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Hr P n e í i M'iAal de l'Hospital de la Santa Creu. COI.L, NAS ' OBBUF. liUSi I VlUdl 1.LE8. Passeig de Gràcia, 83, pral. - Tel. 3274 A.
L ' A d V O C a t En Francesc Xavier
V i U
ha traslladat el seu despatx al carrer de L·lorla, 48, baixos, Telèf. 1424 S. P.

EL

SIQLO

FINS EL 28 DE FEBRER

v í d u a de J a u m e

Biosca

hm mort « l'edat d* 73 anys havent rebat els Auxilis E s p i r l t a a l i
CA. C S.}

G È N E R E S

Els seus desconsolats fills Jaume, Assumpció, Josep, Manuel, Antoni (absent), filles polítiques Franciscà
Cancir, Teresa Pahisa, Assumpció Jordà, néta, néts, germans, germanes (presents i absents), germanes
polítiques, nebots, cosins i parents tots (presents i absents), en assabentar de tan dolorosa pèrdua els
amics i coneguts, els preguen que la tinguin present en llurs oracions i se serveixin concórrer a la casa
• mortuòria, carrer de València, 35S, quart, 1.', demà. dimarts, a les onze del mati, per acompanyar el
cadàver a l'església de la Puríssima Concepció i d'alli al Cementiri Nou.

B L A N C S

NO E8 OONVIOA PARTICULARMENT

G U A N T S
Si encara do usen la làmpara

B a n c a

H a r s a n s ,

S . A .

assajeu-la i l'adoptareu

Rambla d* Canaletea, 8-4
B AB OELONA

Rambla Flors, 26 botiga

Apartat de Oorrens ntun.1.
14830 A.
Telèfons número». . .<4631 A.
(4632 A,

Direcció telegràfica;

S U C U R S A L A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver. n ú m . 18
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Preus Umitadíssims - Vegin-se les escaparates
DE L't AL 14 DE FEBRER .

CONSIDERABLES

D I A B E T E S
üranat

76
65
80

PESQUI

que elimina el sucre a raó
d'un gram per dia, fortifica, calma la set, evita i cura

30
26

Les compüiiaciocs dlattótipes

S a l o n s de Belles A r t s

De venda en les bones
farmàcies! drogueries

^

D E S C O M P T E S

SOBRE LES PECES CONFECCIONADES EN EXISTÈNCIA
per 100 en models de vestits I capells per a senyora.
per 100 en models de vestits per a nena.
per 100 en faldilles, bruses, reíajos, bates, abrics de senyora i formes per a capell
per lüü en capells per a nen.
per 100 en pelleteria.

Actualment obres de: B a r ó , Capdevila,
Cardona, C a s a s , P l a , Garcia, Segrelles.
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Curació

radical

de

l'Ozena

(Feíor

de l ' a l è )

EïïtM NADAL

en Corpets, diversos tamanys. trossos
de c a t i f e s , t a p i s s e r i e s i altres articles de les
diferents Seccions de la casa.

e

O c a "

es cura radicalment amb el

PLAÇA SANT J A Ü E
CALL, 21-TEL 190 A.

F i

((La

Grans existències i assortiments

Fabrionnti t. ALERM - MATARÓ
qualitat superior

Vi

1

P U N T E S

t ü l g a u y* w a t t

Valors - C u p o n s - Girs - C a n v i - Cotons -Viatges

ESCRüFÜLES
RAQUITISME
ANÈMIA. TOS
DEBILITAT, etc.

Es la millor per
éssar la única
que conté 80'«ió
üU de BACALLÀ. Hlpofosfits GUcero fo»
fau.

Rond

El que pateix de l'estómac i intestins és perquè vol I
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L'A V E U D E CATALUNYA
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desperta cada dia !a gran novel·la dramtitica cinematogràfica

E L DOCTOR

MABOSE

on la funesta passió del joc apareix en
el seu apogeu 1 en la seva ruïna.
A

V

U

I

:

Capítol S E G O N

Va ésser curat al dispensari de l'Al! E! flelejfat ippi va posar de monli test davant de la Junia que havia caldia.
' visitat moltes escoles oficials de
El conductor de la moto va quedar
nois, noies 1 pirvute, compl··nVs· • a disposició del Jutjat
fer constar que havia quedat aaUsfet
per la seva nombrosa matrícula, per
Testat d'instrucció i avenç de què
donaren proves els alumnes I pel bon
X a r o p
Osteogen
ordre 1 disciplina observats en les
. esmentades escoles: donant això moG e n o v é
tiu a uno sincera 1 entusi^sUco. recoReconstituent Ideal per als rens
citació a directors i mestres, reoomanant-los que continuïn treballant
en pro de l'educacid popular d'una
manera tan Uooble i fructtlera.
A les quatre de la tarda de diumenge va ésser trobat al carrer de
El senyor Luengo v;> manifestar PaUar».
entre Marina i Sardenya, un
que continuaria visitant escoles i que,
lerlt al coll d'ona bala. Conilacorü amb la Inspecció dEnsenya- subjecte
al dispensari de la Ronda de
ment primari, estan estudiant la ml- duït
Pere. el metge declarà que la
Uor manera de donar coirçpitoent a Sant
ferida era greu, 1 ordenà portar-lo a
les reial sordres autoritxant el pas l'Hospital
CUnlc.
d'eJguns mestres oficials als grups
Balseras i La Farigola.
El pacient ea diu Rafel Candel, de
32 anys, mariner, habitant al carrer
— Fosfo-Ollco-Kola-I^cltlnat cura de Marina, 84. 1 segons Indagacions
laapi-Mncia. 0. uomeuech, Ronda a'bavla barallat amb alguns altres, un
dels quals fou detingut.
Sant Pau. 71.

— Assegurem que el ChBmp-Sar*,
FalTpllPÍ
PORCELLANA
f aUCUCò J. Llorens. Rbla. Plors, 3a etiqueta verda 63 el millor xampany
P R E U S
Fets els «x&mens del curset de meA una casa del carrer de la Unió,
canografia, taqulgrafla 1 Uengües, el porter LloreOfl Gambon Borrell, de
D E
C O S T U M
^'anuncia l'examen d'Ingrés per oi ó5 anys, s'havia enfilat a un safaretx
sogon curset de les esmentades assig- de fusta i va caure, topant amb una
natures, que es tara el 15 d'aquest cadira 1 va Iracturar-se dues costemes. a les set de la vetlla, a t'estatge lles.
J k T - O SLlf J k H Curació ràpida Infeccions uretra, les recents social. A l l de Sant Pere, 18. MatricuVan curar-lo al dispensari del car*
M * \ 0 Mtwm.
*m 2 o 3 cures mitjançant aparell especial seu. la sense abonament de despeses com rer de Barbarà i després van portarAHIBAÜ, »: de 11 u I i 3 a 5. Festius: 10 a 12. Econòmica: ÜHIO, 30, de 7 a 9 per tots els ensenyaments que es do- 10 a 1 Hospital de la Santa Creu.
nen o les dites escoles.
— E L S WILLOBa C A F È S
La gran torrefacció de cafès LA
C 'islfllleriei UonaM, R. lan.a* GARZA garantit™ les millors qualitats
i els preus més moderats, per tenir
SI P A T I U
pròpia als països productors on
TELERS PER A TEIXIR casa
DE
selecciona les classes bones I per torL'tAgrupació de Fabricants de Tei- rar en gran escala amb la maquinària
DE SAIZ DE CURIÓS
xits a mà», es complau a poder co- més potent i perfeccionada.
L'ESTÓMAC
municar a la Indústria de Teixiu, Tres clesses úniques de paladar invaLo recetan los médlcos de las cinco partes del mundo.porqnc qulta
: que ha LnstaUat a les seves oficines,
riable:
el dolor, las acedias, las dlarreas
I carrer <lel Duc de la Victoria. 13. pri- L a Oarza, tipus Selecte (torrat naen nlfios y adultos, el entermo
; mer, una Secció de Demondei i Ofertural).
come màs, digiere mejor y se nut: e,
5/ as queixeu de l'acide; tes de Telers i»er a teixir, on es pocurando
las
eidermedaoes
del
dran dül^ir tots els senyors que els L a Oarxa, tipus ANITA (torrat nasa, regurgitaclons, debitural).
interessi fer fabricar articles a mfi.
litat general, sotmeteu
ESTÓMAQO
cada dia de urebaU, de quatre a sis L a Oarxa, tipus FAMILIAR (torreoos al règim del deliciós.
facte).
, de la tarda.
Les millors qualitats i els millors
e INTESTINOS
Barcelona, 1 de febrer de 1S23. prens.
uiiuiui·iuuiuiiiiauiiiiiiiiiiiiniiiiuiiuiiuiiiuiuiiiiiiiiuiu
ALnrVA I PÉBE7 K A S T I S
A la nit del diumenge va ésser cuTelèfon « « H .
PURGATINA
rat a l dispensari d'Hostafrancbs la Diputació, 41
noia Concepció Oómez P é m , d'onae
Laxanlc suave y eflcaz. para conQuan baixava d'un tramvia, al pas.
seguir una deposiclón diària, conanys, habitarn a les barraques de selg del Cementiri, Aparici Lengul
tra los estades blilosos, el eetrefílMagórlu, lu qual tenia cremades de Estlas, de 81 anys. Jornaler, va ésser
mlento, la Indlgestlón y la atoaia
primer i segon grau a les cames. ; i atropellat per una motocicleta, que
intestinal, en nifios y adultos.
conseqQèncla d haver-U calgut al da- va fugir, i va sofrir fortes contusions
munt una paella plena d'oli bullent. a les cames.
CiiiiiiiiiiniiinioiiniiiuiKiiuiiniiiiiiiiniíiui
i en pocs dies toies Ics
Vula: SERRANO 30,tarmacla,Madrid
Després va éssur portada a l'HospiVa ésser auxiliat al dispensari del
y prlnclpaln (M inundo.
incomoditats hauran des
tal Utnlc.
Taulat.
aparescut per complet

KURSAAL

ELUORESTOMfC
l AL

PHOSCAO

-Fàbnca d'impermeables
EL MES EXQUISIT
DELS OESDEJUNIS
EL MES POTENT
JELS RECONSTITUENTS

JABOHES

Llei d'Utiiitats
i Contribució Industrial
ISIDRE BIUB PBATS

Venda: Farmàcies, ultramarini I drogueries.
)ipÒ8it: FORTUNY G.AM
32, Hospital. - Barcelona»

Josep A . Clavé, 7, 2.'"
Despatx de 9 a I I i de 4 a 6

B o r r e l l , 71 i 7 3

Telèfon 984 A
O AMXBEBXA

F.

VEHILS

Calçotets cotó. . .
Mitjons fil
Mitges seda . . . .
Mitges fil

1*00 ptes.
2'00 ptes.
2'5ü ptes.
2400 ptes.

CAMISES
BATISTA C O L L 1 PUNYS
9 pessetes

Disponibles
Camions
amb volquet o sense
UratM existències en totes les
peces de recanvi de dites marques

A .

A N T I O H

P r o v e a ç a , 110

Teièf. 917 H .

e
BARCELOHA

LOCALS
La Junta Munlclpul d'Ensenyament
prlrnarl, presidida pel senyor delegat regí don Manuel Luengo, acorda
denogur la petició que se U Va íer i
de Irnalladuí al dissabte lu festa que, i
j)er cosuuii, se celebra dijous, a lu
tarda.
Igualment e.^ va acordar que l'Ajuutamtm os digni concedir compensació de casa al senyor üall; que
s'augmentin t n un 15 per luu els Doguers del carrer de la Verge del Coll
1 Mendlzàbai. 16; que informi el lletrat
assessor de la Comisitó de Cultura
sobre l'augment demanat en el Ho
guer del carrer de Xuclà. 13. ; Sarria,
Its negar el nou augment demunat ea
els preus dels locals deil carrer Corts,
nótuero 733, i que consti en acta el
sentiment de la Junta per la mort
Oe l'e&vooal 1 mestre Jubilat aenyor
ara
,

marca c EL QALLO»
Pacaren. Sertflà 1 VaUa
Balmes, 18, Barcelona
Lltimes creacions

A una botiga del carrer de Calabrla, 5», l'amo Esteve Colgras Bover, de 44 anys, acompanyat del seu
nebot Josep Vendrell, de 13. venia benzina 1 tot d'una es va ImfiamaT, cauTreballant a la coberta del vapor sant ul primer cremades de segon
«Cabo ToriQana» el Jornaler Víctor grau a les mans, í al segon cremades
Raventós Mayaes, de 27 anys, va en- al peu i cama drets.
sopegar i va caure a la caba, sofrint
Van ésser curats al dispensari del
contusions d'importneia al costat es- carrer
de Sepúlveda.
querre 1 commoció cerebral.
PARA

101 E S

VIDAL

a. Portal d* l'Ansrol, 8

"EL LEOW"LA PAJARITA"
TOOOS

Van curar-lo
Barceloneta

e

ROCAMORA

LOS O M S

al dispensari de la

VILANOVA

- L ' a m i c

Unió. 6

comptador

us d i r i que la l ü n p a r a que estalvia
més fluid, i , per lant, dóna el màxim
rendiment, és la
Budapest TUNG-^RAM
corrents l de i vatlo
la ml Uor estrurtgei'a que eristeix
avui E r i ^ i u la oU vostres proveïdora
i en çenerol a lots els establiments
de liuyjares; en cas tle no tenlr ia
d«maneu-la a Montera, 10, Madrid.
Baixant d'un tramvia, prop de l'Arc
del Triomf, el soldat Artur Saudl SoI t r . de iH anys, del regiment de Vergara. calgué i es va fractorar el braç
esquerre.
Va ésser curat al dispensari de la
Ronda de Sant Pere i conduït després
a la caserna on s'allot]a.
— Les ampolles de l'aigua rai
neral natural

V i o h y

C a t a l à

porten tols els dlrtlntlus amb el
nom de la S. A. Vidby CatalA.
Al carrer de Fernando, la motocicleta UOB va atropeQax a Salvador
Iglesias Viflas, d* 85 any% barber. 1
U va fer mal a laa mana

Si snfre dolores
en la espalda,
riflones y en
las partes bajas
del cuerpo, debe
tomar el famoso
Compuesto Vegetal
DeLydiaE.Pinkhanyl
(Compuesto de hierbas medicinals)

Es la medicina de una
mujer para las enfermedades de las mujeres.
En todas las farmacias.
Darrera l'església del Clot. a la
via del Nord, un tren va atropellar
a Agnès Baso Cucareila. de 20 anys.
cansant-li un aforta contusió al can.
Va ésser curada al dispensari d»
Sant Marti.
La policia detingué al carrer Hoxx
un subjecte que duia una màquina
d'escriure que resultà robada d'un
establiment de la Plaça de Santa
Anna.
També detingué al carrer de València un altre subjecte, en poder del
qual fou trobada una màquina d'escriure, també robada.
Fins ara no ha estat detingut el qua
robà una màquina d'Igual classe d u n
magatzem de pintures del carrer ds
Viladoroat.
Al carrer de GaUUeu hl hagué una
discussió entre uns futbolistes els
qual, cansats de Jugar amb els peus,
posaren les mans en acció i causaren a Josep M. Canal fortes contusions i luxació del braç esquerre.
Va ésser curat al dispensari d Hos
tafranchs.

- A d o b s

Z S s p m à s

Químics i orgànics

Vida religiosa
Avui: Els sel servents de Maria, San*
Modest, màrtir, i Santa Eulàlia de B a r
celona verge.
Quaranta hores: Avui, • l'església
arroquial de Sants Maria del Mar.
lures d'exposició: De les vuit del matí
a les sis de la tarda. — Demà, a la ma. teixn pae'é'is
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
de la vicluna, a Sant Francesc de
Paula.
Adoració nocturna: Avui, Tom del
Sant An el Custodi (a la parroquial
d'H iMafranclis). —Demà, Torn de Sant
Llii:« Hon nen.
Vetlles en Sufragi de lefc ànimes del
Purgatori: Avui, forn ue la verge iiel
Pii.ir a la seva capella, Escorial, 155
^Gràcia).—Demà, Torn de Maria Auii*
liaüura, e la mateixa capella.

B

Diumenge al vespre es va presentar al domicili de l'obrer teixidor Ramon Plcas Prats, de 48 anys, passeig
del Triomf. 78. el seu company de
treball Àngel Vilagrasa. de 40.
Aquests obrers estan enemistats
per coses del trebaU 1 el Vilagrasa
va pregar al Picas que sortís al carrer cper resoldre un assumpte a soles».
Alxi ho va fer el Picas. 1. un cop fora de casa. el Vilagrasa el va agredir a cops de puny. cuusant-li contusioris d'alguna gravetat al cap i a
JUNTA D£ &AMTAT
la cara.
«
l
a
Junta
Provincial de Sanitat ^
L agrcssur va fugir, deixant la gorra 1 l'abric en mans de l'ngredit. el va reunir, acordant informar f a v o f f
qual va ésser curat al dispensari del blement el Reglament del Oementlrl
d Eparraguera; l a proposta dels metTaulat.
ges titulars dels partits d'Igualada
Al carrer de Sant Rafel, l'auto 1847 l de Berga; autoritzar que es modifiva atropellar el transeiint Maurici qui la classificació dels partits mèLogrofio Hlego. de 19 anys. serrador. dics; la iostaUacló d'un hospital cocausanUl contusions als braços i ca- negut amb el nom de Casal per a
mes.
Malalts, en el número 167 del carrer
Va ésser curat al dispensari del de Rosselló, 1 la moció de la Inspecció proviclal de Sanitat per a evitar
carrer de Barbarà.
L'auto va fugir.
i'abàs dels preus de les algues de
taula i minero-medicinals.
L'alcalde es va fer càrrec de la neAl carrer de Migdia van barallar-se
a mitja nit
homes, un dels quals. cessitat, esmentada per la Junta, d'eAndreu Enseig, de 26 anys. Jorna- vitar la pollicló dú les ai^tVes del
ler, va arreplegar una ganivetada de Port 1 del Mur a la vora de Barcepronósüc reservat a l'esquena
lona, per k s aigües re,~iduato >]« la
£1 pactant va ésser curat al dispen- ciutat.
sari del carrer de Barbarà. 1 va dir
S'assebentà la Junta dels aerveta
qua no coneixia l'agressor, «1 qual d'higiene social durant «i mes de
va desaparàlzer
gener 1 que aviat funcionaran I t o *
1 pltai l el quart dlspenean.

Quvern civil

LA

Els
T

Esports:

Campionats del

Dissabte, una nombrosa concurTúncla. '-ntr<» la qual
destacoven
belles dainea. v aacudlr a presenciar
els primers parüis finals del present
El flnal d'Uam«& íou onuc En Cocbet I En CUtwrt, 1 com efa d'esperar, atesa la gran catoffaria del primer, l'anglto no féu mft* que ona
irlllant defensa, emprant-se a fons
constantment i donant de si tot «1
que pogué, pernietent-11 en més
d una ocasió pendra un cert aven
tatge, peW cada cop <juc alxiN succeïa el francès treia tots els recursos del fi«u formidable ]oc i el remuntava de la manera que Volia 1
així el resultat U fou favorable per
64, 7-6. C4. Tots dos foren molt
aplaudits.
£1 Ui,••fi dc la prova doble de sci.yòres entre Mrs, Beamisb-Mlss Mc.
Kane 1 Mmes Coldíng - Vamsard fou
gairebé una repetició de l'anterior,
car davant la loimldable parella anglesa, les franceses amb prou feines
«xlstiren. malgrat que posaren tota
llur bona voluntat i en més d'una
ocasió íaren Jugades boniques que
ois Valgueren aplaudiments; les anpleses s'imposaren netament, ocupant el fona d una manera impecable Mrs. Bearulsb i rematant constantment Jugades a la xarxa M18S
Kane. cada una de les quals era un
punt. 1 alxl no té res de particular
que guanyessin cl campionat per 5-1,
C-l. Foren Justament ovaclonades.
Al matí es féu el partit semifinal
del Premi Consolació entre Larsen
I Flaquer. que guanyi aquest per 6-1.
64, i En Uaoostc es classiflcà per
W. O. per abandonar En Peiersen.
Així es féu <à partit flnal entre Flaquer i Lacotte, en el qual al primer
tingué moments vaipléndlds guanyant
pilotes amb aquella seva tàctica espc
clal que 11 ha valgut tantes vlctàrles,
però també, com de costum, estiguí
des •jual 1 apétlc, mentre el seu oontrarl. coneixent-U el joc no el delkava acostar a la xarxa, obligantlo a fer Joc de fons l a viatjar constan-ment; amb la qual cosa el fatigà 1 el dominà, malgrat una bonica
defensa al segon set. a^iuiiiant sc la
vlctórla el francès per 6-1. 0-3. L'all
nivell del partit els féu escoltar sovint apleudlmenta

• •-•
Diumenge a4 mati. nombrosa concurrència acudi a presenciar el partit línal entre Mrs. Beamlsh i Mlss
Mc Kane. el qual donà lloc a una
ngradobl*» sorpresa, car. malgrat les
probabilitats d'edat i joc a favor de
la segona, la primera oferi una repllèncla formidable, des del primer
moment, i . aprofitant, una certa Insei-uretat de la contrària l traient tots
i'Ii fcvTnos d<A «ou gran Joc, arriba
r a p u n t a r à el segoti set al seu favor, després d'un seguit de Jugades
que entusiasmaren més d'un cop als
espectadors, que IPS aplaudiren Dar
gament amb Justícia. Finalment. IIIss
Me Kane'«'apunta la victòria al seu
favor per (W, 4^, 7-5.

fflén

de Lav/D-Tennis

F.l públic que omplia per complet
les llotges 1 tribunes, els prodigà u
tots merescudes ovacions en més d'una ocasió, i , sobretot, en Analitzar
el partit.

•*•

L'inSmt Ferran, el qual vingué en
representació del Rel. arribà al Palau a quarts de dues. amb el seu
seguici, essent-li ofert un dinar pel
Comitè organlUador. Seguoren al voltant de la taula, amb el dit Comitè,
en sa major part. el senyor alcalde
marquès d'Alena, el governador, capità general. Junta de la Fira dc Mostres I capitans dels equips concurrents als Campionats. No bl hagué
brindis.
Eo començar els partits de la tarda
prengué lloc a la llotja presidencial,
seguint els partits que es disputaven,
fins al flnal. Llavors baixà a la pista,
acompanyat de les dites personalitats, i des prés de feta la proclamació dels nous Campions d'ei món en
pistes cobertes pel secretari del Comltò senyor Mesalles, féu remesa dels
premis com segueix»
Prova número l . Campionat individual d'homes: don H. Cocliet. carn
pló det món. Copn del Rei. 1 una mà
quina d'or oferta per la casa Clllete.
Segon premi. Don J. B. Gllbert.
Clgarrera d'or oferta per don Jordi
de Satrústegul. president de la R. A.
L. T. E.
Tercer premi. Do la casa Freddys.
Un Joc de fumador al senyor comte
de Gomar.
Quart premi. De don Josep Mir, una
capsa de tabac a don Nicolau Mlshu.
Prova número 2. Campionat per
parelles d'hoirt«s: Senyors Cochet i
Couitéas, campions del món, copes
de rAjuntamenl de Barcelona i dues
màquines d'or ofertes per la casa
Olllele.
Segon premi. Senyors Tegner 1
Rovslng, dos rellotítes pulsera d'or.
concedits pel Reial Barcelona L. T. C
i R. L. T. C. del Turó.
Prova número 2. Campionat individual de senyoretes: Mlss Mc Kane,
campiona ded món. copa de la Reina.
Segon premi. Mrs. Bcamish. gerro
de Raoarat, ofert peU esportistes navarresos.
Prova número 4. Campionat per parelles de senyoretes: Premi primer,
Mlss Mc Kane i Mrs. Baamish. campiones del món, copes de la Mancomunitat de Catalunya.
Segon premi. Mmes. Coldíng 1 Vaussard. dos Joc de tocador, oferts pels
senyor Francesc Rodón 1 Joan Andreu.
Prova número 5. Campionat per
parelles mixtes: Primer premi, copes
de l'A. de L. T. de Catalunya a Mlss.
Mc Kane-Mr. W. C. Crawley. una
màquina d'or oferta per·'ÍB casa Clllete.
Segons premis, joc de licor, d'argent i un rellotge de taula senyora,
oferts pel president de l'A. L. t . de
Catalunya, don* Jos^p Vidal Ribas
Güell 1 senyor marquès de Lamadrid.
president del Reial Polo Jochey Club.
a Mrs. Beamlsh-Mr. J. B. Gllbeit.
Prova número 6. Prenri Consolació:
Unlc premi al senyor Lacosïe. copa
de la R. A. de L. T. d'Eapon.va. que
l'bavin retirada el dia abans por mar
xar cap .. Paris.
En anar a recollir els premis els
Jugadors, foren llargament aplaudits,
tocant-se los marxes nacionals respectives.
Ahir al vespre es va fer al R i u el
ball dc comiat a tots els qui ens ban
vl«ltat aqursts dies.

A primera hora de la tarda es féu
el partit flnal del Campionat doble
d liomes, entre Cochet-Coultéas 1 Tog
rer i Rovslng, posant «fls danosr
ta Dur bona voluntat per n ^ . 1 1
brar el formldabla joc de la gran
parella francesa, fent-nos fruir bellls
simes emocions amb llur Joc rúpld
l precís, presentant-nos un davassall
dc jugades d'una tècnica insuperable
I duna tàctica meravellosa; perd l'alHsslm nivell dels francesos tingué
nafl del joc dels contraris, obtenint la
victòria per R-l:
7-5. recollint nombroses ovacions del públic, el qua4
En acabar el V. Campionat tinvibrà constantment oi compàs de Ien
insuperables qualitats dels grans ten- guérem una interessant conversa amb
Air. Borrow, í'excel-lent jutge anglès,
nistes.
el qual ha vingut a arbitrar «-l torFinalment en va fer el darrer partit neig, qui ens ha confirmat espontàdel Campionat mixte. entre Mrs. 8©a- niament el que ban vingut dient
;iiish-Mr. Gilben 1 Mtós M r Kanc-Mr. tots aquests dies els jugadors estranCrawlev, parelles molt equilibradi - gers. 0 sia que la nostra organitde forces, sobretot a!«f3 una certa cló ha estat Insuperable sota tots els
displicència, en començar sobrotqt, conceptes, que mai s'havien (et en•le part de Miss ane. l alxo féu qu-- lloc els campionats del món en un
el primer set fe l'apuntessin eja Palau tan mngnlflc com el nostre, I
primers, però després dominaren ris que cap dels presents jugadors haalt Í, .-ntrant de ple l'esmentada Ju- via trepitjat altres pistes de fusta tan
gadora, col·locant molt bé les pilotes exceUentment constmdes com les
amb aquella seva tàctica que la fa d'aqul. Llàstima que hagin de desaben digna d'ésser Campiona iM món. parèixer d'aquí a pocs diesl
1 la .victòria somrleué a Miss Mc Kales lloances generals que s'han vinne-Cmwley, per 34. 64. 64gut prodigant aquests dies. unim la
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Futbol, Regates, Automobilisme, Tennis, Atletisme.
Excursionisme, Aviació, Ciclisme, Natació, Hípica,
nostra més coral I sincera ftlicltaclò
al Comitè executiu 1 a l'Aísoclacló de
Lawn-Tennls de Catalunya, per l'òptima tosca portada a cap en bé del
progrés del bell esport d i l tennis. I ,
pel bé que han fet a Barcelona 1 a j
Catalunya, amb l'èxit assolit, sense
cap ajuda de fora casa, fent vero- |
ment obra patriòtica aquí 1 davant
de tot ol món. sltuant-bos definitivament al nivell dels pa.sos més avençats amb aquesta plena prova de ca
padtat d ela nostra raça.
A tots. i especialment ol seu president, don Josep Vidal • Ribas, una
cordial abraçada, tot creient que els
6sporlius catalans venim obligats a
exterioritzar en una forma o oltta
el deute d'agra'ment que hem contret
amb aquests benemèrits companys
que tan han «naltlt el nostre bon
noto.
Siguem agraïts.
COHKEülSSES
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ASSOCIACIÓ
F. C SERVETTE DE QINKBHA BAROELONA
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O
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menys que nosaltres els liavem deixai
qul-sap-ïo endarrera.
En aquest primer partit, ens piodul el Servette una impressió poc
lalaguera: el Joc que emprà no es
distingeix per cap tècnica detenulnu«In, de la qual pugui derlvar-se'n una
ensenyança; potser là millor qualitat
dels campions de Suïssa é* lo de saber Impedir que el contrincant actuí
amb eficàcia, sense ells treure'n profit; són ufw nosa, en el bon sentit
de la paraula, iio un perill.
El Barcelona, polsada la potència
de l'adversari, s'indlnà per brindarnos una exhibició de tècnica i K-rave-')
llosa. aflUgronada, excessivament meravellosa 1 excessivament ufll.granada. Està bé un Uuïment engrescador
de facultats 1 do ciència; però umb
la condició que vagi encaminat 4 un
tc-sullat pràctic. F.n l'equip blau-gra-t
na. d'un quant temps ençà. s'abu.
sa de l'actaacló per a (la gale
rla i s'oblida l'octuacló per al triomf.
Agermanades una 1 alttra, tindríem la '
Uesltjada perfecció; però cn la forma
apuntada, tenim un error lamenta •
ble.

(Camp del Barcelona)
PRIMER PARTIT
Servetle, 0; Barcelona, <
Si hi hajíués pos&ihlUtat que els partits interaaclonals sa sucetssln en
forma d'escola gradual, començant,
amb relació a la Importància dels
bàndols estrangers visltonte, de me
nor a major, s'oconsegulrien dos objectius Igualment interessants 1 pro
fitosos, el de mantenir i augmentar,
e cada nou esdeveniment, l'interès
del públic i el d'oferir als nostres
jugadors ocasions escalonades, en les
quals l'exigència d'un esforç cada
vegada major els obligués, fins al final de l'etapa, al màxim rendiment
de les seves facultats, i . per tant, a un
VELÒDROM DC LA UHIO ESPORTI- millorament, a un perfeccionament
hannònic i gradual de les seves conVA DE SANS
dicions individuals i conjuntes. En
Aquesta entitat organitza per a l dia dir això. no costarà gaire d'endevi25 del corrent, en el seu veiòdrom nar que el bàndol suís que ha vinEn el primer temps del partir, el
del carrer de Sant Jordi, una cursa gut a conteudir amb el Barcelona,
de dues hores. Individual, Ulure per hauria liagut d'ésser, sí el nostre cri- domini dels locals feu gairebé abso
n corredors de primera i segona ca- teri fos possible de realitzar, un drfs lul; però sense ellcàcia. La parla bor'
tegories, en la qual es concediran primers de la temporada que ens ha- celonlsta, si bé estigué amenaçada
gués vlsital. apreciació que, per ella en algunes ocasions, no ho fou de t
els premis següents:
,^
sola. diu la Importància del campió gravetat.
Primer, 123 pessetes.
de Sd ssa. Tal vegada sigui veritat
En ]à segona part la Uutut estl^iid.
Segon, 80.
que els su.ssos han progressat nota- més anivellada i els ntucs sulssod
Tercer, 50.
blement en futbol; però no ho és més coruprometedors. donant Hoc a
Ouart. 30.
En Pascual d'entrar freqüentment en
inquè. 80.
1 joc, distingint-se «a dues ocasions.
Aquesta cursa tindrà Hoc al mati.
| en les quals efectuà, parades aw:?. •
començarit-se a dos quarts d'onze en
. traüs que foren ovaclonades ami- enpunt, 1 es correrà per sprlnts cada
gala d'una esportivitat í altesa de mi- tusiasme. També el porter snls es va
quinze minuts.
seriosament bloquejat, demosAmb seguretat hi farà la seva ren- res veritable meni imponderables, sub- veure exceUents
qualitats de port-r
trée el nostre famós ta». Jaume Ja- venciona la gran Prova Ciclista amb trant
Els dos gols que s'apuntà el Bor-•
ner, donant-se també com 0 rnolt la quantitat de dues mil cinc centes
j colona, en aquesta segona meitat de '
probable la de VexceUeut sprtnter pessetes.
El comitè directiu de la U. V. E.. l'encontre, ho foren el primer per En :
Emili Nolla.
rematant una "cornor», 1 ol
Per al dia 18 de març, està en pre- concedeix nnex a la dita prova el Gràcia, per
l'Alcàntara, .aprofitant una •
paració una important cursa de nou titol do campió de Catalunya al cor- segon,
falsa sortida del porter snis.
hores, 0 "americana, per punts. Els redor regional millor classificat.
E3s equip- s'ffúnearen així: Ser-;
Satisfets poden estar els elements
equips podran estar fommls per dos
corredors de primera categoria o bfi directius de la U. S. S. per l'èxit as- vette: Grosdidier, Bourier. Fehlmann,
un de primera 1 un altre de categoria solit en les seves primeres gestions. Rlchard. Plchler, Belner, CharplUorf,'
Elogis mereixt'u per llur activitat Pache, Morter, Dlstrich i Tlierllng. I ,
infarior.
Barcelona: Pascual. Planas. SurroEn aquestes curses es concediran i encert, cn particular els senyors
Roig, Buxadé. Bo.'ados. Serrat i Do- ca, Torralba. Blanco, Samiílcr, PMels següents premis:
mènech, del C. D., que nrnb entusias- ra, Martinez-Sagj, Gràcia, AlcànUini'
Primer. íOO pessetes.
me digne de lloança han vist coro- 1 Sagi-Barba.
Segon. 300.
nat cl seu primer pas envers el nosArbitrà En Peris, completiment desTercer. 200.
tre Ajuntament, amb falaguer èxit.
encertat.
1
Quart, 15Q.
Cinquè. 125.
Es d'esperar que les nostres cases
SEGON PARTIT
Sisè. 100.
constructores 1 els grans rt-presenServetle, 2; Barcelona, 4
Es dóna com a segar que pendrà tanis de nenmàtlcs cooperaran tom
bé
amb
la
màxima
mesura
de
llur
La impressió causada pel bàndol •"
part en aquesta cursa el famós equip
italià Messorl-BorgarélU, alxl com forces, fent-se càrrec que no es suís en aquest segon pumt, poca co- •
també el formidable Miquel Bover, tracta d'una cursa vulgar 1 dertlcnm- sn fa variar el criteri exposat en qua-,'
11. per tant. atenció preferent, puix üfloor la seva vàlua, arran del priJunt amb el dur Solanes.
no hi ha dubte que la celebraciú d.1 mer encontre. La qualitat de joc em-'
Es segura la participació de Reg- tan important manifestació ciclista prada fou la mateixa que el primer I
nicr. Janer, Alegre. Tresserras, Llo- serà un poderós allclent per a con- diu; però la quantiiat augmenta, da,
pis, EspoOol. Nolla i Cabrera, que tribuir al desenrotllament l riquesa manera extraordiruïri:!. lluitant ntol»1
constituiran un lot de corredors de de la nostra indústria veloclpèdlcn. braó immens, amb duresa cada vegacasa com feia rnolt de temps que la qual cosa lògicament els fa part da major, flns imposar-se netament
no s'hnvla pogut reunir.
interessada si veritablement senten en olgunes ocaskms. Mitjos 1 ttofeAl'esport 1 estimen lo seva Indústria, ses actuaren omb gran soguretal l i
VELÒDROM DE BADALONA
de la qual cosa no dubtem que sa- amb enorme coratge, i els davanters,
bran donor una vegada més pale- decidits i avassalladors.
L'Esport Dcllsta Badaloní, va cc-J·'- sa provu. Les nostres entitats esporEl Barcelona, amb lot i mostrar-se'brar diumenge una festa d'homenatge tives, en .'.'eneral. han acollit amb
al seu antic soci i cxmembre dire< • gran simpatia la idea i s'estan ja superior ul seu adversari, donà la
tlu, en Josip Torruella, retornat d'A- rebent valnosteslms oferiments, 1 impressió d'un deaconoeit enorme,
frica, correm-se unes carreres força existeix la impressió que les espe- particularment la ratlla datac, cada
pitjor 1 completament nulta en
Inteiressonts.
rances concebudes resultaran pàl·li- dia
in #eva missió primordial: ta d'enCarrera de velocitat, cinc yoltm, des díivant de la realitat.
volr les fileres adversàries, l remaprenent-hi part en Duran, Taulé. Martar les ocasions favorables per a insal i Carbonell, tlassiflcant-se priSabem que hi ha en estudi dos
mer, en Marsal: segon cn Carbonell, circulis. El primer és: Barcelona, Tor- clinar la victòria a son favor. Abans
hi havia, quan menys, en la davante1 tercer, en Duran.
dera. Satit Feliu de Cuixols, Palafru- ra blati-grana un xtifador perüloslsCarrera d'eliminació a 10 volies, gell. La Escala, Figueres 1 Cerdà. El slm. capaç, ell sol, de desconcertar'
guanyen: Primer, en Marsal; segon, dia 1. Girona, Olot, Sant Jonn de les i derrotar el contrincant; avui. aquell
en Duron, l tercer, en Castelltort.
Abadesses. Ribes i Puigcerdà. El dia Jn no existeix, observant-se m tota1
Carrera de 30 quílmeires darrera a, Puigcerdà, Seu d'Urgell. Artesa i la Unia una desconflano inruua q u i '
moto. prenent-hi part tres equips.
Lleyde. Ei dia 3, Lleyda, Montblanch, es tradueix en la més espantosa anarComençà amb molla duresa, peto Valls. Tarragona. VManova, Gavà i quia. L'Indinduallsme excessiu m •
decaigué l'empenta a mesura que Barcelona.
una altra d- les tnt*s q-te entàHtoi*
avonçà la Hulla. En Prat, fou qui
L'altre circuit és: EI dia 31. Bar- l.ix l'octuacló del bàndol loml. pi-rprimer és destacà, alternant-se amb cekmH, Sabadell. Terrassa, Martorell. Jent se, per aqvtll rtefeote, Inllhiffs
en Rius, vencedor, fent en Rius 1 , Vilafranca, Sitges. Vilanova. Vendrell
asluns que podrien restltnr dvf,,
Arimon una formosa lluita pel segon j i Tarragona. El dia 1, Títiragori ..
lloc. flns que, en fet les 100 voltes, ! Reus, Valls, MonthUuich. Borges i oàcií. indnbtatte. Kvf&Mtihen: 11
ta pluja f-l·ii suspendre la carrera, eí- Lleyda. El dia 2. I.leyda, Tàrrega. l.;>celono esta t n crUi de vvlún fmen ço que fa referència
tabllnt-se la següant classlflcació;
Igualada, an Massana. Manresa, VIch, bolisliques.
primer equip, 1 és pretia una reno-1
Primers, Prat-Rubio; segons. Arl- Hoslalrich, Tordera i Girona. El dia a]
vuclo completa al es vol evitar ona
mon-Tresserras, a dues volies, i ter- 3. Girona, Figueres. Sant Feliu <le •Lavallada
Mtrepitosa.
Guíxols 1 Barcelona.
cer?. Rlus-Parlade. a quatre voltes.
I En aquest partit, uns i «ílres con- '
circuits s'escoUirà el que. tendents ens brindaren una primera
V VOLTA CICLISTA A CATALUNYA. deD'aquests
les poblacions qu.- ela integren, part completament descolorida manCAMPIONAT OE CATALUNYA
es rebin mes proves d eaiitsiasme i cada d interès; dominà en absolut el
mes lavor quu vulguin dispensar a Barcelona, però es mostrà Incapu';
Organització de la Unió Esportiva da la Volta u Catalunya. A les oficliic-s d? traduir en resultats positius l a Sans. Dies 31 d* maig i 1, 2 i 3 de de la L. S. S. carrer de Sans. Tü. pri- ventatge desmostrat.
juny
mer, poden dirigir-se tots els que deLa segona part. quantativamenL
L'Aiuntamem de Bariulooa. fsnt sJtpir< i t r « i g " " oferiment.
nfiba « gran nivell degut a Veo^ya.

Ciclisme
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El. BALL AURIOBMMA A JiAVETATS
El ball imumcolor .de la tanda que
oi^anltza la Casa AÜrtgemma al Teatre 4e Movetat», dona' dissabte a la
EL BALL DE DISFRESSES f>F.l. nh, fou un dels íutillprs de la temporada. La concurrència era cosa vxREIAL CIRCOL ARTÍSTIC
iraordlnària. El local eslava de gom
S'ha publica l'aHocucló següent:
a ^om per tot arreu. Les disfresses
«Ets artistes del Reial Circol Ar- eren moltes, i en generat de bon
tístic, que hem organitani el ball de gust. L'animació fou gran durant toia
disfresses, hem volgut donar a la la vetllada.
CORREOJITA nostra ciutat una nota d'alegria que,
ensems, porti el segell d'una roaniEL BALL
feslacló d'Art que, «n alegrar la viFUTBOL A PARIS
da de cada dia. amb motiu d'aques- DE LA TERTÚLIA CATALANISTA
Paris, 12. — En el partit de futbol tes festes que exigeixen i obligueu
Va donar-se dissabte a la nit. al
organitzat pel Futbol Associació, ce- a la diversió, alegrin també la vida Teatre Català Romea, el qual tenia
de
l'Art
català,
tan
tradicionalment
lebrat al Stand Búfalo. l'equip de seel vestíbul transformat en Jardí, 1 la
lerció francès lia vençut d gttipuscoà admirable en els famosos CarnestoL sala exornada amb garlandes de w r
tes passats.
per dos gols o un. — Havas.
dor a l'ampit de les llotges, les quals
L'exigència de la disfressa, que es- estaven empaHlades amb banderes
'
•
devé en aquest cas I miiforme obliga- catalanes.
tori de la nostra tropa joiosa, no pot.
La concurrència, grandiosa, comE x c u r s i o n i s m e
fer p'-rdre aquella formal manera
posta de persones conegudes mútuapròpia de les venerables persones
ment. Eren les famílies) hobltuaLs de
que, malgrat llur venerabilitat. te- les
.vetllades de la- TerU'illa, o llurs
0. E. BARCELONÍ
nen el ik-ur.- quasi sagrat de diver: amistats, que hi acumpanyaven la
tir-se
i
d'aplegar-se
al
cikstat
dels
arEl programa combinat pel que resta
tistes que viuen i treballen per a en- 1 noia o les noies, disfressades. Aques
del preem mes, és el següent;
; tes. les que ttolen disfresses patriíiti
Dia 18, «xcursio a les serres de joiar i decorar la vida de treball i | ques, com l'alleguria de Catalunya,
»
Montnegre. Pineda. Orsavinyà, coll la vida de festa.
d'En Coma. ermita de Santa Maria,
La nostra missió no és tampoc la 0 el macer o rel d'armes del quadro
Tusquets
•Proclamació de!
cim del Montnegre. església de Mont- de convertir el ball que organitzem d'En
negre i Gualba.
en una disbauxa carnavalesca, que Príncepde Viana., 0 les dames cata
Sortida: Per l'estació de França, o faci perdre 1 acontencló l la regula- lanes del segle XIII, o la del començ
ritat típica • tradicional a les festes del segle XIX. eren ovacioliades en
les cinc del mati.
de Catalunya, sinó una ocasió per a entrar a la sala, i voltades í felicita
Hetorn: Per la moteixa a les 23.
Dia 25. excursiu a les canals del demostrar l'enlniremerit amb el qual ^les per llurs amigues.
Jïl bàndol suís el rotnponien els
roateixos elements que actuaren to tí turó de Morou. Pràctiques d'escalada l'Art sap i pol portar el sett to puMolta animació, a la qual contrlprimer partit, canviatsalcms j-tga-- en les canals esdevingudes dels es- ríssim en les gatzares del Carnestol- i btíTTien geírebé totes les actrius àei
tes.
queis
de
le
Grapí<«fi,
la
Comera
i
dors de lloc. El del BareeloiM es prei Teatre, üisfregades, des de Temí
sentà romplei. n sigui, octpini r l lloc la Mosquera.
Els artistes esperen per Iotes aques- nent senyora Morera, fins a la xamo
d'interiot dreta En Vicens Martínej;.
Dia 2&, excursió per la plana valle- tes raons tenir la cyoperaciú <Je tots sa nena Coscolla, disfressada de «Mael qual. en la segona part. fou subs- sana i regions del Llobregat. Monis- els amants de l Art. que amb llur
rieta de l'ull viu., que van envair
tituït per En Vinyals. per r-osseixtlr- trol de MontsentU. Hellinàs. Maiar- presència i tambó amb llurs disfres- sorollosament la sala, movent gatzase aquell d'linu lesiC que sofreix a rodona. Mal Pas. La Barata i Ter- ses contribuiran a assolir el fi pro- ra de bona llei als seus constants
la oama.
rassa.
posat, perquè hom pugui dir que l'any adrhlradors, eN t/rtulians; En MonSortida: Per l'estació drt Nord, a 2J d'aquvsi segle els artistes del Reial tero, qui organitzà un pericó.' bulia'
Arbitrà En Marlní, amb poca forCírcol Artístic i tot Barcelona que sui, al mig de la sala; En Giménez)
les ü'ió del mati.
tuna.
Hetorn: Per l'estació dels F. C. de gatideix en els plaers de l'esperit va qui presidia el jurat per a concedir
puder celebrar un bull de disfresses
C a m p i o n a t de C a t a l u n y a Catalunya, a les 22.
memorable pels que hi eren i els que els premis; dos dimonis amb banyeno hi eren, que ja en sentiran a par- les í llarga cua, vestits de vermell
de cap a pevls, que mogueren un ler
lar.
UNIO C. DE SANS • ESPANYOL
ratrèmol, fuetejant a tothom amb
Santiago Rusifiol, Ramon Casas, una bufa imflada 1 lligada a la pun
(amp del Sans)
Oleguer Junyeul. Francesc l-abarta, ta d'unes xurrlaques, provocant unàSans, 0; Espanyol, 1
Ricard Canals, SaBloii Rigol, Rafel nimes i aferrissades batusses de boM. Padilla, Gerard Carbonell. Jaume les de paperets en contra llur; la ceSota les ordres de l'Aramburu, el
Mercadé, ftatnon Cdphiany, Joan Re- rimoniosa entrada de deu cavaller?
qual es comportà encertadament, s'ít- HOCKEY
ílneareu així els equips: Sans. pedre1.
Havent protestat el Pompela del re- bull. Xavier Nugués. Lluís Reig, San- elegants, del segb" XVin, afnb casa
Solà, Borràs, Badal. Sancho, B a r n - sultat assolit contra el Polo. en el tiago Farté, Alexandre Cardunets,
china. Martínez, Costa, Feliu, Franch darter encontre de campionat de Ca- Pau Febrés 111, Josep Maria Xiró. , ca, barret de gresol, perrQca blanca
I Oliveras.
talunya, eís pollstes volgueren de- 1. Borrell Nicolau, J. Sabater Mur, Encalça curta; la general i entusiastr
Espanyol; Vitarrodona. Canals. Mon- mostrar quo el triomf obtingut era ric Casanovas. Caiuil Blanes, Mateu 1ballada
de sardanes, etc.
de
.Soto,
Etici
Clarasó.
A.
Mas
1
Fontd'un
nou
partit,
fent-se
aquest
ahir,
tesinos, Trabal, Elias, Sanahuja. OlaPer la concurrència, pel gran nom
riaga. Tonijuan, Uonzòlez. Bergés i prou just i oferiren 4a realització devila, Eduard Uorens, Pau Gargaen ol qual, malgrat Jugor incoiiHriets. llo, Antobi f u n v . B Gili Roig. Ri- bi>? I bon gust de les disfresses, per
Alvarez.
En cl primer temps, el Sans domi- venceren novament per 1 gol 0 zero. card Duran. Joafi Colom. Hermcn An- l'animació I gatzara que hl liaguí
glada. Joaquim Mir, Pere Casas, Aga- durant tota la nit. ens recordava, als
nà ostensiblement: però amb poca
pit Casas, Domènec Carles. Jaume que ja fa molt de temps que érem jofortuna en ramatar les jugades; en BOXA
ves, aquells balls de quan el Cames
canvi, l'Espanyol, les poques vegaL'na gran animació que demostra Llongüeras, J. Casaie Feipoch.
tolies barceloní estava en el seu
des que aconsegueix avançar, posa que el públic s'interessa més per les
apogeu.
« t perill seriós la porta sansenca. vetllades de gent que coneix que per
AL PASSEIG DE GRAGIA
defensant-se bravament En Pedret, el les internacionals d'homes tan descoEl jurat es dolia de no tenir més
A Ja migdiada, com és de consue- premis
qual rebutja magistralment dos xuts neguts aquí com al seu pals on no
per a concedir. El veredicte
d'En Gonzàlcz.
te més" valor que entre nosaltres dut, obir, diutnetvge, hi passejaiva que dictà fou el següent:
una grah gernació que, segurament
un
Sàncbez
qualsevol,
malgrat
els
tíAls pocs moments de començada la tols de campions que, per atreure el anava a veure les disfresses i aquesI . Les «is copes d'argent per a
eegona part. l'Olaringa entra el gol públic
xampany,
ofrena de la Tertúlia, al
tes
eren
en
molt
poc
nombre.
Pel
l i pengen a l'esquena.
que dóna la victòria als espanyoliscentre del passeig els cotxes l autos macer de la proclamació del Príncep
En
quatre
rounds,
en
Oarroté
i
en
tes. Domina l'Espanyol, exceptuant
eren tants que es diflcultaveo, els de Viana, vestit molt ricament i arels darrers quinze minuts, durant els Garcia feren match aul, i en sis en uns ads altres, la eiiculacló.
tística. Delfina Creixell.
Manuel
Gonzàlez
va
vèncer
a
En
Toquals el Sans lluita furiosament per
II. El magnífic itcorer, ofrena de
econseguir quan menys l'empat, pe- màs Cola després u'un bonic combat.
AL PARC DEL MONTJUICH
la joieria FUlsd'Antoni Oriol (Ciurò tots eís seus esforços són ImlEn Martínez va ésser declarat VenUna ffemacló iilntponderable pujà a tat. 7, principal), a Maria Desprat.
tils.
cedor d'en Deprades per parar l'àrbitre senyor Munic el combat al pri- 3a m u n t a n y a p í r lots els indrets que Ja •Cavaller a la Federica».
• Í - h:-.'. omplUit toies les voreI I I . Rellotg&pulsera d'or. d'En JoATLÈTIC. DE SABADELL • MARTI- mer round per inferioritat d'en De- fan
res del paséeift ceWïrail. des de la pla- sep Midlor (Baixada de la Presó,,.8)
NENO
j prades.
Polvolí fins à la Torrafotta, ;i Elena Pons. •Alegria de Catalunya(Camp de l'Atlètic)
| Abans del combat Vallespir - Fer- ça del major
ai daVattl del .Pa ne Là- de l'obra «Per Catalunya».
Davant de nombrós públic se cele- rand aquest va ésser declarat campió essent
ribal, on hi havia Ha tribuna oficial
IV. Joc complet de cafè, de porbrà aquest partit a Sabadell. En co- per no fer el pes en Vallespir, però i on es concentrava l'onlmacup
cellana del Japó, ofrena de l'Empremençar, els sabadellens aconseguei- en el combat que havia començat
xen dominar: però aviat s'imposa el amb tin gran domini moral i mate- I 'En conjunt pot dl r-Se que, mercès sa del Teatre, a Pilar de Vall, .VaMartinenc. marcant dos gols. per rial d'en Vallespin, aquest va ésser ] a les excitacions de la Comissió mu- lenciana».
of^anitzadotn, ta nia faa tinmitjà d'En Costa 1 Vilar. En el segon declarat venceóor al sisè round per | nicipal
V. Un llum de peu. d'argent, amb
gut
un
lleuger reviscolamient.
desqualificació
d'en
Ferrand
per
pe|
temps, continuà dominant el Martipantalla per a electricitat, ofrena
Els cartuntges dels particulars que d'uns abonats pertaitenK a la Penya
nenc, marcant un altre gol, obra d'En gar baix precisament quan el com- anaven
a veure el que hi hauria
es decantava cap a la banda del
Rodríguez. L'equip vencedor el com- bat
petit Ferrand que va fer un gran eren norobrosfesims. formant una co- Rin. a Rumona Billar •Manelic·.
ponien: Nespledo, Trallero. Mariné, combai.
VI. Estoig dH manicura d'argent.
rrua =eguida eh iota l'extensió indiCamorero. Monfort, Bessas. Samsó,
ofr,-ria de la joieria .El Regulador»,
cada.
En iBlind. quan semblava que anaVilar, Costa, Barrachina 1 Rodríguez.
Les diàfreSses no eten tantes: hl a Maneleta Gil. «(loyecca-.
i va a perdre el campionat, va tenir la havia
Vil Estoig de calçadors'd'argwit.
gran gàbia de pollastres;
HOMENATGE GAMPER
sort de pegar alguns cops dels seus un niuuba
d'ahefruets; una palleta de ofrena de la joieria Fruset i Grau
Complint l'acord pres en la darre- que van apagar la fogositat d'en Vi- bebès; uhs
infermeres de la (Pelayo, U ) , a Pepeta Delàs 'Daina
ra Assemblea genersl de socis del llar. No obstant, va acabar el com- creu iRojà; apatxes:
idül Congo: una de la Regència-,
F. C. Barcelona, aquest Club retrà bat amb un rnatcb nul molt justet. munutiieidal hegres
'piiiiça d'estemifre roba
el dia 25 del corrent un grandiós acVIII Estoig demanienra. - ofrena
El públic va sortir satisfet de la
m i servei de bit^aileres: un pavelló
te d'aíecte 1 simpatia ol seu funda- vetllada, en la qual al menys no se"l ixinesc.
d'un abonat, a Teresa Freixinet, dl'ador 1 actual president, senyor En va enganyar amb estrangers pela-pagesa catalana*.
loan Gamper, com a homenatge al taies dels navilis, que aquí se'ls fa
La <arros4a del Comitè de l'ExpoIX. Plotna efitlllogràflca decorada,
treball constant, abnegat i eficaç rea- passar per caropiohs, tot sovint.
sició, un Jardí de margarides i vio- de la casa Swan, a Mercè Qulfitihfc,
litzat en profit del seu Club 1 del
letes l la de l a Pira de Mustres.
• Oama de l'Imperi..
futbol en gencrnL
Hi havia ufi géhei acontrabandlsta
X. Dos ivnia-fruites, cristall Bo»
andaliH>.
De
comparses
n'hi
havia
Podem assegurar que la festa que
hèrnia i argent, ofrena de la Joieria
una
de
moros
i
cristians"
que
pq*
els organitzadors preparen a honor
Sanosa (Banys Nous, 14). a Magd»
considerar-se de trista actualHaL
de ViUustre homenatjat, excedirà en
RcCé, •Plerrette negra».
Hi
haVia
també
aLgiins
carros
amb
importància i brillaritesa otes les
XI. Estoig amb culleretes', ofrena
anuncis
industrials.
que, des de la seva fundació, porta
La respectable senyora Na Josepa
celebrades el Club degà. En properes
Quan Va caure la tardo iots els pas- d'En Jaume Colomer, dc la casa Hye
edicions assabentarem els nostres lle- Tortós 1 Jané de Car.bonall, ha mort. seigs i lloes de devallada aparejjue- drik (carrer de Perhandw), a Erhesgidors dels diversos actes que intcMare amantlssima i mdller model reri ílliitnihais clècti icameht atnb tina Rius, •nina elèctrica».
XII. Bossa ik- seda ofrena de la
graram el festival, al quafl consten deixa en el major dels desconsols esplendídeéa, lacili4anl el retorn d'aadherits la majoria dels Clubs de Ca- I 3a seva família.
quella grandiosa gernació.
casa Perelló (Pi. 7 btó), a Angeleta
talunya i d'Espanya, i la totalliat dels
JA festa, sl fio resultà tan esplèn- Llambia. •Gitana».
Rebi el seu espòs, fllls i altres paestrangers que ban desfilat pel camp • rents l'expressió del nostre condol, es. dida coín es desitjaria, va motivar
XIII. Estoig-escriptori argent, ofredel Barcelona.
i pecialment el fill volgut amic nos- que aquells milenars de ciutadans na de la joieria A, Valpntf (Rambla
Avançarem que. uJtra les manifes- ! tre 1 company de ptofessió En Fran- passessin la tarda itefll de la rntmló- ! Cnnuleles-Pislayo), a Dolors Martlber
nya en plena natura i sVsbargisskn • Rossellonesa».
tacions esportives que els organitza- j eesc Carbonell.
dels quefers tuUrituaic
XTV. Llapidera d ur, de la joieria
dors tenen ulüiuuües, en tindran lloc I A. C. S. la virtuosa dama.

ta i energia amb qnè els suïssos es
llançaren a la brega. Ei» looals, amb
una irregularitat i desencert inex plicables, n peocs sl .aconsepuirer.
contenir Vyopate helvètk, li^'juoj tnt
sovint davant les repetiées envi sli •
des «Ws davanters suïssos.
El primer temps flnf amb eiupal a
tin gol. El prirner .l'aconseguiren els
locals., per mitjà d'En Gràcia, rernutant «n cop franc, kllençat per En
CJanco. El dels BMISSOS ÍOU ..bra dTn
Paclte. en una escapada brillai.t.
Als dos minuts de « omen .ida la
eegona { K i r i . En VlnyaU. emnaiVl iil
porier suis amb valentia temer;iii;i.
entra el segon noi barcolonisia. Als
pocs moneDts, l'Alcíuiuira, d'un xut
dels seu», ja galrelH- obli<lnts. ."iconsegueix IA tercer, el millor de la tarda. El segon gol suís <'·s també entrat per En Pache. p.-r folla d'En
Burroca. el qual t<'- una tarda infernal. En un tripijoc espantós davant
la porta suïssa, els ilefensors d'aquesta incorren en doble «penalty»
Mona iirar-lo H'Àrbitre, i el capitft del
b&ndol suís. donanl proves d'une
correcció molt dubtosa, or lena »1
porter (|iie abandoni el seu lloc. El
potter s'ïíi resisteix i Vtthrii l'hi obliga violentament. Així 'es cases. 1 en
mig de la protesta general de! públií:
per l'aetllttd del cipiía de i"equip
fiuls. En Sagí lira el «peimlty», apuntant-Sí'
quart i darrer gol barcelonista.

d'altres de caràcter artístic l patriòtic,' a càrrec d'institucions populars
d» primer ordre, essent el corona ment de totes olles, una funció de
gala al Té-atre Eldorado, remjresa
del "qual. amb un desinterès digne
de tot elogi, lia volgut associar-se al
tribut d'admiració I a p m i que el
Barcelona palesa a la rellevant personalitat M seu dignlssim presid#nL

Barreja

Necrològica

E l

C a r n a v a l

Boixeda (Paseíg de Gràcia, 6),a Isabel Pons, «Yanqul».
XV Ploma estillogràflca de la casa Watermann, a Conxita Garcia,
vPíerrot».
XVI. Estoig per a essències, de la
joieria A. Casa (Pi, 6), a Maria Lozano. «Premsa catalanista».
XVII. Especial per a homes. CeaIT*> de majòlica, amb rins I flambres,
ofrena de veïns abonats, a la comparsa de «cavallers del segle XVIII».
La vetllada acabà a les quatre de
la matinada, amb general complaença. Els mantenedors de la Tertúlia
Catalanista han organitzat un ball
que ha resultat un del millors d'aquest Carnestoltes.
'

LA
DE

FESTA

SANTA

EULÀLIA

1 a festa de Santa Eulàlia s'ha celebrat duram el
d
a la postra Cat^tral Basilka amb solemnes
cultes que s'han visi molt concorregiKs.
De bon matí hl ha hagut ofld matinal pels senyors Capitulars, i més
tard missa de Cutnujiló general amb
plàtlca que ha dit «1 lectoral doctor
Faura.
A les deu hi ha hagut ofici solemne c.-lebranl de Pomiflcal cl nostre
venerable Prelat doctor GtiUlamet.
l 'altar major de la Seu era bellameui ijuamií i Il·luminat, i la cripta
de la Santa era i.·berta, passuni pel
seu davant nombrosos fidels.
Al presbiteri h i havia una comissió de l'Ajuntament formada peís se
nyors Blajot, Viza, Juhyent l .l'oflciul
de seorefaria senyor Manresa.
KQn SsàlstH al Préliit «fts canonges
ddCtors I.lopes, Parés i Casaii^s. acluant de diaca i sobdiaca. respectivamenu, els doctors Moreno i Vilaseca.
Aiirtb tot l dlr-se en el programa
que es cantaria una missa a gran
orquestra no ha estat així i s'ha cantat pels xantres. Entre eüs fidels es
lamentava que no es fes tal com el
prograima senyala I com correspon
en la festa de la 'Patrona de Baroeloüa.
El sermó l'ha fet el P. Josep M.
Pijoan de la Companyia de Jesús, 4,
com seu, ha estat una peruració iota
edificant.
FA popular jesuHa ha referit la vida
de fla Santa l ha posat de Mleu els
ensenyaments que iots els cristians)
teh'tiein de cercar-hi. Tot referim els
maftíris de la genii.1 donzella ha
fet veure com lenleth d'ésser amics
d'aquestes coses invisibles que ens
condueixen a la santa immortalitat,
1 com teníem d'ésser ben desinteressats de iles coses humanes, ipassatgeras cotn la vida.
En altres paràgrafs ha excWat als
cristlanÉ a seguir.les petjades de la
Santa, fent-nos tots ben amics del
sacrifici.
Senyalant la coincidència d'ésser
celebrada la festa de la donzella barcelonina en vigOia del temps quaremaí. ba recomanat que s'aprofllés
aquest per a l'oració i cl sacrifici a
de què un dia ens poguem aplegar
en la safita glòria ai voltant de l a
nostm ccsupaitriota.
Ja finit <•! seranú. el propi jesuïta
ho llegit el decret del prelat cobcediht indulgències als fidels.
A l'hora d'aix-ecar Deu la Band:
Municipal, sola la direevió del niesire Lamole, ha tocat la Marxa Reial.
Finit l'ofici lia sortit la tprofòssó
iraJitionai recorrein els voíianls de
la Catedral.
Lo imatge d ela Santa era potvads
sota líüem pels seiminaristes,
'El pas de la processó ha estat pre.
sondat per n o n t o ó s públic. El ipalau del bisbe i moltes. caSes parüculars u-nieai els balv^jns endomasíai-.
També iio eren els dèl icarrer de la
Baixada de Santa Eulàlia, 'la cape-lU
del qual era toia tilena de Uúm 1
flors.
Aquest mati aquell veTnait ha repari 11 pans als pobres.
,
A j i i H S i u tarda, a la Catedral hl ba
n : i:t RoSOrii s'ha c«lebrat el primer
acte di-1 'iTeizefiari que ha acabat
amb el odttt dels Goigs de Ja Safila.
La con-urrència de fideils ha segUil
essen: nombrosa..
d'éSíJcr 1 aresta de la Patrona d«
Ad IPalau Episcopat. íattú) Imotiu
Barcelona, no hl ha hagut despatx
en les trfleines.
A Sarrià s'ha certebrat igualment
afnb gran esplendor la festa de >a
Santa.
Als actes raligiosas hi han assistit
en rapre&otaoló d'aqtiest Ajuhiament
els regidors senyors iPMja i Tusquets.
AÜTORITZEÜ UBB NOTES DF. I.E3
QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICACIÓ, AMB UN SEGELL O UNA FIRMA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.

L A V E U D E CATALUNYA

N O T I C I E S
D

conflicte
franco-alemany

EU5 TRENS A MAOUNCIA
Majünaa, 11. — Els «sforços roaIltzíts per les autoritat* militars en
Pi que cs refereix ois ferrocarnls.
donant apreciables i aailsfactorls resultats.
Dissabto passat airUren de MagüncU vint trens en totes «ítreocloos.
conduïts per personal essencialment
francès. — Has-as.
KLS IMCIDENT5 OC DUSSKLDORF
Dnreeldorf. 11. — Estil mancada »n
absolut dc fonament la Informació
publicada per un pohòdic comunista, segons la qual s'havia sublovat,
negant-se a marxar, un esquadró de
cavalleria francesa.
Es ignahnent fals per complet que
«Is soldats francesos bagin fracturat
el crani a un nKcànic. m .^ser detingut un tren do carbó entre Wanne
1 Hcmo.
L'únic.", cosa certa és que foren prac(icadea requises en aquesta regió, però «Is incidents per aquesta causa
originats, no tingueren nl molt mtnys
el tràgic caire que assenyalen els
periòdics alemanys.
Només foren dct.nçuts dos empleats:
un per realitzar actes de sabotatgp,
1 un altre per injúries a rexèrcit. —
Uavas.
L'OROANITZAOIO DELS
TRANSPORTS
Paris, 11. — Els ministres francesos i belgues, en c] curs de les converses que tingueren Uoc a Brussclles 1 a París, exam naren detingudament els detalls relatius a l'organltzactó i funcionament uels transports
al Rubr.
Es tractava d'establir una tramesa
normal de carbons als paísos aliats,
1 aquesta delicada òrgan tzacló es
troba actualment realluada
Els vagons allistats a les estacions
particulars da les explotacions mineres foren reunits i agrupats a "es
estnc'ons, constituint-se «mb ells combois homogenis de caroò o de coc.
Els remolcadors abandonat* per llurs
tripulacions, foren rearuiats, i les sa-

Rifa

Premiats amb 20.000 pessetes
1Í7. Barcelona.
17313. València.
5.803. Bilbao, Saïamanca i Madrid.
:i<.667, Torrelavega.
25.225, Puebla de azalla, Bilbao i
Sevilla.
I8.612. Agulla, Màlaga i Barcelona.
7.824, Madrid, Huelva i Barcelona.
22.017. Barcalona, València 1 Granada.
25.600, Sant Sebastià4.874, Almeria. Barcelona 1 Madrid.
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lanes agrupades cn comboi.
Els ministres aliats aprovaren el
programa de ies dtepos:clcins adoptade pel general Paytrt el qual. disposuu d'un nou contingent de ferroviaria voluntaris, podrt intensiftcar
molt aviat ei tràfec.
La decfK'.o dels Governs francès i
belga prohibint l'entrada al Ruhr dels
ministres alemanys, no Implica l'obigacló do tenir passaport per a entrar a a zona, d'ocupació, puix això
seria materialment impossible: però
els miniítres que poguessin penetrar
en ella eran reconduïts immediatament a Alemanya.
Les autoritats s'han apoderat d'uu
tren. en el qual hi havia quatre caixes blindades contenint valors de Borsa, expesós per un Banc d'Hamburg,
destinades a Amèrica.
Això confirma l'orgauitzacló de l'evasió de capitals atomanys a l'estranger.
Les autoritats aliades «'han fet càxrec igualment de setxaota un milió
de marcs dirigits a un Banc de Magüncla i destinats a afavorir i fomentar les vagues.
NOTA DE BÈLGICA
Busscl-lcs 13. — El senyor Jaspar
ha enviat al Govern del Reich la nota
referent a ia prohibició d'exportar a
l'Alemanya no ocupada els productes
mcUUúrgics l altres dc manufactura.
— llavas.
NOTA DE FRANÇA
Paris 13. — El cap del Govern, se
nyor Polucaré, ha fet remesa a l'encarregat de Negocis d'Alemanya d'una
nota idèntica a la lliurada a Bèlgica
per Jaspar.
Ei president del Consell francès
conferen<rià ahir a la tarda amb el
genoral Degonte, sobro l'aplicació de
les Ultimes mesures adoptades per lea
autoritats franco-belgues.
El genoral Degoute ortl anit passada
moteix eap a Dusseldorf. — Ha vas.
L'EXPLOTACIÓ MINERA
Berlín. 12. — Els diaris no amaguen
la sorpresa que Ha causat a Alemanya la rapidesa amb què els francesos han reorganitzat l'explotació minera, malgrat les d:Ocu]tats de tota
meua amb què iian topat, especialment les procedents dels sistemes do
senyals a les vies fftiries i les d'or-

de

En «I sorteig celebrat avui han resultat premiats els números següents:
Premiat amb 110.000 pessetes
13.874, Madrid, Poble Nou del Terrible i Granada.
Premiat amb 65.000 peasete»
25.128. La Linea, Valladolid i Salanwnoa.
Premiat amb 26.000 pessetes
1.' ral, Barcelona.

DOS MIL
183 2212 292 354 39i
670 746 878 966 970
TRES MIL
39 91 199 121 132
361 36* 409 4S8 431
6t9 54«e29 6e9 677
871 951
QUATRE MIL
15 01 68 72 l l ï

398 4 »
750 751
22ó 229
645 m
343 9461
450 540
999
152 164
456 461
697 700
157 193

D

Madrid
204
38Í
5U
873

2K
399
361
888

293
440
«7
890

S
281
444
595
739
99C

53
28i
454
606
788
99i

61
289
470
614
791

308 316 33 4 363
465 182 4Si 487
639 706 772 773
937 953 967
GINO MIL
65 82 162 166
303 305 327 335
489 541 556 564
617 612 644 6S9
821 895 913 918

SIS MIL
61 71 76 139 178 188 217
344 387 398 435 496 570 505
617 695 637 720 749 821 812
910 93)
SET MIL
«i SS 94 105 108 109 135
150 181 185 203 207 216 237
2% 329 379 108 417 429 431
468 483 511 5i« 500 619 744
794 814 822 851 871 892 921
957
VUIT MIL
13 101 121 139 196 252 2689
343 355 359 384 395 421 428
464 501 528 552 637 643 649
723 791 801 805 820 90'. 025
NOU MIL
10 75 89 122 123 154 162
218 289 291 2Í>2 302 328 329
382 404 432 521 524 525 539
6 » 693 72i 810 826 823 809
983 999
DEU MIL
15 23 26 39 58 86 140
212 230 368 377 393 39? 402
461 495 MO 531 554 5*9 649
C71 770 771 806 813 829 841
913 943
ONZE MIL
001 059 067 071 079 143 148
J3i ^37 348 351 404 420 456
G05 608 612 613 G06 81S 873
933 950 991
DOTZE MIL
033 001 076 095 136 138 166

E

272
403
589
703
986

452
538
754
961

461
RM
778
972

003
347
735
85Q

057
3M
748
921

032
307 331 274
509 620 430
894 900 552
876

050
319
461
555
907

142
250
450
754
921

146
267
460
779
944

L ' E S T R A N G E R

1 qüestió està en estudi per usa Co. moderats 1 éxlremistes, confiant-se,
ganització Interior.
El «Wonvaerts» protesta da les fn- 1 missió de (banquers franco-belgues, no obstant, que una Important maformacíons falses i exagerades sobre no fent-se sendr encara amb urgència joria de moderats voti a favor de ta
represa de les negociacions.
suposats crims i actes de violeoola j la crisi monetària.
La delegació aovíetlste dónn moscomesos per les tropes franceses d'o- | S'eetudla dl cobrament p«r les Duacupacló. 1 cita les suposades agre- ; nes aliades dels drets l bcueilcis que tres do febril octivitat.
Es creu que molt aviat s'arribarà
sions, algunes d'elloí seguides de correspon a la Comissió de reparamort.' de què han «ftlat vlctunes al- cions so&ro els productes de l'ostran- a una solocló favorable do In qüestió
guns funcionaris, entro ells c l cap ger a llur entrada a Alemanya.—Ha- d'Esmirna, en el qual port no s'ha
registrat fins ara cap incident. — Had'un tren a l'estació de Wanne. I l'as. vas.
vas.
sasslnat d'una nena a Dusseldorf per
un sergent francès, quan només cs
L'AOTITUD DELS KEMALI8TES
E l s afers d'Orient
en interès do la pròpia Alemanya
Londres, 12, — Telegrafien do Consdonar solament noticia dc fels provats
tantinoMe que ris turcs es proposen
ARMES PER ALS TUR08
I certs. — Havas.
tancar els ports d'Esmirna 1 Ismild
Parí». 12. — Segons notícies d'Ate- als valxolls de guerra estranpors. peELS ALEMANYS DE XINA
Londres. 12.—Tel^oaflen de Xanj- nes. d'orig«n britànic, i que pública rò DO reiteraran l'ultimàtum dirigit a
Hai que els súbdits alemanys resi- i «Lo Matin», els diaris d'aquella capi- Ics potències aliades.
Al» crcola polttics d'Angora, on aedents «n aquella capital ban fet una tal confirmen quo ha arribat a Essubsoi «pdó, que amb* a 70.000 marcs, , mlrna un vapor italià, desembarcant gneix l'agitació, es reclama l'execució
per ïuxlliar als perjudicats per l'o- tres avions, nombroses peces d* cam- íntegra i Immediata del paetf naciooupació del Ruhr per França i Bi&- panya i cinc centes caixes contenint nal. — Havas.
gtca.—Havas.
mines submarines, els quals foren
immediatament ooüocades a l'entraL'ACTITUD DE BBELGICA
Foc a S u i r a
da del port.— Havas.
BrusaeUeü. 13.—-Ahir celebraren una
(Londres, 12. — Telegràfic nde Suido-lnguda conferencia cH senyors
TRANQUIL·LITAT A ESMIRNA
ra, dics de T'Mju donant coxqpte que
Jaspar i lïienmis. declarant-se tnttmaConstantí noble. 12. — A partir del un violent incendi ha destruït per
ment saüafels dels acords franco-bel- moment que les autoritats aliades re- complet un barri indígena, «fnedanl
gues.
meteren al governador militar d'Es- senso llar més de cinc centes famíA 9a tanda U fou donada una nota mirna ifl document, donant-li comp- lies, a les quals so'ls presta so-ors.
a l'mcarreirat de Negocis d'Atemanya te que els vaixell aliata romandrien —Havas.
notificant la prohibició d'aocès ú d s a aquelles aigües mentre no rebin
ministres alemanj-s a la regió del de llurs respectius Governa instruc- L a guerra civil a Irlanda
Ruhr.—Havas.
cions cn sentit contrari, no s'ha reDublín. 12. — (En les oarles pastogistrat cap nou incident a Esmirna
PRANQA I ANGLATERRA
rals publicades pels hisftcs amb mo1 tlu de la Quaresma, es fs una criParis, l i — E l general Degoutto. arri- — Havas.
bà ah or aïl matí a aquesta capital.
da als fidels perquò acahi ia guerra
UN ALTRE
ci-vil,—Havas.
El president del Consell senyor
ULTIMÀTUM DELS TURCS
Polncaró rebé la visita del marquès
Londres, 12. — Telegrafien de CoosL e s finances d'Austria
de Crew, ambaixador d'Anglatorra.
tantlnoblo assegurant que els turcs
—Havas.
L a Haia, 12. — Ha arribet a aquesParis. 12.—ües notes francCHbrtga han dirigit un ulllmàtum als repre- ta Capital, procedent dc Londres, el
notificant all Govern alemany l a prohi- sentants dc les potències aliades do- ministre de Finances d Austrta, el
bldó d'ira^onar a Alemanya produc- nant-los un termini do tres dics per- qual es proposa negociat la concestes metaUúrgics de ia regió del Riflir, què abandonin Eímirna els vaixells sió do crèdits a favor rt<:I seu paí^,
esi«n motivades TT les ordres dona- do guerra estrangers ancorat» en oonrçjlemenlaris de l'aconeeguit a Anglaterra. — Havas.
des peG Govern del iRolcíi aüs funcio- aquell port. — Havas.
naris d ela zona ocupada Ipels dis- MU8TAFA KEMAL I I8MET PATXA
turbis de tota mena que tracta ge
Couslontinoble, 13. — Als etreols L e s inundacions
(jy.-i-·N'tfr.—Havas.
turcs es xifren grans esperances on
a Budapest
la reunió que se celebrarà probableLES NOTES FRANCO-BELGUES
Budapest, 12. — A causa do la grat'
Pari, 12.—Telegrafien de DrussoUcs Kemal 1 Ismet Patxà. i en la qual
ai «Temps <pie les últimes mesures quedarà establerta la Ilnla de con- crescuda de le» aigües dol Danubi
adoptades per -les autoritats franco- ducta relatlve a lexposlció que e» pre- l i situació del» ba^iUints dels ravalf
belgues constitueixen una part del sentarà a LAssemblea nacional d'An- ós molt critica. lUjuests, cl nombre
programa de sancions d'Importància gora a feyor d'una solució ràpida i dels quals s'eleva a molia müeK.
favorable de l'actual conflicte.
han abandonat llurs cases. Els dany*
progressiva acosdat fa deu dies.
Referent a l a qüestió monetària no
Als círcola d'Angora segueix des- es calculen en molts milions do cos'ha adoptat cap declssló. Aquesta enrotllant-se una lluita ardent entre rones. — « a v a s .
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002
315
510
648
913

069
354
539
653
916

484 516 531 540 548
654 668 718 720 732
785 787 829 900 904
9S0
TRETZE MIL
019 074 082 090 177
310 320 323 344 353
574 560 630 601 733
838 8>4 861 885 913
973 984
CATORZE MIL
039 117 £13 236 288
386 439 497 512 572
782 777 792 795 8001
934 945 978 990
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740 747
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429
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921
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471
754
927
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577 728
837 851

QUINZE MIL
107 129 13Ï 174 217 271
352 362 372 376 401 416
497 512 518 525 541 543
738 750 779 800 810 851
946 967 999
SETZE MIL
073 083 100 157 192 206 228
366 378 411 472 171 4S4 495
571 608 616 625 630 637 644
661 670 671 719 725 760 792
919 926 927 861 99ò
DISSET MIL
140 180 183 220 235 308 330
388 375 380 390 418 501 530
591 605 634 611 647 726 731
787 791 792 821 R39 853 858
912 929 940 947
DIVUIT MIL
035 040 049 072 079 119 146
352 361 378 402 413 461 491
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778 788 " 801 808 830 842 906
0T2
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471
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VINT MIL
038 034 043 058 061
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368 369 410 412 480
573 592 iW» 702 705
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455
7(t7
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158
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0S6
236
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DINUU MIL
4t8 440
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091
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VINT-I-UN MIL
031 068 069 075 078 093 113 119
189 224 234 2S1 312 323 348 353
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583 638 616 668 «94 708 720 731
761 815 828 843 881 837 910
VINT-I-DOS MIL
OU 037 045 051 083 116 119 180
235 304 329 396 437 460 474 540
578 530 532 642 721 756 797 811
861 863 912 930
VINT-I-TRES MIL
0117 071 077 110 139 148 153 170
205 210 217 223 233 234 264 310
322 324 403 407 423 458 463 530
683 700 712 716 774 809 812 821
826 845 887 «03 931 986
VINT-I-QUATRE MIL
117 173 189 194 219 233 264 326
3Í0 370 439 440 464 485 503 628
557 558 563 572 588 S07 601 607
633 722 726 794 891 988
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378
560
680
029
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262
383
623
789
932

270
412
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753
938

280
425
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939
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951

314
479
676
834
952

VINT-LSIS MIL
037 070 105 181 122
316 330 351 373 408
547 568 570 581 622
696 709 712 75 / 762
S42 8«3 927 979 983
VINT.I-8ET MIL
102 187 199 265 301
433 545 050 568 582
677 678 698 713 756
884 900 909 9W
VIMT.I.VUIT MIL
027 060 081 142 153
233 240 243 244 O i
3 £ 333 347 366 380
494 512 5S 534 538
612 631 635 662 664
m «51 S50 861 902
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480
678
84 (
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151
439
633
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320
395
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548
695
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VINT-I-NOU MIL
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I 172 178 319 261 S73 283 287 314 345
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375 630 692 698 723 739 744 790 799 838
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757
TRENTA MIL
|039 OM 122 126 145 146 1662 m 197
I 205 223 228 271 276 301 303 309 313
600 006
221 324 383 432 440 464 638 680 511 537
553
578
768
»
1
626
623
666
877 885 712
890 921
853 788 791 800 810 860
939 967
TRENTA UN MIL
038 071 076 115 188 193 208 211
ï?? 839 253 S86 337 348 472 479 484 567
l £ 581 643 652 «54 6S7 661 707 710 7IS
^
758 785 787 798 802 820 K2 828 847
8554 859 883 886 894 903 9%
TRENTA DOS MIL
0BR 029 032 039 070 ffï5 096 153 154
328 156 203 206 213 233 368 272 288 315
551 355 358 360 373 393 301 399 449 45:
«27 475 487 499 5S7 565 675 586 666 ÓS
' 683 7 » 742 750 751 75} 767 777 798
! 834 886 803 922 930 946 991
TRENTA TRES MIL
103
339 013 018 038 041 (B4 062 101 111 199
539 313 812 3 » S80 403 433 Sil 548 SRI
684 605 633 651 658 681 639 739 740 770
870 820 «23 9S3 983 M7 963 971
962
TRENTA QUATRE MIL
000 085 035 1212 168 169 189 243 341
2«8 289 305 354 382 412 443 665 680
236 693 738 839 «43 8C2 86C MB 951
«3
99 aproximacions de 400 pesseter,
636
773 corresponents als 93 números restoni*
del centenar dol primer premi.
99 aproximacions da 400 pessete?.
corresponents als 99 números rcstanU
del centenar del segon premi.
39 aproximacions dn 400 pessetes,
651 correyponants als 09 números reatamU
763 del centenar del tercer premi.
2 aproximacions de 1500 pessetes,
corresponents als números anterior i
160 posterior del primer premi.
288
1 aproximacions ds 1.000 pe&srta».
409 corresponents als númercs nnterior i
551 posterior al defl segon premi.
719
2 aproximacions de 820 pewe-..
35» 1 jovitnov «uaumu sp; t-'iinuodsaijó?'
po·rterior al do tnrccr pr^ml.

m
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ment de l'opinió pública. Si és aquest molt necessari, perquè, en
L e s
I d e e s
realitat, ça que acaba ce fer és la venda de la primogenitura per
nn pflat de llenties.
i l e s
I m a t g e s
Potser ni d mateix senyor Gasset — a qui no sospitàvem tan
I bíblicament lligat a les llenties — s'ha donat compte que la seva •
ÜN CARNAVAL A TOLEDO
! erudidó d'una hora ha servit per a reviure l'episodi famós, ja'- que
OIARl MAriONAUSTA u A T ALA D'AVISOS I MOTICIC»
De 1913 o 1915 firem una llarga esal
temps
que
d
Consell
rebia
d
fumejant
plat
de
llenties
—
potser
Dilluns, 12 de febrer de 19S3
en p u r é , és a dir ni tan SÍOIS en la valenta sinceritat de la seva rodo- tada al centre d'Espanya.
nesa antipàtica — remetia, qui sap ai! per quant i per què, la primo- Habitàvem Madrid, però, en realitat, vivíem pels encontorfís o ciuiaia
genitura, és a dir la prioritat dd poder d vil.
De Madrid estant
veïnes.
Ara ja està fet. E l pflat de llenties és a l'ordre dd dia. Cal
Millor que viure-hi, podríem dir 9114
que ni d Govern ni nosaltres oblidem que l'episodi bíblic té un hi somniàvem.
altre capítol : la utilitzadó per a l'engany de la pdl de la víctima
Els nostres dies i Us nostres nitt
sacrificada.
del Pardo, cCAranjuez, de Segòvia,
d'Àvila, de VEscorial i de Toledo han
RAFEL MARQUINA
deixat dins la nostra ànima tota me10-2-23.
OM pot arribar a conclusions definitives pels més insosna dg suggestions i recordances.
pitats camins ; de faisó que, en analitzar els somnis, arriUna de Us nostres visites a Toledo
nfflHiHMuiiuimmiíunimimuMiiHimmmumiimiuunniímmM
bà Em Frend a des claredats més suggeridores, arrencant de les
coincidí, precisament, amb Ufi diades
més colpidores confusions.
de Carnestoltes, ."io cercàvem, en veritat, aquest contrast excessiu, antitèAixí, en el moment que som, el pesombre de la política estic, hiper.ramàníic, entre la severa
panyola i el contrast aparent qjie presenta el seu contingut latent
antigor nPbU i la grotesca circwnsamb el seu contingut palès (per a dir-bo a da manera d'En Frend)
tanclal contingència, fío cercàvem el
ha donat i està donant cada jorn escaient avinentesa per a exercitar
contrast, però val a dir que, tot se1
2
d
e
f
e
b
r
e
r
d
e
1
9
2
3
la psico-anàüsi amb els més sorprenents i curiosos resultats.
guit, VespectaeU ens interessà. í, àdAra mateix s'ba registrat la intitamissió d'un nou element, la
Ha passat u n més d'ençà de Tocupació d Besen huc ens appsslonà extraordinàriarelació del qual amb tots els altres, tant tempta les activitats del EL PfílMEE BA- per les tropes íranceses i belgues. I cal con- ment.
periodista com Jes del psicòleg.
LANÇ MENSUAL
Í Q ^ T q^e els resultats iposiliius de l a intervenDurant aquest Carnaval toUdà em
Entorn del darrer Consell de Ministres l'expectació era, com ció armada al Riihr no cón gens encoratjadors.
apar que esgotàrem tots els pensala multitud albirada del poeta, «municipal y espesa». Arreu hi haEconòmicannent i política, l'ocupació ha estat, fins ara, un mal ments, tots els sentiments i tota la
via nn gran interès desvetllat per les circumstàncies anormals, negoci.
imtiUjeria de tots eU Camàoals del
Cal esmentar, per a tenir una idea de les conseqüències econò- món, presens, pretèrits i futurs.
pels fets que s'eren produïts i que donaven als acords que pogués
miques de l'operació, el fet que, durant el mes de desembre, abans
adoptar el Consell un interès extraordinari.
L'oval més Undralment perfecte, la
Hom deia que en aquella reunió el Govern fixaria definitiva- de iTocopaoió del Ruhr per les trepes fraoco-beigues, F m n ç a va rebre boca més graciosament entreoberta,
dels territoris ara envaïts 1.515.373 lones de c a t i ó , en lloc de k s
ment la seva conducta política en relació a •l'afer del Marroc i a 1.600.000 tones que havia de rabre segons els convenis. Abans de els ulls més irasbalsadorament lluents
les agrtadttos interiors que aquests darrers jorns s'han palesat l'ocujpacio, F r a n ç a rebia unes 40.000 tones diàries de carbó del Ruhr. quf recordem haver vist mai — oh 1
car Josep Maria de Sagarra! — ens
inequívocament.
D'ençà de l'ocupació, per les vagues, la mmva do producció i la des- foren revelats per una màscara 'que
Era, doncs, el darrer Consell quelcom de definitiu i ensems organitzaició sislemàtloa dols transports, F r a n ç a i Bèlgica han deixat es llevà, de sobU, la careta en una
d'iniciador, ple d'un gran interès i, possiblement, d'una transcen- de rebre un m ü i ó de tones de carbó. Ea a dir, el primer resultat cantonada de pedra vora un portal
dent eficàcia. Mentre es celebrava, l'expectació era, doncs, ex- econòmic de l'operació mdli nr ha e.^al reduir a una teicera part la arcaic.
traordinària, nombrosos els comentaris i palpitadora la impa- quantitat de carbó que F r a n ç a i Ti·.j^.K··a rebien dc'is terriloria enEl mati del segon dia daquestes
vaïts nibaiag - k l'ociiipació. Per acojjaçgulr aqueate eiccles contraciència.
festes
lupercats tat el paisatge que
produents i paiaJoxaU bat) eçtat a
. doe cents cinquanta m i l
En certa faisó, podia ben creure's que, de les resultes d'aquell homes. E l reaiuliat, evideritment, no pest esser m é s pobra i à d h u c i envolta Toledo de gebre era una cota
seràfica. Hom recordava certes vesfíConsell, percutint tot seguit en <la sensible anormalitat present, po- m é s irònic.
durm de Fra Angèlic.
dia canviar tota la política. (No mancà, al saíaretx del Congrés,
No te gaires dies els periòdics francaflos d^nnven amb v.nn ' n i í
Cap al tard dol mateix dia ens atuqui assegurà que podia torcerse el curso de la Historia.) Per urna perceptible la notícia que havten arribat a Ai- ! . i Ch;>pelle tres trene
ràrem
llarga estona a contemplar.
vegada, era justificat a bastament l'interès polític, ja que la ur- contenint 750 tones de carbó coda un. Afegien que alires tréns amb
1
des
del
pon! que s'alça per damunt
gència de les revolucions sembla ésser inajornable.
crac m i l tones m é s de carbó marxaven envers Aix-la-Chaipelle. Com- ' l'antic raval de Us Tenerias, la daLes hores que durà cl Consell, els periodistes romanguereu im- p a r i el lector aquestes exigües xifres amb les 40.000 tones d i à r i e s de ' calluda d'un nombrós escamot de dispacients, astorats i en la ficció acomodatícia que, per a despistar, c a r b ó que rebia F r a n ç a del Ruhr abans de l'aventura intervencio- • fresses xlsclaires.
anomenem circols polítics, es debatien amb certa pruïja apassiona- nista 1 veurà que no pot causar estranyesa l'aiprecipició del copUn vell embriac, d'esguard anguda les possibles realitats futures. Àdhuc en certes esferes inno- re?poneal del Times a Paris qu/alificant de patí/l-ka aque&ta s i - ] nlós i de rostre lívid i contret, al-costuació.
minables s'esperava amb delit el resultat del Consell.
' tóf noj/re, gità una glopada infecta
M. Le Trocquer ha sintetitzat amb una frase IVítat c a ò t k dels de tols colors.
, •
I heu's aquí que, quan un cop finit aquest cèlebre Consell en
al Ruhr com a conseqüència de la reeist&mda akananya,
JOSEP MARU JUNOY
què d Govern havia de restablir per a sempre més la dignitat, la transports
dient que era l'organilzació de la desorganització. I els rf-ectes d'asupremacia del poder civil, retornant a son veritable lloc la jerar- quesla desorganització han estat t a n greus que algunes fàbriques de
quia del poder, ens pqguérem tots assabentar de ço que era acordat, Lorena han ihagut de plegar per manca de combusitibk. F r a n ç a i
ens fou fet avinent que d Consell de Ministres havia acordat... Bèlgica han envaït territoris de! Ruhr amb 250.000 home» aüegant,
l'estodi de l'exportació de les llenties L
entre altres coees, que Alemanya no els lliurava tot el carbó que deNaturalment, en Uegir-ho a la nota ofidfcfca, somriguérem com via. I el primer mes de l'ocupació acaba havent refcut F r a n ç a i Bèlendevinant que allò, malgrat d seu regustet bíblic, no era més gica, malgrat les enormes despeses de l'operació, un milió de tones EN MAYMES ALCALDE AOCIDBSTAI
Per haver d'aliunyar-se uns dies de
que un innocent arbitri per a amagar la veritat... Però, no! Les de caiibó menys que ai>ane de la intervenció m i l i t a r . Econòmicament, Barcelona
l'akalde senyor marquès
doncs,
el
fracàs
de
l'operació
ée
notori.
notes i ks dades reeixides d'una ampliació minuciosa, donaren per
d'Alella, anit passada es posses&ionà
També n ' é s evident el fracàs polític. El govern de M . Poincaré accidentalment de l'Alcaldia el priresultat l'evidència que allò era exacte i que d senyor Gascreia
que els alemanya no podrien resistir les conseqüències eco- mer ünent u'alcalde don Enric May.
set havia estat parlant de les llenties més d'una hora, i que de tots
nòmiques de l'ocupació del Ruhr gaires dies. Els fets demostren, nés.
gls altres afers gairebé d Govern no se n'havia ocupat. L a por
BENEFICÈNCIA
malgrat els optlmdsmea oficiak, que la resistència esdevé cada dia
havia segellat els llavis, en la funesta i ridícula esperança que tot m é s forta j m é s eficaç. Alemanya; resisteix. 'Per primera vegada
La Junta benèfica de Sant Andreu
I La Sagrera, durant el passat mes
sia arranjat donant temps al temps.
d e s p r é s de la Revolució, tots els partits alemanys resten units, amb de gener ha repartit entre famílies
A les clarors de la psico-anàlisi i segons ds mètodes deduc- l'única excepció de 1 extrema esquerra comunista. L a situació po- menesteroses 577 vals de pa, 213 de
tius d'Eo Frend, aquesta interpolació de l'dement llenties en mag lítica interior d'Akananya és, doncs, -la mateixa que a l'agost de 1914. carn. 417 d'arròs, i 424 de mongetes,
importen un total de 899'50 pesde les trifulgues militars i polítiques d'aquests jorns, lluny d'ésser I si, eoonamdcament, l'expeditció ha esdevingut un fracàs, i podítica- que
setes.
ment
no
ba
aconseguit
els
resultats
que
el
govern
de
Paris
esperava,
una pertorbació per al coneixement és d'una claredat tan neta i deLA FESTA DE SANTA EULÀLIA
és natural que a França comencin de sentir-se v e t » que demanen
finidora que àdhuc esgarrifa.
A la eradiconal festa religiosa que
w i examen serè de l a realitat i una revisió dels procediments.
Intentem-ne l'examen.
en honor de Santa Eulàlia s'ha celeM . Aadré Torittóeu censura en VEcho Nacional que M . Poincaré
aquest mati a la Catedral BasíEn primer lloc no és cap descobriment ni semblarà una afir- s'hagi negat per ducs vegades e comparèixer davant la Comissió brat
lica hi ha assistit l'Ajuntament ea
HMJCÍÓ audadosa dir que, en resum, ço que es debatia era la su- d'Afers Estrangers de la Cambra a explicar l a situació. M . Eugene Corporació representat pels regidors
premacia del poder dvil. Aquesta idea de suprentacia que entrena Lautier. en L'Homme Libre. es quenxa de la manca de pla i orienta- senyor Blajor, Junyent i Viza 1 ei
de la Secció d Eixampla seies de prioritat i domini, té, doncs, una certa espiritual1 equiva- c i ó del govern francès al Ruhr. L'Ere Nouvelle d i u que cal confes- sotscap
nyor Manresa, en representació del
lència amb la de priniogenitura, lligada per a sempre més amb la sor que Akananya no sembla pas disposada a cedir i que l'afer de secretari do l'Ajuntament. HI ha
concorregut també fla Banda Municide lea llenties. Ara bé, ja dintre d'aquesta sabor bíblica, la idea les reparacions no ha avançat gens envers una solució pràctica.
pal.
de les llenties en si mateixa comportava la de servir-se'n com a
Mentrestant), l a reoonstitucló econòmica d'Akananya i la rehaPETICIÓ
mitjà coercitiu i falaguer a un temps per a obtenir d propòsit aca- bilitació del mano, que tots els tècnics consideraven com a requiEi vocal de la Comissió d'Eixampla
ronat. Tingui's en compte que d propòsit dd Consell semblà sits prevïs per a resoldre l'aier de k s reparacions, semblen m é s llu- senyor
Gassó i Volad, ha formulat
ésser, en realitat (ds ministres fugiren de tractar de la qüestió pal- nyanes que mai. L a producció Hlènia de bitUeta de Banc a AJe- una moció demanant que la Comispitant, com fugen ds galls de Q'aigua freda), donar temps al temps, manya ha augmentat de 37.000 milions do marcs paper a 45 000 i sió «oUicita a !a municipal d'Hiaviat a r r i b a r à als 75.000 i als 125.000 amb els nous bitllets de 50.000 senda la suspensió del cobrament de
passar l'estona, ni comprometre's.
l'arbitri sobre conservació de clavemarcs. E l Banc d'Alemanya utilitza ara 33 premses per a impri- gueres
de les finques enclavades en la
Vegi's, doncs, com la idea de supremacia — equiparada a la de m i r els bitliets, el paper per als quals faciliten dotze fàbriques.
zona dlEisjaropla, aUegant qua el d i t
priniogenitura — portava a l'aparidó de les llenties, i com aquestes
Aquestes xiiftres 1 les que abans hem «amenitat són molt m é s elo- arbitri és iUagaL
La Comissió d'Eixampla, 'tenint ea
(d senyor Gassct en parlà més d'una hora) redxien a comjflir d q ü e n t s que tots els possibles comentaris n o s t r »
compte que «ü dit arbitri està conpaper que els pertocava.
signat «n els pressupostos municiJOAQUIM P E L L I C E N A I CAMACHO
pals des de 1920, resolgué traslladar
Mitjançant aquest plat de llenties gentilment ofert, el Consell
le moció a la Comissió d'Hisenda
de Ministres apaivagava ï'exdtadó de determinats estaments soper ésser assumpte de la seva iad als, ensems que guanyava temps per a prometre's un aparvagacumbèncla
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La

princesa i el c a v a l l e r

N

INGÚ no sap on anirem a parar. Hom deia qne les damfeS
otomaajes començaven d'emanci par-se. Ara s'emancipen
fins les princeses. Una princesa reial anglesa s'ha casat ami) un
Entustasta
tmporttanl·s,
esariví vescomte, de vella noblesa ; una d'itaiiana es casarà amb un com.'·
Vadmirable .Histària de l'Empordà*.
C a t M fervorós, amb En Corolru pu- te, de noblesa nova, mestre i campió de l'esport hípic.
blicà 'Los fueros de Ca(aluAa>, reveLa princesa Iolanda és un bé de Déu de noia, alta, bruna,
lació del dret públic de nostra terra molt italiana, pkna de la bonhomia i el Sentimentalisme qut- caen el temps en què gaudia de les
seves lUbertats; Mslarià. tamt\é la racteritzen la casa de Savoia. S'ha enamorat com l'heroïna d'una
institució del veli Sometent, 1 en la novella d'Octave Feuillet. De primer, la família .s'oposava a aquemonografia ' E l periodisme a CaUtlu- lles amors. Però la vella àvia Milena, que fou reina montenenj/a» revelà l'actuació de la premsa 1
grina, protegí el doHç somni de la néta. Quan un hom té fills
en importants períodes.
Sentí l esbategament de la política \ creu que l'aventatge per a ells és un bon casament. Quan/ na
abans de la concreció del regionaiis- ] hom té néts creu que .l'aventatge és un casament bell. Els avis
me. En el cèlebre missatge de greu- 1
ges de Catalunya enviat l'any 1A8S al , i les àvies tornen a creure en l'amor. Per això pintem els genis
rei Alfons X I I hi posà la seva ploma. \ benèfics amb cabells blancs. Naturalment, Iolanda la primera ^osa
i . juntament amb insignes patricis, \ que féu, un .cop guanyada la partida, va ésser telegrafiar a Anel presenta a ta Corona.
Home d'estudis, volgué treballar en • tibes, aquell poble immortalitzat perquè una dama que n'era sé
el pont que unia el passat amb el i li acudí de regallair una panera de figues a Mistral : perquè a AnSicque risu rorat ora
present, i després de meritòria tasca ' tibes, sota el doll de sol de la Provença, viu Milena. I així hai .
en la revista «La Renaixensa* i <£1
cord-a muL·et flcntium.
Renaixement', fundà, amb En Fran- respost Milena, segons retreuen els diaris italians, amb una incesc Romaní i Puigdengoías ' L a Es- finita satisfacció de tota la gent que estima, que canta romances,
Que en pia català vol dir: tArrosa sa cara dc somrís i amoi- paüa Regionals, síntesi IdealUta del que llegeix novelles, que va al cinematògraf o cria animals domèaque després ha constituit programa
xa el con dels qui ploren.»
de brannues del catalanisme. Enidit tics : «Hauries pogut ésser reina i has preferit viure d'amor.
Els seus ossos, soterrats en la homitat i en la fosca de la i escorcollador d'arxiïts, amb VEUes ! Sense amar, Ja vida és mentida.»
cripta basilical, toquen el punt viu de \a ciutat, i són com d lle- de Molins donà a eonèti·.er «La retis- 1
històrica lalina·, més apreciada !
Hi ha, tanmateix, una certa justícia en l'emancipació de les
vat ad fons de la pastera, com el broll viu de la font en la fon- ata l'estranger
que en terres espanyoprinceses.
Els sistemes constitucionals són d'últim grau d'espidària de la mina, com la sement del foc en les venes de la pedra. les.
En el seu actiu treball, a més de ritualització d'aquell peder reial que havia arribat a manar a 1»
Allà batega el cor de la nostra història. I a son entorn, la nosa l Consistori dels Jocs Flo- gent què cosa havien de creure (cujus regió ejus religió), i conl
tra santa Acròpolis i la nostra Ciutat de vori, amada i besada pels pertànyer
rals, del qual fou mantenedor, cal s'havien de vestir, i com i quan s'havien de casar. Però encara
segles.
consignar els càrrecs de ptesldent de
VAteneu Barceloní, de l'Acadèmia de els restava als reis una prerrogativa absurda, la d'ésser reis d
Bis sepulcres són les arrels de l'altar. Dels ossos àrids d'Eu- Jurisprudència
i Legkclació, dc la Junlàlia soterrats dins el misteri humit, en brostà la grau floració de ta de Belles Arts. de l'AcadèmUi de casa llur. Ara el rei ja està absolutament espiritualkzat. Queda
la pedra a la glòria daurada de la llum. Un picapedrer mallor- Bones Lletres i de la Comissió de .Mo- ben entès que tot rei que vulgui exercir una acció personal és una
negació del concepte de la reialesa, tal com ara l'hem arribat a
històrics.
quí. Mestre Jaume Fabre, construí amtirosament per l'adolescent numents
Com advocat gaudi dr gran fama: depurar. Abans eren els súbdits els que havien de callar i crett*
purpuxada aquell dormitori exquisit; i un inmginaire pisà llavo- les leves obres tracten des del dret
xà en marbre una predosíssima urna i hi hgurà en relleu la his- català i eospimf munlclúitls flns als re. Avui, en els països perfectament civilitzats els que callen i
creuen són els reis. I és una cosa tan prenyada de perills el que
4c ?>•.< patents d invenció.
tòria del seu. martiri. Tan dòcil fou al cisell del mestre 1 ma- esfúdis
FOU n -iidor do l'AjuiUanienl de. Bar- un rei parli (vegi's el motiu de la desfeta d'Alemanya) com que
gí naire la duresa del marbre, i tanta era l'amor que escalfava la celonii í IÏUIII un lu n'i-ira ciutat el
un poble calli (vegi's quina és la base dels Soviets a Rússia).
seva roda mà que té aquella urna toves blanors de llana i càn- 0 üT-oetuftre <íc 191S.
dida flonjor de llit i vapor de randes volemdisses. I dins una
I aquest cas de l'emancipació de la simpàtica princesa Iolanda»
12 f e b r e r d e 1 8 2 6
ombra saturada de perfums, espessa i feixuga, quasi jialpablle
és completament típic. La seva emancipació s'ha revelat no pas
com un vellut, dorm la violenta verge sarriauenca el seu sou de
en el trànsit de princesa a emperadriu, sinó de princesa a com"
COMENCEN A CÓRRER EN LA FONT
eegles, el seu son encara vigilant...
DEL PADRÓ LES AIGÜES DE tessa. Un argument que s'ha gastat, per espai de segles, cou*
MONTCADA
tra tota mena de gent a la qual es refusava un dret, era aquest!;!
Es fama que passà per la Ciutat de Barcelona Francesc d'As—
L'autoritat que ara us comanda us farà més feliços, més dauEra la festa de Santa Eulàlia, paeís. Rei de k joventut, enamoradís de tot k) gai i de tot lo tendre,
tron/i
dc
la
ciutat,
la
imatge
de
la
rats
que no sabríeu fer-vos-en vosaltres mateixos. — Però ai, l'adde tot do matiner i frescorós, fos flor o fos ocell, fos alba o cant qual corona Iti pirómlde. de Vantiga
ministració
de la felicitat dels altres és una cosa que, o es pren
de gall, o fos idioma jove. I Francesc d'Assís s'enamorà de la font, i que recorda la cançó popular
només com a pretext, i aleshores és una ganga, o es pren se*
gràcia pueril de la tendra fadrina martiritzada. Eu el sermó que
'La creu del Padró
riosament, i aleshores és la més execrable de les tiranies. Ua
si parlar podia...»
posa eu boca d'ell Eximeniç, en sa visita a Barcelona, hi ha aquestes belles parautes: «Amics meus, hajats especial devoció en
Fiu les obres per a la pvrtada d'ai- hom vol la seva llibertat per a estar pitjor, si cal. Ui» engraaquesta gloriosa verge que Déu vos ha ací dada,roadonaSanta gua de Vmtcada el marquès de Cam- na de felicitat, guanyada per nosaltres mateixos, és de més preu
Sagrado, capità generat des de l'Si i ens enamora més que una llarga llisti de beatituds oficials atorEulàlia, car dic-vos que Déu per sos mèrits té en guarda aquesta po
a 1S27. com recorden molles fonts amb gades per decret. Tots nosaltres som com aquella cosineta meva
ciutat...»
inscripcions.
,
L'obelisc del Padró, qtte porta una que tenia dotze nines, i la que estimava més era la nita dotzena,
Si la Llibertat, l'any 1714, caigué embolcallada amb el penó dedicatòria
al general, i que sens que consistia en un vell mocador en el qual .ella havia fot un nu*
de Santa Eulàlia, amb el penó de Santa Eulàlia ha da ressuscitar dubte donà noin a la ipla-ça, un dia que representava la testa. Es ben cert que l'emancipació com-'
mercat i després parada de carruatla Llibertat. .
ges que anaven als pobles del Llo- porta no solament un risc, sinó una pèrdua segura de comoditats
LLORENÇ RIBER
bregat, fou reformat, reconstruït i i aventatges : però el que hom sacrifica són coses dels sentits, desM l col·locat, pel mestre d'obres mu- plaçables, per un afany vital de l'esperit, que és, per la seva namMiiwimiíiiinmmiíiiiiiiimniinmimiïniïnniïn
nicipals Josep Mas, autor de la n&ta
turalesa, indelega'ble. Qui no sentirà la pruïja d'una assumpfaçana de la Casa Consistorial.
A port (faixíi. el Jurat ha de recoLa tradició barcelonina diu que allí ció de responsabilitait, d'una' irradiació pròpia, podrà romandre en
EI servei dels tramvies nèixer que els seus autors han fet un sofrí martiri Santa Eulàlia, però la una certa benaurança vegetativa, però un simple egoisme detfen-»
treball d acoblament de dades que su- tradició assenyala també diversos
un lloable esforç; havent-se d'es- llocs de la ciutat dc fora ciutat. El que siu i elemental és tan pròxim a la imbeciUitat que el nostre poble
El diumenge darrer es va repetir posa
el treball que porta per títol sembla haver estat allí és un <pel'esc&ndol ciutadà de veure als tram- mentar
ja sap el que es fa quan diu de gent així : — I que en són, de
«Senyalem els cims més alts d'una dró',
vets plens de passatg-ers als estreps, carena»,
una creu alta sobre un pedes- feliços! — la qual frase no és pas equivalent a exclamació admiper
revelar
encara
una
tasp.·dem tornar a ocórrer lea desgrà- ca més esforçada.
tal erigit a la plaça.
clep que Ja ban eedavln^ut altres
La font que ens ocupa fou cons- rativa o envejosa.
EL

febrer floreix l'ametller, i arriba, abellida de somrís,
la verge Santa Eulàlia, qui sobre el vestit de lli blanc,
meté la rosa vermella del martiri. Si Ernest Hello hagués posat
en la bella galeria de benaventurats, que escriví sota el títol Feíomies de Sants, el rostre gairebé pueril de la punceila barcelonina, seguramient que l'hauria decorat amb aquell mateix somrís
que li fa desdloure el llavi, com- en aquell vers catuMià — semihiante
labello — i que amb la seva llum, pura i humida, asserena el
cel de febrer, que 00 és encara el bon temps, però ja en té lalegria.
Un aspre bisbe visigòtic, el bisbe Quirze, de Barcelona, se'n
corprengué d'aquest somrís de la nostra verge irniúbil. I en el
seu famós himne, que és ensems un noble elogi a Barcelona sempre augusta,floridacorona de civilitat, el consignà amb una imatge graciasa, que entre aquells versos ferrenys, és com una gota
de rou sobre fulles verdes :

NEIX A BAGUR
L'HISTORIADOR
JOSEP PELLA I FORGAS

En conseqüència, per absoluta una- truída en 16TS. i traslladada allí des
nimitat els reunits acorden proposar d'altre punt, segons aciísen Us inscripal Consell Directiu de la Protectora cions.
que sigui declarat desert el concurs.
La substitució de les aigües de CollBarcelona, gener de 1923.
F. Valls 1 Taberner, Manuel de Mon- cerva, que e r m poques i venien en
toliu, doctor Girona l Llagostera, Fer- rasa oberta, per les de Montcada,
fou ibra d'una Junta presidida pel
ran de Segarra i Pau Romeva.
capità general, i de la qual eren components delegats de l'Ajuntament i de
les Juntes de Sanitat l del Reial Patrimirti. ptt^x l'eprupresa comptà sempre amb el favor del RH.
Per aquell temps en què l'autoritat
L'Institut Català per a cecs, organisme de la Caixa de Pensions per a estava concentrada en un cap militar,
la Vellesa i d'Estalvis, situat al car- les bones iniciatives d'un podien ésser
rer d'Onigosa. número 4, fa públic molt favorables, com els capricis d'alque el termini de matricula, per a tre perjudicials. Alxl fou amb En Camles diverses assignatures que inte- po Sagrado, reformador de la ciutat,
Segon Concurs Aleu
gren el pla especial d'ensenyança, mentre el seu successor, el comte
ha estat ampliat fins el dia 15 del d'Espanya, amb les seves tiranies, meConcurs obert per a premiar una sè- vinent mes de març.
resqué el blasme de tots.
rie de cinquanta biografies de caL'esmentat pla d'ensenyament és el
lESPl/GOliAURE
talana assenyalats
següent: Lectura en caràcters en reReunit el Jurat nomenat per a qua- lleu BraUle i Ballu; escriptura amb
IIflcar aquest concurs, havent exa- els mateixos caràcters, amb llapis esminat els dos treballs presentats, pecial i a màquina. Catecisme. Reli- ment del tacte; idioma francès
L'ensenyament musical es desenrot
acorda declarar que no procedia gió 1 Hitória Sagrada, Gramàtica cal'adjudicació del premi, posat que talana i castellana: aritmètica, geo- lla sota el segment pla: Solfeig; teoria
ambdós tenen defectes de qualitat. metria i nocions generals de ciències mitíicaJ; classe especial de lectura i
00 resultant adequats, ni per l'es- físiques i naturals; geografia, nocions escriptura musical, amb dictat de vitil ni per í'extensló ni pel crl- generals d Història t rudiments de va veu i al piano: harmonia 1 comteri amb^que són triats els personal-1 Dret; lliçons de coses o coueixemenls posició; classes de plano violí 1 vloges biogwflats, a la intenció exposa- < útils; riasse d'orientació i mitjans j lonceUa i classes especials de convocal i instrumental.
da en la convocatòria.
! més aproplales per al desenrotlla- i Junts
"

vegades.
Cal que les autoritats corresponents
posin fl a aquest escàndol perillosisstm, impropi de la civilitat de la nostra urbs.
Es vergonyós constatar que a Madrid ban sabut regular el servei de
tramvies en forma que eviti aquests
excessos i a Barcelona encara no
n'hem pogut reeixir.
Convé, doncs, que les autoritats
competents prenguin les Iniciatives
que calgui per a evitar aquests espectacles 1 estalviar a BarceSona l'evcntnalltat d'una catàstrofe.
r
1
~«_< _0
"

C u l t u r a

Les nostres enhorabones a la princesa Iolanda i li desitgem,
cn les seves noces primaverals, que facin niu en el seu futur estatge les orenetes de bon averany, les orenetes que alegren sobre*,
tot les llars anònimes, i la fressa de I t s quals és bona per a dissimular l'ardiment deils besos nuvials.
BELLAFILA
•niMDUMmininiimimiiinnimnifflmiiininimoiniraiiiniiuiiiiuuiuiuiiiniiiiiiHiitn
Per a l'ensenyament professional
VAGA
d'arts i oficis l'inslitut Català per a
cecs té en funcionament tallers on i S'han declarat cn vaga els obrera
es donen lliçons i s'executen tre- , de J'anpresa constructora Miró i Tr%
balls dc cistelleria, esparteria, confec- pat, per no haver-los concedit V é a f
ció i reparació de cadires de boga 1 ment de sou que d«manièh.
de reixeta 1 d'altres vàries indústries,
Els vaguistes són de 3 a 400. 1
admetent-s'hi mitjançant el corres- | vaga afecta, entre altres obres, les
ponent jornal.
les linlcs de tramvies i les del caï
nou de l'Espanyol.

i

Qüestions

socials

MÍTING A BADALONA

Ahir. a Badalona, es va celttra»
un miting organilzat pel Sindvaft
PROTESTA
ünlc.
A la sortida va haver-ihí raons er*
Cna comissió de patrons flequers ha
estat al Covem Civil a protestar de tre els de ITTnto i els del Lliure |
les coaccions de què. segons diuen, es van repartir unes quantes bastosón objecte els seus obrers, que per- . nades.
tanyen a un Sindicat, per part dels ] IL& yuàrdía clvíl, amb dues- o tràs
de l'altre Sindicat, ai qual volen que ampaitades sabre en mà, va psear
i pau entre els oombatenta.
liunre&sin

l'àg.

S. — D i l l u n s , 12 d e f e b r e r d c 1923
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dats, perquè els transeünts es demosEES OBRERS OM MAR
traren entantes del msbauge.
L'Assoctaclò
d« Sindicats d'obrers
(Els oonfeui es «ravan amb comptagotes; Ics serpent Ines, a penes se'n de mar ha d'.riglt a tots els treballadors de la cos la un manifest exoltantlos a acabar amb l'apatia que «Ls
Un estranger lessionat veien.
Es clar que hi haguó alguna nota stpara, unint c l i esfcirços de tots i
Un caTraíblncr acoaqpanyÀ «1 dis- agradable, alguna nota dc bon gust arribar flns a les grades del tron per
f e n s a r t de Sant Andmi. «n fífl»Jec- que mereix ésser consignada en a soUicitar l'atenció que mereixen
dc JS anys, roman*», ferrer d ea- aquesta ressenya de Carnaval, l l'abastiment nacional i les aspiracions
Cl, 1 sense domtclh a Barcelona, el • aquestes nott» es «robeu en la relarscttant-Ioe a què trametin
qiml tenia contusions d-alguna tm-- ció dels premis concedits, fent cons- deAcaba
la geot de mar.
porWin 11 a l'eeifucna i 'ferides al cap, 1 tar que en eh adjudicats predomina deílí-gafs
a l'assemblea magna que
«iepudes, ï«gonb àigu*, a què l iiarien un criteri d'excessiva bcnevolença
atiat ei farà a Madrid 1 agirupar-se
Altrament, els premis haurien que- per a la def<*n}·i í e s ^ m a dels inteB<frcdit a cops dc p « l r a cinc carrelexs a Ja carretera de Montcada, prop dat en sa major part desert*.
ressos que sempre foren pretorlts pels
Heu'b aci la llista:
de la fÀbrtca d'Electricitat.
poders xúlbhcs.
Premis de carroccs:
Segons scmWa. ü'scoió dels carreters loa «deguda a creure que l'estran- à Primer. — «La cofradia de la piPARTITS DE FUTBOL
ger tracta\·a d'apoderar-se d'algun c*- rueta», carroça anunci del Circ AmeAhir jugaren al eamp del Rei'aü Marica.
jecto d'no dels carros.
drid, aquest equip i l'Atlètic, gualEIs carreters, que v n de Montcada.
Segon. — «Caaasal airci, imitació nyant el partit aquest equip per dos
Santa Perpetua i Ripollet, sdn a dic- de la carroça de Joan V de Portugal. gols a un.
posició del Jutjat.
Estava bé. Presidia la seva cons—A Patris et celebrà ahir «l partit
trucció ei bon gusL
Intornaclooal entre les scttccclons
Caiguda
Tercer. — «El ocaao de los Idolos», francesa i gnipuacoana.
EJs francesos guanvaren el partit
Aquesta u n i a <ha estat curat «I al·lusió al malament quo bó fan aldispéiiEarl de Sant Gçrvasl, fi pale- gims forejadors quan arriba l'hora per dos gtfls a on.
Un dels Jugadors capanycús resultà
ta •Anton: Corretgcr (Elías, de 28 anys. de matar.
01 qual, treballant en la coostrucció
Els premis de cotxes foren adju- lesionat.
—A València ban jugat un partit
d'una paret a la Riera del Frare
dlcate pel seguem ordre:
Blanc, havia caigut duna alçada de
•Capricho». bonica fantasia, en la da futbol ois equips V. T. E., de Budos mel res 1 s,havia íet contusions qual es destacaven dos grans cignes dapest 1 cl Volència F. C. quedant
al cap i altres parts del ce* 1 com- blancs i un gerro d4 Talavera. Aquet empatats a uo got
—A Sevilla han lluitat el Sevilla
moció cerebral.
cotxe ése! millor que s'ha presentat , F. C i el Gimnàstie de Madrid, que(Després de curat íou aoompanyal al Carneftoltes.
1 dant vencedor el SevlUa per i gols
a casa s-wa, carrer de Sant ï c o t ó s .
•Antafto y ogaflo», en el qual ana- a zero.
ven unes damiseitesf babUI<wles al'et^
DOCTOR «HONORIS CAUSA»
»ll del segle XVIII 1 uns homes caMadrid. 15. 5'15 tarda.
racteritzats de bojxeviste»
L'ambaixador de França ha fet re«Todos por el aire», Cotxe de Piermesa al savi dnctor don Ramon i Carot i Colombina, 1 <A todo Juego».
jal del títol acadèmic «Honoris cauMANIFESTACIONS DEL PRESIDENT
Els premis dc lo» dlsfrcsws a peu. sai
de In Universitat dc Burdeus
Madrid, 12. 2 tarda. es concediren:
L'acte. que ha resultat molt briPrimer. — Una parella de munfa- llant,
ES cap del Govern ha d i t avui que
s'ha celebrat a l'Ambaixada de
han'len despatxat sotament amb cl nyemes de l'Alberca (Salamanca), França, asslstlnt-hl molles pcrsonaliamb
típics
vestits
del
pals.
Rel «4 ministre d i s t a t i ell, no hai tals.
vwit-ho fet e] camie de Romanoncs
L'n xinès, vestit amb un magnífic
TEMPTATIVA D'AORESIO
par passar «I dia ai camp.
vestit de *eda, del qual assegurà el
Un pcriodisia Wa preguntat al pre- que el duia, que l'havia aCUjuírit.al [. Pamplona. — Dissabte a la nit, els
síden! sobre la dimissió del senyor Moht de Pietat, per 300 poewies; on flloments esquerrans, solívlantais pels
del magistral de Cdiz senyor
VHIamicva.
el p^nyort un ambaixador Mnès que sermons
Ndv-irro.
internaren agredlr-lo quan
—El
que passa—ha manifestat ^ l hi hagué, faa nys, a Madrid
i
sortia
de
l'esglcsla.
marquès d'AUnicemas—és que en
Un venedor xinès de peix. que vesEls catòlics el rodejaren, rebutjant
l'úKbna visifa que l i r a i g fer el se- tia també amb gran propietat.
1 l'agresló.
nyor Villanueva em digué: Ja veiu
Set premis més que hi havia per
ELS SINDICATS ÚNICS
com am trobo. Això va per llarg; aixi a cotxes, foren repartits entre se»
Is que estic a 3a disposició del Go- disfresses d© a peu, per no reunir c u • Saragossa. — En la reunió celebravern per a deixar cl càrrec i que de- cotxes prosentats mèrits suflclenls da per la Federació de Sindicat*
signeu a qui imgui exercir-lo.
únics, el president exposà ]a critica
per a Mieir premiats.
situació econòmica per que travessa.
Davant d'aquesftes manifestacions,
Entre les disfressesü d a peu, cridà p«r falta de cotització, tenint la caiel Govern ha dehbírat i hem decidit
nuc en el Consell de demà. dlmarís. l'atenció. f | w. naturalment, no fou xa un dèficit de 7.ÚÚ0 pesstes.
»>gin nomenat l'Alt Comiesml defi- premiat, un xicot ve?tit amb bitllets
Després d'ampla discussió, el Coaustríacs i alemanys, de m i l coronse mitè
nitiu.
de la Federació acord dimitir.
i
mil
marcs,
dient
el
propi
interessat
SOPAR (DIPLOMÀTIC
que el vestit l i bavia costat un xic
ENTERRAMCN
El minialrt d'Estat sopa aqoeeta més de eis ral?.
Aquest
mall
s'ba efectuat l'enterran i í a l'Hotel RitE aimb el represenment de l'agent de policia don Amali
tanl diplomàtic dels Països Baixos.
LA «OAOETA»
Rueda, vlcfigía del crim ocorregut
La «Gaceta» publica: EL PA
dissabte passat al carrer de Rtos RoaTHieeTtdai—iRalal wrdre atirovant
Per haver arribat a un acord l'al- los bases per a la conslHunó i íim- sas.
DENUNCIA
balde i els flequers de Madrid, s'ha nonament de Ise cambres de combuidés la intervenció municipal a les pensacld.
El fiscal ba denunciat el número
fleques.
1 D* Governació.—«eial ordre decla- publicat dissabte per -La Acclón», per
EL CARNAVAL A MADRID
rant que poden ésser admesos a la un article titulat «Los cargos se conMalgrat cl mal temps, estigueren circulació pril correu els valors de- cretan asi>. e» el qual es dirigeixen
Bhir tarda molt concorreguts cïs pas- clamis meluíts en «Is sobres denomi- atacs al Ministre d Estat
eeigs de Rccoletos i la ràstcllaua, on nats •sobres acoraçats».
L'ALTA COMISSARIA
es celebrava e'l Carnaval.
D'Instrucció púBUca-—'Reial ordre
Madrid, 13. 615 tarda.
Com els rtltims anys. fou el disposant que s'anuncll el tom d'oAquesta tarda ba celebraat una exü'ervguany un Carnaval"triat i aftu- poelció ilhure a la provisió de la ] '.•••
ça d eprofessor auxiliar del quart, terna conferència amb r l ministre <ta
rri>.
Guerra, senyor Alcalà Zamora, el
(Pobresa i mal gust han estat les grup vacant cn l'Escda Industrial dc la
de (Marina, senyor Sivela.
Villanueva l Geltni.
Sues notes dominanis.
Encara que ban tret Importància a
(Es veié ben clar que el Carnaval. I
NOTES DEL PALAU
t« suposa que ba versat
com Ics verbenes 1 altres festes po- ! Avui s'ha llevat per primera vega- l'entrevista,
la designacfS de l'Alt ComisDulars. van perdent cada any a Ma- da, completament restablerta de l'a- sobre
sari, que ü a de refer en el Consell
«rtd méa terreny.
lac prlpal que potta. la Reina Victò- de demà.
(Es celebren únlcdmenl per costum- ria, que per prescripció facultativa
Es possible que el marquès d'Alhu•0 perquè hl hagi un decidit desig ha estat tot el dia d'avui l a les secemas celebri up canvi d'impressions
de divertir-se 1 ceiebrair-lo.
ves habltaiMons.
tot* els ministres, per anunciarL'Ajmsament. amb e] desig que
—La Cort ha vestit avui de mitja ambque.
fent Ui del vot de confiança
aquesta fesfa no desaparegui per com- gala amb motiu de ceWrar la seva los
U atorgaren, ba decidit procedir
jflet. consi'sna to'ls ela anj's quahti- festa onomàstics la infanta donya que
a la designació d« l'Alt Comissari,
íats per a premiar les millors carros- Eulàfiia.
després d'haver obtingut l'aqulescèn•es, els millors coixes l les millors
—El
Rei ha rebut els ex-captius c-la del enyor Villanueva, qui pel seu
distresses que ^lasseglD.
d'AytHr. íinent don Juli Nieto Zu- delicat estat de salut ba presentat la
t l s madrilenys no es senten, no brllana i l'alferes de oampletnent Joan dím&sió.
obshuii. estimulats.
Moroto i Pénez dífl Pul gar.
Carroccs 1 cotxes, els pocs que es
—En la nombrosa «itdièncla militar
OOMBINAOIO DE GOVERNADORS
aji-cscnten. s-'-n en gftnerel (pobres i rebu-ia avui pe] Rel hi figuraven els
Molt aviat es signarà una peUta
a*" miïi gust.
general* Ruii Trillo i Oroíco. els co- combinació de governadors, que tlnl e? di··feíses a peu rón en sa ran- ] ronels Burpiete I Espí de MàollM «trà per base cl Govern elvy <jc Rlfurin gn>!esqtK6 amb la cata bniia j de TeCedo i algims tinents coronels. cala, puút cl senyor Ledesma, que
urr» fsoombrn a la ma
L'ambaixador d ' E s p i n a a Bíus- el regenta, ha significat al seu cap,
Knfe et piïWic qtje no es disfressa sallrs. marquès de Villalobar, ba con- el comte de Rombanones, el des'.tg
1 qoe va n Recoielos i a la CasrcUatra feren-·i·at exteensament amb el Rei. que sigui rellevat per a poder, amb
luii^ainent amb Tobifí-te d'expansio- duiíaat-li compte de les enCre,\rlBte» complerta llibertaf. organitzar Ics
nar-st- un xic a l'aire lliure ha de- que ha relabiat antb el Rei Albert foroes lliberals de Toledo, on ha obsr ii„';it lamW extraordlniriamem l'en- i el Govern belga referents «S viatge tantat la preaidòncia de la Diputació
liisiarate per in festa carnavalesca. que Is sobirans spanyols projecten provincial.
Altres anys. es feia, l tiixò era r-^ilzar a aquella nació.
EN LÓPEZ FERRER
lui dels inottuS a ravor del Caiiiavsl.
iRl marquès da VHIelobar eapeira
le^pesa loria de confetti l eer- que d viatge constitueixi un triomf,
MHt, diumenge, fo uobseqntai el
ï ei.t.ne.-. flors i ai^ua de coltaiis.
polx «I poble belga vol tributar una senyor López Ferrer, amb un àpat a
Ris pobre» vnedors que aquest any manttestaotd d esimpatla al Rei d"Es- l'Hotel Wla, erganitaat pels seus coma'iian dedicul p oxipendre aquests af- : pa-nva per la flabir humanitària que panys de la o a m r a consurar, per a
1
s'han
. luflmeat
| MtSMlà duiant. la «ruena.
oeleorar l'evil que l'acornitauyà au ,

B A R C E L O N A

P E N Í N S U L A

I

!rs sews gesUcaí per al r m a t d^'s
proBonCfS.

El senyor iEobcvar-ricta obsoquià '
també amb un esmorzar intlm el senyor López Ferrer.
1
EL

CARNESTOLTES

(Malgrat cl temps esplèndid. «1 dar- ,
nestoltes do carrer està en plena dc- '
cadència
Als passeigs dc la Castellana i de
iRcooletos ba disnmluit notòriament
el nombre dc disfresses en el dia
d'avui.

E S T R A N G E R

íonalilat política de gran relleu.
Sembla que al d u personatge sé l i
va fer la promesa de IHurar-li CSO.flXi
lliures esterlines per a convèncer al
Govern britànic que havia d'apoiar
les pretensions alemanyes cn la questló do l'Alta SUèsia.
També sembla que estan complicades en aquestes maquinacions altres
personalitats caracteritzades d'AncIaterra. algunes de les quals han Intentat ImiUlment ofegar lassumpte i
arranjar-lo amistosament—Havas.

El conflicte dc Memel

K o v n o . 11 — El nou Govern pro
vlsional que s'ha constituït a Memcl
Un afer greu a Anglaterra està presidit pel senyor Gaffus i en
Londres. 12.2 — La premsa d'aque?- cfl figuren solameent personalitats
ta capital publica, baix tota classe de que no ban tingut la més petita parreserves, la noticia que els tribunals ticipació en ets últims incidents.
re. justícia instrueixen un procés en
Aquest Govern ba ultimat una conel qual apareix complicada, segons venció amb el cap dels insurgents, els
el «Reynolds News Paper>. una per- quals han tornat ja a Llluània. — Havas.
mmmmMimiimiiíiiiimiiiniiiiiimiiiiiimiuiiiHiniimmiíiiiN^
ha estat per cause* bon eetranyea a
l'empresa: DO obstant, l a veurem üa
temporada pròxima de primavera.
Una cosa curiosa d'esmentar a favor del senyor Mestres, demostració
EL BALL DEL RITZ
deia seva tonoalitat artística; ol on
Ela organitzadors dels campionats sol dia s'ha canviat nl mod*. ficat el
del món de Tonnls en pistes cober- çartell, tant en es que es refereix als
tes, celebrats «11 aquesta dunat. ob- artistes com a altres elemenis.
sequiaren amb tm (ball de gala els
La temporada ha resubat brillanjugador» leslrfangcirs que han pres tissima i ei nostre pUbUc ha respost
part «n el oaanplonat. festa que es als esforços de l'emr·eeaveié honoraria per da presència de
El Liceu torna a ésser el que era
l'infant don Ferran do Baivlcra,
anys enrera
I flns als «onoert» rfe l'eminent
Malgrat el poc temps de què disposaren el* organitzadors, el ball resul- Sauer, anunciats per a la Quaresma.
tà Uríllanllsslm. car el nombre d'asFIVB
sistents fou moll crescut. 00 mancarw-hl les principals famílies de l'artatocracia catalana.
Els salons del Ritz a mitja nit estaven en el moment més animat. Les
parelles que dansaven al Saló de
festes eren incomptables. Uuim tant
les senyore* com les senyoretes triA quarts de set de la darda
quísslms vestits do gran «soirca».
del diumenge, l'automòbil que fa él
En arribar l'Infant Ferran a l'hotel servei dc Molins de Rey a Ordal.
fou rebut ••nul- els honors correspo- anava a entrar aj pont sobre el riu
netXs, executant l'orquestra la Marxa Llobregat :. degut a una falsa maReial.
niobra, va topar amb una paret d'un
Durant tota la nit fou constantment magatzem de vins I va bolcar, fent
complimentat per les persones que h i una volta de campana
havia al ball. Dansà amb distingides
De l'acc.dent van resultar, alguns
senyoretes, la primera de les quals
passatgers ferits I contusionats. Tret,
fou la geutU Mercè López.
espacialment, havien robut lesions
La concurrència selealsalma. passà de gravetat, t passant en aqueOl
una agradable veüla. £e impossible moment una tartana conduïda cel
donar noms dels que hl veièran. Be- iananer conegut per «Bayo*. va ofecordnm, no obstant: l'alcalde senyor marquès d'Alella, el capità ge- rir-se per a la conducció dels ferits
neral marquè» diEstedla. el governa- a la farmàcà Puig. de Molins de
dor civil senyor Raventós, arxiducs Rel on van ésser degudament auild'Àustria, barons d« Segur, de GUell; liaü.
marquès de Lamadrid. comte da Caldes dc Mombuy. de G ornar, madame
de Foret, unís Mac Kane, Maria F i Itphl, de Bertran 1 Musitu, Dcspujol,
Magarola, Jover. L·Ioracb de Ferrater. Isabel Lloraoh. Matorre. VidalRlibas. Monegal de Cunlll. Maria GarcJa-Faria. Uulsa Palau. Sabadell, Borràs de Palau, madame Billont, Maria i PUar de Saniera, Matilde de
Salrústegui. Maria Diute, Mercè López, Maria Uulsa de. Caralt,, Pau
Fabra. Ivoume Bellier, Marty Gros.
Pi de Soler, Baladic, Fcrror-Vidal,
Viflamata de 'Pflaja, Vlfta*. Ramooeda, Mairla Soler, Torras Canals. Pons,
etcètera, clc..

De Societat

Desgràcia a Molins
de Rei

I M P O R T A N T

REBAIXA

També h i havia la majoria dels
tennistes que han pres part «n el
ooucurs celebrat
La festa resultà esplèndida I de
bon gust demosaacld de la vàlua
dels organitzadors en aquests aüers.
En rettrair-ce l'Infant la concurrèncla començà també a desfilar; eren
les primeres hores de la matinada.
Tothom sortí satisfet de tan bella
festa.
En la tarda d'ahir diumenge acabà la tcmponsda d'íípora d'hivern
al Gran Tearrc del Liceu. Es posà
on escena 'Tristan i Isolda» de Wagn '.r. No ral dir que la sala d'espectacic* estava plena d'tina concurrència distingidis.-una. malgrat enaopegar-se en diumenge de Carnestoltes,
que la gent te dtversíons de tota men a L'ovació que es tributà afis artistes alemanys, i en especial ei mestre
ShSHngs, fou gran, havent-se d'alçar
repetides vegades l a cortina del prosoenl.
Bé començà l a temporada 1 millor
ha acabat L'empresari, senyor Mestres, ha comrtert l a aeva paraula
donant-nos H conèixer artistes i obres
de veritable vàlua. J*l no s'ha poeat
•n esoen* «Mananela- d'Ln Paiújs*.

20 per 100
en tots els articles de llana

Samarretes, pantalons, bufandes,
armilles novetat, garibaiaines.
mit ous, mitges, guants, sabatilles , mallots, brealera , robes,
niitenes, botins peües, peto*, faixes, pulseres. boines, gorres, ca*
peliets, flassades, mantes viatge,
echarpes;, vestits, stieters, jerseis, brases, xals. nubes, manté
MM, baté*, capetes, vestidet»,
abriguets, bandes, mitges esport,
passantonts. jerseis noi. jerseis
senyor, tricot en peça. mànegues
i panys samarretes, etc, etc.
F à b r l o a da G è n e r e s de Punt

CASÍ ?IUH]FLL
Hospitsl. 36 i 38. - Sucursals
Comte Asalto. 8; Carme. 73
Riera Baixa. 26 Fontanella. 17
MAGATZEM: Bàrbara, 16 bis.
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La conferència d'En Campalans

El socialisme i el problema català
Diumenge al mati, a ia sala d'actes la seva ciència, en la seva cultura.
del Centre Autònom sta de DepenCità un Tlibre Italià de filoaoaa cua.
dents. En Rafel Campalaiis donà ia tetnporània^ dient que mentre en les
seva conferència sobre el letna L_ filosofies dels pobles hi figura la pesocialisme i el problema català*. La tita Bèlgica, ho hi ha el nom d'Essala estava plena, i a l estrada presi- panya. Esmenta també que en e K
denciarocupaven seients individus ile seus estudis científics ha après coses
)a Junta del -Centre i slfcniflcats so- en llibres francesos, anglesos i alemanys; en canvi, no ha après res «n
cialistes.
El president del Centre, senyor Ca- cap obra castellana.
sals, math festa qur havia eslat ceDesprés de fer un elogi de la culdida la sala per a la confeçèacia, m-- tura de França, elogià també la,
nent 1 interès que reprcsemava per a •literalurà castellana del segle d'or.
l'entitat.
dient, però, que en l'oibra midor, amb
Tot seguit, ei senyor Campalans Ja.qual aquesta compta, és combacomençà la seva dissertació, feta 'amb tut aquest «hidalgo* que avui es pasun llenguatge florit i un to de con- seja tacat de snng per les terres del
vern dient que quan ta alguns dies (Marroc .(Aplaudimenls.) Aflrmà que
•El Socialista» de Madrid anuncià la importància d'una llengua ve de
que En Fabra Rbbas vindria a Barce Ja seva cultura 1 no dels habitants
lona a paflar del proolema català, que la masteguen. *
el va convidar a discutir pilblicam m
Entrant en l'exame'n del problema
per entendre que si En Fabra Ribas català, digué que al principi de lliposseïa la veritat sobre la questií"). bertat proletària, els socialistes catapll també creia tenir-la. •Si la con- lans hi havien d'afegir el substanirovèrlia sttagués esdeviítgui — digué tiu d.- la Independència de Catalunya,
- En Fabra Ribas li;iuria poriat les jj·-rqnè amifiaclonallsme és ' s e m j i r e
converàes de tenúüès Oe «^afí* de Ma- antttlíbérdl. A l'Aleneu de Madrid,
drid. I les ideologies cosmopolites En Pornés, l a l'Ateneu de Barcelona
amorfeo 1 Irreals: pero les idees, ies En Fabra Ribas, han estat tots do»
bauria portat |p». «Després d'baver reacclonürls, .rmilgrat ésser ún de la
sentit En F*bra Ribas a l'-Ueneu — V. M. N". I l'altre socialista.
otfeigl — be vist que tenia ra6 edl de
No s'ha d'estranyar, doncs, En Fano discutir, perquè en lu r o n i n n í i - bra Ribas, del mult públic que va
sla tiaiirlem perdut el temps i no tenir en la seva cpnferncla. Avia^ ell
ibaurla potfut etzivar enire caç 1 coll i el cornte de Santa Maria de 'Pototes les co-es de l'Ateneu. En Fabra rnés, seran els únics que faran aquest
Ribas està imbuit de rlnternacioua- ofici i compteu sl n 1U haurà de púlisme. Entre ell i jo lu ba dos con- blic per anur-los a escoltar!
trastos irreduciibles.
Declarà que l'afirmació de les raons
Segons les teories d'En Fabra Ri- històriques del marxisme i dei naciobas, des del marüf'·st comunista de nalisme IK> als interessava.
El somni que va temi Marx el conltM8. a la JiuiiKuiiiat no jva passat res.
Jo dic que els liomes que f'CnSpri com j cretà en les sis paraules que han fet
Marx pensava aleshores, no pensen 1 1 faran tremolar la terra: «treballares i sún indianes de tenir un cer- dors dj» tot et món. unlu-vos». Amb
vell penàaht. Jo Ito sò si pensarà com «lles no volia aUudir solament ' i s
Warx o Engels. perquè,
qup tSk obrers estrrcies. .sinó fots aquells que
bem d'amagar d'apàrtar-nos dels dog- en qualsevol ordre^sjüaen la producmasT Hem tl'ésser els pagesos d'un ció. Així, Marx creà el materialisme
cosmopolitisme que ha fracassat ar- històric.
El precursors del nacionalisme catareu. Trobaríem l.ouu homes di«pgsatg a sacrificar llurs vides per un là tàmbé adduïren raons històriques.
ideal, però no en trobaríem cinc que Però des de l Almlrall, s'han succeït
sabessin dlMios ço que aquest ideal molts principis, i avui sols s'aguanten dues columnes: la Uibvrl&t dels
eigniflea.
Proclami'm els principis de Uulta horm·s i la llibertat dels pobles. Nosde classses i l'internacionaUsme. pc- altres, del nacionalisme t de l'Inter,
sols m i pensem allò que
rí» estimem mís que això un estol nacionaisme,
endavant La doctrina no ens ind'hotnes que sehtm el fervor arhor mira
teressa. Encara que ens demostressin
a les coses nostres.
(IVe.les dues idees han fracassat seEn Fatora Ribas <; escruixia de la riem iguals: seriem internacionalistes
doeirUw imperialista «PÚb Prat de la i oacionalistes. Són els fets que s'imR'-ba. que no és la hòstia, que no poi posen a les idees.
ésser'ho. però el nom del quul, per
No sabem l'extensió que ha de tenir
damunt dels estaments tots. ihem d'admlrir. Quan En Fabra rtlbas s'escrui- la Càtalunya redimida. Per nosaltres,
xia. Jo el vaig interrompre dient; les fronteres seran a l'últim poble que
declarí voler formar-ne part. No
Mnrx deia igual.
Cllà ei sehyor Campalans alguns volem imperialismes: as- rem, si, que
la nòstra nació, enca. a que petita,
textos de Mars. al·lusiud a la guerra irradií
tofa la humanitat per la sede c;niriea_ aiití com a ies conquestes va cultura.
il. França i Alemanya, qualílltant
Cità ei conferenciant diversos fragde barbres territoris com Bèlgica,
Flandes. Als:icia 1 Slewieg. .Ehgels ments d'escrits de cabdills nacionade/a que la guerra írancoiprnsslaba listes, afirmant que el principi de
del 1870. era necessària per a soste- la nacionalitat dlos el socialisme.
aquestes afirmacions h i ha
nir l'equilibri, afegint que els ale- Entre
la de Labriola, italià, que diu
manys no lluitaven contra França, que
riuttanàcionAlisme es redueix al
sinó contra Napoleó tercer. El ma~ nacionalisme igualitari. Per Espahvu,
leix Eoirels, parlant de l'esquartera- adduí l'ext·inpli·de Salmeron, el qual,
ment de Polònia del 1772. di- a quo parant de Uualunya, deia que sl ell
per venjar-se amb ells calla l·vier un hagués estat català hauria estat sebrúfol. Mjrx adimetta que calia donar paratista, afegint que Catalunya é»
un territori rus a PolOnla, però que un tros d'Europa sotmès a un règim
Alemanya havia <te servar la part africà - .
polonesa anexada.
Ailudi'ai retret que fan els de MaN'n « t r e c tol ^ixót—ajlegk —per
Voler f-r unu criticà de Marx. sino drid als catalans, diem que allí parper a niusirar-lo humà. Si no fos així. len, de diíerenl manera que a BarceMarx no h'interessaria. No obstant, lona.
En Campalans digué que aviat seran
nosaltres nu pensem com eU sobre
aquests problemes polítics, 1 cal re- • Is de Madrid els que (aran això, alcoíiélxer qne En Prat de la Riba ès menys prenent l'exemple d'En Fabra
Ribas. Afegí que això uo ho contestamés lliberal.»
rà a Madrid.
Eh t a b n Ribas es trobà a l'Aleneu
a otupar-se de ies diferències
tufib un públic més preparat que «II dePassa
caiàcïer que separen Catalunya i
creia. No es va adonar que hi liavia Espanya,
això a part de les dííerènala honn·s que estimaven més llor c-i-s de menialltat. Declarà que en
llibertat que totes les riqueses mater- aquestes diferències bo ni infiueix la
nals. Parlant de ia llengua c * M w M , raça. La nació és ací la cosa viva;
citava l'extehsio que ob'é per Ameri- la- raça és una qualitat marta. Per
ca, Alemanya 1 Anglaterra. Però. és això ve'em que tan espanyols són
que En Fabra Ribas no ha VM que En Graupera i En Cusso, que En Luaquests palSos aprenen castellà per ca
Tena. perquè tots, ignalmeht
fins purament mercantilsT Arribà a han estat influïts per la política espaatlhnar En FnWa Riba» ta sirperloti- nyola. Rl caràcter castellà és domitat del castellà enfeos el ffancès. I . nador, abolut; el català és tolerant,
duvam d'alxA. no vaig fioder menys obert. Si diuen de nosaltresr que cada
que expressar la meva estranyesa. c&talà lé un rei ai cos és que tots
En la UitHnltat. la meva Interrupcíd plegats no en volem cap. La irmnarq?iia catalana, no era ausolutista; era
tiavià eslal més contundetn.
una repúbllr 1 amb presidència herePer En Fabra Ribas, ia superioritat ditària.
d'una llengua radica en què la parli
l'escòria dé la societaJ. iPer eJI una
Afegí que podria citar centenars d'aciiitai « 1 més importam qno una al- rilicrtotes ilí·tnostralives d'aques·i's ditra pe) nolhbre d'aaiuinub.ls i de ferències de ''nràcter. però que es ! i guàrdies urbans. Per 11 nosaltres la rhltaria a «ontar-fie dues. L una corsap- r.c.r.tai de la llengua «striba -ja respon a la tercera dècada del •v<>t8
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XIV, en temps del rel Alfons dc Catalunya, casat amb la germana del
rel Alfons de Castella. Aquesta reina
es lliurava a fortes intrigues que causaven Indiguacifl a^ poble. Va dia,
trobant-se el ret i la reina a Valèn
e la, un estol d'homes del poble s'apropà al rei i l i palesà la protesta pel
procedir de la rema, assenyalant-li
que calla que allò acabés. Conten que
la reina va indignar-se de tal manera, que fins va plorar i va dir al rel:
si això hagués estat fet al meu gerl'na de Jes estades més agradables
mà (rel de Castella), els degollaria i afalagadbres In férem « h l r diua tots. I dinen que nostre rei va con- menge al gran casal de cultura de
testar-ll que els catalans no estaven la dona que amb tant d'eiu-eri •litisubjugats, sinó que eren vassalls que geix una de les 'més bonornbles segaudien de plena llibertat.
nyores de la nostra terra, el nom de
L'altra anècdota correspon al segte la qual és ple de prestigi: la senyora
XVI. Ei Govern de Castella havia no- Franciscà. Bonnemaison, vídua de
menat una comissió encaregada d'es- Verdaguer i Callis.
tudiar la canalització dels rius Tajo
Ens fdau, en començar la nostra ini MaMnzanares. En l'mfonne donat formació, fer (onstar un elogi sincer
per aquesta comissió es deia que sl a la senyora presidenta de l'Instila naturalesa hagués volgut amb un tut i a les seves col·laboradores que
dia n'hi hauria hagut prou per fer han organitóat la festa. Un gnip de
aquells rius navegables, pi'Tò des del joves i senyorete^ amants de les bemoment qüe no ha havia volgut, lles arts. dirigits'fcer En Lluís Mascreia la comissió que no se l'havia rlera, foren soUlcltals per la senyora Bonnemaison Vda. de Verdaguer,
de contrariar. (Grans rialles.;;
Anuncià èJ senyor Çampalans que perquè donessin una Vetllada en hO:
la segona part de la conferència, so- nor de l'esmentat Institut de Cultubre l'Interès dels treballadors, l'ex- ra. A la Junta Directiva, doncs, cal
agrair In presentació d'una jornada
planaria un altre dia.
tan bella colí) la que pàssàrem ahir
Va fer un resum de la Ideologia a la tarda
•
que havia exposat en a confemcía
EI conjunt de l'esforç dut a terme
dient que 'home de mitjana intel·ligència pot apartar-se del naclonaLs- per la Senybra Bonnémaisón 1 les
aé, peró que l'home de forta Inteflí seves col·laboradores es pateniitra de
gèncía s'hi sent empès p^r les seves faisó clara fliïs en els seus actes més
idees socialítes i nacionalistes i pre- insignificants. El caire dc oerfeccló
guntà: és que el fet de sostenir en tótes les festes que aquesta veneaquests homes aquestes idees signi- rable Junla Direitiva realitza tan bri.-or Tt.bueix-n que el púfica que porten un endarreriment in- llantment,
blic selecle de la ncs'tra boha societel·lectual? Al contrari, són ells la se- tat
honri amb la seVa assistència el
lecció del soalalisme. Afirmo que els gran casal de cultura de la dona.
obrers, .com. més aílnada tenen llur fent-ne un lloc predilecte de reuhí».
conscinciavd homes l de classe, més
Entre les distingides fam.lies que
empesos se enten envers el nacionalisme. Això és fatal, no pot ésser ahir veiérem a l'Institut de Cultura 1
d'altra manera. Per a snntlr-«e el II- Biblioteca Popular de la Dona rebló de l'opreàsió cal tenir ufta sensi- rnembrem les següents:
Padrins d'aules i faniílies. — Sebllitut afinada. E< que En Fabra RiBas no sent ei fibló de l'opressió? Pit- nyors Patxot. Par, Vda. Ensenya, Gili, marquesa de Caldes de Montbuy,
jor per a eU.
Pons i Pla, Protectora de l'EnsenyanComença ara—acabà dient En Cam- ça Catalana. Cambra de Comerç, vípalans — una nova època de la polí- dua Bosiíh. Joan Girona. Vüà. Lluís
tica catalaha. Beneits els nostres ehe- Cmarro. Joaquim Pla i d'altres.".
rn;i < que ens han donat farça als
Famílies dels joves i senyoretes.que
nostres braços. Obrers catalans: aban- àetuaren.
— Senyors Campiiis. Mur.
doneu els repübliceh sines lirlís i in- 'Satlle. Garriga i altres.
gresseu a ies fileres socialistes. Obrers
Invitats - Scnyol-es de Bartrina
de les' regions d'Espanya qüe viviu Giroha
Vda. Escubós. senyoreta GiaqUÍ i son catalans d'adopció: veniu rona i senyprs Dr. Fan iols íJ.) i .'senl nostre costat a ajinlaf-nos. Penseu nyora. Moiiteys, Ribas de Carreras.
que sols amb l'eixampla de Catalunya Sandiunit-nge. Minguell, Ba'·idia. Capodran ésser deslliurades aquelles ter- sas-Carbó. Caspal". comtes del OÚteres de ie quals en fóreii foragitats llà i de Carlet. Marco. Llorens, Adroer
Files ^presenten les ciutats mortes i altres.
aptes s^ls fer n l'arqueologia. BarConsell Directiu, Juntes de Covem
celona és la ciutat nóva, pelquè en de les Seccions Permanents, professoella hl bategueh ies nuStfes inquie- rat, associades. tuds. Visca la Raprtblica so«lal cataLa diada d'ahir va tenir en els tons
lana!
tota lloança
La de snstrnures alGrans aplaudiments coronaren 'a tota lloança. La de sustrourer a alconferència d'Eh Rafel Campalans, la guns centenars de fatíiíUes i sobretot
qual fou molt cotnenlada ehtrc el pú- um gran nombre de senyoretes del
blic.
bullici del Carnestoltes que tant r i diculitza certa classe de persones. I
flhs molles d'aquelles persones que
es reuneixen en determinats llocs que
se'n volen dir reunions familiars, o
més ben dit, reunions intimes, on
FUNERALS
En Baldi/mer SnébM i Plagué. Mori les ihés de les vegades es respira un
el :t del corrent. Dènià, a les deu, ambient d'immoralitaj.
al Clot
F.Stem d'acerd amb la política moSa Josepa Unch 1 Garriga, vídua ralitzadora qile la Junta- Directiva
li'Ku Tomús VUyfa , \Uasiiii. iMorí persegueix a l'Institut de Cultura de
el 3 dels corrents. Seran eh eon <u- la Dona, fent gaudir a les famílies
íragí els nuvenaris de liiisses que a d'estones d'esbarjo que donen un
partir de deinà. dia D. es resaran plaer de satisfacció i d'optimisme a
a les capelles de lett Raügiuíes Pe- les nostres àhilhes. Es per aquest monedides, de les Gennaiiftes deis Po- tiu qüe no podem per menys de fer
bres i de les Religioses Dominiques, cobstar des d'aquestes columnes que
associem a la seva obra. manii les nou misses attib cíenorl que «1 ens
festació patent de la gran cultura que
mateix dia, de dos guarís d'onze a impera
i l'honorable institució que
dM quarta de dotíe, es reAalttn a la s'allotja a l ' carter de Verdaguer Ca< «peíla de RelifloseA del Bon Pastor llis, n'udi. 3.
(carrer de Bu^nus Aires, Gfanvia 'Dla-
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Una solemnitat artística
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Kn Halfíidor Garcia l Torrés, aiorí
la festa amb nn discurs
rl dia 22 de g^her àhlm. Dcabà. a les deComençà
presentació per En Lluís Masrlera,
DOIL missa a iBetlen (attal del Car- titulat
el «Teatre familiar-. ExpoAà,
rní El dia U . de dau a dots», rais- amb molta claredat, la distinció que
ses a Santa AMU («itar de àant Jo- hi ha entre cl Teatre professional l
sep).
el Teatre (aroíliar. Demostrà la ne.V.j Soledat S'uó·f àe TaV. Mori el 3 cessitat que el Teatre familiar sideia eorn-nis. .DeiiiA. a les d»^. a la gui el puntal moralitzador de la nost ntli ppi lo.
tra joventut, així rom també el mirall
. En Balútímer Sot h u t & T i . Mori el dels bons costums.
29 del darrer mes. Deínií. a dos quarts
Féu seguidament una acurada disd'orue, a l'esílésia de la Casa de sertació de ço que és avui el Teatre
Cartfan. '
professional. Per dissort, el Teatre
PAKTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
professional — digué — Ja no és el
Sa Dolor* Bigd" i íafoià. Ènterra- mitjà róés apropiat per a l educació
da aliir matí aljGcnteniíM Nair;
d'un poble. La moralitat del Teatre
En Josep Uarti í Marlilany. Enter- travessa un període de dec^dèficia. I
rat ahir a Masnou.
geheralment ens porta n eécèna els
.Va Enriguaa Goda i Albrrto. Èntér- costums de la societat corrompuda.
rada aihlr al maíi.
D'ací neixen les raons per les quals
Sa Joftya Tortos Eatrè dt CóiUto. es fa necessari la propagació del Teanfil. Enterrada aquest mati al Ce- tre familiar. Ell és él cridat en
uienUrl .No».
aqpests moments n sostreure lu JoEn jusfp Marta* iMiinés Mas de Xa- ventut dé les disbauxes del Teatre
xà*. iKuterRtt- altir matí al CejuenUrí professional per a conduir-la al ca•Nou.
, mt de les belles arts. La quul cosa

s'aconsegueix mitjançant la represeti»
tació d'obres morals, de festes dé
cultura.
I finalmenl ens digué, amb molt
d'encert, qui? el teatre és el focus « w
les belles arts. on-la literatura és el
com i les altres belles arts són l'acompanyament.
La seva obra fou coronada amb u n à
salva d'aplaudiments molt merescudk,
Seguí la festa amb la representacló de la comèdia concert en dos actes •Obsessió., lletra d'En Uuia Mas»
riera.
La característica d'aquesta comèdia 6s que tota l'acció i tols els -çdevenlmenls IntèriM de la tragèd»»
desperta un senlinienl hmnanitnri
que produeix commocions que es fan
sentir intensament.
L'argument de l'obut és senzill. Polem definir-lo en hreüs mots. Ens
presenta el senyor Lluís Masriera la
vida d'un artista que sent una obsessió tan fona per la música que oblida la vida real de la família. Ell no
dóna cap importància que a casa
seva es deguin deu mesos de lloguer»,
que no tíiiguln amb què poder aténlie les seves apremiant^ necessitats.
Sols la música el fa reviure i per la
música viu ell. Com de cotum. l'amor hi juga un paper important en
aquesta obra. La seva fillola és là
única que pol salvar la situació de la
casa, si accepta l'n mor del propietari. PerO, heu's aquí que quan ella,
per a salvar de la misèria la casa,
es decideix a sacrificar el seu amor.
una ànima caritativa l i recorda els
seus amors amb un Jovencell, l'Enric,
qui és a la guerra. Aquesta ànima
noble és la filla de l'artlsla. germana
ensems del nuvi de Marta. Refusa, doncs, el sacrifici. El seu padrí,
l'artista, promet portar els diners per
a pagar el propietari de la llar. Confia fer diners amb la composició qua
tot Just acaba. Mes. dissortadament,
no és així. Arriba l'hora de l'embaro.
Mentre els camàlics s'apoderen dels
mobles de la casa. l'artista, junt amb
altres dos altres mestres estan tan obsessionat assajant 1'.Andante» de
•Haind*. que no prevetten el contratemps de la casa. Quan ja sols manca
treure el piano de l'artista, apareix
el salvador. l'Enric, promès de là
Marta, fill de l'artista. Aquest porta
la quantitat suficient per pagar el
lloguer de la casa i ell és el qui torna la tranquIUital d'aquella humil família que seni per l'art musical una
obsessió molt admirable si. però poc
recomanable per a la vida del set
humà.
Assoliren els actors una interpretació perfecta, una fidel realitat de la
^ i d a qüe encarnaven els personatges
que representaven.
Cal remarcar que la música era genial, precisa i expressiva, que es feia
s. iitir admirablement. El Trio musical, compost de ceUo, violí i pianoforte
el componien els senyors Lluís 'Masriera, E. Toldrà 1 la senyoreta Bersny-

Tant el mestre Lluís (Masrira com
els seus fills i els altes artistes que
contribuïren a l'xlt de la seva obra.
foren, eu finalitzar tots els actes,
alaudits antb unànime i sincer entusiasme.
.
A continuació, el senyor Lluís. Masriera llegí també, cum fou escrit.'el
• Ballet dels compliments», «Is quals
són inspirats sobre una gavota do
J. Lully.
Foren balla's per qúatte parelles
que cridaren l'atenció de l'aüditorl i
foren aplaudidissims.
I per acabament de la feta. el senyor Llufs Masriera ens presentà una
visió quatreee'ntista, segons els místics catalans. .El Retaule de la "Flor»,
repreíentada per tota la seva companyia .la cosa més divina que es
pugui presentar en un lloc de teatre
familiar.
Cal fer avinent que sense la cultura artística refinada que posseeix el
sehyor Lluís Masriera no fóra possible l'execució d'una festa com la
d'ahir.
Tan sol ens resta fer constar ara
l'èxit de la festa. El lloc és bell 1
són belles també les festes que allt
es celebren. I cal estimar-les no pel
seu valor real, sihó per ço que elles
representen. — F. C.
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Colltzacii- HMrnanal <lels preus corKpts üe lereaU 1 ulires imicles f*C^Üiada per la Junta Sindical del
Col-legi d'Agents de Canvi i Borsa
Üe la Plaça de Barcelona-.
Blat Caudeul de Casiflla, de
a
%tfSO pe«sc1es eia 100 quilos sobre VagO d'origen.
r.im ie la Mansa, a WSO pesseter
t l s l·if) quilos sobte vagó d orgenn.
Blnt de Xavnrro. a i3 pessetes
pis 100 quilos sobre vagó d'origen.
frornedi del preu del blat de Castella, a VOO pessetes els 100 quilos.
Farines: KlMborarió per cilindres:
Extra blanca número
1. de 63 s
B!: -aperflna blanca número 2, de
56 a 59; entera de 60 a 61; segones,
de 3> a S6'25; terceres, a 30: quartes,
de 27 a 29; extra força nünmro I . d«
Tg'óO a 83; Mgones. a 35'88: terceres.
u 30. qyartes, a 2»'16.
ArrftS: «enlléc zero. de W a J*
pes*ete« el* 100 quilos; ídem floret.
d? '* a 58: ídem selecte, de 68 a 60.
matlAf, J'' 08 u Cu. bomba corrent,
d'ï v,. tk ÍÜJ; bomba superior, de 113
a 121.
Oairofes: de Vinaroç. de 19't>i (valies, a ^'Sa (noves) pessetes els 100
quilos; roges, a 17115; de Mallorca, a
i d ' E i v i s s a , a IS'*?; de Tarragona, de lO'OB (velles;, a 20'83 (noves);
de València, a 18'45; de Xipre, de Zï
n 23; de Poringal. n 19"0;.
Despulles: da segó. a 5*71 pessete»
•Is 100 litres; segonet. a (TTS; segonet
menut, a 7
E-walola de Sevilla, a 65 passete»
ris 100 quilos; estrangers, de 53 a
pessetes.
ClVada: d Extremadura, da 34 a
35 pessetes els 100 quilos; de la Mant s ' de 35 a 36; de l'Argentina dl»(o'nlb.e, de 33'50 a 34; de Tunis, de
SJ o 36'50.
Veces: de Navarra, a 70 pessetes els
100 qu los; Ac Calaf, de 51 a 53;
de Màlaga, rodones, Je 53 a i5 pes»;
\
idern ..anlelludes, o 58.
Ordi: d'Extremadura, de 3r·'SO a 39
pesse;es els 100 quilos; de ITrgell,
4e 35 a 35'n0 pessates; de la comari a. <le 35 a 3S'50; del Danubi disponible, de 34*50 a 35-, del Marroc l Tuals. a 35
Faves: d'Extremadura, de 47 a 48
pessetes els 100 quilos- del Marroc,
a 17; de Mallorca, de 47 a 43 valencianes noves, de '<6"50 a 47; de Mahó,
«te 70 a 7J.
Favons: de Sevilla, de 47 a 49
pessetes els 100 quilos: de Xereç.
i» a 51; del iMarroc, de 47 a 48.
Moresr: del Plata disponible, de
B>"50 a 30 pessetes «Is 100 quilos;
Ídem eTnbarcament de gener, a 24*75
raf.
Mill: de l'estranger, de 39 a 40 pessetes els 100 qu'los; de la comarca.
rte 39 a 10.
f
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cotiuacló anirà M Ool MM d Agents d* Canwi i Baraa l ai Meroai ll.dre da Vaior*
M B S i O N t O U . OIA. - Al matí, a la Sala de Contracticlons del Casino Mercentll, a fl de raes: Es fa de
Norda de tí9 60 a f& Vj. Alacame ue xih'M a o.r-jii. Meiro-tronsversal de 12^ 50 a Il&rTS, Coion.als a Ki'Ou i a dl'85. Aigües de 11575 a 116*00, Filipines de 194 0 a l C'CO, Uran Metropoütè a 139't«, i Duro-Felguera de M'íO a 54*65A la tarda, a la Casa Llotja. Ea fa de Nords i Alacants de m\t> a otrjo i a 69*2i), Càceres variable de 35'00 a 35*60,
Coloiiiais a 3i ou, Uocs de i / t'O a I6'9Q i a I - -10. Uran Meiropolità de 13900 a 13475, Metro-lransversal de Í23'^5 a
123*75, Aigües a 118*351 a 116*25.1 Duro-Felguera a S.W.
colllz·o·d de «alars M a t a t s a l e a a p t a l I na i M x i t e eneara en al •uine> oncia-

Barcelona Tractionand Light Power 7 c|0,«l'.vl», • 10O't5 i OuU
Grana Molins bascos 6 "u, * • 01*00,
Barcelona Traction and Ligltt Power 7 "k, • a 10/ 'tu
Mines de Potassa «Súria» 7 "|0, ' e «S'ÇO.
Barceionesa de Navegació 6
• a fv'i <• i Oti'CO.
1 ramvies oe Sevilla b ^i,,, • a b5*00.
Obligacions Espanyola Colonització t "u. * B 90*101
Tramvit s de Larceiona 6 "i,,. • a 102"^.
Foniei·i o't 'brea i C^nsiruccions 6 "i,, a 94'1<;5.
Municipis de l'Espooció 6 per 100. a U8'30 i 9e*·xj.
Hotel Rit? 7 0|0. • a 95*00.
A L C O M P T A T (Reproduït del Butlleu UHcial)
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0.035,1 coronea, 0.01.
-DARRERA SESSIÓ. — AI Casino A ercanlil, de dos pieris í e rinc a lee cinc de la tarda. 0 fi de mer Es tanca
de Nords • 69'35. Atacants a
p, Oocs a 17'50, Felguera a •: v-ó. i Colonials a 01*75.
Oiler*nui8»~d· IJS opersolem r terme
De la del matí. a la de Ics cinc d* la tarda d'avui, es baixa 0*10 de Nords i Colonials, i es puja 0*20 de Felguera.
REBLEI
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sete? cl'quilo.
Feraando P60 corrent baix. a 870
pessetes el qu'lo.
Gualaqoll Arriba Nadal, a 4 pessetes el quilo.
Caracas esira pintat, a 5'2& pesaetes el quilo.
Caracas natural, a 4 pea-^etes el
quilo.
Aquests preus s'entenen per quilo
net, pagats els drets de Duana.
ZENC, PLOM ALBAIALDE, M I M , ESTANY
£15 preus que regeixen són els següents -.
Pessetes
per 100
quilos

Nonell Germans

Oli da plnyola
De color verd de primera, de 9560
a 100 pessetes els 100 quilos.
Oroc de primera, de t04'35 a 108*70
pesseuri els 100 quilos.
Groc de segona, de 100 a 104 35 pessetes.
(Sense envasos.)
Continua operant-se amb els nuti·l.vos preus de la setmana passada.
Oli da coca
Blanc (amb envàs, a 135 pessetes
ela 100 quilos.
Cochln. a 165 pessetes els 100 quios.
•
Palma, a 190 pessetes els 100 quilos.
Amb tot 1 continuar ela mateixos
preus, el mercat ha experimentat
calma en les operacions.
Oli de ll.nosa
Cru, a 170 pessetes ela 100 quilos.
Cuit. a 178 pessetea els 100 quilos.
Incolor, a 200 pessetes els 100 quilos.
. .- •
r\yEn caixes, vuit pessetes més als 100
quilos.
Continua el mercat encalmat
Oli de oacauet
Corrent, a 175 pessetes els 100 quilo».
Refinat, sense envàs, a 170 pessetes
els 100 quilos.
El mercat encalmat, realitzant-se
mol'es atén operacions en oli comestible.
Arribades de la setmana
Han arribat a t'eslacló del Morrot'
9 vagons d'oll andalús 1 102 d'oli del
pals.
Han quedat a l'estació 24 vagons
d'olL
MINI D'ALUMINI
Dia 10 de febrer de 1923.
En pols de color natural, a.150 pes- ,
setè* els 100 quilos
En. pasta de colurs grisos, a 350 pe»
sales els 1UU quilos
FRUITES I LLEGUMS DEL PAÍS
Dia 10 de febrer dc 192S.
(Informació de la casa Miquel Valls
1 Salvadó)
Alls cap-pares. a 36 pessetes la dotzena de fores.
Ametlles amb closca molla, a 140
pessetes els 100 quilos: Idem amb
closca fona. a 70 pesse.cs; idem Mallorca escollida, a 290; Ídem propietari de primera sense trossos, a 285
pessetes.
Escaiola de Sevilla, a 60 pessetes
els 100 quilos.
Mongetes Manques.- Amonquilínes.
a 70 pessetes els 100 quilos; Mallorca, n 76; del Pinet, a 72.
Mongetes de color de Castella, a 85
pessetes els 100 quilos.
Matafaluga en gra de Castella, a
270 pessetes els 100 quilos: Ídem de
la Manxa, a 230.
Veces de Sevilla, a 55 pessetes els
100 quilos.
iVrrós bomba floret. a 115 pasaetes
els 100 quilos; bomba número 12. a
110; amonqul'.l número 10. a 58;
omonqulli número 5. a 57; amonqulh número 2. a 54; selecte, a 58;
farina d'orrós. a 50; glacé. ft 00.
Avellanes: negreta escollida, a 61
pessetes els 58 quilos; M « n garbellades, a 55; ídem eri gra de primera, a
220 pessetes.
Cacauets: gra de l'estranger, n 90
pessetes els 100 quilos: dos grans
roigs, de 70 a 75; tres grans, de 85 a
90 pessetes..
Coml, a t50 pessetes els 100 quilos.
Xufles garbellades, a 90 ptasetes
els 100 quilos; idem colllter, a 80.
Cigrons: de Xereç. a 112 pessetes
els 100 quilos; Idem Xereç número 1,a 117; Idem Xereç número 8. a 113:
Mazagan. números 29-30. a 66; pelons número 4, a 60; espacials, a
85 pessetes.
Llenties del pals. a 130 pessetes els
100 qullcu.
Moresc del Plata, a 34 pessetes els
100 quilo.-.
Nous escollides, a 105 pesseta» ela
K . ipiilos
Panses de Màlaga, da 13 a 21 pessetes la caixa de 10 quilos.
Pinyons de Castella, a 390 pesseI tes els 100 quilos.
Figues de Fraga, a 10 pessetes la
caixa de 10 quilos; de MaUorca. a 7;
, de Mallorca Cantines, a 5; Mallor< ca confecció de Fraga, a 9

Sofre en terròs, a 80 pessetes ela 100
HM.
OAMVI - VALORS - OUPCN8
Sofre en canó. a 48 pessetes els 100
ujntlila del Centra. I I
qnilua.
Çrps de; pais, de 46 a 17 passsles
HORTALISSES I hRUlTES
t'= 100 qulln».
Fills
de F . M a s
Sardà
llavor de cànem de l'estranger,
Dia 10 de febrer de 1923.
de 60 a 83 ·:c---»·r« els HW quilos.
Ttníprmaolú Matutano)
SO. Rambla del Centre. SO
Cigrons: j'Andalnsia blancs, de 49
Alls de primera, de 38 a 42 pesseVALORS - CANVI - CLPONS
0 90 pessetps els 100 quiios segon»
tes la dotzena de fores; Idem de senúmero; ídem tdrm pilons, de 55 a
gona, de 30 a 36.
de Barcelona)
00 ppssetes wgpns número: idem
Cebes de Figueres, de 17'50 a 21 pesSuperfosfat
d'os
de
mig
a
1
per
J lem aitamat.-,
70 a 110 pessetes els 100 quilos, Idem do Múrc a.
100
azot
1
13/20
d'àcid
rosfòrlc.
a
15
tes segons m'imero; idem moruns
pessetes els 100 quilos, a la fAl-rica. de 10 a 14.
número 30. de 56 a 58 pesseta*;
Patates del buíé. de 20 a 21 pesseSuperfosfat de calç mineral 18/20
ídem ffletn htoruns número 29, de
per 100 d'àcid fosíòrlc soluble, a 13 tes els 101) quilos; Idem de bolado
CO a 57: idem idem número 28. d« 4S
pessetes els 100 quilos, sense envès. de 30 a 34.
Pèsols del país. de 8 a lo pessetes
Superfosfat de calç minera! 16/18
Mongeta»: de València del Pinet
par 100 d'Beld fosfúric soluble, a 12 ela 10 quilos.
noves.
W a T0 pessetes els 100 qul- Zenc: En lingots de primera
Tomà-ecs del pals, de 8 a 12 pespessetes els 100 quilos, mlnlmum deu
].•?: ani^naulllna novos. de 09 a 68:
setes ela 10 quilos.
tones sense envàs
fosa.
150
nanqollM» noves, de 67 a 70; de
Peres d'Aragó, de 10 a 15 pessetes
Superfosfat de calc mineral 13/15
lingots retlnata
1M
i.asteca noves, de 110 a 112; de la co- En
per 100 d'àcid fostúiic soluble, a 10 els 10 quilos.
marca ni>ves, de 63 a 71: oucorroses Xapes número 5. . . , . . . 205
Pomes d Aragó, do 10 a 14 pessetes
195 pessetes els 1U0 quilos, mlnlmum deu
de Casialla noves, de 77 a 79; de Xapes número 8
els 10 quilos.
tones sense envàs.
Mallcrco noves, de 73 a 74: de Oalati Xapes .número 7. . . . . . . 185
Col» d-e València, de 15 a 20 pesseSulfat d'amonlac 20f2i per 100 azot,
iio^-w. de 60 a 62; del Japó velles, a j Xapes números d. 9, 10, 11, 12.
tes la dotzena.
13. 14. 16. 18. 20. 22 1 24. . . 170 a 59 pessetes eisAOO quilos .
. ' i : xlel Donub! velle». de 41 a 42;
Llimones, de 3 a 5 pessetea el cenNitrat de «usa 15/16 per 100 azot.
Planxes ondulades números 13
,ií Xiíe vPUes. a 28.
tenar.
170 a 43 pessetes els 100 quUos.
1 14
rpsolet»; p'tríingers. de 63 a 65 pes- Planxes per a setinar paper. 207
Sulfat de ^otassa 90/92 per 100.
Envianu. de 0*50 a 0*75 pessetes la
. etei els 100 iinllos; de Estella, de Planxes per a calderes de vadotzena.
* equivalent a 49/50 per 100 de potassa
.•(»70a73.
Escaroles, de 0'75 a 1 pessetes la
por
180 pura. a-35 pessetea els 100 quilos.
Llenties, de 105 a 180 pr-ssetes els Di*cos i Ures per a glbreUs. . 212
Clorur de potasea 80/85 per 100. dotzena.
J00 qullus.
Plàtans, de 1*40 a 1*70 paasatea la
Claus de zenc
235 equivalent a 50/51 per 100 de potasGuixes, de 46 a 47 pessetes els 100 Zencs amb especial per a piles
sa pura. a 33 pessetes ela 100 quilos. dotzena.
flnilos.
OLIS
Matèria orgànica còrnia natural
255
Léclanch^
10/11 per 100 azot I 2/3 per 100 àcid
N'-'JXJ
— Els preus »'entenen sense Plom: TuX>s de plom pur de 6 a
Dia 10 de febrer de 1923
fosIOrlc. a 55 pessetes els 100 quilos.
dreni de consums, posada la mercaHC
8 mm
Nltroglna Sant Jordi M/lu per tuu (Associació Gremial de Negociant*
deria <>obx>.- els carros, per compte 1 ubs de plom pur de 10 m/m.
d'Olis de Barcelona}
d»! wn·'dor. llevat dels preus cal.
endavant.
116 azot, a 28 pessetes el sac de 70 qui- OH d'oliva
los.
Planxa de plom pur de 1, 1 1 2.
CACACS
bo (43 duros carga). a
Producte íosíatèt Sant Jordi. 1 60 IS6Corrent
2. 2 1/S, 3 i 4 mim
135
Dia 10 d»? febrer de W ü .
9f> pessetes els 100 quilos.
pessetes
els
100
quilos.
Elí pw is secu·'ixen amb poca va- Mini: Pur de plom ea barrils de
Corrent superior (45 duros carga), a
üú quilos net
135 Safraa
nacio. podent-se cqtttzar per al coni9r.'6j pessetes els 100 quilos.
• BACALLÀ
Pur de plom eo barrila de 100
sum con» segueix:
«
Sofre «Extra fl>. a 14 'pessetes el
Classe flna. (51 duros carga), a
qulloi net.:35 ÍBC de «0 quilos.
femunao Poo t-xua, u
pesseDia 10 de febrer de lifej.
22173
pessetes
el8
100
quilos.
Pur de plom en barrils de 200
i«4 é\ quilo.
Sofre eubllfnat (flor;, a 25 peaae
Aquesta setmana no hi han bagut
Classe extra (58 duros carga}, a
quilos
net
133
Fernando P6o superior, a 3*15 pestes el sac de 60 qnlto*.
256*52 pessetes els 100 quilos.
noves aribades.
. I·.Í-. el quilo
AI3UU»
Sofre prrcipllBt (gris}, a 9 pesse
El merca- segueix encalmat, amb
Per al consum es rotitzen els sef « a a ü ' l o POu c-i^^t bo. a 3 ne»- iiafomaelú de la oaaa i Bacinà*. tes al aac de 4ü cullos.
preus acsUnguta.
1
oreu*-

CA' V E U D E CATALUNYÀ

Plg. i l . — Dilluns, T2 defetrerde iQ^t

üa·.·ali j íiibn do primera, a 70 pes- los.
la baixa del tipus d'ínterèa, els or- de «Tristan 1 Isoída* Uneix aquesta
Mies ela M quilos.
Ordi, a 3t'S0 pessetes els l'M quilos. ganismes econòmics de la Societat temporada d'hivern que, «mb tol i cerBacallà llibre de àcfooa, a 62 pesMore&c. a 34'5a pessetes els 100 qui- de Ics Nacions. Terrassa cu 1922 i tes deficiències 1 caigudes lamentasetes els 40 quilos.
los.
treballs sobre el marc alemany, el bles, no ba deixat dxj revestir la sev»
Bocallà llibre mitjà de primera, n
Fesols, de 46 a 70 pessettes els 100 marc polonès i la corona txecuetlo- Inncgablr vnlcr musical. Ramarquero
70 pessetes els 40 quilo*.
veca.
com a fets més important* l'actuaquilos; ídem menuts, de 95 a 115.
ció del mestre Koussevuzky i els noBacallà llibre de segona, a M pesFruites, de 100 a 2u0 pessetes ela 100
tables artistes russos amb la represa
itie» els W quilos.
quilos.
Bocallà dlsl&ndia de primera, de 70
Faves, a 51 pessetes els 100 quilos. G r a n T e a t r e del L i c e u do «Borls Godunow. de Monssoysky,
i amb l'estrena de «La dama de Pia 72 pessetes els 40 quilos.
Cigrons, de 65 a 115 pessetes els
que>, de TiKüioikowsky i «LI príncep
•
Bacallà d'Islàndia primes, a W pes- !00 quilos.
Igor., de Botodlne; les representosetes els 40 quilos
Farina dc blat. a 60'50 pessetes els
de «Les nyoes de Figaró», de
Bacallà d Islàndia de segona, a 53 100 quilos.
Funció d'honor al mestre t-loa^
(Mozan, 1 do presència del mestre
pessetes e^ 40 quilos.
Llana blanca, a 200 pessetes els 1
Max Schiilings
iMax Sahlllings amb la seva obra.
Tripes de bacallà, a JüO peseetas 100 quilos: ídem negra, a 180.
els 40 quilos.
La
breu
estada
<Je
l'eminent
mestre
Arrds, de C0 a 115 pessetes els 100 !
Això és el que verament resta d"aMax Sohdlings eh la nostra ciutat i : quee'a temporada i fo honor o l'emPeizopalo. a 82 pessetes els 40 qui- quilos.
la
seva
revelació
c
«
n
un
dels
grans
los
presa. £ s de doldic. i aijcO molí de
Garrofes, a 21*50 pessetes els 100
compositors alemanys d'avui dia. a veres, que no pogués lésser estrenada
MERCAT VINÍCOLA. DF. BARCELONA quilos.
l
eneems
que
com
a
director
d'orques«Afarianela». l'òpera anunciada del
Palla, de 17 a 19 pessetes els 100
Dia 10 de febrer de 192C.
tra expertlsslm i dels més seriosos mestre català En Jaume Pab'.ssa.
quilos.
que
han
pas»at
pel
aostre
Oran
Tea(Informació facilitada per l'Associa- 1 Patates, de 17*50 o 20 pessetes els
Sab&m que no és -per culpa de l'emtre, ha constituït la nota cutanlnani presa,
clú de Magatzemistes i Exporta- ' 100 quilos.
però, ala com sia, bo lamend
aquest
final
de
totuporada
U
t
l
v
e
m
.
Olis. de 200 a 225 pessetes els 100
dors de vius de Barcelona)
tem. Voldríem que el Liceu tingués
Les aclamacions entusiastes que sempre les portes ben obertes per als
Preus per grau i hectolitre i mer- i quilos.
caderia posada al celler del colllter:
Vins. de 40 • 60 pessetes els 100 la nit del dissabte foren prodlga- nostres compositors, 1 l'ideal fóra que
des al mestre SchUllog·*. per aquell cada temporada pogué1» e^irenar-se,
Penedès: blanc, a l'6ó pessetes: ne- ! quilos.
gre, a ItS.
FormaigM, de 7 50 a 10 pessetes el públic fèrvid 1 inteUlgent que sap se- amb la dignitat degudo, una obro
guir, amb constància 1 atenció, les d'autor català
Camp de Tarragona: blanc, a l'TS quUopesseta»; negre, a ITJ.
Carbó vegetal, de 22-50 a 25 peasetM maoiíestacions d'art musical sòlid l | Creiem que lliora dels «dlvos» ja
.veritable que, amb tot. no deixen de és passada squl i que, amb tot 1 la
Conca de Barbarà: blanc. • l'SO: els 100 quilos.
negre, a l'50.
Sucres, de l'«5 a 2-30 pessetes el produlr-«e. de tant en tant, en el vell seva fama i ídbuc vàlua, els que han
Liceu de Ics •.U iSiques tradicionals actuat aquesta temporad'a ai Liceu
Priorat: negre, a 2 pessetes.
quilo.
rutines, palesaren, òen clarament, al han deixat el públic força decepcloVilanova i Geltrú: negre, a 1-73 pesMill, a 33 pessetes els 100 quilos.
mestre Sahlilings que «dl deixa aquí. nat. Confeccioni l'empresa els seus
setes.
Panis. a í í pessetes els 100 quilos. després
la seva magnifica 1 inoAvellanes, de 50 a 60 pessetes els blidable de
de temporada dc cara al
Igualada: negre, a l'a pessetes.
actuació, doblement merltls- programes
100 quilos.
gran art musical, amb dlreutors i oíMartorell: blanc, a 2 pessetes.
slma
com
a
autor
1
oom
u
mestreManxa: tilanc. a 2 pessetes.
Bestial. — Vaques, de 300 a 1.000 dlrector. on bon estol d'admiradors ll*t«3 a l'altura que «1 Teatre i les
Alacant: negre, a 2*25 pessetes.
pessetes una; bous, de 300 a 1.000 pes- i' d'entusiastes del seu talent i de obres reclamin i amb odequada presentació escènica, 1 veuro com l'aMW ela blanca, a 275 pessetes.
setes un.
is seva forta 1 eminent personalitat bonament
respon. El públic passavoMlstela negra, a 2"75 pessetes.
Aviram. — Gallines, de 8-50 a 13 artística.
lant del «dtvo» té ï m seves inoonveMoscatell, a 4 pessetes.
pessetes; pollastres, de 4 a 9 pessetes;
l no és al que precisament
Mercat animat. Preus ferms.
conills, de 4 a 6 pessetes: ous. de i ' M
Integraven el programa d'aquesta nLències
cal cultivar
(Prohibida la reproducció sl no a 2*60 pessetes la dotzena.
íunció,
de
la
qual
parlam.
el
segon
s'esmenta la procedència.)
acte de «Trlstan 1 Isolda> de Warner.
El Teatre del Li.:eu pol i déu con1 el segon acte també, el millor i més tribuir a la cultura musical del nosMERCAT 1 FIRA DE LES BORGES
arrodonit, de «Mona Lisa». la superba
públic, i aqueslo, salvant SemBLANQUES
' E c o n o m i a i Finances^ partitura de! meslre SdhUlings. que tre
pre Interessos moll respectables, ba
Preus que ban regit al mercat de
no lia estat encara del tot compresa d'ésser, i més comptant amb l'ajuda
Les Borges Blanques el dia 10 de fei apreciada entre nosaltres, com es
la oo*ua Corporació manicipai.
Ilan estat Ja repartits els tres pri- mereix, i que esperem poder sentir de
brer:
la
savo
principal ílnaüiaf. La nostra
Blat blauc, de 24 a 25 pessetes la mers número* corrosponenta a l'uny novament en vinents telnporade*.
ajuda
no
mancarà mai a rempresa
quartera de quatre dobles; blat roig actual. En tots tres ha quedat sufi'En la segona part del programa, sempre que la seva actuació jespoade lecà, de 27 a 28; ídem roig d'borta. cientment palesada la intenció de
a aquest noble desig. 1 també {que
donar a In Revista una nova em- entre els dos actes esmentats, l'or- gui
'le 2» a 27.
del Gran Teatre del Liceu, algú no es pensés que no som
Ordi. de IV 50 a 15 pessetes la quar- penta que la faci més interessant i questra
nacionalistes) per tot el que faci pelque la converteixi en el veritable òr- dirigida pel mestre Sohllllngs. executà la
tera de quatre dobles.
diíusió i enaltiment del nostre art
«1 magnífic i corprenedor «Preludi
gan
de
la
política
econòmica
cataCivada, de n'50 a 13 pessetes la
de Paratfal* de Warner; 4 a festa mtaílcal de la terra.—J. L I .
lana.
quartera de quatre dobles.
de les collites», intermedi de la traPanls, de 19 a 20 pessetes la quar- i Contenen els tres primers números, gèdla musical 'Molacih», del mestre
lera de quatre dobles.
apart d'un resum general da la polí- Sohüüngs, 1 la molt bella i aempre
Panis. de 19 a 20 pessetes la quar- tica econòmica del món, de Catalu- penetrant «Leonora», d'obertura nútera de quatre dobles.
nya i d'Espanya durant el 1922, arti- mero 3 de Vòpera «Fldello», de Beetho- A r E c o n ò m i c a
Faves, de 24 a 25 pessetes la quar- cles sobre les emissions a Barcelona veo.
tera de quatre dobles.
en 1922. la indústria tèxtil llanera, el
d'Amics del Pais
i,orquestra donà a aquestes obres
Favons, de 23 a 24 pessetes la quar- primer Congrés Nacional del Comerç
tera de quatre dobles.
Espanyol a Ultramar. La vida Indus- una interpretació justa del tot i una
Fesols, de 43 a 45 pessetes la quar- trial i Comercial de Sabadell en 1923. execució molt acurada i molt notable.
PELS Pni XCU PLS MORALS
•El mestre Sdilliiugsc exerceix, sense
t e n de quatre dobles
Construccions Navals a tot el món i
Convocats per Jo Sacietat EconòPatates, de 2 a 4 pessetes els 10 qol- ! la concurrència de la bandera espa- esforç, un domini evident damunt
nyola en el comerç exterior; el pro- l'orquestra i posseeix l'art de fer-la mica d'Amics del Pols s^ian reunit
los.
Garrotes, de 8 a 9 pessetes els 40 blema de les subsistències 1 la vasa vivent 1 de donar a les obres con- en son local social Mprírsentaclons
del Metropolità, el petredi i la políti- fiades ul seu braç 4 a la seva clara autoritzades dc les més importants
quilos.
Ous, de 2'75 a 3 pessetes ta dotzena. ca intentucionaL l'atur forçós a An- 1 poderosa InteUigència musical tot corporacions barcelonines en ordre
Olis d'oliva. — Frultat extra, de 31 glaterra, la llei de suspensió de pa- «1 relleu, tot «1 «alar. tot el mati* a la cultura i a la producció.
1 tot ei caràcter que «11» reclamen.
a 32 rals el quartà de 3'900 quilos; fl, gaments, etc.
.Afirmaren per vot unànime «Js reEs el mestre Scflikllings tot un direc«'50 a 29; corrent, de 26 a 27.
En la crònica general i flnanclera. tor seriós i conscient de la dignitat units la nocessital d'empendre una
OU de pinyola. — Groc, de 135 a 138 es paria del xec creuat, de la situa- que col donar a la seva tosca. Es enèrgica campanya d'afirmació dels
duros la carga; verd, de 120 a 125.
ció del tresor espanyol, dels darrers de doldre que aquestes dots ruilcvanle principis morals i de lluita contra
convenis cumercialls. dc la fixació del mestre SchDlln^n no ens sia pos- la pornografia «n totes les soves
MERCAT DE FIGUERES
del tipus d'Interès dels comptes cor- sible poder-led apreciar m£» comple- mantestacions i contra ia disbauxa
Figueres, 8 de febrer de 1923- rents.
tes en uns sèrie de coíic«rts oon- general que sembbla bover fet de la
La Secció de Legislació 1 Juris- Uats a la serva direcció. Ens resta la nostra ciutat el camp d'assaig i d'exBlat de primera, de 33 75 a 35 pesprudència, conté un extracte de to- confiança que el mestre SúhUllngs perimentació.
setes l'bectolltre.
ordi, de 1875 a 20 pessetes l'hecto- tes les disposicions d'interès pels in- no ba trobat en va el camí de Barl « s entitats aplegades concediren tin
dustrials 1 comerciants.
celona i que no serà -pas aquesta la vot de conifança a l^Econòmiía per
Utte.
darrera
vegada
de
venir
a
honorar
la
Apart
de
la
Secció
General
d'EstaCivada, de W81 a 17'50 pessetes i
preparar i organitzar la projectada
dística, la Secció de guia del rendls- nostra ciutat amb la seva presència. campanya de sanejament ciutadà i
IbectoUtr*.
ta
conté
tota
mena
de
dades
inteMoresc, de 26'25 a 26·S7 pessetes
per distribuir els treballs de iei diverressants que es refereixen a la cele•La íesta de les collites», 1 interanedl fes etapes del seu abast.
l'hectolltre.
bració
de
Juntes
generals.,
el
pagadel mestre Sohillings. és un fragment
Mongetes, de 45 a SO pessetes l'bectn»-(>
i i .
ment de cupons i dividends i a les musical brillant, fàcil de (factura 1 •
tolitre.
Faves, de 30 a 31 "87 pessetes lliec- amortitzacions i subhastes, alxi com no desprovist d'interès musical. Sentota mena de dades relatives a les se posseir la profunditat que i ü ha
tolltre.
C o n f e r è n c i e s
els valors de 1 « quals en tota l'òpera «Mona iLlsa» i sense
FHvons, de 337ó a 35 pessetes l'hec- associacions,
interessen
als
rendí
stes
catalans.
l'interès
orquestral
d'aquesta,
l'intertolltre.
Divendres vinent, a les set en punt
Donat l'intfrès del nostre públic medi esmentat és. amb tot. orquestrat
Veces, de 35 a 36'25 pessetes ITiecper les monedes estrangeres, es tro- amb traça i és ple de vida i color. de la tarda, l'eminem jesuïta revetolitre.
rerend P. Ricard Cirera, donarà al
Una illarga i sorollosa i «íusrva ovaPatates, de 20 a 36 pessetes el quin- ba en els tres primers números
(l'·Ecoaomia i Finances», articles ció fou trlbufada a l'emllient mes- Foment del Treball Nacional una Imtà mètric.
portant conferència subre el següent
Userda, de 9T5 a 10*50 pesseter el sobre ei canvi del franc durant l'any tre Sohililngs en finir aquesta, molt tema: «Posició econòmica de i'In1922.
sobre
els
canvis
da
Sud-Amèinteressant
part
del
programa.
Obllquintà.
dla. — El comerç amb Espanya i posCivada granada, de 8 a 8'50 pes- rica 1 sobre la millora de la lliura gant-lo a presentar-se repetides re- sibilitat ifaugmentar-lo».
esterlina
a
Nova
York.
gades
en
l'escena
l
éssent-Ii
oferts
altes ei quintà.
Una impressió de Borsa (mercat de guns valuosos obsequi*.
Palla, de 6 a S'50 pessetes el quintà.
Alls, de 075 a 2'50 pessetesel forc. valors i mercat de monedes estraníNo cal dir que els actes resCebea. de i)"25 a 070 pessetes el forc. geres), dóna al llegidor un coneixe- pectius del «Tristan» 1 de .MonaAviram. — UaUtries. de 16 a 19 pes- ment molt exacte no solament dels Ltsa», foren admirablement conduïts
setes el parell; pollastres, de 11 a 13 fets. sinó dels factors psicolòKics i pel mestre Scbllliag i excel·lentment
pessetes el parell; conills, de 6 a 8 econòmics " u - els produeixen. Tan- inlcrpretots per la notabillsslma sopessetes el parell; ànecs, de 17 a 20 ca el número una llista molt com- pran senyora Uafgreu, per les senyoB 0 K E A
pessetes el parell; oques, de 17 a 20 pleta de cotitzacions i valors nacio- res Ober (Branquena)i Guerriert T e a i r e C a t a l à
Telèfon 35U0 A.
pessetes tina; ous. a 2*40 pessetes la nals i estrangers, alxl com de les (Glneora) i Zanardl (Dlanora), 1 els
Dies Si, 27 i 2S dt-l corrent
dotzena; 30 dotzenes d'ous, a 74 pes- principals monedes.
senyors Hoffmann iTrlstan,', Masetes.
La Direcció de la Revista, no està rowsky. Rodo i Laubenkolt.
G E M I E R
Fruites. — Mercat assortit, però ca- encara contenta amb el progrés asEs un encert el de l'empresa del
Tees úniques funcioiM
res.
solit i ha requerit a tots el* qui es Gran Teatre, de fer-nos conèixer l'òTARTUFPE,
tfe .Uoiiite
Verdures 1 norlalisses. — Abun- dediquen a qüestions econòmiques a pera «Mona-Ltsa», plena d'interès
L'AUTORITAIRE, d'HíOiry QttO
dants i en baixa.
Catalunya i volen contribuir, amb el musical, i de fer venir a Barcelona
Planter. — Multa oferta 1 també en coneixement que tenen de fets Inte- oi propi autor de l'obra, «1 tumós LA RABOUILLEUSB, d'Emile Fobre
ressonts. que la Revista sigui ben Max SchiUlngs. Sentim només que
baixa.
sobre lo novella d'H. d« Bolzac.
el aostre món musical barceloní no A Comptoduria s'abona i s'admeten
Concurrència regular en iotes le» completa en tou sentits.
seccions.
Per al número vinent s'anuncien hagi hugut més esment de la presèn- encàrrecs per a totts ires funcions.
MERCAT DL GIRONA
entre altres estudis, artldes sobre el cia d'aquest mestre entre nosaltres l
Girona, 10 d* febrer de 1923. problema del pa i l'avenir de la mo- no l'hagi honorat amb el respecte 1
V O L I
B l a t de 41 a iS pessetes els 1U0 qui- Unerla catalana, la crisi de la nostra consideració qo» la sev* obra i «1 seu
OompanyU argentina MUIRO-ALIPPI
lo*.
metaRurgla, el Marroc 1 la Hisenda nom evidentment mereixen.
Amb la daçrera xepreseatacló i i UfOCS DIES DE FUXCIO, 4. d'AMestaU, a 36 50 pessetes els 100 qui. de. l'Estat espanyol. la tendència a

Espectacles

DEL A BARCELONA; per a dillmis,
dimarts, dlovcres i dijous. Avui, djlluns. uit, a ba d*u: La llegenda en
un acte i cluc quadro?:
EL ULTIMO GAUCHO

i la comèdia «n un acte 1 tres quadro^
LA BORRACHERA DEL TANCO

GRANS CREACIONS D'AOUESTA
COMPANYIA. Cançons i balls típics.
Tongo LA COPA DEI. OIA IDO.
Drioà. tarda, a les cinc. i BJt, a le.1
deu GRANS FUNCIONS HKR UK
COMPANYIA ARGENTINA MUINOALIPP1
Es despatxa a comptaduiia per a
tarda i nit fins n la funció de d l
Jous. Comiat de la companylu.

Teatre de Novetats
Vuit elegants
B A L L S DE D I S F R E S S E S
AURIGEMMA CASADO
El dimarts. 13, filttm dia de Cantava}.
BALL FLORID

Localitats: Casa Auri gamma. Fernando. 63. i a la taquilla del teatre.
Dissabte. 17 febrer, BALL GLORLA,
l dissabte, S» febrer, FESTIVAL DH
MI-CAREMC.

Teatre de Novetats

Dimecres, dia 14. tarda i nit
Darrera projecció de lo sensacional
peUlcula de la revolució italiana dfl
les «camises negres*.
En DEFENSA DE LA PÀTRIA
(EL FEIXISME A ITÀLIA)

Projecció patrocinada per la «Ca*
so degli Italianl».
LES MERAVELLES DEL S * l

Primera peUlcula de la gran sèrie
FORÇA I DESTRESA

raCÜCÏÍDiïÚsiCA DA CAMERA
Dissabte. 17. t dilluns, 19 de febrer
Concerts vuitè i novè del present curs. Presentació de l'e»
minem compositor i pianista
rus

SERQE PROKOFIEFP

contractat per a donar a cdnèlxer diverses de les seveí
més discutides obres, i presentació de l'eminent vicriouceUlsta armeni
OiAAH ALBXAHIAN

amb la cooperació
cetlent pianista

de t'ex-

RICARD VIVES

obres de Brahuis. Bceihoven,
Bach, .Mussorgsky. Prokofieff,
etcètera, efc.
Exclusivament per als socis

Círcol de Sans

Gal-liteu, 7 1 9. Tdèfon i l . 677
CRANS BALLS DE DISFRESSES

Demà. dia 13, a los deu de la nit
BALL DE T O T » COLORS

El programa enlrà a càrrec de l'ovaciona do
BANDA DEL CIRCOL OE SANS

dirigida pel notable mestres En Leopold Burgués. Valuosos premis. Ea»
merat servei de restaurant.

S a l a

M o z a r t

Diumenges, 18, 25 de febrer i 4 d9
març. a la tarda. Audició integral deia
Trios de BEETHOVEN, a càrrec del

Trio de Barcelona

Abonament i localitats: Ca«a Dotesio. Portal de l'Angel, l i 3, de trea
a set de la tarda.

Gran Teatre Espanyol

Companyia de vodevil Josep Santperf
Avui, dilluns, a les deu de la nit
- . EL MEU N.VNO.

KURSA A L -ArlslocràlícSaló

PALAU

DK LA CINEMATOGRAFIA

Avui. dilluns, extraerdinuri progra*
ma d'estrenes, el més triomfant èxií
de la tràgica peUlcula EL DOCTOR
MAGCSE (exclusiva); estrena del segon capítol sumament interessant
anomenat EL PETIT CASINO, dramu
actual pregon, intens, en el qual el reftnamenl del vici s'.igennaiia amb
ta crueltat «n el crim; les situacione
l'ambient i els personatges són extruorditiarls i obsessionats. Aquesta noveUa és presentada amb es<ri«>olostt
propietat, completant el programa la
formosa comèdia POLS OPOSATS,
per la gentil arlUta Emrny Welmenn;
COR D'ARIZONA, drama omericà. í
PARAULA D'OR. de broma continua.

EDÈN

CoTTcl^RT

Ai»alU>, W. ExiL PAQCITA CASANOVA, ROS1NE i tütre6 Unportaa-ji
comero*. — Coda di», AperiUfí Gffau
! rabarlr Amòrtoè.
1 GRANS BALLS DE OLSFRE^jI4

r V ^ . 12. — Dilluns, 12 <fc feKner de 1933

L'A

VEU DE

ReiUBatimes

LA

L'atractiu dels mob es
de Jonc i Medula

SALÜO

ES

Gola-Dolors

CATSLDWV»

L A

VIDA

ta prmeho ds slls. txtjs V. «tan
LAS
L E G I T I M A S

Marc»
Dn

PASTILLAS VALDA
que no puedea venderse màs que

'EH CAJAS DE Ptas 1.75 COU EL mm VALDA EI U m
SI le propnsieren à V .
O T R O REMB3>IO M E J O R ,
OTRO KKMEDIO TAN EFICAZ,
O T R O RBMKDIO MAS BARATO

Esté V. persaadide qne no le interesa
NO HAY COSA QUE EQU1VALGA À
P a s t i l l a s
VALD
Pese íekre lods TERCA CDIBJIBO ét tapiar
LAS
L E G I T I M A S
qne son s ó l o Us <•»
8E VENDEN EN CAJAS
qu* Uevu «1 nombre
VALDA

LAS

ARTRITISME
Aqueòta categoria de malalties.
U n difosa, té per origen el retard
i la falta d'equilibri de l'assimilació nodritlva, que deixa acumular-se en la «ang residus nociu»,
tals com l'àcid úric, I certi ferments o tòxlnes. que determinen
en els muaclM, articulacions 1
vlsceree, , les més doloroses manifestacions. Es fàcil, de vegades,
atenuar i suprimir els dolors, però, generalment, no s'aconsegueix
sinó fer-los canviar de lloc o variar-ne els símptomes. El veritable tractament consisteix en depurar
completament la
sang.
Aquesta medicació es troba realitzada amb el tractament pal

Eli* moaels originals I artístics creats per
la *Manufacture Parislennen completen
la decoració interior d'una llar elegant.
P a s s e i g de G r à c i a , 115

Am·mOm»

(Continental)
ï
SERVEI RAPIO
Repartiment de tota
classe de circulars i es-,
queies a domicili, petits l
paquets i tota classe
d'encàrrecs.
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
Rbia. Flors, 16, baixos
Telèfon 4.863 A.

MILAGROSO
NINGUN

REMEDIO

conocido hasta boy ha obtenido tantas curas en Espana
ni en el Extranjero cotno el
ELOJ0DEIAVERDAD

RICHELET

Cada flascó va acompanyat
d'un fascicle ll-lustrat. Es ven
Í en totes les bones farmàcies i
adroguerles. Laboratori L. RICHELET. de Sedan. 6, Rua de
Beifort. Bayona (França).

MARAVILLOSO

DEPUFATiVO FÜBIÓ

que fa desaparèixer tota classe de dolors sense cap recidiva
I possible.
(Nudosltats articulars,
ciàtica, faemicrànles rebels, manl, festaclons artrítiques dels ronyons,
| del fetge o dels centres nerviosos
t medul-la espinal El DEPURATIU
RICHELET s'aplica «empr»
amb èxit en tots els casos de trastorns circulatoris 1 congestlus. fVàrlces, flebltis, enflsema. congestions 1 embòlies) 1 més especialment en les malalties de la pell,
qualsevulla que sigui llur forma.
Uur gravetat o Uur cronicitat.

Herpes, eczemas. rojeces, picares, httnores frios. escrdiula,
forúnculos. manchas de la pid. orzuelos, mal de ojos, granos
de todas dases. erupoiones. Hagas. varices (lUgas en las piernas). (istulas, hemorroides, arterioesolerosis, viciós de la sangre. dotares reumaboos y oervioaos. jota, MfíSs. etc « l e

Aflailuístracíó de Fíimues
J.

LLAMDBI
De 6 a 7
Muntaner, 26, principal

1

POMADA RUBIÓ. - Awúliar podaroso y oecesario

1 Fu m a der e

"0
—

|

TABLITAS

|

I

Q a B A

=

-

~=

rWrescantM. dcslnfec
= íantes sob»ranas contra
s )a TOS *leccion·s d*

-•_B_

AiZQTOp

—Mira, espòs meu, com en pocs dies ha desapare*
I la blancor dels nieus cabells amb l'acreditat i inoisiu BHUH B E L L E S A a base de noguera. iPer
«Hè no l'uses tú també i rebran el teu cabell i bigoti el
color que abans tenien? Venda en perfumeries

Cartes
C i r c u l a r s
reprodnídes en laparel
MTj LTIGRAPH,luconfoBli
blas d'oriKinals mecano
gratiala.
Mobles
Fitxes
Carpetes

millor depuratiu i refrescant
„ .
de la sang

Oniaa l tot el material par
ala sistemes moderusd orsanltxaeió d'ol·leinee.
COPIES
ori finals a màquina

H A M M O N D
per a eserinra, de tipus
canriablea

J. Uríacb i C ; Bruch, 49 •* Barcelona

Casa Garcia Suàrez
88 • Rambla de Catalunya
Talòfon «36 A

la reina de les aigües de taula la de la
D A N I E L

.

-- —

- —

F à b r i c a de F l o r s , C o r o n e s i P l a n t e s
Tot el quea necessita per a fer-lea
Antiga Casa T . C O S T A S . P a l l a , 18 1 16, praL
.Dispeses

Cases a vendre

tou prens, rendes, cabadea 1
punts. B. Xeure, Placa Letamendi.»,
prl. 1.* De 18 a 1 i 7 a8
Fgma bonics hsHiici·'· moblada
| Mlo6 al ourrer anih dret a eoiÍUL. Uonda l'al.o -itat, 6, S.er,
l " (casa fruncesa,'.
eonfon, sol·l»da. balcons carrer, lavabo, aliroa corrent, ceHabitació
amb pensió o sense. Casa
« Mcror 4e JKMII'ÍÚ i rpferòn- dei\
particular. Jaume I. 11,primer,
«le*. üalmoa. al bis. porteria.
primer i .

Es

lloga

Maguifica iiatiit&ció

t e n d e s

Per

allunyar-me

venc casa menble acreditada,
centre Eixampla. Raó: Kama
lleras. 2, escriptori.

Llogo sala
A termini sense fiador P l e g a d o r e s de paper
soleiada a aenyor i una habita- Eo bes. de totes classes, del més amb hores disponibles casa o
ció. Bonda Sant Antoni, 31. ae- "enziil al més 8. (ïran reserva. }ora. Eacriure apartat SÍS, cagon, «aguna.
Raó; Plaçji del Bon*uccésf nü* silla 36.
moro i (quiosc de brodats).
Dues habitacions

a dos amics amb armari-mlraU. A s e n y o r a o s e n y o r e t a
Boters. 10. smrou.
donaré societat encarreeant-ae
la la taqniila en toorué per
Mig pis
I "panya o Katraníer amb pelIfoalM
avsumpie mundial Ide
•s desitja en l:oc cèntric amb
dret a cuina. Es donen i s'axl- ttran resultat. Kscríare Emprana
l·li-al
d'Informació. Rambla
geixen referències. Escriurà a
de les Elors, 18 (Anuncia).
L. H. Montaner, 91. S on. I.*

D e m a n d e s

Serventa

D u e s habitacions

balct) ai carrer: per 5 pessetas
ona i 2 l'altro. Pas Eoseuyanv*.
2 bis. praL. I.*

A corredor

relacionat a placa donaré mostrari eòuere de punt. Escriure a
SOtí. Empresa Ideal d'Informació, Rambla Elon, 16 anuncis;.

de 20 a 36 anys es busca per a j
<rorernaT casa de perdona sola. I
líoo son 1faureslliures. Dirigir-1 Piano d'ocasió
muntar a çaaa i a domicili, se de 3 a 6 Provença, US, *rt, • creuat color. UniTersitat,. 96,
I*,», «treta.
i
nnahaw, la, oonveiit
L

Ensenyo a tallar

OE CORDES CREUADES
AMB MARC BE FERRO

Sublim marca

RMRISTAhY
Casa fundada el 1670
AL

Únic

S
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é d pTofessor C I R O L A M O

Vagliano (de Florència)
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E x i g i u sempre el nom del professor
CIROLAMO
Se Oen en les principals farmàcia i drogueries

S A N T

Traspasso oran píi

amb al (runes comoditats. Baixada Sant MiiiQuI, 2bls, entresol.

s |

pfot·j·d vuMTra
garganu ussndo

65 anfi d *xll crelxtnl
»Sm tm millor rtcomanacii

D E

Traspassos

pimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimaiiiiiiuiiiuiig

De venda a tot arreo. Dipositari Pérez .Martin i C* Madrld-Barcelona

El seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

Bonic gabinet

a senyoreta o matrimoni, balcó
al carrer, molt RoL Consell de
Cent, Ï9, l.or,

PIANOS

U n solo tra$oo basta p^ra convencerse

Et

V A L L

I Innorio pera vlure-lila maL l O y a r i d trimoni, i dos fiUs
craus, les babilariòns sobrer*.
d'on pis un hi hairl un despatx.
Escriure a 1-A VEC. nüm. 4*>

ííssatgers «RÀPIDS»

MMho) 0.002

REMEDIO

Barcelona

Telèfon 686 G.
A n u n c i s

B E P U R A T I U

DOLORS D E CAMES
M A L A L T I E S d* U P E I X

A

Lloguers

3oo ptes. regaio

jer pia de 12 a 24 duros. Bame.10. a-. S, botiga.

COMPTAT

PLASSOSi LLOGUER

tPlaçaCatalunya.ia
Dües torres nora

planta baixa clans ma ftUUO
ptas. Caca 3oqasria, 3.

Tres cases

carrer Meuéndex Pelayo, par
16,000 duros, * botigues. 16 pisos,
pams, 6 pef ICO amb
lloiniere barats. Tracte directe
Josep Uaxaucs. Viladamat. Ifi8.
pral., entre Consell de Cent i
Aragó. De Sa 4. Telèfon 766 A.

Taulell

mostrador i armari 3 cossos cornedis, es ven. C. da Cent, 433.

Ocasió

Venc 30 parells do fennea per »
albarqoea. S. OU, SS (ueomà
tica).

Litografia

en marxa, es ven per no poderla atendi*. Raó: BalmtM, W,
LerTÏ*

Dos dormitoris

matrimoni moderos, completi,
panòplia amb armes, quadres a
Es desitja pis
l'oli antics t moderns. Corts.
U4,
quart
fina a 30 dnrna. No importa trasis. Escriure ai uuinero SWl.
lopresa Ideal d Informació,
Oferies
Rambla Flors. 16 (anuncis).

t

P

í o n r t c da lioguur de difeA turistes
l a i l U S rents prens. Urneh
n." 78, ontresui- t. L·IEGER. 1 comerciants m'ofereixo. Poaseeixo Idiomes i conec Europa
IN. Ami rica. Escriure «1 núMagatzem
mero BOie. Empresa Ideal dlnU per S a S 460 ptes. al mas- jormaciO. RbU. da lea Flor», 1»
•rag6,SB

