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ARCA REMINGTON
Acaba de morir Remington. ~eta nom, que per a lee
cracions del segle XIX i XX fa 8=11 de treta, es popular ale
:tats Units i a tot el neón. No hi fa res, per a l'anomenada de
r. Uphalet Remington, que el seu fusell no sigui ja el prefe.
•t ni el millor per a la feina que als fusells es demana. El Mäuer ha passat davant del Remington. Perd l'inventor nordattlea més d'ésser l'autor del célebre fusell, és l'autor de nlülpl,s perfeccionaments importants en la màquina d'escriure. I
.xf /a glòria de Mr. Remington va de la fuselleria a la Metanoaffa.
Tanmateix no radiquen en aquestes invencions les Inés altea
ualitats de l'inventor que ha mort suara. L'aspccte mes !loable
e a personalitat dn Mr. Remington era el seu amor a la cultura.
era ric, immensament ric. Els fusells i les màquines d'esriere de la seva acreditada marca li havien donat una munanya d'or. I d'aquesta fortuna, les obres de la civilització intelectual n'han participat abundantment.
Ha mort vell, molt vell, aquest multimilionari nordameria.
rebd tenia cent anys. Temps enrera se sentl malalt, i ingresen un sanatori. Veient que era pròxima la me ya fi, féu testaent, llegant tota la seva fortuna colossal a la Universitat de
recusa. En aquesta ciutat Mr. Remington ha mort.
Una de les atenuante que des d'un punt de mira democrig socialista poden assenyalar-se a l'acumu'aeió de riqUeses ,
l'esmereament d'aquestes en obres de cultura i de benefite j a. Un multimilionari, encara que hagi fet els dinero invenant un fusell o inventant la dinamla, té entrada al casal de la
na glüria quan ha dedicat la seva fortuna, en part almenys,
l'estimul del progrés i al premi dels bella imite de la intel'gincia humana.
A Catalunya, on aquesta mena de deixes no han estat molt
pissen en els nostres temps, hi ha una tendència a seguir el
ben exemple. S'ha honorat com cal els esplèndids donante que
en afavorit l'obra de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
e la Mancomunitat de Catalunya i de l'Institut d'Eetudis CataConvé que entre els nostres rica s'estengui aquesta habitud
patriòtica. Fins aquella que han de pensar en les obligacions i eis
.ctez familiars i domestica, poden demostrar amb una deixa
especial llur patrioteme, i llur amor a les obres de la civilitació.
Si es fes una ¡lista dels catalana rica que han mort en el pre.
ent segle, hom veuria que so7ament un petitíssim nombre d'ella
a pensat en Catalunya i en la cultura, sigui en vida, sigui per
després del traspàs. Entre els que han oblidat aquest deure
eral, trobaríem adhUe polítics militants de primer rebele i
MES que han sostingut i defensat l'ideal catalanesc.
No ens proposem de blasmar els morts. Només volem ea:rular els vius. No fa gaires dies que en aquestes planes es feia
'biic l'alt exemple d'un cata r á, Emili Cabot. Avui mostrem
exemple d'un estranger, Eliphalet Remington. Que els catalana
ro es nerin en aquests clars miralls. I que, a mes, en fer doinane i deixes tinguin en compte de posar lituo noble utilitció a cobert dels canvis, trasbalsos, trontolls, sotracs bategades que el transcurs del temps pugui portar.
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R ECLAMANT EN McISSO
El jutjat d'Arenys de Mar

ha fet
ptibPe
segfient ediete:
"Massó Llorens, Manuel; profesor
que fue de la Escuela Industrial de
Villanueva y Geltrú, y cuyo actual
paradero se ignora, comparecerá en
el termino de diez días antA el juzgado de instrucción del petido de
Arenys de Mar, a fin de ser oído en
méritos del sumario que se instruye
sobre ultrajes a la nación española,
bajo a p ere qiimiento que, de no verificarlo, le parará el perjuicio a que en
derecho haya lugar."

MULTA A UN DIARI
E1 ~enmelar ha imposat tina mufla de cinc rentes prssetrs al diari
ta.
fatcnis n J -El Dia", de Terraut.

Converses filológiqu es
(Centainoció)
Altres canvis a j'u. ‚im:
0:1 d. a jorlui!, foritittuntrut (página
ha do dir Prtuit,
Anal. For!!at rima, aixi, arnb circuir,

Desole de la miura de la conferéncia russo-romanesa
Tal com haviem prevIst, la
conferencia russo-romanesa de
Viena fracassà. E fracassà räpidament. El plet de Besearäbia, peantejat pel Govern de
Moscou, teta inevitable la ruptura si l'una o l'anca de les
parte no Començava per cedir.
I coas que no cediren n1 Rüssia
ni homania, els delegets museos i romanesos, deápres de lee
primeras salutacions, s'han ecomiadat amb freda correcció i
se n'han tornat cadascú a casa
seva.
La conferencia ha fraeassat.
El problema resta. No precisament el problema de Beesaräbia que, en el seu eonjuni, ha
estat resolt, sitió el problema
de les relacione russo-ronianeses, que pot portar, tard o
aviat, conflictes i complicadone.

Per això l'opinió romanesa
mostra, despees del fraclis de
IR conferäncia de Viena, una
evident inquietud.
La premsa, en general, sosté la tesi del Govern de Bucarest i aprova, per tant, I actitud dels delegats del seu pata.
Perb coMpren que la qüestió
no está acabada, i mira amb
recel cap a Moscou. El diari romanes "Lupta", òrgan del perfil, demberata, declara que Romania no te cap interes a mantenir una situació dubtosa amb
un Estat leí que aplega una
joblacie setenta vegades mes
nombrosa que la pròpia.
Afegeix el dit periòdic que
les frontera que la Unió de les
Repúbliques soviètiques no vol
reennéixer, estan establerteg
pels (metate. Es clar que el
Govern res pot allegar que en
aquests tractats no hi ha intervingut Rússia per a res. Segon g 'Lupia", Romania està
disposada a fer totes les ronceselone possibles per arribar
al restabliment de les relarions
normal» amb Rússia, com molt
ho sap — diu — la diplomàcia mundial. Tanmateix les
eventualls concessions de Romania sentida que són a baee
de l'acceplació de la frontera
d'ara per part dele Soviets. Les
concessions, dones, no serien
en aquest terreny.
Un altre diari romanes "Rumania". òrgan del partit nacional, fa remas-er que la ruptura de la conferencia de Bu-,
earest no ennstilueix una cris-presa, perb que ningü pot preveure qué. surreirh.
Et !;overn do Moseou ha de
lenir el seis pta. La protesta
c.i.ntra la Incorporació de la
It.issaräbia a Somanta, té so_
larn e nt per objecte de reservar
l o s arcions futur p :, , o as el próless nl'una acció próxima'? 110manta eompla ami) l'ajut de les
pottmeies oceidentails. Aqueotes, peri`i, eón una mica
del mit nniej isr. Mé.s aprop sitn
les altres poténcies do la Petito Enl o sa; perb potser vaeiltarjan abano de 1/anear-se a
füns en aquest afer.
A. Revira 1 Wrgill

yekruit, fruí?, etc.

0:2 diu pannquima (P ä tZ . 311',
ha
de dir
On diu perifb-le (pág. 339 1 , ha de
d j r P e rWr;is leo el mut flati periplieria),
Qn diu vctegoa i octogonal (página 1,3) , ha de dir aciagos i octogonal.
Ajad mateix tclretgort (pág. 454),
(ego,: (pág. 338e hex)gon (pàg. 216),
heplagott (pág. 2o), etc, han d'Esser
reemptavats per !dragan, ptitiagen,
he.lagon, heplogon, etc.
Al costat de farinx ( P ág. 234)
larinx (pág. 287), s'admeten jeringo
laringe.

Personatges
espanyo:s a París
Els nostres lectors esta, informal,
de les aventures dels capitostos
besáis espanyol s per terres d'Europa,
amb centre a París.
Poden; afegir anti, assegurant-ne
lautenticitat, que En C/arcía I'rieto
ha estat al "Claridge" i ha deisat

n'és has-

La gratia ofarelx (pig. 386 1 , re- per l'Alba, que, com saben.
coleada en l'espanyol ¡a/aceche, ha . te, la tarjeta que, copiada textuald'Eme reemplaçada per oofarte ig, ja ment, diu: "lie venido a verte. No
conque aquest mot apareix constantment, te he encontrado. Quiero hablar
tigo. Te abraza, Manolo."
en l'infle, cecat amb ig final (ordiniSegons les nostres informacions,
riament, faj jarcio).
l'Alba, mataras la invitació del DiFinalment, va ‚enge dir q ue ni referim cha, a mor, harem de reemplaçar rectori, no entrará a Espanya mentes
domini el rigen actual.
avanichor ($ g. tu) per ovantcor,
Un dele pollees espanyols que ha
em pachar (pág. ad) per (merecer. Aütt
mateix, reemplaces aventar', per aten. finas samba darrerament 'a París—
-raspe, reemplaçarem, en la pagina In betel Continental-4s l'Emi l iano Igledemeniaige, deltivente9s, per Ith sia. Centava una °dilate a tothom
arontatge, desavaniajds; reemplegat qua el rolla sentir. L'odissea ea referia a la ten «mida clandestina
bronilla per barrado, afegirem en la
pagina ro ~antilla 1 suprimirte' d'itipanya. De teta manera, sembla
mirasesr en la pagina lee; 1, &ilusa que ho ha 'ama salvar tot. Es mostracortó, on dita, en la pagina 201, asee,. el, ja no cal dir-ho, ame «mansas;
tronar, posaran nortear. fe aten- es considera uniere diputas per Bar-

stamtv).

/Arma

coleo. Pire ab& naterement, ja eón
gens eta altre par.

—E1 nom de servil s'aplica, dones, a ameos que Ignoren el ate is bell i bo, 1 el
que és just?
— A mi així m'ho se.mbia.
XENOFOrtiT

BARCELONA, DISSABTE, 12 D'ABRIL DE 1921

LES REPARACIONS

LI C.

DE 18 RECONEll

MOR JIESeLOREEL En!
SEMBLA QUE ALEMANYA ACCEPTARA LA SOLUCIO :: COM ACCEPTARIA FRANCA :: L'ACTITUD D'ANGLATERRA :: EL GOVERN ITALIA
SATISFET
París, La Comissió de
Reparacions després d'estudiar
els informes que lli han estat
lliurats pels peras, ha acordat
per' unanimitat reconèixer que
ofereixen una base práctica per
a la solució del problema de
les reparacions.—Havas.
Paris, 11. — La deeisbe de la
Comissió de Reparacions constitueix un homenatge a la labor assenyada i imparcial dels
perita i demostra el desig undStirne dels abate d'arribar ràpidament a un acord ante Memanya.
De totes maneres, l'aprovacid definitiva del pla per la Comissió depèn de que Alemanya
l'accepti abans del 17 d'aquest
mes.
Aquesta decisió de principi
no exclou, naturalment, el dret
que la Cornil:cele té de modificar el sistema projectat.
També el delegat trances ha
formulat una reserva &lerdee
general relativa als mitjans de
control, previstos per a *'execució del pla i sobre les garanlies que els aliats puguin jutjar -indispensables, amb l'objecte d'arranjar la qüestió amb
el Reielt.--Ilavas.

SEGONS EL "DAILY MAIL" ES
GAIREBE SEGUR QUE ALE'MANYA ACCEPTARA LES CONCLUSIONS DE L'INFORME
Londres, 11. — Comuniquen
de Berlin al "Daily Mail" que
després de verificada pel corresponsal una enquesta relativa a l'opinió dels cerotes oficials respecte l'informe dels
périts, pot assegurar-se nairebé que Alemanya aceeptarii les
conclusions de l'informe. Polser
passin, pena algunes dies
abano que una declaraeió sigui
feta pública pel Govern.
Probablement Alemanya intentarà que siguin modificats
alguna punts de l'informe. Pene malgrat aixó, sería realment
sorprenent que les proposi,
dona deis peras interaliat e foesin rebutjades pel Got ern del
Rinde—Raras. •
ELS EE. UU. TORNEN A INTERESSAR-SE PELS ASUMPTES EUROPEUS
Filadelfia, 11. — El "Public
Ledger e diu que ha de ronstderar-se que a e oneeqüeneia
l'informe dele pinito els Estats
Units han tornat a intereesarse p.els assumples ruroprite.
L a Fol ggP O t id de reunir /Tiesta Confereneiii va 'l e g re un subterfugi inavitabie. — flavas.
MACDONALD 1 EL CANCELLER
DE L'ECHIQUIER ESTUDIEN
DEL CO311TE DAWES
Londres, 11.—El primer ministre i el caneeller de l'Echtguiar s'han reunit amb els piras de la Tresoreria.
La reunió ha (twist algunos
/lores. Ha esta! estudiat detingudament l'informe del Comité
Dawes.
No es coneix encara el resultat de la conferencia ni l'opinió
oficial sobre Eassumpte, i no
ho send probablement fine que
hagi estat examinat minuciosament l • informe i disculit a fons
pel Govern.
Amb tot, l'informe lea cansat
a Downing Street bona impresene—Hayas.
• ••
Londres, 11.—El primer mlnietre, el canceller de l'Echiquier i la Tresoreria continuen
l'estudi de la ponencia dele Terne.
Ale centres governamentede
no se sap encara res de l'opinió
que reepeote aquest asumpte
pujeul tenir el Gabinet.
Seque I — Evening Standard",
ale centre, Den informats (s'espera que acabi la reunid de la
Comiseld de reparaelons per
camenear immedialament les
converses entre ida Governs
allata.—/lavao.
•
CON ACCEPTARIA FRANCA
L'INFORME DEL p armin COallTE EN ÇO QUE ES REFEREIX A LA OUESTIO DE LA
RUER
Parle, 41.—"L'Echo de Parle oren Babee elie ol envera
francas estarle disposat a ao.

ceptar l'informe del primer Co-,
Mita de leudes en yo que es refereix a la qüestió de ea Ruhr,
si prèviament es concertessin
les següents condiciona:
Primera: L'existència d'un
sistema de Omitía eficaces.
Segotta: L'arranjament dele
deutes interaliate, principal.
ment ele deutes contrets amb
Anglaterra.
Tercera: La protneent deis
aliats de concórrer eventualment a una col-lectiva reocupa-

pació de la Ruhr.
Quarta: El manteniment del
"Statu quo" econòmic als territoris °cupiste en tant que el

I
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MIMA DE Mil,
11111

Si Miguéis alguna influäncia,
que no en tino cap, recomanaría la lectura del llibre "A tambre de Santa Maria del Mar",
d'Alexandre Plana, a tothom 1
principalment als escriptors joves de Catalunya. Aquest Itibrh conté una novella curta titulada "Vida d'un actor", que
es un deis trossos de prosa mes
seriosa, mes tedie i mes segura
del renaixement de la literatura catalana. .1 0, que tino una
certa capacitat de lectura i soc,
Segens un capellà de bona jeia,
un erapulós dels llibres, us asseguro que aquesta novella d'En
Plana feria quedar be a qualsevol literatura, fins a les més
treballades. Llegiu 'aquest
bre i podreu veure amb quina
gràcia, amb quina elaredat, amb
quina seguretat es pot escriure el catale i a quin grau de
nublase 1 d'humanitat es pot
portar la nostra llengua si el
que la maneja en té el eentit
i és un borne de caen 1 casaos.
No ue vendría pas descobrir
En Plana, parqué os faria un
tort. Perb ha de saber tothom
que En Plana es un dele pocs
eseriptore catalana capee des"
criure un kibre o un bon arttele de revista — liara 1 Isueds-

Govern alemany no hagi acceptat definitivament lee proposicions deis aliats.
Cinquena: L'establiment d'un
regim especial en els ferrocarrils rheno.viestfalians que assegures les comunleacions amb
les tropes d'ocupació.—Ilavas.
EL GOVERN ITALIA RATISFET a punta de ploma. A mes a mes,
Ert Plana té una preparació 1
DE L'INFORME DELS PERITS una cultura fortfesimes, comple
Roma, 11.—"La Tribuna"
tament païdes, i a casa nostra
creta saber que el Govern es els fonaments fallan molt somostea partieularment satisfet vint. Ti a mis a mes ei gust
de l'informe deis perlts.
de la realitat i del natural, això
Complau al Govern que en que els nostres escriptors estiles seves conelusions els perits gueren a punt de perdre enhagin posat de manifest:
lfluernats pel trucatge bambaPrimer.—La neceeeitat de
mantenir les teivindicacione linese del més infecte sudamericé
que es passeja per la terdels aliats ent materia de repara, el sensor Eugeni d'Ores,
racione en natura.
Segon.—Que s'admeti la Inti- pautares del no-res. No li falma retarte existetit entre tes ta res per ésser un gran esreparacions i ele deutes ínter- criptor, porqué si arad no fos
prou, En Plana no té cap presaliats.
Tercer: Que en l'informe eŠ ea, pot pensar i !limar les coconfIrmt la capacitat de paga- ses que escriu i encara es menté prudentment separat del món
ment d'Alemanya.
Quart.—Que l'informe accep. lides-an, i aixö no hi ha perill
que confongui la passió literäti implicitament caín a base el
punt de vista del senyor Musso- ria amb les xeerades de l'hora
lini favorable a la presa de ga- de l'aperitiu.
ranties e econbm iques.—Havas.
En Plana, ben ente, porta
gang enmordanesa a les yenes,
M. POINCARE REP
M. BARTHOU Ca un Iliberal antivtgatä, mes
aviat escèptic i amic
la sonParle, 11. — M. Poineare ha simia — no pas de lade
sonshnia
rebut aquest matí M. Barthou, dr tenla de café dele imitadors
president de la Comiasió de Re- d'En Puyas, sind de la son s dparacions.—Havas.
nia que hi ha a la pare MPS
NOVA REUNID ENTRE LA CO- profunda de la linea catalana.
3fISSIO DELS SIS
Manejan! aquest material proLA "MICUM". fund i etern de la raça, En PlaDasseldorf, I — S'ha cele- na és un mestre. El SP11
que ti una elaredat 1 una narra
Ir rst una nova reunid entre la
Cornissid deis Sis i la "Mieum", ondularid, dirient empardaneea,
avui, a les quatre de la tarda, s't,, pPeetx un xie i es torna
una Unía imprecisa i trémula
a aquesta capital.
.
degut a lee p o tites vibracions;
Eis industrials alemanys do-.
nen una,importhneia primordial al Inicrofonisme que la mateixa
a la busca de garanties que vida li intnn. En Plana As
un empordanés en profunditat.
creuen nereseäriesi per desenEn general, e'emperdanes id un
rol llar Mur produacid. subordinanl la continuació deis llio- sensual primari, maese sincer,
rantents dis material fins el 13 massa cordial i massa faixend'abril a IPS condicions que no da per Szser un homo de bou
gust. Donat aqueet phsit hurnä,
tingnin un earäeter general.
La "Minina" no ha fet Mes naturalment, quan surf de l'Emque mantenir el seu punt de porde un horno rompileat. ap as sionat, inqiiirt o important, ho
vista.
mes que ningú.
La discussió continuare la esSobre
el s nostre prosietee
s'emana entrant.—Havas.
hi influeix el particularismo
SUSPE'NSIO DE LA .-DEUTS- comarcal. Dele barcelonins, En
GHE ZEITUNG"
Carnee es el mes complot, el
Berlín, 1 f. — El ministre de mes fort, el eme tore mes el
l'Interior, seneor Jarree, ha
susph durant deu dies la publIcacid del "Deutsche Zeitung"
a conseqüència dels as-fieles per Stresemann diu que la poell publIcats relatius a la nencia constitueix una base
Reichswehr.—Havas.
de negociacions
gSCISSIO EN EL PÁlt7IT POBer4fn, 11.—Durant una rePULISTA
Berlin, I l.—L'Aseociació /II_ untd eleotoral el senyer Streberal nacional, nascudit dIntre semann ha declarat que la podel partit populista, ha decida nencia deis perits constituia
eeparat-se de l'esmentat par- una base de negociacions.
Critica els que qualifiquen la
tit.—Hans.
ponéncia d'inexecutable, i es
LA MORT DRUG ST/NNES
plany que l'esrnentat document
LA SEVA CAMPANYA I LA no fixi el muntant total de lea
SEVA DERROTA
reparacione.
El Govern alemany, que ion..
Londres, 11. — Et "fifornIng
Post", deepees de fer una bio- tinua ¡'examen de l'esmentada
grafi a d'Hug Stinnes, diu que poneneia, sembla mis es favoaqueet finanoler va deser el ge- rable a lea peticione de la Coni que dirigi amb gran habilitat miesid de reparacions. —
la campanya dele grans indos- 'vas.
triste alemanys, campanya
tenia per objetas impedir l'inCOMEETARIS DEL "NEWcantó dalia compromisos solemTOBE MAUI)* MERE LA
nes contrita pool Genera alePONENCtA DZLE Ptitrte
Many.
Le ferretee de la pelftiee
NOva Ten, 11.—EI New-York
francesa ya fer fracaself ente- «trate, comentara la ponenelt
rament eis plana d'Hug 'tira- deis perilla, din qua aquest donte.
rmitara amiba ame ele soflames
La more derrota he edil coa:- eeonernies que probOtta klte
pleta.--Eavaa,
. °embrea,

cole a la retórica, el mis exigent, el mes fi, encara que de
vegades de tan fi que es, es
trenca. En Soldevila es un Cales
ner afrancesat i a l'aigua del
rases.
A l'Empordà bi ha haga
sempre grans prosistes. En.
Ruyra, la senyora Catalä i En,
Prüdenci Bertrana han escrit
planes immortals, malgrat el
seu naturalisme, que en els dos,
primers casos i en np tanta esai
cala. en el tercer, an vegadee.
es intolerable. En Coromines
escriu la prosa com un ángel
1 té plans enor massis. En Gar-,
les Rebota, de Girona, es un,
escriptor d'una claredat, d'una
naturaeitat i d'un equilibri perfectes. do, el poo que puc llegir
l'el( in'ho passo com un dote:
no m'enbafa mai. En Rahola ea
un afrancesat que aplica les seves fonts de cultura a la riostra
1-lengua i en treu resultats sora
prenents. Prosistes com En
Carles Soldevela i com En Rahola no tenen preu perque eón,
anee que s'ho proposin, ele
models de la gent corrent quan
eseriuen. Si es poguessin lente
els mitjans de fer un periodIsa
me tècnicament perfecte i e;
pogués complete amb guatee treballadors de redacci6 que escrivissin amb la naturalitat i
la claredat d'En Rahola, al cap
de poc temps, quan les noies
de Catalunya obririen la boca
per dir una paraula, semblaria
que surt el sol.
En Rovira i Virgili, tarragonl, a la sa y a seecie d'aqueet díari ha escrit coses literäriament
perfectos. Rarament es agut En
Rovira, però sempre es majestuosament clar. Us agafa un
problema, us el posa sobre
Penetusa, lt &fria dog o tres segürfssims cope de mases i et
rescd o el rebutja per a ermpre
mis. A mis a mis, ti el to
de vegades el gran to i sobretot parla de Catalunya amb
respecte impressionant.
L'Alexandre Plana, que és un
prosista reflexiu, que domina
l'ofici i ti el de la vida, in
un dele noetres mes grano es_
eriptors. Es podria comparar
amb Marttnez 1- errando. Tenea
tres des el metete aire, la maleixa eapacital per percebre el
mierofonisme vital, la mateixa
generositat trai g an( la lumiarabio i fatal meehnira humana. En Plana és mis irhnie
de vegades eardemie --- perque potser le un gust mis aecentuat par la cultura : per len
idees generals, porquò la seva
pedra de toa, que is la pors»,
is ideal. En Ferrando ein sen,oir mooinfolsta o un matarialista eotn. jo mateix, amb

(la

reemiades d'un encantament
deliran!, coni Uf/ estat da grä-

cia maragall;ä. En Ferrando As
un anälitie pur, la seva pedra
de lo e . a / material humä,

avint baixa de sostro, por

axis el i- e it fort el » la discom-

pnsició En carivi el
Part d'En Plana, que es natoralment un porta, As el reme.
y :ir-se fino a !erra.
"A l'ombra de Santa Maria
del Mar" impressionar à a totluna i els escriptors jo y as ti
aprendrem, que ja ens cense.
Josa» Phi
París, abril.
Alemanya— afegeix—no pot
negar ara que

no paga ya per-

qua no vello; d'ella (leen la
tranquillitat europea. — Hayas..
EL SENNOR SCHACHT HA ESTAT NOMENAT PRESIDENT
DEL CONSELL D'AD3IINISTRACIO DEL BANC DE DES.
COMPTE OR
•
Berlin, 11. — El senyor
Schacht ha estat nomenat president del Consell d'Adminlstraehe del Rano de descomple
or, que entra en activitat el dia
16 del corrent.
El dit Baste no seri eottnes
cap control del pals ni estranger i no podrá concedir crèdits
al Reich ni als Estatuts.—Ba»,
vas,

L'EliTERIUMENT D'ECG
STINNES
11•111n, II. L'enterrament
del aenyor litio Stinnes s'afee.

luan ‚Muna.
El seu 1114 doctor Edmand,
esaearrege el loteo lea inapreo
sea del seu pare.—ilavaas

-
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NOTA NECROLOGICA
ENTEP.RAVENTS PER A
AVUI IsIATI
Pare Turull Ccrnadrau, de 71
any. Fa rigola, al cem.eatiri Nou. A
dos paares doma.
Caliste Puyuelo Toral, de be anys .
Martí, 159, al cementiri Nou. A les
deu.
Joaquim Servet Getti, de (4 anys,
Montrorg, 7, al cemuntiri Vril. A
les den.
Eulälja MartLnoy, Massó, de 8o
anyi, Rabassa, 13, al cementiri Nota
A dos (jarana de dea.
Montserrat Pando Pont del Sol,
de 19 anss, Iàdua, 4,7, primer, al ccmentiri Vell. A düs 1 1 . 5 215 de dot2e.
Antònia García Miras, de 18 znj.s,
passatgc de l'Arenal, al cementiri
Non. A les deu.
Adela Egea Martínez, de 3 anys,
Pere 1V, 43 al cement.ri de Sara
At.drea. A les Nula
Prieta 'garata Gon.zilez, de
anys„ Coeli°, 321, al cementin de
Sant And:eu. A les clan.
" FrarICCI:C Robles López, de 48

5,

.

atrs.s, Provenca (cantonada Lcpant),
al cementiri de Sant Andrea. A les

¿su.
FUNERALS
En Vizerts Planas i MigueL Morí
cl oía si de: correa. eseur, a les
(lea, e Sant Feliu, de Sabadell.
kt : IspUani de Fortuny de Carpí de
Seta:urna i Crueisrdia de Berart, baad
d'EnpeneLía. Mori el dia 7 del corren:. A •..u¡. a (los quarts d'unze, a
Sant 1-rancese de Paula, i misses a
les parroquies diisponclia, Banyolea, Sans.. Marta ti Matare, Argenteína liada, Sane Martí de Proveneale. Saut Andreu de Palomar,
11.slii de Vilarnajor,
Saat
leaase eer, Cilatellú de Earíanea i Alar:Lerdee.
Joasp Casadevall i Duran, vi,du eit: 1:a ld-raa da la Merca Congost i IjjiiaucL. Mari el dia 11 de
reaeas ev.u:, a das quarta d'otize, a
la acmeepajj.
Na Soiedat de Knitter i Sola, viLiapart. Man ei dia 3 d'udua
Avni, a di,n, quai ts d'al:zu, a
Puireseta.
Ea Jzaluitn Buschlets i Cózar, vida de Burra:. Maj el
día ti del celrent. Alti), a dos quarts

e

dcatze, ¿As 1 ii.tuivics.

Eu Matee] Pascual j Valla. Mori ci dia 18 de mare. Avul, de data a
dotze, unascs a Eant Erancese de
En Joan Dekläs i Llory. Morí el
dia 29 de ruana Avei, de deu a datCC, misses a Sant l'ere de les Poetlea.
Pere Mola i Casas. Morí el
dia lo de mana Avul, a les deu, a
Santa Maria del l'aulas.

Na Dolores Janer i Vila de Lozoya.
Morí el día prjencr del cc , rrent. Avui,
a dos guatas d'eme, a la Concep'Jo.
L'ESTAFA AL GIR TELEGRAFIC
Ha esta: detiegut Angel (ores RaInca, freic que faltava detenir dels
(11.1C eetaiaren el Gir Telegraiic.
Iia ingressat a la presó sense fiatica i Una re4ponsabil:tat
civil de reo:ruco pessetes.
Es d'e:lid marinar i facilitava la
Seca desaira:enmeló per tal de poder
'cobrar els gire, simulats.
A la blonda de la Universitat bou
&singles Pere Esteva Vilalta, el qual
portava una p:stola carregada, sense

tl

permís

corresponent.

or. SIONTAhn• Mamas a la poli I 644

5411, cesta CBta1111,911, 515, &con., peal.

Ha estat detingut Manuel Batet, el
qual intenta robar unes caixes d'einea
dan inagatzens del arree de Provenga.
TRES DETINGUTS
Tenint la pelleja copfidincies d'una
..y. alablecles loe ten:en ti15 ucaoci roan- lall a bus * vendre mercaderies re
- .

Valenti Gabarrá Prat. El regietre
dona per resultat trobar una MI in:tat dobleces de cuina, coberta, mitgcs rellotges, joies, etc., tots procedents de robatoris.
Formn detinguts A'akriti Gabarró,
el xäfer Antemi Szterista Alegre, i el
corredor Francesa de la Torre, i 'posase a dieposicid del Jullat.
Mantee eslava netcjant els rails del
tramvia. Josep Agente Martínez ion
agafat entre dot cotxes. Sofri forres
contusions a les regions dorsal i cmgástrica i a l'avant-braç dret i commeció visceral.
asmomms11

1 figiil

FI ?AMES

Tre07 , 11n 7% 1421.
tú lreetlim er , t ercnto •
0. amere. 6%. . .
5. 'I. bar9e9nts 4%.

HA

REB1JTUNEXTENSI

o

SeCCif5 de trossoa a PFDOS
económico
Mercarla, Labora I Novetats

Fora l de l'Agel, 15 1 17
'TELEFON: 4035 A

17 al 21. anshtliss hicimos, secan vacanees de Setmana Santa.
Secaid Peenument
firelioteca Circulan! Diumenge, a lea

onze dcl tnati. tindra Ilea a la Sala
Montserrat Pataot i lealuell la sessisi
de lectura comentada, amb el tema "La
biogratia
S ir Crtj Permanent dr Religió i Curte.
-Dionkarre, a les vuit, solemne benedicció de palmes i raras. Missa reglamentaria de COMUnió gen-cal de
?N'ostra Se:70ra de Montserrat. La
Passió segons Sant Maten. Acabada
la missa es rifare entre les presenta la
pa:ma
Dilluns, dimarts i elltnecres Sant es
practicaran excrcicis eepir;tuals per les
alumnes i associades en general, dirigits pcI Raid. P. Josep Marta Pijoan, S. J. Les practiques dels esa-e:deis es comenraran el mati, a dos
quarts dc cica i a la tarda, a les sat.

• * •
Classe de cuind tetnier

1

UN INCENIM
A un solar del paeeatge Sagristà,
cantonada Laiorja, es cala frac a un
dipiísit de canees. 'fi acudiren els
bombees i als pocs manwnts fou apagar.
Al carece d'Aragó un auto atropelle a Genis Caparrós Morata caueant-li una contestó i excurraciune
la cama data.
Gabriel Flores ha denunciar que
a dormir a una imula del carrer de
Sadurni i Ii han prcs 200 pessetes.
Enric Butnagua ha denunciat un
subjecte al qual va vendre una casa a
tu-u:Mis i la deixat de pagar - li
Cm. que importa .12,000 pessetes.

PRIMERES COMUNIONS

LLICRERIA GUEIRANA:Portaterrissa, 14

idiquel Mäiquez ha denunciat
subjecte que li ha estaa'ast 1,5o° pes-

sales que Ii deixa en diplit.

(Dics feiners, dz vuit a nau del mati)
Llista de la setraana:
Dillu:re. canelons ds. Qulresma; dimart s, bacalla a la florentina.
Neta. - Poden assi s t:r a aquestes
Prieons totes les que ho daeitgin, tan:
si 563 com no sòcies de l'Ins:itut, satisfem 025 ptcs. abans d'entrar a la
classe.

J 0 IE3, VERITABLE °CASI.,
; obJeotea uants de Lotes alee
ces.

Praga

Els senyors Angab El-rinde i Pera
Cartilla. det i nguts onn a complicats
el tràfec de cocaina, alije a la tarda
farsas posas, aa 'libertar pe r 119 resultar
cap arree in contra d'ells.

AVIS IMPORTANT
iSt 1 . 1 al 15 del • orrent po-

dreu comprar, a prelps
j“co dalles, polo, caserutes, eassons, ele., Vil aluntini
Extra. floreas (dna., Rambla de
les llora, 30.
ALLIBERAMENTS
Han estar alliberats els següents
', y esos goaernatius:
Rammt Alberni, Pau Ruiz, Duma
13uge 1 Seren Bonegui 13ossi.

BARALLA
Joan Escant 0E«, de 3o anys, i
Carmel Manresa Santos, de 25, van
berallar,ie a l'estació de Mag9ria, retultant el primer atta, un:, ferida inciso-contusa a la regló panto-occipital
i cl según amb lona ferida inciso-con -a
tusa al braç esquerre. Foren detinguts.
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DON A
S'ajó Permanent d'Uttearid hmtreeció.-Ditimenge, din td, a doe
qa..rts lic CLIC, rli.a d.: :lentitas, i tot

tegua reversa instructiva. Del dia

Tanca

Tules 11 abril
477 nO
403710
4691n)
41100

ti

Preu fix, TailOts, nuin

Fi carreter Joan Earmnyä Mariné
atropc1 1.3t pei carro que guiara pel Carter dc 1 -rasar, resuhant ami)
mes ex:: 11 • 1 fcrida al s:eu circe i tltt es
dc menys importants.

----Al carece Menéndez Pelayo an carniA atropella el mar jesits los t en,. de
8 Silva. causaul-li cordesions a Faba,:Den i ero.dens a les Carnes.

UN DOME ATIS9PELLAT PEL
TREN
A quarts de vuit dal vespre d'ahíta en
trawsbar la via d l ' estad() de VeanJoan Ma:t.nez. d 63 anys. f.. 'ti
ro:roo:Alas per un tren que el deix::
gravisaim estat. Fou auxiliat al dispensad de restzeió.

-----
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541 te . .
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ELS RELLOGATS
A un pis del carear de Zola, Engracia Alugas Narbón, de 24 anys, es baralle amb la rellogada Jacinta Marei'da. resulnun la prlmera amb uns ferida inciso-contusa al dit índex de la
:va dreta.
EL CAMI DE 'I' ORMS A MIERE$

El din 25 del mes gute SOM,
se»yor Turell i els
eonsellers senyors Liosas i
llerdäfl.!ez in,pect.ionaran el
catoi de Torins a Hieres.

10 50

Comissió provincial lía despatxat
els següents assumptest

de l'Ajuntament de Badalona, pel
qual se euneedeix atnorització a/ seupar Jeran Felideadaló par a la urbaMtzaciés i obertura dutt carrer al barri
de Lictia
població.
Recurs d'alczda interposat pel S2nyor Lluis Mar', gerent de **La Adriana:lee", contra una multa de re pessales tdie li va imposar l'Alcaldia
Sant Adela de Besó:: per no donar
copliment
m
a l'ordre de retirar uns arSres collocate davant duna casa de la

In:orine en l'espiedient relatiu a la
petició formulada pcI a senyors Agusti
Ccrnunis tIc qun es decreti Vocup3ciO
temporal dc la cantera Sais, per a
obres a les vincules tIc Vich a Gironella i de Vicli a Olot.

Rseurs d'aliada interposat pel scnyor Francesa: Art: eao Ccliltra l'aeorcl

.

Gias- CANVI

Negocian tots els cupos vencimeht

primer d'abril

LA P INA COTECA
EY.POSICIO PERIXANENT
UntrEda
SECCIO DE FINANCES
Infornie al scnyor governador prop
del reales d'alçada interposat pel
nyor Anteai Morrales Batalla i ahree
y eíns de Palautardera contra l'exaccie
de l'arleari msesicipal -sa shre ma!ança i
inspreci) de //s'aliar porqui i contra la
multa que se li va imposar per in-
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iniarola

ezr:sELL DT CENT, 355

effleime,
Denla. diumengz, a les duu C:2 la :lit,
al Tease,- (carrer de Cunse:1 de

2 4.

Cent, 5 jelareer) celebrara Assarnblaa general extraorcEnaria per a la
discussió i aprovació de /a rciarma
dels Estallas la Ceoparació d'Obrar; i
Empiezas '1.1..micireals per a la Loastruacia; de cases barateas.
01/11111•n••n,,,MWMIW15.111P
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45CIIIPTURA DE VENDA

Al despatx de l'Aleaea
p slat signada l'eseriptura
venda d'una parcela
del Torrent de Darzalló,
vor d'En Joan MasOnes,
autorilzada pel notari seny
Forn.
•

. a2-wirson•mr•-r."-Ac217•11.0.......

F4a tiente sorprender
Gen pe:14 M.,08

4

1 PALAU D'ART
MODERN
PARC DE SIONTJUICH

Santa Ea del Petaalits, corresponents a
l'any 1921-22, i Mesa de Alontserrat
i Pruit, corresponents a rany 1922-21

SETMANES SANTES

MOBLEs

DIriglr-se
e

del Brucle La Granada, Puigdalba i

,COrrent

O

per a la venda de mobles, 1.7msres i tapisseriss, 1 AUXILIAR
d'eserirnori.

CONUSSIO P ROV IN C I AL

prima
Accentem erices de subscripct ó a l'emissie, del dia 15 del

C,ts c,l,as

DIRUIXANT es momee 1 oecor:eie;

JOVE

La COIntaSib 1313 3 11/1d;i1 /14 de1IXII2lal
els dietamens prOp4sant l ' apravaciú ddi
constes municipals de La Granaíta, CMre,polwnt5 als anys 19/9-an i l5lA)-.21;

a quatre anys amb t per roo de

cFlaöbprricçaia-

1
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Per aMpnach0 tic l'Eatuclt ArLstic

Bel 2 al 14 d'21111J24

Rambla del Centre, núm. 1
paran; 00 Gran Tunee del Licau
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EL SENVOR BALLARA
A la plana n'Ir-ni:mona, cantos
da Claris, tan automòbil atropen:1
Ramon Ballare Obiols, causaat- il
tosieses a cEverees parts del tos.
Per a la satisfacció dels
leetors, direm que aquest senyor
:ra no és cl senyor Joan Bai
Andreu (direcciä telegrdca Bar.
dreu), ben conegut a la Manotean:
[aova.

feneció que reglla l'es:u:atada mar:anea.
Idear id respecte de la instaura:a dirigida a l'E.xem. :4enyor sots-secretrari
del ministeri de la Governació per diversos velas de Menresa interessant
que dicti una disposici5 en la qual
clareixi la quainitat maxinra que pot
cobrar l'Ajuntament per drets o arbitris d'inspece:d per cada pese que se
sacrifieui fora deis escorxadors.

•

LLIRRERIA EVCITIANA.-PartafarrIssa, 14

1

i

[..v, acrpialaieIsis. 65, „:%,

SORIA DE PAPIS

Interior cap. .
Exterior 4%. .
Espanyol .
Ne. Alarms . .
Ar. Anclan.» .

propietat.

Rscurs d'aleada interposat per la
"David, S. A. - contra una iratIla (me
limpose la semana d'a:caldia del districte V daquesta ricial per infraceiö
del Reglament de tracció urbana; i un
altre contra la multa imposada per la
tinençi d'alcalina de retiumtat distriete per iniraceii, de les Ordenances manicipals.
Recurs d'alçada interposat per la
Companyia de Cotxes i Automebils
collera una mulla de lo pessetes que
va in/posar la tinença tfalea:d:a
districte VII d'aquesta asar per infraceb:i de les Ordenaneas munieipals.

La
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VETLLADA MONTSERRATINA
Dijous a la nit En E. Martí i Roels
dona a l'estatge del Club Muntanyeac,
una scssió dc nombroses projeccions
de Montserrat, precedida d'un parlament, glossant tradiciene, Revendes i
canesins de la muntanya de la Verga
Bruna.
El se32.'or Martí fea escoltat atentiduent i aplaudís per l'auditori.
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de dansa Depare catalana, Poden
predrc-hi part totes les associades.
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GASETA BARCELONINA
Santa d'avui: Juli I, papa: Víctor,
manir: Constantí i Damiä, bieees i
confessors; Santa Soz::.r_na, yergo.
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A L'ESCORXADOR
Alslr van Z:sser sacrlikats a 1.
curxador:
Bous, 7 i 2 per a Sarini; vede
306 i 15 pur a Sarria; ruoltous,
c:estats, 61; cabrito, 316; artycl:s.
(selles, 479: cabres, 5 $ , 1 peres.
--._-----

ACADEMIA CALASANCIA
En la sessió pri y r.da que l'Académia
Calusancia celehtarít avni, a les set del
vespre, l'academie numarari N'Antoni
Campins donare una conierencia sobre
el tema "Organzaciés

D' "un Iceter - . amb dcsti a fl
pital Clínica hem rehut la quanuta'
tretze pes.seles, lea quals han esiat
ITICSC5 al director de l'esmentat e
bliment.

Dema, diumenge, tindrà lloc al Centre Excursionista de Catalunya rültima sessie) dc projeccions a arrea d'En
Bonaventura Bassegoda i Musté, presentaUt vistes de diterents contorns
d'Italia.

que no en lingueu una

Enguany co 'reunirá al Centre Excursionista de Catalunya la festa de
Sant Jordi. Es fati remesa solemne
de la medalla d'or que generosament ha
instituit un soci del Centre. A razte
pereonalihi prend , an " set

tats del tnán de les licites.

AproWett

Pril i aneu a veure
apnradors do los. Vaixo!ler

1,11tis INglada, Rambla de
Flors, 8, i Ronda de Sank
toni, 5, i eompreu ei que
agradi o eregueu que•httgiu
meneeter el dita de demit.
qut rom NUP Pe

liquiden

existi.ncies es dóna tot al p
de cost, i en entrar exista
tui hnurntl de pagar
er. ” . Tinetie. 1 en CO

ROYO{

aquest consell.

!my mge

ltlee
,-

e

LA PIIBLICETAT

El pagador de la mina ha re.
•oonegut et Martín com l'autor
de l'atratatnent.
Un altre tenomen geologie
a Múrcia
LA "GASETA" PUBLICA UNA DISPOSICIO ANUNCIANT CONCURS PER
Enrola, it. — Al poble de
s'ha registrat un fenoPROVEIR LA VACANT DE SECRETARI DE LA DIPUTACIO DE BAR- !llanta
men geolhgie amb el mateix caMoler que el que es registrk
CELONA
ara fa alguna anys.
S'han sentit sotregades torEL DIRECTORI HA APROVAT UN PROJECTE DE DECRET D'INDULT ALS tas, produint-se grane eellavissaments de torres.
Ea quedat interromput el
PROFUGS
trttnsit per carreteras i camine.
El fenómen segueix intensaEL CAPITA GENERAL DE
amagar un robatori que aquell halla
ment, amenaeant destruir alL'afer del Gane de Castella carnes.
CATALUNYA
El defensor, senyor Sol, im- guna edificis.
Madrid, s 1. — Avui és esperat a
Madrid, 11.—En l'exprós duques.
pugnì la sentencia sostinguent la inEl velnat estä molt alarmat.
Madrid el conste de Moral de Calaculpabilitat del seta defensat i la faltu tarda ha mareat, de tornada a
les autoritats han donat ortrava, president del Consell d'Ad.
Barcelona, el capità general de Cata de provee.
dres perqué no s'intensifiqui el
mnistraciä del Baile de Castella.
EL CONTINGUT DE LA
taluaya, N'Emili Barrera.
fenómen.
Ahir, en virtur cle haute

de DEL DIRECTORI MILITAR
Ell"6420dVabrili

La Secretaria de la Dipu-

tació de Barcelona
Madrid, 11.—La "Gaceta" publica la següent disposició de
la Direccid General d'Admnils.
tració local:
"Vacant el càrrec de secfetari de la Diputació provincial
da Barcelona, per dofunciú del
que l'exercia, i dotada amb el
ecu anual de 12.00'0 pessetes,
aquesta Direcció General ha
acordat anunciar a concurs per
a la soca pnvisl6 pci termini
de trenta dies hàbils, descornptale els festius, conforme a l'article 20 del reglament de I'll
de desembre de 1000, dnrant el
qual termini podran presentar
les seves instancies a aquest
centre directiu els sol•icitants,
que hauran de reunir i acroditar
les condicions que en 1'eir/entat reglament s'assenyalen, ,aresentant a mes a mós la fulla
de serveis degudament autoritada. i la justificació deis rauhmies que alleguin, advertint que
deixaran d'asser cursades les
que r.o siguin acompanyades
deis documente que ,justifiquin
aquellos condicions.
Madrid, 10 d'abril do (921.—
El director general. Calvo So •
tolo."

Escàndol a la Diputació

de Madrid
A la sessió celebrada aval per la
Uputac í 5 provincial, In ha hagut fregiients escándols en tractar-se de la
caació ezenbraica.
Diversos dipuratl, protestaren de
cue es vagin a arar vint mil resces arreglar la carrasca de la
Diputació per exhibir-la el dia de l'arr,hda deis reis diràlia i ee canvi noríes es coas:aja dan nut pessetes
pe, a l'ensenyança de tots els nena de
I2f.usa.
El senyer G&tarte etóna lectura a
zuna ,-.posició demanant que sacar.
sclliv.tar del Directori que es dicti
au nou Estatut provinzial suiicient a
crear wincipalmeat una hiaenda de la
,travincia complementiiria del contogent. Després d'un dkumet a favor
er la proposm. aquesta és rebutjada
;27 24 vots contra cinc.
Aleshores diversos cl:putats velen
explicar flor vot y el president
t; , ;sa. Mi ha tumultes, crit3, cementar,s: un escàndol veritablement e:xordador.

E! re? suspèn el viatge
a Barcelona

Ilzdrid, 11. — Alguna uri nidics
llaca que encara que el govet nadar de
Eärecicna anunc i 3. dies carera que el
arribaria diumenge a la capital
:;;_:i.ea per clausurar l'Expo5iciä de
sembla que encara no hi
ei res resol:, essent possible que el
no
es
realitzi.
lave

El Consell da! Directori
Madrid, it. — La reunió del Dircs ori ha durat dura hares.
Ili ha assistit el sots-secretari de
i Justicia, el qual ha donat
ntapte de diversos expedíents apron2. També lea aprovat el projecte
de decret que es reiereix a l'indult de
prófugos. Els prófugos ladran abone la quantitat que vulgeln, segons
sigla de la Bei anterior al 12 0
la oigan'. del 12 ençà. Se'ls drina
termeni de dos anys per cernpareixer.

E!3 fenemens geologics
de Monachil
Granada, 11.—Al poble cíe Dignan
esfondrat cinc cases del cartu de Pretges, clivellades a causa
temporal.
hi llagué desgràcies persorais.
A la capital cinta anit paseada
ti rumor que els sism,grssfs asanc lv , e per a demä una cuna:roció
geatigica de gravetat a la regid de
Menachil.
Envaro que no hi havia noticies
nfjeiali que justifiquessin la proba(le! succés, es produí la natural , larma a 15 eiutat.
',erane tota la nit, els centres
r., fici;J J 1 redaccions dels periòdics
kren visitades per nombroses persanes.
L'alarma és gran.
Maltas persones es disposen a
rnarxar dels pobles en qüestió.
Els alumnes de la Facultat de
Cj encies afinan novarnent a Monaetil per prosseguir l'estudi del fenomen.
i'hzn

El Parta Social Popular
Ma drid, It.--El secretad del Partit Social Popular ha publicat una
nota en la qual ea congratula del delgoa diment de la consciencia pública i declara que les un¡ons patriäti!Pita omptaran anab l'ajut de la sepi 9rganitzsei6.

c

cjd acordat pel jutge d'instrucció del
districte de l'Hospici, senyor Arcudi
Conde, ¡aren recueces les actuacions
sobre l'afer del Banc de Castella al
Tribunal Suprem pel conehicte legal. Amb l'actual s'In remeten (arribé
diversos escrita presentats per les
Parts querellante després de dictat
laute inhibitori.

Es l'opinió de molla que el
Tribunal Suprem de Justicia
entendrà ami) rapides en l'assumpte del Batee sie Castella,
per tenir que resoldre cono a
cosa primordial sobre ll'escrit
presentat per les defenses en
sollieitud de la reforma de
l'auto dictal pel julge del die/Mete de l'Hospici. Per al cas
que no s'abstingui d'intervenir
en el coneixement del sumari,
el magistral de l'Alt Tribunal,
senyor Rius, alguns Iletrats
querellants tenen preparats escrits de recaptació, per &ser el
citat alt funcionan i parent pròxim d'ua deis advocats defensors.
lia tornat de Paris, on es
trobava. el comte del Moral de
Calatrava. president del Consell
d'Administracid del Baile de
Castella.
Ccun sabut. Variar dc les
responsabilitats derivados de la
suspensió de pagaments del dit
establiment. es troba al Tribu_
aal Saprern, davant del qual
s'ha presentat Mili el comte del
Moral de Calatrava.

"Acció Mnicipa) Femenina"
Madrid, 11. — Per facilitar a la
dona el compliment del ¿cure que el
non t'égira municiptl l'in-.posa per la
concessió dr1 vot femení, l'Acció Católica de ls Dona ha creat la creció
d'Aceió Municipal Femenina, que es
un centre de dacument5, estudis i informacions sobre questions municlpals.
El primar ac:c que fars será una confeeeacia a càrrec del senyor Calvo
Sotelo.
LA QUESTIO DEL MARC
Madrid, si. — Encara que no s'ha
fet l notnenament de la persona que
ha d'anar a Al:rime-a a estudiar la
siteció dat marc i vence el que es pot
fer en defcnsa deis tenerlers espanyols
¿aquesta moneda, es tracta de trobar
algn seficientment apte entre el ministeri de Finances per informar el Govern. Aquesta persona tantejarfs opinions sobre l'actitud del Gorreo del
Reich sobre la defensa deis interessos
dels tenedors esp :. a/yola de mares.

" GACET A"
Madrid, t1.—Entre altres, la "Gaceta" publica les següents disposicions:
De la Presidincia.—Suprimint la
Junta d'Urbanització i Obres.
R. O. disposant que les próximes
vacances escolars de Setmana Santa durin de dimecres a diumenge de
Päsqua.
LA IMPORTAGIO I EXPORTACIO AMB L'EXTREM ORIENT

Madrid, 11.—Han arribat a
Madrid els senyors Sastre,
March, Eornet i Selles, en representació de l'Associaoid Nacional d'Importadors i Exportadors amb l'Extrem Orient, els
quals han fet diverses gestione.
Estan molt satisfets dels seus
treballs.
DEL MARROC .
Madrid, 11.—Comunicat oficial de Guerra:
Zona occidental.—Ahir fou
hostilitzada el servei de la
Mahlaa establert a la platja
d'Arta.

Els periodistes de Barcelona
Madrid, ir —El priódic "'informaciones" publica una nota hurnorísalca, dient que el governador civil
de Barcelona ha signat el carnet pe.
quan el nomriodistic número 2200,
bre de periodistes no pasea de mil, i
pregunta com l'Associació de la Premsa ha permès la identitat de dada)
que són falses.

Els vaguistes de Logroño
Atemptat
Logroño. — Amb motiu de
la vaga plantejada. pele obrers
espardenyers, anit passada
ocorreguó un atemptat contra
un obrer dels que havien acceptat la rebaixa de jornal, acordada pols patrons.
Ahir, a la una, En Julià Ladrón se n'anava cap a casa seva, quan uns individus li barraren el pas fent-4i nombrosos
dispars de revólver, deis quals,
per miracle, en sorti Mes.
Sisan efectuat tres detencions.
EL CONSELL SUPERIOR
FERROVIARI

za — En la sessió del Cona
sea Superior Ferroviari s'ha estudiat
Madrid,

71111111E131111111111111•1111:111111•1111

Darrera hora
DE BARCELONA
DESGRACIA
A les 8'40 d'ahir el vespre et
nen de dos anys Dfdac Fernitndez Martínez alío() dallaban
del Pont de la Riera Magbria,
situat davant de la Presó Moda], 1 s'ha trencat la base del
crani. En estat gravIssim a passat al Clinic.

DE MADRID
ELS FENO3IENS DE MONACHa
Granada, 12 (rebut a la una
de la matinada).—Comuniquen
de Monachil que persisteix, encara que no amb tanta intensitat, l'avene de les terres cap al
riu.
De Granada surten mollete
persones per admirar l'estrany
fenomen.

PALMA DE MALLORCA
ES REP ORDRE DE CAPTURA
DE L'EX-DIPUTAT JOAN MARC
Palma de Mallorca (rebut a les 250
de la matinada).—S'ha rebut ordre en-

carregant la busca i captura de l'exdiputat albista senyor Joan Marc perque sigui conduit per la via mis ràpida a Valencia, on el reclama el jutge
especial per una causa que li instrueix-

CAMPA
1===========
MONTBLANCH
Han reemplaçat els regidora destituits, algun d'ells amic nostre ¡
company de glòries ahir i de fatigues avui, els següents senyors, que
han fet el gros "sacrifici" d'acceptar el arree de regidor "directoriel": En Josep Of. Tomis i Guar-

N'Antonj Amorós i Sugranyes,
En Josep Anfonso i Andreu, En Joro,

sep Cartanyä i Monseny, En Josep
Cabré i Pujol, En Josep M. Sans i
Domingo, En Francesc Ulldemolins
i Catalä, En Tadeu Civit i Miret
En Nicolau Huguet i Mjret. Aquest
darrer ha allegat no saber de 'ledel
estudiat la fixació de la. tra, essent substituir per N'Antoni
rifes. La representada del tre- Paris i Riba. El Consell Permanent
de circulació
queda constituit pels senyors N'EMadrid, ii. — Han estat diversos hall ferroviari, entenguent que duard Xalapeira, alcalde, i els seels incidents produits encara pel carvi ('Estat ha acreditat capacitat
ó, nyors Josep Garriga i Francesc Ullfinanciera per a la captaci
de (1:receló del trànsit rodal.
tarnbó els podria tenir per a demolins, primer i segon t¡nents
Foren atropellats per diversos vehi1/11a bona explotació ferrovia. d'alcalde, respectivament.
cles Agusti Díaz, María García BlanLa política que segueixen la maco Joana Iluc!ado, Feliu del i An- na. La representad() ferroviaria crees que el ferrocarril s'ha joria dels nomenats ja ha passat algela Carbaliedo.
tres vegades per Casa la Vila, sense
de bastar ell mateix. La delegaA la Glorieta de Biibao'i al carrer
cita del patrimoni ferroviari na- deixar cap obra que perpetuas llur
d'Alcalä es produiren topades entre,
cional maten que l'esfore per- gestió i sense que d'aquesta se'n
automóbils i tramvies, resultant diver;
què les tarifes siguin les estric. guardi allá que se'n diu un satissos ferits.
tament neecssaries esth sostin- factor¡ record. El nom i la cultura
Al passeig de les Delicias un autd/
guda indistintament pe tot el i preparació administrativa que per
mètil man't un ;sol (Di setze anys.
Conseli, essent la disetilspäncia al bon èxit de la sena gestió poL'ASSEMBLEA DEL PERSONAL
en apreciar els diferente proce- seeixen els elegits governativament
'FECNIC DELS L.113011ATOIIIS
diments per aconseguir-los,
eón garant¡a de l'encert, rectitud i
MUNICIPALS
La presidencia ha anomenat sobre tot moralitat administrativa
Madrid, 11.—Per als dies del una comissió perquè, durant la que imperarà en els seus actea. Es
5 al 9 (In maig s'està organit- Setmana Santa, ho estudii.
de creure s'esforçaran per deixar eszant una asseniblea del perso.
vaida Factuació de llur política en
EL PERSONAL DE L'ESTAT
enie
dele
laboratorio
munal ti.,
Madrid, I.—La "Gaceta" d'avui aquella casa en èpoques anteriors, de
nicipals cl'Espanya. Es trete que publica una reial ordre en la part dis- triste recordanea.
l'essemblaa serä un èxit, a jut- positiva de la qual diu:
Hom remoreja insistentment que
jar per l'inter0s que ha dosperl'article adicional de la no eón estranys a la designació dele
at. El non Ealalut 1/a plantereja' ordre de 17 de setembre dar- nomenats regidora un cert famós
jet problernes Sanilaris que ren es retereix únicament a prohibir electoeer, el nom del qual no es
obliguen tule profossors consa- nomenaments de personal nou al ser- pas ",Espanyol", i un altre cert segrats a aquests treballs a adop- vei de l'Estat, sense que aquesta nyor que exerceix un càrrec de retar acords i fixar orientacion5 lagiti vigent de supernumeraris, ex- cent nomenament en una corporatecnies. Els treballs estan problicid abasti als nomenaments ció que de popular ha esdevingut
molt avanaats.
per reial decret, d'acord a la legis- governativa, i fina s'assegura que
REAPARICIO
cedents j ceesants, i que tampoc aquest darrer volgué imposar el "veha
:11adrid,
11.—Aquesta
nit
4
abasti la prohibició a nomenaments to" al nomenament d'alcalde a famaurista
(Parí
el
reaparcaut
fets per canvi de destinació per a vor del que ho era, o sigui del se"La Aceión".
IL—L'amartització de personal nyor Xalapeira, pretenent donar-ho
VISTA D'UNA CAUSA
atendre necessitats del servei.
a un incondicional dele seus. L'accelehrat la vis- está regida ímicament per reial de- titud del delegat governatiu impoMAtaga,
ta de la causa per l'assassinat del que l'art¡cle adicional esmentat en sant-se no va satisfer el capitost de
Gran Rabi de Melilla. Els processats
cl cas primer anterior es refereixi la U. M. N., que no va sortir amb
eón un matrirrami que fiareis absolts per res a l'amortització de funciona- la seva en aquesta qiiesti6.
en un jud:ci anterior, pecó bou dilk /je, la qual Osa d'entendre sempre
— Ha more, a una edad avannada la revisió per nun jurat;
ere de 9 d'octubre de 1923, cense eada, En Josep Carreras i Minguefiscal dernana 20 anys de pres6 per a tre sigui amortitzacjó de places d'es- . Ila, que des de fa anys exercia un
cada un.
talafons o de places de personal al dels cärrecs de porrer del nostre
servei de l'Estat i mai de destina Ajuntarnent. En pau descansi.
DUES CAUSES DE PENA DE
— La Junta de la Gertnandat de
determinats o de places de les planMORT
Mdrid, le i—Ea eis primera dies de tilles rnarcades als centres i depen- la Sang ha quedat constituida com
segueix: president, Josep Torrellas
la pri»eirna setmana es veurn al Se. dencics.
i Roca; vier-president, messén Joprem de Guerra i Marina dues
UN ATRACADOR DETINGUT
de pena de mort, contra el caporal
Bilbao, 11.—E1 detingut com sep Domingo; tresorer, Jautne BorAngel Ruiz Pérez, per sedició, i fila suposat autor de I '-atracament dell i Folch; secretari, Francesc
tre contra el carrabiner , Francesc Ro- al pagador de la mina "Gusta- Sana i Llobera; vice-secretari, Jodríguez Morales, per homicidi.
vo" es diu Inocenci Martin, 1 4 sep Ferré i Grau, i vocales, Joan
Josep Bulló 1 Obradó, Josep
RECURS DE CASACIO
33 anys.
Madrid, ir.—Al Suprem s'ha vist
Ha declarat que els dinero Moix i Tomo i Ramon Joan i Ca-

E/s incidents

canvi

áquesta tarda cl rccurs de casaca', interposat contra la sentència de condena perpitua dictada contra Salas

Garcia, que estant d'encarregat d'una
carnisseria i desola a ya noi per

en primer ilec un expedient remes per
la superiaritat referent a /a distribució del crèdit consignat en el pressupost trimestral entre els diversos ferrocarrils que es construeixen directament per l'Estat.

que tenia prOeediin d'un robatori comtes a Santander amb un
tal Feliu Garete, cómplice art.
perb el governador ha desmilt.
UI aquesta vers16,

sas.
— El nostre amic i company En
Joan Vinyas s'ha vist pare d'un xirol alead. El non nat i la seva mar
te «pella feljwnent.

DE ROMA

Els Soviets no recomino els deutes
de guerra, per() accoluden els anteriors a ella
Paris, 11.-a-Comuniquen de
Moscou al "Daily Expresa' que.
en una comunicaoió feta per
Radeck, es declara que el Govern dele Soviets es nega a pagar ele deutes de guerra, pede
que esta disposat a concertar
un acord de consolidació dels
altres deutes, sempre 1 quan la
concessió de crèdit consentida
per la Gran Bretanya no estigui subordinada a condicions
que dificultin cli progrés eco-,
nbmic de Rdssia.—Havas.
ELS SENSE FEINA RUSSOS
PUGEN A 122,000
Moscou, 11.—El nombre dele
sense feina inscrits en els registres olicials d'aquestakapttal el dia primer d'abril era de
cent vint-i-dos mil,—Havas.

La represa economice
de Rússia
Berlin, ro.—El professor Auhagen
ha publicat dades interessants sobre
el desvetllament econòmic de Rússia.
El professor cita unes darles del desembre de 1923 de Rikov, el cuecessor de Lenin, de les quals resulta que
el valor dels productes industrials russos en el 1921 representara el 25
per Ice del valor de l'avant-guerra,
mentre avui ha ates el 4 0 per no.

El valor d'aquests productes era, en
5913, de 4,55t ruilions de rubles.
1921, de 929 milion; en el 1923, de
1,793. La producció del cok, segons
Rikov, ha ates la meitat de la-santguerra en determinades remas. A
Donetz, en el 1920-21, foren extrets
280 miliuns de pud; en el 1922-23,
494 milicias de ¡ud. Els ferrocarrils
russos, en el 5953, havien transportat
4,44 6 milions de pud; Cfl el 1921 el
tränsit havia descendit a 1324 milions,
en el 1923 ha ates els 1,267 milions.
El tràfec dels viatgers ha ates el
29 per cent.

DETENCIO DEL SECRETARI
DEL CONSOLAT D'ESTONIA A
LENINGRAD
Moscou, 11.—Ha estat detingut el. secretari del Consolat
d'Estbnia a Leningrad, acusat
d'espionat ge.—Havas.
ELS SOCIALISTES I EL GOVERN BELGA PROTESTEN
CONTRA L'EXECUCIO DELS
CONDEMNATS DE KIEW
Brusseles, 11. — En la sessid celebrada ahir per la Cambra, el Govern s'adheri a una
meció presentada pels socialistes protestant contra reveanció dels condemnats a mort en
el proas de Kiev.—Havas.
EVENTUAL REPRESA DE RELACIONS ENTRE HOLANDA I
RUSSIA
La Hala, 11. — S'ha publicat
una nota oficiosa anunciant
l'eventual represa de les negociacions entre Holanda i
s a.—H ava s.
-

Rússia, Romania
1 la Bessaräbia
Viena, to.—El ministre d'Estat romanes, senyor Nistor, en un discurs
al final d'un àpat ofett a la Premsa, ha reivindicat tots els drets de
Romania sobre la Bessaräbia i la
comunitat perfecta d'interessos polltics, nacionals, econòmics i inteReetuals. "Donat conclós Nistor—, Es comprensible com la qües-

tió de la Besearäbia esdevé per Romania una qüestió de prestigi i d'honor; nombres romandrem, costi el que
costi, sobre el Dniester, confins que
Romania esa disposada a defensar

Adhuc amb la farga de les armes. Tenim la berma voluntat de viure en
bones relacions amb Rússia, pedí sobre les fronteres del Dniester no étz
possible discutir. Només la violencia
pot obligar-nos a canviar de punt de
vista."

La notkia de la clausura de les
negociacions russo-romaneses provoci a la Cambra romanesa declaracions
dele caps de tots els partits, els quals
afirmaren el desig de Romania de re-

prende les relacions amb la República
dels Soviets, per& únicament amb la
condició de respectar ks fronteras sesuela de Romania, afegint que cap

súbdit romanes consentirä que els
drets de Romania sobre la Bessari-

bia sigui protestat.
La Innestio, de Moscou, a rarttcle
de fans escriu a propòsit del iracas
de la conferencia russo-romanesa, que
vindrä el moment històric en el qual
hom podrä aplicar per a aquest territori el principi d'auto-decisió de les
nacions; altrament seria impossible de
resoldre el problema bessaräbic.
ES DESMENT LA TIVANTOR
ROMA NESO -RUSSA
Varsòvia, 11. — Es desmenten els rumore Malita a una
certa tivantor en la elluació de
la frontera romaadaso-russa, a
conseqüänela de la qual hi hauria hagut una ruptura de nego4:Aficiona entre Rehala Romaflia.—navas.

DE GRECIA

GRAN BRETANYA

partia- de buLOCIUT I dolers doté 1 roba
els passatgers de
l'exprds At e nasSalònica

Rk ESTAT DECLA- Una
RAT EL
LES DRASSANES
INGLESES
Londres, ti.—E1 bocata ale tallen
marftims sed' efectiu embota nit.—
Hayas.
L'HORA D'ISTIU A ANGLATERRA
Londres, ri.—Cambra deis Camufle.

—S'ha aprovat en segona lectura el
projecte de Dei proposant de fixar
d'una manera permanent i per sis tnesos, l'hora d'istiu, que s'establirà des

del primer diumenge d'abril fina al
primer diumenge cfoctubre.—Havas.

Els minaires rebutgen
les ofertes patronals
Londres, sa—Per una majoria de
56,258 vote, els minaires han rebutjat
/es ofertes patronals.
Amb tot no es creu que esclati una
immediata criei.—Havas.

EL GOVERN CONSTITUEIX UN
TRIBUNAL D'ENQUESTA •
Londres, ra—El Govern ha decidit
de constituir un Tribunal d'enquesta
de conformitat a les peticione formuladee en aquest sentit pels minaires.—
Hayas.
LA CAMIIIIA DELS COMUNS
RATIFICA EL TRACTAT DE
LAUSANA
Londres, 1 1.—A la Cambra
dels Comuns va ¿asen aprovat
ahir, per unanimitat, per tercera lectura, el projecte de hei
ratificant el tractat de Lausana.—Havas.
DECLARACIONS DE M2aCDO-NALD SOBRE L'OBSTAUCCIO
AL PROJECTE DE LLEI DELS
LLOGUERS
Londres, IL—Interrogat per
un periodista estranger respecte de la derrota soferta epl Govern en ocasió de la discussió
del projecte de llei protegint
els Hogaters obrers sense feina, Macdonald ha declarat que
la forma d'obstrucció oposada
en tal ocasió per la Cambra feia
practieament impossible tot
honrat esforç, "No havia vist
mai—diguó el primer angles—
una actitud tan mancada de seriositat i de bon sentit com l'adoptada per conservadors i Iliberals en aquella sessió. El
Govern que presideixo—acabà
dient Macdonald—no esth disposat, com alguna pretenen, a
debrar-se portar pels seus adversaris."—Havas.

DE FRANÇA
La visita deis sobirans
romanesos
VISITA A LA TOMBA
DEL SOLDAT DESCÖNEGUT
Parle, ra—Els sobirans de Romania han anat avui a l'Arc del Triomf
amb l'objecte de dipositar una corona a la tomba del soldat desconegut.
El nombrós públic que ha assistit
a l'acte ovacionà amb entusiasme els
sobirans.—Havas.
VISITA A L'AERODROM

DE LE BOURGET
París, sobirans de Romania han visitatt aquesta tarda l'aeròdrom de Le Bourget.
Els acompanyaren entre altres elenades personalitats el senyor Millerand i la seva esposa.
Els sobirans presenciaren una serie d'exercicis d'alt vol i evolucione
realitzades per seixanta avions de
bombardeig i una esquadrilla de
caca.
Després d'examinar els aparells
i haver felicitat els aviadors, els sobirans han tornat a París entre les
aclamacions entusiastes del públic,
que els ha ovacionat durant tot el

trajecte, cridant Visca Rominia i
Visca Franea. — Havas.
LA VISITA OFICIAL ACABA
AVUI, PERO ENCARA HI ROMANDRAN D'INCOGNIT ALGUNS DIES
París, 11.—La eita oficial dels
reis de Remada es donara per acabada dissabte. Amb tos, els sobirans romandran d'incògnit a Paris
durant alguns dice—Ranas.
M. LOUCHEUR A MILA
París, 51.—El ministre de Comerç,
M. Loucheur, ha sortit aquest mati
cap a Mili, per assistir a la inaugurac¡6 de la Fira comercial d'aquella
ciutat. Va acompanyat pel cap del
personal del ministeri, M. Channeil,
i el cap de la seva secretaria particular, M. Huguet.

El ministre pronunciad un discura, en el qual exposari la importància de la indústri ai el comerç
francis.—Havas.

ELS ESTATS UNITS S'OFEREIXEN
A BULGARIA
ELS EX-MINISTRES AGRARIS
Sofia, 11.—E1 Tribunal que caten
en Tassumpte del ministres parteayunte al partit agrari ha dictat seatipeja absolutbria a favor d'upases.
Utnt

• Atenas, ir —Una partida de Ise.
doler' dethigui durant la nit última, a l'estació de Dentara, el tren
exprés Atenes-Salónica.
Tots els viatgers, entre ele (mal.
es trobaven el ministre d'Aseistiacia pública i el comisaari general de
Macedbnia, han estat robats i maltractats.
Els bandits han pogut futir.
Sobre aquest assumpte el Govera
ha declarat que els t'anees suponven que es trobava en el tembo'
el president del Consell de militres, .enyor Papanastasiu.—Havas.
PROTESTA DELS MONARQUICS PER LA PROHIBICIO
DE PUBLICAR LA PROCLAMA
DEL REI JORDI
ACABAT EL PLEBISCIT ES
PROCLAMARA L'ESTAT DE
GUERRA
Atenes, ta—Els capa del partir
monärquic han protestat contra Pordre del Govern imposant que no sigui publoiada a Grècia la proclama
del re Jordi.
El Govern esperarä la fi del ple-

biscit per proclamar l'estat de guerra, situació fexcepció que fa inevitable la necessitat de reprimir el bandolerisme, particularment a Tesilia.
—Hayas.

D'ITALIA
Els feixistes assalten 1
saquegen nombroses
cooperatives
Roma, 11.—"Il Corriere d1talla" publica un telegrama de
Milä dient que quinze Cooperatives han estat saquejades pele
feixistes.
Davant d'aquests incidente, N
Junta diocessana de Mil ä ha
votat una ordre del dia de protesta.
El prefecte ha assegurat que
s'evitaran nous successos, oar
aquest matf digné que havia re-,
baut un telegrama det ,senyor
Mussolini amb, ordres riguroses,—Havas.
ELS FElXV3TES AMENACEN
TOTHOM

Génova, 11.—S'han regiatrat
nous incidente.
A la vall de Polvecana un
grup de feixistea saquejh les
Societats i Cerdee católica.
A Bolaanetto, els feixistes
amenaearen amb prendre represhlies contra els carabinieri.
Les autoritats han enviat
foreos.—Havas.
CONTINGENTS DE CAMISES
NEGRES CAP A LIBIA
Roma, la — El diari 91 innovo
Paesse" diu que els comandante de la
milicia feixista seran reduits de &are
a cinc, i que importants contingents
de camises negres seran enviats a Libia, on constituiran un exèrcit sot4
les ordres del generalissim italià
be—Ranas.
CARRERA SUSPESA
Roma, rs. — Una caravana de vuit
cents automòbils alemanys havia d'ara
ribar dintre d'alguns dies a Itàlia, amb
l'objecte de dirigir-se a Palerm, per
tal d'assietir al circuit de la Copa
Florio.
II "Corriere d'Itàlia" diu que aquesta carrera s'ha suspes.—Havas.

PEL RESTABLIMENT DE LA
PAU A HONDURAS
Washinglon, ti —El president,
nyor Coolidge, ha encarregat al comissari emerja de la República Dominicana d'oferir els serveis dels Es-

tate Units pel restabliment de la pau
a Honduras —Hayas.
LA CAMBRA HONGARESA
APROVA EL PROJECTE DE
REGLAMENTACIO DELS
CANVIS
Budapest, 11. — L'Assemblea
Nacional ha decidit per cent
vint-i-set vots contra trenta
tres, aprovar el projecte rela-n
hin a la reglamentació dele ean4
vis—Hayas.
LA COMISSIO DE LA SOCIETAT DE NACIONS PER A LA
REPRESSIO DE LA TRATA DE
BLANQUES, ACABA LES 5E4
VES TASQUES
Ginebra, 11. — La Comissid
de la Societat de Naelons per
a la repressió de la trata de
blanquee, ha terminat avui
Aeus treballs, aprovant la pa
Menda presentada pel Consell.
El problema de l'emigrarld f
de la immigraoid seri estudia*
a Roma el día quitase del mai
entrant 1 tendel a aesegurar
durant la travessia i l'arribad«
la proteooi6 del emigrante. -1
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LA PUBLICITA1

L'INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS
• ?Tertulia limitarnos a donar
- 00neint Integre ala nostres
1.0tOrs la propOsicid . següent,
Prellantkda pel baró de Viver
il Constan de la Mancomunitat
non i aprovada per aqueNt.
Din aixf:
"Vistas las relaciones certificadas interesadas en 'el acuerdo euars
• to de los adoptados por el COme.jo.
re,
- ... Permanente el die 6 de febrero Sils s timo,. relativos al personal, libradas
per el "Institut d'Estudis Catalans";
Atendido que del examen practicado de las mismas, resulta que no

1.

concuerdan con los datos que se
poseen,. relativos al personal que

existe en aquella entidad, ni al número de retribuciones que el que se
relaciona percibe; datos que no son
recogidos al azar ni del arroyo, sinó
del libro publicado por la Mancomunidad, en el cual aparecen conaignadas todas las entidades culturales que de un modo u otro dependen de la misma, y relacionado
todo el personal con el número de
cargos y funciones que en aquéllas
ejerce; por lo que cabe suponer
que puede haber otras personas retribuidas en una forma u otra por
el "Institut", además de las que figuran en la referida relación, y que
el que viene relacionado puede percibir alguna otra retribución de las
que se consignan en la mencionada
relación;
Atendido que de la propia certificación resulta que hay personas retribuidas por más de un concepto,
además de que a las mismas también se las ve figurar ce% otras retribuciones satisfechas por diferentes centros de enseñanza dependientes de esta Corporación, cosa que,
además de producir el mal efecte
ccnsiguiente no puede expllCar Ea
tisfactoriamente el que determinadas
personas, por doctas que sean, puedan atender a las múltiples y diticiles funciones que se les tiene confiadas:
.

Atendido que el sostenjmiento de
la entidad en cuestión cuesta a la

Mancomunidad de Cataluña la salta de 405.000 pesetas anuales, a las
que hay que añadir 6o,oao que, en
concepto de subvención, le da el
excelentísimo Ayuntamiento de esta
ciudad, lo cual, en junto, asciende a
la cantidad de 465,000 pesetas; que
por las relaciones que se debaten,
sólo queda justificada la inversión
de las cantidades destinadas a personal; que el "lnstitut - , amparandose en el articulo cuarto de su Reglamento, cuyo artículo ha sido repetidamente discutido por la Diputación de _Barcelona, no ha rendido
cuenta detallada de su gestión, des. de su fundación (1907), pero que la
actual corporación ntiende que todos los organismos que se nutren
con fondos procedentes de la Mancomunidad deben rendir cuenta detallada de las cantidades que perciben, puesto que, con todo el respeto
que pueda merecer la autonemia de
que goza el "Institut", el pueblo y
la cultura tienen necesidad de saber
al detalle en qué viene invirtiéndose
alio tras año tan respetable cantidad;
Atendido que lo que se indica anteriormente se hace más necetario
al examinar las diversas instituciones que comprende el "Institut",
puesto que puede haber alguna que
,
no encierre una verdadera necesidad
i
'".y no esté adecuada a la cultura de
f i nuestro país, siendo, quizás, preferible otra institución de mas Minediada necesidad; y, sobre todo, que
alguna institución, en lugar de desarrolar la cultura de nuestro país,
sirva para completar la de otro país
extranjero, que, aunque ello sea triste pero es preciso confesar, la tiene
más desarrollada que el nuestro;
que, como ejemplo de lo que viene
diciéndose, se puede poner al "Laboratori de Psicologia experimental", el cual lo compone un respetable matrimonio extranjero, cuyo
"Laboratorj" "—está. en relació ditricta amb el Laboratori de PsicoPlsiologia de la Sorbona, que diri&tia el doctor Pieron. La collaboració entre els dos laboratorio está
representada pels treballs que realitzen en contó i que són publicats
eh "L'Année Psychologique" mentre els "Anals" de l'Escola no s'edi*. La Direcció del Laboratori
.
dóna també compte dels seus tre;
balls a la Societat de Biología de
Catalunya" ("L'Obra Realitzada",
.
página aos, líneas de la 9 a la 17)."
s,
'
De manera que es evidente que los
trabajos que el "Laboratori" reali.'
ra a quien aprovechan es al Laborar
torio de la Sorbona, puesto que aquí,
.
si bien hay que agradecerle que dé
cuenta de su actuación a la "Societat de Biologia de Catalunya", se

deaconoce la forma en que lo decta. Lo cierto es que el tal "Laboratori", a pesar de los dos años
transcurridos desde su fundación, no
cuenta con un órgano adecuado pase dar a conocer su actuación; lo
cual podría demostrar que la misma
carece de interés para nuestro elemento intelectual; que no seria aceptable la alegación de no publicar sus
suabe)os p--e razón de economia, en
*a corporación en la cual la cosa
sollbs ineignificante tiene su corres• feedfente publicación;
'Atendido que le Provieidn de loe
alltlem de dicho "Laboratori", sido
ltgegandkndo de la Costumbre que
illa vi se ha seguido por la Mancoy todos lo orni~ *que

de la misma dependen, de proveer
toda clase de cargos, prescindiendo
de. los procedimientos de concurso
u oposición, otorgándolos a - las personas que mejor ha convenido, en
el presente caso también se ha prescindido de la única condición que se
ve era indispensable para ingresar
en todo organismo dependiente de la
Mancomunidad, cual es, el conocimiento de los idiomas catalán y castellano, puesto que el director del
"Laboratori" se ha dirigido a la
Mancomunidad en un idioma que no
es ni el uno ni el otro, por lo cual
ha de suponerse los desconoce en
absoluto, puesto que, de lo contrario, seria una incorrección que esta
corporación no podría tolerar, por
eminente que fuese la persona que
la hubiese ejecutado;
Atendido que en "Obra Realitzada", volumen mayor, en sus päginas 204, 205 y zaS, se da cuenta de
la actuación del "Laboratori" del
modo siguiente: "Els temes que foren estudiats al Laboratori durant
el CM's de 1922-23, primer de la seó, són els següents: Mova actuaci
viments successius, simultanis i alternatius. bl el mes breu te:3ms entre dos moviments diferents (per
exemple: peu dret i mà esquerra, peu
dret i peu esquenre, totes dues mans,
etcacra ); les combinacions de moviments en aquest prAlerna eón
múltiples i exlgeixen nombrosos experiments. Percepció d'objectes per
a nene petits. La narració en els
nens petits. Com procedeixen els
nens per trobar les idees essencials
d'una narració." También se consigna que el número de movimientos
registrados per el "Laboratori" pasan de 4, 000; que sin inmiscuirse
para nada en el valor científico que
puedan tener las investigaciones del
más breve tiunpo entre dos movimientos, allegue éstos sean de pies
y manos, ni de conto proceden los
niños pera hallar las ideas esenciales chi la narración, se cree más
conveniente conceder toda preferencia a la investigación de cuáles puedan ser les razones que *hayan inducido a invertit eunias importantes
en tales invsetigaciones per profesores extranjeros y cuyos resultados ven la luz pública en otra nación.
Atendido que en vista (fe los intrincados problemas eue se e.sLá2 investigando en el "Laboratori" y de
otros no fleiss complicados que se
estuiiian en 0270.5 organismos análogos que se moren con fondos de
Mancomunidad, que por cons:dererse no se posee la competencia conveniente no hay que anal i zar, pero
que se cree conveniente prestar a
ello la atención que merece y tomar
las debidas precauciones para que,
después de tanta elucubración, no
suceda lo que sucedió con el pomposo "Seminari-Laboratori de Pedagogia", el qual tuvo ene disolverse sin hacer servido para nada, dándose cuenta al suprimirsc de que
ya disponían de organismos que
desempeñaban aquellas funcienes
que al aludido "Sernitari" hablan
encomendado. Para demostrar lo dicho, se transcribe lo que sobre el
particular se consigna en "L'Obra
Realitzada", volumen mayor, en sus
páginas ninntros 209 y ala, que es
COMO sigue: "En virtut de len,árrec que li conferí l'excellentissima
Diputació de Barcelona, en sessió
de 12 de julio' de 1916, l'Institut
d'Estudis Catalans procedí, en sessió general de 5 de gener de 1918,
a la fundació del Seminari-Laboratori de Pedagogia previst en l'accrd
de distribució de l'empréstit ernés
per rexcellentíssima Diputacjó, en
sessió pública de 4 de julio] de 1514,
en el qual ja quedaren establertes
les bases que ha -'ien de regularitzar aquesta mena de fundacions.
Aquest Seminari estas 'a regentat per
una directora, que feu la doctora
Maria Montesseri, ajudada d'un
agregat i dos assistents. Les atencions económiques d'aquesta Institució feren ateces amb la quantitat
de 375,000 pessetes consignades en
el Pressupost de l'excellentissima
Diputació de Barcelona de 1916, de
les quals 5o,000 foren destinades a
despenes d'installació. En el ecu comerte va quedar installat a l'edifici
de l'Escota Moptessori, passant després a la Casa de Maternitat, a l'objecte de poder disposar dels nois
adequats per a les observacions.
L'Institut d'Estudis Catalans, en
sessió del 14 d'abril de 1921, Va
acceptar la dimissió presentada einjuntament per la doctora Maria
ßfontessorj, doctor Antoni Batlle
doctor Joan Alcista i Melis i
Lluís Folch i Torres dels respectius arrees de directora i assistents
del Seminari; acord que fou ratificat pel Consell Permanent el dia
de juny d'aquell mateix any. El dia
9 de desembre de l'any 1921, l'Institut d'Estudis Catalans, tenint en
compre que existien a Catalunya,
dependents' de la Mancomunitat, organismes tècnics que responien a objectes semblants i que, per tant, el

any." Hay 'que hacer constar que
los que redactaron la precedente
pagina se olvidaron de consignar
que no toda la partida que mencionan fué invertida, así como la ferina
co que el aludido capital se instituyó, pero tambein se olvidaron, a
pesar de que van a transcurrir tres
años desde que se disolvió el referido "Seminari", de retirar los titulos representativos del capital restante, de dónde lo depositaron, e incluso de cobrar los correspondientes
vencidos intereses;
Atendido que son diversos y complejos los casos que se podrian reseñar del "Institut d'Estudis Catalans"; que por dicha razón y en presencia del estado económico de la
Mancomunidad se hace indispensable examinar si las cantidades que
se consignan en presupuestos a favor del "Institut" responden a fines
necesarios -y convenientes; q ue Para
poder apreciar lo que se indica y
juzgar con la debida consideración
las funciones del "Institut" y las
personas que lo componen, requiere
una especial competencia; que seria
de alta conveniencia que el "Institut d'Estudis Catalans", todas cuantas personas lo integran y la obra
que realiza pudieran quedar al margen de todo entredicho y murmuración; que para poder /levar a cabo
la obra que se indica, es preciso poder contar con el concurso de personas doctas, cuyo amor a la cultura y patriotismo les impulse a prestar su valiosa, imparcial y desinteresada cooperación; que las personas
a que se hace referencia, no deben
escogerse entre las amistades y relaciones, como se ha venido haciendo hasta el presente, puesta que las
mismas, a pesar de su competencia, podrian pecar de parcialidad;
que para hallar personas doctas,
con titulo suficiente para juzgar en
lo que interesa y con garantía de imparcialidad, sólo. puede recurriese a
nuestra Universidad y demás centros docentes oficiales en donde, a
pesar de toda maledicencia, desde
luego interesada, hay personas tan
doctas como pueda 'tat erlas en cualquiera otra Universidad, y a cuyo
personal, por cl conducto adeouado,
es preciso rogarle que por patriotismo y por el amor que a la cultura
profesa se digne hacer el sacrliicio
de prestar su valioso concurso. a
fin dc que con su competente asesoramiento se pueda proceder come
exigen las sagradas necesidades de
la cultura y los no menos sagrados
intereses del pueblo: se puedan hacer desaparecer las iicc:ones que en
su caso existiesen y consolidar y
ampliar lo que fue.e ecnsTaiente; y

sobre todo estudiar la manera de
poner en contacto debido al "Ins-

titut" con nuestra Universidad, para
que se auxilien y completen,
manera de que nuestro nivel cultural alcance la altura deseada, en
cuyo caso los sacrificios que se exigi-sen no podrían ser regateados;
En virtud de todo lo expuesto, el
consejero que subscribe opnia que el
Consejo Permanente podría servirse
adoptar los siguientes acuerdos:
Primero.—Procédase a la inspección
de todas las funcfones que ejerce el
"Institut dEstudis Catalans", que ,se
sufragan con fondos procedentes de
la Mancomunidad y a la contabilidad
del mismo.
Segundo.—Dirijase atenta comunicación al Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad, rogándole se sirva manifestar
si autoriza a esta corperación para
que investigue las funciones que ejerce el "Institut" sufragadas con fondos munkipales. teniendo en cu,nta
que 'as tales son las mismas que realiza con fondos de la Mancomuddad.
Terccro.—Rnéguese al Excmo. Sr.
Rector de esta Universidad que 'se
sirva nombrar una comisión de señores cztedráticos, competentes en las
materias a las cuales el "Ilistitut d'Estudis Catalans" dedica sus . actividades y uno o más, si se creen necesarios, en contabilidad, asistidos por el
personal auxiliar que les sea conveniente. al cual pod:án nombrar a su
satisfacción o pedir les sea facilitado
por esta Corporación, a fin de que
se sirvan infcrenar a la misma respecto de cuáles organismos de, end'entes
"Institut" tonvenga
primir , p )i- inútiles o le -itAPF.CITOSA ORIENTACION, cualcs
mantener, reformar o ampliar, examinar la contaUlidad de la propia
institución, teniendo presenta que no
han rendido cuentas detillachs el, su
gestión desde su fundació t (to
proponer los medios que crean adecuados para que el "Instiim d'Estudis
Catalans" y la UMversida , l están en
La debida relación, a fin de que la
tal institución pueda resultar d.ei:nttivamente un verdadero centre d e Ora
cultma, necesario complemento de
nuestra Universidad.
Cuartn.--Ordenese a todas las depencas dt esta Corporac:611 y a toda
clase de entidades que de un modo
u otro dependen de la misma, que
con la mayor rapidez sean facilitados a la referida Comisión cuantos
datos y antecedentes scan pedidos
por ella.

practicarla y poner • su disposición
el personal sle que tuviere necesidad. Y
facilitarle todos cuantos datos y antecedentes la misma pueda interesar. •
Barcelona, 9 de abril de :924.—El
barón de Vivar."
.1.1•nnn•n•••n
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1. SITUACIO ATMOSFERICA OENERAI I A

LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i L'Atlàntic, rebudes per telegrafie tense fila)
Persisteix a l'occident europeu el regim de temps'
variable, observant-se pluges a Irlanda, mar Cantabric, i nevades a Suissa ¡ Alemanga. — Les baixes
pressions es troben situades a l'Europa central, i a
Polónia. .—Les altes dominen a l'Atlàntic, entre les
~res i Portugal, avançant lentament cap a l'inte-

a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, 4
LES 8 DEL MATL (Observadora de la Zarza Illipt
teorológica catalana, comunicada par telli(on):
Actualment el eel está completament seré, reg
-natveforlpd'Ug,PiatSyBrcelona. — La temperatura ha experimentat un notable descens, havent-se registrat Ileugeres nevada
al Pireneu; la minima a Puigcerdi ha estat de 5
grana sota zero.

NOVA
MANCOMUN1TAT

Les tardanes
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UNA PONENCIA
El Consell permanent ha designe una ponAncia encarregoda de la formanió del projerte de pressupost en la part reEntera a Cultura.
MINO

11311•1n1111131311nD

GENTE, PUEDA SATISFACER
CUANTOS GASTOS OCASIONE
EL FUNCIONAMIENTO DE LA
MENCIONADA COMISION.

feien instecesaari, alai com la manca
d'eficacia que Migud en la seva setuadó i àdhuc la manca de personal a propòsit en aquesta tasca parSexto.—Comuniquese con urgencia
ticular, tot j reconeixent el prestial "Institut d'Estudis Catalans" los
gi i la villa de molts elemento pedagógica de Catalunya, acordi impri- precedentes acueidos para su conoci
mar i dedada suprimit el Seminari, miento y a fin de que se sirva dispodonant el Consell Permanent efec- ner lo conveniente para que pueda vetivitat a aquesta determinaeió per rificarse la inspección indicada; reciacord del dia la del matebt mes 1 bir a la Buitre comisión • que haya de

METEOROLOGIL:

ciar d'Espanya.
Quan al mate de l'any 'gis el senyor Prat de la Riba, la professora
Maccheroni 'i el que sotascriu crearem
modestament l'Escota Montessori de la
Diputar» (avui Escoia Graduada de
la Mancomunitat) en un piset d un
carrer aquietat de l'Eixampla, no ens
empenyé cap eixelebrament ni ens
movia cap antagonisme social ni cap
malvolença a ningú, ens guiava sinó
un pur i simple desig d'encendre a casa
nostra un fogar cultural semblant als
que existeixen arreu. Muela era una
primera pedra d'un anhelat Institut
dEducació de gran volada, orientat de
cara Europa, que, per manca de delit,
URNA •
després no s'ha arribat a bastir. No
assignàrem a la novena institució cap
idealitat combativa ni ens proposarem
TARRAGONA.
que d'ella eixissin regeneradors de cap
)innitta 44 »ex, 13.a •S Lisa
ordre social. Enamorats de rhome, cris
dalia cercar-lo co linfant, respectar-lo
Manita
"
i ajudar-lo a reeixir.
Han passat nou anys, nou anys
camí feixuc i pedregós que donen dret
s. VENTS SUPERIORZ A BARCELONA. (ondatges de ratmdsfera Iliure, r.. les 7 del mate:
a parlar en nom d'una experiencia.
2000.
500, 1000, 1Soo,
Altitud, metres:
250,
L'Escola llontessori ha conegut en
Direcció:
I,VNW., WNW. NW. WNW. WNW.
aquest lapse centenars d'infants, prin7.
8,
8,
Velocitat metres per segon:
16,
is,
cipalment de la classe mitjana, adorables nens i nenes, i si tota influencia
INZIMeatlan
educativa damunt dells hagués estat
nulla sempre podria vantar-se de no
OBSERVATOR I METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
haver-los amargat un ssá nvment
Mores d'observad 6: 7, 13,
hores
xistacia. Com un somriure als Hay>,
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7582, 7 5 8 5, 759'0. — Termòmetre sec: 9'6, 16'o, 146. els nostres deixebles han tingut scmTerrnómetre huunt: 64, 111, 113. — Humitat (centessimes de saturació): 57, 51, 64 — Direcció
pre l'alegria a l'esperit. Venir diariavent:
W., WNW. — Velocitat del vent en metres per segon: 12, 5, 6 — Estat del cel: seré, quasi
ment a lescola, adhue en dies de pluja,
ser. — Classe de núvols: címmuls-nimbus; cürnuls-nimbus.
esplaiar-sli en una ininterrompuda
Temperatures ex trernes a l'ombrat
activitat ordenadora ha estat llur hiMáxima: 16'3. — Mínima: 78. — Mínima arran de terra: 6'2. — Oscillació termomètrica: 8'5. —
giene i llar nodriment. Aquesta
Temperatura mitja: 12 l 0. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores
ra d'anar a estudi, realment impresdel dia de /a data: 0 .2 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 184 quilámerres.
sicnant. ha concitat en alean cas cómruc
envejós d'alguna bona àvia que
se süntia mimar en ratenció del
seu net.
de palme ;. que se celebrará
De cop, batejärem rinsiitució "Casa
diumenge, a l'Asil Naval
dels Nens", i casa dcll ha estat seinLapa ti vol.
pre, casa a la mida de la cesa immeVISITES •
BALLADES
duresa. casa proveída ice as els seas
Han complimentat l'alcalde:
Avui, dissabte, a la nit.—Es-e
voraços apetits intellcctuals, on ells
el
cònsol
genera/
de
l'Uruguay,
ponnant-Park (abans El Glohan pogut 111511TC . s sense encamaroEL CAP DE TELEFONS DE
doctor En Caries F. Calarnet;
ment, torn els scus veritalAes senyors,
LA 3IANCOMU::ITA'r TAMPdr: una comissió de censataris de bo: nobles Barcelona i Euro
de Mataró.
amb ole i natural desiix:nment.
' PRESENTA LA DIMISSIU
Catalunya; una altra de mesAgrupació Saidanista, carrer
mestres 'van tingut tots temps Imna
eis
senyors
tresses
nacionals.,
I
EL
CONSELL
SE
N'EXTRANYA
Parlament, Bit Avió: cobla
cura de no intruir, de no destorbar, de
Cesar
Peiró
Menéndez,
BaltaEl
cap
de
la
Secció
tecnica
Barcino.
no fer nosa. Si ello han singlo es,,ent
de Tc,éions de Mancomuni- sar Fargas, lea-senador Emili
Sala Empordanesa, cobla
el, nosaltres ini posat esJunoy,
el
comandant
Iradier,
tal,
senyor
LlteVe
Terrades,
Principal Barcelonina.
ment especial en et papel- que educaQuiñones de León, la mestrespresentid la dunissió.
Demà, clurnenge, al metí. —
tivament ens era 25i . ,g1)..t de servidors
sa Na Lluïsa Grasa i els regi- Foinent de la Sardana, Plaça de,
Serublit que. lta estat nona:seas. A volteo un sád'ant adule
dora senyors Useros, Sir:16 i Cataiuriya, cobla Barcino.
nat erig• inyer d'una Societal in_
.ss ist davallt 1 . 21C n is sal de (Use
ha
tenacional que tii;ilotit serveis Llopart.
A la tarda. — Joventut de
au:a mortmsoriana, ni descobria iins
teleiOuics
a
la
petiiiisula,
i
el
Les Corlo, carrer Galileo, roal cep, duna bella estona la motrensa:
Terrades sita aprebeat.
senyor
bla Catba/Onia, pla.‘‘a de les Palsemblava que no in fos. "S.iniblava
a aprontar aque-stii avineillesa
melles (Sant Andreu), cobla
que no iii los": el seu mil!or elogi.
per desentendre'a del seu Lar- DON ALFONS JA NO VIN- Barcelona.
(Per qué se'm torcerá, el verli vers el
ver.: a la álancomuni;at nosa.
Foment de la Barceloneta,
pretérit?) Pot soeint els medres mein
El Conseil perinanent, en DRA FINS PU_ MAIG, PERO
carrer Alegria, 25. cobla Prin
tingut de villar los lleis de la na•u..
anceptar aquesta dirnissid, re- EL GENERAL PRIMO DE RIcipal Barcelonina.
ralesa de l'infant que, crm una teniscal;;;( ;Test ranyesa que es
Timó Pare, robla Barcino.
titució, tot cenador montessoria.
fot moli en a ls moments que la VERA ARRIBARA DILLUNS
A la nit. — Foment Sardajurat IC5rfre eir; i agua ola M.,5trAI
Manedrounitat esta g,0:tionnnt
1 nistic de Sant Martí, carrer
mestre qui mcilys vegades hi
N'oil del Govern la resolució
Ahir al migdia. el general LasseMeridia, 59. robla Barcino.
hagat de smpendee les garanties per a
de i'impor'ant problema que hí da, eis el despatx de Capitania geneBadalona. — Foment de la
una operaci.5 necessária de policía. La
piarifejal sobre la seva Nat'Xa ral rebé els periedstes, manifestant- 1
Sardana,
diumenge al matt.
;
paga que ens han de donar aquests in(1110, la causa de la
telefÖrlitn,
los que el- REO havia suspès el viatge
ra de la Vila. robla Principal
fanta lis dile .= un record sease ranrenUncia sigui pea passar al a Barcelona. En minvi vindrà pel
Barcelonina.
cúnia quan &una assoiiran l'edet
serve: el una Companyia, els inromatunt alguns dies a Barcemadura.
L'ANIVERSARI DEL FOMENT
teressos i geslions de la qual lona.
No pensi ningú que la nostra xicalla estiva en pugna amii sis d aDE LA SARDANA
E:1 comptes del Rei vindrà el marhura satisfet per ;Zar feliCir.32 rtié:i o queda C.orporació, precisament qués de la Torrecilla per veure com
Entre els diferents antes or...
meiyi higienice el preu onerós de la
respecte al (lit problema. que raus el Palau Retal.
ganitzats per l'enntat Foment
ignorancia. Bin al revés; llur
tan esseneialmen t afecta al
Tambe vindrà el general Primo de
,
funcionament de la Mancomu- Rivera. el qual assistlri a la clausura de 'la Sardana, de Barcelona
és produida prieci,, alment per la ¡uncid
cornmemoratius del seu tercer
Instructiva, ye- l'antoeducació; estan
nilat".
l'Expos n ció de l'Automòbil. Arri- aniversari, m er e i x especial
La Man(omunitat perd amb de
contents perque treballen, segons hei
bará dilluns al mati.
rne ac id el festival que tindrà
la dimissió del esnyor
del seo esperit, perque aventen 1 s'enEl cap del Director; romandrá a
des un excellent tcriin. No cal Barcelona f!ns dimarts. que marxa- lloc al fornido estatge social de
kiren i creixen. Aquella joiosa febre
l'Orfeó Graciene la nit del dissine, recordar els repeiits elogis
creadora de lartiiits co els seus millors
que alta fet el senyor sala, ti cap a Cambrils, amb el marqués sabte de Glòria, el qual consisnionnnts, o del científic, podeu obespecialm c nt en innuaairar-se de Marianao. per tal de passar uns tirá en un extraordinari conservar-la en l'infant montess)rià lliurat
cert de sardanes a veus mixtes,
la Central nu l o/un/loa de Ba- quants dies a la seca finca de Sama.
a petits rediecobriments d'escriptura,
Després anirà a Tarragona i disque seran cantarles per les tres
la peninsularrner tprinerri
de gramática o d'aritntioica.
duran!. l'exernici sabte a Burriana. per pasar revista seccions de l'esmentat Orfeti,
la;n ,
Els nois i coles de l'Estola Montesal
Someteet.
De
Burriana
se'n
tor1
cartones, per a codla, que seacornor. n fat antiza.
(le la Mn
son i apiamen i arenen bé. (Pile afirmatä a Madrid, per Valencia.
ran interpretades per la reno0.00 0.0ü9
EL PRESTEC
mar-ha seise inunodéstia, puisc no di:
menada Antiga Pep, de Figue
qué ."els ensenyem be", sin", <pie "ella
Ahir al m 'archa, a la secretares, i de sardanes per a veus
apremien bé".) Es un fet scbradament
rin del senyor Sala. se es %a
mixtos i cobla. a arree de l'Ormal eix
canprovat que la gran rnajoria de deiassegurar que en
fed Gracienc i de la dita robles
xebles d ' aMb , I6j SreS que han hagut
mnien1
l'esmental senynr era CRONiCA UE CULTURA
o
A Inés se celebrará un inte-ce(1-Espad'atiandonr-la, la nostra Escota, per
Da
a la Sucursal del
res•,. ant concert de contrabate
prosieguir en altres centres estudis indo
a ya, amb el cap d•Iliscrula
INSTITUCIO BALLBE
pel
concertista senyor Cervera,
UVatnatS o 'falten mena, sobresurten
la Manenronnital senyor V=ga,
Aquesta eatitat ha organit- finalitzan1 la resta amb una
COR1 eis mes capaços entre el seus
per tal de signar el convent del
o.onn.000 a la -tal un ciclo da conferánees de audició de sardanes per ésser
companys; i si al primer dia es classipri• SleC de
dividgacid ciontifieo- filosófica, dansades al pati de l'esmentat
ficaren pral/ de la cua, per una 4scoMancomunitat nova.
que romenara lernst, a lles cinc local.
neixement de la rutina de Vestudiant,
CANVI
En la bailada organitzada
de la taran, al local social de
aviit fea a questa dominada i no tri
la mateixa (Nostra Dona del pel Foment Sardanistic de Sanl.
El Consell ha desii;nat el digaren a esealar els primero lloes.
puta: sünyer Manuel d'Orovio Coll, 21, Josepets). La prime- Martí, serà tocada una sardana
Qui hagi cercat, cermti o vulgui cerper o( upar la vanant, procluida ra conferhicia anirä a ciirrec
revessa del mestre Comas,•ii
car en la nnstra institució meravelles
per la n Ernissid del senyor d'En Bernard Obrador, nl qual será premiat el que encerti els
hatudi perdw, pecó o perdrà cl temps:
Editar(' llineuell, a la Junta de dissertara sobre "La relativitat punts que tira abans d'ésser
no n'Id ha. Tetes les meravelles varen
Beneficiincia de Tarrag11/1a.
d'Einstein i el relativiSme filo- local el primer contrapunt.
eixir dc la mä de Diu en eis sis dies
só fin",
ATENEU EMPORDANES
de la creació; devrés no hi hm hagut EL PATRONAT DE LES PIBLIOTEQUES
.1,5•ui. a les deu de la vetlla,
sitió cose a naturals. Un in fast ben
UNIVERSITAT DE BAReducat is una cosa natural (ene que
A proposta del conseller setindrä lloc a l'Ateneu EmpordaCELONA
nyor liosas, cuento modificats
varal, coro una persona filia., com una
nes una auclició de sardanas
de
batxiller.
—
Pel
Titols
de
gent
els
Patronats
de
les
BiblioteL'ima
societat
l
nona.
persona
per la robla La Principal Bartoral han estat expesos els celo/1 in a.
superior Vara tina cosa naturalissima.
ques populars.

QUINTO.—SE FACULTA AL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA
MANCOMUNIDAD PARA QUE,
CON CARGO A LA PARTIDA
422 DEL PRESUPUESTO VI-

bERVE 1

Del

Eladl Momo

Munlapt

EL SENYOR MUNDO I ELS
PALMONS
L'Alcalilin ha delegab la seÄPpresentació al regidor senye Mund6 per assistir a la
tradicional misas de benediroidi

nts Utols:
bstitut de. les Balears: Nicolau Ticoulat, Antoni Nillalonga, Antimi Verd i Jordi Llanores.

Institut dio Figueres: Maria
d•Is Angela Maciä i Francesc
*en.

'''enstitut de Girona: Ramon
Pons, Pene A. Martínez, Manuel

Teixidor, Jaume Illa, Celestl
Besola, Hermenegild Claret,
Narcis Fors, Josep Gener, Miguel Corretger, Joan Alemany,
Reman Coto, Maurici Serrahima, Ramon Cots i Josep Maria
Antes.

Institut de Reus: Artur de
Meyr, Antoni Constantt i Lenta Carniola.
•

• ••
Demà, 1 la nit, l'Agrupació

Sardanista de Barcelona donar k una audició de sardanes al
carrer del Parlament, a ettrrec
de la cobla Barcino.
TOTS

FUMEN

MI PAPEL

per la 'esa quanti 1 pres. eassat
pruno,1

UN1C ESTO1G

qua per dedicar lea ama eobsrus a pa-

ncitas pot aterir al galtale, senas desmeritier la silva dalla
100

FULLES

1 una &mostea retoque al ama. Per

10 CENT1MS

La IlleeemIll earameem.
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FUTBOL
L'EQUIP BLAU BAT EL BLANC
PER 2 A o
Dijous, al camp de Les Corts, es
juga l'anunciat partit entre dates seleccion o catalanes per tal de recaptar
:ubals per a lanada deis atletes a les
Olimpiadas de París.
La partida tingué dues fases: la
pr:rne ra part molt desanimada i la
regona mo l t moguda, en la qual els
blaus entraren dos gols, obra de Cros
Bosch.
L'arbitratge ara a càrrec d'En
Cruella amb molt encert, presentantso cls equipo de la següent manera:
Equip blau: Estruch, Sola Montaaa; Trabal, atauriei, Bosch; Pella
a.r. Alegre. Cros, Olivella j Aidzar.
Equip blanc: Zamora. Canals, Mon;,sinos, Morera, Llumä, Bessas, Sa g1 Ir, Lalcatos, Peidr6, Barrachina i
Oliveras.
Hl hagueren dues lesions: Canals
i Sagi II; la d'aquest darrer sembla
qUe és important Car sembla que te
iracturat el brat dret.
El públic va ésser esas.

EIPOSICIO BIENDE L'HUMOR
PALAU D'ART
MODERN
PARC DE MONTJUICH
Del

2

al

14 d'Abril 1924

L'IaQUIP URUGUAY BAT EL
CELTA, DE VIGO. PER 3 A o
Rzierent al primer parta jugat entre l'equip Uruguay i cl Celta, de Vigo. el nostre corresponsal cris ha trarnii el següent telegrama:
Vigo, io.—Avui alta jugat el primer parta entre ragua) Uruguay i
el Ceita, d'aquesta Iccalitat, vencent
els visitants per tres a zero. L'equip
Uruguay ha causat mol; bona impres
sió, per la scva tècnica de joc; practiquen les passades curtes i rases duna amb una rapidesa extraordinaria.
laminen admirablemcnt el joc de cap
amb tot i que no a són precisament ells
13 que busquen el joc alt. L'ala dreta ha jugat molt, cridant l'atenció (As
iairnidablcs mas des d'uns 2o a 30
mares de gol. El davanter centre no
ta el d '-,mini de pilota dels seus compiny7 pesó eis seus xuts són també
form : dablcs. Un altre admirable jugalar és el mig drcta Andrade.
F.stant present al parta l'as-Si:re del
CoRegi de Catalunya En E. Bru, ti
hem preguntat quina impressió li
tr ia causat l'equip Uruguay, limitantre a dir que és un fort equip i que
agradaria rralt de veure'l jugar con17 1 no eqtrp de Catalunya.

.... Carne ....

CON ....
Pllar Alonso
de Les Carts
13 d'abril
s un quart
de cinc

E C. Aretie de %badal!
CONTRA

E C. Remolona (Reserva)
A un quart de quatre es disputaran la Copa Anís del Tadp
els infantils de tots dos clubs
I 1 , neus: Llotro. a, Yo pis.; Triburh,s, 3; Preterti,,,a, 150; Laterals 1 gols, 1, ti , . 1 1 cal, 1 pta.
aon
LL CAMPItalSAT PENINalaLAlt
Definitivament, es poden donar les dades concretes respece de l'equip que el Barcelona

presentarä a Gijón en el parta
que jugarà demä contra l'Esporting; d'aquella localitat.
La malaltia que ha sofert
l'Aleäntara, l'ha privat de sortir junt amb els seus companya,
trobant-le tambe en aquest cas
en Samitier per la lesid soferta
diumenge passat.
Per tant, l'equip que el Barcelona presentarà a Gijón esterä integrat per Pascual, Planas, Surroca, Torralba, Sanan,
Camila, Vinyals, Mart.!, Gracia,
Piara i Sagt.
Encara no ela estat nomanat definitivament l'ärbitre per
a aquest • eneont r e, pede podem
avenear que existeix la probabilitat que recaigui el nomenaroent a En Fermt Sänehez, de
Santander.

ELS PARTITS D'AQUESTA
TARDA
•
C. D. Europa-Atletie de Madrid.
C. D. Espanyol-Reial Socia-

Sant Srbastiä.
COPA DE PILAR ALONSO
En el partit que es jugarà
Jornit a la tarda entre l'Atelette
de Sabadell i el F. C. Barcelona
(reserva!, els equipe estaran
integrats de la següent matat

nera:

m'e, ir de Sabadell: Andreu,

Llorens, Caselles, Gironès. RiBS,
Salomb, Ramos, Pons, Pujol,
Rello i Galord,.
F. C. Barcelona, (reserva):
Plattko, Sota , Blanco, Pinyol,

Apariri, Bosch. Fuster, Pueyo,
Apariei, PalO i Sorra.
UNID ESPORTIVA DE SANS
AVENÍ,: DE L'ESPORT
Entre aquests dos equipo s'ha
convingut la erlebració d'un
partit d'entrenament, el qual
tindrà lloc denla, a la tarda, al
ruin) de Satis.
El fet que andmins cerdee ja
fa n'off tenips que no han rnesu”al Hurs torees, fa que.l'encontre hagi despertat molt in-

Unid, passant per Torrases,
Matadepers, Cavan Bernat, Can
RELIGIOSES
Poble, Font del Saus, La Mota.
Co y a del Drac. Salita Alfilba.
Quaranja llores; Esgldsla
Font dele Alvers, Ermita de les
Arenes, Font de Can SAMA, parrtiquial de Sant Josep Oriol.
Sant Feliu del Rec6, Sant Esteva Horas d'exposichl: de dos quarts
de nou del mal( a dos quarts
de Castellar i Sabadell.
Punt de reunid: F. de Cata- de set de la tarda.
— Cort de Marta: Avui es
lunya„a les 4'45. •
• fa la visita a Nostra Dona del
• • •
Una altera excursió familiar a Pilar, a Sant Jaume o a la seva
Premià, Santuari de la Sisa, capella o a Santa Marta de la
Mar.
Font de la Prisa i Masnou.
— Comunió reparadora: EsSortida, a les 8'35, estació
glésia de Nostra Dona de Pomde M. S. A.
peia.
Vetlles en sufragi de les
L'Agrupació Fotogràfica do
Catalunya efectuarà una excur- animes del Purgatori: Torn
del Pilar.
si6 a Sant Geroni de la Murtra la Verga
demà, diumenge, sortint de la AVIS REFERENT ALS EXERPlaça d'Urquinaona a les vuit CICIS AL MAS DE COLOM
del mati, amb el tramvia de Ba(TARREGA)
dalona.
Per tal que el Pare Vallet,
• •••
que ha de dirigir la tanda exLa Secció d'Excursions de cepcional de Setmana Santa,
l'Orfeó Llevant ha organitzat pugui allargar la tanda un dia
per a demà una exenesie de
dein exereicis que està donant
migdia, sota el següent itinel'esgiesia parroquial de Cerrari:
vera, es fa avinent que el coSant Cugat del Valles. Vall- mençament de l'esmertlada tandoreix, els encontorns. i dc re- da sera dissabte, dia 12 del cortorn visita al Monestir de Sant rent, e les nou del vespre, en
Cugat.
Ilne de divendres, dia 11, com
Se sortirà per l'estació de la
havia estat anunciat en prinPlaça de Catalunya, a les set cipi.
del mati.
•••
Demà, el Crup Excursionista
Mai Enrera eortirä d'exeursel
de rnigdia a les Serren de Sant
Mateu, sota el següent itineESTUDI CIRERA
rari:
Premie .rie Mar. San/ Pera sie
Esdevindrà Lin rentable esdeveniPremia. Ermita de Sant Statetu, ment teatral la fundó que tindris Ilee
Can Galleml. Teià i Grata.
al tcatre de l'Orieó Grariene ci diuLino de reunió, a les 1'15, 11 menge que ve, a la tarda, puix amb
nostre estatua, o a les 115 del
luxe, propietat i curosa presentació a
malf a l'estmin le F'ranea, re- què en o. te acostumats la notabla comdornant pci mateix jloc a la panyia de declaració "Estudi Cirera"

HOYES

Eis Teatres

una de la tarda.

ter4.

1

SALO DE L'AUTOINORIL

a l'Exposició Internacional de
l'Automòbil. Sala B—Stand

Ele Manda mes Importante
len el* de

Visiten "D K W", que 4 el
que triomfa en l'epoca present

n MARIANO SANCHO
8. A.

it

EA1.,A A
fem. 9 3, 04, 95, 96, 57. 911.
igo 108, 100, 110, 111 1 112

D

KW VENCEDOR

en la volta a Catalunya

EXCURSIONISME
El Grup Excursionista Marithon fars demà, diumenge, una
excursiú a Les Planes, Can Busguata, La Rierada i Esecletxes
de Papial.

Lloo de reunió: a la Plaça de
Catalunya, a un quart de set del
mal'.

• • •

Denla, el Grup Excursionista Mossèn Cinto farä una, vtsita rol-lectiva al Monestir
Sant Jeroni de la Murtra, sota
el següent itinerari:

Monteada, Vallensana, Sant
Jeroni de la Murtra, Torre PaIleresa i Santa Colonia de Oramatiet.
Llim de reunir): Plaça de Tatuan, a les 5'15 del mati.
•••

El grup excursionista "Beinpee Avant" celebrara demä
una excursió a Baienyä. Viladrau, Sant Marçal, Pla de l'Espinal. Santa Fe i Sant Celoni.
Sorlida par l'aatacia del Nord,
a les sis, i retorn por l'estacha
de M. S. A-, a les 2015.

•••

El Centre Excursamista Bo_
dantan dama. diumenge, celebrará el VIII aniv, , Nari de la
seva fundaeló amb un äpat a
la nit-~veria do l'Ermita de
Bruguds, 1 Un featival a /a nit
al seu eslalge.

L 'Agrupació Excursionista
'raga:itali a na celebrarä
una excursió a Sant Llorern;

MERCAT

Vapor eßpanyol "Canalejall".
de Caate116, amb eärrega general i 15 eittaiiatgers. Amarrat
moll d'Espanya NE. Consignatari Companyia Transmediterränis.
Vapor eepanyol "Dalia", do
Casablanca, amb citrina gene- •
,ral. Amarrat mol! d'Espanya
Est. Consignatari Baixas.
Vapor espanyol "Cabo Huertas", de Santander, amb eärrega general i 10 passalgers.
Amarrat moll del Rebaja. Consignatari Ibarra 1 Cornpanyia.
Vapor espanyol "Balear", de

835.500 QUILOMETRES

D K W VENCEDOR
en la N 'edita Alemanya

3.108 QILOMETRES!!!

111111111•111111Zar
CRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Seccia primera s'lla a g
al banquet David Martí--segut
acusa( d'una estafa en grau
de temptativa. El fiscal va sol_
licitar per al processal dos mesos i un (tia darrest.
Davant de la SPreii") segnna
ha comparegut Eariqu e la Torres Palos, veïna de Vilancoa i
Geltrti, per respotalre d'un dei d'una fallicti. de
ta de lesiona. El fiscal va demanar per a la pr i we ss ula la
pena n b • 414 m esos i un
srarrasi i 125 pas:. ales de multa pel &hato de resislanria_ i
onza ibas arrest per la falta
incidental do lesions.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Pobreta. L.
Sala primara
,essts'aa C. Suaric ya.
Sala segona. — Major quinina. Vicens Sellares Canos contra Societat Buenos i Matutano.

DE

posara en escena la grandiosa producció dramàtica de Sudermann demaitinada "Magda", pulcrament Irafluida al catala, i en la qual diu g n deliciosament ett seus respectius papera
el primer actor Alexandre Nolla i la
sempre aplaudida primera actriu Bellota Valero.

C1NEME
,i111

COLISEUM
La selecta producció del Programa
Ajuria wDering el negro", interpretada pelo famosos artistas William S.
Hart i Anna Nilson, ha aconseguit un
gran èxit. Tainnateix és una pellícula
que acredita el Progama Ajuria i que
es digna crésscr admirada.
Denla, diumcnge, s'estrenarà la comédia cinematogràfica interpretada
per la genial Doroty Gihs, titulada
"La princesa rabel". Hi ha una gran
expeatació per admirar aquesta paf/Cauta de la graciosíssima artista de la
pantalla.
L'empresa del Coliseum té en preparació per a una pròxima estrena
l'extraordinaria producció del Programa Ajuria Especial, "El gran galeoto", interpretada per Alma Rubens i
alontagu Lose.

ROVIMENT MARtilti
Vaivelle imitas
Vapor espanyol "alargan'', ae
amb carbó. Arnarrat moll
ti, Sant Bertran. Consignatari
l'Anegas i Gata ias.
Vapor espanyal "Jorge Juan",
de Malle, amb carrega general
i lo passalgere. Ainarrat mol'
de Muralla. Consignatari Amen-

gual.
Vapor espanyol -España mlmero 4", de Cli . jedl, amb carbú.
m011 de sant Bertrati.
Consignaf ari Companyia Trans-

inediterránia.
N'alma asannaal "Saala Mta",
de la mar, amb pela. Amar-

rat. moll Llevant. Consignatari
Martes.

LLOTJA
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Impreasoló general:
Cap varlaciet ala registrat en el mercat d'ahir, no obsta nt haver-hi nombrosa ceneurrencia forana.
alierofee. — Havem tíngu L ocasiä de parlar amb algo n negociant del imnip de Tarragona 1 lee poques ofertes que
d'aquesta comarca bi ha, aiin a 9 pessetes quintad de 40 guil os damunt vagó aquellos estaciona. Indubtablement les gatt' efe% tenen tina tra e r:Ida tenden e ia a eneerir-se. Rtrittitint- ee aqueela puja it l'o ee tta p tat deltas. Per nntlete. dteeetae,
tambb del camp de astado!, i de Valencia, lambe bl regna forte maror, abstenent-se torea l'oferta, sena dubte . en es .

Sera gue

aauest mercat millo ri mét els eme,

(
corrent el papar de Judi
ei
ree.de l'eminent trägle

Eivissa, amb cärrega general 1
18 passatgers. Amarrat moll de
les • Drassenes. Consignatari
Companyia Transmediterränia.
Llagut eepanyol "joaquina",
de Tarragona, amb càrrega general.
Liagut espanyol "Joven Ametia", de Tinaroc. amb garraamb cärrega general 1 tränsit.
cap a Valencia.

CellhI.

~elle entente

Magnifica filme I les grane
estrelles de varletate.
Avid, dissahte, larda, a dos
quarts de cinc. Nit, a les
den. Projoechi de notables
pellieules. Succés de la formosa dansarina
MARGARIDA GRACIL
Els celebres barristea Les
Poppesou. Exit de Miele
and Hanys, balls clàssic s 1
fantästies.

Cette.

per de Judas el gran tràgic
Comm G. Grasso, Es despatxa
a comptaduria.

TEATRE TALLA

Dissabte, 19, inauguració de
la temporada do Primavera.

Companyia de comedias de
MELLA - CIBRIAN

Reapariold de la famosa companyia de
BALLS RUSSOS
amb res celebrats ballets Sylphides, Le trioorne. Estrena a
Espanya: L'aprés luid' d'un
fauna. Princep Igor. Es despatea a comptaduria.

Teatre Català Romea
Telèfon 3500 A
Avui, dissabte, a les cinc de
la tarda. Butaques alia 0'65
pessetes. La famosa comedia
j'En Frederic Soler

El gran as-lista de /a caneó,

Avui, dissabte, tarda, a les
cinc, la cotnAdia en tres actas
~te... y verite; nit, a un
quart d'onza, la comedia en tres
artes, de Manuel Linares Rivas,

Frente a la vida. — Demä diumenge, tarda, a dos quarts de
(matra, Frente a la vida; a les
sis, La pena de los viejos; nit,
a un q uart d'onze, La pena da
los viejos.
*444444444444494~444,4

EL RECTOR DE VALLFOGONA
Nit: Butaques a dues pessetes.
Els dos grants èxits del Teatro
Catalä:
LA DONA NETA
divertida comMia d'En BerDiana, i
A L'AMI».
de l'Apeles Mestres, — Denle,
diumenge, a dos quarts de l ua tre, In reina de les rondallas,
La Vontafoos, d'En Folch i Torres. Preus populars. A dos
quarts de sis, La dona neta i
A l'aigual Ni!, El rector de
Vallfogona i A Paigual Bula.ques a dues pessetes. Es despatxa a comptaduria.

1

Teatre Chale
Oran enmpanyla onernarloatt de
CIRC EQUIRTRI I ATRACC101118
dirlelds per "MELLE FREDIAN1

C1NEMES--:
aaffleree,c-~etec-e444-v~a

ELS IS SALTADO»
gran competencia en salts araba I
piral/lides; exa creixent de les ne-

Salé Catalunya

tunecinos

1

.
ORAN CINEMA DI MODA
i,
Notables sestet 1 teto.
f
iosa estren!
Aval, dissaDte. grandiosa
..,? 111;ml la lima, disertIcla comalia,
e per Churlas Ra;. Exil granates:
Terror, per la MI/MI/Ida Perla
, Bianca. Ruleta Mathe. Dama, diu- t

original excemrle a anal].

ELS 3 FOORRELL'S
IllterrIstes cómics.
TNE SAMDERS

sens emoc:onants exerelds
LA CAIGUDA DE LA 31011T

AMA es

EL BLOC DE PEDRA
benellcl 1. comlat dels
t. clowns Arturito, Tonito i Tony
Orles.
•

DIllUnS,

1160444.04319194.54.0444~

1

414.44444.4.64444444144.144444
3441141444444444.4.44.444."

TEATRE TIVOLI

TEATRE NOU

TOURNEE
Frederic Cabal%
Gran companyia de »reas.
la I opereta. primer actor I
director.

Ramon Peña

•

Aval, dissabte, tarda, a dos
quarts de cine, i nit, a les

deu, grana funciona en honos, 1 benefIci del colossal
bariton
FREDERIC CeBALLE
El grandiós exit
SOL DE SEVILLA
i acta primer de
EL PAJAR° AZUL
per les senyores Viladoms i

Saus i Caballé, Acuaviva,
Morell, prenent-bi part, en
obsequi al beneficiat, l'emi_
nent baix cantant Enrio
Bout. — Ditimenge, comiat
de la companyia. Tarda:.
Poca pena, Sol de Sevilla i
arte primer de E) pajar()
azul. Nit, Sol de Sevilla, i
arte primer de El pklaro
azul

4444444444444~~44
44444444444444444444~

Gran Teatre Espanyol
SANTPERB BERGES

CHEVALIER -:
avec le enneours de ?fié.
Imane Valide. L'ovacionada
i popularlssima artista t
AMALIA RE ISAURA
Presentació de Maurice
Chevalier con) artista cine.
malografic, projectantse
les divertides pefikules
Maurlol trovador, a la tarda, i EI crim de Illaurlol, a
la nit.
._ .
-Demà, diumenge, tres
sessions extraorelinäries.
Primera sessió, a dos
quarts de quatre, especial:
Amal/a do Isaura. Segona
sessió, a les sis, i tercera, a
les deu, Chevaller 1 Aman&
de kaute.

sreZtrle,;-:-4»'5:.+0,344424444245$'S5

dissabte, tarda, a dos quarts
de Cinc. gran mailnee. ritt, a dos
quarts de den, ?unc i d de gala
DEBUT SENSACIONAL
ves

menge, ni:, gran estrena: Dissabte
de Glr.dia, reaparició Ce la genial
Raquel Mellar, en la seva grandlosa creaeld Eme 011 Flandes. Segui .. ..:
clamen,. La batalla, p er Satine 5

,~44/44.44.44344...aseee:
P44444441~•••••44444,1

Grau eompanyia de memela.
Direcei6 eseknica, Leopold Gil
Primera actora i directora, Fertan Vallejo i Carlea Iteraza

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohemia

/ médui Colncidanclea, I tercera Jornada de la colasset peAlcula Lenpecador dala pobres.

Avui, dissab te, benetici
deis portera i acomodadors
d'aquest teatre. Tarda:

LOS GAVILANES

1+444-a4-4-ev-e-ee-eire-g-4-.+.1.444.,

per dosofina Rugatto i Pau
Goriad.En obsequi als bonaficiats prendran part en

444444+.44444440.444~
Monumental - Pedr6 i
t
Wa/kyria

aquesta funció els artistes
Perla Antilla n a i Pep Mar.
que& Nit a les
CISQUITA
DOÑA FRAN
per Emili Vendrell
Diumenge, eomiat de la
companyia •

MALA LLUNAI
CALI. O ¡CADO?...
slEFt
P es TRES 19ESSETF.1
DEL MINISTRE
dP
rLeAP"MaEBODA
De j a, nnin-nlute cie--11-J s , tarda,
co, quert! de (visite.
Sis actea!
00. vodevil.:
LA MANERA DE FER-NO
1
LA »BODA CIEL 11111111177111
HA im Pis
TM, a 113 dial oc
LA NEBODA DEL MINISTRE
—
Dissable de 1,1O11.1, estrena de la
rantasta vía:aya:evita
Fina EL DIMONI narra ameras '•

.44444/444a->e›rireee-1.-e-e-'se-,

Tentre Novetats
• Darrers dies
Aviii, ilissabte, tarda, a dos
quarts cinc, i nit, a les deu:
A banano' del públlo. 1, La poiBruta ¡mira en el seu
oPextraordi»äria forlat eümica,
oom ele hornee, en
la qual es desenrotlla un (trama
d'amor i de gelosia lela per
gossos, gata, gallinas, anees,
serps, simis, etc., etc.. sense
ene lii intervingui cap ésser bu.
ina. 2, La pel•lieula d'exil enorme, Le portera de /a fälsrloa
(completa, 5,000 maine ) , lotes
dues obres, que formen un programa monstre de da casa Chut.
mont, noms os donara en
aquest local, i acaba diurnenge.
NOTA: A tots els nene seis
absequiarä aiqb presonts.—Dilame, 4 din/arf e . eedeeeielneent:
La pasión, per la companyta
Graso°, encarregant-se del pa-

La Detone, drama
CM:Au a LI gal

tercer round:

Feliu 1
ren ele Romas; El Ilas Invisible; •
Viguntagi per' terca.
Demä, diumenge, sessId
1111 a 1. 315: Sonsnt ii culpo,
quart round; La rae del viure.

d ' En

,..4.44114404.e.4444.44.1aro

e.der54 er 1•114 es4444444•4444‘:
TEATRE POL/ORAMA 4

1

t-04•41-104441544411~944•41+41911

44.4~:414444444weess4

Companyla de oomädles

Diurna:1ga,

•ärs,

Aral. dtssalne: Doctas

COL I SEUM

dia
+"

EL LADRON
'ata, mosaica" tarda, a nos quarts
de CHIC:
Entrada 1 butaca VNA pMeta.

7..

i
Aval, dissabte, tarda I ata gratis .a
programes. ame eximo: Les di- 4,
vertIdes pellleules Lee Aromosos e
d'En VirgInI I L'hereWa do Panel.; el formes drama Les tres InsM ona, per Pina M eniebelli; la ca. ,

Mestres directora i =cortadora Julia Vivan i Laurei
Eva

Avui, dissabte, ültim
popular. 'Farda i

gran

El:DORADO
Collseu de vertida»

Vapor espanyol "Dalia", amb
ciarega general i transa, cap a

Gran Teatre del Liceu

811d111

Nised.eseines4444•4144444~

Els Espectacles
T-EATRES ,

g

Preue ecoMmtics
Es despatxa a comptader

En preparació t

tarda, a das

quarts dr quatre. primera
sessi ó: El UD José Mart. A
les sis, seccia especial: El
. ladran. Nit, a les deu, gran
ronda:
MILITARES I PAISANOS e

..44444e,..wchwm:44.44+44,

GÅLEOTO

•4444444444.4444~144••4.

Teatre Barcelona

Alma Ruhensircntag

:

u Love

Companyia de immädies
ANTONI MARTIANEZ

Programa

Aluna

1
dissabte, tarda, a un
quart de sis. La com4ia en
l'ere Mtifiox
tres aetes,
Seca,

EL CONDADO DE MURENA
Nit, seg.ma funcid, la gran
cems‘s ats;,ia tantico:3a

JEAN SARMENT
Detnä, diumenge, tarda:
PUEBLA DE LAS MUJERES
i LA GARRA
N it, ter cera f une in

JEAN SARMENT
14444444,e+setheee44•444te

Teatre de Novetats

6"344-C • J•4•2 •24 5 '

Especial
' ,-.,•-eme.

Avui, e' KURSAM.,
LA PELLICULA DE GRANDIOS
EXIT I 35.)4SACi0

Eii NtSQllI 1FIM
I

Diana - Argentina'

Excelsior

te,,able,

L'emperddo0
_ivui.
dala pobres, eapitol 3; Otratitle,
ge, Les tras liluelene, L'hada*
ola de Pone/e, Lee "mea II
VIrsInt•

Dittuns, 11, i dirnarts, 15 d'abril
de 1921 Tarde, a dos quarts de
cinc, i nit, a les deu:

Teatres Triomf 1
i Cinema Non

LA PASION

Avui, Desastes irse,
val, FI en ti la de Serene
Bits, 110n•n S MileGi
penden dolo pebres, $,

obra de gran espaciado en fa
qual piendran part 50 artistes,

lile III

una

ne enana

n

•

LA PUBLICITAT

e

Cabed de

+

anum tt u w u e eue wan2111111ii111111111111111 nana n nnn nennelli
t

e

RABAT

f

ett

t l

SASTRERIA

Folltallella, 16,

a

SECCIO DE SENYORS

er

SECCIO DE SENYORES

Rebudes les Novetats

Exhibició de modele
Freu especials durad la present temporada
TEL. leal A.

n ONNIPHISffleffle449fflade~11~4~~4•••••••

14n444ffledeoesaddeaddodd~o•offldas
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COLISEUM
MEMO MIS A.

Avui, disaabte: gran exit
de telIMIIKI
L 111“tett,
• PROGRAMA MURTA, co.
média de l'Oest. per l'aus.
ter WilliaM ft. lían i la formodlisitne Anna Q.
son; ILQUIt LIS UPOsti
V611111, per Ethel Terry;
UN PARELL DE VIU8,
mica, i NOVETATS UNI.
VERSAL número 86.
DIVIEENGE: LA PRINCESA «BEL, comèdia butnotistica, per Dorothy Gish
AVIS: Es despatxen bu.
taquee numerades per a la
855516 ESPECIAL de dio.
menge, larda.

Reginald Denny; KI metes pa.
gran broma. — Dinmenge, nit, eiteena del tereet
capitol L'emperedor dais pe.
bata. grane mitotee: Charles Rae. moy Albeen,
Viola Dann 1 d'altera.

El producte integre d'aeleet
Concert ei destina ala prolessors de l'ore:mitra del Prineipal Pala», sucia del SIntliteat
Musical de Catalunya" que so.
(tiren la pbrdua de Hure inlrumenta per eincendl otturregut el
dia 25 de mate darme.

1108(51,

::CONCERTS::

URALITA

exclusivament senb ainlant 1 einlunt
Plagues de 40 x 40 cm., colore gris ciar 1 toig.
Xa9es °muladas Canaleta de 1 20 x 75, 185 x 114 1 280 x 114 mi

material compuse

RESTAURANTS

SALA MOZART

PER A COBERTE3

diumonge, dia 13, a
les eine de la tarda, Concert
JAUSIE TORNEOS
VietsnoeMINII
SLAI-NET

Can CULLERETES

foloffles 5

Pianista

PER A REVESTIMENTS( Xapee "B" de 120 x 120, 120 x 190 1 120 x 250 centímetres.

SIN 4

i

CASAS/1E11n

Localitats: Unió Musical Eapanyora: Portal de l'Angel, 1 i 3;
Iberia Musleal, Canuda, 45

TUSERIA poi a blindes d sipa. de dilerents diämetreS

SATIU08
DINAINI DE CASA

I .
1preereree.~»ere

TEATRE ELDORADO
Orquestra Simfònica de Barce-

Uralita, S. A.

DIVERSOS —

lona

Direcció:
?l'estro Larnutte de Grignon
Vi. Layetalka, número lb
Concert extraordinari de BeneTeteras 8 371 A.
ficUcia
rts•rivAL. WACNER
saliere el millor conjunt de
PROGI1A31.1
programes. Avui, dissabt"
"L'holandi!s errant", obertura
`Lohengrin", preludi.
grandioses esdroner: L'emperador dele pobres, projectant -se el
"Parsifal": a), Ei jardf
según capítol, per Lied Mathot, Klingsor (Lee noies
; b:,
.1fenry Crouss, El seit niu, in- "Encía de Divendree Sant".
tereesent drama deedirat a les
Sigfrid, "Remors de la selva".
mares i als filie., que ni els pa"Tristany i Isolda": ab), Preree ni ele marits deliaran de ludi; bj, "Mort d'Isolda",
veure-la. Ui mún sencer l'ha
"El capvespre dele Déus",
-elogia( i VÖS fareu el rnateix; meras fúnebre.
A tot palop, film arnerica, in..
"Els mestre cantaires", oberterpretat pel popular artista tura.
Hont Gibson: Saerifiel d'amor,
diumenge, 13 d'abril
intereseant film drarnatie.
de 192-1, a les cutre del niatí
cid de la menee rival artista Lu- 'Localitats
programes:
cy Dorainet llenan{ el nutro,
Chasseaigne Freno;
segon round, pel gran pugilista Magatzem de vendes: Clarls, 43

Cinema Princesa

MIMO

Cficines centrals :

DIPOSITS per a digna, difordats Mido

Pina k Lépn, 151 Telefons 1644

TURO PARK'

LA

anittancant el nos dp
Afana ~HM 5 1011eembenat tenerme
ele apalee Mala* mole mollea. que s'eltamoalla al cflt COM en entra, Os et relleneAna
4 detecten deis Miatenies reenemioe, superant • his en gimuitst.
eng Mental 140 ele teäultels polillas Si comunal° 1 enrule) radtcal
de 1 harma (treacaduril). te» Pasten« ee regalen • sie as'
inoStrl el contrsti. No cOsoptvie elp tau.' JIMIA Wedulsenst al
nragruer cense ahuse cenes I assajer aqueat metpeliOs aparen. 1188n1116 IlittuIti:
e • 1 I es a • 1. Caso PALAY. Carear Ame% 44 Metas a resftßlits ni laIlleteti.

•

Gran eadeveXment musical- clnemate.grälle

•

•

•
•

FR}1TE SOLE
Ilepreaentaci6 plàstica de la vida de

•
▪
•

•

SANT FRANCESC D'ASSIS
en inaugurar-se el

aete Centenari de la seva mort

--e

Poema de l'eminent mestre

•

En LLUIS INIANCINELLI

1
Orquestra del
I Gran Teatre del hiceu
Mestre director: JOSEP SABATER
Mestre director: LLORENS CARBONELL

250

EXECUTANT IEI

•
•
•

•
•
••
•

250 I

DIU 12 i 18, tarda, a les 5; nit, a les 10.
Dies 14 115, nit,

OrquastrIno Sutil liel6 de reunió de ramifica distingidee

mosura 1 joventut.
PRODUCTES MORLINE:
Algo. d'Hornee (tintura progretalva per ale «Sella bleenbL•
Deptlatort (sello I inoierlalu)s 6. - Polvos (melt adherente)' 2' 10.•

MECANOGRAFA

diumenav, dla 13, do ilotte a una.

ES "ee7,',".13",2C?7,",1',2',Jröged?‘17}r. gr.:7

•
•
•

tee

DIVERSES

•

•

CASA RERE

dissabAlletualitats Gaumont, Arreplartt oomptoa, ~III bolitevleta, ebmica, iensacional sueeds, amb

s . ink1111138. Ctrenlem. TT* •
copiE &meteco as remese 1 siels. 110o1-814. le. %leeos atta A.
ritt. 5111111.

.e4liarsore 1

pea MflOa Unlvatellet. e. POtielloiel

Avui,

VIES URINARIES.

mama* do landa (exclusiva), interpretada per Otone-Ter.

te inemnea. ,uului el une, enea

Oran luxe 1 riquesa.

NOTA: KI preeoner de Zenda es pto./entere germen, regrial ii. eigüenta pretts: Preferencia, 1'50; general, 0'75. •
Acial, &maleta, de sis a volt, 1 dem, diuixienge, a la sea. ti
idé asatlaid d'orase a una, 44 despatxaran butaques numerades par la ~id especial de les sie de doma.

Per.
TORRENT, DENTISTA non.

nus. ti. 4•

TAPIKII5
alleptlattlat

14/1111110%ViSItIIsat Issre•

Melé pormeassi
al"

eneersetKett.

es

311111111111111111•111111111~1111111111111•11111111111~

ß f. Frene etioodaließ,
P1111541. ¡.5 4541 41*5

taba

-

tomes
oyen:fi
s'aneas» oe

rerteierrinel.

Prasma/.

II II II

a

amb preferència al saldo i tetis.

ha estat cla4racia ;4Villant

en

l'higiene

seu

pell.

tía Cura irritacions,
de la
El
o,
prora, grana, ¿It.. La otra, ¿esprit
rfafaitar-se,

50

1/11111na ~PU Oomilterl S

o dio ao.

PASTA NIX
h

querlarä Ana, fresca, sueu,

a951e 11 encarcartment que 1i

nullai que ti els tna.cLes ¿'taita J. pesa,

•

ni

aque
1,lla otemor tals MOIdetit,

tat a amiga

▪ VENDES AL DETALL
•

Leven toles leb

Entre totes le) Creme., la

senil

9 (Finti de ida
• Garrar ANSELM CLAVE,

U.alshainsaceteAtila la»
pta textv iesDirwen

Dt. Pers, pägina 86}

▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- •
calf, tall angles, doble plantilla de cuiro

15
pp

elleresti9e
Ihnitt33teevrenT5tateteitja

Cosmética), d e Saafeld, traducció ¿el

o

¿tes. pareli
1 4 1
▪ Timo do Nos a premio ' a alina». Illseartionyall ambas.
▪ la do goma, des de re. pessetes paren,

¡cite)

emplear les cremes o pastes per

alaitar,

c
cALAT
50

tC
IlIPV:1841 ref:.

les formes sal;onoses (vegi'a 'Manual Je

.......—------II II
%•131Hnianeell11111

Ennut Tremitiet6 lipt•
HIPOT ..I.Iratly da. Romos de Con/ PPPPP elt). a. A. Puntee de la Pan. t.
entrenan. Tellaten 8414 A
romarneem de sota
MAGNETOS 1/letul 41 pmo. Ase.
C rrrrr Muy . meneo U.

taillialsa, Al a ß ea I •

ls derrnatöless acortselien
E

sin violentar el OrgallisinO, el Vigor sexual, propio de la edad.
Venta, plan. ?taso.. fiegall. Rambla de lat
Floros, 14; la,.,,), Belart, Ptiace›,1. 7 y principales
larmariudeCapana.rertugal/Mmirwas.

lid, entrego!.

Merla, pell,

bufeta, próstata

or-tsm-LIS 01 GOMA

p

prop de p imitanva do San/ Clorenq del
Munt. Epl5flñlISi eartetere I Un bon re.
Ml fin,. 4 PI raaa dr eame, podem arribar
l'autorn/M11 flmi a la inateixa porte. Donaran red. 1 orrelere de Terra>sa, nume•
ro ve. Sabadell. Res n'Intermedlarla:
trame directe amb el comprador.
--13/Alqn amar a bou preu Correr Unt-

WALALTake

Oreaste no tetes elusivo en retalla 1 fuetea !lapiden en ele mantee Corta Cetßisissa, SU oe.
! Ire lema I Lhärla/. Tel. 711 a, p,

poluciones nocturnoa, espermatorrea (perdidas teminales), consonad.° mental, perdido de
memoria, dolor de cabes., tertigoa, Miga
corporal, histerismo y trastornos Seccionas
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
cre itas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con has
Grageas potencialed del Dr. Solera
Indicadas especialmente a Jos agotadoe en la
juventud por Coda clase de excesos (viejos sin
apea), pera conservar hasta la extrema vejez.,

y

S

sífilis, impotencia
lispetißle traetamente pie
st Inlittutent rtpld 1
4 leg

rinbleummtiesbe

••.•:t

c len Und Pus risilla connootte
1 e. nitvar, /ny'. hort 1 'erra
per a sombra/e. (*.asa de Mires 1 rasatorre per el propletart, la dual lora al
bree. Indrel ansel p rement me I alegre, el.
Pubud tronpjlornble per a for sana, Cl
matoix per a rsitui role por e l'hivern,
E

LOPEZ

pni

Venen,

ANDEL& 2

Mira. Dirigir-se a la Jalen. de A. Valenti. Pelayo, n 2..

heil

Mina a, primera
1144114141 1 tSk

I 44, M'U, 44

Crema (salta 1•• arruguitAt DIO. Afea dentlfrica (so coaspalmita eistvescents)t 5. • Dathel mo.te (sale ~eta!e pee
ala sede, 4 4 pm* 3 60. Seedbel (comprimes al bay-thern par
a regenerar al caben)' 3'50.
E ipuu aussran istablInumit DALMAU GLIVERIS. S. A.
rassein DI L'INDUSTRIA, 14- BARCELONA

30 pta. netmanaK
cal, 55 4 , entresol, primera. Presentar-ea

VENC

annownommeermummignmammunameummume
namminumummonsimaisamommennenems,

g ARISTO C
' RATIC SALÓ KURSAAL

ibais

Orbital DE TREBALL

a les 10

LOCAL/TATS: Magatzem de Música UNIO MUSICAL
ESPANYOLA: Portal de l'Angel, 1 i 3, de 3 a 7 tarda.

g

VENDES

•

ORFEO RENAIXEMENT

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pe!!!
fina 1 agradable, uau com la d'un afana. Ele
Polvos dliorline son el millor secret de for-

0'50 pessetes :es deu
meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

del illostev Ilteeese.
Iiitrobia Pie benalerties

woulimminunimulimati
. PREUS BARATISSIIIS
?
¡ 131118,.11 A ilnd1119113
Vedes Ultima Ncretat

elleM191111111nuelelleallentIMUUMMIIIIIMMUMMOUNIWIIMMI

a

•
•

J.

Els POLVOS dllOgL1NE

111111111111111••11
•
•
u
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CLIN 1CA
VIES URINÄRIES

MORES

Macias. Cafä. Restaurant Carteó.

•II PALAU DE LA MUSICA CATALANA

HERNIA

Curada ERFE
per
50 ptes.
cr,

dios, ua t4alndid ca;;Ioll
roes afilie, pele renomenate pigermans, i
roltknics Entupe

pilasiIIIIIMMIIIIIINERNENIEENIIIIRII1211111111111111111,

BARCELONA

i 848A

401111111111111111tii

Denla, diumenge, a la tarda:
INAUGURAGIO
INItchIng-Wavee-Auto Ituund
CASA INCOADA
Muntanyes russes Magnific
"earrouseed" - Panorama oriental vivent - Billar modero parieenc i 30 diversas atracctnna
men intere:sant.
Sardanes por la Cobla Barcino
PutxineNle "guatee Gata"
Banda irildir. Cap al tard
disparara, a la gran playa de
febles d'aquests inagnifics jar-

:

I

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI1,1,A, L.LEYDA, SALAMANCA. BILBAO

O ......-i
d.oisernee e ptirlonsetse• al greta'
.41 s'as pasme.

•
11

••

4

