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Castell d'En g

•
Ens tibien de Figneres que

ene fou comunicada al propiatari de Castelló d'Empúries,
N'Antont Garrigoles, l'ordre del
governador de Girona obligantlo a finar Mema residència,
el termini de setenta dues horoe, a lx vila de Roda (Tasa,
ffons.V

rull de dietari

Política

'AQUELL "ROMANÇO SET.51ANAL"
Tente una vaga idea com si la set.
na passada no haguts sortit aquel!
teressant "romanço sctmanal" que,
ata el tito! de "L'Auca", recollt'a
s inspiraeicns de la V. M. N.
Han aparegut exactament tres micros.

UN EXTRADRDINARI DE
"SARA NOVA"
El setmanari de cultura i patriotisme "Saba nata", de Rubi, ha publirat un neintero extraordinan per com.
memorar el sise any de la sera nai-
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reno.
E: mimen resulta en veritat notable, tant pel seu test, nodrit i selecte,
ompanat de tren; grtifics, com per
la seva presentacib.
Per molla anys.
PER EN CLAVE I EN PI
I MARGALL
Constlint•Se eh clics 21
29 d'abril
ti centenar! de la naixença d'En Cia..
i d'En Pi i Margall, el " Comitè
cpublia Democràtic Federal" de
aecelona jerga a lotes les n'alai.,
corporacions que notnenin delegas,
rr atrisiir a la !MIMÓ "Pro homeatge" que tindra ¿Inc diumenge, o lee
eu del »latí, al carrer dels Tres Llits,
titnera 3, principal.
.4L VENDRELL
Pel delegas governatiu del districte
el Vendrell han estat moras els
jun tamenis d'Aiguatniírcia, Arb6s,
alafell, Riera, Bisbal del Penedes,
ant Jame dels Domenys, Torredem.
rra i Pobla de Montornes.
Sembla lambe que alguna secretan:
an reina indicacions per canviar de
3eretoria.
L'Ajuntament s'ha constituit reeletint.se pe r al, carrees d'alcalde i
segon tinents, eis :rayar: que
la els exercien.
En Josep M. Fierre, regidor obrar:
'14 constar la uva ro:linde en l'acta
la surtid.

-EN SALAS ANTON
En Salas Antes, nOnfenat recen:.
ment regidor de Barcelona, ha adre.
reir una carta "Al compañero presidente de la Agrwpación Socialista",
en la anal erplica vagament et motius que l'indueiren a ~errar el rae.
rec i acaba dient que esta decid!! a
separar-se del partit.
EL REGIDOR SOCIALISTA
DE REUS
El regidor socialista de Rens, se.
nyor 1. Mendoza, ha fet constar que
s'abst6 d'acceptar el cartee mentre
no rontoritei l'Agnipacid a glik per.
tany.
DETENCIO D'UN SECRETAR!
Cono la saben els nutro !tetare,
a conseqietki• de la insptecie practicada a rAjuntemene de Camisa (Cirineo) prl poweendent d'infaeueria mayor Francesc Oliver, fas proa:rae
i impresoras ei seeeetori 1 nutre de
lesposiust poble, :ovo? loa S. Me-

re. i Pellicer.
Algas« die: després fue posee en
Mergo, losiejongant fialeço, pel isepe
«Melad de Ple4geeedt1; pera, es
Medre Omitid ei Me ~kiwi,

mear Policorp Roma ordene fem.
ensonagow04 temí fiaste del mayor
deeprés de Pronirs-li declarad& Mueles, horma' • ke Prred.
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La impressid que tothom que
tenia una visió freda tingué els
dies que es preparava ¿'adveniment al Poder dele laboristes,
Iba vist plenament confirmada. El govern laborista no ha
trenoat la tradició deis govetins
anglesos. La concepcid política
tradicional deis governs eligieses es basa en el principi que
la politke, es un art que s'aplica a coses absolutament temporoto i contingente cona san
els Wats. Per tant, que no ha
d'u,pirar a procedir a cada momeat com si la realitat es regla o enes a regir-se dintre
poc temps segons els prtncipis
de la veritat absoluta 1 eterna.
La primera aplicada d'aquest priactpi es que un hom
Pol, esser partidari del desarmament universal 1 augmentar
la potencia combativa de les
premies armes, sense contradicció. FÅ pes d'una tasi a l'altra
Is simplement el pu de l'ideal
a la realitat. Naturalment, el
govern de he. Macdonald ha
après ben aviat la Higa. Resultat: augment d'aeroplans, renovada de vaiselle de guerra,
maniobran manis a la NledlterHuila. Tot alzó Mantenint en
principi al 80U pacifisme. Ouarat,
a leaditud del Govern en la
qüestió de la base naval de
Singapoore, és una mssura
oontrapes temporal i no definatva. A mes es una carta politice . important que el Govern
es guarda per a quan es parli
a la Societat de Naolons, o a
algun altre lloo, de la Ilniliacid
delr armamento. teuir Pautadtat de parlar de lea prOples limitares espontànies.
La segona aplieació es fa als
problemes naelonallstes. Macdonald As nacionalista. Creu
que ds possible que vingui un
temps on construccions coas
l'Impon anglas siguin superflues i les pelan naclons contingudes en ell puguin actuar
independentment. Macdonard
ereu que ala órgans que produeixen les valora positives i
eternas de la hi g tória, les vadora culturals, eón leo naelona.
Per?) mentrestant creu que
l'Imperi Ingles ha d'existir; elt
es l'instrument del qual es valen
una serie de petdtes nadons
per defensar-se El cínic dirà
que el mal es que el Govern
anglüs no trobar a mal nl moment que l'Imperi pugul dissoldre's. Potser el cinto tindra
red. Els mote dels
s'han de posar entre parentesi.
Però en politice cali tenir el
sentiment dels matisos. I és
elemental que un poiltic que
faei aquesta declarada, no procedirti segurament amb la censes/llénala que desitjaria el nacionalista sotmet, perb es imponible que la seva actuada
no sFgui un pensament diferent
de la del que crea i diu que la
nacionantat es una cosa inútil
e perjudicial. r no diguem res
del ,que la alega, pergue ara
parlen' de política i no d'idiotes.
Del principi de la relativitat
de la política se'n treuen una
serie de ssaseqüencies extraordinariament practiques, tant
practiques com ho ha estat serapre la . podltica angina. Per
exemple, ten treu la Censorpinncia quo un Esaat no pot
aspirar a una seguretat absoluta i eterna sind relativa i temporal. Per tant, a Anglaterra
Ii convd una Alemanya torta
per evitar el peral francas, encara que una Alemanya Corta
sigui el dia de denla un perill
per a Anglaterra. Per alzó quan
un hom llegelx els diaris trencasos que parlen de la politice
triconuoientment suicida d'Anglaterra, hom no pot menys de
somriure. Puma ea comporta
en 1924 segons els pares de
1914 1 de 1050. Anglaterra, en
canvi, aegone als perilla de
1924. L'endemit de l'armistici
Lloyd George je era germinófil. Aquest va • han el primer

putingue la pollitos Inglesa va
guatiear • M franeeea.
L'aplicaold sistemitira de la
politice tradicional empirica I
oportunista eme inhuma ha
dosel a Mi'. hisodonaed un gran
prestigi. El »aun« de 148 aleo•abone . parelat• s•MiestmInstes

ha estat poc comentat. Cal que
se sapiga que mentre din vots
dels dos candidato conservadora reunits pan estat un 315
per cent superiors al vot con-

Corradini
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L'ESTAT 1 LA MANCOMUN1TAT,

UNA.

COMPARACIÚ INTERESSANT
EN LLURS FINANCES

El nostre antio president, senyor Puig 1 Cadafalett, ha publicat srecentment a "La Veu de
Catalunya" una rectificada cons
tundent a la Memòria del (Sonseil permanent de l'actual Mancomunitat, reliativa a la gestió
de les seves finances I de la
seva situació present.
Res no tenint que die de les
dades amb les quals el senyor
Puig i Oadafaleh argumenta.
Ens sernbten no solament correctes, Bina a l'ensems irrefutables les conctusions que en
treu. La situada sentid es la
que reflectelzen les xifres donades peil senyor Puig i Cadaralch.
Per tant, no hm de glossar
pas nosaltres des d'aquestes
columnas un text prou dar per
si meted.
Pera el eenyor Puig i Cadafaloh diu, a manera dines,
aquesta veritat:
"Si de la quantitat pendent
de cobrament se'n dedueix l'impon del trimestre de l'any corrent.... es veurà que la diferencia degluta a la tolerancia es
una quantitat mínima que representa un tant inferior a la
que deba de cobrar l'Estat amb
tot t els seus mitjans coereltlus."
•
Dones be, nosaltres volem
eenzillament provar que allò
que ha dit el senyor Puig 1 Cadafaleh da totalment cert amb
rehuid als pressupostos
l'Estat rspnnyol.
Potser aguaste mena de comparada de tipos de gestió firtaneiera de l'Estat esp-anyol i
de la Mancomunitat de Catalunya, lingui Lambe el seu Interés d'actualltat,..
Ara anem gra,
El fet de les resultes per iotatensos o desposes 4s propi de
tetes les economles que se subjacten a un vagina du'exerciei".
La perfeed/A tamice critna gestió firraneiera Pedir en reduir les
resultes al mtnimum possible
am.b l'objeete.de liquidar el mitz1Marn que es pugell tiras drets
1 obligacions dins de cada enr-

servador d'abans, malgrat la
fortissima personalitat de \Vinetor Churchill, el vot laborista
en una eireurnsoripcid absolutament conservadora ha estat
gairebé tres vegades mes gran.
Alzó és profunadment simptomatic, car tothom cap l'alta importancia que tenen tes eleccMns parcial, angleses. No
costa gaire de preveure que si
es fessin unes novas elenions
ara, ele resultats a favor dee
laborisme foren sensadonals.
El Govern, dones, te una serie de punta torta. Les oposidono es miraran molt a tombar-lo perque la calguda injusta del govern laborista, avui,
fóra la reaparició amb majorra
parlamentaria del govern laborista dem.
Pecó, bi lis dos penas: L'un
Ce l'actitud futura dele avalotats diputats del Clyde que potser no toleraran rnassa temps
un govern moderat i prudent.
L'altre san les vagues. El govern laborista s'ha trobat en
aquests darrers mesos amb un
augment del cost de la vida,
no per causes locals, sinó per
causes universals. Naturalment
aquest augment del con de la
vida ha començat a produir segura. . De primer, eis maquinistés; després, els (lockert; ara,
ele conductors dels autömnibus; dintre de peo, potser els
mindree. La vaga d'autbmnibus ha mostrat fin a quin
punt es delicada la posició del
govtern laborista davant d'aquests oonflictes. En un moment dond bi ha hagut el perill que tambe els metropolitano ei declaressin en vaga per olo).
Com e'aplieet aquest prinelp1
simpatía. Atad naturalment,
significava que el Gavera ha- en la golitld de les Manees do
isla de prendre mesures extra- 11"Estat espartycle (lancen com
exemple, el nressupost liquiordinaries per asaegurer el
transport del pahlic, evitant la dat de 1910-20, be a dir, abano
paralització total d'una ciutat deis trazhaltsras al Menor.
Le remitida de lee contrlde set milions. Si aquestes mesures no baguessla astat pie- hurions territorial, urbane i Industrial
es tela aleshores,
nament efectivas, tota da premsa que es fonamentalment hos- en l'eolunlititt, en frente proper empresa,, privados.
til al govern laborista, hesitas t'Enojes
procediment que no tenlm nodesenoadenat lee tres del pa- tícia que s'apliqui entino mis
/Me contra d'el). Si, al contra- d'Eti ropa.
ri, les mesures preses haguesEl "cargo" que es va fer ala
sin satisfet totalment la "premarrendataris, pujava 1838 miso, els obrers haurien cregut lions de pessetes, els ingreseos,
que el Govern es posava al cos- 159'5: la diferencia, 24'3. Les
tat dels seus contraria. Per re- (sementados xifres representen
sistir la sopesada agressió hau- ting proporeld del 86'77 per 100
ria vingut d'extensió de la vaga rringressos i de 13'22 per 100
amb nova intervenció del °o- de retened, per a l'any vinent.
sera i potser nova resposta deis
No va ésser millor la recapsindicats i aixt fin, al deserte- luid en les setze provfneles on
dit del Govern davant del pa- funciona el servei de recaptablie o davant deis obrers. EI doro de la Hisenda, per tal com
mes probable davant de tots Pi "cargo" fou de 955 milions
dos. Per fortuna aquest curs de pessetes, el: Mareemos de
At'2 i la diferencia de 14'3.
o'ha evitat solucionant-se la
vaga. Es de desitjar que el go- Això representa el 86 per 100
vern laborista tingui el mataix d'ingressos i el 14 per 100 de
encert en tots els greus pro- ròssecs.
Aixt, donen, dato del procedi_
blemes que te encara al davant.
Aleshores Anglaterra haurä ment voluntari de reraptacid
es cobreren 242,06 mt!tenida
completat la Ilisó de coses que
esta donant al man. La Il1d1 lions per 100 del "cargo".
Dialtra banda. la recaptaeid
es que un govern democràtic
que ess la que es deu
i d'esquerra pot donar una ad- accidental,
ministrada tan vigorosa i una a les altes provincies en el ceno
politice tant com potent, co- tributari, dona aquest resultat;
39'3 milions; ingresherent i sanitosa com la millor s"cargo",
o:. 31'4: diterbneis, 70.
dictadura, n'in els perills que
Finalment,
la reettptaiti6 execomporta l'originäria manca de cutiva presenta el següent
respecte d'aquesta als drets dele
Veramont. suggeetio: "carciutadans.
go", 131'0 milions; ingresaos,
A quin pala tocara completar 25'1; diferencia, 105'9.
la Ilieó demostrant que una
No prendrem mes que une
dictadura pot donar una admi- botella de mostra. En la reeapnistrada tan absurda amb una bebí executiva hl ha previapolítica tan incompetent, ex- eles, Saragossa, per estimule, en
travagant i estéril com el pit- la qual el "cargo" fou de 177
Jor deis armenio demagógica? millons de pessetes i els inProblemal...
drressos no pasearen de a 1 . " A
Joan Orexelit Màlaga els conceptes respectius
foren de 15'3 1 de 1.7. "Et slo
de coeteris".
, Alzó explica el fet que, en
any. rumie es va reIt EUROPA l'esmentat
LA
clutar el 50'N9 per 100 dels
documenta cobratorla en alprovincias castellanes.
31 Mover Maodonald hä eatat guned
mona no pasearen del 70 al 79
dereotat newamen4 • la Camlwa per 100, i AnIcament a la prodele *mune. no atonta, PM, vincia de Glrona arribà al 96'40
malorat aquella nava sotraga- per 100.
Naturairnent; mema gestid
da, que estigul diep emat u dinelfinanciera no pot menys de
tir.
(resonar en las llquIdacions de
vaga fereivihris a Aloma. pressupostos
en forma de quia-
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ara amansa ir» tore. gas..'

.

titile enormes de drets pest-

denti

toaramat¡ . Neava

aquellas quantitats expressades.
en militan:
668
703.
704
85'6
67'4
66'5
1917.—
...
85'9
679
1919-20. ...
952
1920 - 21. ..... .
1241
Una pan d'aquestes resurte',
cArtament, es cobren els anya
tegüenta, com drets a realitzar
a favor de la Hisenda. Per?) el
Judici que mereiz la gestió d'a-'
questa depèn, paecisament,
La mesura de tal realitsació dels
organismes recaptadors de
tat.
Dones, be; examinant la ate-e
mória del Tribunal de Comp.
tes del Regne, corresponent e
l'any 1910-20, trobem en In
secció "Activo", "Valores presupuestos", una partida que
diu, literalment:
"Dereohos de la Hacienda
pendientes de cobro por resultas de ejercicios cerrados desde
1850 en adelante... 1.102.619.206
pesetas."
Qué vol dir això! Oh! molt
senaill; que duran? setenta anys
s'han anal acumulant ele rhsseas tringrensns nr efectuats
fine aariber a t'armar una mun_
tan v
, a de credits... presenta de
mes d'un miles de milions da
pessetes.
Ara, davant d'aquesta munterma ele eper nurllat. vegi's
quan plonPres s.in les letbiaa

reme dele preeausiestne niP
Mane0ITIMIStat PI/ io xifres glIA
rl(ma el senyor Puig i Cadaf alet.
Per aixh flegint. l'informe dol

Crimen permanent sobro In gesLid de len finances do la Meacernunitat de Catalunya. se'ne
ha atada aralf. 11 proverbi t:
"Oleum
J. Mari Rodba

Pone diputal de la
Mani, oniun itat
— — 4
15 d!!• n 44. 4
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Entre Guillem 11
Loubet
L'ex-president francès Loubet ha
contat a un redactor de V" Excelsior"
com en 'una conversa amb fambaisador d'Aktnanya, princep Radolin,
Lonbet cebe de fambaexador una cOMuiliCació un pos ressentida amb la
Qual es feia intèrpret del malhumor
de Guillen' lt de no rebre noticies
agradables de Franca.
"Creieu, potser, exceliencia—digué
Loubet—que jo tivitaria de saludar el
rostre Emperador si m'escaigués de
trobar-lo? No. Estic a punt de marcar
cap a Itälia. Si l'esquadra francesa
trabes a la mar el yacht del vostre
sobirà, encara que jo soc mes voll,
neré el primer a Sortir a bord del sea
leo vaixell."
Poc després Loubet arribava a Roma, ea fou rebut oficialment pels reis
italians.
Mentrestant Guillem ii, informar
de 1,s ,ntenciona de Loubet pel mateix
ambaixador, fria demanar al Consell
de ministres Italia de poder assistir, al
costas del rei d'Italia, a la recepcid

tete a honor del cap de l'Estar transes. Però Guineas It viatjava alesbares d'incògnit, i hom Ii feu comprendre tao les sena pretensionserea
insostenibles. L'Emperador te'rt' reas
aenti vivament. Quan gibé que Loubet
havia d'Usar rebut també a Nipala,
mentes ell basa estas albur nomás a

Ion, ten d'aguase profundament i
decid de partir. De tornada a Menos» pronuncia el discurs limes de
Carbonaba 'obre *PitIvores mema".
Alai va fallar la iniciativa d'un ame .
onda de Franca envera l'E/aparados
alemag% nereel 4% . auteiti.d.
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¡ Santa Guilda, verges.

NOTA NECROLOG I CA
ENTERRAMENTS PER A
AVUI MATI

Montevide0
Xlle

Buenos Ab*.
N'alpaca»

Rizard Valas i Martínez, de 17
anys, Rosselló, 220, quart, al cementiri Non. A dos quarts de quatre.
Epifani de Fortuny de Carpi, de
86 anys, al cementiri Vell. A dos
quarts de guatee.
Joscp Vinyala i Matarrodona, de
anys, Ramon i Cajal, 99, segon,
al cementiri Vell. A les guatee.
Dionfs Alcen i Canosa, de 6o anys,
San: Salvador, 86, primer, al comen tiri de Les Corts. A les tres.
Merca ' Salvador 1 Castellà, de 18
meses, passatge de Romä, to6, tercer, al cementiri de Sant Gervasi. A
les dues.
Nazari Pardenilla i Aro, de 65 anys,
Casp, 99, primer, al cementiri Vell.
A les tres.
Isabel Bertran i Carda, de 22 /ilesos, Litina, 6, tercer, al cementiri de
Les Corts. A dos quarts de quatre'
Elvira Fontanillase i Saurell, de 52
any, Valencia, 572, primer, al cementiri de Sant Gervasi. A les dnes.
francesa Giménez i Giménez, de 72 anys, Pujades, 129, primer, al cementiri lliure de Sant Andreu. A
les tres.
María Doz i Castro, de 6o anys,
Pere IV, 188, primer, al cementiri
de Sant Andreu. A les quatre.
Maria Alas, i Gabriel, de 2 anys,
Sardenya, 63, al cementiri Nou. A
les tres.
Leonor Costa i Mas, de 55 anys,
Mallorca, 548, al cementiri de Sant
Andreu. A les onze.
Maria Rodrigo Mairata, de 25 anys,
Plaça Letamendi, 24, tercer, al cementiri Neu. A les nov.
Lluisa Guantee Base& de 6o anys,
Balboa, 1, 'letra A., al cementiri
Nou. A les onze.
Imane Granell Gramont, de 76
anys, Portal de Santa Madrona, /8,
al cementirr Nou. A les deu.
Joana Romero Navarrete, de 56
anys, Ponent, 62, al cementiri Nou.
A les suit.
Josepa Balanza Hito, de to mesos,
01m, ir3, primer, al cementiri Nou.
A les vnit.
Jaume Garcia Dorado, de 20
anys, Hospital Militar, al cementiri Nou. A les deu.
Maria Balsa Mascar& de 63 anys,
Horno, 4, al cementiri de Satis. A
les deu.
Francisca Ruer Grau, de 46 anys,
Eanatori Maritim (carrer Vinaroe),
al . ceMentiri Nou. A les vuit.•
Josep LYtarell LIbach, de 8o anys,
Balotada de Rivero, 3, al cementiri
d'Horta. A dos quarts de deu.
Dolors Armengol, de 29 anys,
Hospital de Sant Pau, al cementiri
Nou. A les vuit.
Bonilaci Cuellar, de 55 anys, Hospital de la Santa Crey,.al cementiri
Nvu. A les deu.
Gaspar Gimferrer, de 19 anys,
Hospital de la Santa Creu, al cemenfiri Nou. A les deu.

pellé Aureli Ames Martínez, de dismit anys, que viu al carrer de Sardet”...-a, barraca 17, causant-li traumatisme visceral i hemorràgia interna,
de pronóstic greu.

núm. 2 del correr de la Pau de l'Ensenyança, i encara els trobaren 950
pessetes en bitl/ets a dintre les mitges, i 37 . 50 en plata. Els timadors i
tls diners ocupats foren posats a dinposició del jutge.
PRIMERES COMUNIONS
ItECORDATOR1S PRESENTS

L.L.I3RERIA 3UBIRANA
PortaferrIssa, 14

11811111SEZ 1 FE1115
CAMISERS

110315, 36-38

TelCon 5027 A.

Camisas a mida
Rebudes les novetats per a
la present temporada
Al carrer Carrara, cl carretea 2002
atropellé el noi de quatre anys Carrnel Andreu Vinyes; fractura de la
canya verda de la tibia eaquerra, de
pronòstic reservat.
•
L'autornebil número 3625 B, al
carrer de Muntaner, atropellé Antònia Sancho Escrilinel, de cinquanta
set anys, que viy al carrer de Ribera, 8, tercer, produint-li fractura del
peu esquerre, de pronòstic reservat.

-

TOS
V.7„°;s7,7:2ern
entirlile
@amen% mal, l'Elle& *menea CLIMENT.
A la placa de Catalunya l'automeibil 7930 B atropellé el noi de
quince anys Lluís Delpuy Tolosano,
causant-li un voluminós hematoma a
la regid frontal i masegament general, de pronòstic tr101t reservat.
Al carrer de Viladomat un tramvia
atropellé a Ferran Solé i ii causé
diverses contusions i fractura de la
penúltima costella dreta.

AVIS

IMPORTANT
De l'1 al 15 del corrent podreu comprar, a preus
joco d'olles, pots, casseroles, cassons, etc., en alumini
Eztra. Lloraras Gns., Rambla de
les Flors, 30.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE

Han v:sítat el senyor Alvarez de
la Campa els regidors senyors Zamora, Bancells, Bruguera, del Rio
de/ Val, Camps i de Pagés; el gentilhome senyor Vidal li Ribes i
vice-president de la Companyia del
Metropolitä, senyor Eigneres, i N'Antoni Secases Pagés.

RAMBLA? BOULEVARD?

Eis mestres pertanyents a l'Associació Barcelonina de Mestres oficials que encara no hagin pres part
al plebiscit Rambles-Boulevard obert
pel seu Consell Directiu i vulguin
fer-ho, temen de temps fins diumen• ye vinent, i alían de dirigir al demiTARDA cili del .enyor secretari de l'entitat,
Jaime Prince Negué., de 80 carrer de Balboa, Iletra F., princi"sur, Bretón de les Herreros, 18, pal.
al cementiri Neu. A les tren.
RESTAURANT ROYAL
Joan Sinchez Ruiz, de 48 anys,
1.16 de Te
Eacorxador, 8, al cementiri Non. A
cada
dia te danta« de 4 de.
les dues.

quarts de 8. I datar a l'amerlcana, de 9 a lt.

Salvador Abril Quintana, de So
anys, Roger de Flor, 82,1. al rementiri Nou. A dos quarts de quatre.
CAIGUDA
gazian Angel« Boach, de as anys,
A la Fonda de Marsella, del carFerran, 4, al cementiri Non. A dos
rer de l'Are de Sant Ramon, Miguel
queda de quatre.
Pujol Resol caigué des d'un primer
FUNERALS
ph, causant-se eontusi6 al cap i comEa kan Bulla 1 Tonsila. Morí el meció cerebral.
•
dbi 3 del corrent. Avui, a doe Vierte
DETENCIO D'UNS TIMADORS
Ettime,** Sant Pere de lea ?nenes.
Dintre d'un bar del correr de BarIthepel VIlaplana 1 Ferrer. Medel corrent. Avui, • dop baré, Joan Fumé Bernadu i ~eta
Vas
Togeres van "tiznar" mil pes
aronae, • la Coecepei6.
Antes a lose() Palma Carda. El ader
IPilimmee Afama i Adaa
ao de sisare Aud, a dos loses Manzano va veare ele 'timadora al carea de Perra% toca el Mue
Mari tar AMAS 1 ebipareimieien eis ver414
4iet ,
f4.4 leen sit
adidib 10144•, ..;
Ana

Sute»

Pretil . •
Greda.
Soriafrrei

DAD

Anda
Vitae
Praga

041355
250 0

23e
58425

•

Alemanya

Argentina

ATROPELLS NOMBROSOS
UN NOI GREU 1
Al carrer de Mallorca, entre Ni.
polo i Roger de Flor, un carro atro-

14136
8455
211
C3959
7628
1715

CARVI DE MOR

73'45

11@eAtlea er Affma.
530
e Mg*:
" ansed.
7518
Me,
1705

298.50

¡laurel
P «are

HORT A L'ASIL
A l'Asil al Parc ha mort l'asilat
Jesep Ortega Ferrando, de vint-i-vuit
anys, fill de Múrcia.
• UN LLADREGOT
Francesa Casanovas Eornell ha
estat agafat davant del cinema Kursaal, mentre robava la funda d'un autornóbiL

L'ATE,NEU OBRER DEL DISTRICTE II
La Secció P. E. de l'Ateneu Obrer
del dictricte II, Mercaders, 38 i
diuinenge vinent, cha 13, farà una
visita cultural al Muses de Santa
Agati, Arxiu de la Corona ¿'Ana a6.
Lloc de reunió, a dos guano d'onze, davant de la porta principal de
la Seu.

PANADES i CARBO
CARIBE, 18
Nou i esplandid assortit en
adornaments per a vestits

Fayani Cata)ä

lanas, 615.
Telèfon 1881 A.

La casa més assortida en eb-

jectes per a preeents. Especialitat en Vaixelles i Cristalleries.
Avui, dimecres, a les set, al Centre Excursionista de Catalunya el
senyor (acodes i Gramatxes donaré
una conferencia ¡Ilustrada ' arnb pro¡mecimos, en la qual tractarä dels vasos pintats del període arcaic de
Grecia, especialment dels anomenats
corintis, i de la cerämica erAtenea,
dels segles VI abans de ,Iesuerist.

SETMANES SANTES
LUBRERIA SUBIRANA.-Nortatarrleaa, 14

ELS DECORADORS EN Gl..71K
• La Delegaci6 Regía del Ministeri
del Treball, Comerç i Indústria ha
publicat un edicto eenvocant els pa-

trona i obren decoradors en guix, tant
medite co m no, a la reuni6 que se
celebrart en aquesta Delegació
gia (Puseig de Gracia, ig bis, xalet), el proper dia zs del corrent, a
dos „quanta de deu, en la qual batan
d'acordar-se sobro la necusitat 'da
constituir el comité pautan i circumatanda , del has, lumbre de vocals
que horas de toresardo. .1 ticaltate
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L'Acadèmia i Laboratori de Clancies Mediques de Catalunya celebraré sessió cientilica avui, dimecres,
i9, a les deu de la e0, en la erial
els doctors Gil Vernet i Gallart Mones parlaran "Sobre la prioritat
la descripció del gangli mesenteric
inferior en lhome (anib presentació
de preparació anatórnica)'. El doctor Callan Moisés, "Contribució a
l'estudi del cranc del rincrea2.".
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VERITAELE CleASn
(electos usata de totes ola,.
les. Pf» tia, T'Itera, num. 1.1
FIRA DF. MOSTP.ES
La Junta Directiva de la Fira de
Mostres es va reunir ahir a la tarda,
a la sala de conferencies de l'Ajuntament, per prendre acords referents
a la preeríma (ira, que s'inauguraré
el dia 31 de maig. Assist•ren a l'esmentada reunió representants de la
Cambra del Coraere i Carnhra de la
Indústria, Fornent, Elisa de Defensa Industrial i Comercial, Carnbra
Mercantil i Cambra de Eirants.
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CASETA BARCELONINA
Sants d'aval: Demetri, Hilari i corn.panys, màrtirs; Santa Maria Clec-
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taTICID OF t . Sonso
18 de Ida/ O di ferina; I de challa; 2 d'oral.
ectO 15, 5. a,
3 de blal: a de
f

iO gener a l:

Mercat.-E1 d'nhir fou bastan( animal, veient-se molt concorregut de compradors forans.'..
12loresc.- Aquest gra tènele:a a refermar els seus preus.
Daspulles.-Abunden les olerles a preus bon xic crescuts. Elsc ompradors s'inleressen nrineinalinent per les classes bo .
nes, reas eón 3 i
i lambe el segi, Mane fullejat.
Garrofes.-Les ofertes d'aquest genere escassejen, i els prono sön
-^,
disposat en el Reial decret de 5 cl'oc(Cm-e de 1922.
Eje acords que en la dita 255e•Mhea es prenguin seran les bases ene
batirá d'emmellar-se en el successiu
rae:nació 'del cern•ta, i donada la sera iinportäncia, aquesta Delegació Reg'a recomana la mis exacta i puntual
assistència.

Casa Guitart
SASTRERIA

3, Portal de l'Angel, 3
Rebudes les darreres novetate per a la present temporada en generes nacional, i e,trzingers.
1)m1 10 al 20 del corren!, exposici ó a les escaparates dels
derrers models.
LA INAUGURACIO DEL
TURO PARC
Diwnenge vinent, dia 23 del corrent, tindeä Une la inauguració de
la temporada del Turó Pare.
L'empresa ha installat nembroses
atracciens neves, que han de cridar
molt l'atenció. El pare, cuidat magnificament, quan en arribar la primavera efereix mis atractius i belleles obre altra vetada lea seres por-

re lliure. Avui el Turó poi orgullosament qualificar-se com un dels
priniers pares ¿'a traccions del 111611.

Secció d'Enginyeria del Centre Excursionista de Catalunya fa
avinent que la visita a la fábrica dels
senyors Cueurny Germans,
Montmeló, que estava anunciada per
a divendres, 11 del corrent, s'efectuaré a la inateixa hora el dijous,
dia to.
E3 recorda al match' temps als
que desitgin prendre part a l'excursió a Valencia i Sagunt per visitar
les inatatlacions de la Societat d'Aigües i de la "Compañia Siderúrgica
del Mediterraneo" que la inscripció
fineix divendres, dia si.
MULTES
L'A lcaldia ha imposat una multa
de cinquanta pessetes a Joaqulna
Valls, coneessionäria del lloc 8e6 del
Mercat de Sant Josep; una altra de
lo pessetes a Consol Sala, venedora
ambulant al mateix Mercat•per manca de pes, i una altra de 25 pessetes
a Antònia Ventura, concessionària del
lloc 354 del Mercat de Santa Caterina, per vende a mis preu de l'autoritzat.

tes al públic.
Com Una gran ganga, es ve
Han estat installades les Congodes atracciont: WIttching-wavea, les nen vaixelles per a 6 coberts,
Huzttanyea ruso, la Casa encan- de bona pisa, decorades, a l'Intada i aldea, restaurades i pintades lim preu de pessetes 85. Prepu tal d'aconaeguir el magnific es- gunteu a an? Ja us Im podeu
pute que ofergeen, i lea de batal- imaginar el no sou foraster: a
lad« de non, sesurameta q ue fue* les Vaixelleriee Mide INglada,
tdr-unretne'zIs ere han d'étarr-pf
Mídala . del Aca:.re.ben opmbnis 5 /1,91.2114,5:144.,hors , S, i Ron-.
pábilo
aficionat a l'espeetade a l'ai- ¿
s'ambo, et ala4 • frieonl 'aadn
a
de
4ggt Antaal, 5.

Anuncis (»mis

númelo I 4 de les Obligacions

FOMENT D'OBRES 1 CONSTRUCCIONS

5 per 100 segona Sane A, i
numero 10 de les Obligacions
11 per 100 tercera Serie A., es
participa -a linos lenedors que,
a partir de la dala esmentada.

Societat Anbnima

-quedara obert el pagament dels

Es liar:icipa als senyors accionistes d'aquesta Soeietal,
que del tlia 14 al 23 del eorrent, tots des inClosos, i en endavant els dijous de cada setmana no festins, de deu a doten, a la Caivn d'aqueola Societat, Monda de la UniVersilal, 4,

exproSSnls eupons, tols Pis (bes

.eregreemn

principal, i a casa dels hanquers senyors Fills de F. Mas
Sarda (Rambla del Mig, 1;. i
Soler i Torra Gerznans (Rambla deis Estudio, 13 tots els
dies feiners es procedirà a/ pagament, contra el 00156 número
41, del iiissee de Nint-i-cinc
pesseles per Accid, lliiires
postos quo amb les Nint-i-einc
lliurades a comple, lliures lambe, fat dividend del den per
cent acordat repartir en la
junta general celebrada en el
dia de la data.
Barcelona, 4 d'abril de 1024.
-El secretad, Tomas hiera i
Sana.
SOCIETAT GERERAL.
D , ADrituDe DE BARCELONA
Obligacions 4 per 100, Serie
A. 5 per 100, segona Shle A i
5 per 100, tercera Serie A.
Vencent
dele corretee
.0 ; 4
o Mil/10ra 28 elt:;•• le«
Obligeetons 4 per 109 Berie A,

feiners, a les oficines de la

Soci ptat Anònima Arnüs-Gari,
Passeig de Gracia, 9. d'aquesla
eiutat.
Barcelona. 8 d'abril de 1524.
- Per /a Societat General d'Aigiies de Barcelona, el director, ti

E. Raison,

t'

bilis
Daurals
Gran Expiaste/a
I thlie deSpä
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Dimecree, D d'abril da till4

PUBLICITAT

. INFORMACIO
•

p ocedent, el reeura d'alçada loteepe aat per la nereacia di "Aguas Potables, S. A." la qual preteni% eludir el compliment de subministrar
gratuitament i a perpetuitat l'ajuma
per a tots els incendia que ocorrin
a la nostra ciutat, tal com prevé el
contracte signat pel dilu ya En Pare Coll Rigan, prime conassionari
d'aquella empresa.
— Durare el passat mare el ntoviment de pohlacié tau. Defuncisins,
26; naixernents, 7: matrimonia, 6.
— A recorxador municipal (aren
sacrificats durant el dit mes 779 icais
i cabrits, 42 vedelles i 93 poros, amb
un total de 21,237 quilos.
L'Ah:mame:a recaptä per arbitris 20,081'08 pessetes.
— Denla la companyia Cervera
Fremont donara una representacié
de la siamesa obra de N'Angel Guimerä “Mossen Janot".
— Avui ha (anar a Palafrugell
a jugar contra l'equip d'aquest nom
FAtencit Esportiu.
El dit encontre és esperat amb
interès.
— El scttnanari local "L'Avi
Muté" dedica el número de la present setmana al vigessim universani deja collocació de la primera pedra del port, publicant veles fotografies d'unten acte.

REUS
Estadístiques :-: El ~pa :4 Alerte

noticies
Segons detalls d'estadlatica de
rescorrador municipal, durant el
passat mes de marc s'han aacrifleat
1387 caps de bestiar, donant un total de 55,109 quilos de cara, corresponent un consum de 6o grama per
habitant de ala chitar.
— Ccmplint ordres de J'alcalde,
la guardia urbana ha fet durant el
passat mes de mars 397 comprovacions de pes de diferents articles
havent procedit a impos diverses multes per defraudació
practicat dien el pes. També Ovan
i.ersos análisis de llet, multant a dia ersos venedors, per haver-la adulterada.
— En la darrera sessió del 11unnicament s'aprovaren lacte de l'anterior i els compres.
Encara no es coneixen els notes
dels nous regidora de trinca, però
hom sap que els antics dintstics,
conservadors i lliberals que formano
'
ven en l'Ajuntam ent destituit,
tenen proa cantes per pescar l'Alaidia i regidoties; a robjecte esmentat s'han entrevistar amb el líder
de la U. M. N. distimes vegades, pe:sis, per ara, encara els rumors ro
tettectxcn al que ells propagaven,
ainó molt al contrari .
Tct el que ocorre, dilluns s'acial-ira al formar non Ajuntament.
— Degut a la baixa temperatura que s'experimenta, els arbres
fruiters, tot just brostats, han estat ruclt castigats, tement-se la pèrdua de bona part de collita.
— Un noi de jretze anys, anonp nat Delfi Salamó, al correr de
Sant Libeni tingué l'acudit de tirar
en misto entes dies d'un bidé de
czrbur, produint-se una formidable
explosió, resultad t ferit de gravetat
el dit noi, a conseqüència d'atrapar-li la cara trocos de la llanxa
metálica. Fou assistit pe! doctor
Reig.
— Avui serà clausurada l'exposició de pintures de l'artista N'Antoni Farre, havent lnstituit un
roe èx:t pe: a l'expositor.
— El poeta Josep M. Frotis i Vila edita la seva coya obra, que titula "La llena dins el llac".

VICH
Noticies politiquee :-: El tennx
Alees novas
No cal que ponderem l'efecte cansat a Vich per la destitució dels funcionaris municipals; com que tothom reconeix llar honorabilitat i aptitud per al cärref, ningú dubta que
seran reposats i que s'exigirà responsabil:zat als autors dc la ilegal
clestaucié.
Per ara sols s'ha proveit la placa de secretari, nomenant-se, interinament, el jove Ignasi Subirachs;
per demostrar l'orientació de l'Ajuntament sols direm que el dit senyor no te 25 anys i da fill de ludvocal del seu nom que te plets pen•
dents i recursos administratius deduits a nom d'algun senyor contra
l'Ajuntament de Vich. Aixei evidencia la gran cura que ha presidit el
nomenament. Actua de caixer el
,
del stnyor Arimany, regidor

SANT FELIU DE GUIXOLS
Noticies d'actualitat
Han rcnunciat el cárrec els regidors nomenats diumenge passat. Josep Vilaret Xatart i josep Viilä
Mas.
- ita cstat desestima;, per MI-

El dia de l'arqueig es trcbaren
a la caixa 219.000 pessetes: malgrat els inaudita esforços d'algunes bones animes, no sla pqgut fors
mutar cap arree administratiu
contra els cessants.

- Sembla que no s'its autoritzat el funcionament del nou Cercle
Recreatiu Vigatä, que tot¡ust acabava de néixer.
— L'Orfed VigatA del Comervatori ha traslladat el feLl domicili
social a la casa cqüeguda per 'Del
Basó de la Blava", al carrer de la
Ramada.
— Dies enrera donà una conferencia al local del Centre Excursionista "Temple Romä" En Jeroni
attc, 'II e ./•, "4 rimara fortiiicades de Catalunya".
Diumenge, dia 13, es dedicar una
seasié a les repreaentacions dramàtiques de la Paulé. especialment a
la que cada any es fa a Ru pit (Sant
Jan de Fahregas), de la qual ea
donar ä el text, cant i alguna fotogra iia,
— A la Joventut Católica s'han
donar tres confereneies, a cärrec dele
senyora Isa guia Lliteras, Solee i
Llimotia, amb medra assistincia.
— Segueix et periode de pingas,
que han ice revenip les fonti i rima
que de ruana patien de secada; el
Montseny está, tiesas i tamhe les
:erres de Collsacabra caigué una
regular nevada, motivant un canvi
de temperatura.
— Per ara no s'han confirmar els
rumors que corriett sobre la renúncia del senyor l'arcada, diputat provincial „ del cärrec de
director del Latmatori municipal,
que no pot atendre, degut a Factivíss tasca one empres amb
inotiu del primer ,nomenament; es
diu qtte maces a aquesta • ampanya
seran molla lea mi.'...res que la
nostra comarca fruta sviat.
— La Mútua Vigatana de Patrons, societat asseguradora deis
accidenta del treball, ha publicar la
nienuiria anual reglamentaria; d'ella es desprèn que l'any 1923 ha estat de floreixement cxtraordinari per
a aquesta societat, puix ha obtingut
un benefici net de 7,28992 pessetes, havent ingressat 65 60C15 nous.
degut a l'extensió de la seva actuació en tota la comarca, ultra les
agencies de Maulla i Torelló, darrcrament ha crear les de Tona i
Centellea, tenint - ne altres en projccte. Actualment les primas que
Penen són n'oh reduïdes i aixi 110
és estrany Fincrement que Ita Ves
aquesta institució vigatana, que
compta 1 8 anys de vida.
OLOT

Noticies diverses
Han estat designats per portar
els penons de la proccssó de diu-

ATALU

a

manga de Rams el batlle i el nen
Fermi Hostench Basil.
— Als regidors ernpresonats el
mes de desembre el. ha estat notificat el sobreaselment de la causa.
Prop d'Argelaguer abs
' ere.
Mat el motor d'un auto del servei'
públic, essent les pèrdues de molt
importancia.
— Ha estat nomenat vicari de la
parròquia del vei poble de Sant
Privat de Bas mossen Ramon Eugadell.
— Per al dia 28 est anunciat
un concurs d'avirain d'aquesta comarca, oferint-se premia per valor
dc 7 00 pessetes. Tinda Iloc a la pta.
Ca Cia rá , de la nostra ciutat.
Diumenge IP llagué un partit
amistós entre el almilla F. C. i 10lot F. C.. guanyant aquests, per dos
gola a un.
— El terna segueix completament variable, amb tendénci4 a pluja,

celebrar-ea, holn diu per no haver
fet cap l'àrbitre.
L'equip infantil del Valls Esportiu celebra un ‘partit al camp del
passeig de l'Estiteió contra eh primer-segon de Picamoixons. Els petits equipiers locals aconseguiren
tromfar, per 3 gols a 1. Sort tingueres cls forasters del seu excelient
porter, car e) domini de l'infantil,
sobre reif a la segona pan, fou absolut.
FI primer-reserva .:inä a Alcover
per tal d'inaugurar un bunte camp
d'esports. LlaitO emi g ra el primer
de la localiiat, reioreat amb bona
elements de Reas
Guanyà :I 'valla, per 3 .a r gola.
El gol dels forastera tambe BentrA
•
un jugador local.

merciants, però, en «tedia r - bu a ctualment. s'ha trobat amb la desagra

dable sorpresa que lee poblaeions
con* Tirrega, Lleyda i d'altres no
han posat a un une excesain retirrec aoven la contribució industrial
com és aquí d'un 32 per roo, sitió
que el mis ho fan en un 120 ts per
roo. A mis a ni«, cal observar

que el repartiMent actual (vulgarment dit con:un) ve fet d'acord
amb co que es paga per contribecié, «wat, dones, el tomen i indústria afectats per un gravamen que
esta molt Lluny d'ésser just i equitatiu. A la revirtió d'aquest 32 per zoo
excessiu vol anar el comerç i indústria per mitjäde l'actuació pública,
en fascicles i ilt
ra propaganda. Veritablement, cal demanar aquesta rebaixa noble, que no es pot ter es- pene, Afegeixi's a antb la gran tel.
LLEYDA
si en que el país viu i hom ha
Noticies divanes
de reconeixer la raó cliaquesta guaiHa estat autoritzada l'execuci6 na, que sembla portará bona acodeis pressupostos municipals de Inda.
Granadella, Golnies, Espot, ParróSABADELL
— A la fi veurem teatre. En
quia d'Orto, Eliar, Noria i Llesuy.
Lluelles en* porta "Marionettes" el
Prometatge
Amb molta rapidesa avancen dia 9. Mes de dos anys en dejuni
les obres dels cables subterranis que d'escenal
Ha estar cedida la mi d'una de les
nostres troles mes boniques i gen- la Companyia Canadenca efectua
per acabar el mal, erecta que protils, la senyoreta Maria Quer, a En
TARRAGONA
dueix l'actual installació.
Manuel Burull i Bonastre.
Ha quedat ultimat el concert
Noticies diverses
que prepara per aquest mes l'AssoVALLS
ciació de Música. Arnlest cencert
S'ha constituit el nou Ajuntament,
Exit d'una conferencia :-: Sardanas consistia en un recital de man- havent remirar elegit novament alFurbo!
dolina espanyola, a arree de la emi- calde el senyor Antoni Marine, per
vots i uta papereta en blatte.
La conferencia que cl senyor nent artista Natalia Vilaret, la qual
Pes a les sis Tinenciee. d'alcaldia
Francesc Blasi dona fa suit dies a interprteara obres d'Hauyeln, 13eela Biblioteca popular encisi talment thoven, Bach, Grieg, Krelsler, Liad, han estat elegits els senyors Verges,
Escofet, Rogi, Bessa, Oliva i Pons.
a la concurrencia, que fou pregat de Bizet, i d'altres.
El concert tiudrä lloc divendres
— Ha estar nomenat diputar godonar-la abra regada. Accedint al
vinent,
dia
it
de
l'actual,
al
teatre
vernatiu,
per ocupar la vacant que
prer, dissabte vinent, a l'espaiosa
l'inyee:.
La
part
du
piano
anirä
a
deixa
el settyor. Eduard Minguell,
sala del Collegt de Sant Gabriel, tornara a parlar du -La Passió a Obe- e:Urce de la notable pianista senyo- en pnunciar, el senyor Joan Baptisreta Carme Sola.
ta roguet, ex-alcalde de Tortosa.
rammergan".
— Ha ocorregut un accident au— Els proveidors de carn de bou
— La Junta del Sindicat Agrítomobilistic a la carretera de Bell- no mataren ahir, per no haver-I2s
cola elegida darrerament és la següent: president, En Fidel de Mo- Puig a les Borges, a l'encreuament permes augmente els preus de la
venda a la mentida, fundant-se en
ragas; vice-president, En Joan de de la tercera séquia principal del
nadó; tresorer, En Pere Roca; so- Canal d'Urgell, resultant els ocu- qué el bestiar també ha sofert augment en els preus d'origen.
cals: En Maciä Crusells, En Pare pants illesos.
— Ha marxat cap a Valencia l'oPont i En Joan Baptista Vallve; seBALAGUER
ficial mecànic de Telegrafs En
cretari, En Tornas Cada.
— Diumenge passat la cobla "La Un impost municipal que no de just Trancase González Vidal, per tal de
Principal del Camp" doni una audi- Es demana una revisi6 :-: Teatral desenrotliar una conferencia a l'Ateneu Mercantil d'aquella ciutat, la
ció de sardanes al Pati, organitzaA can de la supressió dels con- qual versara sobre la telefonia
da per l'Agrupació Sardanista.
Constituien el programa: "Primera suma s'establi, per pare de l'Ajun- sense ¡lis, tete funcionar l'aparen
brotada", 'Solitud" i " Con tinuitat ". tament, una forma ti'ingresaos la radioteleidnic, tal com ho feu al
— La distingida senyora Na Ma- qual recaigué damunt tots els habi- Club Nautie de la nostra ciutat.
— Ha estar nomenat administraria Moragas, esposa del notara En tanta de la població. Peró aquesta
Francesc Daca, ha Harlem un ro- fórmula tingué tan poca equitat que dor de contribucions de Barcelona
atta a descansar fortament damunt el senyor Dennenee dc Futamaior,
bust nen.
interventor que ha estat Bus ara d'aLa indústria i el comerç balague— El partit de campionat que
havia de jugar a Torredembarra l'e- rías. Alisó horn ho té acceptat des questa delegació d'Hisenda.
La marxa del senyor Fuenmayor
quip local Atletic Vallenc no pugne de fa bastants anys. Un grup de co-

•
sere sentida en ~esta ciutat, -dones

és persona que gandeix entre nos-

altres de grana sitnpaties.

— Per a dissabte vinent esta convocada la Cosnisaió provincial.
— El gerent de l'empresa arrea;

dadora del servei de neteja pública,
el senyor Miguel Gatell, ha ofrenat
una foat de ferro a la Conüssió organitzadora de la Testa de l'Arbre,"
parque sigui coliocada a la platja
de la Rabassada, on se elebrari
enguany la dita testa de l'arbre.
— De tornada d'Alexandria, ha
estar a la nostra ciutat el director
general de la Tabacalera, En Francese Bastos, el qual visitis les obres
de la gran fabrica de tabacs sque.,
s'esti construint aquí, cona tothorn
ja sap.

ESPLUGA DE FRANCOLI
Centre Industrial :-: Fasta de Fazbes :-: Celler Coopetatia_ :-: Una
carretera
El Centre Industrial ha comence
les obres que han de transforma.,'
completament 1;espaiós local comprat ja fa temps.
Hi halla saló d'espectacles, de cale, de billars, etc., i al mateix ediiici també hi haurà instanades la Central Telefónica i l'Agencia del Banc
de Roma.
— Din "El Francolí": "La desta de l'arbre, tan simpática i volguda per tothom, i demanada pel nostre peder:lío, ja sha celebra:t a in
noatra vila, peró aquí no l'hent feta
corn la fan a tot arreu, sinó que
els arbres (Soto) han estat plantats
pels funcionaris de Casa la Vila, sense intervenir-hi per res els nens de
les escoles. Veieu que ho fem be,
nosaltres?"
— Durant el mes de mate hi llagué 8 naixernents, 4 casaments i 4
defuncions.
— Per absincia de NA. Carreras, s'ha encarregat de l'administracié de Cotrcus .En Miquel
Torres.
— El Cene. Cooperatiu ha venut
una tina de vi rosat a 7 3-4 rali grau
•
i dues de bi e, a 8 rals i rnig.
— Unes omissions de Blancafort i Solivella s'entrevistaren amb
l'Ajuntament de la nora vila, per
determinar les gestions a fer, a fi.
que aviat sigui un ter la construcció
de La carretera que ha d'unir la nostra població amb les ducs abans esmentades.
Aquesta carretera té una gran importancia per a leS poblacions de
Blancafort i Scdivella, i' la te tant
o mes gran per a la postra vila,
com a centre comarcal.
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PUNAS
MIQUEL
FABRICANT
(SABADELL)

anys d'edat
1-la mort cristianament a 65, _
(A. C. S.)

Els seus afligits fills

Artur

i

fills polltics Josep Pano i Magdalena Lliteras, nets, germanes,

germans politics, nebots i familia tota 1 la raó social Panyeria
als
,

Anglesa de Barcelona participen

seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua i els supliquen que Ii dediquin un record en llurs oracions.

415-

Per expressa voluntad del finat, no s'avisa l'hora del sepell
Sabadell, 8 d'abril de 1924

Els funerals es comunicaran oportunament
.10.4411444.111.4.14.4.-44

uez.'

stere ssee

11.111IIPB8TACT0NS DEL 015'MAL ./..0i3RADA NOU RE-

GIDOR
metí, en rebre els peMediato» el general Lossada,
confirmà la noticia de la dimisaid Ole regidora governatius
genyOrs Cadiro 1 Riviere.
• Manifestà que malgrat sir&
frotada hl ha tres vacants per
d'abrir, car la del senyor Ferrer
Bittini ha estat'coberta amb el
~nube de Ciutadilla, NI del
enreda de Sentmenat. Digud
que desitjava que per a una
d'aquestes vacants fos nemestat un periodista.
Afirmi que per a aquestes
vacants no dubtava que aviat
es posarla d'acord amb l'alcalde.
En observar-li un repbrter
que esteva una mica refredat,
el general Lossada digné que
era cert, perb que no volia pas
enllitar-se per tal que la seva
analaltia no s'interpretés maliciosament; sobretot — digné—
será que l'alcalde i jo esteni
de perfecte acord.
Manifestà que el senyor Sala bi bula telegrafiat que ahir,
a la tarda, sortia cap a Barce-

../Dimecres, 9 d'abril de 11

Porqué no ene en andaairn
arase cap noticia, el secretee
senyor 'entalló -Garrigd ani
assegurit anib tota mona de garanties i formalment que el senyor Sala havia anal a Madrid
a signar el contracto del préslee del Rano d'Espanya a la
Mancomunitat nova.
.
—Ahir—
, ara- mo m de 1 fiasencia del senyor Sala, no se celebrà Consell.

DIPUTAT CANVIAT

LA SESSIO DE L'AJUNTAMENT
Els nous regidors .prenen possessió

pa, visiblement commogut,

SOROLLOSA bIMISSIO DELS SENYORS PUIGMARTI, PAR, ARTIGUES,
CAPARA, CERA I EL NOU REGIDOR SENYOR CAMPS
o

Carregats amb la nostra notabilfssima innocencta i amb el
desige d'enllestir aviat, arribärem alee a l'acreditat establiment de la plaça de Sant Jaume, cap aleä a les quatre de la
tarda, o potser mes.
SESSIO DE DA DIPUTACIO
La casa, amb tant d'encert
Oissabte celebrarà eessite la qualificada de gran, es mosDipu l ació governativa de Bar- trava tranquilla, i res no hanna fet soepitar el que anava
celona.
succeir, a no ésser uns negres
nuvols que tapaven una mica
EL VIATGE DEL SR. SALA
els cims del Tibidabo, on el sePer ti avui hi ha anunciada' nyor Comas i Solé té establert
la tornada del senyor Sala. Pro- el seu quiosc de sideral.
bablement presidirà la sessió,.
Com que es trobava iésser
del Ccinsell permanent.
dia de renovaeió — o rinovarsi o morire, o totes dues coses — el personal de la casa
ens tracta encara amb mes
consideracions que abans, pe)
EL LECTOR DIU... perill, si, pel perill, que fóssim
regidors, i fins i tot menys.
lona.
Es per aquesta causa, 1 pe(
. En la visita de la tarda co- Cal analitzar l'abast de ço que l'es- ésser el sensor Tort.ras de l'almunieä que el governador de rnentat senyor demana.
tra bända de les Hieles, que ( d Huesca ii havia telegrafiat que
ram introduits tot seguit al
La publicació dels nostres vells
el periodista En Miguel Puigbó escrits
adaptats al catali d'ara és despatx de l'Alcaldia des d'on
Savia estat traslladat a Jaca. una obra
de vulgarització dels ma- poguérem presenciar amb tot
També ens assabentä que li teixos, medre que llur edició tex- el confort la successiva, encabaria estat liberada la quanti- tual, anotada i comentada, ho és ra que tímida,. entrada dels
tat de cent setenta dues pesse- d'erudici6, mis selecta i meritòria, nous regidors, la més ardida
tes per a beneficencia, produe- certament, però també menys atrac- dele vells i saludar les coneite del paper deis llibres porno- tivola per a aquella a qui mis inte- xences agradables tot i evitant
gràfics iecolIils dels quioscos. ressa de fer-la arribar: la masa de
les desagradables.
EL- szei yoa PAR JA NO
4
Els regidors anaven penelectors.
Fer altra banda, una anotació ex- trant al despatx particular de
DISTA
senyor Par que ahir mig- tensa i l'amplitud de comentaris l'alcalde boj fent reverencies,
dia dubtava si havia d'acceptar Consegüent demana molt més espai vestits quasi tole dels mes ben
el ceri• ec de regidor c¡ue ti ofe- que una sencilla Modernització, re- tallats jaques de la ciutat, alrten en la-nova situaci6 dell con- presentant una modificarle, del pla guns, dos, de levita, i els menys
eistore cambia que ahir ja no dels editors més important del que de q a democrätica i constitucional — heretge per conseva dubtar. i, sense recan;a, ha sentida a primer esguard.
Ben elogiable trobaria que aquests eüent — americana. Hom se
Tel renüncia del càrrec.
l'adaptessin i cm poso de banda del sentia com en els més atesto1111•11111111111~311L~ senyor Aleas Saumell per demanar- eräties cerdee recreatius,
los-ho mes he volgut palesar abans tata d'aniabelitat, de confort i
que poden ben be tenir raons per no de iota mena de facilitats alzaaccedir.
Toses.
En darrer tenue, potser restaria
Sortí del seu retir el senyor
tothom satisfet si "La Novena Es- Alvarez de la Campa i tothom
unes obres antrangera"
publiquis
es precipitä 'a saludar-lo. El
ern
tigues en catali modern i altres—les senyor Nualak proveit d'una
mes
apropiades—en
edicregués
que
gran cartera a propòsit per fiEi palau encantat
car-hi les altres, és a dir, le%
El Palau de la- Generalitat ha ció literal, anotada i comentada.
a
la
vostra
aznabilitat,
agrait
Es
deis deu ministres que ara hi
esdevingut la casa dels
Miguel Navarra haurà a letjuntament, i que de
Probablernent el senyor
moment sospitem que contenia
Sala o bi és per a res, puix
un senzill programa,
LES CRONIQUES CATALANES
que no es cansa de repetir que
capbussà al mateix
ell- ha vol fer com En
A R. Alba Saumell
Maura — amb llum 1 taquiEin plau l'atenció que heu prestat davant del senyor Alvarez; li
grafie Però és ben cert que, si a les publicacions extraordinàries de prengué violentament una de
les mans i murmurant emocioel Pata del Tarongers es tan "La Novena Estrangera".
Ilumtnös com sempre, ells taD'acord que &han de fer les edi- nat i per tres cops "muchas
quigrafs, en canvi, tenen poca cions critiques de les Cròniques i de gracias, señor alcalde", es poleina al Palee.-- i els repór- totes les obres clàssiques catalanes, sä per la vida a la seva disposició i Ii oferi la casa i quelters hi sobren totalment (a ele
algunes de les quals, per satisfacció
és clar, del senyor "Pu--cepió, vostra i dels catalans, ,estan prepa- com mes. Deepres, mirant les
jor, de "A B C", que sempre rant ja altes institucions técniques parets, que prengueren tot seguit un to un xic mes vermehi es ben rebut — i ho trobem de Catalunya.
molt bé — encara que el -faci
Això no vol dir, pese, que no es 116s, digui amb un sospir: ";No
enfadar que li ho diguin).
puguin fer adaptacions al català d'a- en balde pasan diez años!"
Entre els concurrents, el seAhir el repòrters de la prem- ra de les esmentades obres.
sa de Barcelona, menys afortuCrec que ja es hora, i això no vol cretari dé! senyor Sala, senyor
Ventalle,
feia una gran figura,
nats que el corresponsal dell dir que no n'hagi estat i no: en sigui
diari_ de Madrid, värenr éeser sempre, de pensar en el poble. Els i entre els periodistes era de
rebuts a la secretaria particu- erudita i bornes de lletres selles; ja notar un enviat especial del
AB C".
lar del senyor Sala per un sini- cdicions i en tindran, a no tardar,
patiquissim ordenaina. Amb de mes definitives, on Regir i enten•
una amabilitat er.eisadora va dre les obres clàssiques de les nosno
te
encara
les seexplicar-nos les novetats que tres lletres. Qui
Les converses eren, com es
‘es edicions es el poble. El donar
hl havia a la casa.
Ens va di que el senyor Sa- una edició de la Crónica d'En Mun- pot suposar. variadissimes.
la era a Madrid. cosa que pro- taller, per exemple. a un obrer hu- Amb tot, una certa inseguretat
balletnent el seus secretaris mil, sense donar-la-hi adaptada al planava pel que els ffsics han
convingut en dir-ne l'ambient, i
ignoraren fins que ho vieren català d'ara es cosa inútil.
L'home humil no té la preparació es deis que passarien (Artes copublicat a la premsa, car el dla
ses euriosels si més no, i totabans ho havien desmentit amb necessària per entendre el català an- hom
es rellenara de la idea que
una eimpassibllitat" que pale- tic, ni és obligat a tenir-la, ni cal hacia ungut el senyor Sala de
sa Ìur discreció secretariesca. que la tingui. Ell, però, té dret de fer sin viatge per assumptes
L'ordenança que ens va re- licgir-ne les obres que hi són escri
part tentare.
i els bornes de lletres l'obligació-tes
bre confessem que ho va fer
Era comentada també favod'adaptar-les al seu abast perquè
molt bé.
rablement l'artítud enérgica del
les pugui entenre, majorment quan
7, -"FIC1747,;11..e
—
7Is e4,9:713
senyor
alcalde, - ' --- • •
ens va comunicar am o a me- es tracta d'obres com les Cróniques
les
quals
es
parla
de
coses
que
en
na de detalle que no passava
tots cls catalana hauriem de saber
Tes.
Finalment ens va assabentar de nieniöria.
- .
Aixi ho han fet els francesos amb o
-que els . . _ secretaris no
eran al Palau. Però nosaltres "La cançó de Roland" i amb les.
En aixe, arribnren tres fotbienim un atIt concepte de la la- Cròniques franceses, la de Joinville, grafs. els quals demanaren per
boriositat dele eecretaris del per exemple, -adaptada per Wallys, prendre les senyes dels nous
senyor Sala i no ene v4rern els anglesos amb Chancee, els ale- edils. cosa que taren tot seurnit,
creure que parque Itur presi- manys amb tots els lirics i épica me- al nictumAsium que. donades les
dierais, i els espanyols amb el "Islyo eiriminstbncies. no -podia menys
dent estigués de viatge abando
Cid - , per no citar-ne més.
d'isser eferveseent.
nessin els seus
Vós temen que les Cròniques adapNo tardàrem a descobrirTot se)uit, formals conveno
perdin
llur
encis.
Jo
també
tades
. los. Precisamrnt sortien del
nientment, els mis regidors es
Aixà
féu
que les edScoho
temia.
dirigiren al saló dit de sessions
deepatx presidencial, talment
a homes el nom sol dels permuté en ell s'hi havien eele.com si acudissin a rebre'ns, te- manessim oferissin
tota
mena
de
gaquals
ces
brat des de que el senyor
merosos que, massa atrevits,
*le repòrters no interrompessin rantia. Adaptant al català d'ara les cines inferí a un dels-passats
nostres
Cròniques
bornes
com
En Ajuntaments.
-, gina reunió que se celebrava a
Riba, J. M. Çapdeviia, lit. de MonA dos quarts i un minnt de
lreamentada dependencia,
toliu, Rovira i i Iglesias, po$ 'Ene asseguraren que no hi dem estar tranquils vós i jo tots sis, el senyor Alvarez de la
Campe fa cía de la campaneta
7bavia cap reuoiö transcendenels catalans.
(agitant-la abans), i romance
te)), sinó sensiilament uns
Adiusiau.
la sessió.
, quanta -senyors canviant imVentura etanol
En cometes d'eche es Ilegeix
,gezetialon g.
eenyors?
la cemunicacie sial Clevern civil
Perb la nostra mateixa pre- 1111•111911111111111111~112111= relativa el nomenament dels
nene 'regidora.
-repite Indiscreta la formulä poc
En ella, ni general Ultimada
Ha sortit el itibre de
7dateprie- e/- senior Mari.. Venpeecee, al senyor Alvarez de la
poeta.
10811.11%4 arribava en aquell
Campa que ea faci interpret
•
.,11601143.1a ¡secretaria doblaren
que cesen
am -bela regidora
_
0,e Allnent.... • finalment Jeto41011drkel populi: 7— 1 diem podele amos mentiments,
.
de *un Illfneuez
7 sinipirque gabela que aire li
ene no naden Mser mea que de
Preu: PM,.
ell matair > ens bo va
gratitud. fant p er la labor ene
air. , no ta malt — el poDipbsit: Llibreria Italiana
han realitzat eorn per lea faci'
barca(Rambla Catalunya, 125),
nue han donat per l'enlifitats
,
que
á ~Noel Mata» (Corta 'caeld del no« -re girle numicipal
opertar-mitan benèvolament
" Cateilar,
lea
-e -eieteel-çra,
'Aten Aran
El diputat senyor Eduard
Minguell ha estat substituït pel
senyor Joan B. Foguet, ex- alcalde de Tortosa.
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"Portaos bien con él; lo encomiende,
a vuestros corazones. No obstante, lo
preferiría en lugar mejor." __ Par. —
Paigenorti."
• Durant la lectura de la car( a alguns senyors, que sien regidors, demanen la paraula.
El senyor Alvarez de la Cam-

Els escons eón plena. Segons
una nota que se'ns facilita eón
plena dels senyors Alegret,
marques d'Alös Bruguera,
Camp, Camps, Capará, Casero,
Del Castillo, Cendoya, Cera,. Colom, Damians, De Fontcuberta,
Yournier, Garriga, Gasea, Guix,
De Elche, Janer, Juncadella,
Larraftag,a, López, Llanza, Llopart, ?Jadiaren, De Sentmenat,
Marimón, Mata, Molins, Mundee
Nadal, Navarro, Nualart, Oromf,
Pagés, Par, Plandiüra, Ponsä,
Proubasta, Puigmartf, Ramon,
Del Rio, De la Riva. DP Ros. Salas Anton, Seres, Simó, Tallada,
Tort, tseros, Vancells, Via Xercavins, Zamora i Turell que eón
tots barrejats i que lp major
part no coneixen encara amb
tot i la nostra indiferencia.
'•
d-oni que no hi ha prou escons, s'han disposat diles fileres de boniques cadires
pista.
Els senyors Artigues i Caparä
conserven ( momentàniament )
Ilurs escons; els senyors Madorell, Cera i Mune/6 aproxima-

cions.

Són ilegits tot seguit les rentIncies dele senyors Rivierit i
Cadira, molt documentades i per
motius de salut, i el senyor
At
de . Ja .Campa, bol
sentint-bo molt, no pot fer més
que acceptar-les.
Aleshores. i guasa ningú no
s'ho pensava. s'aixeca el senyor Par i diu que ha de parlar, i unint rece:3 a la paraula.
parla dient que es arribada
l'hora fatal de la reparad();
que allò que a Lejuntament anterior semblava impossible.
que la política s'introduis en
la gestió municipal, ara ha
succeit; ara ha vingut renco-

mesa d'un partit politie i "cona
que nosaltres vinguérem per
no fer política. ens %Tiene ara
obligats a retirar-nos d'aquesta casa".
Jo agraeixo—afegeix—que el
marqués d'Estella i el general
Lossada ens hagin permès d'assistir a aquesta sessió; perque
es una mica trist d'haver de separar-se senee acomiadar-se, i
aixl te el goig de poder fer-ho.
M'atreviré—diu—a fer una
afirmació que als qui entren
aqui podrä semblar-los una mica atrevida: Nosaltres, en aliarnos-en d'aquí us deixem l'alcalde de Barcelona; però ens
n'en duem cl senyor Alvarez
de da Campa; parqué coro alcalde queda aquí complint un deure, t'era ua sacrifici, però en espera és nostre.
Diu que abans de llegir la
dimissió ha de defensar-se de
les dues acusacions que se li
han Illaneat: una que no era
prou espanyol, 1 unaisaltra que
no era prou catalä.
Gontestant a la primera diu
que €11 no és sececcionista ni
divisionista, però que vol la
pau i la tranquillitat.
No creu que Espanya pugui
salvar-se sola, ni tampoc que
pugui fer-ho Catalunya: que el
millor és que vagin tots units
amb Portugal.
Respecte del que diuen els
d'aquí. diu que els que es tanquen en una actitud d'intransigencia no ho fan mes que per
amagar una robardia. (?) Megeix que les nacions tenen idees
vitals i que tancar-se en els
idealismes es molt còmode però molt poc pràctic.
Continua
diu que
"cal que siguen] honrats, cosa
que no som; que no tinguem vieis, que tinguem ganes de tre,
hallar", etc., i "ohtindrein per
irradiació una millor poixauea,
no riostra solament, sind de
totes Iles terres de la península".

Tot seguit es treu un paper
de la blanca i llegeix 'la segiient carta:
' 7 abril 2924.
Excm. Sr. alcalde de Barcelona.
Excmo. Sr.: Cúmplenos poner en
conocimiento de V. E. que nos es absolutamente imposib!e aceptar el cargo
de concerel para el que con fecha del
6 corriente fuimos designados por el
Ecmo. Sr. gobernador civil de esta
Provincia.
No irá nuestra renuncia, que tiene
el carácter de irrevocable, sin el reconocimiento profundo por la decisión
tomada por el Excmo. Sr. presidente
del Dir&ctorio, seflor marqués de Estella, a la cual, sin embargo, lamentamos no poder corresponder en la
medida; que sus buena deseos meleclare

Y ol/o por 1118 razones que nos peralte...os exposes.

leca i comença per dir que el
primer cop de parlar en aquest

consistori ha d'ésser per dirigir uu prec als anules rompanys perqub renunciin a dimitir. Creu que tot será, un
núvo) d'istiu. (Aplaudiments.)
Es demanen diverses paranles. El senyor Alvarez de la
Campa fa notar que aquest debat no es gens reglamentar' i
recomana una gran correcció.
Un senyor que després resulta que es el senyor Ponsä,
agraeix al general Lossada i al
Directori el nomenament, i ho
fa en termes que ens revelen
una gran pasta d'orador. encara
que el lector maleyol hagi peosal en una altra mena de pasta.
Se sap escoltar i hi posa una
gran atenció; porta barbeta i
jaque.
Critica el senyor Par perquó
deia CUIP venien elements pol ítics, i diu que ell pot assegurar

Fuimos de los pe, sin buscarlo ni
merecerlo, salimos concejales por la
Providencia divina en primero de octubre de 1923. No hay para que recordar como estaba entonces la sociedad barcelonesa, mal restañadas aún
las heridas con que huelgas, atentados,
indisciplina social, ausencia del podes
púbico. etc., la tenían maltrecha. Los
deberes de ciudadanía no se conocau,
y por esto, precisamente para no set
cobardes -ni desertores, aceptamos el
cargo. Nos permitiremos indicar que
en la primera entrevista que tuvimos
el honor de celebrar con Vi E. impusimos como condición que no se debía
hacer política en la corporación municipal, peometiéndolo por nuestra parte no hacerla, a pesar de tener, como
todo -ciudadano. nue.straa opiniones
que el Directori no ha pas
políticas personales. Nos apresuramos
aquest pla . Els que són alli,
a consignar que tanto V. E. como
pertanyen a "diversos sectors
nuestros compañeros de aquel entondel pensament"; perd la majoces, como nosotros. hemos cumplido
ria'no són de cap partit.
honradamente nuestra palabra.
El senyor. Artigues tus i
Sabíamos nosotros que el cargo que
ah!
amb un ;sea( ttro aviat de
aceptábamos era un sacrificio del qué
basca.
era imposible salir airosa. Todos los
El senyor Ponsä prega al separtidos políticos tenían que estar en
nyor Artiguos que no vomiti,
contra de quienes se proponían enperqué te molles ganes do parmendar sus yerros los funcionarios
lar, i ho demostra.
municipales no podan tampoco colarye ' e se
'
""
e
borar francamente con quienes iban a
proporcionarles más daños que provechos. y finalmente no queríamos con-.tar con el apoyo imprescindible de una
prensa propia. ni granjearnos las simParía de los aigiies Disientes
patías de la agena.
que baten l'esrullora. ele les reY tal ha sido. Pero conducidos por
gueres dols rampa- on la terra
la acertada y noble dirección de V. E.,
es barreja amb In suor del doalentados por un jefe que a la asiformat nag.és.
duidad del trabajo une la persnicacia
Nt faran labor de venjnoa,
del politice, y a la fuerza del brazo
p o r q no volen que en laquear,
un
cortesía de la mano constituirnos
Ajuntament se susritin debate
polit i(-. e n 3r1 n'oil natural.
Ayuntamiento ideal en que todos •traFa 1111 rant a la bellesa i a
hajábsmos sin recelos, con rureza abl'alegria, i diu que ella comptasoluta en la intención y CO los actos,
como buenos compañeros en la recta ven amis els altres...
El senyor Artigues: No es
administ eación de la ciudad.
exaete.
Sorteamos moment o s difíciles no oriEl senyor Ponsä: Nosaltres
ginados dentro de nosotros. sino suscomptävem amh ola altres.
citados de fuera, y en todos ellos nuesEl senyor Artigues: No és
tra actuación fué tal que no hay nadie
Paarte!
que pueda citarnos el menor acto de
El senyor Ponsä pica de peus,
nuestro Ayuntamiento nocivo para los
Os a chi% ilP punys, i diu que
intereses de Barcelona ni para el esell i ele altres onmptaven amb
píritu de Cataluña, los cuales no están
en pugna. sino que conviven con la els regidors que rolen dimitir.
aína tot seguit una bona
verdadera grandeza de España.
se•'
Todo ello se ha rota Y no por culpa
Alvarez de la uampa,
nyor
del Gobierno del Directorio, ni di
general Lossada i al capità geV. E., ni nuestra, sino por culpa exneral, i mirant unes quartilles
clusiva de un partido político. Uno
diu que, per acabar. vulgui Den
solo se ha atrevido a lo que no sotoque quan tornin a l'anönim memonte todos los demá sino los mismos
reixin la considerad() nu; s disperiódicos noblemente liaban respetaUngida de tothom.
do. porque si todos ellos no tenían para
Araba dient quo desitjaria. si
que hacernos coro rehuyeron, sin emel president vol, donar un vot
bargo, por instinto de atacar a ciudade confianca a la designació
danos que no se podían defender, que dels tinents d'alcalde feta pel
nosotros no teníamos otras armas cine
geooral Lossada.
la honradez, y podemos decir que maEl senviar Blasco din quo des
nos blancas ni ofenden ni se defienden.
de fa alz.un to 11111S no pertany
eap partit politice i los idees les
Citando se logra el milagro (en
ha deixade, a la intimitat del
nuestra patria) de ciudadan os pacífiSPI1
cos que echan sobre 51S espaldas cl
Din que ara linean a les
enorme fardo de una administración
la vareta magira que conmans
municipal desquiciada, cuando, merced
a su cohesión o independencia, logran vertirla agnolles parets en una
githin do eristall.
cl éxito de desbrozar la morada. prepaPresea altee cap als regidors
rar proyectos trascendentales. ordenar
dimissiomtris que no ho siguin
la hacienda y robustecer el crédito muBiés.
ricipal. cuando. sin darse de ello cuenta,
seneOr Alvarez de la Camco,, el ejemplo de su actividad y sapa diu 'que abaiia voldria saber
crificio acreditan los deberes de ciusi
retiren
In dimissió.
dadanía, tan incomprendidos aquí, y
El -(my or Ptt i ftmarti din aus
preparan el plantel de hombres nuevos,
senil bren. Afees o iv que "s'atreen términos que en pocos meses los
voix a dir a Alvarez de
de,vios Se truecan ya en ofrecimientos
In Campa. que on aquest m)y las frialdades en aplausos. hender ment ocupa la prosidOnric, " que
esta obra, estorbar esta gestión, desrom que cm aquest Aiuntamont
trozar este naden cíe vitalidad ciudaba obrat fons i elle
la pedí'
dana, o es insensato o es mala fe. Y bavion d'ohra n • absolutament
esto se ha hecho.
fora do la politice', han de diHemos seguido dia por da los atamitir per foroa.
ques de conjunto e individuales a que
El senyor Ntla1311. dornana la
paratila. El senyor Daniians,
todos nosotros hemos es!ado sotrrtidos:
el examen que se ha hecho de opiniotambe.
El senyAr Pluoiart, en calanes nuestras, de palaliras dichas o
lb. prontinciaril brous panulsupuestas de actos y decisiones toma!es soba la sera exclusiva resdos; y esto tenemos verdadera complacencia en repetir, no por nuestras ponsabilitat Rersona/ i fach a fir_
=dotas. Pftimera. que en el
dignas autoridades, sino por algunos
moment de et constitueió d'aelementos directores de ese partido político que bastante tiene Ve hacer en quest Ajuntament no entra aquí
cap partit polltic a governar.
no perder la orientación ee su casa.
Pero todo no ha sido politica. Sino Din que en encomanar-los la
governació de la ciutat no els
que hemos visto agruparse en la pehan fet cap eneärrec ni els han
numbra espectros de grandes empredonat cap programa. Afirma
sas. de pompas fúnebres, de aguas.
que són formats per -aluvid de
alumbrado, exposición, comuttieaciones,
juxtaposició".
Diu que. a titol
conci ert o s de volatería, patatas, y de
de regidor reinciden!. i Cotas a
todos aquellos' que de nuestra admiconoixedor traquesta casa...
nistraaión no podían esperar más CIU2
El senyor Capare.: Massa!
medidas contrarias a 5/1S intereses.
(Raimors.
Y la conspiración ha venido. En esEl senyor enlatad: Per qué
tos bancos, junto a muchas personas
naassa?
independientes con quienes nos sabe mal
El senyor Caparà: Massa, sf;
no colaborar, estan sentados algunos
diré després. (Mes ru.
ja ho diré
representantes de ese partido; ellos se
preparan para ir a ocupar puestos en
El senyor Nualart continua
la Comisión permanente. No los ocu%ven Inés baixa i diu que poparán con nosotros; prometimos que en
drik explicar les coses que es
para no hacer política no queríamos
podrien fer, però que ja les expolíticos: ahí catan. Nosotros nos
plicara un altre dha, Din que
m ait:chaahmooras:
s'ha obert un "cauce" tan am' señor alcalde, con quien
ple, que ja deia el senyor Maunos unen tantos Wzos de afecto, que ra el 1907, que "Cataluña no
por nuestra parte, y estamos también tiene agua' bastante para lleseguros por la suya, nunca se rompenarlo". Parla de la nova Ilei de
rán, le rogarnos nos dé libertad para la carta i fa veure ls possibidirigir a los nuevos concejales, precilitat que fracassin perquè els
samente a los políticos, aquel ruego de
facin campanya des de fona.
Cordelia a sus hermanos al abandonar Anuncia que dintre pocs dies
presentar ts un programa,
a su padre;

El senyor Alvarez de la ORL
pa recorda que- el debat da ab,
solutament irregular i que es,
tan perdent un temps precik
Anem, afegeix, a discutir g
s'accepten o no tes dimissionee
El senyor Dando» dematia
la paraula per una qüestió d'in:
compatibilitats, perb parla el
senyor Cera, -el qual dóna la
benvinguda als nous regidora,
entre els quals hi ha molla
amies seus, i diu que ha viscut
bC durant sis mesos i ara Utagirä .1a dimissió seva i d'altres
companys.
El senyor Alvarez: No pot es.
sen!

oor: Bien! Bien!
El senyor Alvarez: S'accepta
la dirnissni deis senyors Par
Puigmartf?
El ene: No! N000!
El senyor Putamarti diu que
eh no pot oblidar que quan es
va parlar d'ell en fer la Ilista,
es (ligué que com a tinent s'havia oposat a qué es poses la
bandera espanyola en aquell

Gran escändol. El oor: Nol
No s'accepta

Dl senyor Alvarez de la Cam.
pa ois prega (inc s'hi pensil),
moments i pregunta si re_
tiren la dimissió. !Gestos negatitis.) Et Consistori dirà,
dones, si s'accepta.
El oor: No!! So!!!
El senyor Alvarez: Per aclai
manid no s'accepta.
El senyor Capará: Jo, Se.
nyors, presento la dlnlissid.
Gran eseändol; formidable eseändol. Campanetes; copa de
puny... damunt els pupitres.
El senyor Damiana es queixa
que no se'l Ojal parlar, i fa
taulM allusió a la poUtica. Diu
que el senyor Par ha parlat en
la seva carta d'assumptes terbola que l'altre Ajnntrunent havia acalat, cona los Pompes Fú_
viciares a alt res. Diu que en el
nota Consistori lii te amics, i ell
matoix, que os poden considerar alludits; que cal que se citin noms i s'aciaroixin les cos
ses i quo si no. es ell el que
es considera incompatible amb
ols . senyors qu o presenten la di.
missió i vega al Cnnsistort que
els sigui aceeptada.
El senyor Camps diu que el
senyor Puigmartí lt digué que
aeceptés el carreta (el senyor
Puigmarti fa signes que no),
que ells Ii garantien que no es
faria politica, i qu o essent atol
elite l'IS SellS dimiteixen, ell
lambe 1n) fa.
El senyúr Cera llegeix la seva dimissid en la següent carta:
EXemo. Sr.:
A pesar del alto honor que par,
los que suscriben, concejales del anteclee Concejo, significa la ratificación de sus cargos en el nuevo
Ayuntamiento, con honda pena pero con todos los respetos para quienes nos han confirmado en nuestros puestos y para los nuevos concejales nombrados, cuya mayor parte vienen a sentarse por primera vez
en los escaños de este Consistorio,
debemos manifestar m'u presentamos a la digna aititoridad que nos
preside la dimisión con carácter irrevocable de los cargos de concejal
d erste excelentísim o Ayuntamiento.
En momentos difíciles para Espada y para Barcelona especialmente,
a raíz lid nuevo régimen que excluyó de todas las corporaciones públicas y populares las antiguas organizaciones políticas. sin distinción
de ninguna clase. llevando a la presidencia de esta corporación municipal, que por 5110 historia, tradición
e importancia, representa la mas
alta magistratura ciudadana, a un
hombre honorable, prsetigioso y apto, encarnado con nuestra manera de
ser y pensar, por la larga convivencia que >on nosotros lleva el excelentisimo señor don Fernando Alvarez de la Campa, nosotros, hombres
alejados de la politica militante, tm
tuvimos inconveniente por deber de
ciudadanía. en sumar y unir nuee-•
tros honrados y laboriosos esfuerzos al hombre que por designaría
de les que rigen la Nación. habia de
presidir por sus altas cualidades de
un modo acertadísimo nuestra más
elevada institución popular, y haeiztido abstracció nde nuestros particulares modos de sentir y opinar
en determinades aspectos. fijos solo los ojos CO la grandeza de Espane y Barcelona y creyendo que los
anti g nes procedimientos politices y
de bandería estaban eternamente
desterrados para influir en la constitución de i corporaciones carne la
nuestra, no; sumamos a la obra de
trabajo que se nos había encomendado, pensando únicamente en la
responsabilidad del moment y en el
bien (te la Patria.
Nuestra actuación habrá sido o no
acertada. y tan sólo ala opinión, teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales que estamos atravesando, atañe únicamente el juzgarla.
pero Si podemos garantizar que la
labor que hemos realizado laicamente adrainistrativa, libres de todo
prejuicio y absolutament desligados
dc opinió npolitica. ha sido basada
siempre en la más estricta buena fe
3: en un verdadero amor patrio desinteresado y exclusivamente para el
bien y engrandecimiento de nuess
tra estimada ciudad.
Nuestra obra ha sido de conjunto,
mejor dicho, no queremos valer más
que aquellos otros que colaboraron
con nosotros y que hoy no figuran
a nuestro lado, y todos presididos
Por nuestro Prestigioso alcaide Usa-
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Dirnfores, 9 d'abril "de 1924 \
llevando a cabo la ardua labor
que nos estaba encomendada de la

ti-

administración znunicipaL

Esperábamos con ansia el momento de implantar la nueva ley pa-

ra recibir el refuerzo de hombres
ilustres y de valía como los que han
sido nombrados, que viniesen a tornpartir la pesada labor de la administración de nuestra ciudad, y de
acuerdo con los principis que sirven de fundamento a la nueva ley,
eliminar toda ingerencia política en
el régimen purament administrati
vo de esta corporación, para edificar juntos sobre los cimientos por
nosotros ya construidos y entregar
nuestra obra común a nuestros sucesorea_aqué llos que el sufragio popular eligiere una vez restablecida
la normalidad constitucional.
Desgraciadame nte , la gestación que
ha precedido la formación de este
Ayuntamiento, el ambiente de concupiscencias y ambiciones políticas concretadas en la separación y adición de
nombres, nos hace vislumbrar el resurgimiento de la política sobre la administración; y en este ambiente nos
-otrsnpdíamosvir,npodams
inclusive. responder a las inequ vanas
pruebas de coniianza que en tantas
ocasiones tenemos recibidas del excelentísimo señor presidente del Directorio y del Excmo , señor gobernador
civil, ratificatias ahora con la nueva
designación pata continua r es nuestros
cargos; tropezaríamos en múltiples casos con nuestra propia conciencia; y
nuestra lealtad para con el Poder constituido y para con nuestros ccnciudadanos nos veda en absoluto compartir
las tareas que a esta Corporación le
estan encomendad as , ante la existencia
indudable dc un grupo político organizado.
Nosotros no somos ni queremos ser
ningún grupa político organizado; somos libres independiente s ea nuestra
actuación transitoria, y sólo aceptamos
la jefatura de nuestra propia conciencia, repudiando la ingerencia de políticos del antiguo régimen de tan tristes recuerdos y consecuencias para
„nuestra patria.
Estas son, Excmo. Sr., las razones por las cuales presentamos irrevocablemente nuestras dimisiones, y a
los nuevos concejales, para los cuales sentimos nuestros Mi/ profundos
.respetos, sólo debemos decirles que
lamentamos no poder colaborar con
ellos, y a aquellos que están sujetos
a tina disciplina politica solamente
debemos manifestarles que a la responsabilidad de sus jefes quedaa las
consecueacias de no rectimirse de lo3
vicios y procedimientos de la antigua política.
Para final, hemos de decir que quemeros que el pueblo de Barcelona, que
puede, en lo que se refiere a nuestra
gestión administrativa, analizarla minuciosamenie por ser tau transparente
y honorable que se puede llegar a
lo más profundo, sepa también sin inequivocos los motivos de nuestra renuncia y del mismo modo que tencMaS la seguriaad de haber prestado
a nuestra Patria Y a nuestra ciudad
un servicio con la aceptación de nuestro primera designación para concejales, lo prestamos en la misma forma
al renunciar al segundo nombramiento,
ya que en ambos C3503 hemos obedecido a los dictados de nuestro patriotismo y de nuestra conciencia.
Va signada pels senyors
Puigmartí, Par, Artigues, Capara i Cera.
El senyor Cendoya diu que és
un n •spectacle lInst ;más.
El cor: Bien Bien!
Ei srnyor Artigues: No és
culpa nostra. Es dels que treballen amagats per la desgrhcia d q Catalunya i das la pitria.
(,Crits. cops do canipana da_
munt la aula i de puny damunt
dels pupitres.)
El senyor Cendoya torna a
parlar, cridant cada cop mes i
més deprossa i no se l'entén.
(Aquí hi ha aplaudiments.)
El senyor Alvarez de la Camp a, amb les malas esteses amb
insisteix perntai retirin los dirnissions, cridant-los per Ilurs nonas: "Apa,
quedint-siel" Els din indispensables i una pila de coses més.
El senyor Capara din que vol
explicar el secret de to! això i
alias qun Púnica objeccnl que hi
Itavia oren dos noms, un del
snnvor
Nualart i l'altre del se% •
Marieges.
Gran escandol; crits de fotPO menes. Din que el f,d, que
a la Coinissió permanelit no
h gt més que els que es queden,
del-riostra que no són ells tan
indisPensables.
El senyor Alvarez din que davant tanta insistencia ha de

preguntar altre cop si s'accepten les dimissions.
El eor: Nor,009!!
El senyor Nualart pregunta

si el vet havia estat per qüestions polltiques o adminis t ratives.
El senyor Caparà: Era a l'exregidor.
El senyor Nualart: Aqul lai
un altre. ex-regidor: el senyor
Salas Anton.
El senyor CaParä: Aquest no
era ala primera llista. (Escaladol formidable.)
El senyor Damlans torna a
parlar i el senyor ArtIguee,
que va amb l'abric posat, a punt
de marea, diu que parlera cla-

rIssim perquè és un deure (er.
bo, que en la qüestió de la inco mpatibilitat dels senyors
Nualart i Vila Marieges,
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tinent coronel senyor Alvarez
de la Campa i amb un cop de
campana a la taula diu que
prou i gue queda acabat aquest
assumpte i demana que ' es Ilegeixen els arboles de la nova
Illei referents a les incompatibilitats, cosa que es fa i, com
que el senyor Mondó (Unidament.proposa que el senyor Alvarez mateix designi ele que
han de formar . part d'acinesia
cornissid d'incompatibilitats, el
senyor Alvarez de la Campa
nomena els senyors del Castillo, Nualart (oh ironia de la
sort, senyor Artiguestj i Garn
Tot seguit el senyor AlvardN
de la Campa fa un bonic disecare donant possessió als nous
regidora, explicant el que ha
fet. el passat Ajunlament, que
sense perjudicar un sol funcionari ha fet 2,800.000 pessetes d economies per al proseopost vilient, - nonses suprimint
els ascensos i altres cosen, però deixant a tothorn al seu loe
i respectant la Ilthertal de tothom.
Parla després del que pot fea
i ha de fer l'Ajuntament, cosa
que detallaríem si la censura
no !ataqué; a la una.
Parlant sus l'Exposició d'Inclüstrics ElMriques diu que
s'ha posal, en renació amb els
alcaldes i els &legaja govertialina 1.2 tot Espanya, per ter
tretas plena de gent de fora
(que es quedaran a dernanar
caritat aquí). Diu que s'intenlacia desunir -los però no ho
aca.nseguiran.
En acabar és m,olt aplandit,
inclòs pelo regidors dimissionaris. Tothom est à emocional.
i els ulls es pord,en humils

aquesta temporada.
ELS TINENTS D'ALCALDIA
Inamedialament, i mentre el
senyor Cera s'absenta u» /nomenl prr assumptes personals,
es fa el repartiment de premia.
senyor Ponsh li es entregada la primera Tinencia
caldia. i una formoca vara.
Al senyor Proubasta la segona, i una altra vara; al senyor Nualart la tercera i una
vara; al senyor . Molins la quarla, i vara: la cinquena al senyor
'rallada (que porta una levita
mcdl hen II mateix cognoml,

i la eusqueras vara; al senyor
Gomaal del Castillo la sisena
TinMicia i la sisena vara; les
setenes al senyor Salas Ante!),
quo va de levita, i és calb (soW.an!).
cialista i
vuitena Timnacia i la vara
corresponent. al senyor Camp;
al senyor Blasco les novenes i
senyor Zamora les decenos.
Els nocas tinents, anos les vares, s'asseurn a la Prosid?'ncia
ista suspIm la sessió per nome_
nar substituts i els regidora
jura ts.
Es un miar! de vuit.

L'ENTREACTE
Tothom baixa a la Pista i
s'arma gran rebombori.
Felicitacions a l'alcalde i als
tinents, visites als dirnissionaris, gran moviment de celbes
(que lene» majoria).
El senyor Art igues s'expressa
viotentrarnt amb el senyor Nualart sobre política, però el brogit no ens el drixa sentir.
Despr4 el aenyor Artigues ve
a ortnveraar amb nosaltres des
des les' a) su p erior; ens manifesta que estit millor de Eacciden!, encara que s'Im Ilevat amb

febrc etxpressament per anar a
la sessió.
Va tot embolicat, encara que
fa una calor tropical.
Minina rodonament que so'n
van i PIIS explica no/13 detalle

de E p eorregut, entre altres cose , , que s'intentava portar a
l'Ajuntam e nt el conste de Santa
Mana de Porubs.
El senyoe que 4 gondra.

saluda a feo' uosfs3 , rea ment pf

per 55; l'encella, per 35; Na-'
dal, per 34, i Rama i °romí,
per 20.
El senyor Alvarez de la Campa reparteix les insignies als
tinents 1 diu que els jurats no
tenen insignies per ara, però
que tambä seis donaran vares.
Després cUu el s senyor Alvarez de la Campa que es podria
llegar lacio de la sessió anterior, però s'aprova sense ferhe, a proas del senyor Daca
• Finalment el senyor Alvarez
diu que slaurien de nomenar
les delegan/aras, perO ja es tara a la sesSid da dissabte d'aquesta mateixa setreana.
El senyor Ponsä dernana qte
es post un telegrama d'agraiment al Directori, ami es fa.
El senynr Damlans, de les
Pm-aspes, dernarn que consti el
sentiment per la mort del regidor seny2,r Ferrer Bitini, malmirat arate de "Los hijos de la
i el senyclr Alvarez dita
que sera:a do desitjar que fes
nomenat per sulatituir-lo un
altre periodista. I amb això, i
esseut les non a cinc minuta, loca la campaneta i pronuncia el
sa.-ramental "no y a mas".
DESPRES DE LA SF.SSIO
Als passadissos RS comentava madt l'actitud dels regidors
dimissinnaris. lisa hacia qui
creia que es destinen de la seva actitud. Ella, perb, i qui millor informat, asseguraven que
la sera actitud era absolutament definitiva.
1 1n1.

D'ITALIA
Els resultats de les eleccions
Satisfacció de Mussolini
Mita, 8.-EI president Mussolini
ha manifestar que es trobava en extrem satisfet pel resultat de les eleccions.
"Els electors-ha dit-han parlat,
les ornes han donat una resposta definitiv./ a aquells que (ora d'Italia
doblen, dernostrant que no cap dubtar davant la voluntat nacional, que
s'ha mostrat al costat del feixisme,
alentaM La sera obra."
Acab is fent constar que els resultats fins ara coneguts rebassaven les
seves própics esperances-Hayas.
RESULtATS DEFINITIUS
D'ONZE DISTRICTES
Roma, 8.-Es coneixen els resultats definitius de les elcccions a onze
districtes en els quals han estat elegits els diputats que a continuació
s'expressen, per cada partit:
Nacionals oficials: 31; nacionalistes independents: 13; populars: 25;
socialistes demòcrates: lo; socialistes maximalistes: 16; conviniste.% 12;
feixistes: 1; representants de les mirepublicana: 6;
nories ètniques:
arditi: 2; membres de !es oposicions
constitucionals: 6; demócrates: 3; Iliberals: fi; independents: 3.-Havas.

ELS RESULTATS DE TRETZE
CIRCUMSCRIPCIONS
Roma, 8. - El resultat
les eleecions de tretze circumscripcions de les quinze que hi
ha, sön els següents, mancant
ún:cameat els que es refereixen a Piamont i a Sicilia.
Volants: (3,199. 1 325, o sigui un
seixanta guaira per cent dels

in5Crits.
Sufragis (qu e sos: 5,9 1 5.47 0.
lIess,iblingut: la llista nacio-

nal. 3.590.32 l; !lista nacional
1-,1s. 351.179.
Les 15i ocies de les minories
per les trefte eireumscripoions
esmentaties estan distribuides

així: 19 feixistes de la Mista
naeional .).s; 11 Ilibera13. 8
membres l'oposició constitueorl ai . 1 ruma,erata, 3 demärratea sneial3, /13 feixista dissident, 93 pnpulars, 7 re publicana, 2 membres del partit zar(lisia, 1 aocial dembarafa, 19
maximalistes, 15 comuaistes ¡
pertanyents a les tninories

etniques.

senyor Alvarez, que ra'tarda la
Els lliberals elegits elan atl9PN'n asS lar g a es-Pina.
herit. exizIíritament al Govern.
1:1 fum. mentrestant, es pnt
Ita vas.
tallar. i nosallorrs rns rabentrin
PERSoNaLITATS NO HEELEEs ven quo trds
COMPOSARA
GIDES :
Posas reraidors poden furnar-ne
L. n NO V A GA31131La
formis i dans. N'hi ha que ja
Fauna, 8._-Ent re ina persona _
fumen r2i;-,ris.
lila's pariam o ntaries no reales
Es prolonga el doseans,
prle› ele daar,a assenyalen eis
ven qat eta substituta se l fan
d noms deis sonyors Bonhonsie,
rt mida.
ELS DMS3IoNnnis ES TUTTI- ex-president d fl l Consell de lida ; ele! ,nnyor Goce, Ort.,/
SIEN DEL. SALO
del senvor Alessio, ex minislrea;
ELS SUPLEYIS 1 ELS JURATS Bertini. Mar , ini í Deanl, ex_
Fina:raer:t. a ies vutt 1 cinc, sols-atterelaria
Segons el "Giornale d'Ilitlia"
es comença Ita votació a aleshola C0111 p0af e ti de la novil Elan_
res non) es Urna compte de 'la
desaparind dele raigiclors di- bra será la següent:
Majoria parlaniellaria de la
missionaris senyors Puigmarti,
llista gro etriarnental, 367; soPar, Cera, Artigues, Caparú i
Gialiste.s de diversos mansos,
Camps.
it.dhuc comunistes, 65: popuQui se'ls ha quedat?
lars, 39; lliberals deincrates,
Misten!.
17; demäcnates soeials. 11;
Acabada la !larga votació, 1 oposici
ri cor.stiturienal. 12; esfet el•e llarg escrutinl, resulten laus. 4: repubiicans, 7; a graelegits per a suplente dels ti
ria, 3, i partit, sardo, 2. - Had'alcalde. els oenyors-nets
yas.
Juncadella, per 5 1 vols; do Ros,
per 47aDarnians, per 1 3; Xer- CONTINUA LA CATASTROFE

eavins, per 29; Bayer, per 28;
Guix, per 25; Colon) i Cardany,
per 23, i Madoretl, López i Via,
per 20.
Regidora jurats: Senynrs
Useros, per 53 vots; Baleells,
per 35; Fournier, per 34; Mundo i Marimon per 29 (cada un).
Strplents: Senyors Llopart,

D'AMALFI
liorna, 8.-A Amalfi s'han

produtt nous esfondraments.

En calare una enorme roca
deixa tal lescobert una font
d'aigua calenta, sortint l'aigua
anda tal força, que causa cremades a nonibrosos obrera.lavas.
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Els resultats de les eleccions a la Marx
tesa per a una so.
una p ava derrota
Dieta baveresa
lució
als Comuns
La vaga ferroviäria amenace amb fer-se

delniliva

Londres, 8.--A m4s a in4a de
la derrota soferta pel Govern en la
qüestió de la Ilei de desahucia, poca
estona despris i a la mateixa Cambra dels Comaas altre cop derrotat ea una a:tra votació.
Es discutia el projecte de validació de les espeses frass durant la

guerra per subministres per a l'exéreit, per algun dels quals es pagaren
preus exotbitants. La votació va esser
adveisa al Govern que no va reunir
rnia 6que 170 vots contra 207 que
sumaren les oposicions.
Malgrat aquesta nora derrota, que
minva extraordinàriament l'autoritat
del Gocern, Malelonald no sembla dispasat a presentar la dimissió.-Ha'
"os.
EL GOVERN MODIFICARA L'AVAXT-PROTECTE SOBRE ELS

LLOGUERS
Londres, 8.-Cambra dels Comuns.
Interpellat el Govern pel senyor
Baldi,- in sobre el que pensa fer després de la derrota parlamentaria d'ahir, el senyor Macdonald ata contestat
dient que el projecte do Ilei sobre els
lloguers no podrá esser presentat de
nou a la Cambra durant aquesta cessal, però que el Gorrín veurà si da
possible dc mcdificar d'una manera
satisfactória l'avant-projecte presentat
rel senyor S:men, avant-projecte que
va ésser Ilegit ater a la tarda en segona lectura.
Amb relació a l'esmentat projecte
i cop hagi estat degudament modificat, el Govern donara tota mena
de facilitats per tal que prengui estat
parlamentara
El Govern-afegi-no ha abandonat la idea de carregar sobre el públic l'import dels socorsos a caneedir als tense feine.-Hayas.

EL GOVERN
NO PENSA DIMITIR
Londres, 8.-Segons referències ohtingudes a fons ben informades, els rumors que atribueixen a Mardonald la intenció
de dimitir salta completament
ava s.
inexact es
L.4 CAMBRA PRORROGA EL
PERIODE DE PERCEPCTO
PERIODE DE PERCEPCIO D'IN
D'INDEMNITZACTONS PELS
SENSE }TINA
Londres, 8.-Cambra dels Comuns..-E1 senvor Chas' pronosa la segona leotura d'un projecte allargant el perfode duran? el qual els se.nse feina podran rebre internnització.
El preterte de Hei representa
una despesa suplementària de
dos miliffla a dos milions i
quart da lliures esterlfnes.

La Comiera rota la segona
lectura po r unanimitat.
Ea conserve desprée la segoun leetura (Ene projecte autoritzant lransferèneies per valor
de nuatreeentes mil 'llaures asterlines per tal de restahlir comunirar i ons fele g räfiques entre
Ins afetrhordi i les Miles Antilles._wwas,
CEssAcro TSE DRETS PROTECA:TONT A-TES D'!ILOiliNst ARTICLES FARRICATS A L'ESTRANGER
Londr e s. 8.-Cambra dels Comuns.-Els drets prolereinifia_
te: sobre alguna artieles fabricats a l'estranger a preus inferiere al cos t de producció a Anglaterra, c e ssaran automaticewat d e nereebr e 's el dia 10
d'a gost .-Hava s.
DIMISSIO
Londres. 8. - El Primer ministre del Gevern d'Ajcica, general Smuts, ha anunciat que
ei Govern que presido'x ha presentat la dimissió.-Havas.

Macdonald considera un decret del Govern espanyol com
a una infracció al tractat
anglo-espanyol
Luri are,, , 8. En una carta
dirigida a les Associacions de
Cambres do Comerla de la Gran
Bretanya, Mactionald anuncia
que a judiel del Go y ern qua
presideix, el derret del Govern
C a llo' 'si de data 18 de desembre pasaat, laxant. el pagarnerd
dasdetztrmina t s &e ta per al via?,
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g0 de Ten r aien: 3 embareades

o desernbaraades a porta rspanyols, constatuerr e n una infr"
cid a l' e speril del tralat, ans

Auroarr.vrs ANGLESES
ES NEGUEN A REVISAR UNS
LIS

pAss.Iptars

Londres; 8 . - Telegrafíen
de Iliga al "Daily Ball", que
entre els delegats russos que
havien de marxar a Londres,
n'hi havien dos, els senyors Litvinor i Rotzjejin, als quals les
autoritats atigleses han negat
el visat deis passaports. -Havas.
----• -

general
EL CONFLICTE FERROVIARI
Berlin, 8. - Els ferroviaria
han rebutjat l'oferta feta per
mediació del ministre del ram.
-Hayas.
SI NO S'ARRIBA A UN RESULTAT POSITIU ES DECLARARA

LA VAGA GENERAL
Benin, 8. ,-- Els directora
alemanys di la Unió Alernanya
de Ferrocarrils han acordat per
unanimitat la prnclarnació de
la vaga general en el cas que
no s'arribi a un resultat positiu en les negoriacione '1porten a cap amb l'objecte de
millorar la situar6 del personal.-Havas.

La, preparació electoral a Alemanya
Tot i faltar un mes per celebrarse les eleccions alemanyes, la batalla
electoral ha cornencat Co rota vastisud. Et corresponsal del fournc,/ titula
!a seva correspendéncia: "La batalla
electoral a Alemanya, sota l'Agicla dels
Hohenzollern, s i gnificant amb aixi%
l'activitat alarmant des elements nacionalizaes i ultra-nacionalistes. A la
cegada, en Ilurs mitings, segoas el
mateix diari, tenen Ilrc sota el patronat del prínceps de la familia deis
Hohenzollern. Diumenge mateix,
Berlín, els conservadora nacionalistes
havien convocat una reunió, durant la
qual el líder del partit, von Vestarp,
havia de pronunciar un discurs. La
llotja d'honor era presidida pel prinrep Oscar, tercer fill del Kaiser, actamat freteLnicament pels concurrents,
entre els quals es remarcava un nombre
considerable d'estudiants.
El míting comeneä amb el cant
guns himnes guerrers del termas de
Bismark; després prengué la paraula
von Vestarp, el qual declara que el
Rin sera serrpre un objecte de disputa
ente França i Alernanya.
"Des de molts segles que s'esdevé
¿ixi i àdhuc després de Casar; i sempre sera alfa, adhuc després de Poincare, Milterand i Clemenceau. Els
francesos, àvids, rnantenen llurs pretensions al Rin. Bismarck, en 187o-71
conquista. el Rin per a la seca patria,
comprenent-hi Estrasburg i Mete; ha
creat un esperit de Ilibertat, dnmió i
d'honor; ha pogut mantenir l'imperi
i la pau durant quaranta cinc anys
per tal cona se sostenia sobre l'exercit. També nosaltres harem de tenir
novament el nostre exercit; havem de
tenir igualment el rei de Prússia com
emperador d'Alemanya; sense ell mai
no arribarem a rompre les cadenes de
l'esclavitud, a les quals estetn Iligats.
Que cadascú de nesaltres posi confiança en Den i prepari el cansí al futur emperador d'Alemanya."
Segons la Premsa berlinesa, aquest
discurs aixecà una tempe a d'ama-

DE FRANÇA
La candidatura del bloc
nacional per a les eleccions
Perpinya. 8.-El Congres del Bloc
Nacional ha designat com a candi
dats vis senyors Manuel Brousse i
Idanaut, diputats sortints, i E. Horace Chau.et, conseller municipal d'aquesta cimas i conseller general del
cantó de rOest, al qual substituirà el
dot::er Bat:10, diputat sortint que no
vol anar a ia rrelecciG.-Ilavas.
POINCARE SOL.LICITA A "i'XIT
NERIN !.'INDULT DELS UNIVERSITARIS RESSOS CONDEM
NATS A aftaRT PEL TRIBUNAL
KI EV
París, 8.-.M. Poincaté las trames
un telegrama al :enyor Txitxerin sollicitant iindult per als universitaria
russes ..... a tnort pel tribunal de Kiev.-Havas.

EL CONTINGUT DEL TELEGAMA

Paria 8.-En el telegrama que el
senyor Poit.taré su Irametre ahir al
comissati 1n5 senyors Txitverin dental:un> i - ralult deis tativersitaris russus rondeniiiats a mart a Kiev, el
president ael Conscll de ministres de
Franca, chu:
I:opinló pública francesa seut una
gran pena rer la anuden/tia a mort deis
prefossers encartats en el proa:3 de
Kiev. La piadua duquesas professors
seria dnlorosameat sentida constituint

na merma sensible en la intellectualitat del mata
L'nim els nostres vots a la intellectualitat de tes el mitin per salvar els
ihrapanys russos de tan humee- seut
suplid.
El Govern francés ha dirigit als
d'Anglaterra i 'lidia una súplica per
tal que intervinguin per tete els mitjans en favor dels universitaria rusaos.-Havas.
AL SENAT FRANCES
ADOPCIO DEL PROJECTE REFERENT AL PROGRAMA
'NAVAL

VAGA DE TIPOGRAFS A
.BUDAPEST
Budapest, 8.-La vaga de tipògrafs que s'havia declarat
abans d'ahir per qüesti6 de salaris a la impronta d'un dels
principals diaria d'aquesta capital sala exUs a tot el ram
d'impremta. Per aquest motiu
Parle, 7.-,E1 Senas ha adoptat el
no es publiquen peribdies.:-% piojecte aptovat ja per la Çarabys
‘11avas,

siasme. Seg inis la tri al'etxa Premsa, fa
poc va tenir ll o c a Berlín una testa commerroarant l'aniversari de Bismarck, a la qual prengueren 'part ets
delegats ate tots eta partits burgesns
amb Ilurs banderes, així com nornbrosea associarions de veterans, !ligues universitarias i associacions militars secretes.
Diumenge al vespre, segons el mateix corresponsal del Journal va tenir
Ilec a la Unistersitat de Berlín una
reunió organitzada per les associac:ons pangermanistes, a la qual participa el prinecp August fill
calad 'de l'emperador, en companyia
de la princesa Dorotea-Maria i d'un
cert nombre de prínceps i de nobles.
IIi hastía tambe representants ni-santo: osos de l'Estat Major de l'antic
exercit i de l'antiga Marina de guerra, entre eils, 1'31m: rail Berncke.

EL PARTIT POPULISTA BAVERES ES EL QUE OBTE LA
REPRESENTACIO MES IMPORTANT PERO NO PER covrrNUAR GOVERNANT
Munich, 8 - Els resultats
de les eleraions conegutS fine
ara, compaelea 139 districtes.
El partit populis t a as el que ha
obtingut la reyresentaei6 més
irnportants, per?) no tindra prosa
rnajoria per dirigft els assumptes de 1T.stat.
•
La ronfustó es gran I ningú
reses cap qui liude& la (,cola necessària per s.ubstateir el Govern que presideix von
el quall probablement lampo)
podrà governar en les actuals
eircumeancies.-Ilayas.
ELS ULTRA-NACI6MALISTES
Munich, 8.-Encara que els resultats de les eleccions per a la Dieta
baveresa acusen una victória a favor
dels elements ultra -nacionalistes, segens sembla aque o ts no han obtingut
el nombre de voto que els permetrien
reformar la Constitucl6.-Havas.
Munich, 8.-Els resultats de les
eleccions per a la Dieta bat-cresa que
es coneixien fins a les vnit del vespre d'ahir, tren els següents:
Populistes baveresos: 752,000; socialistes: 356,000; comunistes, t80,cloo
ultra-nacior.alistes: 406, 000; dem6crates: 61,000; socialistes cristians:
r8,000; associacions de compero/s:
184,000. - Havas.

ACORD ENTRE ALEMANYA I
AMERICA PER A LA INSTM...LACIO D'UN CABLE SUBMARI AMB LES ILLES
AZORES
Berlin, 8.-Els diaris anuncien que
han estar terminades amb feliç èxit
les negociacions entaulades entre
Alemanya i America per a la iristal/ació d'un nou cable sularnarf amb
les illes Azores.-Havas,
referent al programa naval-Has-as,
RATIFICACIO DEL CONVENI

DE BARCELONA RELATIU A
LA LLIBERTAT DEL
TRANSIT
Parlo, 8. - Sessió del Senat.-EI
Senat ha aprovat el projecte ratificant el conveni de Barcelona de 20
d'abril de 1921 sobre la llibertat del
trànsit.-liaras.

Pranckfort:: 8:
da, diieviriesii.ha pronuncio, el Caneeller" Max
. I*
recabat per a Alemanya dispeeer
Ilinrernent de la Sera erohoinia, afegint .
que els adversaria del Reich hautien

de concertar-se i cOnsultarlet Govern
alemany per tal d'icimseguk la chfi,
nitiva reparació del dariys causar, per
la guerra, salvar AlerrianYs i pacificar
Europa i el món enter.--fflavat

COMENTARIS DE UORGAN
DE STRESEMANN ALS INFOR,
MES DELS COMITES DE
TECNICS

Berlín, 8. - El diari de Stresemarm,
"Zeit", di/1 el segilenr, referint -ša als
informes que demi sotmetran a la Co..
missió de reparacions els Comités de
tknics presidits per Dasves iB'Kenna:
"El Caceen alemany r.o petera un
sol moment, no deixarà cap ocas.:6 per
examinar arr.b la majar cura aquelti
informes I les conclusions que sial contemen. Almenys t Un gran interei
arribar a una solució de les miestions
pendents i normalitzar la nostra
tuació exterior. Ara cal que els altrea
litigants estiguin animats 411 ~e%
esperit de bona voluntat."-Havaa

EN UINFORME DEL COMITE
DAWES ES PREVEU EL LLILT.,
RAMENT PER ALEMANYA DE'
SETZE MIL MILIONS DE
MARCS OR
Ferie, 8. - Segens "Le Matin",
l'informe redactat pal primer Cotillee
de perito presiditjel general Da,Çea no
es preveu la conessió d'una moraerii
a Alemanya com es creia, sin& el
rament de setze mil milions de mares
or. El pagament anual s'ami:mentara
progressivament el tinque any.
Vas,

:R

EL COMETE DAWES EXAMINA
LES PROVES IMPRESES DEL SEU INFORME e: AVUI SERA
LLIURAT OFICIALMENT
París, 8. - El C.ornite Dawes t'ha
reunir a dos quarts d'una per veure
les preves impreses ,dtl,„Sca ittforte.
La major pile de les "xifretr-queba
vien de figurar en el doconaento i la
Rondó del qual hacia queda! ft5tt vuela per al darrer momee, sedan es
tablertes definitivament avui matriz.
El illorament oficial es-teslitziiii
la Comissió de repargiotts 31Lenx4. a

les deu.-Havas.
DEMA COMMENÇARAN. LES
NEGOCIACIONS •ENTRE LES
AUTORITATS _FRANCO -z.BE.1.,
GUE9 1 ELS INDUSTRLNES
ALEMANYS PER RENONABELS
ACORDS AMB LA «miguS-,
Parts, 8 .-Depnä comenoaren
les negociaclons entre les autoritats franco-belgues 'jets iradustrials alemanys, encaminades a la renovació dels acorde
amb la "Micum". el guate. com
es recordarà, acaben el 152der
mes que som.-Havas,
ELS INDISTRIALS DE 'EA
RUHR GESTIONEN LA PRORROGA DELS ACORDS AMB LA
"MICT7M"
Brusselles 8. - "La Nation
Beige- anuncia que els indas-,
trials de la regló de, la Ruhr
han snllicitat una entrevista
amb els representante de la
"Mteurn" per t radar de la prbr_
roga dels atords amb ella con,
rerlat9 -Ha ya e.
que es mostrara favorable a la'

proposició de llei fixant en sia
anys la durada del rnandat le,
gitlatiu, ami) renovani6 bienCONSTRUCCIO DE DEU UNI- nal per terceres parts.-Havas..
TATS XAVALS
REPRESA DE LES RELACIONS.,
8.-La Coimbra ha aprovat COMERCIALS MAR1TIMES AMB
per 415 vots cootra te el projecte
1..1 RUSSIA MERIDION.AL
adoptat per eilst i modificat pel SeBrei, 8. - El paquebor
nat relatiu a la crinstrucció de del,' "Adria", que ha salpat out) ruunitats naval', formant la segona fa a Odessa, ha inaugurat la
part del programa naval mar impor- represa de les relacione comerta un total de quaranta milions.
dala per via maritima amb els
Ha aprovat igualment cl projec- partos de la 11üs.sia meridional,
te toruat pel Senat relatiu als tre- -HaNas.
balls relacionats arta) el port Hiena LA CONFERENCIA DEL NORD
de Strasburg.-Havas.
D'AFR1CA
APROVACIO DEL PHOJEC,TE
inaugurat
Rabat,
DE LLEI CONCEDINT PEN.
Conferència del Nord il'Africa,
SIONS ALS 0.811E11S 1 A LES assistint-hi el mariscal Liau-i
SEVES VIDCES I OREE;
ley i el senvor Steeg.-Havas.
Paria, 8.--A la Cambra dele DEGRET *PROMBINT
Diputata ha estat aprovat per
PORTAGIO DE MANT/GUES
unanimitat el projecto da' lIad
F RE.SQU
coneedint pensions als crarers
Paras, 8. - S'ha publicat un
de l'Estat i a ales seres vidues i decret praibint que abane del
nn rfeb.
primer ele juny s'exportin man -a
/11:R5 t projecto entrará en
tegues fresques..--Havas.
vagèncm quita les noves ansiares que remata:, de les prä- CURSA CICLISTA ANUAL A
PARIS
airases elerMons l'hagin esfudiat
Paris, 8.-A les onza crenit
i hagan esiat apio‘dt› els inpassada tizigaid Ilea la Sorlidle
f • Pb/JS neees'saris.-•HaV3S.
ciclista.. que
EL NOU PRESIDENT DE LA per a la cursa
celehri,
COMISSIO SENATORIAL D'A- P. nualmAnt be
La han pvs part. qutakt
FEllS ESTRANGETtS
• •.'` -.Paria, 8.-El senyor Lucien eq1111.5.-11/1N3b.
Itubert ha e:stat elegit president COMPLOT COMUNISTÄ:wu
COBERT _ _
do la Comissió senatorial d'AParis, 8-La pelleja' rtiika;i
fers estrangers, en substiluci6
dese
ha
desc.obert
un v15t,-.4oX4 .
del senyor De Selves, nomenat
ministre do l'Interior.-Hava.. plot. bolsevista:, 'epndisrlitald9
PROPOSICIO DE LLEI FIXANT d'alguns dipòsits 40~1 , •
EN SIS ANTS LA DURADA DEL
MANDAT LEGISLATIU, AMA
ELS REIS,Ig RO.
RENOVACIO BIENNAL PER
Bucarest, 8,-4;en.eeg
TERCERES PARTS
Paris,
Consel do mi-e • reatrantor els isia.b.
gliet¡el •. govern
.
• deelarat aha.-lava;.
LA CAMBRA ADOPTA EL
PROJECTE RELATIII A LA

-

iDimeerea, • d'abril do affe
aqüeducte). Desatar les aseo Matee:
ren treure vistes a la muralla i mama
obrint-hi finestres i la cepella de Santa
/1adroaa al Portilla dels Bergants,
•
t'Academia de Rones Llethilló-

na el san parir contrari a què es
modifiqral l'actual urbanitzacie en el
&ene:lene d'ocument:
-Exem: Sr.: L'Acadimia de Bonce
petrer d'atlante chite, o rebe le vida
les darreries del segle XVIII, es ere'
obligada a *izar oir la seva ves cn
al plebiscit que l'excellentissim Aus timt de Barcelona ha obert per re
goldre en definitiva el problema de

r:nvi d'urbanitaació de les Rambles,
via important i tradicional de la tilltat
Els vells barcelonins estem veient
amb dolença corn Barcelona, a foeça
de modernitzar-se. va perdent de dia
en di; la sera fesomia pròpia, i com,
a força de reformes— altament convenients i lloables moltes —i

de demolicions —deplorables les mee--,
va transformant-se de dia en dia en una
elutat qualsevol, la ciutat moderna de
per tot arreu, i amenaçant cee. vertir-se,
als ulls dels estrangers, en una cintat
fense passat i sense tradicions.
En aquest sentit hern començat dient
que veiem amb dolor la modernització
da Barcelona; pel que té d'iconoclasta.
A Barcelona, per donar-se el luxe
duna gran plaga, s'hauria arrasat coro
isst destorb una Tour Sois! Jac gato
que París hi ha conservat al bell mig,
respectuosament; o una Maisort Camle
que Ninses ha conservat amb veneració. A Barcelona, per construir un
l'en& de cases — que donaria bona
renda a Hure propietaris i bons rendiments al Municipi —s'hauria fet robla "Va d'un, Ah:campe que eón l'oren:1 d'Aries. No es diria sinó que
a in nostra ciutat slagi pres per divisa: 'L'estética no dóna ; la tradició
és cesa improductiva".
Els nostres pares *n veure desame.
r ina er Per sempre els magnifics conments de Sant Francesc i Santa Cae:trina, l'exquisida església de Sant
Jaume, tots els portals de les Mirralies —que París ha conservas al mig
deis seus boulevards. Nosaltres estem

veient cada dia desaparèixer algur
record tipic que cootribuia a donar-li
aseara un aje de fesomia pròpia.

1625. I esdevingue la Rambla, amb
horts, cases i convents a band f banda,
una via que fati grato ab nostres bes.
avis i que anä millorant amb ele anys,
i on chi feren linees entistrueeions
despees de rally 35 &I segle mimas.
Ja Ilavors era la Ramb!a quelcom
de vital per als barcelonins. Tot; manifestació de vida popular havia de
passar-hi, i co les festes del poble era
allí en s'hi feia la lluminäria, que coniençant amb les liberes seguiren pels
gotets de Coloca, el gas i darrerament
els Ilumets innandescnnts que posaren
les seres flora de brillante ealors entrerdg dcli arbres, sopluix de i s oce l ls de
l'aire que fa segles l'han triat per Ilur
alberg de ;dls.
Els arbres shi arrengleraven urdenodareent, i quan vingué el progOs
del tramvia fou des del cm- de la Ram2
bla com a pum central de la cimat
vuitcentista que s'hi feren partir cla
cotxes viven la Barceloneta i la ella
de Gràcia, llocs extremar s de la ciutat.
Vol dir aireó que Barcelona és la
Rambla. i que fora d'aqu', en tot el
regne, quan es parla de les Rambles ja
s'entén que es gana de la nostra ciutat, corn (pian cs puna de Montjuich.
Alai, les Rambles és Barcelona. I
quan can tina ciutat hi ha una via tan
encarnada amb la seva vida, tan benvolguda dalo habitaras, s'ha de parar
mi-da compte a mudar-li la lesomis. 1 a més i mes si aquesta reforma.
es fa a pretext de facilitar el tren*
de la gent de peu eixamplant les yoreres, quan la trista experiencia de
cada dia ens ensenya que aviat entre
mides i aparadors no quedan ä lloc perque els barcelonins pugnar . pasear arTarabais a les cases, no es pot creure
gaire que el propòsit sigui desinteressat.
Del que n'és exemple cl que suara
sIn comcncat en la Rambla de Canaletes, amb uns cadafals ridícula que
destorben l pas.
Destruint les Rambles, tinddem
centre de la ciutat una vulgar i antipatice carretera., .eense arbres frondosos, cense llurs esplendoroses taules
de flore que fan d'elles una perpetua
primavera, sense les paredes d'ocells
que amb Ilurs refilets i cantthees h;
porten l'alegrie dels boscos...
El caprici o la conveniencia dame
pece no és motiu suficient per dur a
cap semblant profanació, que prof ans cus seria privar a Barcelona d'una de
les peques notes que li donen encara
caräcter propi.
Proa i massa que dl torrents moderns transformen tot e/ que donava
carecer de ciutat histórica a le riostra
benvolguda Barcelona. Manca tan sols
donar-li el cop de gracia, destruint-li
l'espirada.
Pels motius exposats i amb la cene
tesa que interpreta el sentir de la immensa majoria dels barcelonins — per
co dir de llur totalitat—, aquesta Academia té l'horror de avinentar a vos,
tra excenencia la seva opinió conträ
r1a a que s'alter/ l'actual urbanització
de les Rambles.
Barcelona, ao de mare 1924. El
president, Francesc Carreras i Candi.
—El secretari, Daniel Girona Llagastcra.•

Una de lee Peq ues coses que ens
queden típiques, ben tipiques, ben barcelemines, són les Rambles. Les Raenbles! Heu's aquí quelcom de ben
mostee, que no se sembla de res a cap
altre passeig o avinguda de foca de
casa. Viatjant, ens hern trobat multes
vegades atnb estrangers que havien
passat per Barcelona, i a tots, tots sense
excepció, els hem sentir exclamar arno
remeció de qui evoca un gratissim
ecerd : "Oh, Barcelona ; aquelles
Rambles!" I és que petites i tot com
oón—potser fins anacròniques, si es
vol — les nostree Rambles tenen no se
quin ende que captiva semblen ésser
una artèria tan principal, tan indispensable en aquest organisme que es
diu Barcelona. que sense ella fóra impossible la vida d'aquest organisme.
Dones be; segons veus, també les
Partibles perillen; també elan amenasedes de more per no sabem quins
pseudo-embellidors de Barcelona, que,
atacats del deliri de la reforma, no va11111
cunaren a preconitzar, a tito] no com- 111n1111•11.
nn•nnn••n•
prenem de que, que les Rambles han
de convertir-se en un boulevard, am)
via central destinada al trànsit rodat i
vastes voreres.
Cal ¡izar-se tan sols en el punt de
vista històric per decantar-se tot seEL CONCERT D'EMILI VENguit envere la conservació de les
Rambles. La mateixa etimología ens
DRELL
diu que es tractava d'una antiga riera
Vuit cançons d'En Fornells, Piando,
que en ilengua aràbiga tenia el eom
Apenes Mestres, Buxei, Toldrä i Purotula i el hall d'arene., noms que aljol, estrenara l'eminent artista NEternaven amb altres mes vulgars, avanniuli en el recital que te
çant els temps, i que era la que voreanuncia: per a demà al vespre al Pajava per la banda de migdia Cl mont
lau do la Miassica Catalana. Totes
Taber, auch de la ciutat romana.
aquestes caaeons han estat confiades
En temps de Jaume I Lau un dels
a En Vendrell perque en doni les
!bits de la ¿utat en empendre el seu
primides al nastre pénblic, ben segura,
segon amtrallament. amb la qual cosa
els seus respectius autors, que eil en
quedaren encloses dins de la nona forfati veritables creacions i valorará
ttficació: Santa Anna, Santa Maria de
totes aquestes afiligranados composiJunqueres, Sant Pere de les Puches i
cions que vénen a enriquir el ¡rostro
Santa Clara o meneretes, fins a la riba
ja 'urea importara repertori de lide la mar.
dees.
D'allavors ençä tou via de comuniLa primera part del programa d'acació natural, que constituia con,
quest contera l'ompianen completament
una Corribia o Via corribia, en els
es gatees estrangers. En Vendrell
valls de la muralla, i allí tingué cío
cantará cançons de Beethoven, Schuseus inicis el mercat de la Boqueria,
bert, Schumann, Wolff i Brahms.
a l'entorn del qual s'acomboiaven
tota mena d'indéstries de carrer i fine
»11111n11111111•n•
els vicis i tot, can les taules dels
toisirers, la qual cosa explica que desde metes hi hagués plantats alguno
arbres d'Qmbra.
Per aquesta via es feien les cavalcades en les entrades de reis i persoL'ASSOC/ACIO D'ESTUDIANTS
r.atges que arribaven a la chitas pel
DE LA UNIVERSUAT NOVA
Portal • Sant Antoni, el de la Bo.
quena i el de la Drastana, anant avall
ELS PER1LLS DE L'ESPORT
fins a Framenors i al correr Ample,
Organitzada per l'Associacio
co tenia ks seves cases i hort el sed'Estudiants de, la Universitat
nyor arquebisbe de Tarragona, i a
Nova,
dentó, a aleai stet de la
Santa Maria, des d'en la reina Maria,
tanda, tindrà lloc a l'estalge soenuller d'Alfons V, se n'anä a la seva
cial
dr
la
rnateixa (earrer d'Urposada de l'Hort d'en Fonollet, prop
/ 87), una conferencia púNatzaret ( 1446).
blica a càrrec eta l'iltustre exCinc portals s'hi obrien amb torres
diputat de la Mancomuttitat
fortificades: el de Santa Anna o
Catalunya, doctor Puig i Sais,
nergants, el de la Portaferrissa i et
el qual par i larit d'"Els perills
de la Poqueria, de Trenta Claus i de

La Música

CRONICA DE CULTURA

la Drassana.
aquest murallarnent ne la mutan
JOU rinici de les construccions urbanee
Se
tals
indrets, car en fer-se el terç
•
1 darrer eselös queda vagant la cerdas de la Rambla, en la qual
Irrarea cases i rel damunt s'hi
caretruirea al que en deien en aquel!
*top' embarra. Vingueurn mm tard els

convente eme donaren nom a les diVerles parta de la Rambla: aixf San-

to MaeigIN Celexina Sant foses. EsMea (da b primitiva Universitat o
poeml) i Canaletes (d'ea ataje

dc fesport".
L'interès espeoial del tema i
la personallIal def conferenciara, fan augurar un èxit extraordinari.

INSTITUT FRANCES
Demà es donaran a l'Institut
Francès les dues eonferéncies
setmanals Obligues de coatuna: l'una, a careen del senyor
Lambedt sobre "La catedral gótica", que lindrä 'loe de sis a
set de In tarda, amb projec-

›.,12:RVEI METEOHOLOG1C DE CATA.LUN
Ib 8 cl*aabril de" 1924

s. SITUACIO ATIKO SPIRICA
OBNBRAL A
LES 7 DEL MATI. (Observaami d'Europa,
Mard
d'Aldea 1 L'Allantic, rebudes per televise mm.. tu)
Parasteis a la Peninsula Ibèrica el regim de eel
núvol i plujós, particularment a Andalusia i
Casie
Ila. — Les pressions seo balare, i el centre de
mirama es troba situat a les illes de Celirsega i Sardenya
(1,002 milibars). — Al Nord d'Europa existeix una
intensa depressió barométrica, els venta de l'Oest de
la qual sem forts a les Illes Britäniques i a les costes
de la mar del Nord — El regiiii anticiclònic es treha
a l'Atlàntic a lea Illeo Mores amb tendèneia a internar-se a Espanya.

i A

2. ESTAT DEI,. TIEMPO A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observaciona de la 'Canas
teorolägica catalana, comunicados per D'aloa):
Cel completament núvol a tot Catalunya, amb
' . vents fluixos i de direeció variaßle. — Ic e pluges de
les darreres 24 botes han estat gairebé generals. La
màxima quantitat de pluja remitida Ita estas de 20
ntilimetres a Cervera. — La temperatura mi/cinta ha
cstat de 17 grana o Oliana i Figueres, i la mínima de
3 graos sota zero al Ilac Estangento.

Notes d'Espor
FC11101.

(SPORT* DE Mil

EL SABADELL BAT L'AVENÇ
PER TRES SA UN
Diumenge passat, i davant,

La Secció d'esports de muntanya

Centre Excursionista de Catalunya pb„,
ga a tots els que vulguin aportar les
seves fotografies i ampliacions per •
l'Exposició d'assumpte .s ktesports
neu a La Molina i a Luchon he facie
per teta aquesta setmana.
Per les que s¡han retar: fins a la dati
es pot preveure un Iluit apee de foto,
gra fies.

d'un públic 'non nonibrós, es
jagt un parlit entre el Centre
d'Eaports, de Sabadell, i l'Avenç
de l'Esport.
I partit va esser poc interessant, Ei Sabadell es presentO
inromplet per les des q ualifIcacions deis Feos jugadors Bertran 1 'Vena I.
La viettiria orrespongue al
>bedel] per 3 a I, Pesen', neon-

b. SALO DE L'ACTONDBIL
1.
Ele en. met: pottanta

edieguila els gols per l'Arnet.
fit bague poques jugadas dignes d'ésser esment lides; en crimennar fa lluita ele locals es

TARRSIGONA
3Vi r,75

etli a e hores

.3. VENTS SUPERIORC A BARCELONA. (ondatges de l'atmósfera hilaren a les 7
del mati):
. Altitud, meres:
250,
500, 1000,
1 500.
Direcció:
NNE., NE., NE., ENE.
Velocitat metres per segon:
I,
2,
I,
2,
Xnale, de núvols, a 1,864 metres. Stratocalmuls.
: ••••nn••n•

,O BSERVATORI METEOROLOGIC
Horas

DE LA UNIVERSITAT DE DARCELON(

d'observad .5: 7, 13, 18 hores

,,,„eeeartimetre a zero i al nivel' de la mar: 7344, 7 53'

1 , 754'1. — Termn
inetre scc: 12'1, 16'1, 14.8.
'Terznbrnetre humit: 9'3, 12'6, tr'8. — Hurnitat (coda tssit):es
de satpracid): 73, 64, 68. — Direccb; de:

vent: WNW., S., calina. — Velnc:tat del vent en mi cures per segon: 5, 2, 0. — Estat
tapat, quasi tatua — Classe de divols: strats-cúntuls, cirrus-strats; cúmuls-nimlms , cirrus-cjimuls; cúnittls-nimbus,
alts-strats.
Temperatures extremes a l'ombra:
Maxima: 17'e. — Mínima: sra. — Mínima arran de tcrra: 98. — Oscillació termomètrica:
d'a. —
Temperatura mitja: at't. Precipitació aiguosa, des de les 7
hores del dia anteriar a les 7 llores del
dia de la data: 02 milimetres. — Recorregut del
vent en igual tcmps: 151 quildmetres.
---•
cions, i ladira, de set a vuit, a
la perfecció que poi arribar a aconclaree del senyor J. J. A. Bersegii:rse amb la dnernatografia.
trand, sobre "La Soeiété des
La cc:Niel/la encara que consta de
Nations".
dares jornades es projecta :encera i
CONFERENCIA A L'ORFEO
POLIORAMA. — Demä, dijous a
l'empresa no ha alterat oís' preus sie
LLEVANT la nit, celebrarä el sau benefici en 1 .50 preferencia i c'75 general.
Sège2:x projectant-se amb gran
La comissió de Cultura de remest teatre l'aplaudit galan jove
l'Orfeó Llevant te anunciada la entupanyia que Irr acula, N'Antoni exit la famasa producc4 de la cara
Ganmont "La portera de la fäbrica".
per a dernä, a les deu (Id la Sei- Arntd.
Es posarä en escma la precisa coLa gran popularitat de l'obra d'En
lía, una conferència per N'Emili Tortosa (lirones, professor media en 3 acres dlienry Berustein Xavier de hh-ntep:n i la perfecció i
de l'Instila Calatlä de Sorda- "El ladrón', traducció dels scnyors encert en la Interpretac:d dala artisBuen i Catarineu, i la segura jornada tes cn l'adaptac:6 cinernalogräfica i
Muts, sobre el terna "L'ensedel drama romantic "La tizona", del
l'aaurada presentació, jus q fiquen pienyanca oral del sord-mut".
mamen: l'ext que es:.5 ob:eniut.
senyor Godoy i Alarcon.
L'acte se celerarä a Festatge
Amb aquest programa, i dades les
de l'entitat, 'Marques de PM Quasimpatics que gaudeix e: senyor Ardra, 1, Barceloneta.
‚tut, de bel, segur que la fw:cló
L'ENTERRAMENT
demà al Peliarama sera u:1 exia
111131•11•1111111111111111
ESPANYOL. — Al acate Espanyol
DEL DARO D'ESPONELLA
segueixen amb gran activitat els asAhir a 1 t tarda tingué lloc
saigs de la nora producció sie Joa- terrameat de l'honorable senyor Epiquim Montero "Fins el dimoni corta
fani de Fortuny i Carsi, baró d'Es.banyes", vodevil de gran espectaale,
ponellä, el val actc, nora era de
ARQUEBISBAT DE TARRAque s'ha d'estrenar al popular teatre i.ret-curc, constituí una imponent
GONA
del Parallel dissabte de Glòria.
iu:auti:estaci de dol.
Els amistes d'aquella casa, amb Ea
El darrer número del "Butlleti
/fi hacia representacions de les
Santpere i En Berges al davant, assa,
Oficial Eclesiàstic" d'aquesta arxiniós imperiants corporacions bargen atril) un amor especial l'obra d'En
diócesi conté el següent surnari: I.
celonines, tornlerosos ex-diputats i
Encíclica de S. S. ami) inotiu del
Montero, posant en 'hm treball e/;
ex-regidor:, i personalitats signiiiniajers entusiasmes. L'obra, per la
tercer centenari de la mort de Sant
ca(lissimes de la nostra ciutat.
Jossafat. II. Aprovació de l'Institut seva originalitat i bon gust, constiAnaven lambe entre l'acontanyatuirà una agradabilissima sorpresa per
mcnt VCAr:deS COIlliSSiGIIS represenTeresiä. III. R. O. iztdoent a quinta
categoria els capellans bluçärabs. al públic. En la interpretació prentarla ',clics de la costa, on cl bard
IV. Necrologia: Mossen Daniel Tor- dran part totes les primeros figures de
d'Esponcliä gaudia de grans simpal'Espanyol.
rederner. V. Conferencies de la eletics i prestigi.
recia: casos per a les de rnaig. VI.
ROMEA. — Cal; dia esdevé mes
El del s'acorniadä al carrer
ferm
que
obté
Secretaria de C. i G.: Lectura del
Trafalgar cantonada Méndez Nniíez,
la deliciosa codecret “Quani singulari"; collecta media d'En Prudenci Bertrana "La
i 11 comi,,t dura Burga estor/a, car
dona neta", cae en apreciar els inerits
CC01 hcm cht, cra nombrosissim Vadel Divendres Santa Oració ad pede l'Ultima producid del nestre co.3ellitpanyament.
tendam pluviam. VII. Bibliografia:
El Dret Canònic a Catalunya, pel ltan:sta la,tr coincidit el públie i la
Repetnit a tota la distingida familia c8ui finat el nostre condal mes
doctor Joan Boada. VIII. Nomenacritica, la qual casa fa que cl tea' re
scmit.
meta d'administrador general de ca- Pernea es ei animaclissirn.
pellanies vacants. IX. Ediete intePer al dis,abte de Gtória es creressant que es presenti En Erancese
p-.ra l'utrena de l'obra cl'ent,ció i
Bonet i Banús per al consentiment
mini len, la cual obtingué a París cal
a la seva filia, Concepció Bonct i veritable tramita i que En Joaadni
IfA HORT EN VICENS
Tolda.
Montero ha traduit al catalä so:a cl
PLANAS
1 MIQUEL
titol de "L'espectre del senyor
LLIGA ESPIRITUAL DE LA
Alti!' morí a Sabadell cl enticenberger". Per les impresions rebudes,
dissim i prestigiós industrial d'aMARE DE DEU DE MONTpotser sera aquesta com:,lia, per la
que1/1 pol.lacic; senyor Vicens
sa y a índole, cl "clon" de la temp)rada
SERRAT
1,as I Miguel.
del teatre Remes.
Aquesta emita( interessa als tale
Tant cu cl sen tracte,particular
ELDORADO. — La genial artista
desitgin assietir al rmiatge a Amälia d Iseura, Cia eliraIl/
C0i0 (11 ICS Secos Te1.1Cb0S jadus,
ra
la seca
Montserrat que tindrà lloc els dies actuació a
trials el senYor Planas era amable,
Eldorado en aquesta tetn26, 27 i 228 del mes que nona Cyllta
bondadós 1 cavallerosament compliparda ha sonsolidat cl seu prestigi ars'inscriguin quant abana, dones dististic cora iennautt cls exits de les serré der.
sabte, dia 13, acaba el termini d'adLa seca fäbrica de panyos de Saactuador/5 anteriors, celebrarà, diven1/1i5Siö.
dres, dia ti, la sena "serata d'honore". badell es de les minora del neu
Les inscripcions poden fer-se al
Len. . En Vicens Planas i 111i ,mel era
L'arlatalida i graeiasa manelogaista,
nou estatge de la Lliga, passatge
dones, en les sessions de divenlres, ritt fabricant sic trans iniciatives i
Canteros,
principal, de set a
Litem
en les emprez. es mercantils ett
del vespre. Oblata benedictins (San- tindrà ocasiö de constatar una veaada
qué collaborava. El :ni fill Arma
mes les sin:palies amb que compta a
ta Clara), dics 9, iii i 1 t, de dotze
però, ha heredat les cxcellents quaa una del mati i de sis a vuit del Barcelona.
litats del sea pare i ja fa alguno
BARCELONA.
—
L'abonament
a
vespre. Establiments Maragal! (pasmara que dirigeix 21111) el ruateix
eeig de Gracia, 95), (Uds dies 7 al les funzions !can Sannent.-1,es mes
encert tn2quell la pian fabrica de
distingides i ari,;tocr:liques families
12 del corrent, i His p ano-Francopanyos de Sabadell.
tarceludnes slan subscrit a l'abonaOriental, liontanclia, 20.
mort del senyor Planas ha
Per donar 12/eS unitat als canta li- ment a les cinc funcions que l'eminent
estat sentidissima no solament a Saautor-actor Jean Sarment denarä els
túrgico del roullaige, cs Prega
badell ií a Barcebana, on el finat
tentment l'assistència a l'assaig que dies ii, 12, 13. 14 i 15 del corrent
gaudia de uombroses chuparles entre
se celebrar.I dentà, dijous, a l'antic teatre Barceloaa.
les mentes contixenees de les SCVCS
Creix cada dia l'expectaeiä per colocal, Baix de Sant Pere, 1, 3 i 5, a
relacions comercials.
nèixer les obres i rart d'En Sarment.
dos (marta tic vuit del vespre.
A les 'nortes proves de condol que
reben els fahriliars sieh finat per la
LLIGA EXPIRITUAL DE NOS;
dolorosa
pirdtta cme ploren, minn la
CINEMES
nostra mis sentida.
TRA DONA DE MONTSERRAT
AM1111111111111•1111.11111/71

HOYES RELIGIOSES

S'interessa als socis l'assistbncia als assaigs de cant que
tenen lloc a l'antic gstatge
(Beix de Sant Pere, 3 i 5), per

KURSAAL
Ha resultat un èxit sense precedents
l'estrena en aquest elegant cinema de
la famosa producció cinematogrefica
tal que els antes que se cede- , "El ', resane!' de Zenda".
braran a Montserrat els dies
L'eminent director amerieä Bex In28, 27 i 28 del corrent, en com- gram, amb aquesta
pcHkula ha RCLIImemoració del XXV tinivers- seguit enfortir el sau preettgi artísrl de la fundaei6 d'aquesta Lli- tic extraordineriament.
"El presoner
ga, assoleixin la mejor resplen-- de Zenda" es una gran
pellicula que
dor poseible.
esdevé un document dart Per Pesar

'

EN RAMON FRANQUESA
I COMAS
M'ir, a les vuit del vespre, mori
a Barcelona el conegut ernpresari de
Matees En Ramo,/ Franquean, el
norn del qual va lligat a una !larga
etapa de la història del teatre catala.

El senyor.Tranquesa tenia setenta

MARIANO SANCHO
8. A.

veieren dominals extraordinäriament pels aveneistes: després reareionaren , devenint
la partida mes interessant fins
en neabar-se.
Arbilrä Gules, amb discreció.
L'ARRIBADA DELS JUGADORS
URUGUAIS
Vigo, 7.—Avni ban arribat els

SAL& A

y

180m. so , 94, 95, 98, 97, 98,
107 108, 109, 110, 111 1 11I

IMIMMIE•MIS111n111•••••••

EIPORO

jugadors uruguais que vénen a
prendre part a l'Olimpíada de
París. A rebre'ls Ini han anal
les autoritats /ovale, roh-legt
d'h.rbitres i el Club Celta;
aquests darrers obsequiaren els
arribats amb ensenyes del seu
pafs.
Per a demà 1 diumenge estan
anunciats els primers partits en
els quals ju garh l'equip urugual contra el celta.
BOXA

INTERNANdrémo111

NI L

PALAU D'ART
MODERN
PARC DE MONYJCICH

Bel 2 al 14 d'Abril 1924

PORCHER DESITJA RETRORAR ALIS
Ra imond Porcher, interrogat
per un perjtodista desprs de la

seva victòria dannint d'Arnaud,

Exposieié

Ita manifestat que aettialment
el seu més viu desig fóra poguer Iluitar una rEltra vegada
amb Alls o be amb Piet
Robin.
—Em veig anal) cor de ',afro
nquests dos horneo —nfegf—,
compre que bi bagi un organitzador que vulgui posar en peu
l'encontra,
NATA=
CAMPIONATS ESCOLARS
Diumenge al matí se celebraren les
anunciales provee, les quals donaren
45 0 metres, lliure, primera serie;
els resultats que segueixen.
Printer, Valdés (Enginyersl, 7' 46";
segon, Castro (Idem), 8' 11"; tercer,
Gonzalez (Ciències), S' 21".
Segona sèrie: Primer, Francés (Inclústr:a), 8' 25"; segon, Mongrell (In
-dústria,9'
la".
Irre metres, lliure: Palmer, Valdés
(Eneinyer3), 1' 35"; segon, Pérez (Insüml, 8' 25".
Salts de trampolín Carnp;c5, l'Olió.
AVIACIO
PENYA DE L'AIRE
Per celebrar 2 . 1uit obtingut
pele seus companys, ele pi!ot,saviadors Orlé i Parara, en donar, amb iota amplitud, la volta atri a a la península ibèrica, varen reunir-se en amical
sopar gran nombre de socas. En
destapar-se el xampany, el secretari Lau Josep Carnudas
adreçar 'Lacte que se celebrava
als Itomenatjals, fent lliurament pilot Orle d'una formosa ensenya d'or, do la Penya,
Aquest contestà agraint l'obsequi i les atencions que ell i
cl seta company eren objecte i
M'anean mit per resdevenidor gloriín s de la Penya de l'Aire. que
sonibla (, .sser — diguis — Púnica entital que doaant
comide del viatge que tan fer.roomil hem pogut portar a
cap. En acribar les seves paraules va esser ovaeionat.
El dia següent, diumenge. va
lenir llene la resta d'aviació
inell de Barcelona, que es vejé
Molt coneorceguela. Abans de
les nou Orle i Parera efecluareta itamunt el port diverses i
magnifiques evolUCi011, immedialtunent després eornençaren
els vols.
liistificient el matí per volar
el gran nombre de socis que lio
desitjaven hagueren de continuar a la tarda.

SS.
Ahir, i amb motín del segon anivers ari de la mort dc l'excellent pilotariadn- català el tnalaguanvat Mamut*
Colomer. la Pcnya (le l'Aire mengue
l'acord d'honorar la inet&mia del que
fott estituat company, preparant i cditant després una extensa biografia amb
tota mena de dades, anixdotes, ¡otograíics i altres detalls del mateix per
tal que siguin lit] nlagnific record de
la curta per O brillant actuació d'aquell
pilot català,

tic Noel

Visiten els stands mima.

1

59, 60, 81 1 82.

presenta un sestil' tallat
do manera que es vogi tot
el mecanismo interior I es
comprengul per qua

IMPOSAT

MOVIMENT MARÍTIM
Vaixells entrats

Vapor francés "Cireassie",
de Bogador, amb carrega general. Amarrat moll de Muralla. Consignatari,
Vapor espanyel "Sagunto",

de Cartagena, amb carrega general. Arnarrat mol! d'Espanya
NE, Consignatari, Conipanyia
Transmeditercania.
Vapor espanyol "Ramon R.",
de Cartagena, amb càrrega general i b7 passatgers. Amarrat
mol! de 'Muralla. Consignatari,
Ramos.
Vapor espanyol "Albia",
amb curtió. Amarrat
de Ponent.
Vapor espanyol "Cabo Espartel", de Livorno, arnb Córcega
general. Amarrat moll de Bart'eh:uta 5. Consignalari , Ibarra i
Companyia.
'Vapor espanyol 'hei Jaime 1 - , de Palma, amb cärrega
general i 167 passatgers. Antara
cal tisrli de les Drassanes. Consignalari, COmpanyia Transmetitt eirania.
Vapor angles “Caltieron", de
Pasajes, ami) eärrega general.
Amarra( mell tb.' Barcelona. S,
Consignatari, Bu, Andrew.
Vapor espanyol 'Jacinto Ver,
tiaguer", de Gijón, amb carrega
general. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterrónia.
Vapor espanyol "Monja Dolores", de la mar, amb peix.
Amarrat moll dc Llevara. Consig,nalari, S. A. da Nasegaciú
Pesca.
Vapor espanyol "Guillermo
Sztiulz", n.li C.iadiz , tstnb carbó.
Amarrat inoll de Ponent. Con,
signtari, Argimon.
espanyol "Joven Pa.
quilo", do Palaniös, amb eärroga general.
Vaixells so. ---3

Vapor anglas "Cano", amb
p‘ètrega general i tränsit, cap
cine auys i actualment era administrador de la coMpanyia SautpereBerges. Durattt vls últitus anys de
la sena actuaciú com a administrador
del teatre Romea, del qual era cocniarcsari, pesad cii català algunes
produccions estrangeres que es representaren en aquell escenari. En
Franquesa, que lluvia estat empressari d'altres teatres barcelonins, en
separar-se de la societat que explotara el teatre Romea arrenda l'antic teatre Principal, on continu fent
teatre catali.
Descansi en pau.

ti

Cet te,

\'apor francés "Circassie",
amb ehrrega general i trànsit,

cap a Marsella.
Vapor espanyol • "Cabo Eapartel", amb càrrega general i
tränsil, cap a Nova Xork i tb.
cales.
Vapor espanyol "Cabo Ro.
che ", amb eärrega general, cepa Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Paco", amb
el sseu equip, cap a la mar,
Vapor espanyol "Nallón", en
hast, cap a Sud, Estay* , A e bite

via.

Neecree,- 11 l'abril le

EL COMO BEL DIE€Y-Ri MILiT
E

L GENERAL BARRERA, PARLANT 1)1i LA GESTIO DEL DIRECTOR',
AFIRMAT QUE TOT CATALUNYA APLAUDEIX SENSE RESERVES.
LA NOVA ACTUACIO DEL "NOSTRE't ALFONS SALA, HA DIT, A LA PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNITAT, LA QUAL ESTAVA EN COMPLETA
FALLIDA

r

A BORD DEL CUMASSAT "JAIME AVIAT SE CELEBRARÁ EL CONSELL DE GUERRA PER L'EMBARRANCAMENT_ DEL CUIRASSAT "ESPAÑA"
•
EN LÁ 11:EUNIO D'AHIR EL DIRECTOR! APROVA EL DECRET REFERENT AL CENS ELECTORAL, EN EL QUAL S'ESTABLEIX EL VOT FEMEN!
rió de l'Autombbil. Po] maig
DESPATX 1 AUDIENClES . lii tornar a inaugurar el PaMadrid, 8.-Aquest matrha deslau Rejal. I veurà que ara, i desancat amb el r i el vocal del Di_
pres i compre, Catalunya es
recter i , general X'allesp:nosa.
manifesta tal con' Cc: espanyoEn audiencia ha rebut el monarca ¡ex -ministre senyor Suarez In- dista i monàrquica de con
¡ diversos aristócrates.
De l'embarrancament
EL DESPATX QUOTIDIA
Madrid, 8. - Al ministeri de !a
del cuirassat "España"
Gatera el president del Directori
Metida, 8. - El euirassat
lu despatxat amb els sots-secreta- "España" té una inclinaeió de
ra de la Governació, Foment, Insvuit graus i ostia perfectament
tme zU i Finances.
assegut damunt de les roques.
Ha rebut el general Vallespinosa,
Els grans temporals li donen
qual havia despatxat abans amb
un lleu movirnent. Ja estan niuel rei. posant a la signatura diversos res i disposats a ésser arriats
decrets.
els canons de gros , callibre,
A continuació ha rebut la visita
car nomas hi manea treure una
de l'infant don Alfons de Lorbó, i planxa de diverses tones. Per a
el general Pazos amb una comissió
aquesta operació cal una grua
de revisió d'expedieres de q7intes
de gran potencia. essent probade :lièreia i Almeria.
ble que el tivent corone:1 d'enMaaifestä que a les deu de la nit
ginyers navals, senyor Miranda,
es projectaria a Guerra la pellicula
»que dirigeix i'operació, valti a
de la dura de la bandera.
comprar-la.
Assistiran a presenciar la projecCartagena. 8. - Aviat se cecid els individus del Director; i /luís
lebrarä, a bord del cuirassat
ajudant 5.
"Jaime I", el Consell de guerra
El president del Directori
',dará per radio-telefonia

per l'embarranrament del cuiraseat "Eapaila".
del Banc de Castella
L'afer
Madrid, 8.-Noticies que pel seu
Sembla que el Sane de
ceen. permeten considerar-se com
Castella, després d'adquirir per
cenes. assegurcn que aviat el gecompte de particulars, valore
:e ral Primo de Rivera dirigirà la
prz.ula des del seu despatx a tots estrangers, principalment d'inels espnyols que, naturalment, pos- dústrig s alemanyes i de l'Estat
alemany, els constituí en dipòsseebíln receptor radio-teleibnic.
L'aparen transmissor sera instaRat sit en diferents Banca correspel telegrafista ex-director d'una ponsals seus de Berlín, però
omitint el que quedava. a disCompanyia de radio-difussió, el qual
( la en una alisa ocasió va mostrar posició dels setas legittins amos,
la sera competencia en assumptes de encara que amad ho expressava
en les cartes-resguard que
teleionia sense fils.
Eln PRIMO DE RIVERA I EL l'a ala compradors.
Diversos d'editors alemanys,
iaa- s ELL DEL DIRECTOR'
Madr.l. 8.-A des quarts de sis ha cercant un avantatge per al sien
crèdit que les Ileis espanyoles
sHbat a la Presidencia el general
no consentien, formularen Ilurs
Pri:ru de Rivera; dient que no hi harectarnacions davant les autoea cap nos-cae.
Al Consta del Director; avui hi ritats
12"Hin' aquP.''1'?'-'
han
preven_
aafAeixen el director d'AdritatiAra- decretal
embargaments
litis contra els esmentats die,
co bcal svoyar calvo s ot e lo
pbeits, suposant-los de propiescss-eecretaris de Govereació, Gracia
tat del Banc de Castella. el (mal.
i Jusicia i Instrucció pública.
per tant. no pot tornar-/os als
setas legitime amos.
Declaracions
El Jutjat instruetor del sumari ha dirigit a les autoritats
del general Barrera
El repi periodista ha preguntat al judieials alemanyes un exhort
teneral si tornarla al Marroc, a la perquè els esmentats embargaera ,:osa ha respost que no, cal- ja mente siguin aixecats, i la Coved-nadar ci- misaie que representa els proa:
desmentit
ernbargats
r.1 d Barcelona, el qual sembla que pietaria de valors
presidida pel senyor Molind
be la seva manera de pensar
i
rekeeix al prob:e _ _ Candelero. lee, soll
e g.,
"". gut del president del Directori,
Xarroe.
que els representants diploma-d'estranya molt-ha dit el ge- tics a Alemanya, facin les gessera Barrera--que Lossada o algú tions oportunos yergue ele inda, canegui la meva manera de pen- teressos deis particulars en
1.17 t- aquesta quest.o. perquè no he
tin guin perjurlici.
üe g l í no tinguin
wat detixa amb
Alai) es co- q Ele valore juren en total a
sa del Directori, i si ho re s ol, com 1 fp rrdljone do pessrtes
tacee tot Espanya anhela, haurà
Davant la ala segona del
.alitúeat de la governació de l'Estat Tribunal Supretn, ha presentat
-(1.-eas penombra que avui bi ha.
una querella centra el presa-Es que Catalunya ja no ho és?
dent del Consell de l Bario de
-Ho fou mis ficticia que real. Els
Castella P1 procurador senyor
: sta'.ans són tan espanyols com els
Lluís Halbontin, en nona de
l'entitat social Swisc-Eank Corels castellans i els gallees.
pora tion de Londres, en la qual
Cal rtenneixer la regid. A Catalunya
se sera l'amor a Espanya amb tanta es reclama una important xicom* qualsevol altre ¡Inc. fra.
Es fonamenta el reclamant per
E/ que passa és que els política no
acudir t l'Alt Tribunal, en que
saberen endiosar en l'anima del poel
demandat es senador vitalici.
b'e català, donant a aquesta regid, el
eLe é; de la regid,. Está 'tan be que
Cal'aluay 2 CS balii la sardana, com
';de a Al-n(5 es canti la jota, a Gaira a "muileira" i a Málaga la "guaL'estrany fóra que a Galicia es
•hilles la Sardana i a Catalunya la
` mariefra". El que no estima la seva
Patria petita, no pot estimar la Patria gran. Jo ho veu: Catalunya sencera aplaudeix sense reserva la nora
ac tuacó del :losare Alfons Sala al
f oint dels destins de la ManeemuniP,i, que, com - deuen saber, estava en
c, m p leta bancarrota.

Pe. „UD cabo primero", lloant
rat ditieá que en el mole-44,AI retoma espanyo en el eetge
ha .emplaoat el poble s'Iban de Monte Arruit. Aquest artiobert unes grane esquerdes. El cle ha esta' contesta' per un
velnat, ple de por, deiallcitia altre en- un pertbdie espanyol,
les catees i furg. Per ara no cine lamba eltegia l'uxärcit.
s'ha de plànyer cap desgrkela
EL CAS vtDAL 1 PLANAS
personal.
' • Madrid, E-L .~11111de ha eres
•''
ELS''FONS PUBLICS
racord que el dia na del mea de maig
Madrid, 8. - Ele Fons Pú- e: eomenei la **Me la cansa - conblica estan oferte, indicant la tra Vidal i Plana
partida d'Interior 20 cèntims en MORT D'UN •SUPDIT ESIAtancar a . 70 per cent. Les Ac- ' • NYOL A- L'ESTRANGEre
cions Bancàries es tracten deMadrid, 8.-EI caniel . d'Espanya
preciadament.
a Santos (Brasil), assabenta al tninisteri d'Estat, la mort del súbdit
Disposicions de la "Gaceta" espanyol En Josep goig Ferran, UIELS LOL'HORA
cendal. en Medicina, de 26 anys
OALS DELS SUTGES LA
d'edat; natural dé Sant Feliu de LloCONSTITUC.10 DELS AJUNTA- bregan, fill de Tornis i de Rita, esMENTS D'ARA
devinguda a bord del vapor "CataMadrid, 8. - La "Gaceta" lina, en alta mar, el dia 3 de gener
Publica les següents disposi- passat.
done:
HOMENATGE
Madrid, 8.- En vista de l'éxit asDe la Presidència. - Reial
decret relatiu a l'establiment solit per 'la darrera obra d'Eduard
Marquina "El pobrecito carpintero",
de l'hora d'istiu.

forçosament, la causa ocasional
d'un nou ascens en la valor de
la pesseta.
De Grácia i Justicia.- Disposant
La primera causa de la de- que s'amortitzi una praea de magispreciació de la pesseta es el trat, vacant a l'Audiència provincial
desordre de la Finanaa- espa- de Bilbao.
nyola i el sosteniment del dè
Una altra circular, disposant que
pera) e ixi 1101. l'especula_-fict, els presidents d'Audiencia trametin
cid no podria sostenir en la si- a aquest departament una relae
tuació en que es troba Si no hi dels pobles en qui els locals on
llagues en poder dels alemanys troben installats actualment els Jetels tres mil milions de pessetes jata, de primera istancia i Instrueque els ha prodult la venda a ció, reuneixin o no les • condicions
Espanya dels setas hitllets, ms expressades en el pariagraf primer de
les pessetes proeedents d'expor- l'article 23 de la Llei provincial sotacions al pals i les pessetes 1 bre organització del poder judicial.
que emigren d'Espanya a AleDe Governació.-Reial ordre dismanya.
en la
Si Sf auprimis el coeficient posant que el termini establert
de moneda. l'exportada d'A/e- de 29 de mere darrer, per a la consmanya cauria damunt d'Eapa- titució dels Auntaments, s'entengui
raya cona sin desbordament des- prorrogada fins al dia 30 del corrent,
plaçant a mollee Indita/des na- i siguin aplicables tan sois en agüecionals i acreixent el, dèficit de lies Corporacions que hagin estat ja
la batanes mercantil i ente que inspeccionades.
De Foment.-Reial ordre fixant
no ocasiones aquest dany indublable, amb quin dret Alema- en 05234, quantitat que resulti de
nya, després de produir els es- dividir 1.230, 000 per 2.387,861 pessetrelle que ha fet a rechnomia tes, el coeficient de reducció uniforme que s'llauran d'efectuar totes les
nacional. nod demanar benevo
liquidacions de primea per als carleeca i favor
E s panya - acaba dient -pot bons del país produits i tuitsportats
trabar a nitres linee el que tro - al litoral, referent al meffille gener
ha a Alemanya, i encara mea passat.
econòmicament.
-També publica la "Gaceta" els
LA TASCA DE!. SUPREM DE
GUERRA
Madrid. 8.-A les onze del mati
constituit cl Suprem de Guerra
fallar la causa instruida contra el
i Marina a la sala de justicia, per
comandant senyor Martínez Vivas,
acusat de ncgligancia en el4 seCCts.505, de Melilla de inliql de 1921.
El tribunal era presidit pel general
Arraiz de la Conderena.
En el Colmen celebrat a Melilla,
el fiscal denuina l'absolució i el
Consell el condemnis a sis menos
d'arrest.
Coeli taue l'auditor di.5enti de la
sentancia, la causa passà al Suprem
de Guerra i Marina.
En el Censen celebrat avui, cl fiscal. en el seu informe, f..hi una explicació de la brillant història militar del processat, com ho dcmostra
l'estar proposat per a l'ascens al
arree irnmediat per merits de
guerra.
Demanà la seva, absolució,
gant que el comandant no va incórrer en negligencia al no fer-sc arree de les tropes, puix la seva inissió era tecnica i consultiva.
La causa ha quedat pendent de
sentencia.
Actual, de defensor el comandant
senyor Pita.
- El pie que se celebrará denla
al Consell Suprem de Guerra i Marina, examinará les següents propostes d'ascens:
Comandant En Joan a-agües, i ti-

nent Bellot.

Tarnhe examinará propostes de
concessió de creus de Sant Ferran
a favor dels tinents En Jesús Caliente i En Francesc Araciel, el ca.
pitä metge En Joan Garcia, el n'ahner Joan Saralegui, i el capellà de
complement Pare Revilla.
Per últim, examinará l'expedient
de beneficis de recompensa a En

Trinitat Rojas.

descarrlat al quilòmetre 69, prop de
l'estació de Santa Maria de Nieva.
No hi ha cap desgràcia personaL

El Consell del Directori
EL CENS ELECTOR-AL
Madrid, 8. - El Consell del
Directori ha estat rennit fins a
dos quarts de non. N'ha donat
la refer è ncia el .general Tallesiiinosa, dient que el mes important que s'ha examina pertany
al departament de Governaeid.
Ho hpcartat el senyor Calvo
Sotelo,-junt amb el general
Martínez Anido, i es el projecte
de decret sobre cens glectoral,
un projecte que denla ter co m.
plet l'estructura electoral d'Espanya i que 85 tan nou que calia estudiar-lo amb la major
atenció. Un d'aquests aspectes
consisteix en donar el vot a la
dona. S'ha de determinar de la
miillor manera possible quan
podran usar el vote Cal veure
si ts'ha de eoncedir a la dona
cap de familia, a la dona separada del marit, a la soltera,
etcetera. El criteri que lea dominat i que es decretarà As el
que taita dona major d'edat, sigui qualsevol la seva situad&
hei dret al vol, tant si AS soltera, vidua o casada. pera separada oficialment del marit,
o que estigui subjecte a la intervenció civil r privativa per
tant del sen dret.
Intimament relacionat 'amb
tot això, hi estä la reorganització de la Junta del Cena, proviraríais i municipal.
El decret es molt radical. La
mejor inutilitat d'aquestes jun..
tes ran en la seva composició,
car ja es sabut que consten
d'infinitat de persones mal
avingudes.
El projecte de decret, en
principi, ha estat aprovat pel
Directori i estä pendent de la
signatura i conformitat del rei.

e

*-. T. F

que dirigeix Sergie Diaghilev.
Contifba obert l'abonament

Teatre Català Romea
Total« MI •
Avui, dimecres, a lee cine
tarda. Butaques a 1 i a 0,85
pessetes.
EL RECTOR DE VALLFOOffl
famosa comèdia d'En Freditio
Soler. Nit, Joventut Jordiana,,el
gran tlit d'En Bertrand,
LA DONA NETA
i EL °ALDI, d'En Montero Demà, dijous, tarda, especia.
elles per a infants. Extraordinä-,
riaa representació de la reina de
les rondalles, d'En Folch i Torres, La Ventafocs. Preus popu-1
tare. Nit, Tertúlia Catalanista,
El rector de Vallfogon a i El
oallu.

f4444441444.44•ffleffl4444

TEATRE TIVOLI
TOURNEE
Frederic Caballé
Oras tenpanyis de »arena.
la 1 opereta. primer actor )
director.

)drrerd tiore
València

Ramon Pella

INTENT D'EVASIO
Valencia (rebut a la una de
la matinada).-Ha intentat fugin de la presó Josep Pasqual,
que sofreix condemna perpetua
per robatori. Se l'ha reclüs a
unafella de cästig.

Avul, dimecres, tarda, a
les cinc, preus populars.
Butaques a dues pessetes:
LA LEYENDA DEL BESO
•
!Vil, a les deu:
. SOL DE SEVILLA
Es despatxa a comptaduria
ó,
amb tres dies d'anticipaci
amb l'augment del 15 per
100. Dissabte, 12 d'abril,
tarda isnit, grandioses funcions. Benefici del colossal
bariton
FREDERIC CABALLE

DE MADRID
EL CONSELL SUPERIOR
FERROVIARI•
Madrid (rebut a les 2'20 de la ma-

AL CONGRES INTERNACIONAL D'ENERG1.4 ELECTRICA
Madrid, 8. - El dia 30 del
vinent mes de juny, començaria
a Londres les sessions del
Congrés internacional tener
gia eleelrioa, i heltent -se ale
nombrar eis dellegals que en representada del Govern espanyol han crassistar al dit Congres, el rei, cracord amis el DIrectora ha nomenat l'enginyer
prinier del Cais de Camitas, Canela i Ports, senyor Pere Maria Gonzalez, i l'enganyer industrial senyor Josep A. dArtigae, perque exerceixin l'expresEl sots-searetari ha donat compte
sat carnea.
d'agilites afees de tramit. El d'InsDIJES OBRES ARTIST1QUES
trucció pública ha parlat de la neMadrid, 8. - A dos quarts cessitat de concedir un credit extrade quatre de da tarala, el presi- ordinari per a la celebració del Condent, acompanyat de tots els gres Internacional de Geodesia i
generals que formen el Direc- Geofísica que sha de celebrar a
tora han estat al Museu d'Art Madrid, la qual coneessió ha estat
Modern, veient el quadro de resalta.
Moreno Carbonero, "La FunFinalment, el sots-secretari
dad() de Buenos Aires".
Treball ens ha informa: del seu proForen rebata pe! director i jecte relatiu a reorganització del miconsellers del Patronat.
nisteri, que es molt meditat i ampli.
Des d'allí es traslladaren a La intenció de l'autor és unificar els
d'En
Benlliure,
on
esl'estudi
centres dependents d'ell i dotar-los
tigueren veient el monument d'una ass!ssoria.
que representa l'enterrament
Acabada la reunió, el President
de "Joselito".
ha rebut a N'Adolf Aries, el qual
Aviat totes dues obres se- ?ea parlat dèls dipòsits especials del
ran trasPlailades a Pítris, on se- Banc de Castella. Després ha rebut
ran exposades en un Musen.
altres visites.
Els generals que formen el
EMISSIO D'OBLIGACIONS
Direetori en (eren grana elogis.
Madrid, 8. -- El Tresor emiELOGIS A L'EXERCIT
tirä obligacions que portaran
ESPANYOL • la data de 15 d'abril de 1924
Madrid, 8. - Aquesta tarda, en el termini de quatre anys,
a la Presidencia, s'ha facilitat amb un n'iteres d'un cine per
una nota dient que la revista cent anual. Ea farä per una

tinada).-A q uesta nit s'ha tornat a
reunir el Consell Superior Ferroviari per tractar el relatiu al capital
accions dels concessionaris. Els
usuaris de les Companyies mercantils i industrials presentareis una esmena dient que el capital d'accions
de cada concessionari jels efectes
de l'aplicada, d'aquesta base será el
que correspon al va/or desernborsat.
El capital accions determinat no
podrà accedir del capital real anteriorment evaluat.

La base és 'refusada per 14 vots
dels representants de l'Estat, Companyies i representacions obrera i
agrícola.
Es manté el projecte. Posat a votació, es perd per lo ;ríes contra 7.
Finalinent, el patrimoni ferroviari
nacional posa a votació la seva esmena als efectes de l'aplicació d'aquesta base, que el capital accions
de cada cenicessionari sera el corresponenttal valor total sempre que
no eccedeixi del capital subjecte a
analiteació. Fou refusada per un vot
de majoria.
1111 11 41 Aa111 11 n11065•111 111 111 •111 111 1/1
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Acaba de sortir el segon volum

IdiIlis
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I Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES
Avut, Meces, tarda. a les clac.

1

Entrada t butv.rt la', pesseta.
TOTES EN CAMISA
Bu, a les neu, gran satt de Rime:
GALL O CAPO?...
- - Denla, eajoua. tarar,:
LA BIT ALEGRE

r

isasauIuIIIuUIIlII

il:

LA MANERA DE

FER-NO

Dissabte de cuarta. estrena dlPla
tan I a5 la vodpvIneara.
FINE EL INMOTO PORTA MANTEE

rePPerlreeiewermilli

'.04.4444.01411444.044444.

Teatre Ottnle
Gran rOmran yta internacional da
CINC EQUESTRE I ATRACCIONS
murta per WILLY
Avul, tnIneeres, alt, • doa quarta
de dril, rranends extt de les novel

atraeciuos,

ELE 8 FOURRILLL'S

tlIterrtstes CóMIC3. una seMura
dos acusases.
EID
Original catearte a eavalL
ELS 4 RUCOS
ORCEN ARO 1E000

Rurals

d'ALEXEI TOLSTOI
Traducció de
Ventura °aseo' i Alexia Plarkov
Preu: 50 céntima

"'

DIssabte, 19, inaugurad% de
la temporada de Primavera,
Reapartold de la famosa com4
panyia de
RALLII RISCOS

-Sevilla, 8.-E1 Guadalquivir torna a créixer, fantant-hi poc perqué
les aignes arribin al moll. Del poble
vénen noticies pessimistes.

'

eT

Gran Teatro' del Linee

SAPASERS?? •

Unta ets Sena tmoctonants exentes
LA CAIGUDA DE LA MORT

1

EL BLOC DE PEOR).
menee infantil 1 deDdl Cala 16 'amauta
Avisa: ROELERILLO
,4444444.11.44.44+44444.49
DIJous. eran
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Teatre Thtreelona

,nomolomisimmtsimum,
ten

Totes les mIsses gas se celebraran densa, Non, a l' r soldsla dels R. R. 1'. P.

Tournée

Lominics (Aulas March, 54) esteat ami ofartori 1 1 06c1 1 misses de dea a
dan, seran en befragl de

JEAN SARMENT

SENYORA

9

La qüestió del marc

Madrid, 8. - "El Imparcial".
continua la seva campanya res-Ieo lis sé, no ho se. Si no Iii ha- pecte vis tenedora de mares.
llad co l'administració mancomunal la
Din que la seva campanya Ita
gura de delicte que U/lidia-aria la repercuta a Argentina, Xile i
sna lversació de fons pels quals em
ele Estala Units.
'lenl ana. ;legué estar mole aprop d'aiEs tracia d'enderrocar el roeno. El senyor Sala Ii podrà explicar fieient que s'afegeix en les Duatiillr
ió ele la
nes per la de preciac
moneda ale drets aranelaris que
paguen
les
mereaderies
alema-L'alcalde Alvarez • de la
C ampa, bon ande meu i borne' nyes, les primeros matèries de
aThan comprat als Esgrans märits, estava verita- ¡es quals
tats Units amb les pessetes que
bleent malalt. Ho vaig yemas de
franc s'han portat d'Espael que se'n acomiadà. asixb no nya.
a ol dir que no estigués un xic
Els establiments sidereglos
di sgustat per la designació de
pe rsones a l'Ajuntament; això, alemanys han acordat no comprar mineral a Espanya.
p eró, ja ha passat. Ja s'ha loeCal que el Director' no es
nat a encarregar de l'Alcalldia. rerldelxi davant d'aquesta con-...?
vinaeid, perquä sind seria una
-Sa atagea tat lit un d'a- Encera de delzilltat o una mequests diee
sura Isnileconbrnica que reperlilArcolosli, aeom•.•
Pa nyat de! general Primo de quria un oren dany per a la
Alega, per Alletptit a l'Expoek Ndaataia eepsayolik qu Sra,

es fará un homenatge al dit poeta,
DESCARRILAfEeT
Madrid, 8.-Un tren sud-exprés ha

següents avisos:
De Finances.-Relació de les /eelaracions de sous passius tetes a la
primera quinzena miel mes de mare
de rany corrent.
ELS DELEGATS ESPANYOLS

El règim economic
de les Diputacions b2sques
Bilbao, 8-Han sortit cap a
Madrid , cm eamiran al president de la Diputació, els elipsetats senyors Muficia i Astigarre, per gestionar el manteniment de l'actual regim econòmic de les Díputacions basquea.

suma de set minen& de pelmé
. tea.
•
DEL RAUDO
Ceuta, 8. -.Lee darreres noLidies acusen completa trenquinitat a da zona de M'Ter. Ea
Iba /a conducta del cantiner
Andreu.
ELS SOCIALISTES I ELS
REGIDORS
Madrid, 8. - "El Socialista"
repetei: d'una manera clara
que els homes que ocupen citrrece sonsa ésser anomenats
com determinen els acorda, no
representen per a res al partit
socialista i a la Unid General
de Treballadors.
EN LLIBERTAT
Madrid, 8.-Han estat posats en
llibertat els vuit proveidors de cara
que fa tres dies foren agafats.
SENTEN CIA
Huelva, 8.-Es creu que Marta Vidante i Manuel Leandro,
acueste d'haver mort a respós
d'aquella, se'ls condemnarà a
la pena capital.
EXPLOSIO
Bilbao, 8.-Comuniquen de
Baracaldo que abs Alts Forns hi
ha hagut unabexplosid de gasos. E/s obrera Teodor Canjeo
i Antoni Santos estan lente.
ESLLEVISSAMENT
DE TERRES
.Oviedo, 8.-A conseqüència d'haver-se desprès unes torres entre les
estacions de Robledo i Santa Maria
no circula cap tren per aquesta linfa.
EL TEMPS
Còrdova, 8.-S'ha fet més fort el
temporal, causant grans danys a la
carretetra i via fèrria de Mälaga a
Sevilla. Estä interrornput el trànsit.
Els obrera es veuen impossibilitats
de realitzar el set' treball.

militar argentina . "El Sub-W. 01e , publica un article signat

La mUnlanyirUnd
Jaén, S. - Notfoiei,

.

TECLA .ARALL 1 RECASENS

,l
Eugéllia Canela. Are dl Madi'

6 úntame funcione, 5
Debut, divendres, 11 d'abril
Queda obert l'abonament a
oomptadurla

1
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VIdna de Josep Canela Recasens

e« mo el die 2 de Ere deerer, rciI rtkel eh Id legra:11e i le ludid
a

al

DE SIN FILLA

'lee ad ademo! el dial del derre ws, a MI de 33 indde ti di

liere

(A.. C. S.)

•

La familia,- Pirenta tots lía raó social FILLS DE JOSEP CANELA, en recordar a lltirs
coneguta tan sentides pèrdues, els preguen una oració per l'inima de les difuntes 1 teselaNO ES CONVIDA PARTICULARMENT
tincia a 'Vid o a alguna dales Mea mima.
,o,al

gteealiaegartamoraaajeaasaiseta,

• ...-

.
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Companyla de combates
Avui, dimecres, tarda, loa.
linde popular:
EL TIO JOIE RAID
Nit. a les den. popular:
IIII-ITAREE I PAPAR!»
Dijobs, nit, füneld tid bo4
flor i benefici
d'ANTUX I ARMET
/ La colniM en tres actea
El ladrón, l la segona jprs
nada del drama rostentlo
La Usuta

1.

Dlrasetilii, iriso la

PluiilarrAT ,
trbpld Boot Gibson; sume

Raid Catalunya
1114,4ileaspla•

man 1388111a os /101Iá
Ilatablae saya I 104 •
7 Aelanot ematassel
Aval, dime/eras, •alt eolemat sueca.' grandIds . WI llea la asabais.
monumental poinCula de arta espaciada 1 suinptoOla preemuse14.
Un allre grandlds ball: Terror!,
ata:Pelonal novena d'aventures,
per ia m'iranias Perla Manea, qIll
la premies anib el •. Litroen-oruga .
La malta utaravallaa, Cómica. Olaaabto, Una anta estrena: •lrant la
Uva% crearle de Charles Ray.
£5111, roaparle10 de la gran estrella
'NOVEL MELLEN

sessmIla.

Wui
mido. unpm o&
helio «ton 1 directora, Pe-

las • Vale» 1 Carlos Berma.
~no dinalata • stesiertaea. jai Vino 1 Laurel

Avul, dimeores 1 tota els

d'amar, emitid() de la bella airj,
lista Luoey Domine; IlAINPORdri
der dala pebre" saltan capital&
amos 111-euire, p erla roo«
d'allres.

Mg
1

DONI PRA1101SQUITA
, i LOS «MAMES
Plaeu-vos bd en els »Fans.

effloowooffl0000mo«.
1 Monumental • Padró

• •• CONCERTS ••••

Waleria

Palau Multa Catalana

n404444400,1140044.••ffle 1

Teatro de Novetats
Avui, dimecres, larda, a les

4 '2 alt, a les den. Exilia veri de la grandiosa pe111culis de Xavier de .Montepin,

La portera de la fábrica
(completa, 5,000 metres en una
sola sessi6). Primera jornada,
El salvar' d'una mara; seg,ina
»rizada, Pille moust Acuesta
pellIcula provoca eaponlänles
ovaciona. Ningú deixara de vente aquesta joia cinematogrätica de la casa Gaumont. Es re
romana la puntualitat, car l'incendi de la fäbrica esdevé a la
primera parL

arta, dtmeerea. estrena de La 8••.,
lair" cruel d'En Vea 1 Cuanta;
amat af «Ira, segun round; IR
ate volt; El broasol • bult; Pantano« 1 la casa •l4o1NaL Llena, di.
La osamos; asams ol cutro, tercer round: 10 ala I pelele
No Mame 81 114, Mandato; AMO.
«MIS en temas a• asa.

(********8.•5••••••n••••04

COL1SEUM
TELEFON 3515 A.

41144.1440114444•44~440+.

'Postre Barcelona

a44444144444014114444444114.

MITRE CIATALA ROMEA

Demä, nit, El motor de Vallfogata i El oallu.
• Es despatxen tiquets: Cape_
llena Gili, Hospital, 18; Rellotgneis Mullor, Davatlada de la
?t'ese', 8.

Oempanyia de oornadies
Avui, dimecres, tarda, a 1in
quart de sis. La comédin
en tres actas, de Pare Mu-

floz Seca,

EL CONDADO DE MAMEN*
Nit, a un quart d'onza. El
pas de comedia dis gerinane Quintero

AMOR A OBSCURAS
La ectmédia en dos antes,
dels mateixos autors,

PUEBLA DE LAS MUJERES
Demà, dijous, tarda, Amor
• obscuras i Puebla de las
mujeres. Nil. Amor a obs.
meras 1 La garra.
dideodaddefflee4•n4«..ef

Avui, dimecres, segon carifted
de L'emperador dele pobres,
Carnaval, thiorlfloi d'amor, El
mosteo phtindleg, Desastre grao.

PUÑO gamo) • 5ffla• •
•ILIbIknanta DALAAAL) OLIVERES,
PALMO MI

Poema musical cinema.

LOCALITATS:

LS

i 3 Portal de l'Angel

ESPORTS - FUTBOL

Ele que tInptiln

Partit entro duce aslooalone
5E4.E0010 RUMA
contra

SELE0010 BLAVA

USLIA • C/BRIAN

alta costura de París, i tots els patrons corresponents, grandària natural i graduables a la mida traeta.-Preu, ro pessetes; certificada, 10.50.

gARTERA DE DIBUIXOS I BRODATS PER
A "VESTITS. - zoo models, els principals de lea col-

O. A:"

( tae.16 de la oomédia en tres aciteß de sorollda xit, La pena
de los viejos. - Demä, dijous,
gran moda; tarda, a les cinc.
La pena de 1011 viejos; mi, a
un quart d'onze, Los hijos mandan 1 ¡Antera y escritura.

EL GRAN
GALEOTO
Alma 'Cubano

I

Montagu Love

Abario

Programa

ELDORADO
~km de varlsteds

Especial

Idagsünia filma 1 les grana
estrellas de varietatt
Avui, dimecres, tarda, a dos
quaris de cinc. Nit. e les
den, projeco:id de notable.
pellioules. Sucedo de la for!nos* dansarina

pARCIARIDA ORACIL

Ele cèlebres barristes Les
Paimeelsis. Elle de Maui,
asid Nana, balls elässies i

frustdatice.

El gran artista de la emir&
mayal-iza
avio la concours do 1191e.
boom Valide. L'ovacionada
popularfoisima artista
ASIA.1.1A DE l'AURA
Dama, dijous, tarda i nit,
grana programes
CRIEVALIER i AIRALIA DE
¡SAURA
Divendres. &arate d'Onora
d'Anilina de saura

esille41144.0444..•••••4444.

,-CINEMES-Grau Teatro Condal 1
Gris Chau Nadada
ttleaaerea, taeda 1 ntt, grana
LIN1 divertid« Meti-

lo Ihmeellims 1 Ii esa afistrlea
• liartne •411n0111111 l'Interettant
• Ilemiles laans unas Jamada
lalided ababas abieseee.
•

11118

IN LiB. Donde*

4444411•44414444414•0114.11.

Cinema Princesa
Vis Layetana, número t 4
Tablea 1371 A.
Sernpre el millor conjunt de
programes. Avui. dinreeres. lot
LI

ASMA o enfocac16, ene nein

DIVERSOS

TURO PARK

SALO -

Si voten

vestir bé i a

preus molt

deis vostres vestits a la

sastreria

Rofastes
Comas

Fabrica de Produces Cedilla

Rajoies de Veldncla i ate.
. eles de

construcció

Casimir Vicens
Des p atx: Tallers, 72

Telefon A. 8050
Fieles.: Cerrar Renacen
prop de la Traveseara de
Sana)

»Alt C &LONA

ESTALVIAREU
TEMPS 1 DINERS

Fontanelle, 9- pral.

emanan%

Bons gèneres I dibui-

Cafè amb Ilet

xos selectes

condensada

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

TARDA,
INAUOURA010
Witching-waves - Muntanyea
russes - Arde ftuund Casa en.
cisada - MagnIfic "carrousterPrograma oriental vivent . Billar modern parisenc i 30 di-.
verses atraccions molt intereseants
Sardanea per la cobla "Barcino". Putzinellie Qual.re.Catts.
Banda militar. Cap al tard, a la
gran plaça d'aquests magnifica
Arrime, es dispararls un expléndid castell de (ocs Fierre
pela renornenats pirotécnico Ea.
tapé germana i Macias. Café,
restaurant Carbó.

111311111111111111111

41IBM•dfflaIMIIIr

COMPANYIA TRASATLANTICA

"EL PACES"
Ptes. 1 4 70 pot

SERVE1S D1REGT ES
LINIA A CUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON surtirá de Bilbao el dia 16 d'abril. de Santander el in, de Gijon
el 20, de Corunya el 2i, cap a l'Havana i Veracruz.
i Tampico.
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC 1 PUERTO RICO
El vapor LitON XIII, sortira de Barcelona el
dia io d'abril, de Valencia III, de Málaga el 13, i
dc Cädiz el /5. cap a . Lcs Palmes, Santa Crea de
Tenerife, Santa Creu de la Palma, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello. Curaçao, Sabanilla, Colón; i pe) Canal de Panamà cap a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valparaiso.
NOTA: Per ra6 de la Llei Volstead, (Llei
s eca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
en ele viatgea d'anada.
UNJA A FILIPINES I PORTS DE LA XiNA
1 DEL JAPO
aorta de
El vapor
, de
di marc, de Vigo el
. torunya el dia
. de Cartagena el
, de Cadiz el
Lisboa el
, cap
, i de Barcelona el
., de Valencia el
a Port Said, Suez, Colombo, Si ngapore, Manila,
Nagasaki, Robé i Yokollong-Kong,
hm& '

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor VASCO NUÑEZ DE BALBOA
surtirá de Barcelona el dia 4 de maig. de Milaga el tl ia 5 i de Cádiz el 7, cap a Santa Creu de
Tenerife, Id ontevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la aortida de l'esmentat vapor
arriba a Cádiz el S. CARLOS, que surt de Bilbao

bicis

Clusitifals
Poli ls
a 0'50 pessetes les deu primeras parautet l a 0'10 per

i Santander el darrer dia de cada mes, de La Coi de Vigo el
runya el dia 1, de Villagarcia cl
ami) pa s satge i anega cap a l'Argentina.

cada una dieces

El vapor ANTONIO LOPEZ surtirá de Barcelona el d'u 25 d'abril, de Valimcia el 20, de Málaga
el 28 i de Cádiz el 30, cap a l'Havana i Veracruz.
NOTA: Per ra6 de la Llei VoIstead (Llei seca) ha estat suspesa l'escala de Nova York en
els viatges d ' anada, efectuant-se el recorregut
directe des de Cádiz a l ' Hay:o la.
LINIP. A FERNANDO POO
El vapor ALICANTE sortirá de Barcelona el
din 15 d'abril, cap a Valencia, !t 'aura i adiz. don
sortirà el dia 20 cap a Les Palmes. Santa Creu de
Tenerife. Santa Cree de la Palma, les altres escales

rad II maletas. San:
vENr tasa
ta l are,
sumen..

LINIA A CUBA. MEXIC I NOVA YORK

intermedies i. Fernando Pto.
L'esmentat vapor. enllaçara a Cádiz amb un
altre de la Companyia que admetrà carrega i passatge (lela ports del Nord ¡ Nordest d'Espanya
cap a loes els d'escala d'aquesta Ilnla.

VENDES
36

. ESTILOGRAF1QUES

Pue"

91.11.
marca -Diamond", Ilgumes urnas, a «o
>saetea. Fontanella 15, tor ear, mona.

LLOGUERS
i A recluida llora habitar/O a
FAma /XI Rayar
de rotareinelsa.
narroel, _ 1o, tercer,_ praner a.

smb "b"ac"3 550

di. lo*
gier Ir, en pon pum
a,
salmerián, 138. Dar.

BOT1G A

marataem, ene llenito/.
140 da. Lloguer 55. R.:
Antilla ?Jara. 93.

BOTIGA

AVISOS IMPORTANTS.-Rebabtes a lamilies i en passatges d'aliada i tornada. - Preus conventirando per eambrots especials. - Els vapors te nen in s tallada la telegrafia acuse f i ls i ¡perdis per
a ,en-als submarins, estan dotats dele mi modenis avenços, tant per a la seguretat dele passatger*
roan per al II confort i gust. - Tote ele vapors tenen metge 1 capellä.
Les comoditats i tracte que gaudeix el pa.ssatge de tercera ca inalitti a l 'altura tradicional de la

,1111111111111191111111111111181111111111111111111131111111311111111113111•11111131181118
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DIUMENGE VINENT, 18, A LA

grae prerientació i interessant
argurneut. creació dels geniale
artieres Mary Plii/bin 1 Norman
Kerry; Sonant el cidro, primer
round, per l'InAuperable pugi_
listo Rsgrnald Denny: L'emperador deis pobres, gra ndiosa
super-série, repartida e:1 nou
eapItole, wojeetant-se el primer, pela Fenomenal:4 artiates
Lied Atablen. i Ilenry Krauss;
Ele ulls de l'anima, emoeionant
&Irania intecpuelat irei la gran
;n rlista DIsie Ferguson, Aturla;
El piara . abans que els negocia,
assumpl e Cittille.-Dijutta, grano
vol.reneo, enlre elles el peona.,
e nona I ein e-dra ma El vell n'u,
de l'acreditada marca CnIdtryn; A TOT GALOP, per le-

II

CARTERA DE VESTITS DE NEN. -Conti un
ilbum de so modela i ele patrons corresponents a leo
grandàries 2, 4, 6, 8 i in anys. Preu, 7 pesse t es; certificada, 750.
Demandes amb llar import per Gir postal, a la
Central de Tal! Martf, Passeig de Gracia, sz, Barcelona. Teleon 3468 A.

confien la confecció
Que una màquina guanyl 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.

•

Els amor. d'un pleiteo o
oarrouestl de la vida, jota de

• -

leccions d ' i s tiu, g e ndäria natural, amb mostea començada i indicació de punts i materials. Preu, 7
pessetes;
at, 7'50.
. CARTERA DE VESTITS DE NENA.- Conté
'álbum de 40 models i els pat r ona corresponenta, ea
les grandàries de a, 4, 6, 8, lo i 12 anys. Pral', 7 pes.
setes; ceniticat, 7 . 50.

TOS

IUIIIIIN

Avut, dimecres, tarda, a les
»cinc, La pluma verde; mi., a un
quart d'onze. Tercera represen-

PATRONS MARTI

CARTERES DE VESTITS I ABRICS DE SENYORA.-Conté u, espléndid álbum de 1 40 modela,

13111311111131111011~33111333310011011111131111111111111111111111113

Camp del F. C. Barcelona

,

II

gel mate Doctor, que calmen de seguida els ataca 1 de
444• fit permeten dormir tranqull.-Demaneu Pros p ectes/

de la tarda

r-

a ussaurreesasui

111

O

premiarme Sude. taló de counló de familia' dlatingldoe
Avui, dimecree, L'hasta di m uj a d lt ( «elusiva ); El Pm- 16
a
II
a emir da Menda (exclusiva), obra de l'inmortal Anthony •
II Ropo, intarprelada per Lose• Ole" Alise Tarr7, llamee Na. e
III
e sarro I Barbare-14am
O
NOTA La super jota El 'rebanar de landa es projec• tara sencera, encare que conoti de duce jornadas, i durant pg
3 Ole dies de la seva exhibmin regiran ele prinis següents: •
! ¡Profanada, 150 pessatisa; general, '41 16 puestas.

•

1

Pe

!I

dc

l'e

er

di
se

Tí

•11 PAPERS AZOTATS o els CIDARRETS ANTIASMATICS

Dijous, 10 d'abril, a les quatre

Pr

ir

n.

LINDU•111A. 14 BARCELONA

QUE PITEII111

brl'e
QL

d'

r111 Nauminazyzammamear B•111• 11 16 •11 111 N111111 111 11.

per ta 1 « ¡A lca que sliut, que prengeln les renemenades
?ASTILLES del Dr. ANDREU. Un tan riplds I segurs els
electas d'a qu estes pa gines. que a les primeras presea se
sentja un alleeament que sorra 1 anima 1 palrebé sempre
desaparelx la tos per cumple en acabar la primera capa

(Les Corte)
Per entrados 1 localitats a
Avut, dimecres, Oonfessid tat. les taquillas del Teatre Princidana, Una T'Orla I deu mil du- pal.
Avui podran pasear a reco ros. Un frac per a dos, L'emperador dele pobreß, 2 erusodr. Ihr lee localitats abonadee ele
--Dijous, El vell nlu i Sonant el socia del F. C. Barcelona, al lo.
cal social d'aquest Olub.
culto.
Preus: Entrada, 2 peetietets;
1144-X-34.41rteirireretr+04_ tribunas, bo pessetes; preferäncies, 2 peinetas, gols 1 popul ar s, 1 paseata.

En preparnoló

• Ferrocarrils italiana de l'Estat. Venda de tota dame de
3
ia bitlleta de F. C. Pressupostos de viatges de irme. %tges a "forfait"
O

certific

Unid Musical Espanyola,

COL1SEUM

u
,
•

1111111111111111MMINIONIMEMBEEMBEIMIMIK911

250 iumoutants, 250

i Cinema Non

sortlr: es de Barcelona Cap al Brasil 1 Plata
El 29 d'abril, el vapor
ni El 12 d'abril, el vapor
N
DUCA
ABRUZZI
DUCA D'AOSTA
a
El 2 de mala, el vapor
•ia El 18 d'abril, el vapor
RE vrrrono
GIULIO CESARE
O
II
t vapor PSSA. MAFALDA
o
El 16 de maig,
al
.
ii
Cap a entre lmerlca 1 1314 Pulla
il
8
a
i El 28 de maig, el vapor
a
• El 20 d'abril, el vapor
o
BOLOGNA
ALBAR° I
a

o

•

togräfic. Orquestes del
Oran Teatro del Lloeu
Orfed Renaixement

Teatres Triomf i Marina

Companyia de cométhas de

t'ION&

12, 13, 14 115 abril

seso d'Asga)

--

e
a
a Pròximes

adbereada): 4110. • CREMA (seas tos aeruaues): 2'50. • *AGUA
DENTIFRICa (en ceinerinüls stervbeente) : 11 • BATHOL
moearny bate miewede per a lama da Afma)! 350. • SANIBEL
(0111818188ta el buy-risurn. por e iregenerar si caben)' 550. •

FRATE
SOLE
(La vida de Sant P'ran.

Excelsior

TEATRE TALLA

tla die ~set el

Dies

general a »eran»

.
BARCELONA: Rbla. Sta. Mónica, 1 i 8. Tel. 891 A.
al i 4621 A. - MADRID: Carrer Alma, 47. TelM. 6128
a

PRODUCTES HORUNE
AMA d'HORUNE (tintura progressIva per ala esbelta
blates);0.• OEMATORI Cacee I latetenshi): O. • POLVOS ( no),

Catalana

• Agent

ITALIA-A MERICA

.

1111111811811111Mmananummanarammelnumfanantamainsnaifflailaammuffle

Palau de la Música

•

e

calguda del

Agita in dosaparitzer la caspa 1 pira la
odian, feat-lo seas t ondulat.

gatzem de BABiCa de la Unió
Musical Espanyola, 1 1 3, Portal de F.Angel. Condiciono espeetnia per ala senyors socia de
l'Orfeó Catalk.

MI

T

•
•

ii1GUA HORLINE

1111111e1 VERDRILL
Pero Vallribers, pianista
Programes 1 localitats: Ma-

Diana - Argentina

ANTONI MARTIANEZ

Ana

per

Avui, dimecres, gran èxit
de EL CRIN DE MILLEMAURO PALA111, per ydia
Futter i Maniste; UNA SODA INESPERADA, PROGRAMA AJUR1A, per Marion Davies, darreres prcjeccions; NOVETATS UNI.
VERSAL número 85 i OURARDERETA 111111A, cómica.
Dijous: EL QUE LES ESPOSES VOLER, per Mol
Te rry.
Divendres: DERIY411 EL
flECIRE, PROGRAMA KMRIA, drama de l'Oest, per
Wiliam B. Hart i Anna Q,
Nilsson.

Tertália Catalanista

Demà, dijous, a tres quarts
de deu del vespre
Ilbseltal de caneo»
d'autora catalana 1 estrangers,

984.008.604.8.114.6.0.44.4

N A VIGAZIONE Cl tnI PAlr ! 1 4 ".'
" L A VELOCE

El sima cajose blanc, mal li priswa ampo ve
sid Pava, de la vollsaa. &aviare: comenceu d'acate.
Dgdonseta-vou, «Watt-vos, contra aqueas vellesa,
que devoradas +o piecconent, abata de temp&
Qua hm de fer? Arrepeu-vos aqueas maleta caballa blanca, no, poma dentruIrsu toa treatX loe potasa
mat m *Arca. Tanytr-vos. Astil en dia ua podan
acoaaallat abtd, perqud la Moda, amb FA1gua d'HorUne be bobas un producto dice L'Aloa d'Horline
es una tintura proveed» 1 clentflica, que retorna 'la
caballa al Uta color normal, ma no taca, ad perfudIca la
Pdhoof pot poetar-voa cap mal, ai cletca cap mayal
extern que fact enaltecer que os tenylu. La aya aplicaeld
lo dimana cap cura capeclab un mate& pot (cc-ho

Er1 311111 Off 11111

111

Ileuunik
)--s;_ t_
igazianeamatirtink.tti.

enyir el vostre cabell

LA PEL-Liaiiiidis BRAND'«
racrr u inmoto

eda4000•0141»1104.011000111P

Tardes: Butaques. epeaset«. Rita, 4 paseata& Ea
despatxa a comptadoria
ainb Ves dios d'anticipacid

Heu de

i KURSAAL,

dieta, tarda i nit: Els dos
"sita de la temporada,

ale
•

Comp. nyla,
Rebaja« en nellits d'exportaci6. - La Companyia fa rebaixes de eo per roo en els nedits de
amb les vigents disposicions del Servei de Comunicacions marítimas.
determinare articlee,
spnvicis COMB1NATS.-Aqueata Companyia te establ la una zarza dc aerveni combinara
pu als principal s porta imita per Hines retulars, que li permeten d'admetra c.irree i passatgers

cap N.
Liverpool i port s de la Mar Bältice i Mar del Nord. - Zanzibar, Moçambique 1 Capero" Porto de l'Asiasafenor, Golf Pèrsic, India, Sumatra, Java i Coribudna. Australia i Nora Zelandia
'.lb lio, Cebe,. Port•Artbur i M i ladivottock..- Nora Orleans, Sacan:ab, Charleston, Georgetown, Bah
eme, Pllsdèlfla, Boston Quabric I Montreal. - Ports d'América Central i Nord América al Padfic,
de Pauta& fisa Frand;co de Celitörnit •n• l'unta Arenas, Coronel i Ventanas per rastree O*

Utiallenes.
SERVEIS C6llEltCIALE1.-La tete que per aquests asnale t4 establerta la Companyia s'ea.
estrega del tranapert i exhibició a ultramar del.Mostruaris pese siguin tramases al dit objrate
oolisti6 ida adiaba 1. loada asta vale, cm salti, deeitgb fer all exportadora.

.4111111n184•1&
••

DIVERSES
wponoun Tniuneess reo•

da. Mesa as Coans la Pan. 5.
ealeete. Tonta 5454 •

tramo& le.

MAGNETOS.
Inre
aarAJI.
Caro«
Idas. ataban U.

PATRONATGE

11"

mtee eonenetinieurter La AmaDEPENDENTS1

la de emisaria &boina.
PI. Dura palmita a
LA PleaJCITAT, MI» NO.

IIAGATZEMISIIS.
rikilran

Viales

