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Una descoberta recent, que de molt comentada aquests dios
entre els historiadora catalana 1 altra gent nostra Pne devota de
ractualitat, ha vingut a demostrar la ra6 que tentem nosaltres
dies enrera per dir que en la vela histeria no tot sdn flora 1 violes. Hi ha també, en els tempa antics, esbarzers, eseardots, ortigues, arcos i argelagues, o gatoses, com diuen ele de la banda
de Girona.
Ea el caz que entre la pols dels antilla ha aparegut un document que demostra que el gran Guifré 1, fundador de la nissaga dels Comtes de Barcelona, després Reís d'Arag6, sofrí en
les seves Unes una greu derrota. Aixe no era sabut fins ara.
Existia la creença que Guifré el Piló s fou un cabdill invicte, d'aquena invictes de debe, o sigui que no han estat mai veneuts, i que la seva carrera bellica fou una serie ininterrompuda
de trioms. D'aquella ebria del nostre heroi els catalana n'estävem cofois. Per això ha fet una sensació la deecoberta del

document afludit.

Qué diu aquest document? Diu que, en certa o casi ó, Guiri)
el PUM, que, com da sabut, havia repoblat la comarca de Ripoll
i havia consagrat l'església de Santa Maria en l'any dels tres
vuita, o sigui el 888, fou expulsat violentament d'aquella població pela seus adversario. Com que en triboes posterior tornem a
trobar Guifré installat a Ripoll, cal creure gue la derrota que va
foragifar-lo d'allí va ésser venjada al cap d'algun temps, no se
sap si molt aviat o una mica más tard. D'abre fa més de mil anys.
Els nombrosos admiradora que té Guifré a Catalunya estaven ja desolats per l'eabotzament definitiu de la llegenda de les
quatre barres de sang. Cap historiador català que sàpiga el que
es digui dóna avui com a verídica la venid que posa l'origen
de les quatre barres en les ditades de sang fetal: per Caries el
Calb en l'escut del nostre comte, amb ocasió d'una batalla contra els normands. Si després d'ésser esborrada aquella fantàstica heroicitat de Guifré el ePil6s, s'ha de consignar en la seva
histeria la derrota de Ripoll, suara descoberta, la glòria del fundador de la dinastia catalana es tornarà un xic
Però les coses són com sen, í no com voldríem que fossin,
i de la manera que són les hem de prendre. Es possible que algun.
d'aquests historiadors que només voten victòries, s'escarraci per
demostrar que la derrota de Ripoll no és certa i que titlli d'aja).
crif el docutnent on consta. Es veritat que el document original,
és a dir, coetani, no el coneixem. Per?) la còpia que ha estat trobada té tots els senyals de la veritat i de l'autenticitat.
L'ensenyament que es dedueix de la derrota de Guifrd I Ele
que en aquest món tot és relatiu i que els que un dia guanyen,
poden perdre l'endemà, i viceversa. Els cabdills mes victoriosos poden ésser derrotats. Seria una pretensió excessiva el
prendre l'adjectiu "invicte", aplicat a determinats personatges
histerics, en el sea aignificat estrictament textual.
Ea possible que, amb el temps, apareguin en els arxius o en
altra banda nous documents sobre la batalla de Ripoll. Potser
aleshores sabrem les circumstàncies en que fou foragitat d'aquella vila Guifré el Piles. Mentrestant, un folk-lorista amic nostre
ha expressat la seva convicció que d'aquesta feta poden venir
aquelles paraules de la canee popular: "Adéu, vila de Ripoll,
entremig de dues aigüea..." Si la hipòtesi fos certa, resultaría
que fou el comte Guifré f qui va pronunciar-les en ésser tret de

Ripoll.

Converses filològiques
(Continuació)
Algoritme és reemplaçat per algomimo (pag. eo).—EI mot és originariament algorisme, tret de al-halaresmi, sobrenom d'un maternatic ärab del
segle IX. Una suposada connexió d'aquest mot amb el mot grec arithmos
dona Use a la formació algorithme o
algoritme. En concurrencia el dos
mats algoristaq i algoritme, sembla indiscutible que cal donar la preferencia
al primer sobre el segon, i, per tata,
a algorismie sobre algorittnk.
A la tendencia plausible a evitar tant
COM es pugui les desinències exiitiques
obeeix el canvi de amnios en ~mi (pàgina 94) i el de +sola en node (pacína 320). Un canvi anileg és el de
arca en arel (pág. / 06). Notem ac;
l'ablis que alguna fan del =lis a, per
imitació dele derivats francesas en
i -LOS : egipcia, persa, etc., en lloc
de egipci, perra, etc.
On diu anissar, aaissat, anisset (pi.
g ina 96), ha de dir ¡sisar (o anissat),
oled (o anissot), aniset (o asaisset);

co és, ¡ixi con en la primera edició
figurar= solament lea formes amb si,
en la segona s'admeten, al costat ¿'aquestes i eran a preferibles a elles,
les formes amb s (Inés d'atord amb
les pronúncies originäries).
On din antiapopPtie, ha de dir ariaopoplktie (pag. 97).—Antipophletie era
los lapsus, essent el primitiu apoplectie
(pigina roo).
Suprimiu apariMeía (Mg. 99).—El
diptong ie en aquest mot el delata com
un manlleu fet a l'espanyol: en !latí,
el mot is apparettlia, que podria ac-

ceptar-se sota La forma operando
(pera no apariancia) tija no existia el
mot seta la forma popular aparen&
P. Pebre

LES COMUN ICACIONS AMB
L'AMERICA BRITANICA
Londres, 1,—La Cimbra deis
Comuna, en la seva
•d'ahir, aprovà una moeldsentó
30rn.
citan fonda que permetin d'es.
tablir comunicacions ftelegršf l..
qua amb les Antill.& brftäni.
que. i la amilana inglesa per
ällitjä de cables submarlas, abd
coro estaeloni radlottletrillqaea—llavaaj

Full de dieiari
ELS RIUS D'ESPANYA
Llegeixo arnb la pena corresponent
les naves dels aiguats que tant
mal han fea a diversos indrets de la
Península. Es trist que horn hagi de
passar dels feréstecs eixuts a les inundacions catastròfiques, sense trobar alguna temporada escaducera d'humitat

enraonada.
La major part de les terres ibón-

quer es
es troten *ahueses a aquest re-

gir!' que, certament, no pot fer goig
a ningú. Uns rius no massa abundosos, sovint entaforats al tons d'una
gorja que dificulta llar aprofitament,
no sembla que tinguin dret a sobre-

eixir d'una manera violenta, malmeteta les collites, emportant-se'n els

ponts, envaint les cases, empaitant les
poblacions esverades...
Si aquests rius tenen alguna representad() mitológica, no sera, segura.

mena un aplec de gracioses näiades,
ni tan solo una enorme divínitat plas.
cero!' i barbuda com la que en alguns indrets personifica el vell Reine. d'ésser Mé3 aviat una figura extreta de la vida espanyola contemporània, que no Pas una agetreria

manllevada als classics.
Els rius rampellut, informals, malagradosos, que no fan res ben fet, que
no permeten que hom hi fundi cap eaperanea legitima, que no saben inspirar cap respecte ni cap amor, poden
perfectament vestir resina d'ara; no
cal que s'embolcallin en peplis andes,
no cal que exhibeixin la magna carnadura dels déus o la delicada plenitud de les deesses.
Carlea Soldevila

A GRECIA
ELS PARTITS DE L'OPOSICIO
DEMANEN AL GOVERN QUE
CONCEDEIXI TOTA MENA DE
LLIBERTATS I GARANTIES
PER PRENDRE PART EN EL

pi,Emscrr

Ateneo, 1. — Ela partits de
l'oposiold han deoldit de prendre part en el plebleoit per
l'establiment de la Repbblioa,
amb la reserva que el Govern
eonoedelil tota Mona de Illbertata I les ganables necessàries.
El Govern examinar! amb un
esperit l'Ibera l les petle101111 de
l'oposield. — Erras.

BARCELONA, DIMECRER, e D'ABRIL DE fiel
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ANY XLVI—NUM.

LA INDEPENDENCIA
DE LES FILIPINES
4....n••••n•n••

Ei Govern deis Estala Units
ha confeecionat, en . forma de
elige, un argument per oposarse a les reivindicacions independentistas dele filipins. Segons aquest clixé, no ha arri-,
bit encara l'hora de la indopendenzia de les Mes Filipines.
En aquesta fórmula hi ha, ensems, el reftla d'una concessió immediata 1 la pcometenea
d'una concessió futura.
Futura, diem. Però amb quina mena de temps futur? La
prometenca del Govern nordamericä val molt o val poc, o
no val res, segons sigui 54 COt's05pta que d'aquesla futurltat
Ungut. Ea un futur prbzim? Es
un futur llunya? Es un futur
indeterminat?
Fou el president Coolidge
maleta qui pronuncitt les panulos sagramentals, fa pocs
mesos: "Encara no Os hora".
Dit d'aquesta manera, sembla
volar. indioar que l'hora no ds
gaire remota. En Ilavis d'un Politio, el futur aoostuma a perdre un sentit de temps pròxim.
Davant la fórmula presidencial,
hom es decantada a ereure que
la independäncia de les Filipines és qüestió de dos o tres
anys, o tot el mes de quatre o
cinc.
Les (Mueres impressions que
vénen deis Estala Units indiquen que el futur alludit no 68
pos tan proper. El secretari de
la Guerra, Mr. Weeke, ha expressat la seva opinió que les
Filipines no estaran en disposició d'esdevenir independents
fine d'ací a un quart de segle.
Vint-i-eine anys no eón molt en
la histbdia dele pobles. Pecó
fan de mal passar quan un poble sent la noble impaciencia
de la plena Ilibertat.
Quin eritert tenen Pbe governants dels Estats Unas per establir l'horari de les Filipines?
Sembla que no es fixen en la
situaci6 interior d'aquelles illes,
ni tenen en compte primordialment els interesaos de Hura habitants. En allb que es Raen
els bornes de Washington es en
les conveMbneies de la República nordamericana. En el rellotge oficial, l'hora de la indepeeldöncia de les Filipinos sera
aquella en la qual els Estala
Units ja no les necessitin, especialment des del punt de mira militar.
Aquest aspecto militar del
problema es el decisiu, a judici
del parta republicà que ara
governa. Dios cerera va celebrar-se en el despedir del secretara de la Guerra una reunió
¿'hornee de negocie americana
que tenen interesaos a les illes,
i fou examinada la qüestió de
la independencia. Entre els reunits domina l parer que els
interessos militars, polities o
económica de da República de
Nordamerica exigeiaen q u e
aquesta conservi la sobirania
sobro les Filipinos durant molt
de temps encara.
Si el partit republicà hafnio
de romandre per un temps llarg
en el Poder, no hi hauria cap
esperan-ea d'un pròxim reconeixement do la independencia filipiria. Es possible, però, que el
partit demócrata governi aviat.
Els escändolS del petroli han
afeblit.considerabaement la situació deis republicans. I si ele
demòcrates tornen a encarregar-se del Poder, es probable
que es mostrin més ben disposats envere les reclamacions
del noble filipf.
A. Noelra I Virgill
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PERIODISTA-MORT
No more al je« redecid, de "El
de Terrasso, Es PM. AytneritA
loirlasi. L'enterrando:, afectuat
es vedé molt contarme, palmas eied
les imites simpaties que pamdia

ansiaste periodista.Eis paa diseca'4
VAIUNTAME,NT DE CANET
S'ha tonstitult el

/011

de Canet de Mor.

Ajuntament

Tot: els que el formo frfe011)118
U. M" addictes jumen:U*61s de
la política que fa al &griete el ee-

o la

teyor Soottler.
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LLIBERTAT PROVISIONAL
El ¡nepe militar ha decrete
henar provisional del periodista /re
M. Capo, moceaste per as delicte
diertatto.
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L'EXILI D'EN MIQUE4

PUIGDO

tramaren( al senyor Miguel Psigba l'ordre
H(11 .3 agní la commticaci4

d'ese:
"El Excmo. Sr. Gobernador civil
de

esta provincia, en escrito de fecha

de ayer, dice al Ilmo. Sr. Jefe Superior de Policia de Barcelona, lo siguiente:
Ilmo. Sr.: Ea uso de las atribuciones que me confiere la Ley de Or-

den público y por estar en suspenso les
garantías constitucionales, he acordado:

Que Miguel Puigbe Cots, vecino de
Tarrasa, pase a la provincia de Huesca para que fije su residencia en el
pueblo que designe el Sr. Gobernador
de aquella provinc i a. Lo digo a V. 1.
para que se sirga disponer que por los
agentes de su autoridad en Tarrasa
sea notificada la expresada orden, que
deberi llevarse a cumplimiento sin diladón alguna, presentandose el Pu;gb6 al Sr. Gobernador de Huesca."
Lo que traslado a V. a fin de que
con toda premura se lleve a cabo la

noticia a que se refiere la segunda
parte del escrito que antecede para el
cumplimiento de la primera, de todo lo
cual, como de la ..alida de Tarrasa
del aludido Puigbó, me daca oportuna
cuenta.— Barcelona, 29 de marzo de
1924. —tl Jefe superior, Hernändez.
(Rubricado.)—Sr. Agente de Vigilancia del Servido de Tarrasa.
Lo que comunica a V. para que

inmediatamente cumplimente la orden
emanada de la Superioridad y en caso contrario proceder contra V. por
quebrantamiento a la orden dicha.
Tarrosa, 30 de MUTO de 7924.—El
agente. Fructuoso Alvarez. (Rubricado.)
Sr. D. litigue,' Paigbd Coto, calle

Wella, 12. Tarrasa."

LÀ ZURCIÓ ItEUROPA
••nnn•••••n••

Ha estat fallas el proode
ler-Ludendort. Hitler, Poohner,
KrIebel 1 Weber han salid oondemnate a elfo suya de fortalece, però desurde de ele meso*
salí perdonas* segurament la
resta. Ludendort ha eatat abuela. 1111 pdbflo ha aclamas •

tothom monyo al Tribunal, I el

cap de pollola de Munlo ha de.
clarea que al que no hl oetde
conforme eerla JutJat I sondern.
n'a, entera que sigui a mort.
Blooebte so suapondren les

~olas ea los Cambies tren.
«su. A la s000ld d'ahir • la
(tambre, en Si dabei ubre peMisa ~oral, VorlaInh ein vloWat leoldont entro Irisad I Sir
hora.

UI °adiase eo Luda sorli ego
ese" %mea durtM la sal.
mana do ~qua pene, ole pe.
loariee mala offlashile.

DEMANANT L'INDULT
IJEL "POETA"
alamnes de ¡'Escojo del revean
has trono& al Maldad del Direttord
set se telegrames (555 (id rada euro) detnanant l'hulla de loan Banasta Acher
"El Poeta" 1 eso seto amolada per
ab presos polfaca i socials.

CARNET DE
LES LLETRES
'MOMENTS"
El ' poeta Juan tagua acaba de
Murar al públle el reta tercer recua.
Es titula "Moments", un mot ben
ample i vague, i compran nomás dotze
bremse punces. Ni ha, però, en ele
versos una unitat y una força que
marquen una monjoia en el cami literari de Joan Mitigues. "Moments"
es un llibre mole distint de "Primitics" i "La nieta en el repón" que el
precediren. Dirku que el poeta guanya
en en yeta/. No el colltorc la dolor;
atto al revés, l'agullona i l'empeny. El
sets plany no Es ben be elegíac:
blasme i el coratge hi viuen. Eh cants
més caracteristics d'aquest poeta es
diuen "pamflets".
Ea arriscat, certamen, de_dur a la
!frica el crit i finsult. L'estere, per&
no fi nou, ni a casa rastra. Encara
ene ratonen a l'oren& els mote que
Mvagall nailon 'damunt Barcelona
"vana i coquina l traidora y grollera".
Avui, Joan Jstingtsea, dardeja amb paraules meses, Giran, la inmortal:
'Ciutat sanad" greta provinciana—
alta de sastres, dura de trespor. La
punxa amb la ira 1 el menupnnt:
'No volt la pompa de tos roserars—
ni el 'tipo' or de ta devele humida".
Es la paga d'una. vella ferida, crit
pierde 1 tumultuds que record* el
turment entre les pedres hostils: "en
tu, debutes, he despee la forta.-irisen
1 febre de la Joventut...'
El llibre de Joan Minare: is tot
palpitant de desig, d'ira, de voluntat.
Es tata resposta Ove i fresa a l'enuig, al pecat, a la tristesa. El poeta,
bat els enemics de lora 1 de dins de
la sen ánima amb un gest violent
i decidit. Bell espectacle 1 Joan Mitigue!, poeta d'una realitat aspra, is
prou ten per no consumir-se en penediments morosos. Aparta "el rosec del
sensual red" i cerca "el bracet
casta compartida", parla Imb els
bres i les pedres de la ciutat i els
voldria lliures 1 forts. "Moments" no
is pu altra cosa que un vot per ta
llibertat, per la bondat, per l'amor. Ef
poeta canta amb panul franca i trua,
i eh versos, de ve.gades, 'tenen rekqedneis d'una proclama, despees del
dux combas.

ehlp-boy

Declaracions
diEllPrimodebera
11.1.1•••n••

Roma, a.—El president del Director/ espanyol, enyete Pelele, de
Rivera, intervivat per un corresponsal del "Gonete d'Italia' ha dit,
entre alees coses:
`Respecte l'afee d'Unamuno no de
possible de tolerar qui, valent-se de
la sera qualitat de professor, subvencionat per ?Estas, destruebt en
l'anima dels joves l'amor a la Atila. Tumbe el vostre D'Annunzio,
del qual lo admiro el zeu esperit
distingit i e1 set, pitriotiome profund, ha velgut compre una llanca
a favor d'Unamuno, quin contratt,
pul!, entre totes duce figures! D'Annunzio Diuminat per una atiranta de
glorien% patriotierne purissim que
ha fet uperar ton ele limita del sacrifici per al be del pele. L'Unamuno, que es debat en la fosca incer.
Wad de t'anemia i rige i renega
d'Espanya
Interrogas sobre la qüesti6 del
Marroc, el dictador espanyol ha dit:
"Les operador!s recents han eonstitule un episodi lentas. Les 1/intima
no superen un centenar d'homes I
el resultat obtingut ha wat d'una
eficacia moral potentiseima. El Director/ td una visó!, completa de la
sitiad() 1 vol resoldre decidtdament
i amb la mis gran cartilla aquest
pro/Jeme, que tan Intlmtntent va
lligat amb la vida del país. Estera
deelditt a asunnir la responsabIlltat integra de la nostra mi& No
volem deixar als Governs que ene
'medran herincies aesagradables."
Respecte a record Tranco-espanyol
per a una col.lahorsei6 en la guerra
colonial, el general Primo do Rivera ha dit:
"Ara per ara, un acord veritable
no ateten; es traeta mande M'una
entesa tacita entre els alta colonials,
par a una eolleboració eventual de
vigilancia sobre les Intencions de l'enemic come."
Parlant de la sltuaeló Interna
d'Espanya, el dictador ha declarat
que hi ha ordre i tranquillitat completa. Es treballa amb passió, mentre zlz dirima patata politice mantease envere el Directori san cosapise d'espera, que ele fa almete di taca iniPortuns I ha ambas:
• Esperen vivamant ii 'bita deis
miro eohiratte. Reparo que en
aquieta murió sera possible de (liar
les base. d'en 'litterae directa da

eatalialcadoes i d'infdrmaciona mie

elleastare hacinas ea Moda eltre tots 'dos palees.-

LA LLO
Es una manera de dir, perqub tothom sap que la Llotja
de Mar no existeix i que redi-

fiel que anomenem Blotja no
es 110tja, sitió palau. L'antiga
Llotja de Mar fou destruida ea
el segle XVIII i només se'n conserva el que avui s'anomena
ßató de contractacions, que era
la part mes tardana de redifi-

el gbtic, obra del segle XVI.
Aquest edifict que anomenem
Llotja ea obra començada l'any
1772, 1 eneara que notnes conservi una minan part de la veritable Llotja edificada pels entice reja catalana, noinetrets la

seguirem anomenant auf, que
d'altra manera no ens entendriern.
Aquest hell edifIci, un dels
mes dignes de Barcelona, aviat
estarh en condicione de poder
6seer admirat inds amplament
del que ho es avui. Grheies al
treball, a la intelligenola 1 a la
bona voluntat deis anteriors
Ajuntaments, anterfors a
aquests que avui havem de patir sense badar et hee, pogue

¿asar expropiat i enderrocat
rantio casalot del convent de
Sant Sebastlis que no deixava
aibirar la mar des de la Granvia Layetana i que empetitia
la pino de Sant Sebastio, avui
d'Antoni López. Darrera aquest
enderroc neeesseri havia de venir el de la doble casa adjunta
al susdit casalot. Quan aquest
altre enderroc sigui un fet, la

pina d'Antoni López prendrä
gran volada; esdevindrà una
espaiosa plaça quadrada, de beIlissima monumentalitat: d'una
banda la mar, el moll degiriós
dels vaitelle de vota, i els porlos d'En Xifré, tan harmoniosos i idonis amb redifici neoc/ässic de /a Llotja que els fa
parió a l'altra banda del pase/WM=44 1;11141.nan ÁlnneI4
qtitlet passeig, el de Cdlomi;
filant el ,port, la Granvia LayeC ana la-magnifica i graciosa
Casa de Correus que ens hi edifica En Goday. La plaea d'Antoni López será, dones, una be/la placa, una de 'les mes nobles de Barcelona. Aixb, si
aquest Ajuntament en té prou

per continuar el projeete deis
anteriors, si de cas no s'arrone a 1 si, per rad (l'un mlaventurat apocament (despres de tot,
mol t comprensible), deixa en
peu les dues easotes que enca-

ra amaguen una de les façanes
de la Llotja. Aleehores, no so-

lament no s'aconsegueix
te destljat per aquells urbanazadore de llarga vista, sinú que
s'empitjorara la urbanitzneid de
la plaea n qaesth5: entre ella
i el .2 aceró d'En Capmnnv hi

restarien dos infectes immobles
o al velen un sol doble inmoble capiculat, amb Pesborane
que deixa a l'aire, pe( cantó de
la playa, l'enderroc del casalot
de Sant Sobastiä.
Una vegada s'haguas aconsegun /a dteaparicid de l'esmental carrera d'En Capmany,
el pelen de Ist Llotja guederla
descobert i isolat com cal. Peru aleshores e'oferträ un nou
problema d'urbanització que
que l'agudos* 1 bon gust de l'exregidor En Lluls Guarro ens
suggereix i que és just de fer
pdblle per tal de resoldre'l tanh
Harguesa i amb el bon to, al-

menys que ala nostrea avis deis
acabaments del segle XVIII 1
del eomencament del XIX Ilngusten en urbanitzar aquell In.
dret ombriu i marinen, tan barcelont que Justament ea alll on
ele emigraba fan per teta llur
vida d'expatriada previeid d'enyoranca.
netds i dissolt el carrera

d'En Capmany en reaso/dlamera do la Idees engrandida
d'Antonl López, s'oferire el
contrasentit que el bell edifica
seteentista tingul la Merina
principal en le plaça seeundä.
da I provinciana del Pelan,
mentres quo a la monumental
placa d'Antont Ldpez a'ht acuitara la favana posterior de /a
Llotja, la qual dz, mes que Mona, una solu6i6 vergonyant
precaria, probablernent prov/
slonal, que el mistela Soler)/
Fenece, l'arqulteete proleett
ta, Murta repudlat si en Itoo
de donar aguaste !arana al carrera hartes donat a una patea

qualseNulga. Per tant, hom ¡rabee* indispensable de retocar
l'obra d'aquest admirable arquitecto refent una l'otea posterior, potser a M'unge de la
fama del pla del Palau, ando
la leonesa I tot: laten una
Inane Inspirada en aguaste,
parts cense la barracas 1 amb

una nutjekit
':.,......tn-onumentalital,„

asoinsbting7i *4.4"
o ntó
ti clis.
,uti heit gefgra
ose,F
el ésdeoetlpár
m
we e...eled
,::; Palau, peròrabP16e is atitili
apé...4
nigieluzi
:1".:Zqu
e ejem
° aedm
rat boiltieetePtilt, podrien reí«
frontai4stpagseig de la Duana, posankIsf'. .l'escultura que

hi manca., apetheant alguna bao

lustrada melmesa, posant bell
Distarle de cacle encerada a les
portes i finestres, en )loe de
Factual miserrim fustam aper-,
dual i barroerament pintat;
coliocant duela esthtues cotossale a les dues faeanes oriental i
occidental, una a cada banda
del pórtio o de la terrassa, en
els sòcols que rarquiteete va
establir ben sIgnificatIvament
a aquest fi i que encara resten
buits; ed que tambe podrien
fer els veins, per eubscripci6
popular, Si de cas l'Ajuntament
nou no fos tan magnIfie i
munIfieent com ens pensem; o
qui sap si els ,gerente del ptt
lau s'hi veurien amb cor.
Aquí podrlem acabar d'es,

eriure si no tos que aixb de
l'escultura del palau de Llotja
ens ha recordat un gravat del
"Itinéraire de l'Espagne", d'En
Laborde, reproduït en la "Geografia de Catalunya", d'En
Carreras Candi, on es veu redifict d'En Soler i Faneca amb
una vintena d'estàtues ornant
les balaustrartes de la terrassa
i del terrat, i altres al (ronId, a manera d'acroteres, ro que

ja no es troba en l'altra
producid de la susdita "Geografia", reproduce:6 d'una estampa de vera 1806. Secan
aquelles estätues un caprici del
gravador francas o del dibuixant que tau les illustraciona
per al celebre "Itinéraire" d'En,
Laborde, o be realment-existi-,

ren un "din artot4eht l'editad
Uns' ens ocupa, n tal vegada no-mes extstirien en el projecta
d'En Joan Solor i Fenece? Els
cronistes parlen d'estätues do
marbre enearregades, a fi
d'ornamentar la Llotja neselässica de Barcelana, als escultora

Frenarse Jover, Manuel Oliver,
Ntolau Traver, antont SOlä,
Salvador (;;Irri i Dam% Cecapeny. El yeti de la Llotja té
el brollador de Yordli. quo es
obra da dos o tres d'aquests
eseultors. Les estatues dels
tres artistes esmentats com a
estatua:res del palau de Llotja,
no saber/1 pas on san, !Ora de
les façanes, porqué no havem
tingut temps ter oAbrinaments. Potser no siguin estatu y o el que manea trobar ea 1
aquest, edifici? Pctser els eremuslos facin allusid als alta re-lleno dels frontons de la plaga
del Palast i del earrer del Consolat? Seria bo de retrobar lea
estalues d'En Gurri i sobrelot
les del Gran Datniä Campeny,
del qua/ encara no se n'ira dit

tot l'elagi.
Aquelles estàtues que el gra4
vat del eineraire" d'En La-.

borde, colloca a la faeana del
palau de Llotja que ddna al
pla del Palas: potscr mai no
existiren, ni en l'obra tiesta ni
en el projecte, el qual, al cap
i a ta fi, obra d'un arquitooteenglnyer, tot 1 aseer obra d'un
gust indiscutiblement noble i
refinat, ens arar uno arquilee•
t tira deliberadament severa,
enemiga de l'ornament graluit
i barroc que són Ies estatuas
damunt de les balustrades. En
canvi — cal insistir-hl trobem en manca. com una llacti.
na , les dues grane /Migues esthtues, probablement evocado./
res simbòliques tle la utilltai
Industrial i comercial de Pedtfiel, quo l'exquisit Soler i Panera destinaria a fer costat al
pcu de la termes' i a /modo./
nfr l'euritmia de la fabrica neo.
romana, arthue a equilibrar l'escasos escultura de la façana.

Tot nixer potser ens lio aclariria el projecto del gran a:1W.
teete, al de que enrara (múltele
Joan.',

La riquesa global
dels Estats Units puje a

3.200,803.862,000 dolar.
%mine.. t.-Atacas mes

tadistiques publleades a/dr pel
tre de Comen, le rema 'total
Ertatt Units a última de nie
l'eleva va a NiootIo3,116acos
quimba que relegaste se
do Wi per esto aul) relad4
estedledenes velluda a dile*

nue.—Havas.
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ENTEBRAMENTS
MATI
Regf Garcia Cabras, de 67 anys.
Maestranea, 51, primer, al cementiri
de Les Corts. A les den.
Dolors Janer Vila, de 72 anys,
Bruch, 87, segon, al cementiri Nou.
.1 'A les onze.
Anteni Furest Mauri, de 65 anys,
Roca. 6, segon, al cementiri Nou. 4
les deu.
Josep Zaro Bea, de 41 anys, Bruniquer, 44, tercer, al cemcntiri Nou.
A les ruja
Enric Canto Ruiz, de 8 mesos,
Are del Teatre, 5 00, primer, al cernentiri Nou. A les vuit.
Joan Salvada Solé, de 7 anys i
rnig, Torrent de les Flors, 42, al ccmentir; Nou. A les onze.
Joan Martí Co, de 65 anys, La
Vinya, 3. primer, al cementiri de
Sane Andreu.
Ricard Terniger Santamaría, de
24 anys, Asil del Parc, al cementiri
Vell. A les vuit.
Autbnia Estrada Codina, da 4 anys
i mig, Muntanya, 105, tercer, al ceMentid de Sant Andreu. A les dues.
" TARDA
Motead tiras Bruguera, de 70 anys,
Carretas, 39, al cementiri Nou. A
les tres.
Maria Asquerri López, de 8 anys,
Sospir, 4, al cementiri de Sant Andreu. A les tres.
Josep Simon Pujadas, de 72 anys,
Corta Catalanes, 636, al cementiri
Nou. Alea tres.
Rosa Puigall Ruma, de 78 anys,
Méndez Núñez, - 12, • al cementiri
Ven. A les quatre.
Maria Montserrat Ramos, de 73
anys, Laforja, 67, al cementiri Nou.
A les tres.
PRIICCIK Tonada Bosch, de 76
luya, Van/rana, g•-•41 cementiri Vell.
A les quatre.
Joaquima Gil Sorribas, de 55 anys,
Coeli°, 324 al cementiri Vell. A les
¿seo.
Lidia Raque= Calatayud, de 48
suyo, Rocafort, su, al cementiri
Non. A les tres.
Amàlia Oltre Segara, de 76 anys,
Muneaner, ao4, al cementiri Nou. A
les dues.
Miguel Sola Une. 'de '36 anys,
Claris, -iip, ai egmentIR Vbin. A les
,

FUNERALS
Ea Marian Guaneras i Jané, vidu
de Ni Nene Pedal i Areds. Morf el
dia 13 die Matg. Avui, a dos quarts
.
d'oese,délz Casa de Caritat
Be joomplas Minkstral Lloveras.
Neri ei dia ta de mart. Avui. a lea
das,. Sane Jordi de sedicarea.
1 7:, la lamen Mirla Campos i Font.
Neri d dii as de mime. Avui, ge
diez 4-4Mier misia. als Carmen,

00iats

SUCRES
Nota York
4ul001
eetembre.

Yaces

'. •

31 marc

•

COTONS

.

/

51)4'0,4

50010,5

.

463'00

li are

28'43 2 7 '15i sfsn 2490
2423
28'50 27 '33
24'52
2017
2721i 24'35 2317

Tones . •

LIVERPOOL

A11.0 ü

e e .

P

4111101 Ortiir e 1 D e sbre G r o"r

NOVA YORK
Timen anteribt .

a lt•raira . . •
e e ron selerraate .

rones anterior
Obren:re .
•

1690 1443

Tases •

16'80 1631

0 e 1,05 te1egrtla

••
VALORE, NO INSCRITS EN LA COMBA=
CAPES
OFICIAL DE BARCELONA
103500
Tanta 3 4 maro Nora Orleans
cornt Nova York
coros.
14430
15 I/O Tanta anterior .
1349
. 10050 'ialg
toles canes. g leetrleitst
erenatteta ese. .
.
iul
1273 Obertura .
t
ot
sarao
102•00
ent
9001115
43%.
.
51untar
n
7%
1951.
•
ll evan telegratila
Trienal
-cumbre.
. 12'05 TILKIS
123'50 ! Infie l ftetz 7%.
1 tachan preterenla .
. • .
•
.
l
is
o
'motea
101'00 Untó Salinera crEspanys
05.50 leven/De,
G. %alma. 5%. .
11'7,2
08'00
o. T. Eiree/una 6%.
ehlte:414. 4. •
1 1'3 5
05'00
C. 1. catasen:acto (.11,
10 '.00
isre

11635
25175
3130

D

Cotitzacions del dia 1 d'abril de 1924

1485
148

trabes

n 'urea

10500

Austria
Praga

2163

1400

2724

•

Ido • n os. 3%

1.
• s• •
•
11. ••
•
• 4! •
• •
'amplona.
erioribit
.
11. 8. Joto* .
ora 0%.
I tasevall . .
slman.as AMI&
Valen. 5 f/1
Naidrial 1. • .

AGUO»

tiGua Gas 1 1/.4C''41CA rail

onzlilaclone
g FAHRocatimiza

1101:514 Da PARES

87'00 . ¡0010e d'E/pringa. . 1557.00•
11147'50
6375
"
9300 • Credll 1 Dects.
• 1050 •
621, 5 signes barba. 5 Y
••
•I
10 2 : 0 05 " FERROCARRIL.% 1 TIMMVIES
13 7
e -4 1/169.
il s . 2 ../ cataia.
Bar. d'E. 1903 5%

64'03'

6535
65,00

ea cas

Na Sofia Ferren i i Coy de Villä.

Ilisrí el dia 7 de mate. Dijous, a
dos quarts d'onze, a Pompeia.

AVIS IMPORTANT
De 1 ' 1 al 15 del cortimt podreu comprar, a preus increibles. jo -to d'olles. 1)&3, ( l osoroiea. cassons, etc., en alumini
Extra. Llorens Gas., Rambla de
les Flors, 30.
CONFERENCIES DE MEDICINA
A l'Institut de Medicina Practica,
va donar la darrera setmana el doctor
Durar. Arrom les seres anunciades
conferencies del curo taóric i práctie
de registre elictric cardiac.
ARRIBADA DEL M. CONNICK"
Com fou anunciat a la nostra edicto
anterior. ahir arriba al port el de.areyea
amaría Mc. Connicle". que amarra
de papa al moll de Barcelona.
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DOS DETINGUTS PER ESTAFA
Han estas detinguts Jaume Pocit, en.
carregat d'una Fábrica de iarines, i
Joaquim 011er, corredor de farinea
Al primar se l'acusa d'haver sostret
1.500 sacs de iarina, valorats a:: iacaciao
pessetes, i al segun, deniiabridor, per
haver venut el genere.
Ilao queda: a d:;p,del jutge.
pul propaga el saibó "NIP HIP? - El que l'usa.
ROBATORIS I DENUNCIES
Rseer Mellado ha denunciat que fa
alguns dies arribi • Barcelona, junt
amb el sets promès.
S'installaren en una fonda, i el proms ha fugit prcnent-li 675 pess•
tes.
Vicens San José ha denunciat que
del seu domicili del carrer Nova Betkm, li han pres robes evaluades co
eän pessetes, i 3 3 0 pessetes.
La Companyía Regadius i Perca de
l'Ebre, ha denuncias el seu dependent
Jaume Torner. encarregat de retirar
les mercancies de les estacions, acusan.,
lo d'haver falsificat firmes i crmis estafes per 300 pessetes.
loaquim Trias ha denunciat un subjecte que per evitas I.. suspensiö
pagamento transferí els bens a un altre,
per valor de 33.4150 nosetes. Rateras
la transferencia, iba venus els beca i
tia INEK

Organitzada per la Secció d'Arqueologia del Centre Excursionista de Catalunya, tindri lloc avui. a les set de
la tarda, una conferenaia a carrec del
senyor Agusti Duran i Sampere, aalb
el titol "L'esglesia de Sant Pau
Camp i els seus problemas arqueológics".
Al Centre Excursionista de Catalunya s'ha inaugurat una Exposició de
castells i cases senyorials de Catalunya.

qub es ven tant sobó 941PIiIP"? - Per que 65 el mIllor.

Per

AVVISO
Il Regio Consola Gancrate d'Italia
invita le Italiana e gilialiani residenti
in Barcellona e dintorni di volare intervenire ila riunione che avrä lasgo
Domcnica 6 correntc alle ore undici
antimeridiane nella Casa degli Ita:iani
allo stop° di prendare gli opportun:
accordi circa la prcssima vi,ita dei
nostri Augusto Sovrani a dctta Casa.
L'Academia i Laboratori de Ciencias
Mediques de Catalunya. celebrara sessió ciantifica avui, dimecrcs, a les tO
de la nit, en la qual e: doctor A. Pi
Suher fan la comunicació ja anunciada sobre "Indicacions simptomatiques;
de lestudi del recanvi respiratori".
El doctor Carrasco Formiguera,
"Influencia de la insulina sobre el matabolisine proteic en la diabetis greu".
•--CI us serviu del silbó "HIP - HIP"
en acrcu un propagador mes
UN A TROPELL
A l'Hospitalet del Llobregat,
mossos d Esquadra pasaren a disposició del Jutiat a Armein Irvaitan, xofer
de l'autämnibus que fa el servei
viatgcrs de Viladecans a Barcelona,
per haver atropellt la nena d'aqtall
població Dolnrs Matavacas Torres. da
sis any sd'edat, produint-li tan gratis
ierides que morí a larte.
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Rebudes los novelista per a
la present temporada
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Sanes (ra yen: Francesc de Paula,
, confessor i fundador; Santes
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IN ORIS R DE MADRID

LLIBRERIA SUBIRANA.-Port rrrrr Una, 14

ELECTION
ES HORA P XACT A I.
ACCIDENTS DEL TREBALL
Treballant en la desarrega del vaixell "Cabo Menor", Unís Marin Gelee es causi ferides contusas a les
mana
- Treballant del seu ofici de pinlar al yaixell "Infanta Isabel", Eranceso Alva-.• ez Galos. dc Mälaga, es disloca l'espatlia drcta.
RESTAURANT ROYAL
Sala do Ti
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de e, 1 dmar a l'americana. de
• ate
Resultats del Campionat de Cataluma d Escacs:
R. Domen«, dos punts i mig, de
tres partits.
Molina. 1 pum i mig, de 4.
pum, de 4.
De Burgos, 2 punts, de 4.
Soler. 2 punts i mig, de 3.
Vilardebä, 2 purits, de 4. •
Sarct, 3 punts, de 3.
A. Puig, 3 punts, de 4.
Vlocher. z punto. da 3.
Duran. 2 punts, de 4.
Josende, 2 punta, de 4.

DONA MORTA
Els massos d'Esquadra de Navas auxiliaren cl Jutjat en les diligencies
amb motiu de l'aixacament del cadávar
d'una dona trnba,:aa pels esmentat mossos en una coya al "fue conegut per
dei rsquina", drl terma muniJOIES. VERITABLE OCASIO
cipal de Pnigrcig.
1 objectes omita de totes chuA poca distancia de la interfccta hi
fes Preu Ola, Tanat es nurn ti
havia mara da roba que controlo
diverses penyures de vestir, una «clics
ecotarros,
arnb les inicials J. C., i 134.97 pessetes,
T OS ,,
e;s" zd221:e
uorneaol GLITIlenT.
sense que pogués ésser identificada, i 1 eament anos,
segans dictamen facultatiu fria uns
vasos are re Es
venen
uns
quants Mes que ha y ia mort dc atan
natural. pela molt torio, a uns presto tan
barato. i sdn d'una mena de
cristal) tan bo. que si no los que
p is aneu a comprar i us els donen. es (firia que nn pot &sor.
paró per a les cristalleries Idnis
INglada. Rambla de les Flors,
et.
e, i Honda de Sant Antoni, 5,
L'automöbll mundial
no hi ha impossibles.
Visiteu els 0001 .5 stands números 55, 56, 57, a la Sala B
do la
Exposic16 !nternacional
de l'Autombbi)

42e(grez

El -) reatre-

DETINGUT
Els mossos d'Esquadra de Tordera.
aynats de que un funcionan i de l'estació del ferrocarril d'aquella poblacai
baria sorprès subjecte dintre dtr..1
VISIÓ violentant una caixa de generes
de seda, i que l'havia tancat dintre da
resmm t at vagó, procediren a la datenció de l'csmantat subjecte, el qual digna
anomeaar-te Jacint Alberiah Cugat,
26 anys d'edat, soltar, natural de Tordara. sense domicili. manifeetant que
havia entrat al vagó amb la intenrió
d'apodrrar-se de lee sedes de ralada:cia, propietat da Josep Sansalvadur
Ventura. i que malgrat tenir la caixa
doble fons ja havia nbert la primera
tapa. havent estat snrprès en aques.a
,operació.
Reconegut un paquet que portava,
cantenia un impermcable. una manta de
llana, 1::15 pantalons dels anomenats
d'aigua i dues aridlles negras, declarant
que ho havia furtat d'una harca
pesquara a la platja de Calella, afegint
que Ida pues dies qua baria sortit
complir una conla Presó Modcl
damita per furt.
L'esmentat subjecte i electas ocupats
finca posats a disposició del Jutjat
competent.
-El sabó "II IP-HIP" es ven tot
sol
LES MOSSEGADES
Maria Borras Miralles, al carrer
fou mossegada per un gos,
que li causa erosions a la cama anual-ra.

- Unabre gosm osscga el noi Renat Martínez Sans. causant-li tacoduló a la cama esquerra.

DETENCIO D'UN LLADREGOT
Els mostos d'Esquadra d'Hospitalet
de Llobregat prengueren a la carretera
SETMANES SANTES
de Barce!ona a Calafell a Pasquil L1.111111111414 11116144301.-Peetafarrlaaa, 14
Martínez Romero, de 16 anys d'edat,
COMENÇAMENT D'INCENDI
natural de Sabadell i sense domicili. en
Ahir va in:ciar-se tia incendi a ;es
el momea que a basta apoderat d'un
ofieines de reataci6 de França que
rottlo de filferro de coure d'uns cinc
telefònica
de
donen al Cartee de la Marquesa, pequilos de pes de la sarna
la Companyia Interurbana de Teleal en atedir-hi els bombero el foc ja
[ estera apagat
.
feas.

NOVETATS
L'en:presa d'aquest teatre, que en
aquesta temporada es proposa donar
a coneixer les millors pellicules, ha
disposat per a denla, dijous, l'estrena
de l'extraordinaria producció de la
casa Cauciono "La portera de la
fabrica'', adaptació de la famosa novalla de Xavier de Montapin.
• Per a majen- facilitat del palie,
inalgrat el llarg raetrarge de resanentada pellicula, es representaran totes
ducs jornadas en que esta dividida,
en una mateixa sessió.
Les localitats aniran numeradas.
POLIORAMA
Denla, dijous, a la sessió de la nit,
se celebrara en aquast teatre la fundó a honor i benefici del galan cómic Joaquim G. Parrerio.
El programa per a aquesta funció
está compost del sainet en tres ocies, dcls senyors Ros i Pedrosa, "El
tío !ose. Mari", i la comedieta en un
acte "Huir a tiempo".
Amb aquest programa i dados les
sinapaties amb que compta el beneficiat, auguren un gran èxit.
ROMEA
Durant tota la setmana continuara
al cartell d'aquest teatre la bonica
comedia d'En Prudenci Bertrana
"La dona neta'', alternant amb els
èxits de la present temporada "Un
fill d'America" i "Una vegada era
un pastor...".
Dissabte Vinent tindrà lloc el benetiei del popular actor En Joaquim
Montero. representant-se l'obra d'En
Pitarra, fa anys no representada, "El
rector de Vallfogona", de la qual en
ó.
Montero fa una veritable creaci
Caen a fi de festa hi haurä un acte
de concert a cartee dels eminents
artistes' Pepeta Bugatto, Emili Vendo-r:1 i r.zu
Cal esperar, dones, un ple a vessat
per al prOper dissabte, tant per l'amenitat del programa COM per les simpaties que gaudeix el beneficiat

SUBSCRIPCIO PERICA
de 12.0A obligicolls de la Nova P.aça
de Toros de Madrid, S. A.
de 500 pessetes de valor nominal cada una, al t.: per
cent d'interès anual, lliures d'impostos espanyols presents i futurs, amb cupó trimestral del dia 1 de juliol
de 1924 isegüents, amortitzables en 29 anys, per sorteig a la par..
Les obligacions estan garantides pel producte integre de la venda dels terrenyä i materials per demolició de l'actual Plaça de Toros de Madrid, d'una
valor superior a 5.000,000 de pessetes, i demés pel capital subscrit i no desemborsat de la Nova Plaça de
Toros de Madrid, S. A., que puja a 1.500,000 de

pessetes.
La Nova Plaça de Toros de, Madrid s'inaugurara en la
temporada de 1525, dest:nant-se a la seva terminació el produele de l'emissió, Aixi que estigui terminada, passaran els
tervenys de l'actual Placa, d'una extensid de 311.054'88 peus
quadrats, a ésser plena propietat do l'Empres.a. A quests terrenos estan situats en una de les ronco de mes creixement de
Madrid. i assoleixen ja valses molt altes.
A part d'aquestes garanties, afec!a l'Empresa al sorvei
crietteressos i amorlització de les Obligacions, el rendiment
brut de l'explotarló de la Pla,;. a actual de 3Iadrid i de la Nova.
por a la qua/ Id un contrae!e d'arrendament per 40 anys,
prorrogables per 10 més, i aixi mateix el rendiment brut
l'explotació de l e s Places Arenes i Monumental, do Barcolona, arrendados per 20 anys, segons escriptura pública autoritzada pol notari senyor Leopold Rodes, a lt de juny
1923. El renditnent brut dc les Places de Madrid i Barcelona
P uja a 5.00 0 . 00 0 do pessetes. i passarä de sie aixi que estigui en explotació la Nova Placa de Toros de Madrid.

CON

DIC1ONS

DE

SUBSCRIPCió

t. El preu liquid do ubscripcid, amo culp ó 1 julio ., I 0 2 4.
serlo de 91 per 100, o sigui 455 pessetes.
2.; L'import de la subscripc.d es farà efectiu a Facie
contra lliurament de resguards provisionals, que seran oportunament canviats pelo titols definitius.
dia 3 d'abril en diver3. La subserpció queda oberta
sos Banco de Madrid. i 0 Barcelona, al
BANC CENTRAL.
BANC HISP3o74O-MEMO/1.
SANO DE CATALUNYA. EANZ ALERIANY TRANSA TLANTIC.
SUCURSAL DEL BANC ESPANYOL DEL RIU DE LA
ROSES 1 COMPANYIA.
TA.DE MAC/ VALLS. e/AVES i COMPANYIA, 8. EN C.
PFLILALS
Els Bancs emissors es reserven el dret cla declarar
lancada la subscripcm quan ho estirnin convenient.

REND1MENT NET

Calculant la prima d'amort i tzació, el rendiment net dels
titols serà de 7 per 100.

REL I GIOSES
TANDA SOLEMNI AL D'EXERCICIS DURANT LA SETMANA
SANTA AL MAS DE COLOM
(TARREGA)
Dirigida pel P. Vallet, tindri lloc
Colom
(indret magniiic par
a/ Mas de
a uns dies de retir i actualment hahilitat per casa d'exercicist naa tanda
excepcional. adreçada especialm ent a
parsones d'elevada cultura i formació.
Començarà el divendres dia 15 d'abril
i acabara el dia de Pasqua de bou
mata'.
Les inscripcions (a atarían Chía.
Tarragal aniran per torn rigorós, i no
orean admeses mes de 40 persones.
S'hi celebraran lotes les solemnitats
litúrgiques dels Dies Sants.

ia manca de cara als
Me . C itS
Traduim de "El Noticiero Universal":
"El bestiar bovi sacrificat no és prou
ni per satisfer la meitat de les exigencias nornials de Barcelona que en
comuna diásiarnent • so-nao
La tnatanaa d'ahir-després d'un dia
de dejuni-, amb prou fcines si donará
a la població uns 25.000 quilos de carn
bovina, quantitat exigua per proveir
diumenge i dilluns.
Tot això indica que el problema de
la carn no ha trobat la dcguda solució
en l'acritud adoptada pe! Municipi."
I més avall afegeix:
"Amh tot i hacer demanat l'alcalde,
en implantar-se un monopoli. un termiri de caieIhr.7, ds 7.3 di:s arrita-_-:
a la completa normalització del problema, s'ha triplicat gairebé el termini i
el problema cada segada és mes complicat."

i soNICA JUDICURIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Set-T:6 segona s'ha prosentat Lluis Olivoras Marta,
acusat de narrt. El fiscal, li ha
demanat la pena d'un any i un
Sta do presó correccional.
Davant do' la Screia tercera
ha comparegut Pere Sala i
Aguilar. per respondre d'un delicte d'estafa. El fiscal ha sollicita! per al processat, condemnat ilues regados per furt,
quatre t330rolsi un olla d'arrest
major i lì iniírnmització corresponent.

ASSENiALAMENTS PER A
AVU I
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. - Nendrell.
Pobressa. Na Rosa Gañes i altres contra Joan Romeu i l'advocat do l'Estat.
Nord. Major quantia. Societat Pujadas i Jorba contra
Olandi Itialp N'avinees.
Sala segona. - No Id assenyalamünt.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. - Audibn:
cia. Tres orals per atemptat,
furt.
Secció s p gona. - No té assonyalaments.
Secció terrera. - Llotja. Un
oral per falsedat.
Secció quarta. - Un oral per
contraban.
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Ludinduif absolt
'71.stwaittoildenotats
'dülk

es
ll
rEi cadater tara,
obrar, a Loadrrie
inumESTRB QUE ce, reentalsamal'iserlä
EL. DIRECTO R' ai> DISPOSAT AOJ E ,PPWIX,
12.000 obrers ea
GENERALS DE L'Esiii exposat a Moscou
Bikle4 AME REGEIXIN BIS PRESSUPOSTOS
VIGENTS EN 1923-24
vaga
bin bé
durant la setmana
el
vot corporatiu i fer
. Munich, 1 (per cable).-Ha estat Londres, i.-Us dotze mit obre a,
ve a reemplaçar el recentment denle- referencia al
de Päsqua
LES DIPOSICIO Ng DE LA
possible perque sigui derogat. Nodictada sentencia en el procés cong iat que es va signar en (goa.
"GACETA"

Eis pressupostos

"i En nom d'EN:gaya ha signat el sota-

secretari encarregat del ¿espata
.ministeri d'Estat, senyor Espinosa de
los Monteros i per part de aexic
l'encarregat de Negocis d'aquella nació, senyor Alfons Reyes.
Les ratifieacions canviaran a mexic i mentrestant continuara en vigor
el conveni de 1903.
Haeern de considerar el non conveni hispano-mexka com tus pas més a
favor de la compenetració espiritual
entre Espaur i les Repúbliques hispaniques del Nou Continent."

menee una Comissió que assenyali

el que s'ha de reformar, en l'Estatut. Que mentre no es facin aquestes refprntes, les entitats adherides
a la U. G. de T. 1 el pare ginscrigula al cens dels grups corresponents. Que les dites sotietats nomehin el nombre de regidora i
que la representació obrera no sigui
mixtificada. Que els regidora, al municipi, formin un bloc amsb programa i disciplina.
DEL MARROC
Madrid, s. - Comunicas oficial de
Guerra:
Zona oriental.-Ha estas hostilitzada
la posició del Nord.
Una granada de mi ha caigut dais
del parapet, causant diversos ferits.
LA REUNIO DEL DIRE:CTORI
Madrid, 1.-El general Vallespinosa
alta excusat de donar la referencia de
la reunió del Directori.
El senyor Garcia de Leonis, però, ha
dit que havia imformar extensament
detingudament el prol4ate reformant la
primera erisenyanea, sense acabar-lo.
En acabar, el president ha rebut diverses visites.

Riga, • 1.-La promsa russa
diu que el mausoleu intarl
Lenin ha estat tancat per tal de
procedir a reembalsaruar novament cli cadàver.
El cos de Lenin será evosat
durant la setmana de guagua
per tal que pupila veure'l tota
els pelegrins religiosos que cada anys acuden a Moscou per
aquesta epoca.-11avas.
ims SOVIETS CREUEN ACON-

tra Hitler i Ludendon i cómplices. pertauyents en Ilur major part a la inHitler, Peches!, Kriebd i Weher dtisaia de l'edificació i cmpleats co les
han estat condemnats a cinc anys de installacions d'una Exposició colonial,
fortaleza. Despees de sis menos de slan declaras en vaga:
cosuplir la seva petia, será estudiat
La noticia ha expsdsat de les obres
si es pot sohresseir la condes-fina.
un hon nombre de vaguistes que intenles
Ludendorf ha estat absolt ;
* taren fer plegar les brigades d'obrer
costes van a carne de l'Estat
que encara hi treballaven.-Havas.
antes
acusats
han
cstat
conEls
EL CONFLICTE D ELES ORASdesunas! a (plinze tueros de presó,
SANES DE SOUTHAMPTON
pecó els que han estad aplicats els
PROJECTES DE LOCAUT
preceptes de sobresseiment de cauLondres, t. - Sembla cada vegad2
ses i han estat posats immediatames probable que el, constructor, de
rnent en Ilibertat.-liavas.'
Munic, 1.-El cap de policia ha vaixells decidiran d'un moment a l'altre
totes les
a , ullicat un darrer relvertiment al la proclamació del lacant a
públic, posant-lo en guardia sobre Drassanes de Southempton, sin els vaguistes no reprenen avui mateix cl trequalsevol intent de manifestació
amb motitade la sentencia en el pro- ball.
Aquests ultime, precisament anit pos.
.
ces contra Ludendorf i Hitler.
FI ex; de noticia fa saber que els nada es van negar a acceptar VO3CTiContraventora de les disposicions ment fet veis patrons, relatar a un
dittades seran jutjats per un tribu- augment de set xelins i sis penics en
nal halar i qtse s'aplicaran severis- els salaris setmanals, mes susa cocinenRimes penes de presó i fina de mort sació de tres xelins per treballs suplementa ris.-Havas.
en alguno casos-Ha-as.
LUDENDORF PROCLAIIIIA DA- LA VAGA D'AVIADORS BRITANICS
VANT DEL TRIBUNAL QUE
LA SEVA ABSOLUCIO ERA
Londres, t.-Avui no ha marxat cap
UNA VERGONYA PER AL SEU avió britànic cap al Continent, i Es pac
UNIFORME, JA QUE EREN probable que els serveis es reprenguin
CONDEMNATS ELS SEUS
ahmes de vuit dies, car l'intent per reCOMPANYS
soldre el conflicte entre els pilots ci' Mude, t.-Descomptant-se la du- vil% i la nova Companyia que s'ha fet
nació de la presó preventiva sobre
cierre dels serveis aeris, ha topat fina
la corresponent a totes les con- ara anal, dificultats d'insporthacia.demnes, Hitler nonada cumplirá sis Hayas.
setmanes de castell.

¡el
rail la Catira
ioleg
Bri
Pida z.-La Cimbre ha'.. •1'.z
les interpellacions sobre politice ye
neral.
El senyor Gahorit, de l'Entiesa
republicana, hp recondat case el sea
partit va aostenir ei_ aenyor Poincaré en iotes 'Oeialrisa:
L'orador cs emulan...tu l'arrlbada al Podee cifli'haffl u ipse han
combatut el senyor. Alinearé, per tal
ccrn alai port4fi 'a 14;:iftdlitica d'aquest una vakiosa adheille
Maca a continuacie'4I'Oe1i7or Cta- fi!
Brisas&
le
borit la política delnyor
del qual critica el darrer; d'amo
pronunciat a-Careas nne. l
Es produeix aleandres uni vi:leat
ircident personal entre ele 'sznyora
Briand i Gaborit.
Després aquest arre,' acata &eme
que la majoria té consciencia ¿'haven comple-ii - iiib-ii-e-eii- dinie de
guint el &euros.Poinwte:17---,27(7,
El senyor Rime., comuzZie- jk•
mana a la Candaii (pie cottdedeisi,
abans de la aeve •seParati6;140151tia de milers. de :concielMirtsZiaPia.. ....
tan esperans • agpest acrteii4ee
Pregunta al Govem quaserládu
les seves intenclona res:Cree-91i" ', ----- ""-"!.."12";
viets.
El senyor ; Foigeor,edi 191.cre-publicaría i ',mesh 'ves all less
politics en la aova constiticeellel
Gabinet i creu que va ésien/bta
la política general del. Goiverti la
la que es dehatia • en -el yo; sitie-, vi
fer catire el dabinet 'a propeife
les pensions.
. - ••• •• i'. ,....
L'orador preenta." Adins 'líe eis
mitjans que' emprat* el ; Gti;eie , ier .
impedir que tonsi la temp,.:
Considera la 3itur.ció ¡menear-banal poc satisfactória .i tesneltle ts
seguretat del pais no estigui. g .baa- •
tament garantiteade contra 'II 'IVtent de revenja per part d'Mgitraaya.
-Hayas.

Madrid, Decret del DI:
rectori disposant que durant els :tiesos d'abril, maig i juny d'aquest any,
periode económie que s'anomenarà
exercici trimestral de 1924 regeixin
amb Ilur articulas els pressupostos
generals de l'Estat vigents en l'exercici 1923-24, aprovats per Reial decret de 31 de mar c de 1923.
En el resum general dels pressu.postos figuren les següents despeses
temporals extraordinariee:
SEGUIR UN,. CONSIDERABLE
ELS SOCIALISTES
Presidencia del Consell de MinisEMPRES1IT D'ANGLATERBA
Madrid, a.-"El Socialista" publica
tres: 27,71421.
Londrar; 1.-Comuni quen de
Secció segona, ministeri d'Estat: un solt dient que la Unió General de
Rige al "Times" que als • cerTreballadors ha refusat el nomena104442'35.
eles industrials i comercials .de
Obligacions civils, ministeri de ment que se li ha fet per formar part
Moscou existeix el convencíd'Economia
per
del Consell Superior
Gracia i Justicia: 1.201,39641.
ment que els soviets aconse1,000.
formar-hi
part
també
la
represeptaques:
Obligacions eclesiasti
guiran obtenir emprèstit
de
la
Guerció
dels
sindicats
católica,
és
a
Secció quarta ministeri
considerable d'Anglaterra, emamaguen
la
seva
que
els
sindicats
ra: 20.734,700.
pr;:slit que perinetra la roconsmanca d'idealitat amb l'etiqueta tkl
Secció cinquena, minister i de MaUnció de la indústria, el descatolicisme.
enrotllament de les grans rerina: 10.798,05250.
EL DRET INTERNACIONAL
gions industrials i la formada
Secció sisena, ministeri de la GoPRIVAT
de poderosos trusts.--Havas.
lvernació: 2.840,134.10.
Secció setena, ministeri d'InstrucMadrid, 1. - Al domicili del
eirmaseramsesteereamteSamenterneamigen
senyor Antoni Maura es reuní
tió pública: 3.517,872'75.
Secció vuitena, ministeri de Fo- novament la Comissió de Codis,
pont
del
Del'enderrocament
per tractar de l'informe que ha
ment: 65.139,15173.
DE BARCI-2.LONA
Sevilla
Secció onzena, despeses de les con- d'emetre sobre les matèries do
de - l'Algaba,
dret
civil,
mercantil
i
.proceditribucions i vendes públiques: 893,750
Madrid, 1. - L'encarregat 001
monis: que han d'examinar-se ,Ministeri de Foment, abans de
Secció tretzena, acció al Marroc:
a
la
Conferencia
de
Dret
Inter20.375,7717'87.
despataar amb el president del
nacional Privat, que se celebra- Directori, ha estat interroga:,
El total de les despeses temporals
ra la próxima tardor a La Haia. pele periodistes i ha manifestat
extraordinäries suma: 126.135,926'92.
-Reial ordre de Finances declarant LA PROTEGGIO A LA. INFANEl Tractat de Lausana
que anava a explicar al presiWeber en complirà cinc, i ErieTESA
amortitzada la placa de cap d'admident el seu viatge a Sevilla, arnb
.
Poehner,
deu.
bet
i
als Comuns
nistradó de segona classe del TribuMadrid, 1. - Sota la presi- motiu de l'enfonsament del pont La Diputació de Barcelona
Frick, Rcohn i Bruckner queden
a
la
Diputacio.
nal de Comptes del Regne.
dencia del duc de Tetuán, s'ha de l'Algaba. Ha afegit que l'acSessió, ahir,
en llibertat.
DECLARACIONS VEN
reunit, el ple de la Junta Pro- cident satavia produit a conso- Una sessió com les que acostuCAP A BARCELONA
La lectura del veredicte ha estat
a la Infan- qüencia d'una desviació del cor- ma st celebrar aquest organisme
Protecció
II/ACDONALD
vincial
de
RAMSAY
acollida arnb grans exclamacions
Madrid, 1.-En l'exprés de Barcerent del riu cap a nutres debil d'ençà de la sey a renovació; una .01Er
part del phblic, el qual exoresLondres, 1.-Cambra dels Comuna.
lona ha sortit cap a aquesta capital tesa.
la
censura
cinede cimentada.
S'ha acordat
sestil räpida, sense debata, ab- say a el seu disgust per la condemna -El scnyor Ponsortby, sots-secretari
l'oficial major del ministeri del Tre- matográfica. S'Ila donat compte
senta de desacorde. Una seseiö d'Hitler.
Els
temporals
n
d'Afers estrangers proposa la ratificaball, senyor Link Muhen, per presidir
de
les
obres
i
orgade l'estat
com correspon a una entitat que
El general Ludendorf, que vestia ció en segona lectura del Tracas de
en nom del senyor Aunós l'Exposi- nització del Reformatori del
EL SINISTRE DEL PONT
senyor
Torel
ahir
•S
digue
d'uniforme, s'aixecà després de Ile- Lausana.
.
D'ALGABA -com
ció de l'Automòbil.
Príncep d'Astúries. S'han adopras - tendeix a desnpareixer.
git'el vcrediete i proclama que ionSir Edward Grigg proposa a la Dissabte se suspendran-les
LA COMISSIO D'ENSENYASevilla, 1. - Continuen destat mesures per a la protecei6
L'actual Diputada( de Barce- siderava la seva absolució cota una Cambra
declarar que abasta de ratiMENT TECNIC
cendint les aigües del Guadal- lona da, evidentment, el model
dels infanta a la via pública.
sessions de les Cambres
vergonya per a l'uniforme, ja que ficar el Tractat de Lausana espera
Madrid, J.-A les cinc de la tarda
CONGRES D'EDUC.aCIO CATO - quivir. S'han negat diverses ra- de corporació somniat pel
Paris, r.-Als ceräes POätics rasseus com- saber clarament si eta dominis i
eren
condemnats
els
ses del barri del Bito ;de Trais. rectora No sil fa sind adminiss'ha reunit la Comissió organitzadoLIGA
segura que ei Goveni far4lot el Yinpanys.
ratificar
-fesa
están
disposats
dix
ra de l'ensenyament tècnic per elabontl
d'acord amb la Caei
Madrid, 1. - El Congrés Na- No hi ha desgracies. Ha des- tració. Ni discursos ni debats
Les seves paraules foren aro- mentas tractat amb el conveni dels
aparescut la por de noves inun- politice. ni de cap altra menss
rar el projecte corresponent. La cional d'Educada, Catòlica s'inat, per suspendre les aessiotts el disNidos
amb
grane
aplaudiments,
Estrets.
dacions
del
Genil.
Els
patrons
tampoc. Teta la politica que s'hi mentre el President eensurava
assió ha estat presidida pel sotsnaugurara el dia 21 i es
sabte cha 5.-1-lasas.
El senyor Macdonald, responent a
ecretari dcl Treball, senyor Aunós,
creu que acabará la matelxa d'Estopa han acordat abonar alls fa consisteix a combatre la aquestos declaracions jutjant33
qua
acaba
de
cebra
sin
Grje!C
din
mala
llavor
nacionalista
semde
la
traesjipnals.
lloança
I qual ha jet la
setmana. L'Exposició Pedagegi- obrera els
les un atoe per al Tribunal.
d'Australia i del Sud d'Africa .avís
Ha
minvat
el
brada
pels
anths
diputats.
Es
aendència d'aquesta creació, fins ara
Almeria,
1.
ca s'innugurara el mateix dia i
El pUblie ha adamat el seD'ITALIA
temporal i van descobrint-se política d'alta classe, política de nyor Indendorff a la sortida, ti- de què aquests dos deminis caen dSinexistent: a:ab té un maxim inte- durara, almenys, fine el dia
posats a ratificar el. susdit tractat.
rès per a la vida treballadora d'Espaels • estrall ls c.ausats, que aún patriotisme i de respecte a les rant-14 flore. La policia ha die10 del mes de mai. Les comparespoitsabilila
a
acceptar
inst itucions fonarnentals de persat diversos g. :mas de mani- així com
nya. Després el comte de Caralt elo- nyies de ferroearrils han condeconsiderables.
La Hulla étéritörirgt
l'Estat, co que ha ilut els nous festants a cop de basa. - Ha- tat de la. garantia del ceneeni dels
Ca el senyor Aunós. Finalment es dit ja les rebaixes acostumades
Múrcia, 1. - Ha tornat a deEstrets.
sions entre republicirisiiii-sconstitui la Comissió técnica, de la per als congressistes.
el riu. A la Diputada diputats a fer presidir totes les yas.
créixer el
Nom6s fan -afegeix el cap del Goqual formeri part representants de l'Ess'han reunit les forces vives per sales pel releat de Sa Majestat
EL PREU DE LA CAEN
xistes N Un mort i nombrorei Al f nns4Xl11; ço maleta que LUDENDORFF ENCAPSALA LA vern - una reserva: és la de què escola Industrial i Escola d'Enginyers
Madrid, 7. - El governador socórrer els damnificat pels el
peren
aprofitar
les
estipulacions
de
CANDIDATURA
DEL
PARTIT
els
ha
fe'
rebutjar
l'aeord
sos ferUs
Industrials de Barcelona, i de l'Esco- ha proa enèrgiques mesures per darrers temporals.
ULTRANACIONALISTA
l'article 16 en ea que es referéix a
la Industrial de Terrassa.
Cupwtiielett
Sevilla, 1. - De l'Algaba no re l-locar un domas amb leasquaRoma, 1.
evitar l'augment de la carn,
barres al carvi del sala de
Berlín. 1. - El partit ulten- les qactions cconeriaucs• eetner- Bari al -"Mes
sagero" _que. mala
EL DIRECTORI ORDENA UN
anundant la pena de presa als ee'n sp res. El pubis continua tre
nacionalista eneapsala la seva cials.
motiu de la carepanya electo.
PAGAMENT
que he facin. Com a remei a ancomunicat -per tole els ca- sessions.
El senyer Macdonald afegeix . que el ral s'han registrat
La cr e ció d'ahir no desmentl candidatura de les preximes
mina. Fins ara no ha aparegut
l'eseeesedat de earn que alee ha
Madrid, 1.-Ahir comenaren a coles alinee. Fora daina nava in- eleocions amb el nnm del gene. Tractat de Lausana conté forces co- Monte Santangelo entre repuerimad. el govornador ha manat cap deis cadavers de les vietibres els sous oarresponents als dies que
'Por- ral Lude.ndorff. En la mateixa se crit?cables, i acaba dient: Es criblieans i feixisles, reeultant un
que els ramats es Mistan direc- mes ocorregudes en el sinistre terpretació que et senyor
amb ocasió de la vaga de Correos divolgud donar a la seva facandidatura figuren Polchner i ticable, perd tanmateix, si el Tractat mort 1 nombrosos terite.. La.po.-ras
l'escorxador.
a
pont.
tament
dea
gost de 1922 devengaren els funcionamesa deelaraci6 aeusant la el conste de Reventlow. - na- no es rectificas, que hi harem!
ticia ha practicat- smas i 48 dues
ris de l'Estat que substituiren als va- ESCANDOL AL CIRC DE PARIS
Maneomunitat de marastra de vas.
Podríem nosaltres, a feg&x, declarar centes detencions.-Havas...,„_
guistes.
Madrid, 1.-Al Gire de .Paris
la lalmitaei rl , no se sentí sine)
a /es pothncies que harr signat aquest
El dia so d'octubre d'aquell mateix es produi durant la matinada
la ven del presiddit et s guint la
•••••••n•awamMe..M.Inala
document, que el Govern britInic no
La catästrafe'd'Amätfl
anterior urg rodilla/tilde esefinany es disposh. per R. O. dcl ministerr
lectssra dels . diethronns,..
gun drputat ha ar fer alguna csth diSposat a ratificar-le?
El
professtar
nrinfroff
inde Finances, que els funcionario de poReste apriwat.
dol.
-S'aprova?
.4C ,ljrcS
Les
vidriero
convocar
a
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nota
Quinze nor,s
Niega
no
contesta,
proposieiú.
COTONS
TANGA DE
•
villa una dr lee persones del
licia. interventors de ferrozarrils i
seiisicina de
Tanntatria
pera el senyor Torras es mota conferencia?
Disponible, 2850.
pablie si pujar a l'escenari.
frerles.
obres públiques que durant els (lies de
pärduos
mit
5
Diputada Sión una
El cap del Gotera britänic (ligue.
inquiet, en el seu eseá, i acaba
Maig. 2836 1 -10.
l'atar realitzaren serveis postals, coL'esprelad e r 'cpie puja he apeobi treba a mancar les in- per ntanifestar que sent que
llora
t. -e--Seguni dadeS•
Roma,
finalment.
aquestcs
palaules:
-No
hl
Juliel, 2733/40.
bressin els S0113 corresponents a la sena lita per pr e dicar rd palie la
tervencion s del senyor Sala,
ittsls endavant tundra: ganes de ha cap dubte que alar mes pothneies ofielals, els " danys. caiisiáts. pel,.
Octubre, 2440.
categoria administrativa com a funcioseva inereençA respecte els
animen tant les reunions de la parlar.
esfondraments all -litoral cl'Ae
toparien si s'obris novament un debat
•
7,
Fit
póDesembre,
2404/0
experimente d'Onofroff.
naris de Correos en aquelfeemps.
Mancomunitat, i potser liess i
en circurnstaneics distintes a aquelles malfi, s'eleven a den mernif,
El
comte
de
Fighls
proposa,
i
23134.-Navas.
Març
En la sera conseqiiència es feren les
blie protesto, posant-se la
tot hi manca el pledeig del se- aixi s'adiada, que es fasstn a les que lord Curzon va haver de Ures per a 'fea propigifi
meitat a favor do l'orador esnòmines respectives, que foren remeses
nyor Tous per als malaurata quatre sessions en aquest pe- fer front a Lausana-Hacas.
Vadee, i a- renc2 niiiieris=per-41S pontani
i
l'altra
en
contra.
a la Direcció General de Correus i Tearanosos o el del senynr Xam- riocle, la primera de les quals
edifieis
EL
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DE
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ANIL'escandol
fon
formidable.
Calmar. defensor dele interessos sera per aprovar els pressuposlègrafs i informades favorablement per
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BIARRITZ
A
RESTASOCOBSOS DF,I.; PAPA olla
que
la
policia
bi
intervinIOrdenació de pagaments.
tos.
El general Barrera a Madrid lleydalans.
gues. detinguent a • algú.
Pastaren dos mesos, pecó, i aquell
Ahir el pensament dele diRenta, Papa haAramSuf
reglaIlegrix
la
ritentinea
Es
Dijous que ve es trasIladara a Ma- -enlats no era mesan a la AreLondres, 1.-Aeanadtat pela
a l'arquebisbe de .Salerno 25,
manament legal no tingué efectivitat.
EL NOU A•11- NTAMENT DE
mentaria de la Corniesie, provindrid el capita general senycr Barrera,
sue l a iret lass, el Prineep (le Gn- mil Ristres per eaael'1113tribuia
Ele i q IN'eSSR V it Ttli• S PI noMADRID
Assabentat d'aleó el Directori, orelida
aprovada.
cial,
amb els seas ajudants senyors de Unti-in:amen! dr rre-1ors nnua. T
dena el pagament.
Madrid, 1.-S I lsti constituir el
El senyor Torras es refercix lre passnieh una temporada a des entre en' elatifilindiits"ütni
H›!
Fernández.
Biarritz per restahlir-se comqttan el g a nrral 1•,,e(eada
motiu de les intandridiceis.-eeliee
EN DEFENSA DEL NOLI REGIM
non Ajtut t antent de Madrid. naEli, general
a un •aeorel del Canse!! Per:tiaan,
desaris
Barrera es proposa de
pletament abans de. mnrear
abandnnat el Pn l
MUNICIPAL
Han panal eta senyors Atennent
de
l'atiliga
Mancossosiatai
el non període de referent nil resguart lei
romandre uns quants dies amb la se- dIstver
l'Aftica riel Sud. •
El. STROÜBOLI.W.keeeict
Madrid, 1. - EI senyor Lluis Martín der, en non/ dele vells regidors,
El Prinerp seartirN do Lonva familia, ainb motiu del scu sant. ersinne. ja en famPla, els dipunous.
.
dele
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que ron pagador
i
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exposa en "El Debate" la necessitat
Roma. 1.-L'activitat cruptistadel
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enitaren
dres (-ap a Frati,:a denth al maJosop
ues,
En
q
'oblata
pali
cl
EL
CREDIT
ACRICOLA
de defensar el non règim municipal
Stromboli ha ziogruentat deepre•afisna
durant rabsencia del general vnnirnt rl sP11 edenane, sonyer
te, a les dru.---IIavas.
villa.
d'administració local, per fer resaltar
Madrid, 1.-Fa més d'un mes que Barrera, se n'enearregarä d governatorta explossió, llançant una. -ga n
Prin g a i Cit. designa' reeidor i
El dictamen de la eomissió
•".2.eseemosess"'M
la seva eficacia practica.
fou lliurat per la Junta informadora, dor civil, general Lossada.
de cendres. que s'han.eacppe
e
quantitat
presnmp te tinent d'atealrle (In la prnposa latorovació interina (lo
al president del Directori, l'avantproRetallem d'aquest article:
,
sigui un Zormi pst per tot cl pais.,..
!matra einfat.
record,
fla, •
"Les finalitata aptmtades i altres jecte de bases redactades per a la imTia seaaist nmh prou feines
L'enredó ha produitileuseiLdial•
El senyor Torras arlaresx la pina del tribunal.
que se'n dedueixen, solament pealen is- plantació a Espanya del créditragriS'aprova un dictamen ferul- materials.
'durìo tres quarta.
manifealacia que a propasit
d'esqueser realitzades eficacment per una re- cola.
eap
innssos
assisejda d'un%
L'explossió
La sessi6
d'aquest assumpt e va ter en una tant iI
alt- violent tempesea,,,,
E/ president l'ha traslladat al georganització vcduntaria independent de
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CONFERENCIA SOBRE L'ESTAalle
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als sena zeló§vls,:gplons9r1qcs*
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A propaait d'una comunicacid
semblea a Madi
CREMA DENTAL CIENIIPICA ,
(timen min6 d'n1'1, atienen la eno- marques de ableinnao . Li din
Madrid, i.-Divendres vinent, el sedel Consell Perrannent de la si fossin plenos de n'ida «sal.
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itS f abandona el Polen do la que la acera manifestnek1 no le- alandsnotnitat,
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nerat -4d-sisada

Els

fe"

$idors nous
' ti va torear del sea
All ,pa
miet, : pek Bergame sneeromentat viatge
a /adrice, 'el getterelazasada.
Eme- a restaele a iffear-lo, el capea s general, e/ governador fatal, el
bine de Viven el cap superior de Pe_
lleja i -el semer Dionis Conde.
/Inmediata/neta el general Lossada
ITATTCrtt
g- -CARRE:
passä al Govern eivil„ , ,prenent possesRAS,
siá del seuecärree.
CONFERENCIA AMB EL SE` C r. laTteN1M,
9erral
•t
Nl'OR ALVAREZ DE LA CAMPA Wti. •
Poc deep4 de mledia va anar a —ENRIC LARRASAGA, ex-naviler.
visitar-lo el einent Cosinel senyor AlLLUIS JANER.
varez de la Campa, cotiterenciant ambRAMON LLOPART.
dues personalitats peog d'una hora.
MANUEL JUNCADELLA RO,
EL GOVERNADOR FAC1kITA BERT.
ENRIC BARRY.
LA LLISTA DELS'REGIDÓRS
MANUEL ALVA'REZ CUEVAS.
ce+
NOIS
F. XAVIER GARRIGA.
A la una foren rebuts ele repórters
PERE OROMI.
pel-governador, el gual, sense ni fer
RAMON VENTALLO OMS.
esment del seu viatge, exclamä:
--Je poden apuntar, que aqui va la
.
RxR
Dista.
SALAS . ANTON,
1 colneneä a donar eta noms, trets
d'una Uarga rengtera, en la qual heim
aladas ' GiZ
podia fàcilment adonar-se que les moenea.' Bita
difieaciáás ' havien ' erhaver estat ¡orces, a jutjar per les radies de l'anís
NADAL I CAMPS,
verme/V(1'1e trantparentava el papen
• 7e-•
---r
, En havent aeabai, cont sigui que un
Da-SEBO: - company observé, que nomas slavien
EL PRESIDENT DE LA GERcantat 63 - noms, va caldre tornar a
compeoritelet, resultant que en efec- MANDAT D'OBRERS DE SANT
te el sellar Lluis janerhavia restat PERE PESCADOR.
_
oblidat.
hi sdat tots, fins els eorpo"gkerifik•
-ratins?
—Tots estan barrejats a la !lista.
ART1GUES.
Atebä - dietie que per cobrir la vaFELIP PROUBASTA.
cant de diputat provincial que deiENRIC CERA.
nava el senyor Ponsä, slavia desigJULI CAPAR°.
ual el senyor Mili i Campa.
JOAQUIM MUNDO.
Pregal tat quan es constituida el
MIQUEL MADORELL.
neta 'Ajuntament, respongué que no
JOSEP BANQUE.
ho - sabia, perquè encara baria desFRANCESC DE 1'. MOLINS.
tendre els nomenaments alrdesignats.
FREDERIC CAMPS.
El general Lossada no afegi res
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d'abril chi

• -1.,grruscto Antosnitics GENERAL A
Lee p DEI. MATI. (Obeervatioas Mases. Nord
d'Afries 1 Ataseis. rabudos per rehareell SSe fik)
EI Centre borne/u de la btediterränia constitueix
actuabnent un minim baromètric, el centre del qual
em troba a les costee de Tues (pod milibars) amb influincia a tot Espanya, nugdia de França i ltilia,
observant-se temps nuvolós i pluges gaircbé generals. — El corrent general de venta del Nord al'Europa central ha dodat lloc a un notable deseen,
de la temperatura i nevades a Suissa i tota la regid
alpina. — A les Illes Britäniques i a tot el Nord
d'Europa regna boetemps i pressions altes.
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s. MITA? DEL Velen A CATALUNYA ä
Lea DEL MATL (01martmetona de la Unta
mmemollaska-catelena, eemindeedes pm teliton):
El mal temes Es gesten' a Catalunya, amb eel con>
pletament cohen i boires i plovisquea a,tot rinterior.
— En les darreres a hoces s'han registrat pluges a
tot Catalupya i han estat intenses a la provincia de
Lleyda ( a7 millmetres a elfremp i 14 milimetres a
Oliana).
.. •
El deseen, de la temperatura ha estat també no,
table, estent la mínima de 3 graus sota itto al Ilac
Estangento.
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Ja tenint els 64 regidor, que, segons
el nou Estatal munkipal. o:Noquea a
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La designació del senyor Ponsi ha
produit una vacant a la Diputació. que
ha esta; coberta amb el senyor Mili i
Camps. ex-diputat a Corl, de la
U. M. N.

t
1 1141

1111V4371171105s.

m'un,

c isui ,eutpre si tie la ¡lustra
primera entitat toral es 10011 1l'esta en públic.
En el programa figurava utta
I ria de les lit,Ilues calo:mis popIllarti del reperturi de l'Orleú.
in ama tu--a "Katinka”, les
row l eisicion,, de Itavel reeentmeta estreitadea "tiaridetst" i
"Tres ..cellets tbd Paradis - ; el
madrigal de lirittliett "ldls de

'hin( serena i-elat-a”,
da - , de- Jann e quin. lees fieles de
Ilaende! per a -.oral, que casi1k la seayoretts Vornelts. i coto
a novelitts les primeres ;tutti-

tions tr"El Moliner”, cor inixl
a sis veus, del tnestre .11fonso:
VAS .sou fiad de s p lasent". de Debu-ssy. i "No arte",

pas al hose d'Ormotela". (le Envel, i restrPlia de 'Qualce poemets" per a quast el vocal at»b
a rompa n ya roen I de piano, erigeuals conegut violanerldisla

Anima Pla nits.
NI/ sal ponderar la lasea Istimitable de l'Orfeó Catete en
toles les obres qUe exeruti. car
aquesta inst ama.), orgull de la
fiostra terrn. nel na sempre
un pla de perfeceid absoluta
per aixi, Iota förnmla d'elogi
es ja iIMPeeSSitria o superflua.
I interpretant sobre tot la nostra quan els admirables rantaires del mestre Millet
ens mietren el tresor de les
p ostres ranenns. no As ja l'enweiA iìsii e ical la»' sola la que
ens domina: es la manifestació
tan viva de Iota leittima eatalana. revocheie prodigiosa de
qualitats de relee. que desvetllen dins nosliltree profundes
ressonänciee i fan vibrar in tensament el neetre eeperit• Digniho ei no Pespenteneitet i reecelf extraordinari de lee ovacione que eeclataren despees de
"1,a nina bella" i "La mal mart_
darla" harmoniandete per En Pelen Mola. amb aquell Pisa 1 agut
sentiment de earlteter i amb
la inleHicrout valeritzacia i
tribucie de matisni, Cille en totes
lee SPVPS composleions del ma(el* genere donen vida ale (rete
peseneinis de la melodia i del
r t tine despees d'"El fill Den
Oallarde". l'admirable treballa
d'En Sanebo Marrare), i de "Le
filla del merunt" i "L'enyor".
harmonitzations d'En Curnell.is

duna obres »lerdees del

Tuse t re-reperterl.
Les obres de Debuesv i Raye!
donados en «primera audleite ohCien rtilt inds franc. La
primera ds,trunit overipture
poni 1 clara' I esa plena de lea

%ose iffle-stracteritsea. roen
-

,

e—W14T5 8UPBRIOR8 • MAKCELONA. (Sondetam de l'etreoldres Eme a Jis 7 MI :me
Mutad, astres:
250, 500, nao.
Direcci6:
NW. W. WSW.
Velocitat metres per segun:
4,
3,
3,
Piafó de núvol.;, a 1,384 metres. Nimbus.

•
OBSERVATORI LIETEOROLOGIC DB LA IINIV2RSITAT 'DE BARCELONA
Horca d'observaei6: 7, 13 i
hocc.

zsarómetre a zero i al nivell de la mar: 754 6, 754'2, 7538. — Termòmetre sec: Ir'8,
Termòmetre humit: 102, 9 '2, 97. — Humitat (centissimes de saturació): ço, So, 77. — Direcció del
vent: IV., IV., S'IV. — Velocitat del vent en rnetres per segon: 1, 4, 2. — Estat del cel: tapat. — Classe de núvols: strats-cúmuls, alta-atraso; nimbus; cúmulo-nimbas, alts-strats.
Temperatures gatuna= a l'ombra
Maxima: 15'7. — Mínima: 9'5. Mínima arran de terra: os. — Oscillació termométrica: e'e. —
Temperatura mitja: 12'6. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
dc la data: 15 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 123 quilämetres,
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del gran mestre frunces. La de
Ravel es intereSant ieeinut E, com
lotes les composiciobs d'aquest
músit, estä admirablement
construida i 'mostea la seva tert"idea formidable. Lea Veite.
poteer hi eón traelades antb
despreocupaeid exeessiya i eent_
bla que llave!. emportat per /lila
fan' 2Ie ia deshordant. hagi eSI al.
aquesta legada Ina n Sa exigen(
a nil. ele
' El nee
niestre Alfonso. tos: rebut tanda; amb
aplaudir-netas calorosos. Es una
oh:at extensa i impiestant.
.eegura. i ess la (vial.
lisa l'autor
un einteixement
Isst
pi-untad del, reetirsos del eor
i
stet roiorit.
senli:
t .:1s "Qual re pormet s''. d.to
Planits..eren amb viva
euriosilut per 1r:tetar-se d'una
Mira premiada e n tut lele i Onrur!•oe darreratnent eelebrals.
El ditniau!iu del títol sembla in_

dirar que el ,inve compositor es
proposava un objeef iu renales( i
PO ha vol g ul aoar l ar - se del meteje. Alai rubra uss d'estruetttra
novet al

fl e ituara. i

no aporta

a le /tosten M.91111114
ree- • or i aire tIr

loaen al. te
Vr/1111. El

amb
u i nia ipskteueia que ttele (pla}metieren
dos
tee "Pnelnd S de repetir-se- Es distingiren
la s e\-.s intecpcelaeió les senyo_
retes i Cal tas,, el senvor
Vendrell i el propi autor. que
s'enearregia sie la Date de ha i.

La de piano. "t"eirree del mestre Salva', mol' acurada i justa.
La senyoreta Forodis.
cellent solista de l'Orfed. cana, acompanyada pele mestres
Salvat al piano i Comella a reirene. diles Ilei e S sie l'Oratori
Haendel "L'Allegro. 1 Pensiero_
SO .1 i t MOdPra t I ." , i la de l'Oda C.reiliana", del taateix romposi•or. T.a talentosa artista
ofert nneS interpretacions
piense d'interès i fou aplaudidissima.
Tambe echa el tener senyor
Vendr e ll de soliete. en la e:aneó
t'usen "Nalinea". i la seva tasca
foil celebrada amb tina llarga i
afeelnosa °verle.
Ele nitres solistes de lArfed
Catea. senyoreles , Ensenyat i
Roca. i ernvors Torra i Crespo.
es dist ingiere en les meres
parle, essent mereixedora d'elogi. sobre tot. rexnressie juela de sentiment de la senyoreta
Enseeyal en el "solo" de "L'enynr".
enneert aquest. en resume
del mes gran interese
X.
ei- s

BALA MOZART
Trio Ardävol
Diumenge, a la tarda, celebrä aquesta agruparle. el seseen
concert anuneial, el programa
de, : (mal ;ra integrat per la Sonata en mi hemoll, de Siegues,
per n piano i vielf; la /Innata en
sol menor, de Schumann. per a
piano, i el Quertet en sol menor. Ilm1 rneetre Ardevol, per a
piano a guatee mane, plano,
viole viola i vtoloneel.
.
Es d'llogiar l'esforç dels'arfitstesi be formen el Trio krdevol i mil remarcar lambd l'Irb,
41'4 que han Ungut els prez:T:7r a eCI3 loe c2reerts, en
ele elude em pogut escoliar
obres modernos
en. trtades :onth
•
i cert

En la interpretació craquesls
progratnes els seityors F. Artlévol (piano), J. Altimira
i E. Pérez ivioloncell, han deseabdollat una tasen estituable i
niereixedtora iteró en
general cija obeervat que tes
obres im han estat preparaclee
anil, l'o.-rriitiolosa melleni que
el gin p re ele musica esigtax
mdal tumbé la ninnea de
perfeeta coliesa en el conjura.
qualitat. esseneial per a.. teta
agruparle.. periu. e e hr e tnt indispenable per ale netas conjnills "da rainera”.
En la 'sonata de its'auss els
setts•nrs A rdécol i Altimira tingueren mornents d'eueeri, si 1-sé
'no sentpre superaren les dificultat tierfieses que conte
agnis la composició.

El enyor .n rdbvot etts ofert
interpref(ida discreta de
la sobala de Schuniann.
L'obra estrenada del senyor
Ardivol, el quartet per a piano
Una

quatre mutis. violi, viola i
que porta el lema "C.1;tsiHsitio? Futurismo?: Ar:e",
eonsla sic Ires teililse. eNten.Saulen1

La politica financiera de l'Estat ispanyol ;;,
del canvi de la Mara i del (llar :: El
anglis: el "dumpin g" :: El cas del mercat pany
El j ornal mixim
L'organisme mixt de reducció
treball
Aspecte social del problema
Canses de la crisi
La causa prima, esseecial del mal-

(Se

.010, A

inalteitailegs
h$$7 .
ie rigripagi de Itibid ert '"'

deseurolllats. L'esta de

l'atilm • no arriba a fixar-se eis
aquest quarlet irtina Manera

ben determinada i el eurs
de 10la la eonauosieiii apareixen les lendencies 10$ contrailietaries. El primer tenme presenta una estructura incohel'Pnl que no deixa seguir el pensament del music, i les premiou se recerques harntbniques de
nuf> esta ple, i que no tenen
justificació ni aparent finalitat, li donen un caràcter poc
frene i dilueixen exeeseivament
les idees. El segon temps —
Nocturn — es el mes repixit,
però de proporcione desmesurades, poc precie lambe de forma e d'una vaguetat enervant;
i el tercer, titulat "Humorada
i Fuga", respon mes pel seu
caräeter al primer que el segon
d'aquests dos conceptes.
L'obra fou. aplaudida i
fragment final es repetí per
correspondre a les demostratiene de Pauditort.

X.
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Dzi Municipi
EL SENNOR PAR ENCARA
RESPIRA
El presiden( de la Comissió
d'Hisenda, senyor Par, barres sa dels periodistes que cridin
ll'atencei sobre el Bao, que es
fixarà ele llocs de costum, dictara disposicions per a la major comodital 1 eficacia de l'expendició de ciedules personals.
La Comiseiö d'Hisenda vIgilarb
Reines( aseumple ame gran interbs i està decidida a fer lote
els possibles per acabar amb
les cues i dificulttits posadas
al contribuent.
Pel que esaefereix a *'impost
d'inquilinat, ha de ter constar
que o conseciaänela de les rehelear que vol introduir-hl la
Cemeeefe d'Hisenda al forre:lar-se els nono preasuposlog

que soommtearin a ireptr en,pric
flor de Miel; nó poden ter-se

els eolnaments antieipa le per
un atty ; es cobrarli, etim sie cua1 mil, 'l'act tia I trimestre.
Coni ja s'Ita dit, propós.il,
de l'actual Coniiseiö (Illisendu
i ii aquest Ajuntament, suprimir l'impost d'inquilinat; perfil
resulta que la nova Dei, matera' el seta earneter tititanötnie,
araba ile travar aquest impost
E nitres arbilris impuelauttssims que no podel, deixar de
cobrar-se per unir 3( Ajuntament, de tal manera, que si no
cobrés el crinquilinat laninue
podrien cobrar-se ele altive.
Es \TU que els nostres eeonomistes oonsideren rinquilisial com un impost direete sobre na renda, amb mes o menys
encert. L'om digne lord Sellebuey, el nostre pais esta desgraciadament faltat sie veletabl oc fortunes, resultant que en
aplicar les tarifes .proeressiees
de l'impost directe, el nombre
de rice a qui s'apliquin 4s maese exigu perque puguin reduirse sensililement les quotes a
des persana b ( le bona posieid,
aromodad e s. sie citteee n'ajena
E emplents. D'aqui ve que. perque l'impoet danquainal
queleont, calgud e2irregar les
quotes de la classe mitjana. de
la que viu del seu treball intellect ual o material, la Inés sana del nostre tisis, la qual té
perfecte dret a fundar-se una
relativa nósició. I per Mete s'esc011i el pitjor moment, es a dir,
mentre ens preocupem per fomentar les habitacions econòmiques, les encarim amb l'impost.
Per aire en ele nous pressupostos es farä tot el possible
din -e els estrets lirnits • que assetemla la trova llei es .pugui
introduir -una rebaixa sensible
en Pinquilinat de les classes
acomodada, mitjana i inferior.

(1101CA DE CULTURA
UniversItat d3 Barceloni
Del Reotorat. — L'alcalde de
Santa Margarida comunica al
rector que en aquella localitat
ha tingut lloc amb gran solernnitat la collocacie i benedicció
de la primera peden de l'Escota
graduada per a nois, que s'hi
ha de construir.
— La "Gaseta" del die 28 de
nutre comenetí a insertar l'esealald del personal subaltern
del • ministeri d'Instrucciti ptil-liea i tienes Arts.
— El Malis iX número de la
"Gaceta" publica una dama:Urbe
nutoritzant els professots, auxlliars. inspectors de primera
ensenyança i mestres d'escotles nacionals que acreditin haver-se- adherit rom a eongressietes al Congrés Nacional d'E..
ducaciti Católica i a ('Exposició
Pedagògica, que s'han de odrebree la propera setmana de
Pesque, peque puguin romanche a la Cort des del die 21
al 26 del mes ea som.
— E:3

ecetzs Valfs

E Ca-

Influjneia del rain i de la ¡liara 1' del

Mar
Certament. aquest canvi encareix notablement la, primera materia. No obstant, cal tenir en compte que França,
amb un canvi més baix, ha sabia Irehallar intensament i defensar els mercats del seus productes; i és que la
politica aranzeläria espanyola ha estat
d'absoluta indiferencia respecte els pro- s
(lactes aarionais. Es 111/ fet es ident
que el mercat espanyol es el millo'
mercat per a tots els productes estrangers, i fins la inateixa Txecoslovàquia ha sabut collocar-nos els seas productes per mitjà del exportadors holandeses.

La importació: el "dumping"
Una ultra de les causes importants
és la competencia anglesa, tan decididament ajudada pel Govern britànic.
Anglaterr, va trabar-se amIs més d'un
milk, (llames st-pe ieitia,e que signiiicastrit una ainealsça persistent ti l'ordre pdbliss. El Goverti a,sgiès exigi
als fabricants del seu país que dones- 1
sin trina als atectats per l'atur forc65, i per facilitar la bona disposicid
dels industrials els garantí un bon
mercat per als seas productes, concedint-los el "dpmping", o prima d'exportad& que fa el miracle que • tls
productes anglesos puguin ésser venuts
als mercats espanyols a preus mis reduits que els nostres productes. Per
això nosaltres no vendrem fins que
Anglaterra no slagi tret tota /a seca
producci6 sobren. 1 cal fer constar
que l'industrial català esta sostenint
una !taita desesperada per tal de th,
arribar a l'atur forciís; volem salvar
la classe trebatladora, perú si per ;des
governatives no ve una solució rapida,
sospito que aquesta situació violenta no
poda perlIongar-se pas per molt dé
tripa.
Coticé no °Midas la situació especial
de la producció anglesa. Anglaterra
té secoo,one de pues per so.000,000
d'habitints; correspon, dones, mis d'una pua per habitant, i com que un
habitant no consumeix la producció
d'una pua, rexportació intensa se li fa
absolutament indispensable. Per aixti
la seva crisi ha estar tan intensa. Es
distint el Cas de rEstat espanyol, on
per 20 . 000,060 habitants noma hi he
2.000,o0o pues, que dóna una proporeh') de am per pus; això demostra
que Si no entris l'enorme quantitat de
genere estranger que avui ht envait
el merco espanyol, mai no hauria estat possible la nostra crisi. Evident:neo/ que Anglaterra pot produir a
presa molt mis bebeos, per tal com ti
mis elements de producció; normalarete, la fàbrica anglesa més petita
treballa atnb moneo pues, mentre ene
totes les nostres abrigues treballen
amb un promedi de cinc a deu mil
/Mes.

Les efietiodeacions
Tambe es un fort entrebanc per al desenrotllament i bona marxa de la nostra indemnes, la dificultat de COMUllee
ceden, entre els diversos indrets del
t'osare pais; taxi' fa que l'industrial
cate% tinzei entree-zet en cepital

mok considerable en les priuseres mea" pi .tristsportar-hq 411 mil a
fet III0It CO• • " 4. les fibriques, car .dg

net de Mar comuniquen al rec-

tor la presa de poIseast6
eariee. •
fereigell' etc

estar econòmic de Catattinya és la influència directa q ue sobre 11 vida de
la nostra terra exerceix el trasbals tinancier i polític que caracteritza la
vida actual de tot el men. ert, a mis
a més d'aquesta causa que influeix en
la vida de tots els paises, la ruina económica de Catalunya ha estat provocada per la incomprensible i ahsurda
pontica económica dels moreras espanyols. I fina vull recollir aquells rumors que han circulat amb tanta persistincia, que un ministre de l'anterior
Govelt (el senyor Alba), en iniciar-se
la confecció dels actuals tractats de
comerç. va percebre determinades gratificacions estrangers per donar facilitats al productor de lora. Era una
ruinosa política económica portada
amb la intenció delliberada d'empobrit
Catalunya y que de passada empobria
Espanya.
Han afirmat moltes vegades els directors de la política espanyola que la
causa del trasbals econòmic de Catalunya era només l'endarreriment del
nostre utillatge , jo he de protestar
d'aquestes manifestacions; el nostre
utillatge es perfecte, excepte els casos
comptats de petits industrials, que cutis teixen a tot arreu. Precisament aquí,
on tot estat endarrerit, on no hi ha
carreteres. ni escotes, ni ensenyameat
técnie, ni moltes altres coses'indispea
sables, rúnica cosa que sobresurt cum
una excepció remarcable is l'sh isivell
on ha sabut coHocar-se la ‚ 'ostra in
ditstria. I si los cert aqueSt endarresististe, per que ter tants escarafalls
si alcapdava!I notnt,s designa el curs
dt l'estat general del país?
Hern de dir. donc , , que la veritable
causa de la crisi e:, la ruinosa política
financiera de l'Estat.

negut que per recerrer trajectes de 3)
i eo quilometres, les 'sestees mercaderies passen deu i quinze diez pe/ ami
1 tinc l'orgull de dir que cap país dd
món no ha denme mis proles d'activitat i aprofitament de les ¡orces naturals, car els nostres rius, des &I sea
naixement en da regió de les nene fin,
a mar, sal un rosari de fähriques.
El jornal minim
També he de ter constar que per e
l'arranjament de totes aquestes qües.
tions mai nO hern pensat en la die.
minució dele salaris; ben al contrari, sempre hem proposat que s'estableixi a tota Espanya el jornal mínim de sis pessetes. Si s'arribes a
aquesta selucie,, potser hauriem donat un gran pas per a l'arranjament
definitiu de la crisi, car, cal tenis present que si cada espanyol ponis uns
mitjons i una camisa la nostra indústria sso poária donar abast a les
necessitats del consum interior. Avui,
el tipus tan baix que regeix la vida
de dircrses comarques espanyoles no
permet al treballador gaudir d'aquestes necessitats tan imprescindibles.

Omm

UI

Eficàcia d'un orgonisme mixte oficial
per a la redisiCió de treball
Evidentment la creació d'aquest
organisme seria d'una eficacia absoluta i per demostrar-ho em permeto
recordar la tasca tan profitosa realitcada pel Comité Oficial Cotoner.
creat l'any 1918, lactuació del qual
va arratijar conflictes de veritable
impttrtancia. Tinc la impressió que
una cuca sernhlant existeix a Anglaterra i que la sera actuació fa que
totes les iabriques deixin de treballar tres o quatre dies a la setmana.
Si nosaltres no crecí') aqucst Confite, fatalment hent de provocar 'la
ilustra definitiva ruina, i molt mis
encara la dels petits industrials, car
la sera potencialitat económica no
els permet resistir les moltes desposes i acumulaciO de capital improductiu qt.e significa el tenir emmagatzemades mils de tones de gènere confeccionat. Noniés ho podria
arranjar la força coercitiva d'aquest
crganione mixt.
.4.5tecte social del preldensa
Si no precipitem la solució definitiva, necessariament ha de venir l'atur l'oreas, que afectará a mis d'un
seixauta per cent dels postres obrera.
No obstant, si cap influencia forastera no excita ni inalmet l'espent

l'obrer, els fahricants catalans saItriem posar un paliatiu al mal fent
el sacrifici de donar feina a tests els
trchalladors alternativament: és clar
que l'estat de l'obrer no seria o:65),er, itere, podria viure sense arribar
a una gran m'sé e ia, mentre esperem
la solticii, definitiva.
M. C.

EL LECTOR DIU...
UN cien, ARTIST1C
BAR!..ELON.41'
recto r:
PUBLICITAT
AcTIT'a djtit
Se
segurament
tenir satisfacen, un
podrá
desig nostres, que deu es, er-ho també de n:olts altres barcelmias. Es saber la incita d'obres que es lass a
una casa del carrer de Mercaders,
del segle XV/ que te molla importancia artística i arqueológica, conegudíssima de tothorn que s'esti1115 una mica les relles i tienes coses de la nostra ciutat.
Ens recordem d'un article de Joan
Sacs en el qual, parlant del carrer
de Monteada, deia que el mal que
els magatzemistes ocasionaven a les
cases d'aquest carrer nO podria despres reparar-se amb tots els diners

delAmá'
guceLt a casa de que parlem és
molt a la vora de la que s'esta test
el senyor Cambó. Arlo diu si Iba
comprada i si es per eneärrec seu
que es fan les obres esmentades. Si
aixó tos així en tindriem una alegria, pesque tenim del bon gust artistic del senyor Cambd i del seta
amor a Barcelona el millor concepte,
i caten segurs que les obres que
ens fan donar aquest crit d'alerta
no són mes que el començament
'd'una restauració amorosa i digna
de la ' vena *strucció barcelonina,
potser seguint estudis i treballs que
s'havien fet tentps enrera amb
aquest objecte per iniciativa de l'Ajuntament.
Eseent abd, hi ha cap incoannieta en que st sitpiga d'una mane*
ra indubitable?
Seria tan satisfactori per a un bar.
celan( de poder dir que una PM inapreciable pel sen valor artatie i
que es a menys de cinquanta meten
de la Reforma no seri normada
cense pietat i destruida fin ale io. -
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Ouilleuma, filie Joan Antoni,
Mis qui el ploren, la sera //kiwi Mariana de
Josep M. I Carme, tilia política Criatófol Casta I Dolors Colomer, nOts I mita, casinos
cosins política, en assabentar de tan dolorosa p25. dua els anales I coneguts, apeguen
que el tinguin present en Hura °raciona I vulguln assistir a Panterrament, que tindrà
1100 avul dimecres, a les 3 do la tarda, aoompanyant les 6eves deapulles dos de la casa
mortuòria, Corta Catalanes, 631 a l'esgiesla pc.rroqulal I d'alli al CementIrl Nou, remerciant-ho per enda ant als que bonament puguin asalstir-bi.
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Signat pel president de la Secció
de futbol de la Joventut Republicana de Lleyda hem rebut els se gaceta aclariments a uns comentaris publicats en una de les nostres
edicions esportives. Acollim amb
gust la nota del cercle Ileydati i que
diu:
-L-Consti que la qüestió amb
el Comité Regional no té res de política. ni d'esportiva. Es puramcnt
dordre penal. El Comité ens acusa
de falsificadora i per aixó ens castiga; nosaltres entenem falsa aquesta acusació i el portem als tribunals,
per calumniadora. I això és tot.
IL-Que si ncsaltres acudim als
trbunals és per forca; perquè hem
trobat totes les portes tancades per
ventilar la qüestió dignament en el
terreny fcderatiu. Ja se sabrá tot.
11 L -Que Joventut no ha tingut scbre aquest afer la més petita
ciiscussió amb el Comité Provincial, car aquest no ens ha acusat de
r s. Unicament va acordar citar-nos
per a comprovar la liquidació del
partir Joventut-Tärrena, demanantnos les fulles d'anteriors partits celebras al canip de Jenentut, la qual
cofa se li facilita de molt bon past,
i de la dita acta de comprovació
resulta que tot estava correcte i
coMorme, signant-la dos delegats
dcl Comité Provincial.
IV.-Que Joventut no dilat à ni
un moment l'aportació de justiiicanta de la seva allegació, per quant
el Comité Regional encara no li ha
dit de que se l'acusa; un cop se la
va citar parqué acudís a una reunió
del Regional i Joventut comparezmé
puntualment a l'hora donada; cui
no comparegué fou el Comité, que a
la dita hora ja feia estona, havia donar ir acabada la reunió i el delegat de Joventut feu un trist papzr, ja que no troba ningú a l'estatge social i perdé el ternps llastirnosament. I finalment, se li va prornetre pel senyor president del Comité que abans de resoldre la qüestió se li remetria el plec de arrees
que resultes contra ella,. i efectivament. ala resolt no sols acose en%lar-1i el plec de cauces, situó ignorant de que se l'acusa.
V.-Que és cert que al fallament
el Comité no es parla de fa/sificaions sinó dirregularitats. Peró ve"s la comunicació del dia 17 de gener del Comité. Regional, en qué es
parla d'acusacions de falsificació,
vegi's també tota la tramitació de
Jalar i no dubtarà ningú que és per
una falsificació pel que es castiga
el Joventut. La paraula irregulari-
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LA VETLLADA D'AVUI
Els organitzadors de les reunions
que han tingut Boa a Novetats -han
continuat per aquesta vetlla una reunió, amb la qual quedara closa la
temporada a base del match revenja
entre Guillem Aman i Tomás Tomas, figurant a més a més al programa Mestres contra Soler, Manuel
Rey contra Brosvn i Masferrer contra Aragón, de Badalona. Obrirà la
reunió l'encontre Toung CicloneAracil (cadet).
DEL MATCH SAEZ-ALIS
}la circulat amb molta insistinaja la noticia que el F. C. Barcelona organitzarà la reunió que ha
d'encarar els dos esmentats boxadors per disputar-se el tito/ de
campió peninsular del pes welter.
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hi llagué animacitl en la sessió celebrada ahir.

'Sobtadarnent s'ha produit una inesperada puja en el moresc, pretenent-ne 39 pessetes els venedors d'aquesegrae_
'Adueixen Hurs tenedors per pretendre aquest preu, l'escassedat de mercaderies que hi ha al mole que aiíst
'
arriba a unes 4.000 tones.
Afegeixen tambe que no n'hi ha cap aribada pendent, ja que l'única que hi havia concertada i que
witive
de classe se i la eeetta convingutembarcar-lo de la novella.
,
e... _e ......
A mes a mes el correu d'aquest mes de Buenos Aires, o sigui ed vaixell "Reina Victoria Eugenia", pié 'aberree crard.," -ha
hagut
de
retardar
la
sortida
fina
d'aquí
a
una
ja estaria via ad, carregat de moresc nou,
cident relatat ja per la premsa, ocasionant tot alió que no pcdrä disposar aquest mercat de rnoresc novell almenys tns
g
es
necessilais
amb
l'escäs
a
primers
de
Pentrant.
Haventse
d'atendre
torkettjáth
cUjionj2
a darrers del present mes i
bleal nostre mole que havemeitat, s'explica perfectament que els seus tenedors vulguin defensar-lo de . piäürtot - el .qtle
possiblement puguin fer-ho, i hom creuria que ho aconseguirien si no fos la temear. a natural que el coneteäVeretaiiereek-:
"
ha disminuit considerablement,i creiem que disminuirä més encara a mesura que es vagin apujant ele preus.
Les mongetes Mallorques, sostingudes, i les noticies de la reina illa acusen molla mes fermesa. Del mal zameny.l.
que la nostra plaça relativament está assistida i l'època de l'any restringeix molt el consum, degut a les verdurée.
Els altres gèneres, sense notable variació de moment.

CHILLE
Diverse noticies
Durant tot el dia d'ahir continuä
realitzant voladas sobre la nostra
chita: l'hidroarió "Machi", pilotat
pels aviadors senyors Orté i Parara.
Foren en gran nombre les persones que desitjaren tastar la impressió del viatge aeri, les qua%
baixaren molt satisfetes de l'excursió pels aires i de la gran pericia
demostrada pels aviadors.
- Trobant-se ahir a la tarda
davant la tomba que Tarragona va
bastir al que fou defensor d'armesta plaça l'any ISII, tinent general
Reding, el fill adoptiu de la nostra
ciutat En Guillem Tarin, impressionä unes fotografies de la dita tomba, per tal de remetre-les a l'ambaixador d Suissa, perqua Reding era
sübdit sois.
- Aviat se celebrará una reunió,
per tal de tractar de l'organització
d'una cursa de regularitat de motos,
sida-caes i autos al circuit Tarragona-Vallmoll-Secuita-Tarragona, la
qual, segurament, es portará. ; terma a rnig octubre vinent.
- Després duna Ilarga i penosa malaltia ha mort el mestre de
cases N'Antoni González Balcells,
pare politic del nostre amic el director-secretari de la Casa provincial de Beneficència i llorejat poeta
En Bernabe Martí i Bofarull.
- Diumenge vinent desenrotllarä una conferéacia al teatro d'Acció
Católica l'eminent oculista barceloni doctor Barraquer.

Un altar a la Patrona de Catalunya
Amb. una viva satisfacció ens hayan' assabentat que a la parròquia
de la Purissima Concepció, d'aquesta ciutat, aviat hi hura un aliar
dedicat a la Patrona de Catalunya,
la Verga de Montserrat. En aguasta església la Verga dels Catalans
de temps baria figurat en lloc pee-
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MOTOR:SME
REGATES INTERNACIONALS
DE CANOES AUTOMOBILS
Es treballa activament per a l'organització d'aquestes importants regates, que prepara la Federació Catalana de Motorisme Maritim. A
Barcelona sernbla que les inscripcions scran nombroses, /a qual cosa
s'ha palesat en tenir noticia de la
conatrucció de tres canoas que corresponen als coneguts esportsmen
En Josep Llaudet, En Jesús Bailó
i un tercer, el nom did qual no podem donar a coneixer.
La Federació Catalana de Motorisme Maritim fa públic que estableix les seves oficines al local de
la Penya Rin, placa de Catalunya, 9,
on es facilitaran tota mena de detalls cada dimana i divendres, de
set a nou de la tarda.
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CEREALS, •

AUTOMOBILISME
EXPOSICIO INTERNACIONAL
DE L'AUTOMOBIL
Avui tindrà Boa la solernnial inauguració de la III Exposició Internacional de lAutornéibil, declarada oficial.
A les Ciad es reunian al Pala y de
la Indústria les autoritats, invitats
oficials, Premsa, etc., per tal de proei-dir a la inauguració de l'Exposicid, que ocupa tot l'ample perimetre del Palau d'Art Modern, en el
qual hi són representades nou nacions, les quals han demostrat sempre més grao interés a la ja potent
indUstria cic
Les autoritats efectuaran una visita a tots els -amada", que han
estat construits arnb veritable luxe,
en els quals s'exhibeix des del més
luxós cotxe automòbil al nués insignificant accessori.
Hi.assistirà la Banda municipal.
Dijous a la nit se celebrara un
banquet, al qual han estat
des les autcritats, per tal de festejar la inauguració de la III Exposició Internacional dc
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gués hagut acusacions de falsificació.
VI.-Que després de tots els antecaderas de la qüestió i a mis a mis
amb l'agravant dt l'amenaça final
del Comité Directiu, es infantil dir
que no havia estat mai el seu propòsit ofendre la dignitat de ningú;
quant a que aquesta declaraciia feta
davant del jutjat significara portar
Fassumpte a un pla de fácil seducid, sols hem de dir que aquesta facilitat la tenia el Comité accedint a
la revisió de l'expedient que Joventut havia demanat abans de portar
les coses al jutjat, petició que ni tan
sols va merèixer l'atenció d'una contesta per part del Comitè."
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Ni MOTA DEN NElli COLL DE KASALO
mar( santament als 43 upa d'edat el 15 de prapprsat març
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(A. C. S.)
Els seus afliglelissims: espín Longlnos, germana Josep 1 Casimir, germanas politiquea Agustina Vilasal6 vidua d'Escudar I Elvira Olrbau, germä poUtic Enric nieto, ties pol ( tiquea, nebots, cairina I wents iota, presenta I
absenta, lea mona soclala mi. DE BAPTISTA VILASALO, J. VILAS111.0, SUCCE83011 DE VILASALO fans . , 1 EMILI
GUILERA EGEA, en recordar la trlata nova, preguen als mica 1 coneguts l'assIstbnola als solemnsa funerals que
en pum t sufragi per latern desmano de l'ànima de la finada se celebraran domé di Jous, dli 3 d'abril, a les deu del.
matf, a posglésia parroquial de Sant Pero de lea Puelles, per la qual mera ele quedaran oordlalment reooneguts.
Les mieses després de l'ofloi I de seguida la del per d6.
NO al CONVIDA PARTIOULAIMENT.
zi. DOCKS.DONA PER ACOMIADAT
El mateix dia i hores es diran mieses a les eaglesies parroquials dliostalots di Pierola i Pierola. L Excm. 111-Im. Sr. Bisbe de Barcelona concedeix 50 dies d'indulg è ncia per cada acta de pletat que es practiqui per
Ilnima de la finada,

rat, dones, protegia ja de temps el
temple de la Via Massagui: paró
ara, gräcies al zel del rector d'aquesta parròquia, hom honorará d'una
manera més visttsa la nostra excelsa Patrona, bastint per Ella tot
un altar, nou de trinca.
Bella és certament aquesta idea i
encara ho is mis coneixent la manera com serä realitzada. No es
tracta de fer un altar mis en una
església. No es tracta de construir
un de tants altars, es vol fer un altar que sigui un model d'altars. I
per alisé, hom ha tingut l'encert de
confiar la sera direcció a un ventabla artista, a un artista que si vol,
suposem que voldrà, naturalment,
pot fer una deliciosa obra d'art en
tota l'extensió de la paraula. Aquest
altar sla confiad al nostre excellcnt
compatrici Antoni Vila Arrufat.
Voldriem que la gent de Sabadell es fixés una mica en ço que
representa hacer confiat la direcció
d'aquest altar a un dels nostres artistas, i especialment a En Vila
Arrufat. Voldríem que tothom veies
la garantía que aquest fet representa. Des d'ara ja sabem que no
Edita per exemple, que s'està ompassarà ccrn a l'església de Sant
plint d'altars lamentables. I voldriern que captinguts de la importancia d'aquesta cosa, ens servis per
experiència i per exemple a imitar.
Imagineu-nos que tinguéssim una
esglisia decorada per un artista dels
nostres, que tinguéssim un temple
amb els altars deguts a un
Arrufat. Quina delicia no fóra per
al iíostre nota de sabadellencs i
quin orgull! Aleshores si que po.
driern mostrar a tothom una joia
nostra, ben nostra i digna de la nostra ciutat. Amb quin goig entrariem
al temple! Ara mateix entrem al
temple de Sant Feliu i ens fa lelacte que no sem a casa. El trobem tot desencaixat a la nosth
manera d'ésser. Sembla un temple
que l'hagi pagat un senyor foraster que vagi fer diners a l'Amèrica.
No sembla art temple fruit del poble. I creiem que an bona part
per aixó. Si s'llagués confiat la seva decoració i direcció a gent de
casa, ais nostres art,stes (dels quals,
altrament, bé harem de recordarnos en ocasions que podara propordonar-los un desplegament de la sera personalitit i un ajut a continuar folgadament la sera vida material) ben segur que sentiriern una
altra mena de sensació en passar la
sala !linda: Hi trobaricm sobre tot
mis amorosiment, hi sentiriem les
hoces totes amorosos que els :lastres compatric:7 lii haurien esmerçat. Na Ira trobariem tot tan fred,
tan d'encàrrec.
Sempre és temps, per6, de fer que
les coses vagin per bon canal i el
fet que comentara és tul bell simatoma que ens fa néixer una esperanca dintre nostre. Esperem amb
änsia conèixer el fruit del traban
imminent del nostre benvolgut conciutadä i mentrestant felicitem de
la manera mis afectuosa el reverend
doctor Pare Delera, rector de la
parròquia de la Purissima, per la
seva feliç iniciativa.

Enecén Girbau Valls; síndics: Lluís
Burgell Janer i Josep Salita Rifi;
regidors: Joan Rigau, Fere Torras,
Albert Batet Camps, Salvador Villä,
Rufi Romä Roca, Josep Vidal
Compta, Joan Alberti Miró, Lluis
Nadal, Josep Vilaret Xatart, Maties
Ribot Xatart i Joan Gafas Estrada.
- Diumenge, en partit de revenia, jugaren de bell nou el F. C.
Barcelona (selecció) i Ateneu Esportiu, guanyant els forasters, per
z gols a t. Els locals estigueran
molt apàtics i no convenceren. a
BADALONA
Nomenament
En conprs d'aseens ha.eggtsigi.,
nomenamerst de • norzeredr
Barcelona, en la vagant produida
per la mort d'En Mtrutél de' Larratea. el que to es' d'iquesta C-itat
En Marian López i Aragón.
La seta rectitud de criteri altesa
de mires, aixi corn la promptitud i
encert amb qué atenia sempre tots
aquella, pobres o rics, que necessitaven els seus serveis, Ii han fet
gaudir de moltes simpaties, pel quai
és generalrnent sentit el sen tras-

Arpp
Gran Teatre del Liceu
Temporada Oficial de Primavera
Companyia balls russos, de
Sergi Diaghileue i grans con.
certs, sota ;3. direceiO de l'emlnent nuestro Felix Weingartner,
amb la cooperael6 de l'Orfed
Catailä. Segueix obert l'abonament.

Teatre Català Romea
'r elees 3500 A
Avui. dimeeres, tarda, a les
cine. Butnues a lia 0'65. La
divertida comedia ea quatre actes
UN

LA DONA NETA
Demä, tarda, espectacles per a
infants. La inés divertida de les
obres d'En Folch i Tot-res, la
célebre rondalla Una y ugada era
un pastor. Presta populats. Nit,
Tertülla Catairnista: La casamentera i La dona neta . - Dis.
sabte, nit, benefici d'En Joa-

Badosa Calvet; tercer,

Ajuntament don t. : Fatbol
Després de molts treballs ha estat
constittut l'Ajuntantent «tu, clonalst
el arree d'alcalde a En jultrliadó; tinents d'alcaide, - En Jaume
Claven i N'Esteva Ros; sindie, Francesa Bornicl; regidors,. Jume Canbond!, Miguel Plandolit, »ad laIlarolas. Pau Grau, Vicens Viute i
Joan Coll. Cap d'ells és
DI. N.
- Diumeäge pasiatSi bague: un
partit de futbol ente-l'equip eirgentona i el d'Alella, aquest
en el qual es djsputava una copa,
ja s'havia jugat dues regadas, quedant sempre empatats els dos
equipo; darrerament l'equip d'Argentona guanyi per 5 a 1.
Sembla que aviat g erä' frertat - et
de futbol.

quina Montere: El rector' '"

Vallfogora. Estrena de Et aldiäleg -crE4 »EnAyis;ligefe
de concert, prenent:ehi- part

eminente artistes Josefiva_
e atto, Ernili e'endreet i Pau
gé. Es despatxa a comptadeetia.
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dtreetet,

Ranum Peña
Avui, dimecres, tarda, a le
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CARA11
LA

1.E

Yde 4er

d'Es°

N iteeeielesemaa

801.111E
HliVikoll

rzenannannennannnannwanannumgmannit

VTeatre Novetike ts•
1:

E
II

loe, Ende

FILL D'AMERICA

Nit, butaques a dates pessetes.
Programa edmir, La mera dona i la nora comedia, d'exit,
d'En . Bertrang.

Diumenge al mati fou destituit
l'Ajuntament, el qual havia estat
prèviament convocat pel delegat go-

regidora. quedant el Consistori
cortsetult com segar'..x:
Salvador Janer Quinta; tinent primer, Sixte Ruscalleda Cruzet; se-

ARGENTONA

Frederic

a
u

El dit funcionari acte seguit donä
poisessió de Hurs càrrecs als nous

que ens privara dedenir-lo eac

tre nosaltres aa, De tota manera, penee leheitene el
notari López pel set, _mereseens,
eens, desitjant que a Barcelona, l'hit
l'acompanyi per molts anys en erexere - ci de la seva professió
as-.: ara .

Els Espectacles

SANT FELIU DE GUIXOLS
Política i eaport

vernatiu.

hat,

Demi, dijous, 3 d'abril, ESTRENA-seesacionat

La portera de la ebri
(de Xavier de Montepin) -

Bau --. ,--U
e EXcluailres
t,.

•31 Dues jornadas, 5.000"tnetres, en una ' sola seaskS
•u

o
e.

I jornada: EL CALVARI D'ClijAeLeigg„.. .
..
II jornada: FILLS MEUS:

NOTA.-Totes les loenlibtfs seran numeräded,'Itit
d'eitir
.e;.,,
_ ... aglomeracions
.2ey
E
itumsaamsausseessuanintauancensisamisgwilif
‘

▪

Sr
LA PUBLICITAT

fi I

depreesesses4401411,41144.11.

. r.r..
Tea» Eldorado

.onin e l MM LYM IntIlltaelend

artesiana

per WILLX

Mete

C H ElrAn E R

Aval, difames, Mi, a dos vierta
de den, fumé menatee. Salt em•
»Mal de lee etreseiene

1
"14444.0444440P4444444441
•->v.

NACISTE

Companyia Aomédies de
MELIÁ
IAN

(narrares cornees)
momia'
ILI editerle

FAMILIA

amb llar traban sensacional
LA LAIODDA DE LA MOR?

Avui, dimecielarda, a les
5, II oonflloto 'de Mercedes; nit,

1114,44.404,444444.4ewe4ee.

d'onze, novena representaeld de 445 hijos mandan. Demà, noto, tarda, a les
cine, per primera vagad a en
funció de tarda,..1a comédia Los
hijos mandan, figa un quart
d' onze, Loe hijos Mandan.
Ull loan

feelleeeelleeeeeeeeelleeeeles

TEATRE NOU

E

Teatre Barcelona
ie gr s 7•5
JEAN SARMENT

5 úniques funciona,
ipar iWI iMbeitiement a
somptaduria

Amparas roequeetra
Anal, dimecres, grandes esdevenirnent: Salema (Artistas Asao.
•
crearle subtim d'Alta Maslmo y a, pellicula antilla:: 1 original,
comparable ame ela balls rasgos.
Alares exila: Natalia la modela La
' caea dele asslida, de molla broma;
Puta le futbol entre M eelecold
Italiana 1 •apanyele, celebrat a MI'
1). !lema, dijous, una altea estrena: SI pareáis nevat, esperas d'hlvern a SuIssa. Aviat: El I156 de
Venbcia, sampanes.' presentacid.

la en dos artes, del mestre

TEME VICTORIA

JUAN CABALLERO

PE - ON k t

.4444•44+444:44•n••••e4444e

Gran Teatro Comtal i

Avtri, dimecres, VIrgInl, pintor
de parets; La reina Carollna o
El prooós d'una rama, Els dos
sargenta trances" EI trlomf
d'En Nleolau.

F'1A NOS

•••n•••

Monumental - Pedró
Walkyria

•el44444•11•114441MHIeebilihiri
11~44.444•14.110 1511 •444.1

OBRES QUE TE EN PRE-

Teatre Barcelona

PARACIO AQUESTA EMFulge:tus PIES A NOU

L'EMPRESA

Dernä, nit:
TERTULIA CATALANISTA
LA CASAIMEITTERA

86, 8. las senyors posseidors
localilits podran renovar-les
durant els entreactes a l'Administrac16 del teatre.

11440fflefterewifflepbeeet

14.4444+04.

ELDORADO

ceuseu de varletate
Magnifica filma 1 les grana
estrelles de varietats.
Avui, dimecres, tarda, a
dos quarts de cinc. Nit, a
les den, projecció de nota.
mos pellícules. Debut de la

Entrada I butaca UNA penca.
FALTEN CINC MINUTA!

Rit, a /eä des, gran exit de rlal/es

dALL O CAPO?.
1/4.00444444+044444.44444.,

Demh, dijous, tarda 1 nit,

LA CASA DE SALUD

gran; programes

Dijous„ nil, fundió en honor i begefiel eel -gafan cómic Joaqulfn G. Parrefio:
Estrena de la >pina
tres actea El tlo
.1044 . 0Iir) i la jóguina en
Huir a tiempo
acte
un
,

ANIALIA D'ISAURA
Divendres, gran festival orgaratzat per la revista "Elegante", grandiös programa.
Ramper, Joan Roalch, Cobla

6

44444.666660+664661444446

1

111•11111111111

-*****-letbititAt
r.1, n !•

Saibó 'LA OCA'

PORTEU
DINS LA BOCA

QUALITAT SUFF-RIOR

sempre que voiffeen No dels

Fabricant: 4. ALERIII. IIIATARO

perita del Fret, de la Hrunitat,
de la Pata i deis Microbis;
gnant ZIS molestia els Fotorau, o llaguen
carraspera o Opre3ssie de pit;
Quin na sentía REFREDATS,

.18

11EtttZsEst.141
.arattat
iSt9124•
jA

•••••44444444444114444+6.4

SALA EOLIAN
ALL DE PAUL IZABAL
si.

a 01 50 pessetes ;es deu primeres paraules i a 010 per
:: cada una d'excés

ue fortlitoarta I eatramarial

PASTILLES
VALDA
parí, sobre tot no
usen

mai

kan

LES VERITABLES
que son solsament les 'es yenes
en V AiF
portan a la tapadl noca

radora de calva, amb rerereneles Immltiembles, te Hierra els matIns. Escrture
a LA PUBLICITAT, nona. 382.

VALDA

danIeles

dc luxe. esptct I smdlars, lhure de quintes I einS toril Informem, precisa en ea tabliment Important. Eserlure, amb edat
prc!cerlons, a LA PUBLICITAT, u. 383.

VENDES
ven establIment dr comestibles 1
fonda. Estrve Tapies (a) Xa. Placa
Major, 11 I 13. Palautordera,
a bon preu. Curar UntPIANO venc
versItat, 96, entresol,

ES

mr 0 S

ELS

QUE PATEIXIN
/
per forta 1 crónica que sigui. que prenpuln les renomenades

?ASTILLES del Dr. 1.111111E13. SU tan riplds 1 segun ele
afectes d'aquestes pastIlles, que a les primeras prues se

t ja un alimentan qua sorprea 1 »las 1 galrebt sempre
desaparelx la tos per complot en acabar la primera capea.

LLOGUERS
a propalt per a obradora
o tallen pP111.5; lloc gules
tranquil. Vtlatta, 8. Sarria. Rad: Pastete de Sant loan, 16, sepan, serena.

LOCALS

3AT. número $ 81.

AS

A

Els que tinguln
M
o sofocad& que nsin
dls PAPERS AZOTATS o es CICARRETS INTIASDIATICS
del =tela Doctor, que calmen de seguida els atas I de
SS, alt permeten dormir tranqn11.-Demanen prospectes

Fábrica de Producto Cerámica
Rajetas de / alinda i adietes de construcci6

DIVERSES

Casimir Vicens

Tranaltacld raplHIPOTEQUES• da.
Doma de Contractaeld, a. A. Passatge de la rau,

Despatx: Taller., 72

entresol. Talaron 6424 A.

Telefon A. USO
Melca: Curses Benavent

de tose
MAGNETOS• Construcele
mena de peces. it011.

prop de la Travessera de
Sane)

BARC ELONA

Curar /Gay, mimara el.

F.STILOGRAFIQUES I".

Punta
1)1311,
marca “Diamond", liquido urgent, a sis
pesitetes. Fontanella. 15, tercer, serena.

LADILLAS

Bi3ESJ

e Exterminadas
en un minut eme
o
1:insecticida PARADELL

FARMACIA PA

RADELL.Comte Assalt.28 -BARCELONA

objectes amb qui seran obsequlats els

consumidors dels papers de fumar NIKOLA i
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a—diversos establiments de Barcelona.

Cada objecte seré canviat per un lot de tapes
de ilibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'ettoigs de CLASICO. Es podran obtenir
tants presents com lots es presentin al canvi.
El nombre de tapes que constitueix cada lot,
aixi com l'època i els domicilis on tindrà l/oc e/
canvi, s'anunciar à oportunament.

UNA PESSETA -PES CORREO. l'50 pessetes.

ma g i a

itasisemitiaa

amaina

COLISEUM
imponderable

èxit de la comedia

VANITAT FEMENINA 1

77.-7.271shaig

yeenle-erlee•-.

PROGRAMA AJUR1A

inimiimumunurimmummemeimme
•

Nete 1

'

1 1 111
1 11

pe

galos vaporo babaste,

Con"" t8'een
COMPTABLE p055
ne 1 5 I en
ope-

qul II sobrl un portal de la botica.
A 11 Rogare. Escrlure a LA PUBLICI-

,

Bei

Is GOLA, el. BBONQIVIS i els mime
HENO, ADUICS, VELLS
pera EVITAR. pera CUIDAR
Las NIALALTIES O« LES VIEll BESEIRATORMS
TINQUES UNI PRE A MA

demande ventleuse peur la Mode
ON (Chapeada), de preference Mocitat e, Sen retribute. Mataos Germalne, 6,
Portare/71u, 6.

DEPENDENT 17-Ati;

ve
loa
un
tri

l'ABISMO DE GRACIA. 86

Avul, dImecres, e do, q uena de
nSmr
(t53 audlele)
Pre .entartd del notable
QUARTET •ARTULI
el qual Interpretara el Quartet
Mozart; Allegro del quartet de
•eg ue.; Andante del quartet de
Brahma; Final del quartet de Webar, 1 obres de P. Osen, Kroleler,
Pusnani-Kreleler, A 8. Bach leeint.
'sena, per a vio': 1 Plano I «110
I plano.
Integren el QUARTET BARTULI:
Manuel Bel, 5 1011: L'ala Matas, viola. Joaquirn Noma, rollo. 5 Pau Jo
ces licrtull, plano.
1111.113elons numerarles,
com de costum.

Avui,

$ t.'
3

de

UNA PASTILLA1 aatisepties
VALIJA

Poliis

3331111111111111111111311

MARK)
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BEX

Dijous, LA CASA DEL
MISTERI, drama polielac,
per David Powell.

Barcelona, Pilar Alonso, debut del gran ClIEVALIER 1
*malla d'Isaura

1144119111Mte“....e.444Gf•

PERRAMON

de cordes creuades, qualitat
Insuperable, des de 1,600
pessetes . HarmbnIume
da 350 pessetes.
()ARME, 8, primer

Eis

AMALIA D'ISAURA

▪ 13-31 1100.1.11
•
— - """--

3635 A.

Avui, dilaceres, darreres
projeccions de BORIS GUDUNOW, enrocionants intrigues de la cort de Rússia, meravellosament presentarles; lxit irnmens de
VANITAT FEMENINA, PRO..
GRAMA AJUMA, pel simpätic Thomas . Meighan, l'u!'
lista del dia, i Marhta
Mansfield: El. CAMPEO DE
BONA, de gran broma, I
NOVETATS UNIVERSAL,
número 83.

GASTOS PALMER
La popularissima artista

Avui, dimecres, tarda, a
les cinc, matimi e popular:
EL ANEGO TEDDY
Nit, a les den, popular:

i:cia super pro kun

la casa Universal, interpretada
pel gran actor Charles Mack;
Joventut, assumpte cómic;
Xarlot vagabund, gran broma.
—Dernä. tot estrenes, extraordinari programa: Els dos sargenta franceses, entocionant
diania; Susagna, per la bella
artista Mabel Norman; El turmell do Rlaruxa, per Douglas
Mac Lean. Ajuria, i d'ultras de
gran exit.—Praxiinanient, estrena de la interessant superseris repartida en neu jornades, titulada L'enmerador deis
pobres i la grandiosa cinta Els
amors d'un pr(neep.

TELEFON

HELDEN
Exit,
Bel-Air.Trlo
2 Placoris
Grans ovacions il famosissim ,jongleur

Oompanyla de oomädies

50 CENTIMS

Subscripció: 5 paseata; semestre a Barcelona i 5'25
a fora S'admeten subscripciona a LA PUBLICITAT,
Hl! Llibrena Puig i Alfonso (Plaga Nova), Llibreria Verda21 guer (Rambla del Mig), Editorial Políglota (Petritxol),
Llibreria Montserrat (Ferran), Llibreria Espanyola
MI (Rambla del Mig), Llibreria Nacional Catalana (Galopies Laidanes).

OFERTES DE TREBALL

enuor pelutda

Bennet, Ajuria; Gcn , muntanyös,
grandids i interessant film dramalic de gran emoció, joia

LES

TEATRE POLIORAMA

Musical Espanyola, Portal de
l'Angel, 1 1 3.—Condicions especials per als ,ocia de l'Orfeó
• Català

1371 A.

COL ISEUM

bates

P4444444444,44444444444.4

Dissabte, 5 d'abril, a tres quarts
de den de la nit,
CONCERT DE QUARESMA
Coneepoló Callao, contralt
Walter Drwensky, organista
ORFEO CATALA
sota la direcei6 del mestre
LL. IfILLET
Audició de la "Deploració" final
de l'oratori La fina de Jephte,
de Carissimi.
Programes 1 localitats al magatzem de música de la Unid

04444444444444444+1~40

formosa dansarina
MARGARIDA GRACIL
ExItää dels famosos acrò-

runh el vodevil en tres actea

PREI):

Palau Música Catalana

'

per la eminent artista Enid

21_

Avut, dimecres, tarda, a les cinc

un deis millors autora moderna de Rússia
Traducció de Ventura Gassol 1 Als-sei Mark«

CHEVALIER

1111

CONCERTS

'..,,,stretz
tausizel•

n11
Demà, dijous, tarda, La
fuerza bruta i Cobardiaa.
Nit, La loca de la casa.
..s144444444444-e0eseeeem

SANTPERB BERGES

altrea

Sernpre el millor conjunt de
programes. Avui, dimecres, colossal programa: Josep davant
de Faraó o Josep venut pela
seus germens, important issim
film histbrie; El que pot una fiIba, granfliosa cinta dramittica
de gran sensacid, interpretada

41••••11

Gran Teatre Espanyol

DIjous, estrenes: Sonara el oulre,

primer round: die amera d'un
prineep; Una promesa 1 dele ele
Cura; Ola ee sumas, per -El",

'Peilfon

LA RAZA

• LA DONA NETA
Es despatxen vals: Capelleria Gin; Hospital, IG i Rellotgeria Multar, Davallada de la Pre-

I

8, NORMA

RURALS
tr:

DIvondres, 4 d'abril

DIA

D'ALEXIE TOLSTOI

Cinema Princesa

EL ADVERSARIO
Nit, a un quart d'onza, la
formosa corndia en tres
actas, de Manuel Linares
Rivas,

Teatre Català Romea

::

Via Layetana, número 14

Avui, dimecres, tarda, a un
quart de sis, la celebrada
comedia en quatre actas, de
Cappús, adaptacid d'Altons
Danvila,

AVIS

Aval, dimeerea: La reine ~elle;
lt 1 'lanera; La pefticula asma tital, orIven del ceneurs de "Las
Noticias"; La filia de la mar; La
Vibre; Quin eervell

• .44.4••ereseeee-earees

Companyla de oomedlea
ANTONI MARTIANEZ

PRESA, BE SUSPENEN LES

•

eoelonemmoomoisoomeoroomooleazienezoonzaaoll
sempre.s.seeN414+1144.4,144114.11
Diana - Argentina
Excelsior
Teatre Eldorado

~Une,

hit

poema.

novetats

- i IbLOG AL

la temporada, exclusiva d'aquieta Entpre5a.

Li

Teatres Triomf 1 Marina.
i Cinema Nou

44.11+4444444,4~44+04-o
Abeeeeeelleeeeesefflheeeirbe

En preparació, sorprenents

MUNTATGE D,15 LES

e

it
•
111 Diumenge, nit, estrene: El presoner de Ese" la m'enmeló elneMittOg rallea de III

dl/ous, estrena de la mime
en tiod capitula: L'amparador lela

Caius Vela,

AVIS

La Koy erla Estopa

. , ¡lata DE HEURIO DE FAXILIEI IIIIITINGIDES

4444-s4meesessee6e.seeee.

Aval, dimecrea, tarda 1 rilt, grane
programes. La peRicula de molla
broma: Al Para; la natural Caçant
e la mar Glacial; les formoses comèdies Amor tardä I Deseeperaet6;
La paWcula sanee Mol, coscare de
"Las No:tenia", I l'extraordinaria
Ele dos *orienta francesa,

Demà, dijous, estrena en
aqueas teatre de la sarsue-

O11uLES1111AA elltle t

dimeeres. IMBUIR Progr e:Da. Eltrena de la menina. comedia &manea •
sy Avut•
II telomf de l'heme (extintiva), arglitnent de gian Mere.; Salt Befase Parió •

•

».2tte-ee*Ientedeefteerm
4.44.ffloimiofflas44,6».

•

51
I.
E

Avui, dimeeres, Ele dos sargenta francesos, La n'a del
dia 13, Deaesperael6, Al paro,
Caçant a la mar Glacial.

Gran Cinema Bohemia

Gral anapanyia de sanad&
Direede csc2nica, Leopold GR.
Primera actora 1 directora, Farras Valido i Carlea Baraca.
Matra% directora i ecncertadure. Julia Viras i Laard

14~~4491i1144•4444.044

11111/1/113.11113/11.11111111111111111.1•1111111181•111•13.1111.881/111111188111311
el
M
• dalleTOOIATIC K u D a A A , ~Le oil LA •
u— IALO —
11., dedellIATOORAPIIA de
" ',ha'
u de la preciosa //avenate d'amor Una premia per a loe (esclustra), seleecid
Capitolio, Interpretada per la gracias I elmplitict artista Viola Dalla; El •gene- —
u
di
ea del ellueeu, milis hora de Mies, I altres.

011111 CINEMA Ull MQDA
Natablos out« I tele.

112011P11 «MITAS
5141 PALCO*

TEATIITALIA
.J`

e AJ

».44«.••••••444,...9•44.•
Saló Catalunya

cas iq*mu • ATRACC10110

DIvendres, 4 d'Abril

a

C1NEMES—,

Testre ande

I1

1.111

..t.ataidü e

I

Veritable triad del siga* THOMAS MEIGH1N i la forzosa MARTHA WISFIELD
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