,'els
1616
Portugal
175

ArdentIna
31onlevideo
NIle
Berlin
Copenhague
Yokoliama
De/gua
710rUc5a.

CORSA DE PARIA

CORSA DE MADRID

CARVI DE L'OR
7900: 7945
Sionsdea or Atrons•
les 51
79'15
•
• leabel.
23050 24100
•• ou...a.
1173e
0770
•
•
143 51
7970 8000
i'rar.eei
1,.9
1838 1361
•
• 111u2es
2 Os
• *lira
•
460'
31623 32000

Leuden

44)42.*

72'40
08'2.5
Arte rt1 1 saBle 4%
93'25
Annertitaffla ti%
81'20
Fttertne 4%
•
5111'00
Pene
04er 211.6o Draft, 14500
ale Plata 5100
245'00
• .
55'00
Sucre' P,
31'05
2urres erl.
9110
Clatatet „
51700
Alud
31100
2.1teent.
41'70
121111C/I.
32'25
LlItuee. •

oba
III

Nena +loe

germina
sesea.
folsea.
argentina
Friall

°recta .

odUTE• o!

ilinianarce
5,0610 .

esttit .

Mecen telegrama. .
T59C4

CAFF..e
OFICIAL DE BARCELONA
Tunea 26 piare
Corot Nava York
Coral
..9011.4:00
15 1/2
2037
1 r i0
91'58 tre
F. Cremallera 6%. • a • 10 1'2$ Un14 E. de Catalunrs. . . /66'50
lIlao
0907 lraenon 711. leal. . . . levo. clame. ctrrmrtta: 4%. . 1:,•00 Mete .
TtectIon preferente . . . 1241111 NI:numera Sevilla 6%. .
1220
Ores aelesteire
31525 0. %ene. 6%. . . . . 101'00 ame/ Dita 7%
12'05
esutue
:00'51
o. T. ll i.rccoue 6%. . .
11'00
C..E. Colonitzadt6 6% . . 2500
1 l'",5
tebrX:

111.000
57207

II.

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
Ametlla, a 332.
Mongetes, a 121.
Fesols, a 132. •
Cigrons, a 7.1.
Garroíes, a 2025.
Moresc, a 42.
Ordi, a 32.50.
Citada, a 3550.
Freus per pessetes els roo quilos.
Figues camines, a 5 . 50 pessetes cl
quilo.
Figues bordissot, a 7'25 pessetes
el quilo.
Pulpa abarcese, a 18 pessetes la
cabra.
Fosca, de 28 a y pessetes la rota.
Safrä, a 3'90 pessetes ruina.
Ous, a 2 . 20 pessetes la dotzena.
Informacl g de la Casa
J. Espinas
Adobs
Superfosfat d'os 13/20 icid tosretric i 1/2 nitrbgen, a 15.
Superfosfat de calç 18/ 20 per roo
cid fosfäric soluble, a 1250.
Iden 16/113 per 100 àcid fosfórie
soluble, a ri'75.
Idem 13/15 per zoo Acid fosfbtic soluble, a
Sulfat d'amordae 20/2z per zoo
»jubilen, a Go.
Nitrat de sosa 15/16 per 100 niträgen, a d.
Sulfat de potassa 90 /92 per ron,
equivalent a 49/50 potassa pura, a 39

Cambra Mercantil
Dimccrcs passat es va reunir ce
sessió ordinaria la bota directiva sle
la Cambra Mercantil, sola la presidencia del senyor Josep Cubre, trae'
15171-Se de les qüestions següents:
Fira de Mostres.-Es va arordar
Ser eresent a Sets els socio la necessitat de contribuir en tot cl que es
puntil al majos isait de la V Fira de
Mostres que sha de celebrar ce :malesta Mutas, del 31 de Maig a/ 10 de juny
vinents.
La Cambra Mercantil ha prestas en
tot moment a la Fira de Mostres,
d'enees de la seca filstauració, el tnes
decidit ajar a rebra que realitza ,per
cons/derar-la d'alta conveniencia per al
cornerç i pea la ciutat.
A mes a mes, aquest any ha estat
cridada aman:a Associaciá a ésser representada en el Consell directiu de la
Fira, i essent, per tant, majcsment la
responsabilitat que en el seu resultat
lia de correspondre-li. ra5 per la qual
prega amb cl raäxini interès cls seto
soeis que vulguin collabcrar-hi die/SO:ten. C 3 7 fent-ho aixi prestaran
un assenyalat serle .' a la Cambra, no
precisament ah Sella inleressos, pere, sí als seus prestigis pci bá del
corrlerç i de Barcelona.
La dificil aituaciú econòmica actual
exigeix de tols que es faci un esforç
per sestear-la, i convensuda cnm esta
Ea Cambra 2.1erca11til que lu Fira de
2.fcstres contribueix eficaçment a donar majos espaediment als nostres
peeductes i majors fac i litats al nnstre
comerç, insisteix en demanar als seus
associats que conceirrin, tots el que
puguin, ccm a expositors a la Fira. i
hi prestin, si no, tota la ccillaberació
que estigui a llur abast.
Serä aquesta la primera vegada que
la Fira se celebrará al Pare de ItIontjuich, emplaçament de la futura Expos/ció, i conté encara per aquest
tre motiu que superi e» importäncia a
les anteriorment celebrades.
Le uriarillsoriri de les Rambles.El sensor president i tnembres de la
Junta directiva, designats especialment
per aquella per procedir a l'escrutini
en la votació oberta per concórrer al
plebisc/t sobre la urbanitsació de les
Rambles, den tomate de/ resulta' obtingut. negint-se rada de lescrutini,
que diani-eetn ja &ha fet pnblic-612
vots a favor de la canservaci6 de les
Rambles i cap r,e1 bulevard.
EN votants ha feren per escrit, deixant el nom o el de la casa representada, segons llista que feo Regida
a la Junta.

LES MILLORS MARQUES DET1

MN

Mol* de trIim 1111811 I bid/ letealics, bles i Ciclt, Accesorit
CITARAN EXPOSAT8 EN LA

III EIPOSICIg INTERNACIONAL
DE LAOTOMÚBIL
*dorada "Mel a" pel Goma de 8. B., que es
ea,

19'95
1589

15'58
15'51

14'08
14'00

c'err
1352

Mo y a Orleans
Tanta entortar . .
054/10ra . . ,

0, 005, reteerszna. .
Tanta . • • •

Unes illdrIS
tanques, suaus
intensarnent
perfumades

A.

• Gallines, de 15 a 27 pessetes parell.
Pollastres, de 15 a 18 pessetes parcia
Conills, de 9 a 13 pessetes
Mamellons, de 5o a 90 pessetes un.
Nodriços, de 100 a 200 pessetes
un.
Fatales. "% Q ptssetes els roo quilos.
Xeisca. a 2450 pessetes la quartera
de 55 quilos.
Formen, a 22 pessetes la quartera de 55 quilos.
Civada, a 31 pessetes els zoo quilos.
Ordi, a 32 pessetes els /oo quilos.

20'95 2639 2408 23 1 0
26'56 16'27 2393 24'65

15'99

•

Vals lullo1 Oetbre. Deibre

3n

e. pr.
-

ilercat de Vich
Ous, de 2 a 2/ 10 oessetes laadots

%are

2705

2,eto
SUCRES
Tanda 26 mara l'Anca • • • • •
Nava York
Mala
IreGO
Juno/
. . . 61500
LWEAPOOL
51,00
Sete:.ere
40100 lance anulen.
letemOre.
Oberte:e .

VALOB3 NO 11V5CilITS EN LA COTITZAC:0

olej lor 4% A.
B.

Mercats

Digo.

NOVA YORK
&interim . •
•e•rtnee . • • •

telegrama .

25150
29850,
.A.51
5325
1

r:0111•41

ROMA DE PAPIS
OBLISACIOta
MODA GAS 1 ELECTEICITAT ACciofel
1 fErtn•ednIttLe
7163
iterin . eir
..._ Bar. d'E. 1113 5% 07 , 00 E tnc d'E5p3nra. ..( 337'00
7165
1147'50
os
i.eilie
44 '
I
Docke.
Emes
6 " .31, • " 1250 0% 99'00 CT5411
71'65 Rerd 1.• bits 5%.
•
C.
•
s'el
15trua•
64'35 tees 3/11•113. 4% te ril •Nene >sitian
71'85
• 4.• .
•
D.
TRAIKUICs
t
i
.
...08
Cl.
.
-..z,
tm
".::...
AAz
1ereat
nocsae
5,, 1" 11 ,,*
En
1
220
4%
1
•
'
1.•
"
• 4.. .. •
1.
OfPUTA090 S 11,4411:12LON4
Me . n •
0465
tatea.
1 4 1 /e% 7000
71'70
•
1.
,.
..
00:
▪ D. 9.41111,4411 .1 77.25.
eyeri
(100.
•
0rense V190. . .1 15
555'00"
..... l' 4 1/2% 72'14
• 1.n .
•
O 11 71'50
O •
11,90 • . 76'1'5*
•
+
00910.
ramplona. •
'"nj'''' O 5 % . . 0 1'95 Andaluers. . . , i 53 00 •9 3 ,
r''
set a. 75'2.5• ExlarlOr 4% e.
• lit
i mee. Pons 6%. 9300 4: 1101 .F..to . . .1 tia 01- •3 095. che,„.„ ese. 100'50.
0090 erterlast . .
696.,'
o B.
81. .090 c. 74'50•
2..
•
C489111.
0
Acciens
aord.
4
50
as
,
Iterg!.
ity•lt
E. a. Jala
c.
1.
,.
ELECTRICITAT
0.111VITAIIIEBT
•
e% . . P3'00 AtaUt CA3 o
'0000
S7'60 Sri 6%. •
0,m5:3p 0 I. ..
•
$00. 63:. 0 /ni°
770110
os essossiine
6735 41e 150 ee . ,
E.
1692'1
0
% 0., 21 05 00 C11101$33 D. . . • n rP•ne• la- - . 11115 t •
2. P. • F. OLfg%1 %
l'ululó ten
3730 it.m., as Aelhe.
P.
24'50
.;1:11
5
7:
.i
7
7850
it
1...
'
.
.
760'00.
59'00
vans. li 1/2%
•
78•50
50000
6114,• U. A. Elect 5%. . 102'23
50'00
:
118'35• AitOrlItial* 4% A' 51975* tetar:es 1. • .
Ases Filip.
20'50
''' i.;,•• • • " 1%. . 111'50
1944 A.
80 25
21'70
•
je..
6450/ .:. 91,114. EICI. 6% 7350 31g.?"" l' tr;",'T2r: c:i6„,:. t''.!..ii35 AIettn1,,
0944 3.
•
8
n3'35.
It%
frase.
Reata
94110
"
C.
btalt.
Ele!.
6%
1906 G.
50qh.l•
• •
t. D 82'75.
Z. A. 0 5%
•
2
',0
5
.3.
30'50'
e
ct.
51,30
El.
stsea
fi.
A.
65%15
0r,.601. E nea! 0%. 25 . 50 C.
• 1%
9 9'25*
1907 0.
▪
.
•
141 1/ %
70'25*
71'35
71050'
Oled 9 serle
14111 D.
A 97'40
2 ,e 2
C
a veo 051.1GAC10118 DIVERSES
79'50•
, 840 ( 1 1,0
• 11.•
nato
1112 B.
4%
79.5o
DIVEDZED
7tdon•
75'00
52
Ü5'25
E.
19
•
• e
P4 1/1% 87'35
•
g
.
. •
71500•
74'50
1011 P.
•
reD
F e%
10135 f511115311111111C3 4% .53'75• C. Dl. 'rebate P 1. • ' 23600 SillaS .
e • N) •
79 25*
4313 3.
•
• 93'30
O e%
101'50 • •
9.• 21800. 6,i4rle5 3.5
mis
»
82.5'90.
7623
45.
1816 13.
1.• ,
• • si.
104•/5
•
6%
73'75
ene,
I 75'0,)•
Trcsal2antlea
et.
7913
e.
9530
1817 0.
9.• .
Oreens
TSr,,
A
11'1/0
1917
7325
r.rrrinitt ere?.
"
79'25
111111 13.
8.•
Ii 95•2.5
06'00 kenany a intsustrtal tlase• Va/treta titleL
63'25' Astend e%
7035
1919 la
1.5'20 ireeses 111 3%
14400 Orm.
00'7 •
, 20 00 xlerant t..
letOLOlIl
sc:i•OU•
79 • 23
P540 laceres 5%
1994 6.
d'Obres 4 1/0% 111, 002
o
19110
•
•
P
.
"
3..
.
924 'OC
e • o
1011 .
• 114%
••
E saaaa aceres
04'»1 C. oeneamar o , 57'35 filltereS exeta.
2
••• 911.
101) Lap 1050
ver.
O
r.
•
'O.
C.
6
.8400'
751'00•
•
P
.
CorOci
?Zis
.
.
18.1.canapIa 0.09.
96'25
Andslas
6%.
:ares.
tierra
4 t rtauld•
56'00. azdalusoe • a. 930'011.
F. 19 A 142 80 Secundarle 4%
67•25•
Ile1.55erg15e
1907.
62.35 O. TM.
6050' Aes1. 1 para. si sis seao .111Auirlbtx d. A 0300.
" •
a 14.2•7:.• e. Gral. Tram.
2. •'• 1 14 -61. •
1211.
os''"
CUCO
Mames
6%
34'00•
e92.00•
»
»
A.
1924
A
ipt..o.
S377.
57000
114331.16•Sulsia .
19175%
•
lilena Reforma .
85'50 •
"
015
• •
11'04. **dejar
Menta 011011 4%, 9100 34111
.
. . . 507
0
/01'50' T71E111153 BE0 6%
d, 7 %,i 9900 mulleres
'00 C'ed. 0:011.7. novel. 271'50
PORTA
• • 51. 1914
.
V40 •
" 1% 7911.• t. dx
•
4. 1 boudela P. .
80'75 •
Barcelona.
tvrio•
• SI All. 4% 74'00'
en
l'ora
• • %ente. . 161'75'
•
17500
100'75
N5TA.-E1.
can
lndlletrles
Agrleolte
y le edeen..Sert111•115ren
. . 41 6.'.3a. • 91'2.0
02'50
1. 10 .m5 un ,..3carica
c6111 4u34 5%
▪ 4550816 V11049!•11.
611.1.-Nuee, 91'75.•
•
6% 102550
siareCirelinniVIT

SE CAMUS/Ya

Ilages 0 a 1314 .1 74'23
74'/5
1M.
E. C. Comdo4. . 73'15"

Cotitzacions del (Tia 27 de març de 1924 ;

tailea

4913
4310
4 100

MERCAT DE COTONS

Es feu constar en neta la satisfacci5 per aqueos rd/ultat, el qual cc a
confirmar l'opinió suposarla abans que
cap altra entitat, oposant-se a la transiormació projectada.
Relacionada ara aquesta iiiicsties el
prcsident dona compte de l'ajui elcuat
per a la confenacid, en el rccurs
contenciús-administratiu corresponcnt.
de la resolueiú governativa &tasa
d'acord amb l'informe utdulime dc
CC411135i,... provincial, revocant Un. acord
municipal que permetia lemplaestracet
d'un quiosc de 1:exudes a la Thrnbla
del Centre, el qua! hauria contribuil a
obstruir la circulaciei.quan precisament
es proposen remeis extrents per resoldre aquest problema.
Barcclona.- S'acordà
Els t.-Watts
dirigir-se novament al president
D'rectori. recordant-li que persisteix
testat d'anotualia en que es troba la
sarna telefónica de Barcelona d'enç5
de la nevada. nmb greu pesjudici del
comerç i sie tota la vida ciutadana,
pregant-li una resolució rAp/da.
La mmt •da tlivisinn3ria.-Davant el
conflicte que, especialment per al 2.3tnerç. suposa el reftía sobtat de la
moneda estramgera de colme, la Cimbra Mercantil es dirigirä al Gotera
demanazit la immediata encunyació de
moneda divisionäria, ja que la gran
circulació de n y uesía estrangera obsia
a lescassesa ele legal, i evitara la
repeticiei de vaiflictes que s'havien
aincridrs.
produit en
La Cambe .1Iereemil i Contissió
mixta. - S'acredä acudir davant la
Comissie, inspectora de la Comissió
mixta per exposar-li el pensament
questa entitat respecte la tasca que
aquella desenrotlla, el qual ve rcsumit
en la fiSsmul següent:
La Cambia, Mercantil no s'oposarh
a cap reforma preconIzada pels patrons en el reg/M d'agua organisme
i en els oros acótala vigents, Sempre
que sigui d'usad amb eis dependents,
la ruptura amb els quals consideraria
perillosissima, i que tingui eari:c,er
general, sense exceptuar cap come5g
n/ per r36 de la imoortáncia ni pe? Roe
de la citztat on rail'qui.
diverses aliesticus.- Fa para
del problema de la trasllació dolo Encams, csperant continuar les gestions
quati hi lusei Ajuntament definitiu.
Es 'leal i aprevä una instIneia dirigida al presiden de l'histaut
Refarmes Socials, dcmanant que es
compleixi a totes les poblacions impartants !a Ibi del descans dominical,
sense altea cae-pe:6 que eh casos
tradicionals, per?) no els que fan seroir ole pretext el tractar-se de fleco í
mercat consuetudinaris per burlar sisternäticament la Ilei.
Es dona compte ¿'hatee -se constiti o' ja definitivammt al dnmicili social de la Candil% l'Associació de
Comptables ele Catalunta, de la qua/
aquella n'Os snci proteetnr.
I es Ilegiren. E/-mimen!, diverses cemunicacines interessades pels fabricanta i expenedors de xneolata i pels
comerciants mnblistes emparant sollicituds presentades per ells.

gustos cicucats 1 proporctonen una "polen!" inconfundible de
distinció i clegäncia. Les seves mans
serän admirades per tots els que les
vegin 1.1 usa assicluament cl Sabó
Heno de Previa, que te un perfum.
den0:en

.W6'1
f.1

Anunc i s Oficia)s

1

SOCIETAT GENERAL
vatcur.s 052 ZARCELONA
amort:tzae45 e.'01:11gacions
4 per 100. Serle A.
En el sorteig celebrat en el
dio d'avui per al reembors
loa corcinquanta
respost la sort alls cinc lots
tico obligacions cada un, que a
continuaciú s'expresscn:

Intens I caraclertstIc que quedar Incorporat permanentment al seu cutis.
La pasta neutra del Sabó Heno de
Previa, !hure de tota materia cäustica.
produeix una abundosa u untuosa
escuma, que netetarà perfectament
els pors de la seva epidermis. facilitant la respiració cutenia.
Pentant-se amb Sabe) Heno de Previa
experimentara una delitosa sensació
benestar.

2.741 a 2.750.
2.671 a 2.030
1.1:31 a 1.190
.2.7:)1 a 2.760
961 a 970
Es fa avinent als interessals
que podran percebre des del dia
15 d'abrii; vinent, els dies feiners. la quantitat de cinc miles pesetes per cada una de
les obligacions esmenladcs, deduccid feta dels impeslos legalo.
El dit pa gament s'efecluara
a la Caixa de la Societat
cima Arrús-Clarl, Passeig
Grücia, número 9, d'aquesta
eiutal, mitjani:ant Illiurament
deis titots reembnrsabies amb
el cup ó número 29 i segirents.
Barcelona, 27 de marc de
1924. - Per la Societat General d'Aigües dis 13arcelona.-E1
Di1'eCOr E. Raison.
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Tumbe hi baga molla calma en la sessió d'ahir.
Wat. - Persisteixen les ofertes amb la mateixa fermesa i Mhors els nostres tneirams no voseo comprar a 110
Els in6a sollicitals encara Eón els andalussos, pecó no als preus pretesos pelo tenedors d'aquella regle).
Ilota pot suposar que de continuar amtests preus, la indüstria farinera no podrà vendre Itlurs farines a 63 eesset"
cor no tindrl1 mds reaizir quo a ha y a una paralització a
lD ante/ grauß, do moment. Dense variacid.

&M'ale preus.

o

GRAN BRÉTANXA:

&no prei hieres' per agüere
lis lides !bid iip
UN SERVEI DE CAMIONS PER FACILITAR ALS
OBRERS L'ANADA AL TREBALL :: EL LOCAUT
DE LES DRASSANES AJORNAT :: LA QtYESTIO
DE LA BASE DE SINGAPOORE
Londres, 27, — Davant la
Cal-abra deis Comuns, el president 11.-donald anuncià ahir
que es reunirà immcdiaiament
una comissió especial per formular propoeicions encaminades a organitzar un servei de
camions que faciliti als tribaliaders els mitjans d'acudir al
treball.
Macdonald afegi que les diferencies entre patrons i obrera
del ram de trarnvies slan reaun considerable/nena
Els diaris preconitzen la Mcautacid deis autamnibus. —
liaras.
EL LOQAUT DE LES DRASSANES AJORNAT
Londres, 27. — Els pairons
de les drassanes i constraeinone
maritimes han decida, ajornar
bias a Fi d'abril el loqaut, arnb
el fi de perrnetre als Sindicats
que convencin als vaguistes de
Soutbaroplon respecte la conv e niencia de cessar la eagra —
Pavas.
MATCH DE RUGBY :: EL PUS
DE GALES VENC FRANÇA
Londres, 27. — S'ha celebrat
el match internacional de rugby entre els equips del País de
Gales i Franea, vencent el primer do deu punts contra sis.—
ava s.

LA OVESTIÖ DE LA BASE
DE SINGAPOORE
En presentar dimecres pascal el pressupost per a la Marina, el secretar: financier de
senyor Ammon,
anuncia que, com hora esperara, el Govern havia decidit
de no tirar endavant el projecte d'establiment d'una base
naval a Singapoors. Aquesta
qüestió donà lloc a un debat
important, durant el curs del
qual el senyor Macdonadd hagué de prendre la parauta.
El primer ministre digué. sobretot, després d'haver constatat que Fengrandtment de la
base de Singapoore no seria
contrari als acords de Washington:
"El Govern actual ha estudiat la qüestió de la defensa
naval, aixi eom la repercussió
del projecte de Singapoore soina el conjunt de la política
-'eangera. Ha conclòs que era
millor renunciar al projecte. El
Govern actual ha declarat sempre, en efecte, que la seva política era la de la cooperació
internacional, del desenrotllament de l'enfortiment dc lo
Societat de les Nacions, del reglament deis conflictes per a
Ja conciliaaid i per a l'arbitratge, en fi, per a l'establiment
d'un estat de coses que permeti un acord per a la limitada
dels armaments. Les aoves in-

tencions en aquest sentit han
estat declarados en la Iletra del
28 do febrer al senyor leoincard tendint a l'establimcd de la
con fianea. El desenrotllament
de fa base de Singapoore deseditarla suspicäcies deseenfiances. D'altra part, un Govern
que desitja un acord per al desarmament, està mes ben situat
per obtenir aquest acord quan
es presenta amb les mane narres, mostrara que no amenaea
ningú, amb ei ben entes que,
en el cas oportú, tindria la facilitat de desenrotHar els cene
armaments per a la cesa prepie defensa.
El Govern es propasa ue es-car si la seguretat puf obtenirse per mit jis d'arranjaments internacionals i d'acords mt propasa del desarmament. Si fracassem, caldrä. molt a pesar
nostre, recórrer a altres mitjans, pecó, tot esperant, no havera de deixar escapar l'ocasi6
de fer eis possibles per impedir
les guerres."
Comentant aquests mnte net

senyor elacdonald el "Temps",
de Parlo, creu 'que el senyor
Marra-mala ha len molt be d'expressar-se ajar': "Creiem—diu-això per dues raons. L'una no
podio esser indicada pel primer
ministre, pera l'altra fou mea
leen desenrotllada per ell. Primera raa: Laternirallat britänic,
degut a corte acords internadonals. trs preocupacions a la Mediterrenia. Precinta, dones, frametro gairebé lotes les seves
forces navals a Singapeorea
Segona raa: El senyor Macdoa
nald creu que Anglaterra momentäniament estä segura. Durant el temes do pau, dones, la
Gran Bretanva assajarä d'arribar a una ronsolidacie de la
pau i a una reducció general
dele armaments." El "Temps"
acaba dient: "Puix que es tracia de consolidar la reir, cal que
la Gran Bretanea i França partir: seguidament."
Cal saber--eeeriu el "Journal des Debate" — que cosa
pensaran ele Dominis d'aquest
ahondé d'un projecte que havia estat aprovnt l'any passal,
p e r la Conferencia imperial.
Teta l'ohra d'acinesia es (roba des d'ara condemnada, per
lal rom el sen programa de preferencia imperial ha estat rebutjat a ennseqUiencia da les
darreres elrecions hritäniqueal
gairehé res no subsisteix de les
derisions que havia pres. Ilett'a
rief un problema capital. al qual
la Gran Pretanya catarIs que

don: una solució si ella vol
mantenir cl bell edifiel del
Scn impera el problema de les
relariens entre la metròpoli i
els Dominis per a l'ordenament
deis afers d'interès general, so-

Li POLITICA NAïL ME1111111HINIA
LA INFER/ORITAT FRANCESA 1 LA SUPREMACIA BRITANICA :: ITALIA I ESPANYA ESPANYA A LA MEDITERRANIA L'ACTIVITAT
NAVAL ESPANYOLA : COMENTARIS FRANCESOS

/4

/4

Ocupanf-se de les manidbres
navals britäniques i dels objectius que l'almirallat britänm es
proposa d'acord amb el Govern,
el -Figaro" deplora que, grircies a la feblesa de la Marina
francesa, la supremacia /mitaalca es trobi a la Mediterrània
mes completa que mai. Aquest
diari—es pregunta—si una situació semblant pot fer reflexionar el Gavera i cl Parlament
trances i escriu:
"Ja es donen cornete ets
nostres goeernants que la Be/
de reorganització general de
l'exercit, que hom està discutint en aquest murnent, no As
aplicable cense la Hibertat do

les comunicacions marítimos i
que la flota actual francesa es
absolutament incapaç d'assegu_
rar aquesta Hibertat? liàlia, ets
interessos de la qual no tiern
met tan importants aran els de,
Franca a la elediteränia, ha tret
de les grans maniobres britana
mies i del canvi de repartiment
anuneiat per l'ailmirallat britänic, la conducid que Itälia ¡ma
de reforçar la soya potencia naal 1 Ira de proceda a conetruetiene noves que donaran a la se,
va empiedra una superioritat
Marcada sobre la nostra.
fracäa de la conferencia naval
Is Roma, on n Ruleta" de les

Nacions tenia la intenció d'es-

tendre a les marines menors
els principis de: Tractat de
Washington, ha donat mes fona la convicció que una flota
poderosa és més que mai necessària a Itälia. L'Entesa Inrecta de Mussolini amb el general Primo de Rivera, conclosa
en ocasió de la visita deis sobirans espanyels de P.cana, perxneträ probablement a atina de
comptar, si no ande el concurs
actiu de la flota espanyola, alrnenys arnb ¡'Ús de les aoves hasec, que augmentarie el valor
deis seas armella. Es clar quo
els francesos no tenan ara per
ara raa de creure per part del
Govern fnixista projectes contra nostre. Pecó pedem veure
amb tell indiferent el declinar
de la nostra força marítima la
la mar on els interessos fran(Tesos- eón ITIMS vitals? Si no hi
fixern l'atenció, el ¡ligan./ indispensable de Frnnea amb Africa
esdevindrä una cosa problemb,
leca.
Aquests comentarla recenifaailne de l "Figaro", recorden
e aquellos hipótesis haitäniques
5 aribre la palita% itato-espanyola aparegudes al "latinees" amb
punk; do la visita deis sobirans
arEspanya a Roma. Rocordem
! que arreen diari angléa. eles-
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Importants declaraLa prscl ïictö
cions de /Ir. Mac- M. POINCA.RE ACCEPTA FORMig la Repülica catii"
dona als Comas
gran entusiasme
GOVERN
EL
NOU
El pedal plebiscit
sobre el problema
Nous ricial% de la gest" de la crisi 2 Per gab M. Poincité

Londres, 27. Cambra del Comuna.
—Contestant el scuyor afaccionald a
una pregunta formulada per l'ex-Primer ministre scnyor Asquith, ha declarat, entre altres coses, Ço que segueix:
El Govern britänic no ha donat
instruccions al Comité de Perita ni
intenta influir sobre d'ell.
El Coreen . estudiara' la ponéncia
del Comité de Parta i després es posarä d'acord amb els Governs interessats per bt.scar conjuntamcnt una
norma de conducta.
En raen:vi concertat per la "Micum" (missió intcraliada de control
de fabriques 1 mines) ami) els industrials alemanys, no hi ha res que
vagi contra el Tractat de Versalles.

La Cornissió del Rin i del
Sacre no ha rebassat els seus
drets.
Afegi que en ço que afecta al
Pacte de seguretat amb Frenen, el Govern anglies creu que
les garanties cm han de buscarse és en un organismo com
Societat de Nacions, i opina
que ro que representa el poder
militar per resoldre els conflictes ha de subordinar-se a la mediada i a l'arbitratge.
Afegi que el primer que cal
procurar es l'arranjament de la
qieestió de les reparacions i que
el Govern angles no vol traclar del que afecta a la segurotat abans que quedi resolt el
problema de les reparacions.
El senyor Macdonald continua dient que Alemanya pot
participar tard o aviat en les
negociacions amb eis altres pat.

havia de tornar al Poder :: Les gestions per formar la llista
Ministeris supráits La Premsa anglesa 1.alemanya
Pares, 27.— Aquesta tarda, a
les sis, ha anal el senyor Paimmcarut al Palau de la Presidencia de la República, conferenciant amb el senyor Millerand.
L'entrevista ha durat una hora
i guara
En sortir, el senyor Poincare
facilitä als periodistes una nota que diu:
"El senyor Poineard ha acceptat l'encärrec de constituir
ruar lloreraPer la seva para el ministre
de la Guerra, senyor Maginot,
va anar a la presidencia a un
quart (le aula conferenciant
amb el senyor Millerand fine a
dos quarts, hora en qué es retirä, tornad nl Ministeri d'Afees
estrangers, on conferenciä novament amb el senvor Poincara, romanguent amb ell fins a
les vuit.
Despres de terminada aquesta conversa, el senyor Poineare marxä al seu domicili. —llaves.
ABANS DE L'ACCEPTenCIO

VISITES A M. POINCARE
CONFERENCIES
Paris, a7.—Com de costura, /nonsicur Poincare arriba a dos quarts de
nou d'aquest metí al ministeri d'Afers
Estrangers, on despatxà diversos asSOS.
Es necessari que els sucra sumptes corrents.
Poca cstona mes tard, el prcsident
pobles coneguin el punt do visconferencia amb M. D'Auhigny, seta alemany, per tal que pugui
cretari
de la Cornissid de Finances a
arribar-se a un acord entre els
la Camera, durant la conferencia prop
aliats i ~maneara Cal que Aled'una hora i mitja.
manya participi en la Societat
En sortir, M. D'Aubigny digne que
de Nacions.
lava visitat el ministeri per parlar
El primer ministre prosseamb M. Poincaré dé qüestions d'indole
gueix dient que si un reglament
pot realitzar-se i salvar les di- financiera que han de quedar resoltes
abans de fi de mesa
f Multals que hi ha pendents per
Si la crisi ministerial no quedes
causa d'Alemanya, podria diriresolta aquest mata cota és probable,
gir-se al món una invitada sigel Govern dimissionari hauria d'asscnada per França. e's Estals
Units. Itelia i Anglaterra, per curar la promuleació dels decrets fisestudiar la qaestiei del desar- cals.
A continuació, Poincare va rabee
mament i limitar el perill do
M. De Selvas, preoldent del grup
l'augment d'armaments.
El senyor alacdonald acaba d'UniS republicana al Senat, i president a l'ensarta de la Comisió senatorepetint que les negociacions
rial d'Afcrs Estranners.
Iran de portar-se a cap abans
A dos quarts ¿lance, M. Poincaré
que res sobro les reparacions
i (Jemes sobre la seguretat.— va cnmencar a celebrar conferencies
ad) M. Lacroix, president de la CoPavas.
••••••
ni ; ssití de. Finances al Senat, i amb
AMMIMMMIIIIMMNIMIMMEM•••
M. Bokancwski, ponent general cle.
bretot en me que es refereix
l'organitzaeid económica i a fa pressnrosms.—Havas.
ELS DIARIS PREVEIEN LA
&fintan nacinnaL
El senyor Mactionald ha fin-. TORNADA DE M. POINCARE
ELS TRES FETS QUE DOMIgut compte a declarar, que si
NEN LA SITLTACIO
dad a un o dos aneas, el seu
esforç per al deearrnament
Paris, n.—Els diaris prevalen la
fraeassava. reroneixeria que cal to nada de al. Po'•icara i ea:1,rarecerrer a nitres neitjans i re- % tat ene hi tres fets que doiniprendria fas projectes refusats. de la Cambn in t dir-se que es un
Cal, dones, esperar una exporica la situaet ,3 politica: t.— El vot
sició completa (le la política vas per soaa.eaa. rd ha
que penca assajar el senyor atestat a M. Pa'ucaaa Fajar iris
rorós que pa: conecbra's. 3.—AlMacdonald. L'interes d'aquesta
qüestió es gran i de reconegu- bu: en el ces in prohable cuc M.
Pcincaré no to...tla la sera
da transcendencia,

pres Je fer notar que calla veure en aquel( esdeveniment un
element romäntic que tindria la
seva influencia sobre teta els
pobles, posara de ralear el tomb
que podria prendre la política
internacional en els afers
la Mediterränia: el nrutionalis.
me de retan, la llatinitat i les
tradicions migevals, es barregen exteanyament amb els impulsos politice i socials d'avui.
Deia el "Thinies", que era
preveure quites podien
esser ele resultats políties de la
visita; si es limitada a les IInies generals i vagues d'una
entesa, o ei es concretada en
una forma mea definida, En tot
ras, la visita representava per
aquest dime un desenrotllament noti i interessant de la
politica mediterränia.
Es inferessant du, conèixer el
valor que a la inlervenció d'Espanya e:1 una polttica mediterränia dama la promea estrangen. Recorrida que quan es
ronfirmit oficiosament que Espanya no s'adheria a /es ronviusion3 de 'In Conferència de
Roma rada e la limitació dels

armaments navals, el capitä
Montagut, quo participava a les
deliberacione, exposis les raons
en declaradons quo foren ratificarles pel contralmirall De
membre del Directora.
El capitä Mottlagut va dir, tilos.
llores, que leepanya era Púnica
potencia naval de segon arden
disposada a acceptar la limitacid els propia armainents. Et
vcrium niäxim de le s 105 mil tones que Espanya exigia SOla la reserva d'admetre ulteriorment la roduccia, per raons
politiquea improvistos, fou roa
fusat. Això significava per 81
capita Montagut wats Espanya

s'havia do lindtar a les 88 mil
tones que posseeix actualment.

La "Revista General do Marina" feu notar que aquest total de 105 mil tones correspon
a una modesta divisa`, naval.
Aquest punt de vista bou reforça t pais comentarle de la premia militar espanyola. Així,
"Ejercito Espafiol" escrivi que
Dircetori havia capit que Espnnya, Iluny de limitar els seus
arniaments navals, terrestres i
amas, baria du fortificar els
eetis majans de defensa nacional. I la "Correspondencia Militar" sostenia que el deure del
Govern espanyol era fer d'Espanya una potencia naval, pla
realitzable, porque nornes comporta petites Imítale, i la reducció dels armantents m'oíais
ajudava la nació a ea:locar-se a
primer pla, Arnh atea es confessava el &sis d'Espanya d'aprofitar una ocasió propicia
per creixer la seca influencia
nacional.
Camil Barcia, a la "LibenIrrt ", rilludia a propasa de la
qiiesti6 mediterränia, a una intelligencia indesitjable entre
totes les nacians mediterrenies
o anula interessos a la MediterSegons el senyor Barcia,
bi hom signes un tractat do
nultua garantia, el problema
mediterrani es presontaria en
forma novia permetent de procedir a reduccions apreciables
en els armanients navals i servirla do baso a una politice pacífica i do construcció pacifica.
Creta quo Espanya ora el país
destinat a actuar cene alunent
aalutinant per arribar a una
neutralitzacia do la elediterränia. Josep Barbastro, menys
pacifista, en una Bario d'articlea publieal« 7.01/e lmalll a

g

tiza interior i exterina bauria d'eseer continutata.
Es cree que per assegurar la con tinuació de la política de M. Poincaré, M. Milicrand no vaciHaria en
recórrer a tetes les prerrogatives
que li concedeix la Constitució.—
hayas.
EL CONSELL DE MINISTRES

' DE LA CRISI
París, 27.—Durant el Consell de
ministres el senyor De Lasteyrie
pis es deis rccentissims vots de
expressa la seva opinió que, desconfiança donats per la Cambra i
el Senat, la vniació tenia un valor
molt rclatiu. Amb tot, però el senyor Poincare insistí en la .scva
idea de presentar la dimissié.
El sanyar
qun t eeei d a el Csuncla inte its disstmdir a
i'oincaré, damanant li que tornes a
presentar-se el cap del Govern davant del Parlament, al qual el mataita Minerand trametia un missatge. ßlinerand fer ressaltar, a
més a mes, que la vi:nació s'havia
realhaat per sorpresa, quan nombrozas diputats es trobaven absents
del sah3 de sessions.
Desmais de l'actitud adoptada pel
president de la República, els ministres continuaren delliberant, i va
ésser unimime que Id. Poincare
havia de continuar en el Poder per
prosseguir la scva activitat politica, qua es troba ja en plena realitzaciaa
Malgrat tot, Deificaré insist1 en
presentar la ditnissió, i Materand
no tingué aire renei que acceptar-la-hi.
Sembla que M. Poincaré mani¡cata als periodistes que la seva dimissió era irrevocable.—Bavas.

LES CONSULTES AMB ELS
PRES1DE.NT4 DE LES
CAMBRES
París, 27. — El president de
la República, abans de rebre el
setiyor Poincare, va conferenciar amb els senyors Peret i
Doumergue, presidenta, respectivament, de la Cambra i del
Senat. En sortir de l'Elisi el senyor Peret manifestis que considerava segur que Poincard
tornarla a encarregar-se del
Poder, sobretot després de les
rectificacions fetos pele (lipatate en la votaeii5 d'ahir que
originà la dimissió.
En efecte, monis diputats, conegut el resteltat de la votada,
protestaren per trobar-se com
havent voten contra el Govern
quien en realitat votaren a favor.
Referint-se a l'assumpte,
lev -ministre semen' Klotz, va
fer ressaltar que mentre es verificava la votada malts diputate es trobaven a l'edifici de
la Cambra celebrant reunions

1 no varen sser avisats per
poder emetre el vot.
La Cambra ajornä les seves
reunions fina divendres. — Havas.
CONFERENCIA DE POINCARE
SEMBLA QUE ES REDUIRA EL
NOMBRE DE MINISTERIS 1 SE
SUPRIMIRAN ALGUNES COALTRES
MISSIONS
TRABLES
Paris, 27. — Anit passada
M. Poincare conferenciä amb
els presidente de la Cambra i
(heil Senat. Sembla que aquests
ti indicaren la conveniencia que
es fes cärrec de la cartera de
Finances; pera 'encara que
Poincar6 no hagi donat a conèixer el seu criteri respecte
d'això, no hi ha cap dubte que
no abandonaris la cartera d'Afers estrangers que actualment
ostenta. Sembla cert que es reduirà el nombre de ministeris,
i que igualment seran suprimirles algunos comIssions.
Ultra els noms qua ja s'indicaren, sanen els de Louis Ma-.
rin, president de la Comissia
extraparlamentària d'Economia,
Dial com el de l'ex-ministre
Loncheur, del grup de republia
caos de l'esquerra.—aHavo.
LES CONSULTES DE M. POINe
CARE
Parfs, 27.—Totes les consultes que el senyor Poincar6 ha
c,elebrat aquest mata han versat
únicament i exclusivament sobre assumptes financiers.
Aquesta tarda abordarä la
qüestia política.
La modificada del Gabinet
ha d'esser mes extensa del que
es va pensar en un principi.
Es confirma, en efecto, que
el senyor Poincare, que censorvarä la cartera d'Afers Estrangers, es proposa recluir el neme
bre de ministeris i sots-secretaries,
El senyor Poincare tornarle
a conferenciar ami) el president
de la República aquesta tarda
a les sis, i sembla probable que
no serä lliurada fins demä al
senyor alillerand la 'lista dels
nous ministres—Datas.
EL NOU GABINET ES PRESENTARA A LA CAMBRA DEMA o DEMA PASSAT
París, 27.—Als cercles metítics s'indica per a la cartera de
Finances el senyer Marsal i per
a la do Comere el senyor Bokanoveski.
El nou Gabinet es presentani a la Cambra dels diputats
dissabte o diumenge.—Havas.
ELS PROPOSITS DEL SENYOR
POINCARE
París, 27.— Entre el; proOsits que,
segons s'assegura, té el senyor Potecure figuren els saga:alta:
Primen—Una reforma gairebé total

Atenas, 27.—Da tot arre« arase.
telegrames anunciant que la proclamasció de la República ha estat celebrada
en mita del niés viu entusiasme de la
poblad&
La reuni6 dels cala de pus% ha
decretat les mesures destinades Oiga,
rantitzar la imparcialitat del plebisv
CL

L'escindid serà controlat per Ice
Comités, compostos d'ua republica
un reialista.—Havas.

ELS LLIBERALS POPULISTES
Berlín, 27.— La Une!. Nacional Lile
beral Populista, en una reunid qua
acaba de celebrar, ha aprovat una
mocita demanant que es constitueisi
un Govern burges per a l'Imperi I
un altre per a Prússia.—Havas.

del Govern, conservara cins ministres
i tres sots-secretaris dels recentment
Segon.—Reducció del nombre de maia

nisteris i sots-secretaris.
El senyor Poincaré conservar, moll
probablement, la cartera d'Afers Esa
trangers; el senyor Maginot tornarà a
la de Guerra, i el senyor Le Trocquer,
a la d'Obres públiques.
El senyor Poincare ha ajornat la
realitzacid del projecte de fusionar els
ministeris de la Guerra id e Marina
en un sol anomenat de Defensa Nacional, i els ministeris de Comerç i Agría
cultura en un altre, que s'hauria denominat d'Economia Nacional.— Hayas.

LA PREMSA ANGLESA DEDL.
CA GRANS ELOGIS A POIN.
CARE
Londres, 27. — La majoria
deis diaris dediquen complerts
homenatges a la patriótica dabor desenrotllada per al. Poina
cacé, i molts d'ens, el "Daily
Mail" i el e alorning Post" en
particular, confíen en quä M.
Poi/mere acceptara novament
el poder.
El "Daily Heraild" diu que un
canvi de Gomera a França no
modificarla sensiblement la
política francesa—Hayas.
LA PRUDENCIA DE LA PREVe
SA ALEMANYA
ELS DIARIS DE DRETA RECONEIXEN QUE LA POLITICA DE
POINCARE ES L'UNICA
POSSIBLE
Berlín, 27. — Els diaris guarden
certa reserva en els comentaris que
dediquen als esdeveniments que pre-cedl ren i motivaren la dimissió del seny er 'Macare.
En general, s'abstenen de tot judici
sobre el conjunt de la labor realitzada
pel Govern ditnissionari, car tota ella
prevenen que el senyor Poincare ter,
nari a formar Gabinet.
La premsa de U dreta creu que Alemanya no ha d'alegrar-se arrís la celgoda del Govern francés, car el senyor
Poincarj:. die, "ea se'n va definitivament", i encam que ho ice el seo sucs
cessor CO podria, avui per avui, seguir una altra politica exterior que u,
desenrotllada pel senyor Fcincare.
Hayas.

l'"A B C", deia que Espanya no 6 submarins, 6 pesca - mines, G ¿inri, que Espanya t6 intermite
de desenrotHar-se navalment.
baria d'acceptar el "statu quon torpediners, 1 porta - hidroplans,
Els quadros dels almirallats no
de capital ships estipulat a d destroyers, 2 creuers
han
estat castigats per la rea
Washington. L'abstencia de —*Cartagena: O sub/nadas, 2
Turquia i l'actitud nebulosa do creuers lleugers, 8 destroiers, ducci6 personal en els altres
Reissia plantegen, segons el se- dos pesca-mines, 6 torpediners. serveis do l'Estat. La Construe -4
nyor Barbastro, incógnites que —Malle: 6 submarine, 4 des- tora Naval ha estat condemnaa
da a una multa mensual da
cal meditar curoearnent, per da troyers, un creuer Ileuger, 1
pesca-mines, 1 porta-hidroa- 4,000 pessetes per no haver,
in fluieneia que barrean de tenir
en el futur regim de la Mediterrä vions.—Canäries i Golf de Gui- consignat a temps el canoner
nia. Feia seva la consigna del nea: f creuer ¡langer, 4 torpe- "José Canalejas". Una demanda
do prórroga fins al 3 d'abril via
senyor II. Bernay, en el diners.
Les drassanes espanyoles han nent Ii fou refusada. Cap Go.
"eVacht", parlant de la «Inferencia mural che Roma, el qual de complir aquestes comandes: vern no havia usat mai do tansubmarins, '3 destroiers, 3 ta severitat. D'ara endavant els
es lamer/lava de fa concepene
simplista que prevelgue a Was_ creuers Ileugers, 3 canoners i contractes de la Marina espar
hington, sostinguda pele dele- material de desembarc. Ilan nyola hauran d'ésser rigorosaa
gats britänic i ianqui, el qual dieser establertes bases secun- ment observats.
El "Journal des Debats- esa
deia que l'únic criteri admissible däries sobro la Cantribria, a Gaen aquesta qüestiú era el do les licia, a les Canäries, a l'Esteta erivia fa poc que Espanya, que
fins
ara mancava de Marina, té
necessitats do cada pais per de Gibraltar i a la Mediterränia. Les bases de Fenal, de Cä- la intenció de construir-ne una
garantir la seva seguretat.
• ••
diz i de Malue es reservaran per que amb 25,000 tones de dife.
rencia, aixä de, una sola unitat,
I quina ds l'activitat naval a des grane expeoraciens.
La "Epoca" proclamava fa seria equivalent a la marina
marítima espanyOla? Una Ilei
d'II do geiler' de 1922 preven' poc la necessitat de crear una francesa. "Quan cap limitacib
per a la Marina espanyola un andústria naval, dient que era no s'imposava a los nostres fue.
auginent de crèdits fins a 450 necessari que els torpedes si- ces navals—deia aquest
milions do pessetes. L'eronärt- guin fabricats a Espanya, amb no so li honda acudit mai a Es.,
csquadre8
tica nava l , per una Hei del pri- el qual fi caldria obrir un con- panya Cl) construir
mer de desembre de 1921, de- cure entre els tipus de fama 'gneis que los nostres" La qües.
clarava indispensable la crea- universal, m'ab la condicia pre- lió naval do la Mediterrani
da> d'estacions a les bases ma- cisa d'esser fabricats a Espa- [watt d'aquesta manera una ¡me
ritimes principals i secundäries nya i susceptibles d'ésser per- portiencia de primer ordre.
I els "Debats" llar/cava tamo
particularment a Cädiz 1 a feccionats.
• ••
be recentment un erit d'alarma
elaire, lis importäncia do les
Aquests projectes do noves dient que despees que Franea
(wats esdevindrä considerable.
Segons el "Diario do la Ma- construccions nasals espanyo- a consentit en la igualtat de
rina", existein al ministeri do les han estat romentats per la banderes arnh Itälia, desprdi
la Marina un programa naval, Premsa francesa, ha qual SC111- d'haaer assistit a Facestamene
el cost aproximat do realitza. bla haver-se'n preocupan La do les dues penínsulas l'atines;
ció del qual es d'un millar i "Information" observava quo quo s'han donat la ma al wat
de moment no es tracta sinó que va de Marsella a Algar, I
mig de pessetes, per respondre
al pla do construccions se,güenta do projeetes. Les unitats en mentre Espanya està per proba
Ferrad: 12 submarina, 6 tor- construcció san destinados a dre sobro França un avantatge
substituir a vaixells envellits. diplemätio evident, el aovara
pedinarm, 4 erimers lleugers,
francs doixa dormir al pala*
pescn-mines i 1 porta-hidr a- Aquestes construccions, pera,
plans.—Vigo: 3 creuere Ileu- responso a una modificada ra_ Dorbon els projectes relattua
.
gers, 6 submarina, 4 destruyera dical de l'esquadra existeion Es la segoRa uail del pxo«r10111,
1 3 Pcliceali1lee.-7..Giglill=gflutei. 011jeffit ¡aguas 1411(94 mate: naval, "
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1:01111810 DEL DOCTOZ
PITTALUGA
direittor deis Serveis de
@aaltet de la Mancomunitat,
dador Gustad Pittaluga, ha diana el seu oärrec.
El Colase» Permanent ha ac. geptat aquesta
INVERSIO DE CABALS

• A les «lobea de propaganda

• la nova Mancomunitat,
estat lliurada a la premsa la
g erlent nota lodosa:
*La cantidad correspondiente a los
gastos de representación de la Presidencia de la Mancomunidad de Cataluña correspondientes al periodo comprendido entre 31 de enero a ao sIe
febrero últimos, que asciende (el perbode) a 1,632'26 pesetas, ha sido (listransida en la forma siguiente:
Para tul piano con destino a la Escuela de la Casa de Maternidad de tirida. 75o pesetas.
Al Asilo Cuna del Niflo Dios,
282'36 pesetas.
Las cantidades correspondientes a laa
denais mensualidades, a medida que
vayan dese:41235e, serän entregadzs
al Asilo Busquets de Tarusa."
BENuNcte . DUN CONSELLER
El conseller senyor Minguell
ha renunciat el cärrec de diputat per la provincia de Tarragona. El Consell s'adjuntarä el
senyor Manuel Guasch, de la'
mateixa Diputació per mentre
eubsisteixi la va•ant del senyor
Minguell.
Segons referencia oficiosa, el
Sr. Minguell s'ha adonat sobtaciament que el càrrec de dirmfat és incompatible amb l'exereici de la gerencia d'una curelanyia mercantil, que es dediqui a la contractació de serveis
SENTOR PARES 1

L'AVI-

CULTURA

Un (esp irare assenyalava, en
la seva edició d'ahir al vespre.
que el senyor Paree. diputa s. per
Terrasse, havia conferenciat
arrib el senyor Sala sobre qüestiene agrícolas. Considerem un
si es no As inexact a, aquesta informaoia. Tothom sap que el
que preocupa fondament el sienpidió diputat terrassene, sempre amatent als bons propòsits
del Directori, és la cha de l'ayiramPREPARANT LA FEINA
El Consell de la nova Mancomunitat ha designat ele ronceHerí selayors Liosas i Hernändez perquè s'entenguin amb eta
regidors que designi l'Ajnntament de Barcelona per dur a
cap conjuntamerat la labor cultural que sembla que les dues
torporaCions pensen de dur a
cap.
Per al desenrotllamen t deis
servei e de benefirentia i tambä
perque s'enfenguin amb els regidors. el Consell ha designat
els senyors Martf i Menarhe.
Aquests senyors diputats
fas corresponents senyors re g idore formaran les neces.=aries
etemissinne; despr a st , designaran les indispenseblee ponencaes: mas tard lea estudiaran
LA DISSOLUCIO DE L'ESCOLea
DE FUNCIONARIS
El Consell Permanent ha
acordat que As improcedent
recurs d'aleada interposnt per
diversos professors de l'E:acola
de Funcionaria d'Administració
Local contra la dissohmió d'aquesta. Amb tal molan no crees
prudent de tramitar-lo.
L'OBRA FETA.. .PELS ALTRES
Segons una referencia «idoea de la reunió del Consell Permanent, aqueet "s"há neeabentat arel) satisfacció de la R. O
disposant que l'Escota
ryers Induatrials es trastladi
els locals de la laniversarst Industrial (anteles fähriea EatlleO,
i designant per al campliment
d'aquesta disposició i adaptació
a la Universitat Industrial deis
ensenyaments de la dita Eecola, dele que je es donen actualment i dels que puguin donarse d'ara endavant. una CornisBid formada pel deleget real de
l'Escota Inestrial, vela
dents de la Maneo•nunitnt, Diputacid provincial i Ajuntament
el director de l'Eecola d'Eneasiyers Industrials."
EL COMTE DE FICOLS
' Ahle al mati el comte de Filete va encarregar-se novament
'de la presidencia de la Diputaoid de Barcelona.
Muerde va ésser visitat pele
periodistes. El eomte no tenle
lean noticia per donar-los.
Es referf al seu viatge, explitant que durant l'estada a Madrid s'havia limite a defensar
del Director i els propasits
lel senyor Sala sobre la Mandaran:leal
litunciä que per al dia 13
Weitell la Diputació ha de tenir
jpreparate els pressupostos.
71nalment es referí a la NI11111,11 seis% del nou perfocle. la
11101 es (ara el día primer d'asi a 1« guatee de la tarda.
'VECAPTACIO
DE TELEP0148
Mutada del seres' de
de 14 Xancomunitat

ro

durant el quart trimestre de
1923-21, assenyala un augment
de 22,21312 pessetes ambireluid al mateix trimestre de
l'any anterior.
DESPATX DEL CONSELL
El Consell Permanent de la
nova Mancomunitat ha pres ele
següents

Persiste!~ les balita preealona a l'occident d'En.
ropa. tasan encara el temps molt variable a Espanya, Frene" i ItIlia, observant-se forte ruixats isolate i tempestes a les costes italianes de la Mediteranta. — A la Península lberiea la zona principal
de plazca compren Galicia, Portugal, z,ztremadura
i gran part d'Andalusia.

Ekt edireä
1

ID III eare dan 1924
, s UTA? Dzi. inand A CATat.-urrik-A
erredno 171top rzinCa DINERAL A
de la Xara
Un DEL IdETL (01mu yadomi d'Europa, Nace; • 't 'LEE O DEL IlATL (Ottunracioas toltion):
¡Detengo:idea camina, comunicad« por
¿'Melca**atte. t'Andes per tatue& senos tilo

Actualment el temps Ea en general bo a Cata.
lunya, tunb cel mig diva — Dominen ele venta
de la regid de ponent, 1 la temperatura ha augmentat Ileugerament. —
Les plugea de les darreres z hure? han. estat
general!' i abundante a tot Catalunya.

acorde:

Demanar Directori militar
que s'implanti l'horari d'estiu.
Passar a informe urgent de
tengmyer director de carreteres, camina 1 ponte de la líancomunitat, la instäncia de la
"Penya Rhin". interessant qua
es formuli el projecte de supreesió dels dos passos a nivell
compresos en el circuit Sabedell-Terrassa-Mata depera , assenynlat per a les curses de
voiturettes que han de celebrarse l'octubre vinent, amb l'objacte de disputar-se el premi
internacional d'aquella entitat.
El Consell asscnyalä el Irle.
mit de les mocione que se 11 dirigiren en la darrera reunió de
l'Assemblea de la alancomuniIat.
Aprovà la distribuid de tabule per als eetabliments de beneficencia de la alancernunitat,
corresponents al aervei del mes
d'abril vinent.
S'assabentà de la nota eetreanal dels treballs realitzats
Ter lee diverses seccione que
integren el Departement d'Aricultura.
També sanesehentä de les
adhesions dele Sinclicats a gríenles p e r ermeairrer a l'Evemeicid de Corm e rnti ve s ene s'ha de
ccdea rnr preximament a Gante
El Consell ha desi g net ele seeüents dinut ate per resereeentar
la Manennumitat en les rer e pCinia g d'obres cae s'esmenten:
N'F,nrie Saetrier, recepeió parcial dele acopie di, grava en els
nuilens e tres crinenletareen t neaLata de la earretera de Grecia
et Marresa: N'Anioni Pons Arola, recoreixement i en son ras
se-menda provisienel. de les
obres de roy a eonstruccid de
v iver a Navàs. tros sepan; En
Snlvaidor Bolsea reeoneixement
1, p si el sets cas recene16 única.
de les Oree de construcció del
ramf de Forte?) a la carretera de
Resalé a Roses; N • Antoni Pons
Arola, reeeneixement 1, en es
sets ces, recepcia única del carel di*Olo e t a la carretera de
Prats de Llussanes a Sant
Onirze de Pecera; i En Josep M.
Llob et , reconeixement i. en el
seis ces. reempria de les obres
executadee fine a la data al comí veinal de Sant Vicens dete
Iforts Torrelles de Llobrmeal.
ti Consel/ inforrnä de la menearla anual cerreeponent a
1023. relativa al servei de de
menas de! la Mancorrom i tat al
alanienmi de Sant BZn n 48 110bregat, presentada pe] nyer
insneetor facultatiu.
Arerdä el trama de clivereos
een e d i eels d'a fillarnent d'expósita i de reelusia de demente
r.ahres ai alenicrorii de Salt.
Acordà irep/antar l'autnritzaeta d'equisi d e d'insienreentat
ouirérgic drstinat a Elloepital
de Llevara Ca . cor formi t at mesh
les variante imporsuiles per es1 necesense presteriore
la data de l'aenrd p res amb data
da mare de 1923.
Dispoeä el Canee!! que !re resinfons de la nr ?' aiana aalmana
ratolarin et dimeeeea t dilons,
itiee 2 i 3 d'abril, a lee hieres de
eostum.

Univenitat ih nrcebn
Al rectorat sisan rebut ele 1!tole de baixiller a favor es
Caries Pornbo i Cases i alarme,
Ciinge i Vjlnrá. alunitoee de
l'Ir e "'ist, de Reas.
— El rector ha rebut el trae hat de la R. O. disposant que
l'inspector de primer ensenyament Il departan-len! ile Cire_
re, Josep aterfeerret i Torrente, cessi en el e:mime, i nomenant per subs t i t uir-lo En Joscp Junquera Muta).
— Damà dissabte, a les guatee de la te de. mernarrin o 7. rs a

e

irefLNTS SU2^-12:2Z1RB A EAS.r..ET.021A.(Sendatg..a de ratmoatera Mare a las 7 del matar
„ meren: 550 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,
NW. NW. NNW. NW. NW. WNW. NW. WNW,
1Y.recci6:
DI
eyelocitat mares per eegnn:
8,
8„ 13,
6,
6,
4, 4,
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNNERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observa:len 7, ts i 18 horca
Baròmetre a zero i al nivel l de la mar: 7480, 7424, 749' o . — Termòmet r e sec: r5'o. r9 0 , 13'0. —
Temió:1:0re humit: 11'4, 15'6, ra'o. — Humitat (c entessimes de saturació): di, 69, 79. — Direcciú del
vent: NW., SW., NE. — Vcloci • at ddt vent en matees per segon: 4, 1 7. — Estat del cel: quasi seré,
nuvolós, quasi tapat. — Clasoe de nevols: fi-acto-can:uta cirrus-etrats; camuls-nimbue, cirrue-etrats; cite
mule-nimbus, cirrus-strats.
Teraperatures extremes a l'osera
Maxima: re'S -- Mínima: toa. -- Mínima an tela de terra: 0'6. — teraomètrica: 9'3. —
Temperatura mitja: Ia'r. — Precipitado aiguosa, des de les 7 Iteres del dia anterior a les 7 horca del
dia de la data: 5a4 milimetres. — Recoregut del vent en igual temps: 96 quilómetros.

lar La Perinola, han efectuat
durant el present mes de mere
les següents visites i excursions:
Aula Arenal, excursió a Terrassa. Finalitat: ampliar el coneixement que Irisen les alumnes sobre ciutats fabrils i coneirer els monuments artisties
de Terrasse.
Aula de Santa Tersa. Visita
n1 Palau de Justfcia . Finalitat:
completar la formació cívica de
les alumnes.
Aula Monserdä. Visita al Museu Arqueoltanie, Semejó de Ceràmica. Finalitat: estudiar intuitivament material de decoracid i d'utilitat a la vegado..
Aula Parvulario Passeig per la
Ramble de Catalunya. Finalitat:
ronóixee les principals vies de
la ciutet i els fets dele bornes
als quals es fan monuments.
CURS DE QUIMICA
AVIli, a les sis de la tarde,
tindrä Pon la inau g uració dels
curaos extraordinaria de primavera or g anitants per l'Institut
de Química Aplienda i en la qual
el prnfessnr de la Faeultat
Fermäria le Madrid, doctor Enne Motee. dienerä la seva primera Mea sobre el tema sesee:leed: Unitat da la materia.
Cene-ele d'element. quírnice 2ndionetivitat i N'orbe electrónica.
Desintegrada athrniea.
A. C. D'ANTROPOLOGLa
Dem dissabte, a das quarta
de set de !a tarda, l'Aesociacia
d'Antropelogia, Et noto pi a i
Prehietaria, celebrarä sessi6
científica al Seminari d'Histaria
i Arquenlogia de la Universitat.
Serà presentat un important
sobre pintures rupestres, i el
senyor Tomàs Carrera: • asilan
Ilegiris una comunimeie
pe r fftol: Assump t s. mètodes i
prohlemes de la Psicología étnica.
CONCURS DE TA011/GIIAFIA
A l'Instilut de Cultura i Biblioteca Popular de la Diana, el
dia 6 d'abril tirelrä /loe un con,
cura de taquigrafie areb prenses
en metan, per a les sòcies
l'Institut. La inscripció cal que
es faca del 24 al 29 de mare,
ambdas inclosos, de set a dos
quarts dc nou del vespre, a l'Oficina da la Sucia Permanent
de Relació i Treball, cm ele seran Iliuradee, en ineerlure's,
les temes del concurs, exhibino
sacia.
el rebut

Lleyda, el &m'u alertfnez Vargas, el catedrelic doctor Seres, 1 nombrosos esao'1.215a=r115,12212355510211,1125,12.1erarar525
quals van a vienr l'InstPut
d'aquella capital i el seu camp •
escolar.
_eer/ratea de 'remasen partirana a aquest rectora, la r"' -

D

ea tic possessió carro,. oto rInt-es al doctor Martfaea

amb gran afecte i cordia-

litat.
—També cha rebut una enmuniendó del recitar de le Vniversilat de Madrid. donant
comiste que el die 28 d e l mee
entran!. es trebarä en acuesta
cintat, en virare de rreel!ques.
una e q znies'd terepeeta d e professors 1 elimines de l'7ecola
Sunerier Palile.eniea de :abetos..
retaran a leareirlona f t ns e,1 die
30, per tal de vietter rls molenmente, musesue, obres, d'eneanyeria 1 mtablimente Industrial,' de la nostra terra.
EL GRUP ESCOLAR LA FUI-

GOLA
Les alumnas del Orna Eec,e4

UN, Mate" en.,
me, I Jinete Baranyl, pibe:

taima.
Lilly Hagren, la notabilinsima artista que tan bona rea
cords ha deixat de la seva
tuaci6 ea la darrera temporada

ELS INDUSTRIALS
I LES POMPES FUNEBRES
L'Akaldia, daeord amb la Comissió central de l'Ajuntament, ha aseenyalat el die primer del vinent mes tic
maig pereue puguin prestar el servei
de Pompes Fúnebres, amb subjecció
al regiament aprorat en Consistori de
25 de febrer últim, ele industrials que
abona del dia 27 ael v'nent mes d'abril
ho hagin sollieitat, tenint llurs serveis
amaseis reglamentàriament, la qual
cosa es comprovarà mitjancant una
ittsper45.
Dintre ela última quatre dies del vinent enea d'abril, els dits industrials,
ca la proporci6 disposada en el reglatnent, balean d'haver prestat en canjunt la Sanea de ameno peinetas que

aseenyala el 411 regla:wat.

El nou Ajuntament
Tose aquests dios passats hern intentat telar al corrent els castres lectors de les distintea fases que ha
travesat l'elatioració cle/ futur Consistori; no hern estat sortosos, i els
(matees intenta no han reeix.t, pels
motius que ja pot sospitar el lector.
El que nosaltres no hei pogut dir,
ens veiem obligats a retallar-ho

a les reclamado:se judielals
plantejant estat jurldic.
LES CASES BARATES
Diumenge vineut, a les cine
de la tarda, en el seu local
Canuda, 13, primer, celebrare. Junta general ordinaria
la Federad() de Cooperatives de
Cases Barates de Catalunya i
Balears.

UNA CONFERENCIA DEN LAGUIA LLITERAS
E.1 Dia &d/ ice.;
A la Joventut Católica de
-LA CONSTITUClON DEL Y:eh va donar diurnenge passat
NUEVO AYUNTAMIENTO una conferencia el director du
"Unión Obrera", Joan Laguia
Ayer, a mecliodia, el general Lassoda envió recado a los periodistas que Litterae, dissertant sobre el tema "El que ha estat i el que ha
hacen información en cl Gobierno cid'ésser l'actuaiiid obrera en elä
vil ,diciéndoles que no les recibía portemps actuals".
que no tenia noticia zlguna de interés
Durant seva dissertació va
que comunicarles.
Ter una sintesi de l'adurmió dels
Nosotros logramos averiguar que
Sindicats Lliures, pel que haprecisamente a aquella hora—una de
sien vingut fent i eo que es proLi tarde—, el gobernador se hallaba
posaven fer de cara a les neen su despacho celebrando una intecessitats obreres en les actuals
resante entrevista can cl alcalde, sellen:
eircumetancies.
Alvarez de la Campa. Esto está fuera
Resultat de reementeda conde duda. Lo quo no podría asegurar el
reriineia que ha donat a conèirepórter es c/ tema que debatían amxer ço que en realitat era el sinbas autoridades.
Alguien eue se precia de bien ente- dicalisme lliure professional, un
grup de treballadors d'aquella
rado de los asuntos de palpitante acimportant localitat ha pres a
tualidad en aquel centro oficial, nos
llar eärree la campanya d'orgadijo, dändole a su confidencia los manitzar els Sindícate Lliures, hayores visos de verosimilitud, que el
alcalde había llegado al Gobierno civil vent-se començat els treballs
Per celebrar aviat un important
VII una cartera bastante abettada bajo
ticte, en el qual prendran part
el brazo; que él estor Alvarez de la
companys de Barcelona i de
Campa había acudido al Gobierno civil
Vicia a aquesta ciutat.
pata ultimar, de acuerdo con el gobernador. la lista de los concejales que
han de constituir el nuevo Ayuntamiento el día primero de abril, y que,
seguramente, esta sería la última conferencia que al efecto celebraban el
gobernador y el alcalde."

CRONICA SOCULL
L'ACTUACIO DEL SIMSICAT
LLIURE MERCANTIL

Aquest sindicat portave fetes
fins abir 39 denuncies contra
patrons que no remuneraven els
seus empleats amb arre/el:miela
als sous n'anime eetipulats. Lia
resolt cine conflictes satisfaciferies-nena i ha aconseemit per
a cinc empleata acomiadats
indemnització de guatee mensualilats
Ee t le preparant l'aseen-di/ea
per a la modificarle dele estatuts i nomerament do la Cons issia eneerregada d'arme a la im planineió. per remate de l'orennitzneió /Hure, da /es cases
barat a s per a 'les classes mercantils i d'ofieines.
ELS CAMBRERS
La Confederació Regional dele
Sindieats Visires, assahentada
de l'actuació d'alguns patrona
que no respecten el contracte
collectiu d treball que tenen
eigmat eins el Sindicat
professionel de earnbrers, estä
fent un informe de tots aquells
casos de manifesta infraecia,
pronoannt-se elevar-lo a les autoritats pterntsä s'exigeixi
compliment a que venen oblígate
en virtut del compromis cantret, na complert quan mas hl
venen obligate. Ele Sindicats
Munes re proposen actuar amb

gran Anemia en aquest assumpte. no regatejant saerifidia 4 e 081) mena, usan& ltdlmo

Vn
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va..c,is cntrats
'Vapor Ralla "Anna Golees",
de Casablanca, amb cärrega general. Amarrat mo:1 d'Espanya
Est. Consigna!ari, Baleas.
Vaear espaneed "Cavo Carrostro", de Santander, emb eärrega general. Amarrat moll del
Rebair. Consignatari, Ibarra
Companyia.
Vapor eapnnvol "Marta Dielinee de R.", d'Aailes, amb cara
bita .amaerat moll 2onent N.
Consignatari, Ramos.
Vapor espaayol "Cabo Men r", Santender, ami) cärree
pa genera!. Amarret moll del
nebaix. Consignatari, Ibarra i
Companyia.
Vapor espanyol "Mallorca",
de Palma, amb càrrega general i 94 passatgers. Amarrat
nioll de les Draseanes. Consigratera Companyia Tre.nsmediterränia.

Vapor espanyol "Cervera", de
Gijón,
n, amb carbó. Amarrat mol
de Ponent.
Vapor espanyol "León XIII",
da Valparaíso i escales, amb
passatcarroza general 1
¡teme. Arnarrat moll d'Espanya
Est. Consignatari,
‘'apor italià "Principessa
afaralda", de Genova, amb cärrega general i 44 passatgers.
Amarrat moll de Barcelona E.
Consignatari. Itälia América.

e

Vnpor espanyol "Viillarrear,
de Valencia, amb cärrega general i 97 passatgers. Amarrat
moll d'Eepanya W. Consignatara Companyia Transmeditere

ränia,
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ted

del hLeinegeua,ris el distingit pjaniee
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tot

Janos Baranyi,
a'encarregaren dimecres passat
de la 12a sessió dels "Anejes";

La direcció artística de la "tournée"
Prevost está encomanada a Mr. Karcense.
Les obres atrae presentades amb
tote propietat i luxe, i les actrius Ilui-

treball remi's per l'Abbé Ereuil

CP.HICA DE CULTEK

Aill001A010 D'AM* DE

LA PROXIMA ACTUADO DE
JEANNE PREVOST AL ROMEA
La eminent actriu francesa Jeanne
Prevost donará al Teatre Caseta Hornea tres funciona, representant "Les
ales brissees", de Pierre Wolf; "La
tendiese", d'Henry Bataille, i "Cbarly"; de V. i A. Joger Smitd.
Amb la Jeanne Prevost vindran En
Georges Maulay i En Maurici Layreace, prestigiosos actors parisencs.

es •
se
d'a
coz
1

En el programa, important
per la eeva extensió i per l'a,
curada tria, alternaven les obres
de cant amb les de piano, i hi
figuraven algunes novetate.
ran "toilettes" que segurament cridaPels que coneixien les quali-t‘
ran l' at enci ó de lt3 elegants barcelotate de la .senyor Hafgren, ne
fou
cap sorpresa el ttiomf
TIVOLI
queda artista en la sala da ,
La companyia d'En Frederic Caballa
concerts, tan complet com ele.
i Ramon Pchs, que tan brillant =meque ha obtingut a l'escenari del.
ció realitzen aquesta temporada, aca- nostre primer teatre. El seis teas
bará el dia 15 del mes entrama
lent extraordinari i el seu lama
De seguida debutan ä la companyia perament, de refinada sensible
que actua al Teatre Nou, reforçada litat, es manifestaren en el gen
anda l'eminent bariton Emili Sagi- més alt en totes les ,,aros qua
Barba.
cantis, mostrant en tot monsent
Probablement s'inaugurarä la tem- admirables facultats d'adap'em
porada amb l'estrena de la sarsucla cid als diferents caràcters
de
"El caballero de gracia".
i una aguda intuida
totes
TEATRE TALIA
per compondre i assimilar el
Estrena de "Los hijos manpensament de Ilurs autors.
' dan", comedia dramàtica en tres
A mes a mes, la tamice de le
actes, deis senyors J. Andrés de
senyora llafgren és perfecta, j
Prada i E. Gómez de Miguel.
la seva veu troba fàcilment tots
Els que en mataria teatral són es- els matisos, des dels accents
ternes i ro creuen en miracles, sels tensament drarnäties fins lee
més delicades i insinuants je.
pot presentar el cas del Talia (abans
flexions. Abra amb l'äria de
L'As). En inaugurar-se la temporada
"Leonera", cte "Fidelio", i, ases feien els més pessimistes pressagis
bre tot, amb la d'"Agata", de
per a l'empresa i companyia que es
"Der Freischütz" — per a,nose
propasaren donar vida a l'abandonat
altres les dues millors interprea
mas:e-hall. Ara, al cap d'unes guantes
tacions de la vetllada — pegué
representacions, hom ha de rendir-se
Ser vibrar tot l'auditori amb
a l'evidència. El Ttalia resulta reduit
emoció profunda, i sabe crear
per al nombrós públic que cada dia
un ambient de poesia i ene!,
sin aplega.
arde les bellissimes cançons as
a
aireó
hi
ha
contribuit
Es mil que
'Esperança" i "Primave:
més que respecte agradable de la sala Gimes
ra". amb la de Blech, "Caneó
i la riquesa da ltuminäria, els esforços
de bressol", arnb la de Strauss,
de la companyia Meliä-Cibrian, que,
'Metí", 5 arnb les delicioses medéiem
el
primer
dia,
si
be
iorCOZ/
lodies noruegues i sueques que
mada per elements mott discrets, ha
figuraven en darrer terme.
acabat Ter captar-se la voluntat del
E! núbil° ovacionà continua;
pieblie.
ment i amb calorós entusiasme
Avui, 13 figura de la Pepeta Meliá
la grast artista i demanä el 'bis"
ha desbancat anees ídols del Peralte:,
d'algunes composicions, essent
i si be el repertori es del més cocarencara ampliat el programa
tronat del teatre espanyol, ja a prosa,
amb dues més, la segura de les
i no pot pas dernanar-se més, amb haguate, una magnífica pägina
ver conquistat una gran massa de pú- wagneriana — dele "Traumeblic a un génere sempre més acceprei" — fosa dita arel el mes pur
table al que abunda en aquella popuestil i sincera emoció.
losa barriada.
El senyor Janes Earanyt
Abans d'ahi: el Talla catara totalacompenyä amb notable encert
ment ple zanb motiu de l'estrena de
totes aguaites compoeieions, i
l'obra que esmentem rnés amunt. Els
actuä tamba de solista intentaretant un "Preludi i fuga" de
seus autors no s'espanten per la poca
consisténcia de l'acció, de la falsetat Bach, tres fragments de S e hnd'algunes escenes i el llenguatge im- mann, diles impressions de Barpropi d'aleturis personatge! . En canto, tola i un "Capricio" de Dahnanyi. Un programa excellent, expreparen dos finals d'acte que justificeptuant la mixtificacier de
quen i fan passador el restant.
Tot pleget es !Tren sentimental i fa Bach. car el "Preludi i fuga"
resultó, ésser un d'aquells "arespurnejar els ulls deis que segueixen
les penes dels dos protagonistes. A reglos" extraordinaris, plena
de, Iones intencions no ho dubl'acahament de cada acte hi hagueren
tem, de gran interès pianístice
sorollosos aplaudiments per als autors
perla dele quals Bach es abeent.
i interpretes, i al final hi llegué míting
El sonseen" Bnranyi vence bree
en el qual feren tía de la paratda eis
vament lés dificultats d'aquesautors, el senyor Meliä, i els senyors
ta composició i ens feu apreciar
Cibrian i J Zaleo
la perfecció del seu mecanismo,
BARCELONA
TEATRE
ben deeenrolllat i de bona escoL'eminent actor 5:tila celebra avui,
ta. En les päeines de Schumana
divendres, a la nit, la sera "Serata haurfern desitjat una exprese:')
més intima, una versió menys
d'Onoce", representant la tragedia de
superficial del que contenen
l'insigne dramaturg Sudermnn "Plena
realitGrano
aquells petits grans poemest
Ira Pie:ra", en la qual
pera en el "Crepusele a la vora
za ura tasca admirable per tots condel mar" i la "Dones d'ossos",
reptes.
Demä passat, diumenge, pren comiat de Bartok. i en el "Capricio"
esmerilan de Dohnanyi, el piaa
l'artista inimitable, smb Vcstrena del
drama en tres ames "Ridi, Pagac- nieta es manifestä de falsa eacel-lent i es feu aplaudir arnb incio", de Fausto Martini.
sistencia. Fora de programa
Tets els que vulguin fruir les belleses de l'art dramàtic acudiran a donar executä `Lotus land", del come
comiat dignament a Giovanni Gramo positor :metes Gyril Seott.
Es d'enriele al senyor Baraal Teatro Barcelona ,
nyi que fes figurar en el pro.
ELDORADO
grama obres noves, ben interesa
El comiat de Pilar Alonso serl
solemne.—La gentil artista per la
qual el rostro públic sent vencraciO
caSis eiectuant els dances dies de la
seva brillant actuació, que aeaba di-

La Pi 1.7.1' Alonso vel demostrar el
seu agraiment al piiblic gua tan deferent ha estat envers ella, destinant la nit del sea corniat a mitigar
la pena d'una desgraciats, els pobres
escroiulcsos asilats a Sant Joan de
Déu, i a tal objecte els dentina cls
productos de la fundó.
La Pilar Alonso, amb el concurs
de l'empresa, que ha accedit molt
gustosa a l'elogiable desig de l'estrelh, ha obtingut la coRa'ooració
de l'eminent bariton Sagi-Barba, cl
cual vindrà expresament de Madrid
per tal de complaure el públic barratone i cantará el més selecte del
scu repertori inacabable.
Tarnhe prendri part en el festival
la celebrada cobla "Barcelona".
PRINCIPAL PALACE
L'empresa de la revista "Dic a
Bree" que hacia d'estrenar-se al Principal Palace, dimecres passat, després
dels primera mornents d'estupor i aturdiment ocasionat pel sinistre, ha decidit encarregar a tole els artistes, escenògrafs, sastres, maquinistes, etcétera, que reprenguin ilurs treballa per
tal que el mes aviat possible sigui una
realitat davant del peblic cl grandiós
espectacle que no pegué estrenar-se a
causa de l'incendi que destrui tot el
material.
Per tal de poder retenir a Barcelena les nombroses artistes cstrangeres
que l'empresa baria contaactat, ha estat autoritzada l'obertura del Cabaret

del Principal Palero en actuaran
que s'estrán • Bric e 13rac".
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sants tales elles.
L'auditori sorti ben cometa;

gut d'aquesta e p seie que obtins
gue el mes gran exile

'

1101i11,3 RELIGIOSES,
°enmanta loores: Eeglesia de
les GG. de Nostra dona de l'Esperanea. llores d'expoeicia: De
dos quarts da no.0 del malf a
dos quarts de set de la tarda.
—Cort de Maria; Avui es fa
la visita a Nostra Dona de la
Miseriebrdia, a la seva esbleele o a la de l'Alegria o a 13
Catedral.
—Comunid reparadora: P31,4
s'Ulula de la Concepció.
EXERCICIS r.sinn. yruALs PER
A JOVES
"La Congregacid de Marte
Immaculada i Sant Joan flaplita de La Salte, crida i convide. tole els joves a prendre
part en la tanda d'Exercicis Esnirituals que, com de costos,
ha oreanitzat enguan y, sota 13
direcció del Rd. P . Antoni M. de
Barcelona. O. it. C. a la capea
ll Ial Collegi Camtal (davant
da l'Orfeó Catea).
Comentaran el dia 31 da
mare i acabaran el dia 8 d'abril
ami) alisen de Comunió general,
a les vuit del mate
L'ordre general dele celes sea
eis: .51 matt. a dos quarts de
van
vuit . Missa i lectura, i a 125
conferencia. Vespre, a dos
quarts de vuit, Sant Rosari; a
tres quarts de vuit meditad a, 1.
a les tata conferbeeja."

-

tia en una hetera de »mies de

OLOT

momea Llorase Riber, Regido pel
propi autor i un recital de anona
per Na Coloma Casal*, aconmanya-

Desgracia :-: El temp. Idereat

M carrer de Sant Rafel un ciclista atropelle un nen, causant-li una
jeeida al cap i contusiona diverses.
- Aquests darrers dies el tempa
la estat molt variable; hem tingut
watt i pluja. La temperatura es, amb
tot, primaveral.
- El mercat setmanal de dilluns
es veié molt concorregut, realitzantse moltes operaeions en tota mena
d'articles a preus regulare. Els ous
continuen en babea.
Duran' l'esmentat merc.« la guàrdia civil obligä a que les petates,
que venien cotitzant-se entre 50 i
6o pessetes, fossin venudes a 36, o
sigui a 3 0 els cent quilos.
- Dimarts l'Ajuntament celebra sessió ordinäria de primera con-
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Vescollida concurrencia que einplenava el local en aortI molt satisfeta.

TERRASSA
Conferencia

l'Odisaes d'Homer, a arree d'En
Manían Sola, explicant detalle referents a la vida d'Homer, i exposa rt amb y :an claredat alguns passatges de l'obra. Fou molt aplaudit
per la nombrosa concurrencia que
• iplia el local.
- Entre les subvencions del tninisteri del Treball per a cases baratea figura una a favor del Sindicat
Emissor de Catalunya. S. A., d'aquesta ciutat.
- Diumenge va celebrar-se al
cinema Catalunya l'acte mutualista

TARRAGONA.
Servei non
Ridroavi6 al port
Altres noticies
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za al nostre port llidroavió "Machi", pilotat pels senyors Orte i
vingut des de Castelló.
Els esmentats pilota catan decmant una "tournée" oer Espan a i

y

Catalunya.
Romandran a la nostra ciutat al
a s dies, durant els quals realit--i
raran volades admetent passatgers.
El temps de durada de cada un dels
eols durarà den minuts.
- Ha estat aquí el professor
d'Història de la laniversitat de Roma senyor Ettore Pais, acompanyat
del professor de l'Institut d'Estudis Catalans, doctor Pere Bosch,
dels catedràtics de la Universitat
de Barcelona En Joaquim Baleas
i N'Antoni Latorre.
- Han estat en aquesta ciutat
a gran dramaturg N'Ignasi Iglesias
i rescenègrai Roquerol.
Convidats pel gerent de la
ocietat concessionäria del servei de
cere;a pública i d'extracció de le..
trines, les autoritats i periodistes dimarts van ésser al lloc conegut per
'Era del Dcurna", situat vora la caró, on seran conretera de Castell
c.ntrats els dos serveis higiénica.
Dimarts contendiren de nou
els equips futbolística Gimnästic, de
Valencia, i Giennestic, de Tarragona, guanya. " el partit el primer,
per 4 gols a
L'encontre resultó interessant, ,.avent-se vist molt concorregut d ah-ornato al futbol el mzsnit'c camp
del canü de l'Angel.
VALLS

Noticies diverses
Lora ja diguérem en una crónica anterior, el dia de Sant Josep
cantó, per primera vegada en púl'He, la secció de noies del cor "Aroma Vallense".

SCOanct

ssi.5
nys
11.0n

nei:
t'or a
os",
dio"
exi inarna
om-t
ara-.
prore5.4

- En la sessió municipal de la
s e mana passada l'Ajuntament acsentó la renúncia del córrec de se:retari a En Francesc d'A. Colom.
Ensems Ii assenyaló la pensió de 175
aessetes mensuals.
Ben mirat, l'anterior acord es legalment nul, per haver-se pres sense dictamen de Cornissió i no
figurar aquest assumpte en l'ordre
del dia.
Com que avui ja ten= nou Ajuntament, no cal mirar prim tocant a
la darrera obra de l'anterior.
- Diumenge passat celebró Junta general reglamentiria l'entitat
"Mútua dt 1 ropietaria".
- Diumenge a la tarda el reverend Joan Marià i Collet donó la
segona conferencia litúrgica "Indumentäria sagrada" al saló d'actes
del Conegi de Sant Gabriel.
El mateix dia a 1' Aroma Vallense" el mestre senyor Josep Sabaté

a de
ITs
: Da parlà de la "Conveniència del nositt a tre perfeccionament; consideracions
aedag,ógiques per ésser millors".
da.
A la mateixa entitat diumenge que
35 fa
l'arquitecte renyor Cesar Martile la
sb1‘5-4 nell dissertarà sobre la "Necessitat
a la d'una escota dc formació professional a Valls".
Tumbé per al dia 30 el Patronat
Par-4
de la Biblioteca Popular anuncia
PEB. una conferencia del compatolei En
Francesc Blasi i Vallespinosa sobre
l'interessant tema: "La Passió a
Ifa rla Oberammergan".
13a.24
- Al carrcter Doménec Guasch
cona
Batalla, que traginava material de
sndre onstrucció, en ésser ciavant de la
s Es- masia de "Tirano" se li esveri fastum,
passam-li el ca pe! daite. la
ent Sohn la +ranura d'una costeM. de a:1 i altres irr; ortants I. ¡lona.
cape-'
- L'Agrupació Sardanista ha eleavant a la següent Junta Directiva: Octavi Nadal, president; Francesc
de Bordas, comptador; Eugeni Citar,
'abril ecretari, i Joan Lluis, Laurel Catane cal,
Ramon Flaviä, vocals.

.

CANET DE MAR
Actea cultural.

-„

la serie d'actes culturals que
neta celebrant-se continuauient a
Estola d'Inddstries podent afee>
el selebrat &mente, au gemir
A

Acta mutualista
Vida

A l'estatge del Grup Esperantista
Human tingué üoe diumenge psisal l'anunciada conferencia sobre

el riu Fluvià en la carretera de Gilona a la nostra ciutat.

el

En Meted( Bosch; vice-president,
En Nicolau Clemente; secretad,
Era Josep Dad»; tresorer, Eis Joan
Ramon; comptador, En Josep Rota, i vocals; En Lluís Vilalta, En
Jaume Planas 1 En Ramon Bus,
niel.
VALENCIA
Sant Josep 1-: En honor de BenMace :-: Visita a Artana

da al piano per En Tomas Joven

covatöria corresponent a la semana. Foren aprovats eh diversos assumptes que hi havia al despatx
oficial, els vals eren de pur trämit.
- Han estat anunciades les sub
basteo per a la construcció dels
ponte de Besalú i Sant Cosme sobre

au

idlehmaMde Mides
Me assajmi>tm pm el Ola di Pulpa preettatalla", -de l'Apeles
hkehle, 1 tum legaba L1 famllla
Grill", de Lamben Patalee, qns
prometen obtenir un bit.
-- El F. C. Berga ha renovat la
uva Junta, usan elegita: preeident,

electiva
lletrit mayor
-MES, DELFERROVIARI
Madrid, 27-Ammet tomen ha osa.
EL GENERAL PitIMO . In RIVERA HA DF? QUE LA NOVA LLEI DE RE.
la leva reunid miasma tarda.
HAVIA ESTAT APROVADA, PERO QUE ENCARA NO S'HA- fintar
S'ha aprovat la base adema, que ver
posa la delega:id de l'Es" per /a -371A SOTAIES A LA SIGNATURA REGIA
quel es crearan, coca anexes al Coa;
mil, un Comité de taríasi, tia ala*.

arrAmserT

fr

Sant Josep ha esdevingut un motiu d'alegria i de literatura i art
popular*. Els dos dies que de conauetud se li consagren, estan plena
de Penar i venir joiós de la gent
i marquen l'aparició de manifestacions d'enginy adiada, entre elles
algunes remarcables, i la publicació
de periòdics i llibrets de falles.
El nombre de falles palesa ben
"clarament el tarannä alegre del nostre poble. Cada barri tenia la seva
falla i de vegades, des d'una falla
se n'albirava una altra no gens dis-

•nnn•n

••n

PER CONPIRENCTES PARTICULARS SITA SABUT QUE ELS ESPANYOLS
.PRESONERS D'ABD-EL-BRIM, ESTAN BE

d'estructuració de les Eta:.1 un alai
de modificaci6 del material ferroviari.

EL SENYOR CALVO SOTELO HA MANIFESTAT QUE TANMATEIX EL PRIMER D'ABRIL COMENÇARA A REGIR, LA NOVA LLEI D'ADMINISTBACIO
LOCAL, EXCEPTE EN TOT EL QUE ES REFEREIX A ELECCIONe

Un document de la Cambra
de Comerç de Madrid sobre
la depreciació de la moneda
Madrid, 27. - La Cambra

LA FKINA DEL DIRECTOR!
Madrid, 27.-Més tard de lea
cinc ha arribat a la Presiden.,
cia el general Primo de Rivera,
dient que avaneava l'hora de la
reunió del Directori porqué des
d'avui es proposava estudiar
els pressupostos deis distinta
departaments per poder aprovar un o dos diaris, segons la

de totes les dades relatives a contraetes celebrats per les companyies que
solliciti el ConselL"
Queda suprimit el que es refereix
• les sancions.
Sembla que el president del Consell Superior de Ferrocarrils iba dirigit al Govern sollicitant la pròr-

roga del termini conceda per emetre informe. El Directori ha respost
que calla que en el serme de vint
dies hagi acabat l'estudi i redacció
d'esmenee de la delegació del ri
moni ferroviari nacional.
EL MONUMENT A CERVANTES

lbtle, Han quedat empataba a
quatre gola.
FELICITACIO
Madrid, a7.-A la Presidencia han

facilitat la segiient felicitació:
"L'excellentissim senyor general president del Directori Militar m'ha expressat la sera felicitació per testat
de l'Academia, felicitant-me pee /a bdIlant destilada realitzada al set( davant, felicitaci6 que em complace a
trametre al professorat i alumnes, ja
que a la .perseverant labor dels primers i a la disciplina dels segons es
deu prIncipalment el prestigi d'aquest
Centre."

Oficial del Camero de Madrid
ha presentat un document
Directori que diu que la sanacid de la pe.sseta ea el merc.«

internacional preocupa al Go,

vern, i bona prova d'aixtn stin
les recents restriccions impoa
sedes a la Borsa i ala Banca,
restringint l'adquisic ó de di.
ner estranger.
Pecó la intenció del Govern
no mis i la moneda espanyola
posada en l'estimació universal
més que abans de dictar-se les
limitacions. Creta quo da Un
deure advertir-ho.
Quan s'ha de comprar la moneda estrangera 1 no s'ha de
liendre la nacional en igual
quantia, el desequilibri entro
l'oferta i la demanda fa que
l'estimació veril en profit del
que es necessita i en descredit
de l'innecessari.
Es aura la manera de posar
en han lloc la pesseta: col.loca-4
cid del diner en inereaderies
que s'experien, en visiteo que.
es faeln a Espanya. amb estalvis, en la confiança que el país'
inspiri.
Dl Govern no he ha fet. ni
tan sols ha consultat les Carn-.
bres de Comere ni e! Consell
Superior 'Sanear). El Govern ha
suorimit lea operad:0ns a termini de moneda estrangera
ha limitacid de, les que es fan
al comptat, la qual cosa és
greu error, perqué ((DE el que ex
fa es manquen lee portes dt la
Borsa eepanyola.

i

importäncin dels ministeris.
LA REUNID DEL DIRECTORI
Madrid, 27.-La reunid del
organitzat pel &alai Local de la
Directori s'ha acabat a un quart
Quinta de Salut "L'Alianza", veientde
nou. Ha donat la referéncia
se molt concorregut.
el tinent coronel Rico, avui.
Hi assistiren representacions de
Madrid, 27.-S'han acabat els
La reunid s'ha dedicat a exa- fonaments de la plataforma da_
totes les societata de Terrassa, esLa implantad() del projecte
la
prórroga
deis
pressuminar
sent presidit l'acte pel senyor Piemunt la qual s'erigirä el monupostos
que
provisionalment
han
l'alcalde,
de reforma local
ra, en representació de
ment a Cervantes, a la Plaga
de regir fins a primer de juny, d'Espama. Aviat es començara
el senyor Salvatella, en represenMadrid,
27. - El senyor Cali s'han estudia!, en liares genemonurnent, projecte de I essació de l'Ajuntament.
Sol , a la Presidencia, ha
rals les normes dels pressu- cultor Caullout Velera i dels vo
Amb un pregon silenci foren esdit als periodistes que no s'apostes definitius. Ha quedat arquiteetes Muguruza i Martí,. jornava la implentació del procoltats tots els parlaments, essent
:.provada la prórroga per tres 1 nez Zapatero.
molt ben acollida la projecció d'una
jecte de reforma local, el qual,
n'esos dels pressupostos de tots
ELS CECS ESPANYOLS
com s'anunciä, comenearà a repellicula, demostrada) gräfica de tot
de
els
els
departaments,
tret
gir el primer (1 2.bril.en tot allb
el que verbalment s'havia exposat.
Madrid, 27.-S'ha publicat
Presidencia,
Marina
1
Gracia
i
Tant a Sabadell com a Terreglament pe/ qua/ s'ha de re-4 que no afece per a res arnb el
Justicia.
S'han
introduït
dismi.
rassa prossegueixen amb molla acgir l'Assemblea Nacional de que es relaciona amb les aleenucions en les despeses,
tivitat els treballs _me realitzen els
Cecs amb els temes que s'han Mons.
presentat
a
concursos.
No
val
a
tot
Rin,
El senyor Calvo ote/o ha co-,
sots-comités de la Penya
El despatx amb el rel d'estudiar per constituir una.
creure que tots aquests llibrets memeneat a estudiar l'Estalut del
el qual fa preveure que la gran releen respecte. Per() saín una pro- LA LLEI DE RECLUTAMENT Federació dels Cecs Espanyols
nou règim provincial.
president del Di- i per coneixer llurs necessitats
cursa de voiturettes se celebran va.
'Madrid, 27.-El
i manera de protegir-los.
en el circuit Sr.bac e Terrassa, MaTambé Atan publicat diversos rectori ha despatxat amb el Tel.
Els presoners d'Abd-el-Krim
tadepera.
En sortir del patata eta achaca- HOIIENATGE AL 'VESCOMTE
periódica, "Pensat i Fet", "El FaMelilla, 27. - Per confidenEs probA:s que d'ara:1 a pees dies Itero", "Lea Falles", etc. Les tira- tes li han preguntat al general PriDE EZA
eles, se sap que els espanyols
es giri una visita oficial a l'esmen- des d'alguns periòdics d'aquests mo de Rivera si havia estat signaMadrid, 27.-Com a gratitud presoners d'Abd-el-Krim estar.
tat circuit, per concretar les minoa la generositat de l'ex-minis- 134.
semblen fantàstiques. 1 s'exhaurei- da la nova hei de reclutament.
res que chi haguessin de fer.
tre de la Guerra, vescorntes de
el
President-.
xen.
respost
-No-ha
- Es troba malea de gravetat
Eza, que instituí dos prernis
Una confsréncia
- El dia de Sant Josep l'Ajun- Anit pasa aqueixa a mana del
En Pan Aymerich i Bagolini, redac- tament complImentä l'acord nome- sots -secretari de Guerra, perqub es per a les més bones obres miMarceli Domingo
d'En
litare escrites amb motiu de
tor de "El Día", havent-se-11 adminant till predilecta de Valencia a
facha algunes còpies.
27. - Al teatre Principal
Burgos,
a
J'escriptor
nistrat els Sants Sagraments.
Phomenaige
l'artista En Josep Benlliure.
La hei está aprovada, ttkara que ter Yillamartin, la Junta orga- de Burgos ha donat una conferencia,
Diumenge tingué lloc la visi- no signada.
En Mareen Domingo.
GIRONA
nitzadora de l'homenatge
ta de la "Joveutut Valemcianista" al
VISITES AL PRESIDENT
Presentó a/ conferenciant rqdvocatt
obsequiat el vescomte di Eza
La Diputació c c Exposici6 clansu- poble d'Artana, amb el fi de pre27.-Al ministesi de la amb un banquet al Centre de
Madrid,
senyor Montero.
sentar una instància a l'Ajuntament
rada :-: Concurs per a la COaftna
En Marceli Domingo, tractant del
Guerra ha despatxat el President S'Exereit i de l'Armada.
cha d'escoles a Blanes :-: Una capo- demanant que es doni a un carrer amb el vocal del Directori general
A l'acte hi assistiren el se. Parlament, digué que actualment el
i Martí.
Vicens
Tomas
el
nom
de
Altres noticies
i amb els sots-se- nyor Francos Rodriguez, els gesida, de mobles
sistema rannärquic a Euroaa nnmes es
DE MADRID
Formaven part de la Comissió els Gómez Jordana
nerals Aguilera, Madariaga i desenrotlla sense violénc:es en aquells
La Diputació ha estas convocada senyors Bandería Franco, Piccue- cretaris de Foment i Etat.
El marques d'Estella ha rebut Feij6 i nombrosos capa i ofi.. paisos que des de fa temas han donat MES DE LES INUNDACIONS
per al dia primer (l'abril, per tal de ta, Arambul i Martínez Ferrando,
dlrentor de Se- dala.
D'ARANJUEZ
al Parlament la seva máxima autoritractar del pressupost de lea4-33
aquest en representació del diari despees la visita del
- Ha estat clausurada a l'Ate- La Correspondencia de Valencia", guretat. Després foren felicitats els tat, por exemple, Anglaterra i Francatarda
ha
rebut
una
coautors
de
lee
obres
premiades,
Aquesta
Aranjuez (rebut a les 2,50 de la
AMI on el Parlament ha estat una
lira de Girona l'exposició del Oh en el qual collabor3 el malaurat esmissi6 del Consell de Sindicata Fe- que san el coronel d'infanteria
nació, en perdre el prestigi-s'han pro- matinada).-Estan talladas les cartor senyor G. Capdevila, qua ha tic- criptor.
Gómez,
el
Garcia
Joan
senyor
que
no
va
poder
assistir
a
duit corsn!sions que nornes resuenen reteres de Madrid a Cádiz; de Colgut un rcmarcab:e
Remeteren llur adhesió els se- tnenins,
comandant d'Estat Major So- al fi del sentit de l'autoritat.
menar a Oreja; de Chinchada a Aran- L'Ajuntamat ne Blanes anun- nyors Ferrandis Luna, Espinosa, la visita anunciada ahir. del Diree- nyer Josep huela Goyena, i el
president
el
vespre,
Al
El felxisme, per exemple, nornes és juez, i la de Aranjuez a Cuenca, aixi
cia concurs per construir un edifici Villela i d'altres, i l'Acitlémia Vael
colme
de
Volpi
capitä
d'infanteria
senyor
Sena
tor
isoparà
amb
un
bromeen
produ:t
en
constituir
l'audestinat a Escoles de primera cnse- lencianista. Es lema constar tambe
com el tren de Castillejos. El noble
1 cundí Ferrat.
no a tenir autoritat d'Algcdor cató isolat.
i l'ambaixador d'Itàlia.
nyanga, segons prejeck de l'arqui- diversea adliesions d'entitats i parEls corneaseis dedicaren un tcritzt del rd i
Parlament.
El
tecte senyor Francesc Folgucra.
Aranjuez presenta un aspecte deticulars de Catalunya.
Demanant l'induit - menú al vesconde de Eza amb elL'interea universal que desperten les solador.
tipus que serveix de baso al concurs
Han desaparegut jardins. El
Finida la visita a l'Ajuntament,
les signaturas da lote.
de "El Poeta"
és de 72,030'25 pessetes.
veinat está al carrer. L'agua puja
portaren flore a/ cementiri.
e'eccions com les d'Anglaterra i Fina- Al saló-exposició dels senyors
tres metres. Hi ha cases destrnides.
A la tornada foren afectuosament
ça priven el valor que el Parlament
Osca, 27.-Molts professors, adCONTRA LA PORNOGRAFIA
Maga/di ha estar exposat un suma- acomiadats pels valencianistes d'Ar- eocate, periodistas i obrers han sigMadrid, 27.-La Lliga contra la ha tingut i el respecte que li professen La població es triaba a les fosques.
tuós joc de dormitori, esta Unís
tana i dz Betxí i gran nombre da - nat un document dirigit al presi- pública immoralitat, que des de fa
El pont arnenan ruina. Les signes
els nobles que s'aixennen al davant
XVI, constrult als tallen de Yarti- mies i admiradora de l'infortunat dent del Directori sollicitant l'indult alguns mesos es troba oficialment pniaosrt sre arnb el valor de nobles exem- arrosseguen malles i objectes. La
(ex ebenista d'aquesta cintas senyor Vicens Tomas i Martí.
major part dels vetos no han pogut
d'Acher (a) "El Poeta".
constituida a Madrid, ha dirigit una
Baptista Jovet. Els moldes que el
Una vegada pres l'acord i aconMadrid, 27.-Segons ens comu- entusiasta felicitació a l'alcalde de
Al matche temps que hi ha eleccions salvar les seves coses.
componen, projeetats i realitzats and>
seguida l'autorització netassória, es nica el nostre company el periodis- Barcelona per les sexes eficaces dis- a Anglaterra i a Franca n'hi ha a
depurat bon gust, han estat molt
fan un altre viatge per descobrir ta barceloní Eduard Sanjuan,
Itália. D'aquestes últimos no en parla
posicions contra la pornografia, prinadmirats pel
la lápida.
duli de Joan Baptista Acher El cipalment per l'acord de tancar els ningú, perque a Itälia es on el ParBADALONA - La Comissió provincial es rePoeta" aviat sera un fet.
quioscos on s'exhibeixin i venguin lament ha perdut Ce tal manera el
unirá els dies 31 d'aquest mes 1 priDe tot arrea, especialment de impresos obscens.
Orfeó Badaloní
sea concepte que avui ja ni es compte EL LECTOR DIU...
mer d'abril.
dintre da la política europea.
EL TAJO
Mossèn Francesc Balclelló dona- Barcelona, telegrafien al Directori
els
AunHan
estat
destituits
Anglaterra i França constituiran
Madrid, 27.-Segons un telegrama,
r?! en aquella entitat aval, a les ncti sallicitant l'indult de "El Poeta".
SR. POMPEU FaiSfaaf
tements de Sant Andreu del Terri,
El senyor Sanjuan continua les se- el riu Tajo creix considerablement. Pirlantenis veritables; Itälia constituide la nit una conferencia, el tema
Sant Daniel i Santa Etnè la de
Vea gestiono.
ni un Parlament ficelás; un organisme
En fa conversa filológica inserida
Eu molts 'loes ha sobreeixit,
qual es: "Les nostres cande
la
Ter.
Dentó, a dos quarts de tres, es re- inundant hortes. Prop de Colmenar que serveixi per posar mna disfressa a a LA PUBLICITAT d'avui, cona.
eons de mar". La vàlua musical del
- Ha mort a Paternas el notari conferenciant, així cona llur campe' tina la Junta directiva del Casal CaConstituid).
tatern que aconselleu Vds del mot
Chinchón és imponent. Slan pres
de la dita va senyor Marlan Clan- tkncia en les cançons poptdars, fan taló de Madrid, acudint després al precaucions. Per ara no esté noticia
Fin molt aplaudit.
"llustri" com equivalencia de l'esxct.
panyol "lentejuela".
ministeri de la Guerra a fi de soli- que hagi causat cap desgrócia perc/ dit arte ser3. ¡orca
que
prometre
Inundacicns a Aranjuez
Diumenge tindrä lloc a I
Arnb tota franqueas ens perneeen
el
qua!,
illustrant- citar directement del general Primo de
interessant,
social.
tadi d'aquesta chitan un nartit ele
Aranjuez, 27. - Tota la pie- tem indicar-vos que el vostre pa.
Rivera l'indult.
prendran part les tres secciona
DELEGATS
les,
futbol entre l'Euro, de Matare, la
na da la comarca estó inundada ter no el compaetim, cotas tameme
Aquesta tarda, a les sis, Ita atan
GOVERN ATIU
do FOrleó, sota la direcció del sen
de Girona.
U,
a la Presidencia una Comissió,
mestre, senyor Botey, i els solistes
Madrid, 27. El Dient Ofi- i l'aigua que segueix pujant ar- que havíem acceptat mai el mol
dc l'entitat senyoretes Mercó Sün- dida pe: senyor Barriobero, per soli- cial del Ministeri de la Guer- riba en alguns llocs a una altu- "anticuela", catalanització que senaVALENCIA
ere hadern trobat massa espanyo.
chez i Josepa Mató, 1 el senyor Da- citar del president del Directori rin- ra publica Reials Ordres nome- ra enorme.
El Tajo s'ha endut bestiar, litzada. No gens menys, no havent.
Inundaol6
clult.
nant delegats governatius
niel Ens.
arbres,
objectes,
etc.
nos estat indicada altra equivalen.,
Vara (Almeria) el cornaniant
ELS FONS PUBLICS
A conseqüència de les pluges,
Per assistir a l'acte caldrà posseir
En nao:tes cases el veinat cia, durant un cert temps rhavieni
Els lons públics se- d'infanteria dan insep Miralles,
Madrid,
el Tdria ha experimenta una invitació rigurosament personal.
terals
s'ha
hagut
d'installar
acceptada; peral, d'ençà que un client
i de Piedrahita (Avila) capigueixen irregulars, cotitzant-se la par.
grossa crescuda.. S'ha inundat
rats i teulades, on han de ro- :lastre de la comarca del Pla de
tä d'intentarla don Ricard Gertida do l'interior a 7146, en babea de
.0 DE GUIXOLS
el Stadiu. S'han adoptat preSMIT
mandre
isolats
completament
Bages va indicar-nos el rnot
cia Ruiz.
den cèntims.
eausdoes.
Altres
Futbol
Incend.
tina", el nostre recel fou esvait i deTarnbé publica una eatenea amenaçats de gres! perill.
EL CONSELL SUPERIOR
noticies
Les
collites
s'han
perdut
tode
carrecs
per
a
les
torcidirem areeptar-lo, bandejant per
relació
FERROVIARI
BERGA
talment.
Diiluns va calar-se ice a la fásempre més el mot anticuela.
Madrid, 27. - El Consell Superior ees de regulare.
Al tontLes pèrdues es calculen en
brica de taps que En Miguel Vila- de Ferro:muna continuó en discussió
DE MARINA
No trobeu que el mot "Iluentina9
Ala
:-;
y
Volta
Catalun
mas de mig milió de pessetes.
serrat
nova Canet té al carrer de Caimó, de la base setena, la qual es refereix
Madrid, 27. - Es promoaen
és preferible al mot "[lamer per vas
tres noves
cantonada al carrer del Sol.
assenyalat? El mot per vós apunDEL MARROG
a lea atribucions del Consell. Des. a Hura immediats càrrecs el
Les pèrdues no són de considera- prés de diverses i 'largues discussions, capita de fragata don Robert
Madrid, 27.- Comunicat on- tat deriva de Nula., menee que
cié, puix el foc fou fàcilment domi- en les quals mostraren parers diver- López Carril, el capita de SOTISS- da) de guerra:
el mot que nosaltres preferim es
nat.
Zona oriental. - Aquest matt solament català.
sos els representants de l'Estat i de ta don Manuel Menelbsil i el ti- A la pelegrinaci6 d'exercijugaren
un eran!) del
Dimarts
També volem aprofitar aguaste
les companyies de ferrocarrils, ea- nent de navili deff Faust Esert- ha estat ferit pels rifenys un
tants a la sagrada rruntanya hi
Barcelona F. C. i el primer de l'A- provó, redactat en la segiient forma: gas.
tinent del Tere, a la posició de evinentesa per km-vos remarcar un
han coneo.regut Elléa de ano herEsportiu,
guanyant
els
loEs
nomena
el
capith
de
fragateneu
altre matt ens referim a la paraula
"Les .erapreses coneessionäries hau- ta don Manuel 5arcia Diez ro- divendres.
gadans.
cals, per 2 gola a t. Fou un partit
Zona occidental. - Els rl- "mostruari", que adés veiercm a LA
Diumenge, cap al tard, fon
ran de donar coneixement al Consell
eanoner
"Laya":
•
del
gris.
mandant
molt
fenys
han
mort
un
soldat
i
ferit
PUBLICITAT i que nosaltres
presenciada per bona part de veiSuperior de Ferrocarrils de:
Es mamerta cap de/ nevciat un nitre. eta tornar del campa- dificaricm pel de "mostrari", com
Diumenge vinent ens
projectes
i
pressupostos
de
natge l'arribada dels vehicles del
Els
a)
la U. E. Bisbalenca, A Pala- Im obres d'ampliació i minora, aixi primer (informeció) de la pri- ment del Zoco el Arba una pe- a mes just derivatiu (sempre segons
"Moto Club", després del recorre- rä.
mera secara tic l'Eetat Mejor
fru,gall jugaran l'equip d'aquest nont
el nostre modest entendre) de mosgut Girona, Figneras, Desalé, Olot,
de l'adquisició de material com- Central. el melló do fragata don tita columne:
contra el Port-Eou, actual campió cona
tra.
INTENT DE COL.LISIO
pres en cls terminis a l'efecte aproa Manuel Mendivil.
Ripoll i Baga. El comboi Uta nit provincial.
Voleos fer remarcar que no 65
Granada, 27. La ()Meta tesatt. Un cop obtinguda l'oportuna
a Berga, sortint a les cinc del metí
- Una empresa atentanya, eg geASCENSOS MILITARS
nia noticia que un soldat d'arti- gas l'esperit de censura el que ene
de dilluns. Tinguerem el gust de saautoritració, les empreses podran rearent de la qual és En Jocep
Madrid, 27.-En la reunió que el Berta es dedicaba al robatori. guia a fer aquestes observadas., sdludar, amb tal motiu, el nostre dis- lar, ha arrendat la fábrica fladosa, litzar les obres tlins deis limite del/
contritingit amic En Jose Forcada i a
tespectius
pressupostos.
ple
del Consell Suprem de Guerra lins agente ahir el detingueren i nú el ton desig de poder
una
installar-hi
important mas'examina- el soldat es defensh amb el buir amb el nostre modest asion
celebrarà
dcm1
la seva simpàtica muller, Na Carme per
i
Marina
13)
Els
contractes
celebeats
per
lee
cic
tebrits
de
seda.
nufactura
"machete". Diversos soldats fe- a enriquir el postre lèxic; Callara
Busquets, que portaren la davanteempreses que afecten a la consenecia ran les seeüents propostes d'ascens:
L'Ajuntament La denegat el
ren causa comd amb l'artiller, banda, mai no podriera allimmer a
ra del comboi.
comandara senyor Vicens Pérez: cai
explotació
corrent
de
les
Unies,
sempermis
que
havie
dernanat
la
"S.
A.
- S'ha formalitzat ja el protresenyor Juliä Cogolludo; tinents no ocorreguent cap collisid grog qui, ecan vas. tantea ~as eaa
Alumbrado de poblaciones" per ins- pre que el sets Import exeedebd del pitä
veritable miracle. Per fi, el donadea des de les Coima» Pb
tatge de la gentil dernisella Na Cona per zoo de la darse de conservacift aenyors Rafel Fernandes, Copad, per
tallar
una
xarxa
aèria
de
distribució
lagaines; avui que s'ami de
soldat fou detingut.
cepció Vilardell amb el propiciad
i explotació de la Unta, sarn res. Sauce, Julia Llanas, Francesc Ferde
fluid
electric.
lar de coses "iman' volea wat.'
cafè "Mundial", En Dom'inee
EL BANC DE CASTELLA
Gumersind Manso i Merla
:malva
i
la
qüestió
del preu sigui indel
Per
incomplintent
contraetat-id el centre modem va io
Mtimiras, celebrant-se les cocee
Alonso.
•Madrid. 27.-Davant l'autoritat
te la corporació municipal ha res- ferior a 30,000 pessetes.
ra.
primienament
FUTBOL
Les companyies hauran de donas
3„hesonmein 1 imb **
dicial iba presentat denüncia can a
Al Casino Bergede actua, so- cindit el que tenia fet amb En Peceneimment
al
Comen
Superior
de
Madrid,
21.
-Aval
han
Jugat
eonseqüincie
d'haver
demanat
el
Rano
* sammi momee
Carrera
Moré,
sobre
«rendara
ta la enredó mese:vela d'En Rael
Chichis
Karting
de
Praga
1
de Camella que l'autoritzi per stupesej
:nene per quinze maya de la finca tots aquests contrecha din, del ter.
mo. Molo, une meció dnenitiee.
miel tr P l e de la *en atleaeld I Un' 114409416 4e1 Kit*, 1
are mamut&
~tau "La Camus:.
II gua agahla ele eiso
tant.
L'Ajuntament, ja que no is popular per l'origen, ho vol per la seva contribució a aquestes diades.
Bel Carnestoltes rúnica nota de renca fou la cavalcada que organitzaren l'Ajuntament i el Cuele de
Belles Arts, fent cavalcades i falles, no diu res en son favor. El
Cercle estaria bé preocupant-se
d'exposicions i d'altres coses parelles; per a les cavalcades i les falles amb una comissió de disidete ens sembla que n'hi hauria prou.
Quast al caràcter literari de les
festes, sols hern de fer notar el següent: s'han plantat quaranta cinc
falles i, per tant, s'han es-teil alees
tants llibrets, ultra els que s'han
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EL PER QUE DE LA. CLAUSURA DEL SIN-

DICH DE METGES DE CATALUNYA
'

ti Sinelicat de Metges de Caeatunya, per la seva intensa ticemuló en els medie relacionats amb la clase medica, havia arribat a Sesee conegut . per
gran nombre de persones alienes a la professió i fins el gros
cúbito de ciutats i viles, ea diverses ocasione, havia tingut
gement de la seva activitat.
Corn que l'orientació general
'que havien sabut donaren els
seus inietaders i les successives
Junte directives, no tendia a
una agudització de la Iluita
elasses, sine a una millor i mes
justa ordenació de les matea,
predicava constantment ale satis
voluntaris associats, al ceetat
de Iltirs drets trepitjate i fina
desconeguts per elle mateixos,
els seus deures incomplerte i
Jes seves res p onsabilitats immenees:
Creient que una entitat que
bspira a convertir-se en un eleraent d'importància dins l'engranatge social, deu donar a
conèixer públicament a eeva
•finalitat, els satis mitjans i la
seva nitre, va intentar. emnleant
la publIcació d'arficees deetrinals, que havien de 'eure
llum en diaris pollitos i u:depender/1s d'aquesta ciutat, difondre entre el públic el tonelxement de ço que era i a que
aspirava; conveneuts ruin eslen eAs seus eapdavanteone
la necesse.ria simpatia pública s'eet 'ebria mes fermament
quant mes conegurla íos la seeet nctuació 1 el sen prngearna.
La propaganda fracassà "non
nata"; la mionia intenaesuai
la direceld ci2 molts in/rima-te
diaris d'equesta cestat feia rebutjar els primers articles, temerosos d'incórrer en m'en peca d'anti-estevisme Si en les
planea deis sane direris s'hi podin :ileg:r una justificarió
Sindicato mal grat annost reprrsentes la gran maioria deis
mofes de Catalunya.
Abandonat aquest i ntrot de
propaganda, no s'abandonä
can-mime-e de moralització que
en totes direccions s'havia
o - a era un rompany inebt
justareent perseguit a eni es
'defensava, com mes lard era
un altre enmpary rnr dreords.
'n1 que es fria retire l'improcedent d e la sera conducta; tan
aviat s'Irtervenia en un_ .:ntilat medien, el fancionament de
la enal e ransiderava
lar. ca e, es gestionara d'altres
entitats, xpletadorns de la concurrerria medica. la randifiracid de les seres normes injustos.
aiaturalment que nenesta
-obra va deixant al sen pas inbracera particuIars ressentits
cosa a cnnseqüencia es erren
enemics de l'entilat ene va reas
litsant-la. que considerant (i el
sets instint no els enganyava)
al . Sindicat com a promotor de
l'intent de moralitzaei4 111AIea, en el mes turnia s e ntit (le
la paraula, enntra el!, i de relee contra el Collegi sratpes
'de la Provincia de Barralona,
'dirigiren mancommarstament els
trefe. I csixf veiem reunir-s e sala
ed pompds nom da "treeleracien
Sanitaria de Cataluña" a una

cuarentena d'individus, wats

salvant per s ones que volem creare desconeixedores ele
la finalitat de la "Federación",
intrusos en la professió de mrtge; altres que san o han estat
"pantallas" d'amirsts intrusos:
metges que han haput d'.'tssor
advertits pel Collegi per falles
de deontologia prnfassional, i
en la qual entitat s'hi aceepla
a= al nom de F.CICi cooperadar
el elässie curandero cense 1;i01
de can mena, iïieult 1 ernlotador de la incultura dels al_

tres.

en marca la "Federación",
Sisaren, aprofitant-se de l'ancirrnalitat de. les eirrunstencirs,
prorediments sübtils per captar-se interessants simpaties.
començant per nominar unes
presidencia i vire-presidencia
tionorärtes, que recai gueren en
persones d'alta eituacieS Socia!,
les guate, n'estem convençuts,
t'oren stirpreses en la sa y a bona
te. I preparats ls emires de
timbal, !titilearen re p etidas den/lindes, acusant el Sindical de
'coaccione morals i innieriels 1
uns do greus vente peleles
'(essent així que ne ha fet mai
ter> mena de política) que deeldiren a. les entorente, en el
peu desig de fer justicia, a
elausurar el Sindicat i a sumaPiar la ¡Ilustre Junta de govern
del Cotiegi Oficial de Meteos de
Ja Provincia de Barcelona.
La qiiestid estä a mane de la
justicia eaflitar, 1 esperem que
III red s'obrirä pas.
NO en. pargartem red!, sInd
. per rectificar una afirmaJa

en; errenia continguda en mi
enfiele eparegut a "El Diluvio"
melle poca dies despees do la
clausura, signat amb el pseudóolio de "Fra y seerundio". En
l'esmentat anide es deia:
"... Pero lo que ha llenado el
vaso ha sido la decisión del Colegio o Sindicato (as la misma
cosa), de obligar a los medicas
ele dos Dispensarios gratuitos,
como son los de la Cruz Reja,
Patronato de Pompeya, Centro
tic Defensa Social y otros muchos, que realizan una c,bra tan
caritativa como humanitaria, a
cobrar una peseta o dos a cada
enfermo, dinero del que luego
dispondría el Colegio..."
Aixö s absolutament fals;
Secció de Barcelona del Sindical.
de Metges de Catalunya en els
treballs que fein n aconseguir
per ala metges cpse treballen en
Dispensaris públics, una justa
remuncració dels seus serseis,
acceptava a tito! benefie l'aseistencia gratuita als pobres i
cl cobrament d'una per
servei als que fosein assiatits
no sofrissin aquesta condieid;
peseetes que s'administrerion i
repartirien segcns normaa que
establiria a eruta Disnensari el
neu ros farultatin
Creiem bares de tea reee,la
real ificarld per Asser l'alludil
article l'enie treball publicat a
ran de /a clausura del nnstre
Sindical, f pesque aquella afir;nació despertara idees abealutement disconformes amb el
veritable procedir de les organitzacions professionals medisume. existents en aquella data.
Acenit
••n•••nnWnws.

La radiMerania en el
bocí exoftainVc
El loe: czoftidrnic o rnetaltia de racedan-, earecteritrat per l'entement de
val= del tiroides, la prominéneta dels
glebus oculars (exoftaltnia n , raunment
considerable del nombre dele balCC,
cardíaca (tanate:u-di:O i el tremolor
deis das, di irattat achnIment, sevint
«mis exit, per Ee55icns d'exposició del
tiroides a racció dels raigs X. Segons ilcgim, aronsegulda
de cinc Casos.
La causa dele fracessos na és pes
fttil d'esbrinar. En efecte, Is, cas,z
renxima basetlowisme sis l'exc&s
secrerid, de la el:In:hila tiroides i 11
intoxicació general rice en resulta. Horn
l'observa més sovint en d.mes nue en
bornes.
En els casos rebels al tractarnent
reclioter:npir. cal edrartre gua aquesta
liperserreci6 no cocisteis:. o lud rme ens
techan devent d'una hipertròfia tire:diana d'una altra incoa? No és poseible contestar-110 satisfactbriament.
No gens menys, avti disposem d'un
itti • jà de ;trota rime peemet saber si la
radirterdpia recixirén o na. n la prova de Coetsch.
Consistrix cc injertar al subiecte,
inentineut ea cl repòs mes ebsoltd, i
després d'haver comptat i mrsurat Irs
seves pulsacions, un centímetre rAbic
d'adrenalina al milé. Ea ttn basedowii
v,eritahle, el cap de dos mimas el nombre de putsarions i la xifra de la
pressió arterial augrnenten, a l'ensems
nue hern elnerva vertigens, rallidsta
rostre j ll y is, tremolors, suors;
cn ua irrt, una exageració manifcsta
dels scnyals habituals del herí exoititlmte.
Si res d'anormal na as predueix, o
be si cl nombre de pulsacions entuben/a !case ente a ',insertas Lo fui d'una
Lieó sensibla la pressiG arterial, es pot
concluure que wi es traca d'un y etitabla hipertireidismo i ¿tue seria endeLades cl tractament radioter:tric.
da+

Cursets dc perfeccionament a Pa.is
Cura de pedlatrizi.-Tindrit
Ilse a l'hospital de nene u/1 curset de perfeccionament, el qual
explicaran els doctnr Nobecourt
i Levehoullet, ami) la aullabasació dele doctore Itabunneux,
Tisier, Dubem i Bidest.
Inteicaladee n1 curnet fin-

sisen !loe sengles confcriincies
de metges estrangers. Aquestes

catan encarregadee a dos mielgas espanyols i a un metge eatala. Arpiest tui im st' ris el nostse hon ande doctor Casasayas.
El eurset tractarh de temes
d'actualitat. Comenearh el dia
11 d'abril i acabar:1 el 26 del
propi mes. Censtarit da 20 111distribuidos de, la següent
masera: Al asistí, ensenyança
sillines a la anta dele melena,
pel ¿ocien Nobecoure i descree
conferencia. A la tarda, una nitre confeeencia. Ele drets d'ins
cripcid són de 150 franca.
Un coa acabas el curo, os

Iliurarä un "dipleme especial*
als nssistents.
Bu,. de nocions . reeente de
olfatea präctlea aptitudes al
dlagnästle 1 mètodes de labora.
top usuals.-Aque s t curset co.
mcnearä el die 7 d'abril a la
Chulea Medien de
Dieu", sola la direcció del doctor Villaret. Constar(' de 35 lli.
ons.

Es repartirà un resurte de la
Ilieó als assistents.
El cura estarä illustrat amb
projeccions, preparacions microscòpiques i presentació
d'instruments i malalls. Drets
d'inscripcid, 150 Deanes,
Es Iliurarä sto shplorna.
Curs d'exore:Iota precios da
teenioa quirúrgica.-Cemeneare el 31 do mates a cärrec del
doctor Michon, anib el següent
programa (Ginceologia): Tumors brnignes i malignes, Raspat, Colpolomia, Estomatoplästia, Amputacid del coll, Anatomía quirúrgica de la pelvis,
Ilisteropexies i Iligamentopeales, Cirurgia dele anexes, lbstereetomia abdominal.
Preu d'inscripclú: 150 frailes.
Els alumnes faran toles les
operacions indicarles, despres
de la dentostració del prolessor.

Més específics en
catalä
Itera robot sumas dos prospectes més de eengles preparata farmacèutics fets a casa
nostra i els guate ernpren en
tests els seus rnitjans de propaganda aixf corn en l'etiquetatge
la "engua cato:lana. Creiem que
per aquest sol fet es fan creditors de la costra simpatia i la
de tots els metges catalans.
Són els dos següents:

LI Fereurregerra Mulita i el
Xarop Hipefosfits St. Joma.
Nosaltres ens atrevim a demanar a lote els nostres lectose ho tinguin present. Si són
metges per receptar-los i si
són malalts per demanar4os a
Eur metge.
n•••11
asumwarmuome
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la venjança de les bestias
13cgons sembla, s'ha deseobert una nova maldita deguda
a les pelle curtidos do "visn"
i neuestes pells de tan elevat
Ireu que les nostres damas
duce formant "echarpes" o
aladas i que ara estan tant de
moda.
Velen en que, coneisteix: Al
cap d'un cert ternps de dur lee
ti:ir-S pelle comeneä a surtir poi
coll i mentó de la dona tina
crupcid repugnant de phpulcs
que es va estenent cara amunt
fine ala Tol a terapentica i's impote.nt... a no ser que
eempri la cura radical: que
ronsistoix en treure's les pelle
i no posar-se-les nree.
Veurcu, pera, com atolles clames, quasi fotos, (tiran que es
molt pitjor cd remei que la ma/u fi fa.

-

Barreres pica
menhques
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(Continuatij)

reevel completiseirn faciliten
reeeetiment per la 1-librarla HaFlumbla de Cetalunya, número 125, en es faciliten dete:le I es cuecen repidament
toles /ce demandes
Clama nnetess.c:
"Annals uf tropical medicine rund parusitolugy", preu 7
s. 6 ti.
Bartier (E. 31a, "A ls inl roduction to 'rho Study of mental disorders", segona
prou 13 e.
Illair ( y. P.), "Esaentials of
Oral Surgery". preu 32 s.
a lloyle (II. E. G.), "Peaelical
Anaestleatics" (tercera edició),
6 s. O d.
Broohs (II. T.), "Dirgnostic
Methocts (quarta ediciÓ), Pneu,
b s. O d.
Draourell (Ce Je,
n'id )listilegy uf Iba Mouth
ans! Tren)" edició).
yeti 25 S.

"Brote Cleft Lip and Patato",

pum 30 s.
Cabrit (dador lt. C.), "Physiral Diagnosis" (vuitena edició , 25 s.

RECALC1VM
Inedlcac16 panon folea total. Roma.
•llioel• Inundara de l'•nanierne

POLO. 11141Cralliall
(Cuit atraes:se)
sinuutoriu
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Dr. Andreu, Sepala, TaHe 1 Illertl,
Cesa llena, Nimbo% fe le Oree,
Vid« Nena. Salve, Tm*, Me.

Orientació de l'estudiant catalä de
Medicina a París
CENTRES D'INFORMACIO
L'associatIon Polar lo dcvo
des relationa medie
-topemn
Gaita entre la Franco ot lea payo
ailles te organitzat un despatx
d'informacions, installat a la
Faculta!. de Medicina, a la Sala
L'ecaard, on es troben tots els
documente referents a les llores
i objectes dels cursos normals,
dele curso3 de vacances, dele
cursos de perfeecionament, les
ressenycs sobro laboratoris i
sobre les lliçons cliniques donado pels professors de /a l'acultat, metges cirurgians i especialistes dets Hospitals.
El ¿espata ds obert diäríament de 9 a 11 1 de 2 a 5, menys
les festes.
L'esludiant fambe es pot dirigir ni despalx trinformacions
cientifiques de la Universitat
de Paris amb estatge a la Sorbona, on trobarä les informacions sobre reesganització d'estudis i dc /a vida material
social.
Et despatx es obert lote els
dies, de 10 a 12 i de 2 a 4.
Les llefres s'ban de dirigir a
M. Henry Goy, director del despatx.
CENTRES D'ENSENYAMENT
La Facultat de Medicina, a la
plaça de l'Escota de Medicina,
ntím. 12; l'Escoia de Pue.icultura, al carrer de Desnouettes,
1 l'amfiteatre d'anatomia deis
Hospitals, al rarrer de Fer-aMoulin, 17, depenem directament de la Universitat.
El Collegi de Franca, a la
plaça de Marcelin Berthelot, no
desat a de la Universitat, pese es
un centre d'ensenyament
de 131c:tesela, Histologia, Fisiologia i Mrdieina.
L'Institut Pasteur, al carrer
de Distot, 25 i 28, i earrc. de
Falguiere, DG; d'Es-cola denthria
de Paris, al enrrer de Tour
d'Auvergne, 5;4 I'leecola d'Odontoteenia, al carrer de Garanoieso, 5; l'Escota denthria francesa. al boulevard Saint Martiri 20; l'Instile de Psicologia,
n1 carrer de Saint Aude-desArte, 49, 1 l'Escota d'Antropologia, al correr de l'Esenqa
Medicina, 15, són centres 1:nurse d'ensenyament superior.
etleSEUS I BIBLIOTEQUES
A Parle hi ha tel museu Dupuylren, al carrer de l'Escota
da Medicina, 15, amh mes de
10.000 peces d'Anatomia patológica i Seratologia; el museu
Cintile. a la Facultat de Medicina, d'anatornia normal i comparada. i el musca d'Higiene
de la einlat de París, al boulevard de Sebastopol, 57.
Les hiblioteques mes impere
tants són la de la Facultat
Medicina, n'ab mes de 300.0110
vcdurns catalogats per ordre alfabètic, d'autors 1 a disposició
de Iota els estudiante matricubits; la biblioteca de l'Academia de Medicina, al carees de
P,onnpartr, 16, amb 150.00 volums 1 amb 5.000 retrate de
metges; tan sois es perrme, entrar ale membres de l'Academia i las persones autoritzades; la de l'Assistance publique. a l'Avinguda Victoria. 3,
ami) 8.00 0 volúms; ha en l'Escola d'Antropologia; la de l'Escola d'Odontologia; la de l'Escola de Brologia, al carrer de
l'Escota de Medicine, 15, amb
3.1)00 voltims, i amb l'entrada
permcea sede a l a membrcs de
la Socirtat i les persones aut0ritzades.
HOSPITALS DE PARIS
Eis hospitals de Paris eón:
I'llotel-Dieu, a la placa de Parvis-Notre Dame, amb 607 Ilits;
Chospital Cochin, al Fauburg
J. Jaeques, 45, amb 779 Hita;
l'hospital S. Antoine, ah carrer
de Eauhurg S. Antoine, 184,
amb 8e0 Bits; l'hospital Beaugon, al rarer de Fanhourg S.
Honore, 208, amb 610 Hita;
l'hospital Nerlier, ah earrer
:Sesees, 151, amb 475 llits; l'hos
pital Lariboisiere, al carrer
d'Ambrotee-Pare, 2, arel, 1.086
Hit?: l'hospital do la Pille, al
boulevard de l'Hospital, 83, amb
uea Mis; l'honpitei de la Chante. al cerner Jacob, 47, runb 651
llis; l'hospital Tenon, al correr de la Chive, amb 975 Mis:
Laennee, ni carrer de
Sesres, 42, amh 336 Hito; l'hospital Blchat, al boulevard Rey,
amb 196 Hile; l'hospital Brousseis, al marrar Didot, amb 275
Cita; l'hospital Boucicaut, al
cerrer chi la Convention, amb
262 Hita; l'hespitel Vangirard,
al carien Vangirard, 269; l'hospital Olaude-Bernard, a In Porte d'Aubervilliers, amb 307
Bits; l'hospital Saint-Lotits, al
carrer Billat, 60, amb

Illts; l'hospital Breca, al cerrar
Broca, 3, amb 250 Bits; la Malea Tarnier, al carrer d'Aseas,
89, amb 206 Bits (obstetucla);
la clínica Baudelocque, al boulevard de Port-Royal, 123, amb
188 Hits (obstetricia); l'hospital des Enfants- Malades, al carrer de Sevrés, 149, amb 704
Bits; l'hospital des EntenteAesistés, al carrer de DeufertRochereau, 74, amb 802 Nits;
l'hospital Héraid, al carrer del
Danube, 5, amb 238 llits (inUnida) ; l'hospital de la Sopétriere, al boulevard de l'Hospital, 47, amb 3.850 Hita (dones);
l'hospital de Biretre, a4 correr
de Kremlin, 78, amb 3.217 Bits
(bomes); l'hospital Sainte-Ane
ne, n1 correr de Cabanis, 1;
l'hospici de la Rochefoucauld, a
l'Avinguda d'Orieans, 15, amb
247 Hits (vells); l'hospital des
Cenases a Issy-les-Moulincaux,
l'hospital Pasteur, al carrer
de Yangirard, 205.
ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS
La "Sociétó des Amics de
l'Universite de Parle" té per objede afavor. l'actuaci6 de la
Universitat de Parte en tots als
seus aspectos.
La "Association generale des
etudiants de Paris" té per objede facilitar la vida intellectual i material de l'estudiarte
organitza cursos i conferencies,
s'encarrega d'obtenir reduccions
de preus en !libres, teatres, etc.,
fa prestecs ale estudiante, té
secció esportiva, posseeix bi
blioteques especials amb més
de 40.000 volems, i té restaurant. Té el local social. Maieon
des Estudiante, al marren de Bueherie, 13 15. Poden ésser-ne
socis eta estudiante catalans,
pagant 2fs franca anualment.
la "Association cooperative
des etudiants en Medicine" es
un agrupament professional per
defensar els interessos deis estudiante de Medicina, té biblioteca, sales d'estudi, organitza
cursos i conferencies i té muntat un servei d'informació per
ale estudiante nous arribats a
Parle.
Té redificl social al carrer
de Dante, 8.
4. Oussob I ~era

NOTICIAR!

El

iering

Els temps canvien, evidentment. En aquella dies, ja russortadament llunyans, del rei
Jaume II, el curanderisme era
perseguit i rigorosament castigat, segons pot veure's per la
següent traducció d'un document de l'època traduit pel Dr.
Josep M. Roca i publicat sueca
en ele "Anafe de Ciéncies mediques".
Diu el document, l'original
del qual es en Hale:
"Regnava al Reialme d'Aragd
Jaume II el Just, quan En Bartomeu de Magallona se li presenth, exposant-li i p/anyentse d'haver estat víctima d'un
engany.
Tenint clavat al costat dret
un ferro de sageta, el serrahl
redimit anomenat Muea Abenarete, que es feia passar per metge, li promete que mitjançant
una bona remuneració li extrauria el cos estran y , responent de la curació aMb la seva
persona, que posara a meneé
del Rei, podent aquest fer-ne
la seva lliure voluntat.
Clos el tracte, tot seguit el
serrahf feu una incisió al costat malalt del dit Bartomeu, i
amagadament i dissimuladament dele espectadora circumsfants, ficä dintre de la ferida
una punta prismätica de ferro
que a la vista de tothom trague despees. 1 creient ferma-

hiperten-

Contra la
arterial

siú

Multa contra la t'obre tifoidea
a Franca.
El ministre d'Higiene ha dirigit als prefectes una circular
recordant les mesures profilSctiques que s'han de prendre
contra la retire tifoidea. 'asisteis particularment sobre la
desinfecció i la racunació ante.
tff ira.
Per tal que la Huila sigut
metòdica, el ministre ordena
una enquesta sobre les aigües
de les ciutats.
Lluita oontra el °rano.
El 29 del passat gener se celebre a/ Policlinic de Roma, sota la presidtencia del professor
Ghilarducce una assemblea dels
adherits al Centre regional de
la Huila contra el cread, els
guate es proposen iniciar una
croada contra el terrible fingen.
La oolönla marina I alpina per
a nena tuberculosos a Fimo.
S'ha adquirit una vastfssima
porció de terreny pertanyent a
l'arxiduquessa Elisabet d'Aus_
tria, situada entre Filme i Ab_
beta, per tal d'installar-hi un
sanatori per a infants tuberculosos fills de Fiume.
Neorolog la.
A mort, a Lid, el professor
Linossier, als 68 anys d'edat.
Eh fou mal demosträ primerament l'absorció del salicilat de
sosa i el valor de la glucesüna
alimenticia en la cura per la in.
•ullelänela he/Malea,
A Bolonya ha mort el profesa« Usabort Mari,

la pressio

baixe, de 23,5 a 14,3, demude
de sis injeccions. Aquestes produeixen moltes vegades una Intensa reacció febril, i per via
intravenosa fine ceguera momenthnia. Les dosis de sofre
emprades varien de 2 a 8 centfgrams.
Acuestes constatactons eón
ben interessants i cal que suscitin nores recerques.
Descobriment del parhält de la
räbla.
Diuen de Parte que el doctor
Manueliane, assistent del servei del professor Roux a linstitut Pasteur, ajudat pol docor Viala, acaba de descobrir el
microbi capcie de produir
rabia. L'han batejat amb
nom de "eneefalitozoon rabiae".
EI professor serbl Soubbotitch,
ha morí..
La "Presse Medicale" dei 30
de gener ens fa saber la mote
d'aquest borne de etinria serbi,
professor de clínica quirúrgica
a la Universitat do Belgrad, de
la qual fou un deis fundadors.
Foil tan/be l'iniciador deis
Congressos dii Cirurgia Sor-bits,
i les acres obres - trariant especialment de cirurgia abdomi_
nal i de cirurgia de guerra són molt conegudes i cementadas a França, Anglater aa i Estafe Units.
&non Conards Eepanyol d'Hl*elogia alädlca.
Del 15 al 20 de mere tindrh
lloc a

Madrid el

segon

latent el malalt que aquell

era el de la sageta que te
clavat al costat, remunerä
gudament al serrahi.
Però després s'adonä que
fragment de la sageta roma
tant, que li fou tret per alt
cirurgians. L'avena l'engan
reclamä al Rei perque el se:
naht falsari l'indemnitzes de
danys 1 perjudicis soferts i
la quantitat de izabais p
gada. El Rei accedeix al prec
seu stibdit i, cas d'ésser vert
eo per ell declarat, mana que
serrahf sia obligat a donar i
mediatament a Bartomeu
gallona 300 sous reials :e V
leneia per danys 1 perjudicis,
si no els vol o no els pot d
nar, eia immediatament emp
sonat i engrillonat, i el q
guanyi treballant, deduida
¿espesa que ell fui per me
jar, serveixi per satisfer di
300 sous, fins que sien compl
tament pagats."
Cona es pot veure, el rei Ta
inc picara fort. Llhstima qu
avui dia, que el curanderisnu
es una cosa tant "corrent"
tolerada, no tioguem un home
corn ell. Se'ns dirit potser quet

els lampe han canviat i que la
civilitzaciels del segle XX co es
la meterse d'aleshores. Evident,
evident. (Nosaltres, des de fe
uns quants mesos, tot ho tro.,
/sera evident.)
Aigees de diuresi a Espany
(Doccors Bobo i Botella.)
Anàlisi espectrogrälic del.
manantial. espanyols. (Doctug
Llord.)

A la Mista de remeis que
s'han assajat i recomanat per
combatre la hipertensió arterial i l'arterio-esclerosi que
acaba per produir, cal afegirrili un altre. El doctor Ruszuiak, a Alemanya, emprant injeccions de sofre corlo:dar en
en malalts de reurnatisme articular crònic, ha observat que,
accessòriament, aquestes injeccions produien una davallada
molt marcada de la pressió arterial, cuan era molt elevadaEn un cas d'arterio-eselorosi
pass& de 19 a 14.2, després de
dues injeccions; els vertIgens i
les sensacions de candor desaparegueren En un altre cas
amb lesions recale,

Pilaste sanItlue Italiana a l'Afganistan.
El pasen gener sorti cap a
13ombai-Kabul la primera missió sanithria italiana organitzada pel professor Y. Nicoletti. La
missió estä composta per la
metges. El cap de la missió es
el professor Roguoli.
Van proveits de tots ele instrumente necessaris, aparells,
inedicamente, eneros, etc.
Curaet de Fisloteräpia.
Un curs de ruit Ilisons serh
donat pels senyors Livet i Van
Liis sobre els principie i ele
rnetndes de l'ultra-violeta en
medicina.
El curs començarà el 3 d'abril.
Les condicions 1 ressenyamente complementaria seran
donats per l'Institut de Fhysioterapie, carrer do Miromesnil,
63. Parle.

en loes de Jume ol

Con-

gres d'Hidrologia Medica. El
seu objecte ser& fomentar entre
els hidrelegs espanyols da PStudis sobre hidrologia medica
en general.
Els treballs hacinan d'estar
en poder de la ComissiS organitzadora per tot el dia priasen de mare. LP3 netos de les
SPRSiMIS es publicaran en
'libre. junt amh ele treballa qua
per llur mèrit mereix!n misser
publicate, a j'uf d'un Comite
nomenat amb aquest
Les ndhertions n1 Congrés,
alii com les romunierulnna,
hauran d'adreear:se al secretar'. doctor narria Vinvale. marren de Jordan, 1, Madrid.
La quota de rongraseista (25
pessetes) ee lliurarh ni Irrite,rer, doctor Enric Boa, rarrer
la Llibertat, te. Madrid.
Els temes oficials del Congree, seran:
Acete nntienefileetirn de les
nigfIret minero-merlieinel. (Poacial, doctor G. Vinyalse
Tractament de la diabetls
sacarina per les aIgües mineromedirinals aspan:roles. :(Doct,
toro Pintos 1 Aguilar.)) -

Acció de les aigües alcalines
sobre la concentuació moleta.
lar del suc gästric. (Doctor Val

Roda.)
Reacciona termoelectriques,
(Doctor Pinillo.)
Tractament crenoclimätIc ce
la bronquitis crónica. (Doctor
alanzaneque.)
El perímetre de defensa dels
hainearis. (Doctor Salaz de los

'terreros.)

Intervencions rojoventvoloa.
(Del "Deut Zelt", f. Chim:
En un interessant treball ea
el qual exposa amb tota sinces
ritat els mals resultats, Hanps
benreisser explica que ha pm:.
ticat rint, regados l'empelt de
substancia testicular, pres
maleas als quals calgué exir par l'epididirn. El resultat fas
nut set vegades. Un sol cas dona resultat. Es tractava d'un
subjecte castrat per ferida de
guerra, que presentara depure.
cid mental i debilitat general.
Haubenreisser creu que únis
cament en aquests casos ha
d'intentar-se l'empelt amb pros
habilitats
Eta usos de l'escila.

(Del "Die Therapie der
genwart"):
ja usada en temes
d'Hiptscrat, i abandonada des
de les investigacions fetes amb
la digital, sernbla que torna a
misser objecte dinvestigacions
interessants. Ele treballs clinics crEngelen demostren qua
una preparació d'escila refor;a
la sistole i augmenta el voluta
de la sang que passa pel cor ca
una unitat de tempt.
En resum, l'escila obrar:a
com la digital i hanria d'emprar-se en els casos que aqueo,
ta última fracassi.
Obesitat 1 longesetat.
De -Boston Mode. and Surg":
Segons Preb/e, les persones
marss de 30 anys i que pesia
mes de set quilos del pes normal, tenen una probabilitat de
longevitat progressiv a ns e ob
disminuida a mida que el pes
augmenta.
En els obesos la mortalitat
es duce vegades t mitja majos
que en l'individuo normal per
les malalties del cor i dels ronyons.
Aquests resultats són aproxls
mate als establerts per Bacetas,
basant-se en una estadistica
deis malalts d'una sociotat
d'assegurances tle Basilea. Ses
Pons aquest duma autor, P3
subjeetes que pesen mes de 530
grasas per centimetre de talla
Pulen roques probabilitats de
longPVii al.
linafitäxla I ese:E:platina.
(nc Deut sabe Medizinische'
Wochenchrifi"):
Meyer afirma que Veereelee
fina mts un fenomen analehetie.
El comnricar brusc, res \emes,
les linotemiee. semblen demos*
frar-ho. Acaba diont que lee
asar:se:are de gravetat trift 55,
eepcionals que presenta l'eg,
s'expliquen
per un fenomen d'anafilhxia
nuble arel) la eenstbilitat del
eubjeete, que per l'exietenria
d'un germen espeeific . Aqueslee conceprione. peres no luto
de ronvencer al profesen/ . Dt
Chrietine. el qual, negone die
en un article publient en el ntle
mero I de l'any 1923 de 'Le
Pediatria', creu haber descoberg
el microbi d'acluesta malaltiail

GASET

líen o
h)
Ad 'de telarbnela. ,

Santa d'avui: Priae, Castor 1 com.paye, mirtirs; Sixt III, papa i confessor; Santa Esperance, abadessa.

promesos. Felicitem el postre bon
asile i especialment la seva escaient
billa Victorias.

NOTA NECROLOGICA

EXPOSICIO DE PINTURES
Dan& dissabte, • les cinc de la tarda, s'inaugurarä al Saló Parés una
exposició de pintures a l'oli, representant paisatges de Núria i alt Pireneu,
de l'artista Doménech Soler.

1INTERRAME NTS

PER ..13/MI

MATI
Cartee Pallarols Benito, de r5

pesos, Hospital Clinic, al cementiri Nou. A les vuit.
Josep Palmada Ufana de 36
an y s. Balines, 71, tercer, al cementiri Nou. A des quarts d'onze.
Carlea Caballa Payrot, de 8 anys,
Menéndez Pelayo, 43, 'entresol. al
cementiri Nou. A les nou.
Antoni Cano López, de 74 anys,
Ample. 5. primer, al cementiri
Non. A les nou.
Elisa Amig ó, de 77 anys, Sant
Pau, 96. etrcer, al cementiri Vell. A
les vuit.
Dolors Coral Cachot. de 65 anys,
Rambla dels Estudis, ii, al cementiri Nou. A les onze.
Maria pOliveras Maynou, de 46
anys, Hospital Clinic, al cementiri
Non. A les deu.
Antoni Vidal 611eTri, de 25 artys,
Hospital Clínic, al cementiri Nou.
A les vuit.
Vicens Zaidin Sz.nesteban, de 15
dies, Blai, 62, al cementiri Nou. A
les nou.
Montserrat Juliì Civit. d'onze meVerge del Pilar, 6. tercer, al
cementiri Vell. A les deu.
Carate Mulera Olivé, de dos
a i l V s i mig, Corts Catalanes, :46, al
cemcntiri Neri. A les vuit.
Josep Vallvehi Mateo, de 38 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
A les deu.
Joan Torrents Martin, de z9 anys,
Montañans, 6 i 8. al ceincntiri Nou.
Josep Baria Vidal, de dos anys,
Sant Miguel, /os, segon, al cementiri Non. A les vuit.
Manso Salvador Bustamante, de
anys. Rosselló, 173. al cementiri de Sarria. A dos quarts de deu.
Concepció Pastor Ballesteros, d'un
any, Amàlia, 23, al cementiri Nou.
les deu.
Dolors Cazarla, de 78 anys, Grass,t, 128, al cementiri Non. A les
vait.
Rusa Esteve Barbarä, de :3 seys.
Borrell, 159, al cementirs Non. A
12s vuit.
Alberta Donata Marqués, de 83
anys, Roser, 37 bis, al cementiri
Nena. A les vuit.
Joro/ Seguí Poca, d'un any, Còrsega, 5, al cementiri de Sant Andrea. A les vuit.
Rosa Bartoll, de 86 anys, placa
Mercadal, 35, primer, al cementiri
Nota. A les watt.
Carolina Vila Sitjä, de 48 anys,
França, 21, al cementiri Non. A les
den.
Baldomer Casademunt Masnet, de
62. imys,
Mol:s, 36, al censen..n, es., A dos queda
tiri de
de &a.
Maria Angela Puig Casarnitjana,
de o an.ys, Rialp, 30, al cementiri
tie Sant Andreu. A t'os quarts donar.
TARDA
Pesa Ferré Avila, de 72 anyi,
daeae Aguiló, 33, al cementiri
Va. A les dues.
Zntoai Fernande: Domínguez, de
77 un:. s. AtljntiiSa, sel, al cementite Nru. A les duce.
Franresc Civil Ta:né. de ap anys,
itrc del Teatre. 19. nl cementiri
Ncu. _1 les dales
Carme Pujol Bagnria, de 73 anys,
Menéndez Pelavo 16i, al ci.mentiri de San'. Ge .rvasi. A dosiquarts de

CONFERENCIA AL CENTRE

EXCURSIONISTA
Avui. divendres, a lea deu de la
vetlla, al Centre Excursionista de Catalunya, N'Enric Olivé donaré una conferencia, ¡ilustrada amb projeccions,

sobre "Impressions d'una excursió a
Itàlia".

Je= Blanc Virgili, (le 59 anys.
Jocs Florals, 15, al cenientiri de
Sans. A les tres.
Silveri Prades Roca, de 68 anca.
Valencia, 604, al cementiri de Sant
Andreu. A les quatre.
jocepa Garda Hornedes, de 3
meros, Vallespir, 51, al cernentiri
Les Corts. A dos quarts de tres.

FUNERALS
El nen Juan Eixarch i Soler. Mari el dia 15 del corrent. Demi. dissabte, a les dcu, a Sant Joan d'Horta.
Na Maria Sala i Cortés. ltfori el
dia 12 del corrent. Avui, de deu a
doten, misses als Dominics.
En Frederie Freixa i Aulet. Morí
el die 19 del corrent. Arel, a len
deu, al Sant Enperit, de Terrassa.
Igualment seran en sufragi seu les
misses que es diran al Retal CoHegi
Terrassenc. i a la capella del CaeBalmes, de Barcelona.
Na Lluisa Burry de Castillejo.
Morí el dia 19 de febrer. Avui, a
lea den, als Canne/ites.

RELLOTGE

ELECTION

ES HORA EXACTA

Aigua Mas-Guimbau
Alemany i Pi en Cta., P. Grieta, 75
Szbem que abans d'ahir fou demanada la nià de la bella scnyoreta
torina Ticó i Roig, billa del nostre
amie Josep Ticó, gerent propietari de
"La Siberia", per al jove industrial
estala, establert a Paris, Joan Poto
Uy. El matrimoni tindrà lloc din-

tre el proper mes de juny.
Amb tal motiu bou celebrada una
testa a casa el 'cuy« Tiró, an as
remake° ele intimas i Isa famliva, dele

VERITAbLa OCASie
I °Necio. usats da soto* olieses. Prats He, Tallers, núm. 41
JOIES,

FOMENT DE LES ARTS
DECORATIVES
Es fa avinent als senyors socis del
Foment de les Arts Decoratives que
vulguin assistir a la visita coHectiva
que la dita entitat efectuara' el proa
per diumenge, dia 30, a les notables
colleccions Comas, que lean de reunirse al lloc prefixat en les convocaréries, a les si del rnati de l'esmentat
dia.
T OS
Ganseo t

ntzlrIlie.
c ar ,t,anei ruous Jeet,reegant3s2,ron
GOT411/01 cumEtti.

principals conmuto que actuest a
Barcelona.
No iba fisat sacan citaste. ea
tindrä Roe.
—

UN V1U
Vn Individu anomenat Josep
Blanca Berenguer, atuve pels
bars i tavernes fent-se' pasear
per inspettor de policia i amenaçant els amos amb la imposició de fortes multes.
Naturalment, tot ho arranjava entrant en negociacions econbatiques.
Fdu cap a la Delegaoi6.

AGRESSIO
Al correr de Sant Caries, un
individu anomenat "Barretina"
agredí i ferf un altre anomenat
Emili Pérez Portoles; en haver
comes el fet, l'agressor e9 feu
escàpol.
LA MOSSEGADA
El noi Jaume Ramon, fou
mossegat, al carrer de Junca,
per un gos d'amo desconegut,
causant-li una ferida a la regid
parietal esquerra,
ACCIDENT DEL TREBALL
Serrant fusta en una de les
barraques del carrer de la Marina, Teodor Prieto Gutiérrez
va allar-se el dit polzer.

amb

AGRUPACIO FOTOGRAFICA.
L'Agrupació Fotográfica de Catalu2
nya efectuara una visita al Monestir
Ripoll diumenge que ve, dia 30, sortint pel F. C. del Nord, a les sis del
mati.

EL NOM

BOYAL
ENFIELO
HA ESTAY SEMPRE

garulla de durado
avui a aquesta altra
qualitat sti afegeix
la d'esser les moto-.
eidetes

ROYAL
ENFIELD
:les mis räpides :
1;11121rii;11:111111:21liiiiNnuriiIIIIMIIIIIII111111111111111)
AGENCIA

1 1 Casamiljana sorra
Rambla do Catalunya, 103
Tel. 1483 G.
BARCELONA

oe~smneee.•=•n•••••n••1FOMENT DE LA 13ARCELONETA
Diumenge que ve. a les quatre de la
tarda, l'Agrupació e(anico-lirica de
N'Enric Gascó debular,i al Foment de
la Barecloneta (carrer de l'Aiegria, 25).
representant cl quadvo ciara en un
arte i en prosa del poeta _Melles Mestres i música del mestre Morera "La
barca", ' l'humorada en un acte "La
marmota" i la sarsucla en un ade i
en vds "Lo primer dia".

MULTA
Per entretenir-si- en joca prob:bils ca ésser multat un individu amb 500 pcssetes.
El proper diumenge, dia 30
del corrent, el Foment de la
Sardana de Barcelona celebrauna hallada de sardanes
fa tina
la placa dr Catalunya, que anirà
a càrrec de la coneguda cobla
"Barcino".
RESTAURAN T ROYAL

Saló de Tu

cada din te dansant tio 5 a doa
/marta de a, i dinar a lamen tuna, de 9 a ti.
DE L'INCENDI DEL PRINCIPAL
PALACE
Ampliant les notes scbre les perdues
ocasionades en l'inceadi del Principal
Palace, cal ter constar que ultra els
decorats de l'Alarma se'n cremaren once dels escenögr ais senyors Bulbena i
Girbal, pintats també expressament per
a la resista.
L'ENTERR.12.1ElT DE LES VIC-

T151ES
L'empresar i del Palace, senyor Gibert, va eetar al Govern
civil per gestionar quo els dos
morts a conseqüència de l'incendi de l'escenari fossin enterrats junte.
El governador va donar el
perinfs corresponent, i de s e
que l'enterrament es farà-gur
denla di/unible.
LA FIJNCIO A BENEFICI DE
LES VICTIMES
La ¡ancle que ,'està ergs:tibiad a
beneficl de les vfetimes promet ésser
d'una gran solemnitat artística, cae hi
eollaborarä els millors ekmesiti de les

UNA MESTRESSA AGRESSIVA
Al carrer de Mora d'Ebre,
la mestressa d'una casa, per
unes qüestions domestiques insIgnificants, va donar una pluja
dr garrotades a la noia
Garcia Aseneio, causant-li una
contusió a la regid parietal esguerra.
INTOXIGACIO
A la Barcetoneta, el rnatrimoni Josep Falce Soriano i Ramona Peñarroyo Barberà, que
viuen al carter de Giner i Partaghs, deixaren aborta l'aixeta
del gas. i en adunar -So'!' ja
presentaven sfmptomes d'asfixia.

A la soma de fofa de l'amanmat de Bareeldia, Dambta de
Canana», 80, trobareu . a molt
bon preu 1 !real:, la citase de
pels que desitgeu per a avui,
quart divendres de Quaresma.
Alguna preus: Llup del Gantabric, ventre, a 0 , 85 tarea; oua,
a 090 terça: cues rap, a 1'80
terca,

UN DESESPERAT?.
Ahir, al mati, a la punta de
l'Escullera, van trobar-se unes
robes d'home i al damunt un
paper que deia: "D. Antord Bonet, prega que le9 robes siguin
portados al carrer Blasco de
Garay, 62, perruqueria, perquä
esta al bord del suicidr.
S'instrueixen les oportunas
diligencies per tal d'esbrinar
si efectivament s'ha consumat
el suïcidi d'aquest individu.

EL CONFLICTE
DE LES CARNS
Ha estat presentada a l'Ajuntament, per significats negociaras de Galicia, la instäncia següent:
Exem. senyor.
L'infrascrit, major (Pedal.,
del comerç i ve1 de Lugo, segons cédula personal que exhibeix, a V. E. atentament exposa:
Que el passat dia 21, el sotascrit, en companyia d'altres
antics negociants en bestiar de
Galicia i d'Astúries, tingué l'honor de visitar l'Illust re senyor presiclent d l'Assessoria
d'Abastiments formulant verbalment l'oferta que, en alió
que convingui 1 d'acord amb els
dits elements, ve a reiterar
a V. E.
Tenint , com tenin de molt
temps eneä establert el nostre

Les millor marques de cigarrets l'avens i egipcia són
elaborados
amb papen.
.\J.-Continua assolint un gran
hit la projecció. en el Coliseum, de la .penícula "Ferragus" (Els tretze), producció de
la C. I. E. C., basada en la famosa novella d'Ilonorat de Balzac.
René Navarre i la formosa
Elmire Vantier. confirmen en la
interprelació d'aquesta cinta
llur art imponderable.
DE LA TROBALLA D'ARMES A

SAR .GOSSA
Un periodista va preguntar
ahir media al governador si
tenia alguna noticia sobre la
troballa d'armes a Saragossa,
i, si. segons els telegrames, té
relació amb aquesta ciutat. El
governador va contestar que
no sabia res. i que de la intae_
maciú vinguda des de Saragosea, nomes se'n desprenia del
eerl, que sliaviee trobat unes
pistones. perö que la partida de
rifles no passava d'i:sser una
fantasia.
Afegf que ja fa dos meros
que circulen rumors sobre tràfec d'armes.
ROBATORIS
Josep López Llauder ha denuncia' que dol neu despatx del
carrer de Claris 11 han pres una
rnäquina d'escriure i altres objectes, valorar tot junt en 1.500
pessetes.
— Joan llaman ha denuncial que anant de Castelló a
Barcelona, en r g räpid de Valencia. Ii van prendre 150 pes
setes.
SENTENC IA PER ESTAFA AL
BANC DEiNILE
La sala primera de l'Audieneh ha condemnat els germans
Bernard i Jernni Picó a la pena d'un any, vuit n'esos i vinti-un dime de presó i restituei6
de les 25G.000 pessetes que estafaren al Bane de Xile.

EXCURSIDNISTES
Esmorzars 1 berenars al camp
Assorlits fiambre, complete,. a
1 pesseta un; assortits formarge, variats, a 075 pesseta un;
panache fiambre amb un piad
de pollastre rostit, a 2'50 pessetes un.
Demaneu-lo a la POLLERIA Y
CAZA de It. MARSAL
Rambla de Sant Josep, 13
Teléf. 1157 A.
RÓBATORI FRUSTRAT
Van ésser detinguts Josep
Fonseca, de 18 anys; Jean Roig
Que, de 11, 1 Sebastià Dominge, per suposar-sels autora
d'una substracció de géneres
del magatzem dele senyora Mone gal S que pro:molaren dos

guardlei. Ela art!eles pogueren
ésser recuperata.,
El Domingo nega terminante

estant liab:tuals a
trametre a Barcelona caps de

bestiar bovi per a l'abastiment
de caras de la ciutat, poders
comprometre'ns en feral a cobrir el consum d'aquesta capital.
A l'efecte estem disposats a
celebrar amb V. E., o arnb l'entitat concessionària de l'abastiment, l'oportú contracte an el
qual, mitjançant mútues garanties efectivee i amb els pactes complementarle que es convinguin, quedarà estipulat que
per la nostra part ens comprometen):
Primer. — A enviar selmanalment a Barcelona un rninlmum de 1.500 vedelles, quantitat bon xic mes grossa de la
rizada en les bases proposades
per V. E. i aprovades en Consistori de 4 de febrer darrer.
Segon. — A servir el dit besliar a pes, facturant-lo des del
primer moment i durant el primor mes a 335 peseetes quilo
canal, es a dir. a 0'15 pessetes
menys del preu establert en les
diles bases, amb la qual cosa
podrä rebaixar-se automätieament el preu de la carn en benefici del palie.
Tercer. — A introduir des
de primen de maig una nova
rebaixa i a primers de juny una
altra rebaixa com mínimum de
025 pessetes quilo, i
Quarl. — A andar i facturar
a comissió tols els ornas de bestiar bovi majors (bous i vaques) que calgui per al normal
i complot proveimeat de Barcelona.
L'esmentat contracta, que
s'establ.ria per un terme de
cine menos. o sigui fins a fi
d'agost, podria comentar a regir con) mes aviat rnillor, rar,
tal com s'ha indicat abans, no
ene de precie mutilar el negoci,
sinó que el tenim ja establert
perfectamen t organitzat.
En la confiarme que T. E.
jutjarà aquesta proposta arnb
el seu elevat criteri i
marä beneficiosa per als interessos de la ciutat que tan
diernament representa. s'aireveix el entaserit a suplicar, com
arte el nn". 8 gran respecte
SUPLICA a V. E. que es digni tenir per formulada la pretedent oferta i fer-ne rl mèrit
oportú als fins de la seva rusreptad&

Dei] guardi a V. E. molts anys
Barcelona, 27 de naire de
1921. — Guillen) Rodríguez.
Pel rostro interés na deixeu
de visitar les vaixelleries de
Unte INglada Rambla de les
Flore, 8, i Ronda de Sant Antoni, 5.

Pensló - Restaurant

CASA PINCE
Gran Vil Layetana, 47
l'eterna D. 1533 A.

BARCELONA
Salons de visita I de lecho&
TeIeloa 1 sigui conent, caleida

101e1 Itm 1,41)0441one
1 necia
Quema de Un,
Caleleect6 eenn41
»censor

permanent

Toles lee balatacione 'ama baleó
Si alter

Silueta dales ij (kan confort
Penalti eemelerte: a somete.

tesb desdjeusi
08ERTURA L'ARBIL VINENT

e
Rentig: • les tres del mate al
parador del Passeig de Crida, tornant a les non de la nit pele F. C. C.
e •
El Club Pirenene alì efectuar&
diumenge una excursió al Puig d'Agulles i Cites d'Ordal, sota el següent itinerari: Gelida, Castell de
Gelida, Puig d'Agulles, Cima d'Ordal, Punt del Lladoner, Sant Potn,
Corbera i Molina de Rei.
Sortida: a les quatre del matí, pel
baixador del Passeig de Gräcia.

FUTBOL

C ECIIIA KARLIN DE PRAGA
U. E. DE SANS
Ih estat concertar entre la Unió

Esportiva de Sans 1 el Cechie Karlin
de Praga un partit, el qual tindrä Roe

delta a la tarda al camp de Seas.
Vista l'actuació de l'equip trae, darrerament contra l'Espanyol i anteriorment contra importants cquips de la
península, Es d'esperar que la lluita de
demà será force animada i en extred
competida.
C. D. ESPANYOL
C. E. DE SABADELL
Prornet ésscr molt disputat l'encontre que es jugara diumenge a la tarda
al camp de l'Espanyol entre el dos
primers equiwi del C. E. Sabadell i
C. D. Espanyol. Es de creure que la
bona disposició de l'equip sabadellenc,
en les files del qual hi figura rEstruch,
dorrarä motiu a ruta lluita aferrissada
per tal que l'Espanyol no s'apunti una
nova victòria.
C. E. MANRESA
F. C. BARCELONA
Diumenge a la tarda tindré Roe al
camp de Les Corts un interessant partit entre l'equip reserva del F. C. Barcelona i el primer del Centre d'Esporu
de Manresa. en qual encostre, si l'estat

• ••
Diumen ge que ve el gras excursionista "Els Segadors" fart la se-

güent excursió: Molins de Rei, Cervelló, Santa Maria de Cervelló, Masia de Can Sala de Dalt, Torrelles,
Sant Bol i tornada a Barcelona.
En aquesta excursió hi queden
convidades les senyorctes
Lloc i hora de reunió; davant l'es-

tatge, a les cinc del matí.
DOMASTE DM 29-4 TARDA
Gran oarlil internacional

[EL DRIL ie P213
CONTRA

de les comunicaciens ho permet, s'anirä anunciant les incidencies del partir de amajanar que es jugaré a

"una %e/sexta 1

ro

Sa-

E SINS

Siblifi

CAPO DEL SINS

ragossa.

ELS BANCARIS
Diumenge al mati se celebraré al
camp de l'Avenç de l'Esport, de Sant
Andreu. un segon partit amistós entre
els equips "Bancroma" i "Ciment
Sanson". en el qual s'hi disputará una
copa donada pels funcionaris del Banc
de Roma.

ENTRADA: 1'50
TRIBUNA: 1 pesseta
O ticanzazzassamman

NATACIO
CAMPIONATS ESCOLARS

z

"E's Poeta d'Ara"

À la piscina del Club Natació Barcelona diariament es van efectuara cls
entrenamcnts deis scus socis per a
amiests concursos. que tindran lloc
vinent diumenge.
La primera .nscripció oficial rebuda ha esta: la de la Universitat Industrial. esperant-se d'un moment a
l'altrc que C15 delegats de les diverses
Facultats i Institut enviin la seva.
El C. N Barcelona, organitzador
d'avene camp.onats, ha sollicitat de
la Federació Catalana de Natació
Amateur. que sigui concedit el dual de
campió escolar al vencedor de cada
prora.

Collecció d'antologies, dirigida
per

Tomàs Carecer
Darrer volurn publicat:

Josep Lleonart
Demä:

Joan Arús
ara un prieleg de Manuel de
Montobu
Cada setmana un volum
Cada volum, 075 pessetes
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MOTORISME Ddip
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REGATES INTERNACIONALS I ti(lA Millülü e1tiihtlibt110
DE CANOES-AUTOMOBILS
a 0'50 pessetes ;es den pru.
Dilluns passat sorti cap a Cannes el
meres paraules i a 010 per
1
eser,teg
del Comité organitzadar de 1
coaegut sportman i entusiaste nlitic
:: 7: cada una d'excés :: ....
del Counie organitzador de les regates .
n 51¡,1 4 y rtrrl IN D TR
internacionals de canoes-autorrubi l s
EBm,i,
que h ade celebrar-se al nostre port cr,p pmut3 ur
el vinent juny. N'Antoni Fabregat, el
qual va com a delegat de la Federado!) Q..
CODIERCIANT
alem " Y. "
,.1
d.,
an".
citneixont
D'atices.
Catalana de Motorisme Maritim, per
eta treiliiit ns"tic Te°sItislatxP,rägnie:naiii
tal d'ultimar alguns punts dorganit- 1013
taçuiraria, nieeanograDa. cuerespoinliinLució de l'esmentada cursa.
cta. iservei de catan, cerca col-tocad() Pon t
Creix cada regada mes rentusiasme esCovenieler a la penIcsula, ara o mes
aY,i f;.Ts, kAf'pi;;;;Winz1121
de les Cases constructores per aquesta
de
Guisels (Gima).
t
. ...
7
prova, rebent-se confirman:ida a la SS- Peliu
crdaria de l'ent:tat organitzadora, sol- SOCI amb algurt capital per a represectaclons cte resultats posltiuS.
licituts d'entecedents per tal de prenoferics a S. L. Agencia Heltos.
nambia Fier,s, t 3, primer, primera.
dre-hi part.

11

it,!:

HIPICA

CONCURS D'ENGANCHES"
Es van rebent en el Barcelona Turf
excellents impressions respecte de l'exit que s'espera per aquest concurs.
Entre els carruatges inscrits hi figuren els dels principals aficionats, i
encara s'esperen altres inscripcions de
gran importancia.
Es de creure. dones. que els trel
dmes d'aquest concurs seran molt agradabLs per tots els aficionats, alhora
que profitosos per al foment de
cid.

EXCURSIO8ISR1E

Per al vinent diumenge a la /Idei Gnu) Excursionista Els Ginesten, del vei poble de Granollers, té
organitzada una interessant conferencia a cauce del president del
Centre Excursionista Minerva, En
Jcsep 1.1. Curet, el qual tractarà de
"Els plaers de Pexcursionisme",
illustrant-la antI, diapositives.

• •
El Club Muntanyenc efectuaré din- •

n'erige, dia 30, una excursió a les
riberes del Ter, sota el segitent iti-

nerari: Maulleu, Monestir de Sant
Pcre de Cassettes, Castell de Sabassena i Vich.
Sortida: per l'estació del Nord, a
les sis; retorn per la mateixa, a les
onze de la nit.
ar• • •

El Centre Excursionista Rafe) Ca.
sanova ha organitzat, per a ditunenge, la tercera excursió d'orientació
excursionista, 1 Montserrat: Aseenió a la roca das Ecos, anant-hi per

Collbató i toraut Der Saat Vicstua

de Castellet.

IM171111.1n•n•

i5;-hHft IE TREB411
I c (tildar. että varan/ la placa
vET r\jL.
de nenaaes Metida), 1.250

_',e_ es 4ny. In (ormarm Alcalices.
Es nert(issIta urgentment per

METGE • a poblar id Impertant, ree-

roearrnr. Informes: Farmacia t'ufanes.
Mortiplancn.

ris de 14

amas per a reeades, ¡tecesis %./1 Ello. Dorrell
71 segon. De 7 a 10.

CORREDOR ate n deeesm tirbelbj I tt

drrogneries. neeessIto per a artirle
ronsum I renducent. Adreenr se: Joan
Arlmont. Malgtion, 10. Dadnlona.

VENDES
aimun
100 duros. Carrer de
f rlA w e verte,
la Uniterettat, 06, entresel.

ESTILOGRAFIQUES

punta
1)1311.

micra "Dintrond". Ilquldo miren!, a 313
pessetes. Fontanella. la , tercer, segons.
. r1/910 Dolieras e 3/1. Arc3ngel,
ifEw%.
número a. Taller.

DIVERSES
HIPOTEQuE c

TraMt l acli3 raes-

424 da. "torea (In CoaIncluid. s. A. Puntas da la Pta.

neme'. Tetaron 8454,

MAGNETOS.7,2=.1.z..,
earree

utay. tulineeo al.
ataqulairla moderREVOLUCIO! na per 5 treballa,
II tosta. reas patentats. a. ames%
reatan. tia.

TAp I ssoe matase 4.41 Mea 111411
Sallenan t 41144:04111111.
laapeeeplaelli
1511151
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otelli yermamos( fe aalltleaa l'olleist,. Mroaranem. ele. !tableado di mires
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TEATRES-

..**5."444,114~0.11911.11•01144

TEATRE NOU

Gran Teatre del Lime

Teléf« Mi A
Avui, divendres, a les cinc
tarda, butaques a! ia 0'65
pessetes. Tothom a Romea a
riurel Tres actea de gran broma, tres!!
CIA QUATRE ARIOS D'EN
NODO
Demà, dissabte, tarda. 3 èxits.
tres: Toca ferro!, d'En Pirandello; Cada oosa al seu lloo (2
[lotes), d'En Creuhet, i la marina A l'aigua!, de l'Apenes
Mestres. Butaques a 1 i a 0'65
pessetes, Nit, estrena de la noznAdia en tres actes, d'En Prudenci Bertrana,
LA DONA NETA
Dinmenge, a dos quarts de quajtre, el formidable èxit
UNA VEGADA ERA UN
PASTOR
A dos quarts de Sis, i nit, La
dona neta. Es despatxa a compladuria.
n••••••444/1•4444n0444445111

Avui, divendres, a dos
quarts de cinc. Estupend
vermut popular:
EL NUMERO 15 i
AI AOR CIEGO
Nit, a les deu,
DOÑA FRANC1SQUITA
Sensacional repartiment:
Mercè Casas, Mera Melo,
Concepció Gorge,
Vendrell, Anselm Fernän/tez, Cärles Bocaza, Joan
Bordas.

......~...ssessessegffl+sse
TEATRE TALIA

Comtat de Pilar Alonso.
Gran festival a bencfici de
l'As), de Sant Joan de Dei,
prenent-hi pala l'eminent
bar( t on
SAGI-BANNA 1 la cobla
BARCELONA

TOURNEE

Frederic Caballé
Oran eompanyis de »miela 1 opereta. primer actor 1
dlree t er
Avui, divendres, tarda, a les
cine, a preus papulars. Butaguas a dues pessetes
CARAS Y CARETAS, i
LA LEYENDA DEL BESO
Nit. l'exitäs creixent
80L DE GEVILLA
Dissabte, tarda: La leyenda
del beso. Nit: Sol de Sevilla.
Diumenge, tarda:

LA LEYENDA DEL BESO
SOL DE SEVILLA
Nit, a les deu:
SOL DE SEVILLA
Es despatxa a cornpLaduria
1114144444
0.
11411444.41044.0114~
5444441-coolizid,

Gran Teatre Espanyo
SANTPERS - BERGES

i

>444444444444414.6.4444444

se*e•444444444444444441•44

ELDORADO

1

que s'estrenara dema, a la n11.
Deml, dIssable, tarda, a dos quarts

cinc.

Escalen: vermut popular.
LA DOMA COSA
o
LA FALLE» DEL SR. MUDE

101.46~046044.0444PMG.444/MIP

1.044~~44444-14.41.

1 Gran

Teatre Cómic

o omPe tel a Iniernr"onal de I
CRIC EQUE117112 1 ATRACCIONSI
dirigida per WILLY PREDIANI $
.
Aval, &remires, nit, a des <huerto
de den: Exil crelsei.: de: Tele
berree% ras hornea de golea;
arnb els seus guasosS 1 slI1113
ensinistrats,
ramatt !MEDIAN!
NACISTE

linereotes mes extraordinari que
sha cmegut, arnb un trebell oseaselenal. meciste acitmearl una DI ea de Cerro de Volt meten (le
Marearle per 15 centtmetres de

Dia 31, debut de ?be llamear,
anellIstes ramiterns. — Avtar, un (entonen anombr,'.»
L'HOME INVISIBLE

614444444+414444444.0444444

-

Magnifica filma i les grane

Demà, dissabte, tarda 1
nit,
PALMEN i PILAR ALONSO
-----.........—.
Dilluns, 31 de mare. Cotilla!,
de Pilar Alonso. Gran Jestival organitzat per la gentu l artista, prenent-hi part
l'eminent bariton Sagl-Barba, i la cobla Barcelona, a
benefici de l'Asil de Sant
Joan de Dha.

CIALL O CAPO

POMIETIMAI
Sic estrena del uerlevIl en 3 rieles
CALA O CAPO?...

Co llseu de varletats

estrelles de varietats.
Avui. divendres, tarda, a
dos quarts de 5. Nit, a les
deu, projecció de notables
pellícu)es. Suecs del duetto
LES YEEARD
Exitäs deis famosos acròbates
LES HELDEN
IExit, exIt
Illel -air-Trio
2 Flacorls
Grans ovacions al famosissim jonglaur
GASTON PALMER
Exiläs de la popular artista
PILAR ALONSO

Aval. dimane, tarda, e les elnc.
Eneseis 1 humee oxa peseta.
CUIDA'T Dt
NIt. NO HI RA FrNr10 per assajar
el vodevil en tres artes

de

I CARBUNARA

/

.44444444~441144,01roe

,44.4444•44+844444(4~

TEATRE POLIORAMA

TRIO ARDEVOL
Palau Música Catalana

Avui, divendres, La traqiidia
del correu de 1.16, cinquena jornada; El &heno? de Colasfn, Co.
neixeu ele rostros manita, El
caçador, Eneenyant el mostee.

Gran companyla de mimeles, operetes 1 revistes

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Nou

Avui, divendres, nit:

SENSACIONAL ESTRENA
de l'operta cómica en tres
antes, do Jover, Morant i
l'aplaudit compositor, autor de Sol de Sevilla,
JOSEP PADILLA

Avui, divendres, Bany tuno, Jo.
ventut trlomtant, El seoret del
polltx1nolia, La traglidla del
corren de Lló, 5 torn; Tal oom
Déu ho va orlar, L'emperador
dele pobres. Dilluns, estrenes:
La reina Carolina. El procés
d'una reina i Ele dos aergenta
tranoesos.
A4,4441.644~...444.~

LE DERNIER CRI
Magnifica presentació: colossal repartiment; decorat
non de Bulbena i Glrbal;
sastreria de la rasa Penalva. L'obra serä posada en
escena per Pep Alba. Din.
girà l'orquestra el mestre
Padilla

COLISEUM

—CINEMES
bealleellrarelrea•nrIce-ra-v-wev.,e,•••41,4

Saló Catalunya
GRAN CINEMA DE MODA
I Notables suba 1 Irle.
Augment d'orquestes
Av UI, Moteares, Moda Selecta, reunió de /a bona eocietat barcelonina. barrees dies de la segona
Jornada de /lali sesee parló: Ele
enemies do la dona, novetat, ar t 1
presentecles , e/ rris gran de la clnernatografts. EXI1S: Lea cadenita
del m a ir,nent ; La tiluelens de
% ben Turpin, de mnita broma; Revicta Path6.
ii Diumenge, nii. 1 colmas. tarea 1 i
a ritt, a prees del pablir. es Proloc- 7
tarä la primera Jornada de Eta ano.
mica de la Mina, 1 dimarts . i s
gena tornada. barreen dies. denaltivament. nuneerei, %loma, per

g

e. -

Avui, divendres: Continua
el gran hit de FERRAGUS
(C. I. E. C), per René Na.
y erre i Elmire Vautier, darl'eres projeccione: PATTY
CANDIDAT, PROGRAMA
AJUMA, comedia cómica
de gran broma: NOVETATS
UNIVERSAL, número 82, i
VAGASUNDS DE LUXE.

EL AMIGO TEDDY
+1444+4444+04114~~)

AVIS: Es despatxen butaquea numerades per a la
sessid ESPECIAL de diumensa, tarda.

Aigua mineral natural

i

I

• tot

r

hure clara al i n stan'

arreo Sena par/I1 da lee

rerres+.444+.44~.44~.

INIMMIMMIIMMEIMMENANANDefflmALAder.

Cinema Princesa

COMPANYIA TRASATLANTICA

Via Layetana, número II
Teléf« 1311 A.

SERVE:IS DIRECTES

UNTA A CUBAMEXIC

Sempre el millor conjunt

Cinema "MlItIA"
EL MEMA DI LA INTIMITÄT
Correr de Prevenga, 260
(entre itambla Catalunya l lialmets)
I

Tuna, a OOS quaris de cinc, 1 cilt, '1,
a dos queme de 11 01, les notables ...
pePteulcsi 011011 abatut. tuteas 1
I emocionant tilrinna ah pala de l s p
neun re,pttues, nel seso %MISIA 3.
Eduard zOn Wintersten; La re. f
compensa del uarda, rorinemi ein- e
13 de "Art-Accoi- d", Ela zapeando ,..
ClirnIC3: El devenid,» ,.
1 °NI:mala:ro;
de loe, per Henal Gibson: La Ilel ?
' sera, /non ~Mi, per ROS Alwell. •
1 Aviat. El doe ser g ente trances"
formosis.>2ma 1 lnieressant cinta.
tritt. eaul. del 110U Trio rutina
propl crablleat 5116. Dar-cate esplendidament servil

e

g

4444regeleeereexe 5 •••• 5 5 •

estrenes programa escollit: El
seoret del polaxinele, grandids
film en el qual es presenta
l'actor mes sublim en miniatura: gran exit del nen Sigrist i
dels notables artistes M. de Ferandi i Signoret; Rlar de sorra,
grandiosa cinta drarnätica, interpretada per l'eminent artista William S. Hart; Jack busca
empleo, grandiosa comedia dramàtica, interpretada pel popular artista William Russell:
Tomaset cambien, de broma
continua. — Diumenge, nit, estrena sensacional. Aviat, Ele
dos urgente ?ranciosos i Els
amere d'un princep.

PSISIENSIDINIOUNEIBB/INIBINBIIIIIIIIIIIIIRINIIN1511131IBLIo
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a AJoSTOCRIIMC go, u n s jet A L TEMPLE INI LA IN
cissineroccomo le
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311
OROUESTRINA >UNE i, SALO DE REUNID e ?ANIMES IDSTIN011aii
o Artil. divendres. Mola Selecta. ra ista» 1 escena programa. Estrena le la
IR
assumpte
a
,
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ItIncendi del Principal Palacoi

Nit, a /es deu, popular: Reestrena de la coznialla en
tres actes, versió d'Antoni
Palomero,

amb

treu en poca eaes la tos 1 les M'Y« CARICs. Contra la tos prenguin

Avui, divendres, tarda, a
les cinc, matinée popular:
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Companyla de comédIes

EL CARNAVAL

Demä, dissabte, a tres quarts
de deu de la nit:
II Concert de Quaresma per
FORFE0 CATALA
sota la direccid del Mestre
LLU1S MILLET
Solistes vocals: Andreu& Pornells, Conoepeld Callao, Emili
Veedrell, A. Plan». Primeras
audiclons de oani;ons populars
caalanee barmanitradas. —
cor El Mollnor, d'Alfons;
guatee poemets, a 4 veus (SOlistes), de Planäs. El cor
vern, de Debuesy. Dt cor No
a eu pas al boso, de Ravel. El
madrigal de Brudieu: "Ulls de
Ilurn serena i clara" i "L'oceHada", de Jannequin. Programes i localitats: rnagatzern
música de la Unid Musical Espanyola, 1 i 3. Portal de l'Angel. Condicions esperials per
als senyors socio de l'Orfeó Catalä.
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Contra remesa de 55 etiquetes blanquea de tes que
van enganzades en el pot
de la Ferina Ladeada Nes•
tid, es regalar' una prad
t'osa fina I un hin numeral per al sorteig d'una
nina de gran teman,:
Aquest sorteig s'efectuaré
entre cada cent partidponte.
Les etiquetes poden pie.
sentar-se a les afeitase de
SOCIETAT smartz, Oran.
ha L ayetana, I!. Barde.
lona.
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El noguer
L'atetar de lea reses
C. Trena
triste
Depare
El tiene
Grieg
Wulf
Lbs IU!
TERCERA PART
Misterl
AMI» @Acetre.
Marina
Horneo
Caneencta
Sal wat
Eas perme3 que rebtIMes Lozano
Matinal
Se-cm
Abril
Tolere
Inetactone com de «anda
C.ariçö

Diumenge, V de mare, a les
Concert
cinc de la tarda.

Excelsior

TEATRE VICTORIA

1

CONCERTS

SALA MOZART
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Dilluns, 31 de m'in

artinta

ANEA AYMAT
PROGRAMA
PRIMERA PART
Aria
L. el
O del lato dulce ardore
alece
Ro. lo no bo cree pas
Welteelle
El till de tes muses
116.666444
En ales de Mes cantades
Dendideaohn
Amor nou, vida nova lesethoven
bEGONA PARE
Ell, el mes getollt dels bornes

Schumann

dIvendretts La reina Ce.
retina, primera hornada; L'onse n'anamenti Cer mentan/N; tuteen%
per mabei aormana: VA Tomeeet
cenan — 1mm-tiento, ritt,
La retas Carolina, segona 1 *mera
Jornada.

I PRIMO «ORE i

Avui, divendres. tarda, a les
cinc, la comedia en tres actes
CRISTALINA Nit, a un quart d'onze, tercera
representació de la Ilegenda
dramätica en tres antes
LOS HIJOS MANDAN
comedia per a senyores
Denn, dissabte, tarda, a les
cinc:
CRISTALINA
Nit, a un quart d'onze. quarta
representació de
LOS HIJOS MANDAN
Mol! aviat, estrena de
LA PENA DE LOS VIEJOS

ELDORADO

:

"Nestlé"

VARIA IOWA REYNA»
&Compensada per la M'Ungida

onnan

Pidió

Walkyria

Demä, dissabte, nit,

MELIÁ - CIBRIAN

TEATRE TIVOLI I

Ramos Peña

I Ilesnunental -

GIOVANNI ORAS»

Arel, tuneares, a tlos quilo OS
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can momo
prenent- hi peo la notable eantant

/11salout "Genevleve
Ezdusiva Ganatont
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Obsequt de
la Societat

ALL DE PAYÉ. IZABA!.
• 8. PUSPO INK 1111liae.

de Xavier de Montopin, ittterpretació aubliot del
gran "fligooret" 1 de la be-
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amb la famosa obra en tres
actea, de Sudermann
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AMII, INIME18. urde I MI, rano
proaranies. CRIC IIEITISt Lea
paucuies ceceen, Iltneeepent el
al MEM41 La formo«
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SALA EOLIAN

Uta*,

Mal, per Darla llanca; el divertir
film II trtame de Color!, pel "Rol
da le Pitusa"; V I neme emito'
de La ttedtedla del correa de Ud.
Miel: Me 1108 Mlerta trauma&

Deu ónice enea
Avui, divendres, !lit a lea
den, "Serala d'Onore" del
COMM.

,•
lee
Asid, ' la pueda
parara si sor do ion ad-

1

Companyia dramétioa del
Comm.
GIOVANNI GINASSO

Gras empaten 411 saneen.
Dirimida ese4nica. Leeteód
Primen actora i directora. Fe>
ata Vallejo i Carlee ¡AtrasaMemos directora i concertadora. jelii Vive. i Lord
lira

Temporada oficial de primaVera. lt funcione (vuit de nit i
tres de tarda dies festius) per
la ternos& companyia de balls
russos que dirigeix Urge Die.
i tres grans concerts
Mmtemico-vocals, sota la direc.
pie de l'eminent mestre Félix
Insartner, s mb la cooperaió de l'Orfeó Catali i de notabilissimes solistes.
Queda obert l'abonament. Als
aenyors abonats a l'última tem_
penada d'hivern se'ls reservaran tes seves localitats, film al
dia I d'abril; transcorreguda
l'esmentada data, l'empresa
dieposarä de les que no ha.
guessin estat retirades.

Teatre Catalä Romea

Teatre 13areelona

Gran Teatro *Mal 1
Gran Clama Beleala

El vapor CRISTOBAL COLON sortirà de Bilbao el dia 16 d'abril, de Santander el le, de Giion
el zo, de Corunya el 21, cap a l'Havana i Veracruz.
i Tampico.
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,

PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor LEON XIII, sortirà de Barcelona el
dia lo d'abril, de Valencia l'u, de Málaga el 13, i
de Cädiz el 15, cap a Les Palmes, Santa Creu de
Teneriie, Santa Creu de la Palma, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curagaa, Sabanilla, Colón, i pel Canal de Panamá' cap a Guayaquil, Callao, Mollzndo, Anca, lquique, Antofagasta i Valparaiso.

NOTA: Per raó de la Lid Volstead, (Llei
seca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
en els viatges d'azuda.
UNJA A FILIPINES I PORTS DE LA 21411A
1 DEL JAFO
El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ scrtird. de
Corunya el dia 16 de mara, de Vigo el 17, de
Lisboa el , de Cadiz el 20, de Cartagena el
21, de Valencia el 22, i de Barcelona el .16, cap

a Pcrt Said, Suca, Colombo, Siagapore, Manila,
Hong-K.ung, Xang-Hai, Nagasaki, Kota.: i Volt.>
hamo.

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL BORBON
SOrlirä de Barcelona el dia 4 n'abril, de Nii-

laga el dia Cadiz el 7, Cap a Santa Crea de

Tenerife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint antb la sortida de l'esmentat vapor
arriba a Cid iz el S. CARLOS, que sala de Bilbao
i Santander el darrer C. de cada mes, de La Corunya el d¡a i, tse Vinnarcia el 2 i de Vigo el 3.
amb passatg: i càrrega cap a l'Argentina.
LIMA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirà de Barcelona el dia 25 d'abril, de Valencia el 26, de Màlaga
el 213 i de Cadi: el 30, cap a l'Havana i Veracruz.
NOTA: Per rae, de la Llei Volstead (Llei seca) ha estat suspesa l'escala de Nova York en
do viatges d'anada, eiectuant-se cl recorregut
directe des de Cädiz a l'Havana.

LINIA A FERNANDO POO
El vapor ALICANTE sortirà de Barcelona el
dia 15 d'abril, cap a Valencia, Alacant i Cariz, d'on
sortira el dia 20 cap a Les Palmes, Santa Creu de
Tenerife, Santa Creu de la Palma, les abres escales
interme.dies i Fernando Pdo.
L'esmentat vapor enllaçarä a Cidiz amb un
altre de la Companyia que admetrà cärrega i peasatgc dels porta del Nord ¡ Nordest d'Espanya
cap a tuts els d'escala d'aquesta linia.

AV1303 IMPORTANTS.—Rebaixes a families i en passatges d'arada i tornada. — Preua convencionals per cambrots especial!. — Els vapore te cien insmkada la telegraiia sense tila i aparells per
a senyals 3%11,121:arias, estun dztats deis in:: Cno,:r.rns avencos, tant per a la seguretat dels passatgers
cona per al / o confort i gust. — Tots els valx,rs tenen metge i capcla
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatac de tercera es mate a l'altura tradicional de la
Ccuipanyia
Rebaixes en ndlits d'exportació. — La Companyia fa rebaixes de 3o per zoo en els nedits de
deterfamat , ardides. d'ace ed amb les vigents disposicions del Servei de Cornunicacions maritimes.
sur.vms COMBINATS.—Aquesta Companyia té establ ita una xarxa de serveis combinar..
per ah principals porto. servits per líales recular,,, que li permeten d'admetre càrrega i puutgers
cap a:

Liverpool 1 ports de la Mar B5.1tica i Mar del Nord. — Zanziliar, Moeambique i Capetoiru. —
Porto de l'Àsia Menor, Golf Pèrsic, India, Suma tra, Java i Coxinxiaa, Australia i Nova Zelindia. -lb lb, Cebra Port-Arthur i Wladivostocic — Nora Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, adtimure, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal — Porta d'America Central i Nord América al Pacific,
de Panainä, San Francisco de Califernia. — Punta Arenas, Coronel i Vallparadis per l'Estret de
Magalianes.
SERVEIS COMERCIALS.—La e.'eccid que pe: aquests serveis té establerta la Companyia acta.
carrega del transport i exhibiciO a ultramar del o Mostruaris que li siguin tramesos al dit objecte i
de la collocaci6 dels articles la venda dels quals, cona assaig, desitgin fer els exportadora.
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De venda a tot arreu

