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A ALEMANYA
EL NOU AJUNTAMENT La Política
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Ens sembla que hi ha molta gent que està desorientada quan
jutja la vàlua individual dels nous regidors de Barcelona i la
vàlua coHectiva de l'Ajuntament que acaba d'ésser confeccionat.
perquè hem pogut comprovar que generalment es fa
Diem
servir per criteri les qualitats personals dels afavorita amb la
regidoria i el nivell intellectual i moral del Consistori. Seguint
aquest criteri, alguna arriben a la conclusió que l'Ajuntament
nou no és superior als altres Ajuntaments. Fins el nostre confrare "La Veu de Catalunya" fa notar que hom s'estranya que
hagi costat tant de confeccionar un Ajuntament com aquest.
Però és que per ventura no hi havia altre problema sind el
de designar regidors aptes, prestigiosos i actius? Es que no hi
ha en els acuals governants d'Espanya i en les seves autoritats
la preocupació dominant del patriotisme?
L'Ajuntament nou podrit no ésser diferent dels Ajuntaments anteriors pel que fa a les qualitats de les persones que el
compone n. En aquest punt és lícit de trobar que la comparació
amb els Ajuntaments elegits per sufragi no és desfavorable a
aquests. Tanmateix As indubtable que alguna cosa hi ha canviada, a part de la forma de designaci
ó. I es tracta precisament
d'una cosa espiritual.
L'esperit de l'Ajuntament nou. en efecte, és diferent del
que tenien els Ajuntaments elegits per sufragi. En els mesos
anteriors hi ha hagut un Ajuntament mixt, o amfibi, o eclèctic.
Ara tenim un Ajuntament caracteritzat. La qualitat essencial
del nou Consistori esta en la manera com entén el patriotisme.
L'illustre i actiu correspon sal de l'"A B C" a Barcelona,
amb el seu sentit crític depurat i depuratiu, plantejava dies
enrera, en una de les seves correspondències, el problema de
l'Ajuntament barceloní. Al seu dir, calia decidir-se entre l'esperit de l'actual Mancomunitat, "descarnadament espanyolista",
segons les paraules textuals del dit senyor, i l'esperit de transacció i acomodament del Co n sistori municipal que ha finit
Buera. No cal afegir que l'opinió d'aquest influent periodista era
que s'havia de dur a la Casa de la Ciutat la mateixa orientació
"descarnada" que impera a /a casa del davant.
Heu's aquí el criteri per jutjar l'Ajuntament novell. Que
els regidors siguin rics o pobres, nobles o plebeus, coneguts o
desconeguts, modestos o eminents, són coses relativament secundàries. La cosa principal As llur esperit i Ilur ma nera d'entendre la patria i el patriotisme.
Hem de confessar que, en general, les designacions han
estat encertades pei que fa a aquest objectiu. Ningú no pot considerar com un desencert de les autoritats l'hatier confeccionat
un Consistori que respon primordialment a nurs intencions. Horn

podrà discutir si l'Ajuntament nou havia d'ésser b!anc, negre,
verme]] o blay. o si ralla fer una barreja de colora. Però si .els
encarregats de fer la designació volien que fos d'un color dotarminat, i d'aquell color ha sortit efectivament, qui pot parlar d'equivocacions? Equivocar-se vol dir prendre una cosa per una
altra, o un nom per un altre, si hem de seguir el sentit textual
i etimològic de la paraula. I na hi ha equivocació quan es prenen
es noms, les coses i els homes per alió que són en realitat.
Tenim, dones, a Barcelona Ajuntament nou, en el mateix
sentit que tenim a Catalunya Mancomunitat nova.
D'ITALIA
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Continua el mal temps a la

Violent temporal de neu
Comunicacions interrompudes :: Accidents

costa d'Amalfi
Socorsos
als damnificats
Els funerals de les víctimes
Roma, 3,— Continua el mal
tenips a la costa d'Amalfi.
Una casa comercial de Torf
ha trames al senyor Mussolini
deu mil lliures per als damnificats.
Els funerals de les yfctimes
han constituit una gran manife s tad() de dol. En la comitiva
f]guraven nombrosos feixistes.
—Hayas.
EL CORRESPONSAL DEL
DAILY HERALD" A ROMA ES
EN:PULSAT D'ITALIA
firdna, 3.—Per ordre del Gol
vern ha estat expulsat el periodista senyor Giglio, corresponsal dèi "Daily Herald" a Roma.
—Hayas.

A Irlanda es forma un partit republicà constitucional
1,- mdres, 2. — Hl ha hagut
una es e issid en el partit govern ainental irlandés. El senyor
Mae Grath, ex-ministre de la
Indi),tria i del Comer-y, té la internad de formar un nou parta
sa la e l nom de partit Republicà
Const itucional. Aquest partit
restara estrictament constitucional. per?) considerara el traetat an alo-irlandes, no com un
acte final, sind com un pas enaers Fes tahliment d'una Repúblic a irl andesa. S'eposarä el
Govern cada vegada que aquest
emprendra una acció anglòfila,
perr, no ser tampoc anglòfob,
amti la qual cosa es diatingiris
dl Partit republicà revolucionari.

Nova York, 3. — Als Estals
Units Ola desencadenat un
temporal de neu que ha revestit
extraordinària violanda. havent
quedat pel dit rnotiu les comuniracions interrompudes parcialment.
Per la mateixa causa, vearen, a Long Island, dos trens
aeris, resultant monta una persona i ferides
mes.
— Ha y as.
•
EL NOU MINISTRE DE JUSTICIA AMERICA
Washington, 3. — Mr. Hartan Fiskestone ha estat mamenat attorney" general. — Hayas.
EL CREDIT DELS ALEMANYS
FAMOLENGS EN PERILL
París, 3. — Comuniquen de
Washington al "New York Ilerald", que el projecte de Ilei
concedint als alemanvs ramo'.
lenes un crèdit ile (1P.1.1 m'Unas
de dòlars te poques probabilitats d'ésser aprovat per la Cambra, ja que regna una opinid
pie propicia a tal concessió. —

Hayas.

LA SITUACIO A EUROPA
Destina d'un Ilarg debat, I
haventee repeis la seguid a la
havent ~aleja& la qüestits de contienes, la Cambra
francesa ha adoptat per 408

1

un ordre del
dia de confiamos. aprovant
política del Oovern, de reparaclon., seguretat I eoonomles.
Demi la C. d'Ambalsadore
examinen la memada d'Alemanya a la nota sobre la represa
del control militar.
Re prepara, ale Comuna, una
Important Interpetiaoló sobre el
deute de Franca a Anglaterra.
Ele conservador anglesos caten alarmats per lee bono. relacione entre Foineard 1 Beodo»Id I orearen que l'amare/ va
mate Ilung del que dluen ele so.
munleats oficiala, propasarais., amb aguad motlu, d'exigir
vote contra 115

CO MITATJTS DERROTATS
Paria, 3. — Telegrafien d'Alenes a "Le Matin" que un grup
de c omitatjis búlgars que intenta pe netrar el primer d'abril en
tern toris grecs, pelo volts de
Peroja. va ésser repellit per un
dest acament grao, el quid ele
ya fer fugir i s'apoden de part
Je les armes que els comitatiis
t enien i abandonaren en
Mar
fugida.—liavu.
,expileasione.

CONFERENCIA
D'EN VENTOSA
Avui, divendres, 'Jadea lloc a la Diga Regionalista (carrer Bolees, 4), a
litu den de la nit, la quarta de les conferisteis culturals organitzades per als
socis de la Lliga.
El lenta sera "La boira de la pesseta". Conferenciant, el senyor loan
Ventosa i CalvelL
CONFERENCIA D'EN SERRA I MORET
¿'ex-alcalde de Pineda En Manuel
Serte i Moret dond la seva anunciada conferencia a l'Atenes Socialista,
desenrotllant aquest tema: "El socialisme jiofihic contemporani a Europa".
El presenta el vice-prcsident de r-/enes, En )010 Boyé, i hi acudi n ein['rosa concurrencia, que aplaudí entlo.
siostament el conferenciant.

71,71.
I

Els redactor' del diori "El Dia", de
Terrassa, publiquen en lloc preferent
una nota dient que cap d'ea" "forma pare de la nomenada "Associacid
de la Premsa" de Cementada cinta.
Aquesta Associacid. entre altres
rits, té el d'haver-hi fet anar a dona , una Conferincia al senyor Benavente.
"LA NOVEL.LA ESTRANGERA"
Ens és grat de fer emular rapeni-id laque:fa novella publicoció. que
Ve a complir una bella finalitat i a
m'afrentar el nombre de les que s'imprimeixen en la nostra estimada llenan*.
De tot roe ii donen la benvinguda.
UN SER2110 A LA BISBAL
Copien& de "La Ven de Catalunya"
la scgiient noticia:
"El reverend mossin 1lfontagut, tan
popular per les seves conferèneies patriòtiques de Tm-assa, ha estat contractas pel scnyor rector de La BisbaL
per predicar-hl un suma."
COMENTAR! D'ACTUALITAT
Diu "Somniator", en la seva caeresponOnria a "Lar Noticias":
"Capitidiminuirlos jefes. jefecillos y
familiares paräsitos. entes devoradores
del presupuesto nacional, no hemos logrado borrar del mapa a los ambiciosos y figurantes."

L'EXILI D'EN PUIG/JO
Els periodistes que fan informació
al Govern civil pregonen ahir a migdía al genera! Lossada, que intercedis

prop de l'autoritat d'Osea perquè assenyalis un altre indret mis suportable
que el poblet d'Ansá, per a resi&Mcia del periodista En Miguel Puigba,
de "El Dia", de Terrassa, que, rom
ja tenim dit, na isser exilias.
EI governador trenteté alendr: la
demanda que se li fiat.
JORNADES REIALS?
Diu "La Tribuna" d'anit passada:
"Se hacen gestiones para que venga a esta capital S. M. don Alfonso XIII para clausurar la Exposición
del Automóvil.
También se asegura que la familia
real pasarä una temporada entre nosotros durante el próximo mes de mayo y que se instalara en el Palacio
Real que le sera entregado en dicha'
época.
Con los Soberanos vendrä personal
palaciego y una sección de alabarderos,"

Full de dietari
DONEU-NOS L'IlOR.4 D'ISTII I
Escolto amb delectança les veus que
s'alcen al meu entorn demanant l'establiment de l'hora d'istiu que ja regeix a Franca i a Anglaterra, on cap
any. d'ença de la guerra, ha deixat
de regir.
Per contra, els Governs espanyols
han sentit una incomprens l ble prevenció contra aquesta reforma tan lógica i tan modesta, a l'abast de totes
les inteHigencies, compatible amb tots
els programes politics.
11141514er
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Quin Incolientent - Tn ha davançar
una hora el rellotge? Quin interès,
eom no sigui el particularíssim de les
Companyies de gas i d'electricitat, pot
obligar-nos a rebutjar el present d'una hora de claror diürna?
Ve't acf una cosa difícil de comprendre. El pagès és natural que es
desinteressi davant una reforma aixi,
perquè ell, de fet, no s'ha guiat mai
per altre rellotge que pel rellotge de
sol. A l'hivern s'engorroneix des de
les cinc de la tarda uns a Ice set del
mil: a l'istiu treballa des de les quatre de la matinada fins a les set del

vespre. Al pagès tant se li en dóna
que avenen/ com que endarrereixin els
horaris oficials. Es per aixf, que determinats poides agricolesgricoles i
%filetees, dignem-ho tot —, rany que
...a regir l'hora d'istiu, van conservar
en Ilurs campanera llora d'hivern. I

Vetee són vetad

La jornada del diumenge fon
per als membres del Govern

germànic moI4, atrafegada. El
canceller Marx parlà, com sanen
els nostres lectora, per 1a informació releer/dice apareguda
a l'edieiú del dimarts, en una
reunió del centre catelic, a Hanfo yer. L'orador, ultra tes manifestacions favorables a l'ingres
d'Alemanya a la Societat de Nacions, féu una nova manifeetació de fe republicana, declarant
que el seu partit roman sobre
el terreny de la constitució de
Weimar i afegint que admetria
i reconeixeria un parta, monàrquic només en el ces que aquest
es mostres adaptable a les note
en vigor. Una victbria dels
"deutscholkisch" a /es eleccions
vinents, seria per a l'Imperi una
catäsrofe irreparable. El canteIler resumi després el seu programa de pelitica exterior en
aquests termes: Alliberament
d'Alemanya per mitjà de l'executió dels tractats. La llibertat,
conjuntament amb el dret i amb
la veritat, ha estat sempre un
dele principie de la politice dels
catòlics.
També a Hannover, al Congres del partit alemany popular, el ministre d'Afers estrangens, senyor Stresemann, pronuncia un discurse del qual, ultra els fra gments que en comunicaren les a g encies i que ja daimiten Pis nostres lectora, san
remarcables Pis segaents. que
es podrien resumir en 'pagar
por dsser
"Insistirern, digné el senyor
Stresemann, perquè les tropes
d'ocupad() si g nin retirades als
limite fixats pele Ir:Wats. Es,
perd, el nostre Meter que un l'In_

veril alernan y aesumeixt tots
els e/trence s-uportables per nbfenir la 'liberte} d'Alemanya.
Es moll (heil la critica de la
rol ít ira exterior d'Alemanya.
llore pot fer observar, pena, als
ara elan absc ri t ic o . que
I ingut de din qua tarjen al meti
liee. El problema As: t'avena de
preferir un estat coses cense
tractats, o una situacid legalit7ada, en la (vial intentarfem seguir tina de contemporitracions? Comprene que l'era-

der que prometée a la mirlfitud
de memeeprear el Trartat
Vorsalles, útil inercia l'aplaudiment unánime: ;len) quince }oren les conseqüències d'un gest
semblant ?
• • •
Pel Cnnartt s del partit pnpulista a Ilanne y er. fou rebosada
la forinacia l ' U:1 non grup naeinnal Unten). Amb tot, malgrat Wat-tuesta y iettiria aparent.
el partit oficial. representa/ nel
senyor Stresemann ha capilolat davattl l'oposieid. En el parlarnent nue alludiem aliene del
doctor Stresernann, el ministre
d'Afees eslrangers afirmava que
Alemanya no havia d'oblidar
que havia perdut la guerra i que
no podia arribar a la Ilibertat
Sinó Del treball i l'espera de

seterifiei. Rn cama. en el manifest electoral del partit populista. hom dio: "Erem i som encare adverearle de la política
d'execueid." Tanmateix és una
eentradiccia evident cite demosIra une

IPA

dissensions en el

perfil penullefe alemany san
cada verrada mas manifestes.
D'altra part. després (flu yederlarat que hem no pot pecAp_
goir nitre nolef i en ene la efV10 ha
estat seguidn fina are ateb ras_
sentiment dele pontilistes. hem
afirma en el manifest eleeterea

que el partit pontiliete "aixera
enlaire la bandera amb els coPera, els governants no tenen pas
els mateixos motius que els pagesos
per oposar-se a seguir una moda amable i econòmica. Sé prou que ara i
adés la majoria s6n noctambuts: que.
enmplat i debatut, no els interessa el
sol. sind la lluna i les estrelles... Tanmateix, no veig inconvenient a qué
implantin l'hora d'istiu per a la generalitat del pals que treballa a les ¡ti-e-Pa p es a les oficines, als magatrems,
als despejos... Ells peden, perfectament, seguir llur costum. Si t l'hiyero el rellotge assenyala les tres quan
es fiquen al Uit, ara, en el rigim d'is-

tiu, assenyalarä les quatre... I veliaquí. Tothom content. El país i els
govenunts. Els que treballen sota
amperatiu d'un horari rigid i eh que
n'Asilen quan rk mea% ame une elegant indeprodéocia.‘
),.Carks 11010111141a
3.

lora

negre-blane-vermell"igre-

té restaurar ItImPeri.
• e •
Es interessant de conèixer un
dels aspectes mes importants

MENORCA, Li MEMA
Les darreres i formidables
ostentacions de la marina britimica en aigües de les Balears,
han suscitat de bell nou comen-

taris

sobre

la importancia na-

i bbllica de les illes daurades, i han renoveltlat els re-

val

mes culpables, Perque llut
tic servia d'exemplaritat. Ri-

chelieu, abans d'assentir, ~aja un darret reeurs. Aplega lee
Naves trepes i les increpa: "Soldate, granaders: jo declaro que,
d'mui endavant, aquell de vosaltres que s'embriagarà no tindrä l'honor de prendre part a
l'assalt que estic disposat a

cords de les ocupacions angleses, franceses i espanyoles de
de la Huila electoral alemanya,
la illa de Menorca. En aquestes
això es, la constitució dels par- planes mateixes foren repro- emprendre". Des d'aquella hotits de dreta i de centre.
duits un llarg article del "Cor- ra cap mis soldat no va eme
Partits -de cinta:
riere delta Sera" i alguns pa- briagar-se.
"Nacionalistes, — El princi- ràgrafs de "L'Ilumanité" que
El triomf del Mariscal fou
pal partit de dreta es el partit
en parlaven.
complet. Adhuc la Pompadour
nacionalista alemany. El seu
La situació de Menorca, mes va compondre versos en honor
programa es: tornada a l'Impe- cap a llevant, 1, sobretot, el len d'en, 1 per molt
de temps l'a-.
ri, tornada deis Hotenzollern, i port meraveillós de Mahó, que nomenä
"mon eher Menorquin".
creació d'un imperi alemany des la fan superior, des del punt
La primera dominacid angledel Dannbi al Belt. Adhuc en el
vista estratègic, a Mallorca sa hacia durat mes de quarancas d'una victòria de dreta en de
i Eivissa, han estat causa que ta anys (1713475e); fa domiles eleccions vinents, no es fäles potencies mediterränies nació francesa no en va durar
cil que aquest partit guanyi gaires !loes nous. Amb tot. guar- l'hagin feta objecte de /lur co- sind set. L'any 1763, pel tractat
bejança. Anglaterra va saber de París, Menorca fou novadara els que ja posseeix. Aixf
com els comtrnistes progressen aprofitar l'avinentesa que la fi ment anglesa, i leo ton encara
en perjudici dels socials-demb- de la guerra de Successió a la fins a l'any 1781, en qué les troCorona d'Espanya ii oferia, per pes france-espanyoles, coman«ates. els voelgisch progreseen
restar-ne miestressa. Menorca 5 dades pel duc Crillon, van feren perjudiel deis nacionalistes.
que,.
com les altres terres ca- la pasear al dornini d'Espanya.
Ele "Voelkisch". — Aquest
talanes,
s'havia deelarat a faNo havien d'acabar en cara
grup es compon de tres diputats
d'extreme dreta. Per als voel- vor de l'arxiduc d'Austria, feo per a Menorca els canvis de dokisch, tsdhuc PIS nacionalistes un gran centre d'operacions per minador. La pan de Caries IV
Aört uns renegats, un eportunisals alliats i ateeptä de me« bon
amb la ReptIblica francesa, va
tes. El programa d'agrien partit grat la dominació anglesa que produje l'enernistat i finalment
ultra-nacinnalieta. El seu la salvara de caure a poder la guerra entre Espanya i Anléale es d'un feixisme exagerat. de Felip de Borbd.
glaterra. Menorca eseleving-ué
Es comporten com a deixebles
La possessió de Menorca pels anglesa per tercera cegada. El
de Mussolini.
anglesos fou com una espina general angles Stward pegué
Entre els partit de dre t a cal clavada en el cor d'alguns es- comunicar la viettarla a Jorassenyalar lamba el partit "Po- tadistes francesos. El mariscal di III en aquesta forma: "Tinc
pulista 'llaveras". que no té res de Richelieu li concedia una tal l'honor de comunicara la Y. M.
que veure amb 1:altre partit po- importancia, que considerava la que les vosVes trepes es tropulista, diefingint-es sobre tot conquesta de la »la com el pre- ben en possessió de la lela' da
pel sen monarquismo.
Menorca sense hacer ex-pericedent indispensable per emPartits burgesos del centre:
mentat la pèrdua de cap boEls "Populistes". — Compre- prendre tota expedició contra rne". Abre era l'any 1798;
quanen tres tendencies: republica- algun indret d'Amèrica, 1 com tre
anys despees el tractat
na. tendeneia ettresemann, que la seta manera de castigar els d'Amiens
tornava
Menorca
a
té la majoria, i tendencia Stin- anglesos pels ultrafges interne Espanya.
a la França. Richelieu s'oferia
nes.
El segle XIX fou tranquil per
El "Centre-. — ft g ato paria a dur a bona fi l'empresa amb
a Menorca. Però As ourids de
eatólic acabdillet pe/ doctor Cols frente mil bornes.
Marx 1 pele ex-rencellers Wirth
Són curiosos les intrigues po- constatar la tendencia que Pis
aixells de guerra estrangers,
i Fehrenhech. L'Orean d'equest litigues i cortisanes que suscità
parta es s la "Germania". El grill l'expedieió del Mariscal-duc. especialment els anglesos. han
programa as el dele eindients L'obra titulada "Vie pri y ee du continuat tenint cap a visitar
eri3f inne.
Marechal de Richelieu, conte- les sigiles menorquines, i
Els "Derneeratee". — El par- pant sea amours et intrigues, coneixement perfecto que tenen
tit demòcrata as un partit
el Iota qui a rapport aux dels porta da la alta. Tambe
dreta republirano, De la mierra
divers roles qu'a joue cet, hem- colitis que. tractant-se d'un
enea i despeas de la reyolueid
me relébre pendant plus qua- pais pobre i cense massa atracde 1918, ella derantal TOA n tre-vingis ans" ena en conta tiu, alguns mi-marques i prinl'esquerra. amh tondAnrios a la °Arrimes anècdotes interessants. ceps (Eduard VII. Guillem II
enetal-rlemorrheia. El an de
i els dues cl'Edimburg, entre
Corn en la mejor part deis
mare passat el partit dembcre- reanst esdeveniments de la po- altres!, es cemplaguin a anarta fel n prIbliee una crida (lemahi a donar una mirada. Estä.
nent nalliherament del Rin, de litica francesa d'aquell temps, clan que el pretext mai nos manla Ruhr. del Pelatinat i de la les (lenes juguen un paper de- ca: i unes vegades ea el desig
Saetee Entre lee reivindieacions cisiu. Es Mine. de Lauragulis, de visitar "The Golden Farm",
del seo pro g rama cal sementar: clni era Havers l'estimada del la villa
on floriren les amors
pan i unitat a l'inferior, pro- Mariscal, la que acensegneix de
Nelson i Lady ilarnaten,
que els ministres propesin a
ter:rió del treball. enfertiment
de l'autoritat FEstat i repre- Lluís XV la oonquesta rio Me- nitres el de pregar davant la
trimbe d'un ludese mort. a Mee
norca i que el romandament de
sa d'una politice exterior unida,
110LCII.
l'expedirid sigui denat al seu
berma i sóbela.
amant. Es la Pompadour, seLiada legue?
cundada per Belle-lale i d'Ar-

Converses filo1

be

i

ques

(Continuació)
On diu assud. ha de dir assut (página 50 7)..4ssud és l'àrab tiene, d'on
prevé igualment azud espanyol. Perd
l'existencia d'un derivat assarr erts ha
de fer decantar a favor de la grafía

assut.
Suprimiu aterrissar, aterrissatge (pagina la) —L'existCncia, en catalá, del
verb aterrar. sinònim del francés
atterrir, fa innecessària l'admissió de
aterrissar. (Ad convé notar que a
aterrar espanyol significant "causar
terror" correspon, en catalä, el verb
aterrir.) Ara, admés aterrar en el
sentit de "tocar a terra un aparell volador", el mot eorresponent en francés
attcrrissage (derivar regular de atterrir,
com remp/issoge de rem/dir, etc.) ha
d'ésser, naturalrnent, aterro/ge, no aterrissatge.
Es suprimit atribular (päg. Kg) stnbnim de atribular espanyol (causar
tribulació, turment moral), mot susPecre : i. en ami, la ale g a atribolar

(Ex.: No li diguis res més, no Patribolis), i el seu derivat atribolament.
Reemplaceu aventatga, aventajar,
aventatjós, aventatjosament per ovantatge, oaantatjar, arantatflas, montosforamen' (pàg. 111).— Les raons que
mostren aquestes substitucions són ja
conegudes.
A la forma Pi-anillo, que ligara en
la primera edició (pag. is), ha estat
preferida, en la segona edició, la lot-

ma domina (que cal, dones, 'afegir a
la päg. 116). Aquesta és, en efecte, la
forma usual del cata central, i es,
d'altra banda, una contracció mis regular que no pas &anilla, de baremillo,
meta per dissimilació de bakeille, que
ds, segurament, la forma originaria
(de baleas).
P. Irán:

genson, la que fa tots els pos
sibles, permie l'expedid() fracassi. "Calla venjar-se — escriu l'anònim autor de la biografia—; l'honor de l'Estat, la sang
dels franceses, la ruina del Ireson ne significaven res al rostat dels seus desigs de venjança. Calia que el Mariscal
restes cobert d'oprobi, que la
sena expedid(' esdevingués ridícula; no importen els mitjans
per a una finalitat tan bella!"
Penh totes les intrigues i maquinacions de la Marquesa van
fracassar davant l'energia i la
decisió del Mariscal. "Tan presumptubs da ell per dir que la

victòria és segura, com brall i
afortunat per no faltar ta• la
seva paraula", havia exclamat
el rei en saber la proposta
Richelieu; I la predicció reial
es va compite. Malgrat que, en
arribar a Tolon, es y a trobar
que havia estat enganyat i que
els agenla de la Pornpadour havien actuat tan be que no hi
hacia res disposat per a l'expedició; malgrat la fortalesa del
castra) de Sant Felip on, des
de l'arribada dele francesos a
lefahó, s'havien refugiat els anglesos; malgrat alguns començament d'indisciplina que el
bon vi de Menorca produïa en
els seus soldats, el Mariscal va
compele la seva paraula, i Menorca va passar al poder de
Franca.

Es, per cert, molt notable la
manera com Richelieu va posar fi als quotidians embriagaments dels sena soldaba. Les
pre g one eren ja insuficients pea
retenir eis insubordinats; el
Confeti de Guerra tement que
la insubordinació ea fes general, va proposar al Mariscal de
castigar severament algun dele

A HOLANDA

De ton)

governants

d'aquest pals han resolt
cris! d'alldjament
Hi ha un país, a Europa, on hom no
lamenta la crisi dels allotjaments i on
els governants es preocupen de la sort
del. Doga ter : Holanda.
Fa cosa de vint-i-dos anys que el
Govern holandés, creient-se en el deure de proporcionar estatge a qui li en
manques, ordena la demolició de quasi
13,000 casés insalubres i en teu bastir
altres tantes de noves perfectament
higièniques i confortables. Això va
costar cosa de 125 milions de pessetes
en moneda d'aquel! país. Durant els
anys primers de la guerra, però, cenit
s'esdevingué arreo, l'aturaren els treballs i hi hagué una crisi important de
l'habitació.
El Govern holandés, provident, fin
tots els possibles per alleujar aquesta
situació. Horn constituí comités de
gaters per evitar l'augment exagerat
dels lloguers. Horn prohibí de destinar a abres usos els local destinats
a habitacions. Horn prohibí de tirar a
terra cap casa sense autorització especial del municipi. 1 ei Govern
das, encara, concedi crèdits importan.4
tissims als particulars e especialment.
a les Societats de construccions i alt
Municipis. Del mis ene. Holanda ha
destinat pum d'un minan! de ;enea
per a constriccions populars.
I han MI: Oh, bella Holanda enmelar, que el Govem ti el proptleit que
cada any es eonstrueixi un mínimum

de "ceo babitsdons, parqué cap be,
landti so reolaagui ~e estatua(
•
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Dei Municipi
BAN
• Les cèdules personal.
L'Alealdia, per facilitar al públic l'adquisició de cédulas, ha
publicat el següent acord de la
Cornissió de Einances:
'Havent decidit la Comissió
de Finances assolir la recaptacid d'aquest impost arabant les
enutjoses aglomeracions i els
sens abusos consegüents, ha
adopial los segilents normes,
esperant que el públic barceloni voldrà observar-les i collaborar a la seva eficàcia.
Primer. - La tarifa de les
ceduies serà la mateixa de l'any
econbmic anterior. LeS que
s'expedeixin regiran des del primer d'abril de 192 4 al 31 de
març de 1925. La impossibilitat
de confrceftmar-les altrp cop,
no ha permès d'adapiar-les a
los noves prescripcions de la recent 1/ei d'Admmistrarid Local.
Segon.
L'expedicid de redil/es s'obrf el dia primer de
i es tancarà el periode
voluntad el dia H. de julio', t
d o s riel 12 de juliol eomemaran
a expedir-se les tédilles arnh
Tercer.- Per tal d'evitar l'a-

glomeració 1 el reforç de prrso_
nah a totes los zones expenedrires. s • observaran les següents
co dcspatxaran
meros d'ordre.
V 'El contriburnl. o un encarrr gat seu. pagar?' l'import
de les cèdules (11r. P pertoquin
"contra rebut provisional". quo
ii srrä despatxat tot seguit si
les sesos declararions a I,a tulla
de padró es consideren compleNo
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tes i correctas, i amb algun
ajornament si procedeix completar-les o regular-les.
c) El contribuent po d rä
ranviar el robot provisional per
les cedillas quan tingui per
ronvenient, des del dia segiient
al que hagués fet el pagarnent
de l'import.
(Mart. - llores de despatx:
Per al públic, de nou a dues del
ma t i; Per a ag„%nls de negocio,
de quatre a sis de la tarda.
Cinquè. - Oficines de des-

patx:

Zona primera, tinença dio-

tricte Migué, carrer de Sadurrd, 13.
Zona segona, Bellafila, 3.
Zona tercera. tinenea distriele dese, placa d'En Valentf Almiran.
Zona (marta. placa d'En

Fer-

ran Lessrps.
Zona cinquena, correr de 'Valencia xamfrà Bruch.
Zona sisena, tenença districte seté. carrer de la Creu Coberta, 104.
Znma de Sarrià, carrer d'Angil, 7.
Sise. --Es fa 'avinent que un
cop s'hagi tancat el perfode
d'expeffició voluntaria. es proredirä a la comprovaci,4 fidel do
les declaracions a les fu/les- del
padró que n,yl• hagin e,tat reotificaeles al oen'
rn
d'obtenir
trs reclutes i ;rorrent els defran_
dadors en les sanciono autoritzades per la Ilei.
Setè. - Es recomana al púbite moll d'ordre; aq ue s1 a. Co

als seus-mis6tabéexgrä
funcionaris els majors bolis
modos envero al públ:r. del
qual si'm servidors. Els agents
de l'autoritat asseguraran l'ordre; aquesta Comissió vetllarä
gel segon extrem.

CRONICA JUDICIARIA

AUDIENCIA PROVINCIAL
Davant de la Secció tercera
ha comparegut Joan Garcia
Guevara, condemnat amb anterioritat per altres delictes,
per respondre d'un de tempta.
Att
tiva de robatori.
El fiscal sa demanat per al la
processat la multa de 500 pes-,
setas.
A la Secció quarta sha assegut al banquet MiqueilS..ufié
Barreiro, acusat d'un delicte
d'homicidi en la persmia de
Joan Nonell Gonzalez la) Lal,
co. Ahir al nut1f Sa practicar.,
se /a prova testifical del re,
presentant del ministeri
i s'ha suspés la vista per ésser

represa aquest mati.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. - Pobresa.

Ji.an Soler Campa. contra So-

cietat Anònima Asencio i advo,
cal de rEstal.
Pobresa. J. Montoro contra
advocat ole l'Estat.
Sala segona. - No te assenyalament.
AUDIENCIA PROVINC7AL
Ser-,-id primera. - Dos incida/1[s. Un oral p or fut . ! contra
Antoni Tombo, un altre per injúries contra Josep 011^r i
le,reer per lesions contra Joan
lila.

• Seccid tercera. - Un oral
nor inníries contra Margarida
Malla; un attre per tinona

1:011a d'armes contra Manuel
Valls; un altra per des,-,bp(Fhl_
cia contra Milis Puellos. i
Are por furt contra Tornas
Balsells.
Secci.; quarta. - No te asse-

nyalaments.
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ncerat:

frercat.-Ei d • ahir no gaU•P anirrat ton.
Moresc,-Segueix sensc cap variaciri, i sembla que per ara 11n fluixejaran els preus. En ranvi, per al nrnvell hi
rnillor
i horn 51011 quo unan n'arribi os po ,,ra comprar de qua!rppestes sota el oren d'avui.
Or-ais i civades.-La le: mesa que ti/es ertrora hom no tv a per 11(1110:•1S generes ja no existen. Av ni hi ha mes oferta
i millor rirsia do :Podre. la qua; 0000 fO 'reus" qu , baixaran un xic p ls prono.

Visiti vostè al Dentista
tots els anys i usi
PASTA DENS
tots els dies

ELS re?IiiiitS anteles, 5 e 110 0 reS de non.
ea.

l'emissid do
Obligacions
10 de juliol i le 1909. 15 sortrig:
18.111 a 18.150
19.7:11 a 19.370
CONIPANYIA GENZERIL DE
19.381
ti 19.3:,0
TRAl2.11HES
19.171 a 19.1110
Verificats el cha 1 del mes
19.611 a 19.1370
que corro els sortpigs per a l'a- e
19.691. a 19.700
Inortitzarió t Je ¡PE: obligarians
70.951 a 70.960
al 4 per 100 emeses pe.r aques•la
Del d nrt 1 do roa:s. vinent enCompany a han resultat amor_
ti , z.tdes tes 360 corresponents davant os pro pp dirá, al paga_
les dilos
als dits sc-,r1 oigo, i la numera- nient del eaplal do
obligarions, a ra,3 de 5 0 pessecid de les mutis es la segiterd:
pp....setos
una.
dodu:n:
Ohl i gacians do remisslii de tos
30 d'abril da 1006. 18 sorteig: 770 pels impostos riel Tresor.
El p1472nlei7l I iildrá flor a la So611 a
650
eietat Aritminia AriMs-Garl,
1.191 a 1.700
Banca Arinis S. A., i Credit
2.731 a 2.210
Lyonnais.
4.531 a 4.510
Barcelona, 2 d'alud do 1924.
4.751 a 4.760
--El Director. M. de F011911.13.
5.531 a 5.510
6.811 a 6.850
7.121 a 7.130
SOCIETAT 'ene MIVIA DE BAR8.221 a 8.230
CELONA, EIXAMPLA 1 GRA31A
8.331 a 8.340
Emissió de 18 d'abril da 1923
8.871 a 8.880
11 scrtelg
9.701 a 9.710
En el sorteix verifica'
dia
1 1 .181 a 11.190
1 del mes que som, han resul-:
11.321 a 11.330
tal arnortitzades les 60 obliga11.511 a 11.520
11.711 a 11.7 1 0 .- • cions al 4 per 100 següents:
91 a 95
11.781 a 11.7A
421 a 423
12.841 a 12.850
441 a 415
13.161 a 13.170
926 a 930
13.581 a 13.890
1.121 a 1.173
14.211 a 14.220
2.151 a 2.155
11.281 a 14.2110
2.586 a 2.590
14.871 a 14.880
2.821 a 2.825
15.741 a 15.750
3.536 a 3.540
16.151 a 16.160
4.378 a 4.380
16.281 a 16.290
4.851 a 4.855
47.321 a 17.330
4.821 a 4.826.
17.71,4 a 17.720
Eta 1nteressate "rodean perca1.1.781 11.17.790
-

•

Anunps Ofi c l als

bre 1*.rnport de les di1es obligorinns. 0 sigui la quaffitiat
5 111) pesso ..es por cmla u p a. de-

di/inf peSsef
9'30 poi ,: itnii08los del Tresor. a partir ii p l din I
do maig vinent, a les segnents
cases de Panca: Banca Ar11113
S.
A. Arnüs-Gnri i
1,yon1')als, mitjancani ',Jura/non i dels títols.
Barcelona. 2 d'r.hril de 1921.
P. A. de la .9. D., El 'Secretad,

Pau flaas.

de caro 1 da
gallina. Ah ment podPrOs per a. persones
delirades. E. filnettnnole, Escu •
datiot,

GELATiN

j-zt
l.

o
,
..
cobreA regulen:
livrgjzr prueb&

vi litMENT MARiTIM

Es un erro anar. tan sols a casa del dentista qu a n fan mal els caixals o ho exigzix

Vaixells enema

el malestar de la boca.
Vist0-1 enc que sia una vegada a l'any
perque reposi ço que convingui; i el dentista li

vapor eSpaity01
de Pad-aa, eri Has',
Amarra
moll d'Espaiiya NE. Consigna

cada dematfla Pasta Dens.
1 es renn la boca amb Elixir Dens despres
de cada äpat. per a conservar el dental sa,
net i brillant. Una boleta de cotO empapada
aconsellar que usi

d'Elixir Dens, calma a l'acte el mal de caixal.

larf, Companyia Transniediterränia.
Vapor danés "Mjolmir", di
ftrOavice, amb basal 9. Antar.
rat ruoll di' Muralla. Consig
nalari, Enlicrg.
5'ap4r pspauyol "Mar .4dri 5
arnb
tir • . de
general. Amarrat moll del Vulcano. Consignatari, Regato
Tont hora.

Vapor esparryol "Rohortn P.".
d'Alraer:a, arte càrrega genetal i 64 passatgers. Amaria.t
mol! d'Espanya W. Consignaban, Ramos.
Vapor alemany "Essen", de
Bittävia, amb càrrega general.
Xmarrat moll d'Espanya S.
Consignatari, Torrabadeila,

• Liinica que substitueix ave"tatjosament la Ilet fresca en
domèstic i en l'alimentació
dele infants. Fascicles de fi'ane
a qui en dernani, a la SOCIETATs
NESTLE A. y P. A., Oranvii
Layetana, 44,-- BARCELONA

La composició Œ aque.ara pasta no es
un misten. La Pasta Dens es una crema
sabonosa. d'agradable sabor. aromatitzada
amb menta dolça de bona - qualitat. Nr

pedra tosca ni drogues d'efecte dubtds o
nociu. Neteta l'esmalt dental amb la
:Imiten d'una esponja, no el ratIla amb
l'aspror d'una llima.

Tub 2. 7 Ptes. a tots els comemos dt.spanya. -Perfumerla Oal.- Madrid
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Lät PUBLICITAT

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
L DIRECTORI, EN UNA NOTA PARLANT DE LA DEPRECIACIO DE LA
3IONED4, ES DOL DE LA JORNADA BURSATIL D'ABANS D'AHIR
-L SENYOR LERROUX HA ACOMPANYAT UNA COMISSIO BARCELO1NA A VISITAR EL PRESIDENT DEL DIRECTORI, PERQUE, SEGONS
DIT ELL, ENCARA ES CONSIDERA REPRESENTANT DE BARCELONA
A LES CORTS

A RÜSSIA

resposta dels
projecte
Tractat u

‚LES

REPARACIONS

GRAN BRETANYA

APROVA Els Comuns.aprovei
GOVERN
unanimitat les
despeses de l'out>
cit i l'aeronàutica

LA CIMBRA FRANCESA
Ea
DEL
LA
per
Soviets al
d'aj da MANIFESTACIONS DE M. LE TROCQUER EN
de
TORNAR DE LA RUHR PROXIM DEBAT ALS
Mina de la S. de N. COMUNS SOBRE LA INTEL.LIGENCIA POINCA-

POLITICA

RE-MACDONALD

Londres, 3. - A la Cambra
Parta, 3. - Cambra deis DI- cas que abans del dia . 16 del dels Comuns, després de discupulats. - El senyor' ,Herriot corrent, no s'arribes a un ar- tir-se diverses proposicions, especialment una sobre la Bei de
acusa els industrials trencemos ranjament amb els
en
maig
celebrada
a
Roma
sessió
infla de l'Interior 10 céntims, en
desahucie, ha estat aprovada
d'haver rebutjat filtres lliurade 1922, perque com més arias mi1 Directori ha publicat una tatuar a 7005.
ments que no fossin de carbó o COMENTARIS DE LA PREMSA per unanimitat la Ilei fixant les
llor
exposin
les
consideracions
que
de
ata sobre la deprecació
de cric, per temeirea a la com- FRANCESA A L'ACTUAL ACTI- despeses de l'exèrcit i de l'aeEl preu del paper
creguin avinents.
ronnutica, corresponents a l'epetencia.
TUD D'ALEMANYA
la pesseta
Aquests resultats són els seMadrid. 3. - La "Gaceta"
xercici corrent.-Havas.
El senyor Le Tronquen, miinsereix tina nota Ten, públic
güents:
diaris
comenParts,
3.
Dls
Madrid, 3. - El Direetori ha
nistres d'Obres -Obligues, deEL PROJECTE SOBRE EL
que la Delegada oficial del LliPrinter: Adaptació d'un calendar'
ten
l'actitud
d'Alemanya
en
di•ilitat la següent nota:
clara que va fer saber als inDESAHUCI
singularversos
fets
recents
rAlguns perihdice fan co- bro ha final per a preus del pa- propi de 52 setmanes tués un o dos
1
dustrials que el Govern no es
Londres, 3. - Sessid d'ahir
ment la resposta a la nota de
eniaris pessimistes sobre la pen que so subministri durant dies solts.
deixaria
portar
per
semblante
Segon.-EI primer de gener ocuornada bureatil (fallir. Corta- el mes d'abril actual, el sela Conferencia d'ambaixadors de la Cambra deis Comuna.
objeccions.
pará el lloc que ara ocupa el 23 de
Durant la discussió del prosobre la represa del control mies va establir lITI
Afegeix
que
en i que no ha pogut reser eaSerie A, ossat !lis, 95 x 120, desembre.
isfactOria per a ningú, almenys
litar interalial, el recent dis- jecte sobre el desahuci, M. Clyprograma de grans troballe púTercer.-Els 364 dies es dividiran
r al Govern, que tant s'hi in- ile 40 quilograms, 89 pessetes
bifes, sense cap temor, merque mes del senyor Stresernann nos declara que el Govern esta
en quatre periodes de sis dies, es a
valors ele 100 quilos.
afirmant la llegitimitat de la disposat a substituir d'artfcle
veia
que Alemanya construia els
p recea, la cotitzaciódc
1.1.. id., 76 a 100, de 24 qui- dir, dos mesos de 3 0 i un de 31,
ranals i pantans mes grans del revolta contra el Tractat de Ver primer de l'esmentat projecte
aquest i.ia, perb es de jusli- lograms,
89 pessetes els 100 sense excloure una divisió auxiliar
a fer const ar que no es pot
selles, l'absolocid del general per un Mitre, mitjançant el qual
món i desentrolllava totes les
en períodes de 1 4 i'de 28 dies cada
lribnir el rosultat a la inter- qui Ins
fracás de /a rames de la seva indústria en Ludendorf i per últini el dese n es carregaria als contribuents
del
La
causa
de
24
16
x
100,
Id. id., barg".
un.
-cadenmtlvia- l'import, de l'arrendament que
proporrinns de les gneis no popactó íiel Govern en aquest
Conferència de Viena
quilograms, 92 pessetes els 100 L'EXPOSICIO DE BELLES ARTS
paguen els sense feina pels Ilurs
dia ningú fer-se'n cabal.
cionaliela a tota Atemanya.
fer, ja qrle és notori que des
respectius aHotjaments.
Madrid, 3.- La Gaceta publica una
La premsa en general subEl senyor Le Trocquer atee m‘i,jans de mar.; arengue les
Romania s'oposará al pleId.
id.
1hs.
67
x
100.
de
20
La impras.sid dominant als
R. O. prorrogant, a conseqüència dels
rallla an]ulests simpl ornes sege la que va voler, de conforeves prilr'eres mesures per eviels 100
biscit
quilograms,
93
pessetes
mitat amb el Tractat, que Me- nyalant -ne la gravel al, 1 recta- passadissos de la C.ambus, era
recents iemporals, (ins al dia 20 del
r la depr, eciaeiä de la pes,teta, quilos.
fracs
de
les
neViena,
3.-E1
manya participes en el resta- mant que el Govern frene:es els que el projecte actual seria
is avui mes baixa que eA el
A blanc Bis, 84 a 414, de 3350 que som l'admissió d'obres per a l'Ex- gociacions entre Rússia i Romania bliment de França.
substituit per un altre. - naal dodoni la mes acurada atencid.
la d'alnr amb respete
quilograms. pesseles 03 els 100 posició de Belles Arts.
d'ala
negativa
ha
estat
degut
a
Acaba dient que Anica.ment
Afegeixen ele perihdics que vas.
ar i a la lliura retcirlina, que quilos.
ATLETISME
questa
darrera
a
convocar
el
pievençut
ha
l'oettpacid
do
la
Ruhr
el Govern francés en les Seves L'IMPOST SOBRE EL CAPITAL
on el tipus or regulare, ja que
Madrid, 3. - L'atleta portugués
Série B. efeerns corrent Ilis.
ultimes relacions amb Memaa hatra ci la puja del frene es• 00 x 93. de 25 quilograms, 123 Nestor López demi pujarà fins a dalt biscit relatiu a Bessaribia que pro- la mala fe d'Alemanya.
Londres, 3. - Sessió d'ahir
posaren els Soviets,-Hav-as.
El
senvor
Herriot
declara
hauva no t6 res que retreure's
'una acció independentarnb i)05.11P, ele 100 quilos..
de la Cambra dels Comuns.
de tot de la façana de l'Hotel Flover
comprovat
personalment
HA
RUPTURA
HI
NO
hauria estat per a ell una bona
plació a aquest mateix tipus i
La Cambra rebutja una ea,
'hl. hl.. 76 a I n a . de 30 quilorida, sense cap corda d'ajut ni xarxa
ES REPRENDRAN LES NEGO- aquesta mala fe.
ocasió que en vigilles de delibemena presentada per sir Lafug a pArd a E.epanya amb granas. 123 pessetes els 100 qui- que lampan.
bares d'aFranca,
dones,
va
CIACIONS
ENTRE
RUSSIA
I
racione
deeissives
sobre
/a
avrene, declarant que la Neva
uP el frene en la recuperado los.
EL CONSELL SUPERIOR
doptar mAtneles que obligaren
X INA
de reparacions, ii batie la seva valor s'acosti a la
sobre el capital recluirla la earId. hl.. berget . (10 76 x 100, d
el Reich a eaeentar els selle qiiectid
FERROVIARI
telegrafien
Londres,
3.-Segons
estat
proporcionada
una
rla
arlat de da pessota. Ben no- 30 quilograms. 106 pessetes ele
rega desastrosa del Deute Naenmprnmisns relatius als MuMadrid, 3. - S'ha reunit el Consell
el
representant
de
Rússia
nie
Pequin,
()restó
que
prevés
la
bona
fe
es,
dones,
que
les.
grane
cional, disminuirla els impos10n quilos.
en i
rar/lente en espacie.
la
base
Superior
Ferroviari.
estudiant
,
0
ha
renuncias
a
la
idea
de
rompre
les
alemanya
en
les
actuals
cirex`ra.
67
x
10
'[ceno
réneies
de
canvi
que
exisSérie
tos existente i estimularla els
if,
Censura que Fratven no /riel
anterior.
SeS5iÓ
vtMena,
aprovada
en
la
relacions
cliplomätiques.
one
coi
cumständes.
do
-in
quilograms,
137
peeertes
relac
industrials, els quals donarien
escoltat les protestes que attres
.e.)eit entre les
Sisa acabat la reunió sonso acabar-se
Les negociacions amb Xina es reTots ells diaris consideren el treball als vaguistes.
térciale no favereixen Espa- ele 100 quilne.
ahnte han rebut.
prendran, ja que aquesta es mostra
Ploma extra lite 70 a 100. 26 de discutir.
La Cambra rebutja per 325
ya, que t. i la moneda a an tiComprova les xifres del se- control militar mes necessari
Shamr presentat algunos denbrales sincerament desitjosa de veure-les nyor
qu i lo grame. 173 posset e s els
me mes Plevat.
Macare sobre PI TPTUli- que mai en els aeluals moments vots contra 160 una meció den
Ilibertat
sobre fets atemptatoris a la
restableries.-Havas.
i en un país animal d'un pode- conservador Clynes oposant-se
El G.tveirn segueix aten! el 100 quilos.
melll do la Ruhr.
LI. fd. borre. 76 a Ion. (Ir 20 del vot.
El senyor Le Trocquer rebut- mis esperit do revenja i prepa- a iota /lleva sobre el capital. urs dels canvis í no ha cregut
sertos
ele
e
EL CAPITA GENERAL
rrihat l'inetant d'intervenir en quilograms. 176 p
ja les alegaeinns del senyor rant lotes les seves forces per
toll
DE CATALUNYA
Herriot. Recorda que després de a una folla resistència,
es compres o rempleu d'or,
La
n. PROPAGANDA COMUNISTA
de
28
100.
a
corrent,
65
Titos
quinze dies d'erplotarid pele
Els ¿inris esperen que la
ere si les cireurnstäneies ho
Madrid, 3. - L'alt comissari
A LA GRAN BlitETANVA
quilngrams.
125
pessetes
els
aliats, lee mines produïren un Conferencia d'ambaixadors reexi g isstn no os detindria daiant
Marroc, general Aizpuru, tornara
Londres, 3. - La majoria
1110 quilos.
rendiment. superior al de roen- butjarä de pla la proposicid del
de cap remire.
acial
a
Madrid.
TANCA DE COTONS
Id. superior. (15 a 100, de 28
Reich, l'objecte tínie de la qual deis diaris d'aquesta capital
parid alemanya.
Certam e nt que l'estat de l'eEs diu que el capita general interi de
pessetes els
Nova York, 4.
Din que s'han ores tutee les Je drum la vigiläncia sobre els criden Eatenció dele seus lecconomia nacional i balan.; d'im- quilo grame. 112
a Mageneral
Barrera,
ve
Catalunya,
Disponible, 2965.
mesures per continuar els Ilin- preparabas millitars d'Alema- tors respecte de la creixent acportació i exportad() de diner 100 quilos.
l'odian. 5 a 100. de 5 quilo- drid per continuar el seu viatge al
Maig, 2955/58.
tivitat que es nota en la proparaments ele earbd i de roe del riva.-Havas.
Ort factors de la mejor impor- grams,
Marroc.
360 pessetes els 100
Juliol, 2845/47. quinze
LA C. D'Al1113AIXADORS 1 LA ganda comunista a la Gran Bretancia i de l'exportaci8 es deELS TEMPORALS
Octubre, 2492/97.
El senyor Poincare precisa RF.S'POSTA D'ALEMANYA RES- tanya, la qual-diu el “:Nlorning
senroIllen com a resultat dele
D. Fehmat corren!. 3n
Huelva. 3.-A Paterna, on hi ha
Desembre.
2445.
i
e
rr
l'informo de la Camissid
S
alle
PECTE AL CONTROL MILI- Post"-representa una grau
en
vigor
i
traciats de cornere
a 120. de 5n quilograms, 185 una horrible tempesta, un Ilamp a
amenaça nacional.
Mary,
2405.
TIPpararions d'abril de 1921 deTAR
'i
espanyola
estat de la producen
mota el pastor Toribi Jiménez.
Ele rnanrigs comunistes mostea que Franea havia rebut
eet e s els 10n (IIIii051,
s
or
Confereneia
París,
3.
La
de
ressimilars
vol( relació als
Id. superior, 80 a 120. de 5n
Vitòria, 3.-Per causa del tempoafegeix l'esmentat diari-traseis majors llioraments en espa- d'Arnbaixadors, que es reunirá,
(ranger.
cie des de 1922.
quilo g rame. 225 pessoles els ral de pluges han ocorregut desprendissabte vinent. s'ocultarà sena pilen clarament, i en particular
Perluè ptigni establir-se
diments de terra a les trinxeres del
100
El cap del Corren sotmeent, dubte
banquet
oficial
de
l'Expode la resposta alemanya durant les darreres vagues, les
El
pomparacid numérica exacta en Af7P,1S pneus s'entendrar ferrocarril entre Miranda i Vitòria.
a la Cimbra la qfieslid de tú-ina la seva nota relativa a/ con- ennseqiiNwies de les quals ha
ta cl [la que es dieta la Reial arah el paper po-:11 a Vestacid Les linies han estas interrompudes.
flarte:1, exigria olio les interpel- trol militar interaliat.-flavas. de sofrir el pais.-Havas.
sició de l'Automóbil
ordre didard mesures que eviafaclrid n la te Parro!nna.
Sevilla, 3.-El riu Guada/quivir
larione s'arabin
Va celebrar-se anit passada el bantaren l'agi, i el d'ahir. que no im mas a rels batir/1 d'abonar- decreix. Ja queden lliures de les aiLa Cambra acordo celebrar ELS ACORDS ENTRE ELS INDUSTRIALS DE LA RUHR I LA HA ESTAT DESCOBERTA UNA
ha estat satiefactori per a la se les bonifirad oo s 0,110 este_ gües els rusoils, els quals no han re- quet ofert pel Comité organitzador de sessid e la rit. - Hayas.
ORGANITZACIO SECRETA PER
la III ExposidO Internacional de
"MICUM"
entzaró dr la pesseta. serà
h!ohr n1 t'ola] decret de 12 de
LA SESSM DE T,A
but danys de consideració.
PROCLAMAR CALIFA EL REI
he consignar les següents ?d- maig. de 1922.
De l'Algaba no es te noticia que l'Automóbil. Ultra els elements de la
Parle, 3. - Cambra dele Di- LA TENDENCIA GENERAL ES
HUSSEIN
Cambra Sindical, van concórrer-hi les
CONTRA LA RENOVACIO
ices:
cadàvers
hagin
aparegut
els
cinc
pntats.
Sessi6
de
la
nit:
Descarrilament
autoritats oficials i representants de
D i a 6 de Triare. Berlín,
3.
"La
Gaseta
General
Londres,
3.
- Segons el "Manxesque
tranquen.
Densh
s'enterraran
Responent
a
una
pregunta
del
El romissari (te set vol a l'esla Premsa.
dhlars. 81i. Die 2 d • adues de les vietimes.
socialista Varenne, el senyor d'Alernanya" din que el Govern ha ter Guarchan - , les autoritats franceses
facid
(l'Atocha
comunica
aquest
Una
presidencia
la
formaven
el
se- 3245 i 7'51. Diferencia:
estudiat ami) tota cura la situació que han descobert una organització secreToledo, 3.-El 'Fajo segueix dePoinearé declara que lee ganan
metí a la direcciú de seguretat
nyor Bertrand i Serra, pels organitten 11'133.*
crearia la fi dels acords entre els in- ta dedicada a la propagació entre els
quo a (ionseqüiin c ia d'haver creixent, recnbrant en alguns lloes zadors ; el doctor Menacho, per la ties de la Ruhr san insufirients dustrials de la Ruhr i la "Micum".
musulmana de Siria d'excitacions en-,
seu nivel' normal. El servei de Diputació; el general Mercader, go- per pagar la totalitat del nostre
Comerlaris de -El Liberal" descarrilat una maquina a l'os- el
.11a celebrat confereacies amb
eredit, però representen una vacaminades a sostenir la proclamació
Bien') dir Siguienza, arribä antb trnes es fa bé. Es fan normalment, vernador militar; el senyor Muñoz, lir important davant dels nosnomenar
"Comisé
dets
seixanta"
i
del rei Hussein, com a califa.
a a política feixista
retard a Madrid, també, els serveis d'alectricitat en ált emplea! del ministeri del Treball;
tres llores
amb importants representacions patroEls fens de Vorganiinció procedeiA
tres Milite:
el que fa referencia als periòdics i el senyor Blai Sorribes, cap d'Obres
Liberal", co- el tren et Treu de Barcelona.
Tenim - din el senyor Poin- nals. Tots els consultats han declaras sea de la Transjordinia.-Havas.
mentad les manif est acions del
Per f(irltina, pn hi hague des- al públic.
cap
superior
paliques de l'Estat i el
triare - aun mitjä roereitin so- unänimement que la situació actual
DEL MARROC
senyor Carohd sobre el relatePPV:., n 11alS.
de polka.
bre Memanya per obtenir mes no podria prolongar-se mes enlli del PER SALTAR EL FRANC DELme. examina la situaci5 en qué L'AYER DEL BANC DE
Madrid, 3.-Comunicat oficia/ de
L'altra presidencia la formaren el
primer d'abril per tal com la situació
i millar.
9
actualment es Uribe lt älia (la (3A BELGICA OBTINDRA UN
guerra:
governador civil, el tinent de l'ArmaCASTELLA
El senyor 'N'arenan declara financiera dels minaires no permet
vant d'unes eleccions generals.
Zona occidental.-La posició de da senyor Bullón, en representació del
CREDIT DE MOLTS MILIONS
gratuito a arseguir
fent
Iliuraments/
aleshores
el
següent:
Madrid
3
"La
.
,
Senns
din
S'expliquen ele elogie del se_
IPTer ha estat hostilitzada, resul- comarulant de Marina; el rector de la
DE LLIURES ESTERLINES
Estem d'arar/1, i per aix5 es- ree del compte de reparacions.-Hanyor Camb(3 al foixisme, perqua Libertad'', sembla que un dele tant dos soldats ferits. A un tinent Universitat. i el mayor Madorell, en
ro que adoptaren de seguida els va n.
Londres, 3.- Diu el "Finan,
Iletrals querellante contra el li ha explstat una granada a les nom de l'Ajuntament.
sempre fou insensible al !libe-mitjans
d'arribar
al,
resultat
PROXIMA
INTERPEL.LACIO
del Newa" que amb tota prorail-eme oportunista, i sobre tot,
llene sie Castella ha aconse- mans.
RESPECTE EL babilitat es concertara aviat un
COMUNS
una nodrida reque
/M g desitgem.
Tantbé
hi
havia
ALS
mirant am-b la seva ideologia guit del jutjat que el Banc d'Espresentació dels elements expositors.
Hale: do fon observar, por, DEVIE DE FRANCA A ANVisites al President
aelard entre el Goxern belga per
naturalista confusa que ignora panya no exerciti Cap arel() conAl final de ripat, servil amb PeaDIC efe socialistes havem pro- GLATCRItt :: LA txTur..nr- una part, i per l'altra un ima
qué la hurnanitat estä per da- tra els valore que constitueiEL SENYOR LERROUX
ja tradicional de clama}, sompro ele (trote de GENCIA MAGDONALD-POINquisida
delicadesa
portant grnp de banquers
munt de la patria.
xen la penyora de crèdit de sis
Madrid, 3. - El general Primo de
França a les reparacions. Por
CAIIE,
l'Hotel Ritz, feu ús <le la paraula
Respecte de Mussolini, diu
dinerics i neoynrquins amb el fi
i mig de pessetes nber- Rivera aquesta nit ha rebut moltes vis el senyor Eusebi Bertrand i Serra, aixh lo declaro, d'aquesta triLondres,
3.-La
"Westminsd'obtenir per a Bèlgica un crea
que la soya situació no es tan la pel de Castella, en virtut de sises, entre altres, la del senyor Lerbuna estant, que si algun dia ter Gazette" anuncia que els dit
parlament
posa
de
que
en
un
Iang
do molts milionis de 'liares
clara com fa suposar; i cap
les raons que aquesta penyora roux, acompanyant la Federació de relleo la transcendencia que tenen els rd nostre parid s.enearregnós caps del parlit ronservador es
si
l'opini5
elogirä
els
preguntar
tenia caracter cubsidiari i que
Socorsos Mutus de Barcelona. També
del poder. cal que Alemanya eh- proposen d'interpellar aviat esterlines, credit que es eon.i
Salons automòbils per a la indústria
fi . ixistes o si ele frixistee han la garantia principal ora la res- l'han visitat diversos perjudicats
cortarte
en condicione analoa
pel
més al nostre país, que les Cam- P iga q" no , altr e s ro li perdoMr, 't'aedo/n(1d a la Cambia gues a les del recentment cona
preparat l'elector.
ponsabilitat odinhinica perso- BatIC de Castella.
sol] dimite.
narem
mai
el
bres
Sindicals
han
de
descrita-4hr
llar
dele Comuns respecte et deute
Les bases en que deecansa el ne; n Iels eonseller.s.
Ropeleiam afegeix el senvor de França a Anglaterra. Els t'edil a França.-Havas.
El senyor Lerroux, en sortit, ha dit acció en un camp tan limitas i que
eterna , el sufragi universal,
Aviii sIma signal l'ante de als periodi,tes que hacia atompanyat tot i sabent per endavant que Iturs 'N'arenan, gIlls ele mens amies i conservadors es proposen de
han alterat, i no van de bala processament i pres6 dele conNOU ACADENIIC FRANCES
jo no perdeinerem ni un réntim proviioar un gran &bid, sobre
la representació, pesque es considera
esforços no han de trobar la entupendalt a haix.
a (bal l , sin5
a Alemanya. per tal rom no RO_ acinesia qiiest i(4.
sollers del Mine nie Castella. Per
adequada con/ tonen els ceraParís, 3. - El senyor Camil
Aquesla paritat és el que e5- gaudir ila Ilibertat provisional representant de Barcelona a les Corts. sació
lantert
la
ronsiderem
vendida,
mens semblants que se celebren a
Segons el "Daily Expviss", Juntan ha estat elegit membre
a tot sistema corn el que
De la catástrofe del pont
sind
lamb(<.
responsable
do
/a
seis concedéis. un terinini de
París, Londres i altres capitals que
nie l'Acsollsmia francesa en sube-.
als verdes conservadors es m'en
re pre senta Mussolini. L'anoroa_ dos (lies miljamianl una fiarme
han aconseguit formar-se un nucli guerra.
d'Algaba
que la inlolligéneia entre ele !Uncid senyor Jean Mear&
ha , u ' 7, el ras actual, consisteix
nie
l'eatreL
es
interrupetons
de
presides
per
poderós
per
al
desenrotllament
de
la
de 3,000.000
-llaves.
senyors Poi/tra pe i Maralonald
Sevilla. (Rebut a les 2'12 de la
e n qué es vol lefressar aquesgarantir les resultes i respou- matinada).---A Algaba ha tingut bloc indústria de l'auto/rió/ni, prosseguei- ma drrtri fan que el senynr Va- ha anat nb4 Iluity del quo cleila ariritat simulant per mitjà
renne preelsi que parla en nora xen entrevenre els romunicals LA RATIFICACIO DEL .TRACprocedixen
la
sera
obra
amb
la
mateixaije
del
sabilitate
civils
de envició un estat de coasFenterrament de les deu victimes de
delpartit socialista.
mateix entusiasme.
i
°Delate. Els conservadora preeirincta en el pals dernocrätte, ment, decreta/II-se altinra la re' la catástrofe del pont.
TAT DE LAUSANA PER .
El enrialiala senyor Tflum Binen exigir det1 Govern que es
valore
del
Baile
de
tone«,
de
Palesi la tasca que en l'organitzaHa aal al cementiri molt poc
ra"ra hle al feixisme, perü els
FRANCA
A les paraules del ses'aseoeia
¡II
Saló
han
posat
tots
cid
d'aquest
consulti
el
Parlament
abans
de
rnitjans que s'empren por aconnyor Varenne.
Paris, 3. - La Comissid d'A,
Per a demä el consellers es»
del
Comité
i
molt
espeacord.-Havas.
els
individus
s eg oir-ho porten al dubte
concertar
cap
Per algunes de les victimes s'efecTot seguit foil votada la confers estrangers de la Cambra
cialment el secretari de la Cambra
LA PROXIMA CAMPANYA
T 12' no serveix la seva popu- tan eitals a presència judidatf7 tuaren funerals.
fi rubra. - Hayas.
ha adoptat per unanimitat les
Sindical,
senyor
Masferrer,
i
sollicie
S'han prreentat nous eitrrers
laritat.
ELECTORAL A A LE MANTA
En tot el dia d'ahir, dijous, no han
contra el (lit Banc. Entre tila- aparegut els cinc cadivers restantts, ti que es confirmes la vinguda del L'ordre del dia de confianca ELS PARTITS p ourics ES conclusions del sea ponent, faNo ho dubtem pes nosaltres,
a la ratifreacid del Trae
cal citar: Que els darrors as- micra que han estat arrosscgats per Monarca i del cap del Directori amb
que ho t n ree,neaut. corn inconParis, 3. - En la sessió de POSEN D'ACORD PER USAR vorable
(ansió de la clausura del Saló. Acarusa l'o xistencia de grane fa- senfarnents van delate de qua- la corrent del riu.
la nit, la Cambra vota por 408 MUTIJAMENT LA RADIOTE- tat de Lausana.-Havas.
bà aixecant la copa i brindant per
tre mesos abans (le la cuspeulan g es de comises negros.
vots contra 151 l'ordre del dia LEGRAFIA % RADIOTELEFOla salut i prosperitat de tothom.
NIA
Ene impulsen a l'interrogant sil) nIe pagaments. El 12 de (lesegüent:
estona
s'aixeca,
per
Al
cap
d'una
els fets i Psique-e conseqüen. sembre es deixaren de ter pa"La Cambra, aprovant les deBerlin, 3.-Diversos parItits les mesures dictades pel ministre
respondre-li,
el
general
Lossada,
el
des.
gantents i el dia següent, aprodel Govern i confiant
política s'han posat d'acord per de la Reichswehr prohibint tota inVigilant qual, en substancia, va dir que dar- r./amojone
Si el feixisme es revesteix per filant que encara no s'havia Assalt fustrat
en ell per tal que prossegunixi utilitzar d'una manera mútila tervenció de les tropes en les nuK,
rerament,
a
Madrid,
en
parlar
amb
amb un eeperit d'unió republiromandre al poder, de tant for- presentar l'escrit corresponent
assassinat
el marques d'Estella, ii va reiterar cana i de conArdia nacional la la radiotelegrafia i la radiote- nifestacions electorals.-Havas.
mida b le s mil jans, de procedi- al j'Ojal, es (d'en operacione
Valencia (rebut a la el° de la els desigs que assistis a Pacte de la politice de reparacions, de se- lefonia amb molin do la pròxiPARADES MILITARS
me nto expeditius, es que te al per valor de diversos milions
de l'Expo- clausura i que si be es va equivocar guretat i d'economies desitjada ma campanya electoral.-Ha(lavara un adversari formidable de pesetas. S'obriren cumples matinada).-Les oficines
UN DISCURS PATRIOTIC
vas.
tiediterrani,
essició Siderúrgica del
d'un dia en assenyalar-li la data, es- pel país, rebutpant tota addinum érietiment superior.
nie cradit sense mes garanties
LUDENDORFF
LA PROPAGANDA ELECTOtablertes al port de Sagunto ahir, perava que tot podria arranjar-se i
No és sincera la invitad() teque les d'esser beneficials dijous, tomen assaltades per uns indi- que a mes a mes procurara que tam- cid, passa a l'ordre del dia." Munic, 3.-Davant la seva resiRAL I LES MUSIQUES MILIta als representante del labo- amies i parents del comte de
Navas.
dencia, el general Ludendorff ha
hi assisteixi el Monarca, per paleTARS
vidus que intentaren saquejar la
risme per tal que presenciin la
ELS TREBALLS DF. M. LE
Mital de Calatrava.
sar l'interès amb qui el Directori secaixa.
Macklemburg, 3.-Els diaris diuen assistit a una parada militar de lea
TR,OCOUER A LA RUHR
confenda electoral, i bona orogueix totes les manifestacions del inassociacions nacionalistes que eq,
Els malfactors fugiren sense
ya n'és, quia a ran de la
LA REFORMA DEL CALENDusseldorf, 3. - El ministre que els ultranacionalistes d'aquesta
dustrial§ catalans. Acaba brindant per- d'Obres
metre el robatori.
ciutat contractaran la música d'un diuen dissoltes.
DARI
Bid entre republicans i feixispúbliques
trances
ilionEn el discurs que pronuncia de.
El vigilant nocturn els fin cara, m els &rabel.' de millorament exregiment de la Reichswehr, de Partes ha estat expulsat d'Itàlia el
Ha estat publicada una Reial orpreesats per la Cambra Sindical, per sleur Le Troequer, ha examinat
cor responsal del diari laborista dre per tal que es cornuniqui a les i els Iladres l'assassinaren.
ceba% per tal que doni uns conceda clara que l'alliberament d'Alemanya
conles
mesures
que
Ruhr
a
la
La guardia civil els persegueix.
boca del senyor Betrand i Serra, es
mis que mai, el ti que havia
Daily Herald".
autoritats i funcionaria dependen%
vindria adoptar per assegurar- patriótico en totes les reunions clec- era,
d'aconseguir-se contra els pitje%
Les tendes que presenta el cadi- vegin realitzats.
tocata.
ELS FONS PUBLICS
se
els
Ilturaments
d'Alemanya
d'aquest ministeri els resultats fiL'acte acabä a tres Quarts de dot-.
ver del vigilant sbn maltea i totes
Eta diaria lliberals s'estranyen de enemics d'Alemanya.-Havu.
oOmpte de les reparaclons en
Madrid, 3. -El* fona pública nals del treball redactat per la Co- se.
«amen flujietat, bkixant la par- misaba dc reforma del calendari ea d'arma blanca.
Ginebra, 3.-En la resposta del
Govern dels Soviets al projecte de
tractat d'ajut mutu Txitxerin manta
el punt de vista negatiu d'aquel/
Govern en ço que es refereix a la
;eforma de la constitució actual de
la Soicetat de Nacions, estimant que
és perfectament possible avui de fisar els efectius militars maxims, aixi en exercits permanents, esquadres i forres aeries de cada nació.
En l'esmentat document el Govern dels Soviets rebutja tot pla redactat per qualsevol organiame de
caräcter internacional en el qual s'estipuli l'aplicació de mesures coercitives eventuals per part d'una autoritat internacional qualsevol, entre
qualsevulga Estats.-Havas.
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7-7^retzati

O ESPORTS
ROZA
DIMECRES A NOVETATS
L'actuació de Guillem Arnau dimeeres passat al ring de Novetats cal,
en nostre concepte, anotar-lo a l'actiu de l'esmentat boxador, ja que tant
per la forma atub que boas cera per
l'handicap 'ele pes, talla i envergadara que bague de suportar, no cap exigir-li mes del que féu davant (ion
adversari de la classe de Tomas lomas, que aspira al tito' de campió
del pes mitjä.
Anima malgrat aquests desavantatges, va boxar admirablement s i si arriba al final de l'encontre un xic fatigar fou degut a les causes esmentades.
En canvi. Tomas Tomas. que Alemostri &ser el boxador rapid i excellent esgrimista d'anteriors combate,
estigué sovint precipitat i forea imprec is: únicament al final de ¡encostre aconsegui imposar-se plenament,
aconse g u int , en acabar, una merescuda ovació.
Els altres combats que figuraven al
programa obtingueren els següents
resaltats: •
Aracil bat Young-Ciclone.
Masferrer hat Aragó.
Rey bat Brown.
Assistí peca concureencia. L'éxit
esportiu de la reunió fou, peda indiscieible. el que prosa que amb boxadors locals es poden organitzar
tuns combats.

fu osiCió

de l'hindi

Visiten els stands nes.
59, 60, 81 I 82.

Xavier, Mentid, Artista, Peilicer,
METEOHOLOG1C DE CATALUN A
.Mugre, Cros, Olivas i Alcázar.
La. U. D. G. ha anunciat el següent
3
brIl do 1924
equip: Gauchia, Poeh, Bosch. abre-, . L SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL 'A
•
ESTAT DEL TEMPS A CATALIJNYA.
LES 7 DEL MATI. (Observadons d'Europa, Ron%
gas, Stamper, Feliz; Pons, Dosis. Puig,
LES 8 DEL MATI. (Observations de la liarse
d'Africa 1 Athintic, rebudea per telegrafie tense fite)
Vinges i Carreras.
meteorológica catalana, comunicades per telefon):
Va perdent intensitat el nucti de pertorbaci6 st- .
A Catalunya domina encara el Kaim de tempa vaL'INFANTIL DE LA U. E. DE
mosferica de la Mediterrinia, hastet millorat netariable, observant-ae boires a la regió de Vich 1 al
SANS A VALENCIA
blement el temps a la Península Inerica. Actualcuro mileä del Segre,
Acceptant una invitació feta pel Lles
ment plou al Marroc, migclia do Frattea i a tot ei
A tota la provincia de Tarragona regnen venta
vant F. C. Valencia, el primer equip
centre i Neirl d' Italia. Degut a la baixa ti:tupe:aforts de ponent, part,cularment a les goles de ainfantil de la Unió Esportiva de Sans
luna de l'occident eurc,;e:u s •cbserven algunes nziabre.
es traslladarà a Valencia per tal da
des a Suissa i a Belgica.
Temperatura mäainsa, ,19 graus a Figueres; minijugar els dies 6 i 7 dos partits d'enLes altes pressions es tronen a l'Atlantic se gdeama a Puigeercia, 5 grall5 zeta,. Lec pluges naher
trenament amb l'equip d'igual categoría fral i a les Illes atitäniaues
van ésser generals a la regló costera, ami com també
de l'esmentat cercle d'aquella localitat.
importants les invades a la sena de Caro (Tarragona).

Olio

de manera que es vegi tot
el mecanisme Interior 1 es
ccmprengul per qué

IMPOSAT

NATACIO
(.•liPlONATS ESCOLARS
;hile al mati tinmeren ijoe
3
de: C.: .
Barulona
•
eorresponents al be.ha l'aquests rampionat e,
- Tials 1.'are'n Asser presen• rase un grna públie esco•: que va sesean' el seu dosen-istl'arnent ansia mili
El resultat de la prova final
de 5.0 mele n a Illore donä el
trion g a Pares. (le la Fnivercj la
que empris 33 se_
2 o 1,5. un quin!. erguit de Val(En g iny e r' a 1117 quint de
sPzori de dis1tracia i terePr Gon_
Facultat de Ciéneies)
amb 34 s. quatre quinta.
T'In el partit de water-polo entre els Eng,invers i la rniversi-'
despeAs d'un bon
pon a' ¡iris enginyers sor.• venerders per 5 gola a O.
eT:ip era inte g rat por
r e . Se-amera. Sol. F. Gihert,
ted& L.
1 Majó.
EL PROOR ANTA PER A DIEMENGE
P . r a dia d'aquest
e rineers. que ra t a final per ai
,Ment diurnenge, el programa
l en proves a roi . brar-se .ts:
segueix: 400 rpetres
re.
metres lliure, salte de
par it final de %valer; entre InstAut i Enginyers.
CI. 7- 1-1 DF N.',T.ACIO
BARCELONA
•nuesla
important entitat
atmceia amb raracter d'extraHa. una as-amblea u.rie-o . ... por al dia 7 del quo
dm: quar:s de dril de la
T 0 11 re E391./ ,. ri'a 1.‘r1b:01.
21 per tal de Irariar assurnplr ‘ d e gran interes per a l'es-

!m 'Atada col tat,
La Jutta Directiva recomana
en 9r g n manera que ele setas
s 'd
hi roneorrin.

i'9331C 1,9 INTEINV19hAt O

'ATOM0811,

P ALAU

D'ART
MOD F.RN

PARC DE MONTJUICH

Del 2 al

14 d'Abril 1924

PUTISDL
EL C. D. EUROPA A GIRONA
La Un:6 Deportiva de Girona ha
coLcertat per al diumenge un partit
amb el C. D. Europa, el qual, fent
honor a les qualitats del seo adver.
fati. desplaearà a Girona el millor
attlb qué cumpta als scus rengles, fornunt l'equip amb els segtitents
juga dor': laminen % Sena, Aid011411,

Boa el 'editen diumenge, dia 6,
a la "Font Carbó, podent-se
rerollir Il es ermlrnsenve g fine a
les non de la nit de dissabte,
rnsa del reseapladne,
Parlament, 13 , tercer. primera.

EIMISIC‘O

INTERIM.

HL DE
PALAU D'ART
MODERN

SALO DE L.,AUTOMOBIL
tia Har.da mes Importante
sön ele de

PARC DE MONTJUICH

EIPEC
'TEATRES
Teatre del Liceo

Gran

Temporada Ofeial ele Primavera
Compan3ia de halls russos, de
Servi Diaghilow, i graos roneeri 5 , 5o ru la direerió l'emireal mesilre Feliv Weingariner,
a mb /a coop o raeió 119 l'Orfeó
Segueix ebert l'abona.
ment.

MARIAN SANCHO
8, A.

! De!

SAL.4 A
Núm. 93, 94, 95, 98, 97, 98,
107 108, 109, 110, 111 1 112

•

REBUTS
Solo secan valids per concórrer al partit de Campionat que
se celebrara diumenge, dia 6,
els camera corresponents al se- gon trimestre de 1 9 2 4 n.ciannnn.

C. D. INTERNACIONAL
Diumenge que ve, dia 6 del que som,
el C. D. Internacional anirà a PonBou per tal de celebrar un partit amistós amb el primer equip del cercle
d'aquella localitat, campiú de la provincia de Girona.
EXCURSIONISME
L'Agrupació Excursionista "La
Punxa" efectuara diumenge una excursi isa Sant Medí (per Casa Gornis), Sant Jeroni, Vista Rica, Sant
Medí, Can Horell i Sant Cagat.
Sortida, a les sis del matí, per la
plaga de Catalunya.

sm-lE&NTs SUPERIORS A BAFiChLUNA.(Sondatgoe de

Altitud, metrea:
Direcció:
Yelocitat metres per eegon:

250,
500,
1000, 1500, 2000, 2500, 3 000.
NNW. WN1V. VNW. NW. WNW. NW. WNW.
2,
2,
4,
8,
8,
ti, _ 12.

OBSERVATORI METEOROLCGIC DE LA UNIVZRSITAT DE BARCELONA
Rones d'obture/cid: y, z3 i 18 hores
Baròmetre a Zer0 i al nivell de la mar: 754'8, 7 56'2, 757'4. - TerribbMetre See: 8'4, 11'2, 11'2. Tertnómetre humit: 6'o, 84, 8'5. - Humitat (centessimes de saturació): 67, 66, 67. - Direcció del
vent: N., S„ NE. - Velocitat del real en n etres per segon: 1, 3, 6. - Estat del cel: otia>i tapas, nuvolós, quasi tapat. - Classe de núvols: cirrua-strats, alts-cúmuls; fracto-cúmuls, cúmuls-ninibus; cúmulsnimbus.
Temperatures eg tremes a l'ombra
Maxima: 132. - Mínima: 5'8. - Mínima arr an de terra: 3'6. - OsciRació termometrica:
7'4. Temperatura mitja: 9'5. - Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 llores del
dia de la data: 21 milimetres. 'del een t en igual temps: loo quilametres.

solint

resultats

impossibles

pels mitjans anteMi irse
Aixi ha revisa el pes ató rose del Fluor, Broa), Oxigen,
descrivint les correceions necessàries per obtenir restiltats
precisió no I gualada, re-ti.
Denla valore considerats* exactes ahans.
La ormeurreneia, nombrosa i
selecta. aplaudí la disaretncid
doler Moles i molts
assistents paSSarell a felicitarlo per les seres importante inrestigarions en PI camp de la
0117:mica moderna.
A quarts de &u de la vetila
trng tt tt Roe a l'Hotel Rita un
iTat d'homena'ge al susdit profesor ,le (JuitMca de laecultal d e l'armarla de Madrid.
Entre ele aesistente hi ve i eerem els doctore A. Pi i Sunyer.
Riquelme, ex-director de I'Es•
cela Industrial de Vilanora;
doctor Nardi i Mur. (lega de la
Encuita; je Cieneies de Barre lona. i tot el professoral
rtn.-t¡tut de Quim:ca ApIMada.
El doefor Agell dedicä, en
tiorn dele coneurrents, rhr.rna.
n:4'70 al ‚leert rem Mie les i es dolque qu e vpiest fill de C.ataliinya meziMs exereir la reme
professid de Cal 1 eneenrament
if la sera /erra mare, trae cal ele
fer-ho a Madr:d,
En an re dPIS assistenls a
'arte fett tul brindis humorís_
te'. rana, fin( en mig de /a
inda fe33Pnt corcUadjtat.
nn•~1101.1n...
.0 1 MOMIMIMi

Els Tizafre
TEATRE DEL GRACIENC
Diumenge a la tarda i a canee de
la companyia catalana de deelamació "Estudi Cirera", tindrà lloc al
farnós teatre de l'Orfeó Gracienc la
representació de la molt celebrada i
sempre aplaudida obra "Don Gonzalo o l'orgull del gec", originalQe
N'Albert de Sicilia Llanas.
Demés, l'esmentada companyia,
per a correspondre a l'assenyalat favor amb que el públic la dístingeix,
te en preparació per esser celebrades en els restants diumenges del
mes que sons, les importants obres
joies del teatre ratea denominades
"Manda", "El viatge del senyor
Pons"ei "Mar i cel". aquesta darrera ene assistencia del ecu genial autor N'Angel Guimerà.

GASETA BARCELONINA
Sants d'aval: Isidor, arquebisbe
Sevilla.

NOTA NECROLOGICA

Isabel Moreno Royo, de 56 anys,
Roger de Fleta 296, al cementiri de
Les Corts. A les quatre.

ENTERRAMENTS PER .'1171,n

Teques de tinta? Salió HIP-HIP

MATI
Rosa Serrano i Dem, de 75 anys ,
París, t ea, quart, al cementiri Vell.
.A les tres.
Bonaventura Paseó i M:ró, de 17
anys, Diputació, 295, tercer, al cementiri NO11. A les quatre.
Josepa Ferrer i Mirabet, de 64
anys, Pr:acep de Viana, 18, segon, al
cen:cht:r: de Srins. A les quatre.
Anton Sunyer i Estcve, de 72 anys
Sant Pere mes Alt, 76, segon, al cenientiri Vell,
les tres.
Camprulrí i Nadal, ele 32
anys, Palla, 9, tercer, al cementiri
Veil. A leo tres.
Joan Daten i Custinas, de 62 anys,
Pistó, 14, ba'xos, al cementiri de
Sant Andreu. A les quatre.
Euztaqui Ruiz i C-arcia, ele 22 anr
Cataluaya„I.4 haixos, al cement:ri
Vela A les quaa-r.
Maria Trape i Forré, d'II mesos,
Neguera Peltareen, es, seeesn, al cementir, de Le, COrl S. A les tres.
Josep Serra i Cruset, 30 anys,
Nar ‘d,. 323, primer, al cementiri de
Les Lorts. A les quatre.
Maria Vinged i Dan, de se anys,
Mar. 49, nrimer, al cernentiri Son.
A les tres.
jcan Bet!la i Tornb. de 63 anys,
Cap. 6,, prineipal, al cementiri Nou.
A des quars ,5^
Francesc Notret Pefg, de 45 aeys,
Passeig de Sant J'- 12, primer, al
cememiri Nro. A le' dele
P."-'72. Prats-. Garcia, de q allys, Verdi. 3, tercer, al ceincetiri Nota A los
vuit.
Vicens Jisbal Casademot, de 55
anys, solter, Sant Pata 43 , segon, al
cetnentiri Neta A les onze.
Carme Catálan Mentoliu, de 32
aiiya Phoas. 4, al cementiri
cte Sans. A le- !vea
Jczn Aznar Clemente, ele 6t anys,

CONFERENCIA
Avid, a les deu de la vetlia, tindra
lloc al Centre Excursionista de Catalunya una conierircia a canee de l'arquitecte En Josep M. Minino, el
qua l parlara de "El formigó en la
construcció".

TAR::)A
Leonor ArP30 Sacan. de F•e) ona,
Cerribia, te, al e erneatiri Vell. A
les matee.
Martí Praia rabee, de 74 acepo,
Dos de Ita g, 27C , al retreatiri
Sant Andrea. A lea tres.
Baltasar Are-slot Alrgret, ile tía
anys. pa:itge Ald, 26, al cementiri Nota A leo dues.
Consal Camilla López, de so anys,
Atlántida., 97, al cementiri Nou. A
les duce.
_tosco Puig Mestre, de 52 anys,
Francoli, 53 , al cementiri Nou. A
les tres.
Isabel Garcia Fajardo, de 77 anys,
Menéndez Pelayo, 36, al cementiri
de Les Corta. A les tres.
Paula Forn N., de 77 anys, Sant
Andreu, 63, al cernentiri de -Sant
Andreu. A les quatre.
Caterina Gimeno Medie, de 83
anysa Tapioles, 29, al cementiri Nou.
.
A les dues.
•
Lista% Zaragoza Beltiva, de 36
anys, Sardenya, 634, al cementiri
Nou. A les quatre.
Jeeep Berra Riera, de 74 anys,
Fraternitat, 36, al cementiri Vell. A
dos quarts de quatre.
Manuel Zapater Moles, de 48 anys,
Fonollar, 28, al <mentid Non.

Telefon 350J A
ANuí, d -ivendree, nit,
LA CAZIANIEPITEMA
La com„5- n ti en tres artes, 419
gran broma, d'En Bertrana.
LA DONA NETA
d'éxit grandids. - Detn, tarda,
preus populars, La dona neta, tres artes, molt ennics.
Berlrana. Nit, benefici del
notable i popular actor Ea J03 -:
quino Montero,
ILL RECTOR DE VALLFOGONA

l'aUnesiera anua a !es 7 uei roacq:

Homenatge al doctor Moles
tingué lloc la clausura
del cureet que el doctor Moles
ha donat a l'Institut de Química Aplicada, inaugurant el curs
de primavera que ha organitzat
aquell centre.
El senyor Moles desenroillä
el terna: "Els pesos atòmica.Llur signifiwcic5 actual i ilur
importanoia.-&-Com es determinen pels metodee Con) es determinen pels metodes fisiro-quinties. - Critica
deis pesos atomice.. - Resultats".
Ha parlat dels sistemes d'iny estigacid dele pesos atümics,
fent analei d e le emprats i exposant els inconveniente de cada un. El doctor Moles ha Irebanal a eguint sistenms fisieoquirnies. Ha aconseguit Jttrtficac:e,re itirsa manera nova, as-

Teatre Català Romea

2 al 14 d'Abril 1924

ATROPELLS. - UN NOI MORT
El wat de sis anys Antoni Bordo
Gómez, al paescie de Sant Joan, ion
atrispellat per 1/11 autornóbil, causant-li
diverses lesions, tan grcus, que li produiren la mort.
-Josep Casus Florensa, al carrer de
Claris, fou atropellat per un automòbil que Ii causa diverses lesions, de
pronòstic reservat.
Fou auxiliat a la casa de sacare de
la Ronda de Sant Pece.
•

OI f. C, diard.ola"

CRONICA DE CULTURA
presenta un g ases talla

d'o

A l'Hotel Ritz

Gran exprysiriiS ele model5 de
temporada de la easa "La Francesa de Sevilla" eles del dia 7 al
12 craquest mes.

ESTAFA
_losen Mayner ha denanciat un corredor de Borsa, que. ha fugit, acusantlo efhaver-li estafat valore per 6,009
pessetes.

SETMANES SANTES
ILLiancrim 8ü81PAPIA.-Portinerrissa, 14
CONTRA LA MORTALITAT
INFANTIL
Per al elMissenge que ve, dia 6, ha
organitzat la Lluita contra la mortaliinfantd el Dia del nadó", el prodviete
qual es d.snna al sostenirn e a! (11. 13 1,./1,U.110r ;
M.-dzernoragia
i Pueritunura eme te establerts.
Nens de l e colegie postularan pelo
rirrers a favor dels infants pobres.
E; d'e,perar ipre els bareelenia3
pensaran aria bona ac allida ala petits
pastulanti t premiaran nur noble gest
dipesitant una palta almoina en Ilurs
man.. Una
C,Are ele ye(135cti repu•senta la tija i la e alut de
melts in ¡ate i la traneuilitat de moltes mares.
T

e eatserns. rertedani, bronquint
so m'Ahelee, es euarelten replClement amb 3Ethir Gerterral CLIMENT.
L'UNTO FoTOrileAFICA
DE C1TALUN:\'A
F o.og eaffea de Cara.
harpa ;Ara tela sd-ita el 7d.•neo,,,i ile
Sala Cugat diumenor eme dia 6,
sortint pel F. C. de t -,aleinnya, a les
Yllit del mati.

RESTAunArrr Pr3YAL,
flaiS do Te
;die da te danshilt de 5 a doS
quarts de 8, i d)nar a t unen.
cauJ, de 2 a ti
SUBSCRIPCIO CLOSA
El Cercle Artisiic de Sant Lluc
posa a coneixement del públic que dimarts que ve, dia 8 del que som, que"
darà closa la subscripció oberta a favor del pintor Lluis Graner.
Mane brutos? Sab6 NIP-NIP
AVIS ALS FRANCESOS
Les trancan n8s du Ler janvier au
3! détembre 1Q0,5, en résidence daza
la eirconscription consulaire de Barcelone (provinoes de Barcelona, Gicona, Lleyda, Tarragona, Saragossa,
Osca et Baban), sant invites la se
présenter ou ä se faire connaitre au
Consulat general de France a Barelote. Je. P lee* de Catalunya, en me

de lese inscriptions sur les tablean:
de recensement de la clame 1925.
Cet avis concerne également les indigestes originaires de l'Algerie, musulmans ou israelites, non naturalisés
qui sont nes pendant lande rgos.
Les interesses qui ne se conformeraient S, cet avis s'exposeraient ä etre
declares "bon absent".

3311113
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Per Reial Ordre de 24 de març
darrer, ha estat autoritzat el
preistigids farmaceutie (Vaques-la capital, doctor senyor Joaquim Vellve Cusidó, per establir
dipòsits a les farmäcies deis
Hospdals Militare d'Espanya,
del seu acreditat producte ANTIPALUDIO VELLVE.
FelMit e m cordialment PI doctor Vellve per agites( nou èxit
en la sera carrera, cosa que,
per altea part, paula molt, alt
a favor dele merils rientifics
de la nostra classe farmaceutira.
Alumini ennegrit? Salid HIPHIP
ROBATORI
De la casa mi me . 7 i 9, primer pis,
de/ correr de Pertaierrissa, va desapareixer una caixa. .j1:112S
pe: valer de 2n .000 pessetes.
S'ignora qui s6n els autors de la
soetracció.
JOIES, VERITABLE 008510
1 objectes usats de totes desees. Preu 19e, T 6 Ilora, oír. ^-1
CoMEN;AMI , NT D'E';!-ENDI
A una itietered del carrer de l'Ae
kgria, de la Barc,elreleta, e'rtitciri ix
incendi. que ande 11 intervenció dels
hombe7s fea elcaninat tat seguit.
-----B.ARALLA
Gregori Redrizo l Millan i Daniel
Edo Tornsr es bakllaren al passeig
del T,:omf; tot, dos reineren malta
cops puny, i torea auxiliats des.
peneuri.

PU R E

PERMANYER

EP mes len fu:Inri/id de la leotborfat materna
Per a la regiameutätia reno.
vari6 de cärrees. la Junta directiva de l'As9eciaci6 d •
corsos Mutus "Mültia de .fesila
Sagramentat", ha queda! ',pile.
tituida com segueix: Director,
Joan Moret! Russell; vice.director, Francesc Portabella Solans;
tresorer,
Herttändez Vicente; comptador, Llorenç Ca.
pa Cullell; secretar', Jacint Rigola Royo; vire-secretan, Joan
Andrés Carpena; revisor de
comptes, Manuel Beleguer
Grau; vocals,
Garcia
Garcia i Josep Brucart Schar.
roja; facultatiu. doctor Joan
Maria Anguera de Bojo, i Recaudador. Pere Tarrés Fumen.
El dinar intim amb qué es
c6nvingu6 celebrar la implantació de les milloree aprovades
per la Junta general dele diga
17 1 24 del Diesel !obrar liada

es ei paper predllecte de les
millors fabriques de cigarrets
del món.
-- -UN QUE PREN LA FRESCA
Els veins d'una casa del carrer de
Marlet trabaren un home al terrat, el
qual no sabe explicar per que s'estava
a aquel] II«.
Fou conduit a la delegació i tampoc
s'explica; pedí sembla que, malgrat les
apariències que l'acusen, llame mames
prenia la fresca.
NECROLOGIA
El matrimoni Joan Ballestee Victäria i Na Maria del Carme Pueyo
passen el dolor d'haver perdut el seu
fill Jordi, nat leía quatre dies.
El cel haurà acollit l'infant. RAM
els desconsolats pares el testimoni del
nostre condol.

famosa obra d'En Fredere Soler, niolts anys 'ata no represen.
lada. Estrena del dibIeg, origi.
nal del beneficial, El caliu. lete de concert, prenent-hi part,
en obsequi a En Montero, els
eminente artistes Josefina Bugatto, Emili Vendrell i Pau
Gorge. - Diumenge, a dos
quarts de quatre. l'exit deis
èxits, Una vegada era un pastor... dos quarts de sis: El
rector de Va llfogona i El caliza.
Es despatxa a comptaduria.

11.4.44,44-64444144444~4~

Teatre Eldorado •
Avul, dIvendres, tarda I Mi,
I

CHEVALIER

18.1144-te+e44i-eeere-a-e 1-: - -!- -54+

EXQUISIDA LLONGANISSA LEGITIMA SIBERIA,
des de 11'5 O pessetes el
quilo.
MORTADELLA SIBERIA,
a 120 llauna
PUM GRAS SIBERIA, a
9'95 Ilauna 1/8.
LIJAD PUR SIBERIA, a
pessetes 4'30 Batirla d'un

~444444+444444"te{~4

Teatre Barcelona
Tournee.
JEAN SARMENT
I

1

5 úniques funciona, 5
Queda obert l'abonament a
comptaduria

VICENS FERRER I COMPA.
MYIA: Placa de Catalunya,
número 12, Tele. 112 A.
LA RAMBLA
La Lliga de Corredors i Representante del Comerç. desitjant prendre
l'Ajuripart en cl pleb:seat obert
tament sobre la conservació o reforma de les Rambles, prega a tots els
socia que passin per l'estatge social
fins al dia 8 del que so:n, per dpasitar el seu vot, entenent-se que e.s
que no im facin eón partidaris de esté
l'esmentada vía tontinui com fine avui.
HOMENATGE
L'Agrupació de Fabricants de corretges de cuiro fea ofrena d'un has
rnenatge al restaurant Martí, al seu
digne Presiden!. N'Ernili Sabata, fundador de l'eementada entitat. en moy a dagraiment per tees els trehalis
portate a cap en benefici deis agrupats; sr li feu ofrena d'un artistic
pergami cent a record de L'acte.

aTetr
dt Novetats
Tots els dies, a les 4'30 tarda i
a les deu en punt de la nit

port g re ii e 1 a Fabrio
4.1e Xavi,-, r de Montep n. exolus' y es Gaumont)
Dues jernad e s. 0, 000 metres, en
una siria sessió. Primera jornada, El calvarl d'una mere, segena jornada; Filie meusl
NoTA: Toles les Ity:alitats
seran numerades, a fi d'evitar
aglomerneions. Es recomana la
put dualitat. car l'incendi de
la fabriea 4 a la primera Niel.
i es de grandiós efecte.
161111•5613120,

".So deixon ele comprovar els

preus dci peie. Per a avui le.
rendid. rimpn't de Qua res uta,
O// donern Plgure preue: L'Ine
rIel Cantabrie, vr. ntre, a I 50
1*.:3
lerda; ente. a 1'75
es, t. a 1'0 t erea; Cites Cie cap,
a 1 . 9 11 EenttOlnal de Barcelona. Rambla de Cata/t./aya,
número 9o,
LA RAMBLA
L'Orleó 1.1iseane de la Barcelaneta,
peda nr ceneixensent ilrls seus 35.53ciaes que ha acordat prerdr: mil en
prebiscit nbert per l'Aiuntarnent,
tefuent a a Rambla. A •ib tal motiu rebran tira Cir:ular oit padran manifestar Per vot, encarregant- s e la
mateixa eneaat passar-k's a encelar al deMcili de cada soci.
Teques d'oll? Babó FUP RIP
El. fan falta plate, pläteres,
SalS^IIPS, encianteree,
orinals. eseupidores, gerros per
a teiplta i per a Bel, lasses de
1 M OS les neielo3. ateres, ele.?
Miren i desprda :inri' a
qualsevol de les vaixeltsrie3
Lluls INglada, Rambla de les
Flor?, 8, i Ronda de Sant Antoni. 5, i tic ennveneereu que
(t s all( cm liaved de romprar
sempre la valsella

iinii111111%1111,111{3inliillinglignitif
EL TEXT

DESTINAT A
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TEATRE NOU

.r --...........................•
..

,
1

Gran companyia de sarsuela.
1>irteció escenica, Leonole. GU.V,,
Primera ..ctors i directora, Fer- 1,,
ran 17 a0eio i Carles Beraza.r,
Meitres eiredors i ecucerta- l',
dora, jidiii Viras i Laurel n.',
Riva ‘.
0,
wwwlmazzanS111e1,11111MlIMIN111~1111. Zi:
ee

Avui, divendres, tarda, eg4.
t
traordinäria i ..inica de
''.;LOS GAVILANES

4

Doma, -diesablet

C
e,,

LA MONTUNA
p e r Perninent. tenor Ven.
i un colossal reparli-M
ment

1+1111+44.044~1e0.444.69
A

POLIORAMA
I..
' Compan7la de oomiallas
i TEATRE

111NendreS, tarda:
CUANDO RIE L,A EMIR
Nit, popular,
EI. T'O

JOS, MARI

sloomoomp000moom000•
1 Komuneatal - Pedri
Tratte Eldorado
Prederie Cabell4

/

*roa sompaapia do oaroto.

la

Samoa. privaos algar

CHEVALIER
TEATRE TALIA
Gompanyla de comAdies de -

-

llamen Pella

MELIÁ - CIBRIAN

Avul, divendres, tarda, a les
cinc, preus populars:
CARAS Y CARETAS,

Avui, divendres, tarda, a les
cinc, la comedia en dos actas
COSARDIAS
i la joguina cómica en un arte

LA LEYENDA DEL. SESO
Nit, a les deu:

LUNA DE MIEL

Nit, a un quart d'onze:
Dernä, dissabte, tarda, a tes
cinc, a petició del

SEVILLA

LA PLUMA VERDE

Nit, a un quart d'onze:
LOS 141108 MANDAN

pela mateixos interpreta
d'ahir, nit
. .

poil44444001111001144•4110.0ffle
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ELDORADO

Companyla de condones
ANTONI MARTIANEZ

Avedftemdres, a tres muta de
delit de, la n11, gran feallval, orosnttrat per la revista "Elegante".
— PROGRAMA —

Teatre Barcelona

Avui, divendres, tarda a un
quart de sis. La celebrada
comedia en quatre artes,
de l'immortal Pérez Gal-

Primera part

'Proleeel6 de la peincula natural
J00I OLIIAPICS
Somna parl
IIIARClUNDA CRAC&

as,

(Me te bailarina)
la natales del ball :: Oulng-val.
Fandangulllos d'Almena
BEL AM TRIO
Celebres arrebates
~RASO I 1110EOLOVA
Arpista 1 baila
Vals Sallapulka, per Sean/ova.
*peina, menas (arpa). Mamut
Iltua10•1, Schubert, per SOkOloVII,
01711) acompanyament d'arpa.

LA LOCA DE LA CASA

mil darse AfInItatal Ola da barias
Si.., par "El". memo" Me Resana al sera, segon round; II »U
n'u.

el edmie mes eomte
de tots els etimies
La popular eanoonetlata
PILAR ALONSO
Dialasa i: La Illarteta da Poli 110.
El maarvallant• : Eta foca artificial&
Terma Part
El oiipliMarrim artista francas
1111AUINCE CNÍVALIFA
en les seres orIginals creaelonte
La notable
CORLA BARCELONA

en la que figura el professor de
*mora ALBERT MART!
A TOCO DE FEOTA, Berra.
EL CAVALLER ENAMORAT, Inamint
LLICORELLA, Garrete,
DAVANT LA VERGE, Morera.
La genial artista
AMAYA WISIALIRA
Ay Jealla que calor: :: Darniar cri.
01-Cd 1: La el:Maquee*
INIPORTANT.—Per lindole especial
del presea: programa, s'assabenta
que cap artista Interprepúblic
•i al
tara major nombre de eomposlelons i
que les anunciades.
e

IllIlIlilil
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Gran Teatre Espanyol
SANTFERE - BERGES
•AvuL M'ende«, tarda, a lea Cinc.
Entrarla 1 butaca UNA pesseta.
LA DUNA NOVA

•
LA FAI-LIOUI DEL SIL dAUFAI
e les den, gran 0111 de ristre
äunb l'amare vodevil en tres Beles,
Na.

GALL O CAPO?...
Demä, dissabte, tarda, a dos quart!
de Cinc,
PER TRES PESSETEI
LA VIRUS TEMPTADORA

Nit, represa de
LA 1111ANILRA DE FER-110
bre444•444444.0444.1~14,.

eoetedier441•04•04•64444144.4

PER A COBERTES ((

Plagues de 40 x 40 cm., colora gris ciar i rol.
Loes cumulado Canaleta de 120x15, 185x 1141 250 x 114 cm.

ere***************WAreboi

PER A REVESTIMENTS (

Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centímetres.

COL1SEUM

- DIPOSITS per a agua, ditarant: caldo

TUSEN& per a baladas d'aloa. de Osada Mutua

TELEFON MIS A.

Avui, divendres, estrena
de MALA 80ftT, pel cowboy Hoot Gibson; exit de
LA CASA DEL. 111111TERL
drama policiar per Didac
Powell; PERRERIES, número 2, i NOVETATS
VERSAL, número 84.
Diumenge, estrena de
ONA BODA INESPERADA,
comedia dramàtica del PROGRAMA AJURIA, amb la
formosa Marion Davies 1
Carlyle Brockwell.
AVIS: Es despatxen bulaques numeradas per a la
sessió ESPECIAL de diumanga.

Avui. Ensenyant el mestre,
Conelxeu els vostres manita, La
Ingènua, Cagant a la mar Gla-

Demä, disgabte, 5 d'abril, a tres
quarts de deu de la nit„
III CONCERT DE QUARESMA
Recital d'orgue pel famós organista

esairlieftai
mialieSeffliasa

ELDORADO

Collseu de nrletate
Magnifico filma 1 leo grane
estrelles de varietata.
Avui, divendres. Debut de
l'eminent artista
CHEVALIER
Tarda, a dos quarts de cinc,
preteren') de nnahles
rules Sucres de la formosa
dansarina
MARGARIDA GRACIL
ExIt de l'atracan') artística
MARA80 Y 80KOLOVA
Exil, èxit
Bel-A Ir.Trio

2 Flaeorle
La popularissima artista
AMALIA DISAURA
•
Debut del gran
CNEVALIER
Nit, gran festival organitzat per la revista "Elegante", grandiós programa:
Ramper, Joa n Rosloh, Cobla Barcelona, Pilar Alonso, CHEVALIER i Arnälla
d'Isaura
•
Detalls per programes, cartells i anunci especial.
4.4-tr,V ./4 •>fre-v4,11.9-444+1,10

Cinema Princesas
Via Layetana, número 14
Talidon 13 71 A.
Sempre el millor conjunt de
programes. Avui, divendres, extraordinari programa: Els dos
sargenta francesos, grandiosa
cinta dramätira de gran sensacid i de fama mundial; Turmell
de Maruxa, interessant film de
gran argument, interpretat pel
gran artista Douglas Mac Lean,
Ajuria; Susanna, sorprenent
film de gran sensació, una veritable joia de la pantalla, creacid de la eminent artista Mabel
Normand; L'honor d'un mari,
assurnpte americà; El que fa la
gana, gran broma—Diumenge,
nit, grandiosa estrena. — Dilluns, tot èxits: Els amors d'un
prinoep o El oarroussel de la
vida, donan el ouiro o El boxador arletnritio, i la interessant super-serie, repartida en
nou jornadas, titulada L'emperador . dele pobres, interpretada
pelo grane artistas Lleó Mathot
Henri Krause. Aviat, El nlu
voll.

so4444444444.114444444+sem

dlrendree, bit, a dos quarts
de der.,
COMIAT DE MACISTE
el Cual presentara treballa
extraorellnarls.
Soeces enorme de
MAR»
el fenomen espanyol amb rl seu
emoelonant 1 perIllds treball
LA LAIGUDA DE LA MORT
Oradtös can de les atracetons

FO44444444444444~4444

COLISEUM
Aviat

Saló Catalunya

ASIA,

~UPE OSERITAS
Eis PALCOS!
FAMILIA CREDIANI

DIMabte, tftlatre tmportants debute.
ileMpre 110Vetali

ORAN CINEMA DE MODA
Notables »MI I tilo.

Animara "muestra
Asia, dl y endrea, Moda Selecta, reunió de la bona societat bareelonesa, grandiós esu de la sublim 1
original peltlCnia Salomé, una gran
novetat de la cinematogratta, art
comparable azur, eta balls rimas.
Exila: El paradla nevat, preciosa
comedia d',.sports sobre la neu, a
San nt Voluta (Sol -sa); Trompicó
gran modista, cómica; Revista Patna—Ditiniel n g e, nit, El 146 da
Venecia, sumptuosa prcsentaci6.—
Inmecres, nna aura estrene:
Terror!, per Perla Withe. Avlat,
Animal en venda

4444+6.44444+•4444•4444.
11.0.11440•6114444044.44444eM

04444.114411441

TEATRE VICTORIA

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia

EL GRAN
GALEOTO

' Programa

Ajuria

1

Especial

PER DONAR LLOC AL
MUNTATG E DE LES
OBRES QUE TE EN PILE-

PARACIO AQUESTA EM-

FUNCIONS FINS A NOU
AVIS
L'EMPRESA

6.4444.064404444411444.14114

',Ita lelfier ptlil t ‘1,.
ese....
--- d. L. lenecaia

,Arra Td.
a m it super pula c ion fide& por
I
-•4>lix IliGRAI-C..-

4e2WaSaeliiile.te4

Aigua I C

mineral natura

I8

Digestiva

molt delicada, seno necesitar crema deaprte de l'aplicacte.

penetra fina lea urda, I les
auto Domado d poi molzi,
una ?leida depilado!. perrnanent.

L,

atenta, •nolint alzis

Ten minuta el'aedicachs len »Relente per a obtladre la
adeuda del lrnportti pel apdo/.
can/11c Preparat per quimil:a serme el mema dneebri•
monis de la clenda moderna I recomanat per el coi medie

si. PASISZTO DE «AMA. si
Avul, dIveneres, 5 d'abril, a dos
quarts de Mi:

(5an 'adiada)
AUTO-LECTURA
de POESIES CURTES CATALANES
1i:edites, per en
SOLER DE LES CASES
(PITARRA FILL)
amb Intermedis musical! a
l'OROVE AEOLIAN
Invitaetons toril de costum

No fa mala olor, dona senzacI6 de l'enastar t
netedat, zuprimint els clamado'''. Dona a la part depilada
una blancor 1 manita Incomparables.

Usant

tagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en si, sim5 també
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d'objectes porta-microbis.

del nido, preferit per lea actrius, instituto de belleza
iSMOINM, 1 elo arurglans por a cartas °penden' llenCideta

PRODUCTE3 HORLINE:

y

A101.1A d'HORLINE (tintura progreselva per ale cabello
Nanc ): 6. - DEPILATORI (actiu I Molerlo:u): 6. POLVOS
(volt adherents): 250. -CREMA (evita les arrugues): 2'50.JUGUA OENTIFRICA (en eomprlinite efervescents): 6. •
BATHOL MONTRY (sala mineral* per a banys de peal 3500
SANIBEL (comprimas per a regenerar el caben): 1/50-

Usant

1 . RESTAURANT

Malson Doré.

la Pasta NIX

simplificara l'operació d'alaitar-se..hi empleara tres o
quatre minuts, no sentirà des,prés cap irritaciO ni molestia
a la pell i, Si la tenia abans

Dipain general • PaPaerm
retabltments OALMAU OLIVEREO, O. A.
PASSEIG DE VINDUME/A le .DARCELONA

Que una màquina guanyi en una que altra cursa, concluida per experts, no signifiica res.
Que el seu propietari reconegui la seva bondat
en el servei, ho significa tot.
Aquesta darrera és la condició única de les petites "Salvador", amb motor de ídem, de fabricació nacional.

la Pasta NIX

s'eviten tots els perills de con-

PER P TOTES Aquell deptlatorl !ranas ea conegut a tot /Mete
rota

d'afaitar;se, ii desapareixerà,
perque, cal no oblidar-ho,
LA .PASTA NIX » ES,
ABANS DE TOT, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS
DEMANI -HO EN DROGUERIE.S. PERFUME
PIES. ETC. AL PREU DE 250 PESSETES TUS

?Ah ilincisitliiiiig
a 0'50 pessetes tes deu primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

1.444444444644.0•144-e-ev44-64-4

RESTAURANTS

NIX

per la sera acató suavitzant 1 consenracIO ilimitada.

1 41 01 8LE

SALA /MIAR
FU DE PAUL IZABAL

Pasta

doncs, un faCtOT preciós
per a l'operació d'afaitar-se 1
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.
iS,

.64***06811044106414444004.844

Casa constructora: Rogent, 72 (S. M.)-Barcelona

VENDES
ven establIment de comestibles 1
ES fonda. Esteve Tantea (a) Xa. Plaça
Ma)or, 11 1 13. Palautordera.
ypne a bou preu. Carrer
PIANO ver' 1151, 96. entresot.

NO VIATJEU SENSE LLUA1
amb una lámpara i pila eléctrica

El mes elegant i aristocràtic de Barcelona
Sal6 de Te, de 5 a 8 tarda.
Orquestrina de cinc tarda
a tres de la matinada
Saló per a banqueta. Servei
especial sortida teatres

orquestrilla SufielaSal6 de reunid de famillee dIstingldes
•
Avui, divenders, Moda selecta. Aotualltate Oaumont; èxit •
de la comèdia anierioana El elan)? de l'honor (exclusiva);
la El guarda del museu, de broma continua. La deliciosa no- gi
velleta d'amor Una núvia per a dos (exclusiva), Viola Dalia.
•
AVU!, divendre,, de sil a vuit, es despatxaran butaques
• numeradas per a la sessió especial de les sis de diumenge.
Diumenge, veritable esdeveniment matinal. Estrena de
1, ralla comedia El dispeser de maja nit (exclusiva). Nit, esa trena de la superjoia selecció Capitoli, marca Metro, El •
• presoner de Zenda, per Lowya Mono, Atice Terry, Ramon
ia Navarro 1 Birbara- la - Mar (exclusiva d'aquesta empresa). •
ISAR•1118111BINISIBBENBBIBB•REB55IBMIBI•BRIIIIII

PRESA, SE SUSPENEN LES

la metida de erupcions, poden fet-ne ce les pertonts de pell

i grane orgnes. III part per l'Orfeó Catall: "Un mirarle de Sant
Ramon", de Schindler; "Divendres Sant", de Nicolau, i Psalm
CL, de Cesar Frank. Localitats
i programes: magatzem de música de la Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.
Ce ndicions especials per als senyors socio de l'Orfe6 Català.

mosa comedia Conleeald Sardana;

004-04+1144+0+

El polvo depllatort d'Herline do

ORFEO CATALA

iinia n •••• n•••n••••«••••••••n••••••••11.
"":,..:..
"« " •
K U R S A AL «n«..
111'

NIX
ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pél per a fer-lo tallable
sense gr .an esforç ; sin() pensant també en qué turi l'epidermis de Iota irritació,
grans, rojors, etc.

No perjudica, no producir infiera ni reten. Al
LatifiRini
centrad de molta producto que son corraliza I provoquen

a solista.

Aval, divendres, tarda 1 nit, graos
programes. Cinc Cono. les e divertir/es peilt: ales El metro P.M.
nbleg 1 Un frac par 5 do.; la forla Interessant Joco Oltmplea, 1 primera /ornada de la colossitl
cola L'amparador dala pobres.

A PASTA PER
A AFAITAR

EL DEPILATORI
d'ilORLINE
disol el 01 moixí
com l'aigua disol la sal

WALTER DRWENSKY
Recital d'àries de Maroallo,
Masada! i Batch, per la contralt
CONCEPCIO CALLAO
Deploració final de l'Oratori La
filia de Jepht4, de Carissimi, per

et4444444144411444+0,4444+1

AVIS

,

bree, Un frac per a dos, Conresaló tardan., Extraoold senas
dolor, Joco °limpios.

Demà, dissabte, tarda, Felipe Derblay. Nit, La ven-

Oran eompanyla Internarlonal de
CINC EQUESTRE 1 ATRACCIONS
dirigida per WILLY FREDIANI

Excelsior

Avui, 1, L'emperador dele po-

FELIPE DEBBLAY

cial, La reina Carolina o El prooée d'una reina, 2; L'emperador
dele pobres, I.

iSARCELONA

Diana - Argentina

Palau Música Catalana

ganza de don Riendo.

SLVI.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

BARCELONA, MADRID, VALENCIA,

Clicines centrals : Piala L thpai., 15, Tildas 1644 A 1 848 A

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

--CINEMES -

Teatre Chtnie

Uralita, S. A •

• • CONCERTS :

144•4444444144444411444.0.

•

material compoit exclusivatment ansb assiaat 1 ciment

ostre444444.64.6~464.444+

Nit, a un quart d'onze. La
formosa comedia en quatre
artes, de Georges Ohnet,

15 miuts da ritmo poi gran
RAMPER

1

Aval, encubes, dla 4, ~Ni
marea primar round: Me amera
Oso pelewmine Una prefflea I Me

LOS HIJOS MANDAN

SOL DE

-14144111111111

URALI

Walkiria

Aova, dlvondreo, tarda 1 itk.

enanas

VENC

lasa,

r

a3d5 1Ba. (2 ¡mantea la, sant
.

5ä0 pessetes. !tenencias Pa-

PIANO
t./ layo, 117, Senda.

a

LLOGUERS

lindres Ilurn clara ib Instant
I • tot arreo un. pat ' de loe

llorocasa e dornaVILAMAJOR torts, mables precialeta, eleetriettst. Jaral, tros de
lerra. Passalge älarlinOn, 19, dieta.

sos

--

ESPORTS - FUTBOL

Campionat d'Espanya de Futbol
Diumenge, 6 d'abril, a les quatre de la larda
REAL SPORTING DE GIJON

(campió d'Astúries) contra

TEMPS 1 DINERS
emprant

HIPOTEQUES.

Cafü amb Ilet

MAGNETOS. c2,1=pedee,
".

condensada

F. C. BARCELONA

(Campi6 de Catalunya)
Camp del F. C. Barcelona (Les
Corts)
Preus: Entrada, 2 pessetes; tribuna, 8 pessetes; preferències,
3 pessetes; gola, 2 pessetes; populan, 1'50 pessetes.

r

dTar112
. o"sa
aele
'renació, O. A. l'esnife da la Pau.'saa,
entresol. Telefon . bis{ A.

Correr Play mamen. ea.

ESTILOGRAFIQUES

nutres -Diamond", liquido urgen a si
pessetes. Puntuad:a, 1S, tercer, sopas.

"Et PAGES"
Ptes. 1'70 pot

CAT_AIR
taula
p
8 8 Excellent
er a

DIVERSES

ESTALVIAREU

pinlats. La raso mdd
important d'Espanya.
Lapeelalitat en mutuos religiosos. lapoMeló permanent de qoadros 1011 . IraVil, oleogralles, etc. Fabricarla de marea
utotuures.--no compren aens• 'tetar
:mea& tasa. P. Slontralcon. Salera, 4
(1.) 1111

TAPISSOS

De venda a tot

arreu

a

