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POI)RiA fER LA PROVA
que no podern dona'r ja a l'abast
fr2r,za1ent havem
fin s de contestar els escrits, c6ez!rscs. conferències i comen;obre !es orientacions d'Acció Cazilana i de LA . PUELTjjj j dies que ens cauen damunt mitja dotzena de treta.
tot,: &a campa espanycds o espanyolistes se'ns dirigeixen
oilj.,-,c-ons. Els adversaria formen davant nostre un se m it-an ató que els técriCs de la guerra en diuen foe
matefx arribaren a les nostres mana "El Sol" i "El
de Madrid, amb senglea articles de "Sancho Quid; l'ex-ministre Bergamin. Damunt la taula tenim, a
llarga de periódica i periodiquets amb critiques
:T! naltre diari i al nostre
mrjo:-ie dels nostres contrimpinants sostenen la virsoluciona descentralitzadores, autonomistes o fe•I ». resoldre el problema de Catalunya. Convençuts que
zquzs: , reineis s'obtindria un resultat satisfactori, troben
£0 ,.(lentrable • i vituperable el principi de l'auto-determioil .?
easencialment el que nosaltres sostenim.
ena mica feixuc l'haver 'de discutir amb tanta de
sateaa. Ele Campions del joc d'escacs acoatumen a portar
aalt;:nt vint; trenta o raés partidas, i gairebé les guatoles. PerS el periodisme no és un joc d'escacs, ni a nosp l au massa la glória deis campions. Algunes vegades,
scuee:a en surt !a Huta. Yerta aixii es excepcional. Succeeix
rae sovint que la ignorància dala . feta o la impermeabilitat
per part da l'adve7sari, fa el debat absolutament inútil.
tors da diaria tenen motiu per cansar-se de l'abús de les
.23.
rer.unciem a contestar una altra vegada al senyor
Per
o u:jano", al senyor Bergantín, i a tots els Bergamins,
i Quajano3 que parlen o escriuen contra el nacionalisme
PreferiM que es porti la qüestió al terreny dels fets. Si
ten sars de l'eficäcia dais mètodes que proposen, els dem
Tr. part nostra no tenim cap inconvenient a fer d'especta¿e litlis provatures.
Poden assajar quan vulguin l'Estatut de la Comissió Extral'Estatut de la Mancomunitat, l'autonomía catael fetkralisme hispànic o ibèric. Els donem paraula qne
s nó c.estorbarem aquests intenta. Qualsevol diria que si
no té a hores d'ara un règim de relativa llibertat, és
nosaltres tanquem la porto.. La veritat és que si a Madrid
coneessions . parcials més o menys amples, és perquè no
El destorb no és a Catalunya. Es en una altra banda. Deperfecta que ens plauria que hom assages
sm
lona que defensen o proposen els descentralitzadors,
tes i federalistes catalana i espanyols.—
prova. No hi ha cap ironía en aquestes panstres. Den Iluay de nosaltres la pretensió d'ésser infalktarlem amb interés tot assaig de concessions parJetades. Si tingués èxit, nosaltres seriem els primers a

SIGUEU BREUSI E .LS VOSTRES MINUTS SON TAY
PRECISOS COM ELS NOSTRES .
Hem vist, no cal dir-ho, uns cartellets
que recomanen amb diverses fórmules
més o merys felices l'activitat en Facomplimern dels mostees afers. Vis hern
vist en algunes botigues ' d'objectes d'escriptori. No els IL• m vist encara a cap
ofic i na, casa de ocmerfi o institució bancaria.
S, cien inútils: Es dehades que cap rètol, des de la Taret. ens vulgui pirsuad:i
que els minina daitri sein tan preciosos
com els nostres. Cadascú de nosaltres sap
perfectament i inalterablement que el;
únics minuta preciosos de debó sán els

scus.
I encara! Voleu dir que h ha inAte
gent entre nosaltres que cre-rii efectivament que els Len; minuts eón premiosos?
Prob,blement, la majoria . dels mame _
vcins pcnsa que lhtrs minuts són una de
les mercaderies mis ',antes que corren.
No efe estalvien; els deixen anar amb
una genertisitat inanbable,
Top.m, de tant en tant, en la sala d'espera d'un notari o d'un advocat, amb algunes persones que parlen molt discretament d'aquest tema i que us fan refecte
chic són amarats de la doctrina británica, que equipara el tcmps amb l'or. Malfieu-vos-en I
Veureu com aquestes persones entren
al despatx. I paAa un quart, i en passen
dos, i en passen tres i no acaban. Us impacienten; peró, ple d'innocencia, suposeu
que si triguen tant a enllestir és perque
líen negoci és sumament complex.
A la fi, s'obre la mampara i us arriba el torn. Entreu! El !m'ab o ladeocat us declara amb un to d'aclaparammt drarnútic:
—011in cançoner! Mita explicat la seva
história conjugal, rata descrit el carieter del seu pare, rn ha donat el seu parer sobre el Marro,-, m'ha recomanat una
terapéutica infal.lible contra el reuma...
1 al cap-d'avall només venia per, portarme la seva cédula!

Carlos S,oldevIta
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CARNET DE LES

LLETRES

-3o. Si no en tingués, quedaria perfectament assenyalat
• possible per a la llibertat nacional de la nostra pàtria.
L'APORTACIO COMARCAL
Bergamín ens ofereix, no sabem si en nom propi
Apareix a Barcelona una biblioteca,
partit conservador, un regim semi-autonomista que "Publicacions Empord,1", que ja ha edi:Estatut de l'autonom i a -que l'Assemblea de la Man- ..tat una pila de volums: Solada de tos• provà. Reconeixem que l'ex-ministre andalús ha pro- tes, de l'Isern i Dalmau; Poentes de

a aquests darrers anys. Quan era ministre de la Goaere:eeta una actitud hostil a la Mancornunitat de Catalunya.

qUi va promoure el conflicte del traspàs dels serveis de
tacions a la Mancomunitat. Llàstima que l'oferiment del
Bereamín no sigui fet eles dal Ministeri! De totes mane: pi', qui sigui el que vulgui fer la prova, per nosaltres no ha
'.Esperem la demostració präctica de les virtuts dels sispneenitzats. Vassin, sehyors, que els deixem la porta
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11,2 A ESCAMPAR LA
, s si

livIRA
r,!zIlat per a esvair les
El recel dels pa-mes de ciencia, ha

1,vencions. El canó
és
eue tots hem cone,
aquest .canó eslä
.cedit. Ha calgut
,canismes.
r D. Bancroft acan-ioses provaturcs a
- de Dayton (Ohio).
.! . .•s per hora, a Cinc
•M 'Pse 3o'n'e les boires, ha aconiliotr uir-les en cinc o dcu minuts
Ein d, sorra carregats
positiva o nega
iul oniat escampats per l'hélix.
Aa d • iss boires atacades 037t7e dir:rsos milers de peus
aovo dc 50o a 1.5 ( x) port.
i,ae, avui per avui, en
lat itud , , el (me ens fa falta
P r.- c,ilimetit per a esvair les
Irlú un sistema d'atraure-les i
a 41n . ,llar tota l'aigua que
-7 4 L LUIT.4 CONTRA L'ALCOHOL
0. "50,, Ya cintra les begudes ateo1 .. eas. Mai els nostres avant,:upo:ar que una cosa tan
" ¡ci ta da com el vi, arri
rtar 13 ires dels Governs i
••icc a d, les collectivitats. Si un
lxvia
vells dociuments fi' 'le p arlen d'embriacs i
cr eerla que l'abús de les beUn a p laga moderna, i
que
4 4 n avien ocupat
Per la p°de"
ni egú bevia.
ja ens parla de Nee
eazen Eis greca i eis romans
de res en qüestió de
,r; TIrt mo squeters", que amb
ein v5,1 q uiere, buiden les amt3 Z onya amb una celerhat

inconcebible... En fi, a qualsevol epa
ca, a qualsevol indret, trobem provea
de la inclinació vinícola dels bornes.
L'alcoholisme es antic.
és modern. Els Estats Units han
estat el país que la portat mis colla la
tendencia... Peró ti seguidora notables.
La República Argentina, per exemple,
ha mes un determini.
No arriba a la prohibició, ni tan sola
arriba a restrigir l'entrada dels tiquis
espirituosos. S'acontenta ainb exposar al
públic les fotograbes dels cmbriacs arreplegats al carrer; el Govern té l'espe-

ranea—"Qué esperanza!"—que aquesta
simple coacció sera suficient per a induir
els ciutadans a la m3clicitat.
No saben, fins a quin punt és delicat
l'amor propi dels argentins. Ens sembla,
perd, que molts es deixaran retratar cen-

d'oanena.

se propine
MAT1?1.1IONI ORLIGATORI
PATERNITAT OBLIGATORIA!
neilment hola es fa ! cúrese que lee
guerreo, els disturbis I els progromis que
des de fa tants anys assoten ¡'Asia Menor hagin despoblat aquesta regiö d'una
manera terrible. Es per alió, i per oomMitre niX6 que un diputat d'Erzerum,
conseient del perill. ha presentat a l'Assein i dea Nacional d'Angora un projecte
de llei verimblement berate.
Constatant que la poblar:16 relativa ha
enienit a cinc habitante per quil6metre
imadrat, aquest patriota dermitis que el
matrimoni sigui declarat obligatori per
tot sübdit tare de vint-i-cinc saya o mes
edat, I que (cosa extraordinäria) cada
tros anys, per terrne mig, un fill arribi
per eixamplar el cerele de la familia.
AquNit artiele, d'una aplicació estricta
en xic dificil, haurä d'i, sser complert segu
muere per compensatin, a eärrec
matrimonio de bona voluntat i torta yo
culi:, paternal.
Si aquesta Ile0 tos adoptada, ex cree
que al cap de vint-i-c inc anys Ja pobiació d'Anctólia haurú pujat de vuit
a (marmita tuilions d'habitante.
Amb una Bel semblant
tot el mrin tiren mutila permetre'e el luxe, ara excessIvan yint car, d'una petita
guerra de tant en tant.

ben alaieada

tarda, de Miguel de Palol; Ranion Montaner, de Carles Rahola, i aquel) recull
de proseo vives i hurnides de Josep Ferrer, de Palafrugell, són quatre
que honoren l'empresa que ela edita.
Heu'i ací com les "Publicacions Emporda", en oferir al m'Odie les obres dels
autora empordanesos, ha fet, objectivament, una bona obra. Aquesta bondat és
l'aspiració i el prerni d'un localisme ben
entes.
Potser aquest localisme, aquest reten%
a l'inerna i al peisatge de les comarques, és un senyal que la nostra litera.
tara esdevé mis viva. Comarca vol dir
tant * com poble.
Observen, pecó, que en els sectors literaris de les diverses tarres catalanes, s'hi dibuixa un doble cnrrent. Un
arrelament a la natura específica coexhteix amb un lirione descarnas i huma.
Fa goig de veure aquesta doble actitud. Un diari de Terrassa, El Dia, ens
l'ha mostrada. Ha puLlicat una seri o de
pagines literàries Comarcals on pot observar-se clarament el que diem. Es una
bella exhibici
ó, perque podem reune, alhora. aquest doble joc del poeta que
del paiiatgc i del que supera el paisatge.,
Si l'un cas plan per la seva fidelitat,
l'altre ens admira amb la seva independencia. En una pägina d'escriptors empordanesos, al costat d'una, colla de subratlladors fervids del paisatge nadiu, trobeu un Jaume Maurici, cenyit, auster a
despit de la seca música, que, oblidant la
natura que el volta, es lliura a una poe-

viu

sia tota esperit.
Benvingut aqueo retorn a la terca.
benvinguda aquesta superació de la terra.

Shlp-boy
— La revista Fantasma publica, en el
sea darrer noves versidns de
loan Alcover i d'Alfons Mas-re:,
— Un d'aquests dies ea . posara a la
venda la tragMia Medeia, de Francese
Pujas. Setnbla que es ira-fa d'una interpretada originalissitna de l'argument

•
classic.
— La sessió Leopardi, argamasada

par A;nics de la Poesia, linde() llar dimarts vinent, a l'Hotel Ritz.

CAL QUE ELS POBLES
TINGUIN UNA CONSCIE NCIA NACIONAL
SUPERIOR QUE NO
CI U I ENTERBOLIDA
PER LES DIFERENCIES MATERIALS ENTRE EL3 mornEs

HOMES I LLIBRES

A

ALEMANYA

del marc
En rnernória
de l'amic perdut L'alça
•
A la divisa monetaria alee
Dimecres tara quatre anys, era
el 21 de febrer de 1919, que a les
vuit del vespre, després d'una
feixuga agonia de vint loores, ens
deixava per sempre Mn. Frederie
Chascar.
..
Fou la nota-negro nit ciutadana. Esclatada aquell jorn mateix
la vaga de la Canadenca, ni els
tramvies no anaven, ni cap lloro
no era encès a. I earrer; els autorribbils, arnh marxa cautelosa, no
paraven de sonar les botzines,
cono sirenes de vaixells en temps
de boira espessa, i laneaven a
la negror de l'espai,recelosos exploradors, els raiga submergents
de Emes foeus. Negra nit de núvols i plovisca, sense Ilum en cel
ni en tieral
La ca•talanitat aablaoluta, incoadicionaft de Mn . Clascar, l'hauri arr glerat tot d'una amb els
ria
nostres— i gran ajut ens seria
avui, eqtla creuada patriòtica, el
Seil verSplästia, convincent i calid. Per aiich As justicia que damunt aquestes planes reviscolem
p l fot de la Memòria seva.
Fins els darrers anys, ins havia
traclat molt neo . Mn. Chascar.
Vàrem corteixer-nos en 1908,
catan preparava la seva tradueció de l'Evadgeli de Sant Mateo, a
la eätedra eF grec del Dr. Segalä.
Ineompai Mil al d'hores varen
allitnyar-reiti lot segun. En- deti
anys mes, rarissimes vegades ens
parlärem. Res no em Cela presentir quan Vele entrar a l'Institut
i comencärem defreqiienlar - noe
¿pie havia de Iligar-se entre nosnitres una amistat 2acht cop mes

terma. Holimpuls iu optimisla rom
un ntzi ant, que el l era, ens
pet. .contrast, i sovint.
alta la nit o in Irespaesar la matinada, sostenfem llargues, llarguissimes Converses telefentmies. F.ra en temas de l'Assemblea .de parraimentaris 1 de ta
campanya -pro-Estatut, que, en
en llevar - se del febres treball
d'hores i lores damunt les ver410115 ad/diques, no es solia colear ignorant ele darrers balees
de la jornada. Altres vegedes.
ourin el brètols de la Liga Patria' iea ja feien de les seves per la
Rambla, eres haviem trobat sovint
entre mig de la batusea. Era un
soldat de la causa nacional Mn.
('lascar, i Ii hauria donat generds
la sang com ii donava, amb
Ir-hall superior a les seves forc.es. la salid i la vida.
Tota l'obra de Mn. Clascar cal
-teure-Ja d'aquest caire estant. Si
el servei de la pàtria no ho /taguas
exigit, si 'd'altres haguessin realitzat les seres eoriodes inieiatives, encara el veurfern entre nosMires, encara fruirfem la seva
paraula suggestiva, les Seves
iruatges evocadores i sublimadores del \aura quotidià, EH, però,
sentia la tragte dia de la nostra
cultura: tan pors qtte som i tenles coses que hem de fer! Volia
dur la Biblia (IP l'hebreu i del arel)
a la nostra Ilengua, volia continuar la produc;i6 apostòlica i ascética del seu mestre el Bisbe
Torras i Bages, volia que ros purificada, restaurada, la Mereja,
volia estudiar la tradició filosafira catalana, -tedia crear una escota de sernitistes. volia... volia.. ,
no le ifmit el que ambieidnava per
la glòria ele Deu i per la riostra
Ilon grua. "Tot abre ho fern pel cel ta", deia; i es que jo no he vist
ningti que s'estimes, tant com
ell, la pròpia Bengala.. Aquesta
obra, vasta • i profunda, l'emprenia, s'hi debatia, la realitzava —
oh, meravellal —amb una ícenle:lió autodidàctica. Prou que
se'n planyia d'aquest treball. Sena, en, el gen rendiment útil pulsee hauria estat doble, potser
l'atleta guanyat precisió cientificertament, pelee, hauria perdut la roentor de la (0mal, el batee de la vida.
Volia. i com que volia de debe
res no li dolia. No Ii dolia ni de
perdre la salut per enllestir un
nou 'libre, ni d'esmerçar fins la
(terrera malla per fer-ne un ti
rata/ en paper do fil. "Bona la
farfern-- deis — que no es conserves tot, tan poc que a'imprirneix en catalät" I tot ho volia
perfecte. Quan ja eren publicades
les normes de l'Institut, a Vieh II
reirnprimiren, amb l'ortografia
antiga, una °brete piadosa: va
fer destruir en blo3 tota l'edic16,
entusiasta que era do la tasca depuradora d'En Pompeu Fabra.
Tenia, demes, el sentit nacional, total, de les coses. Responent un dia a la me y a pregunta
de 30M l'havia abellit d'estudiar
la filosofia a Catalunya, an el
segle XVIII, "No ea que interessi per gràcia, no — em va respondre — pera veureu, potser

que, per això mateix, no ho han-. manya Ii succeeix A Mateix que
tilo catud:at, riingú, i mancaria als maleas gravíssims. Si e maquest capital a la h;sliaria del pitjoren, malament. Si malloren,
timbre pensameni".
nmiament, lambe. En aquests ca..Mossén Chiscar — escriví un sos la malora provocada per una
amic meto arrtan de ea seca mort injeecia o per un altre procedia
—era el parfeete "homme de ' p i- ment eemblant, es enganyosa i
tees". Certament, ningú mes qué acestuina a servir de- pròleg a
ell no ha sienta, laavoluptuositat un desan'elae fatal.
de la tasca intellectual, el goig
Horn no sap prou be per qué
de la producció, la 'abre de les el canceller tuno ha volgut que
galerades i del Itlibre a punt de el mere puges. Per aconseguirsortir. Com li n'era d'aniiga la
ho, Joa fet que el Reichsbank,
aeva. Cadira de treball! llores i Canees al mercat financier, duhores, jornadas de deu, de quin- rant alguns dies seguits, una
ze, fins de vint, havia paesat quantitat grossa da divises essenas' moure-se'n. Com li dolia trangeres. Es diu que aquestes
d'abandonar-lal que depressa, han estat venudes fi/1s avui, i en
iteró, se n'aixecava per complir
peses dies, per valor de trenta
el seu minieterH•L'home de Ile- milions de mares or.
tres ho postposava tot a la seva
Fins ara tothora es planyia de
missió • evangelice. EH' va fer la baixa del mare.. Ara la gent es
reeixir. contra totes les hostili- plany de l'atea. Dins Al3manya
tals, . amb el ferm ajut d'En mateix, abunden els contraris al
Prat de la 'Riba, una obra fecun- arucediment adoptat. Gran nom,
•
da d'erelairament social; ell fou • bre d'entitats econòmiques i de
el pare, el . mestre i l'amic alhora particulars han soferl fortIsa
d'enimes que sempre mes l'enyo- autos perjudicis . per efeete
de
raran. Activitat transoendent i
ralea eobtada. Sembla que treient
fecunda per molla ignorada.
del perdut atila que es pugui,
La rastauració litúrgica 'pro- motas alemanys jugaren a la baie
moguda per aln. Glasear, estä ja xa de la pròpia moneda. L'atea
definitivament incorporada ca- d'aquests dies els ha eixafat.
tolicisme catete, i bones mano
Per qué ha volgut el cancanee
la dirigeixen. DI seminari d'es- Guiso que el marc puges? Ili ha
tudis orientals que pie abans de versions múltiples i oposades.
la seva mort començava a da Els uns creuen que el Govern de
Universitat Nova, mote l emb
Berlín intenta demostrar que no .
—(hauria mart, sind, uns quants pagant les reparacions, la divimesos després amb la Dila:echa sa alemanya puja. Aquesta ver,
d'Instrucció pública de la Manco- si6 upar pueril. Mea versemblant
munitat, com hi moriren altree i fojjamentada frohem la vereiö
dos, junt amb ell inieiats).
se 8'a np la qual amb ralea del.
En ;loan Estelrich ha fet main- marc i la baixa corresponent de.
el que una paraltela de la fun- les divises estrangeres, s'acon-•
dació -Bernal Melge, deguda tam- segueix queda industria alemanya'
be a da generosa munificencia del pugui comprar actualment en
senyor Camaa — "suum etliQtra", llora condicions al calló i els
—rependra la tasca d'arroman- productes manufactúrals, l'imear i de pubtlicar la Biblia. Just portacid dells quals ha fet neseria qua la novella fundechi cessari -el bloqueig establert a
dugues el 'len) de Frederic Clas- la regid de la Ruhr pelo francara senae l'impuls donat per ell, co-belgues.
o, per be que ingratituls i InPot asser que Alemanya hae
comprensions convargeixin en gi tret alguno aventatgas de l'ale
amagar al públic la glòria qUan- ea aixi provocada. Es molt difi'nativa de la seva tasea, la qua- cil de dir pi l'operaeió ha estat
lilativa ja ea indestructible amb bona en conjunta Pera cono que
"El Gènesi" i "El Càntic".
ha lesionat molts d'interessos
Lammoderat treball alimenta- dins Alemanya mateix, no cal esva la malalt;a que anava con- tranyar que hagi vingut la pro- .
sumint l'organisme de aln. Clas- testa dels interessos p3rjudicar. La mort .d'En Prat de la Al- cals. 4quesla classe d'armes fi,
ba, l'enoje intim, lleial i decidit, nancieres tenen dos talls.
(ou par ell un greu terrabastall.
La Premsa d3 París intenta
Un arry despres, l'agost de 1918, treure d'aquests fels ctinclu,
passarem uns dies plegats per simia favorables a la test frene
les valls i lies costes de Guipús- cesa. "Ho veieu?—s'exclaina—.
coa, i encara record l'estranya Ama 'al Barna de l'Estat alemany
impressió d'unes paraules seves aboca sumes d'or considerabl2s
confessant-me, un pätlid cap- que tenia en reserva. Això &vespre vora la mar Cantäbricaa mostea que Alemanya es Molt
que havia resolt ea vtatge per mes rica dial que d'Ice n els aletal de penetre comiat, abans de manys. Per tant, pot pagar". La
morir-se d'una germana seva, deduceiö no es gatee clara, puix
resident a Bise/da, quan feia
que las sumes esmerçades pel
inoments' que em daserivia tot Reichsbank san 'insignificants en
un cúmul de projeetes i tornava relació a 'l'impon de les reparaa. parar-me'n de seguit. Des- cions. De totes maneres, hom pot
pees va anar de mal en pitjor:
creure que Alernanya fa mes el
, feina creixia, augmentaren els
pobre del que ho es en realitat.
disgustos. Començà de lente alA. Revira I Virgill
gun Mac. Era ja al seu
de Gracia, on mori, i en ofre- somar~quiraawmasrara
nar-me un splendid tiratge en
papor jamó de l'"Eueologi de difunts". "Un altre dia us el signare—am deia,—avui tinc la mä
que no pot escriure", Ani) perdit, perdent; en dues .setmanee
arribà a la mort.
Quan era encara a la Mate r
Una cosa san les sil.labes de que es
ja ens flagallava
-nita
compon un mot, i una altra, el grups de
(lamia de grip de 1918-19, va Iletres inseparables en mi es pot di.11r-me: "Tot ,sovin t passen en- vidir el matriz mot escrit. Generalment
terraments, 1 anant cap a casa es corresponen, peró no sempre; i ad/me
veig al ceMentirt de Les Corte hi ha casos (dèiem en la conversa darengleres de ninsols nous, amb hin) en que no hi hauria pas manera
les bogues obartes...." Una d'a- de feries correspondre.
Per exemple, oso mol com noble, tant
quelles bogues, diumenge 23 de
febrer, a l'hora de migdia, va si el descomponem en ble, com si
el descomponem en Nob i le, en cap dele
cloure's per engolir-lo.
Esmerçà, repetim-ho, la aa- dos casos les seves sil.labes grafiques no
lut i la -vida treballlant per la pä- es corresponen amh les siLlabes fónitria, Quan ..91 sol del triomf ques de que consta, les quals són sah
llueix, caldrà que damunt la so- b lc. Fixar, que sona tiesa, no pot isser
ya tomba sigui posada la roja dividit de manera que les seves sillabes grifiques es corresponguin exacta-einta dels combatents heroics.
Nloolau d'Olwer ment amb les fóniques. Aizi mateix dat-

Converses filológiques

asommauluipagonran
La qüe:Có de la Ruhr

P0Inc a r6 ha manifestat al
Govern brItinio, en vista dels rumore ofrotdots, que no acceptarà
cap proposta de modiael6 fIns
que Alemanya modIfIqul ola sous
procadtments.
Per altea part el Govern alemany matolx r000nelx que no es
aneara ocasió de demanar aquesta mod'aoló a Anglaterra. Alemanya tem on gran manos unn

pcssIble rallrada de les tropos

angleses de El henAula, qua delkarla ¡ea mane Clarea a lamina,

e... en que el tränsit de la primera diluba fónica a la segona té 'loe dins
t, no darrera la t (dot-tse).
Davant casos com aquests en que haveril necessariament de renunciar a
coincidir la divisió grafica amb la divisió fónica, res no ens obliga, en ca.
sos com dosser o terca, a mueve amb
el hon tosten y itic de separar les consonants duplicades, que evita de començar Una sil.laba grafica (i qui cha una
alaba diu una radia) amb un grup de
Iletres (as, er) desusat en posició iniciaL
Podem, aixi, no solarnent conservar l'hade partir un mot com dosser en
das i ser, sitió reprendre la de partir un
mat com ferro en ter i ro, com ho haviem fet fine a l'hora en qt:è els eses.:
nyols tingueren Lt pensada,' poc !clip
certanalsa dt partir tierra en te i era.

fr

bitud

P.

Fabr g

-

bturaenga,
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FINANCES 1 COMER
AJUNTAmereTS I otrenactoma

7r75
El Julia% illeostfeeeld del elatriale de la
Feste Mancipe 11. 1903
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• rant la presenl
es va ja notar cert moviment precausbr
79'00
1919 Ser. B
litem 5 per 100, 9660.
1920 Ser. 13
78'65
Exterior, 8800.
la minora de la anal Ja ta uns dics en
e de
vrem parlar en aquestes solemnes, 1 se1951
98'50
Banc Espanyol de Credlt, 13600.
96'90
'den( Ille de la Plata, 21000.
gulni erülent de que lec acciono ferrovle- tuste muero. 1. 5 1899 4 1/1
•
• 1907
Tabacs, al '00.
eles Nord 1 Alacaut han (le minorar en
8690
" 1913
•
•
' llurs orees.
Sucreres preferents, 7950,
• 1008
Jena Retarme
Abf com les minore!' rapIdes dels MeMeta ordiaärtee, 36"25.
tropo feien creme amb un entretentinent DIO.* Barna. llmoUt. 5,000,000 P.
Cieduleg , 9100.
••
•
6990,000
"
O Pb una balsa com la que hl va ayer-hl
Sorda 31900 ,
e
•
13.000,000
•
ahtr
Marnnts,
349.90,,
7350
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Mercat de Llotja
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Nodriços, ou,xle 70 a 250.

CRAYES1HIG3EBT 5,enC,

BU"

ometTRAL: Rambla dala Estudia,*
eGlifIC.IF...3( [ternero I, Crea Coberta.
444.
Sant Andreu,
Amurro a
Numero 3. SalmerOn, 111,

e ro:a
Ordi
Fase* Pral
atileaela

,

BANCA CANVI VAL0F13
Rambla del Centre, numero e
Telèfons 1250-1231 A

VAL.0123, CUP0118, GIDS, CARVI
*ANCA

NONELL
GERMANS
VALORS : CUPONS
Rambla del Centre, 16
2•Iralec

ne muro (Plata veril
•
e POI 30'75

43

comarca

Berta
Titus
lote aguante presas ese par IN sine»
per insrcaderla sobre euro.

g

arsans

ane.a

Coloas - Viatges
el1D015 - Gin •- Cauul
Rambla
Canaletes, 2 j
B-A• ceiona Valurs -

35

13

Portugal
"Hola
"letra
"14allersh naves
CrEePtel..523
"

4

as
24
15 1/9
29
23

Patines Damero 4

Segonee
1 eneros
Qu'ateo
', Trua per saza de 60 quilo&

Vapor cspasyul "Joe Maria", ami) el
seu equip, cap a la ruar.
Veler italia "Carolgra", cl 'lees, cap
a 3Iarsella.

a 1115.

Llague espanyol "San José", amb gasolin.c„ca "p a Palma.
Llagut espanyol "Virgen de loa Leaa15para:1s", en liase cap a elandia.
Vetee italiä "Migliarino", en llast, cap
n Propiano.
Veler italià "ida", en llast, cap a
Sabona.
Vapor espanyol "Ca.bo Trts-3 Furcas",
',sub tarregu gemeral, cup a Eitbao 1 ea-

['arito 11ieo Caragolet, de 505 a 915.
Ideal ídem lauco eepecial, de 590

a

•

802..

Id. superior. de 575 a 5,35.
Ideru
1demwletu Hacienda. de 540 h
Caracas aesclefollat i eimilars; de ' 550
a 24..d.
Trillats,ex : ra, de 7.,1:5 a 525.
1110110 Cabello i recrean:o , de 51.0 o 5M.
Simboa eaminaL de 000 a Ceo.
g, de 475 .1.(1
2a .. .e-e, de 415 17-1,.
Picas per pessetes els 100 euilos.
CACAUS
Coutinuaut Guisos els preus daquest
artibie, es va operara amtinuatneuz, per
aprofitar lee facilitats cutitucions que
es poden oblenir per a partidee d'alguna
lamer:Une:a.

tO
II

Peneeles blanc, a 1'9.3.
Idemuegre, a 1'65.
Caum de Tarragona blaue, a
Iduat Ideas 'legre, a 175.
Come de ilarbarä neme, ehrdlehrdLh
nc a 1.50.
Canea de EarbaG O bla,
Idea Victo neere, a T.50.
Priorat negro, a 2. •
Vilanova i Gehrei negre, a 175.
Igualada erute, a 117.3.
Mallorca blane, a 2.
blaae, a 2.
Alacaut Segre, a 235.
Mjatela blanca, a 275.
Odem uegra, a
Moseate:I, a 4.
Mercat aniumt.

, Dale
17

Mennt.
seeonet

següents valors
(rnen.e el seu import lii.1u1J ens sigui conegut)
Obligacions Catalan_a de Gas... ...
Corripanyia General de Traravieti...

íd.

Id.

Id.

•••
..• ••• •••
•..
•.•

Companyia Transatlüntica
Barcelona Traction
Mallorquina d'Electricitat

6 per 100
5 per 100
6 per 100
7 per 100
6 per 100
5 per 100

•••

vencirnent 1

de rnarç vinent--

11V2Y

ti

DMECCIO TELEGRAFICA
AlAUSANZEA.Nit

parat do Correuo, número 1
4630 A.

Telèfons números 4531 A.
4532 A.

75

Drar noves.
Manotea,
?gene:Tea.

71

do toten classes,
ve.--Noa A L'ENCROS I
DI2TAL.1.
•
1:2

Telefon 810 A.

iazzetrma.:33,A

CIGRONIN

Sane núm. 81.
leiee •
1.
• 11.
•
• D.
•
Palous

ca

129
130
1:9
ti(

SLICURS4L A MADRID: Avinguda dol Comte de Peñalver, 18
,

4.b.

A>,

.r.43•34iit•c4.:

:o"..01,»"»1,-or'"er

etrrati
la puerta o
todas las
enfermedades

tia

omite:leudo Ilbra
Ud cm
/emulo aurIloaado
Iodo "men
mt,

NIX
ituíiDE CANVI I BOBEA

•.

traba cun tnow seg., V.
11...41. *lace Orden,'
non.. (emanar Im

PAWEIG DE GRACIA, 17

40141451 1.05191 tendente§

CELMINE
Pargabtsa, lassates,

Curnplimentacid d'ordres
de Borsa en valora al
comptat i monedes estrau.1
geres. Intervenció de emntractes comercials i prés.
tacs sobre mercaderies o
yators; subseripeions a
emprestits, etc., eta.

allIrertaiea

ESICZZ'

AL

ANTICI-1
A.
Ronda de Sani Pau, 32.

49

Pinel ValenCla

AGENT

cales.

Vapor espanyol "Cabo Callara', aubb
(..erre.ga geueral, cap a Sant
Vaper espanyol "Viliarreal", ea 111 110 ,
cap a Larraix.
Vapor espanyol "Tintore", eh liza, cap
a Melilla.
apor espanyol "Al/nombra", en Saut.
.ap a Melilla.
Vapor espanyel "Vicente La Uoda", en
ilast, cap a Melilla.
Vapor espanyol "Marques el Canipe",
er. Ilast, cap a Melilla.
Vapur espanyJ1 "A. Cola", «rab fel p eLII geueral, cap a Valencia.
Sopor exiaanyul "Anbania" ausb cá r
-rodag,uelpGiscab.
Vaporespanyel "Callera", antb cärtiga general, cap a ulceren% i !tacaPailebdt espanyol "Pera Ofive", amb
idat, capa Malló.
Vaixells sortits
Vapor espanyol "Angela", de trinad,
n Genova.
spor espanyol "Canarias", en liast,

cap

Tarragona.
Vapor e.,paayeil "Itameu", amb aärre-

cap a

ga genera', cap a alhlaga i eavalea.
Vapol auca "Britte", eu llano, cap a
Valijero:1a.

Vapor ungkies `Craguess", de träasit.

gol) • NaPobs.

Vapor e.panyol Balrar", amb ej'irea
geueral, cap a M'iba.
Vapor e:pate01 "Mallorca', emb
i d a 6ea .:1114 Ca l> a l'al"

NOVES

ANISATS

6.3

Amenquilina.
Coi.° pala.

PUS

rectificats do 96/07 •. Esrecials per a Cliniques, I%,.borateris, farmäeics, perfutnerie3

,Uareatit, 27 Wad.
11110100ATE.41

5 per 100

1 ELS ALTRES CUPONS

L

k COHOLS

amos
111
Bomba Flore,.
101
" mito, 13,1
131
" 10,
meneada 0,
SO
Selerte.
de
bletieat,
vecens arribals: Nord. 11 de lar.

5 per 100

•••

Ajuntament de Castelló...
Baric Bipotecari d'Espanya...

6 per 100

La Junta del Port
En lItIna sessIS de la Juse
Port, presidida ac ei dentalreent pe,
Frene-rae Bartrina, re 404
de la mori del viee-President de
corporació Ed Mural BoseS i
«arrogada el die 13 de l'acta,. I
cansar, en Mig de la mejor erle,
teta els oreeents, que en le hi eteria et
de ring 'regle de la corporaeja
sennse en ese preemiueullseimel
nom del sanyer Panul/ 1 Main,
propulsa i dirid d e s 1 000, arene,
seta represenancia de numera hn
pleta i eneertada que sobre ele ala,
y esos cerreee público que en vida,
tä culminl sempre el de vicep
de la Jaula, anin la ene estigia
tantment compenetrat de mama
perable. gen:eh-Tal la Beca mort
lento:u-alo j e (le les perdues per la a
toritat, ciaz criteri, entusiasme i
'marra complet de tot assumpte
nat amb ei castre port.
En honor a la sera bona me'rees
aeeä In seeei6 per deu minuta en
de dol, reardot -se dfflpreS tele'
norma de treleall que a la corearas;
via aqaell impree, per de.patur
atIMpZui de ienire del dia que lora
tat preparada ceZolls lea seres

161011

la
Segó
%regona arribats: Alarant. 1 41 8 errada

Queda oberta la negociació dels
cupons corresponents als

de vais

ce barun:

41

Garrota ne ra DOY.
Delaten
"

...trearoo», Panca -n-teeär

melcals d'erigen. Podem indicar la pegoent
Meiga lesítim, de 1103 a 615.
5 59
Se:n: Moka Marrar i africans,

Preus per gres i hectalitre i melena.na posada al eeller del cedliter, iniurautció facilitada per l'Associaeie de elaautleadetee i. Exportadora de Ven de Bar-

41
44
50
58

panyol "Catalina", el d,l iq , r
"Plata", el dia 2.
Cap a Anvers:
"Caroue", el 21; "Arta-bel",
Cap a Flamburg:
°Repello', el d i a 10; `Portatk,
26; "Prima", el 26.
Cap a 1311'ecia
Vapor anee "ill5 P eeioe, el die 21).
Cap a Noruega:
Vapor aoruee "San Illigueee e 4
Cap a Anglaterra:
Nortne "Arfin Jarl", el tila
dea "Semen Polka", el 19;
tarro", el 23; noruec

Mercats

PAercat

1050
114
33-

Favooe
" Jerez Dos
Veces de sana»
vera
Fresa:da tenla
Mili
Estranger

•

Apartat de Gorrete, 611

Etirocci6 Teleglrätica
CATALON 1.,115 Avta

CANVI :

•

Osada Extreinadtlra.

VAIxella eterate
'Vapor eepanyol 'Cebo Cunera", de Se-

Xeixa, quintà de 55 quilos, a 23.
Forment, qttintä de 55 quilos, a 21.
Girada els 100 quilos, a 35.
ela 100 Quilos, a 34.

villa, amb cärrega general. Amarrat rooll
del Reba j a. Ooneignatari, Ibarra 1 Colapanyia.
Vapor alemany "Flector", de Corafía,
amb eärrega general. Amarrat inoll di
Barcelona Sud, Consignatari, Sentad i
Mercat regulador d'Inca
Oompanyia.
(Mallorca)
Vapor holandès "Amazone",
(De cartee corresponsal)
hule, amb eärrega general. Arearrat moll
Mmetlla, 225.
de Barcelona Sud. Consignatari, TalaMongetes blaaques, a 70.
vera.
FePOiS, a 82.
Pailebet espanyol "Emil", de Tutee»
Garrofes noves, a 15.
colla, amb sal.
Vigiles per a desül.leria, a 29.
Vapor espanyel "Dillues", de Cardiff,
Figuen por a cantina , a 4 pe seetes els
acab carbd. Amarra/ mol de Nosta Nord.
10 quilos.
Conaienatari, Pesque.
Idem bordiesot, a 6 Mena ídem.
Vapor sacre "Iwer", de Gandla, emb
Orrli, • 37*.e,D.
earbó. Amarrat moll de Sant Severas,.
Oleada, • 20.
Consignata gi, H. Emberg.
Cigrons, a 51.
Vapor p onme "Pan", de Neweastle,
lfloresr,' a 33'50.
amb mrbd. Amarrat moll de Ponent Nord.
Tot per maetes els 100 quilos.
Conaignatari, H. Emberg.
Alarme, a 20 pessetes la calza.
Pailebot esgranyol "Ahí va", d'Alentar,
Forme, de 29 a 30 peasetes la l'ova.
amb càrrega general.
Safiä, a WS0 l'unça.
Vapor espanyol "Mallar-ea" de Palma,
amb earrega general i 073 pagratger9.
Amarrar ilion de les Drassanes. Cou.eig:safari, Companyia Transinediterränia.
•
Vapor espenyol "Antonia", de Gandin,
SLICREI`
amb càrrega general. Amarrat mol] de
Acabant-se quasi per complet els sucres Sant Bertraa. Consignatari, Companyia
astrangera que Savia dipositats i tense
Transuiediterränia.
potables arribades, degut a l'aranzel eleVapor espanyol "Ramón", de Gibralvat que rege:x actuahnent, es cotitzen
tar, amb pela. Amarrat ranll de Lleva:h.
arab puja al acetre mercal totes les das- Consignatari, S. A. de Navegacid i Pesses d'aquet artkle.
ca.
liel, de 155 a 155 .
Vapor grec "Eliaabet", de Sane Ni...o.
Tendal, de 162 a 164.
lää, amb blat. Amarrat :non de la QuaCentrifuga remoltza, de 159 a 161.
rentera. Consignatari, Loyerdes.
Quebrat cla, de 165 a 167.
Vepor norme "San Slignel", de NrinBlanquillee, de 16S a 170.
Ihianin escales, anal, ca rr era general.
Granets superiors, de 171 a 173.
Amarrat moll de Sant, Bertran. CousigBlanca ',Limera refinaba, de 177 a 170.
uatari, Talavera.
Talles 1'. G. aragil, de 170 a 173.
Goleta espanyola "Comercio", de Saat
Ideal 1. G. Andalasis, de 131 a 156.
amb eärrega general.
•
de 1 88 a 190.
Vapor eapauyol "La Guardia", de TarTallat, da 253 a 214,
ragona 1 escales, amb earrega general.
l'er pcseens els 100 quiios.
arnarrat moll ,l'Espnna Ebt. ComagaaCAF'ES
taz:, Josep Gilabert.
Sezae arrila.des ni variacid els oreas,
Valxclls despaaxats
,
oMitzaat-se auab gran fermesa en toba eta

oficial de la
Borsa de Barcelona

BE CATALOYA
BANCBARCELONA

Moviment máritim

retares, ele 100 quilos, a 15'50,

°

0

iSECCIO MARITIM

Mercat de dich
Ons, una dorsena, de 2'25 a ZW.
Galline,, paren, de 17 a 25.
Pollastres, paren, de 13 a D11.
perell, de 9 a 12.
Slarsellon g , un, da 50 a 95.
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DlrOooló telegräfloa
"TAABGENTE"
felätens: 455 A. I 498 A.

e

depuretnraa eclieeptie“.
eme

ml

ejle . i:

ap.do

revehrh muto.

Proeedeut di Calç arribara el dillUal
"'une "Isla

L.looratcelo Salmtna
ld lt. de klacroy. Sal ul

CLOS AS

d.

Pagay", de la

- .11nb earregareent de benaina es esperat el rapen' anal3 "Volsella". .4mb
fusta. el Stle.: Stab tostar
el truuces "Cartaalle". Amb plataus, el
uorucc "Benediete".
- Alub carregament de cartel mineral "s'al esperats eis vapore dc distintes
naeiunalita is: "Santo Firme", "Soumen
poure", "Achuri", "Pennia", "Sliomeia
Neita" 1 Trudwatig".
Ceeit anunciada la sortida dela segeellta vapore:
Cap a Cuba, Méxie i Eatats Units:
`Italiä "Nieolaos" i espanyol "Aagela";
cap a Nuca Yi)rk, el 211, el Graneas "Mant
vap a Cabe, el 22.
Cap a Brasil i Argentina:
italiä "Principe Sil Cdaie". el dia 3.
is,oanyol "Reina Victoria Eugsnir"", d"a
4. ricen "San Itoss-ore", dia 22 del roerent. 1.11,a53el "Guadiaro", el dla 5.

Dra hizn.tahá
G

F. bitF tti n Nit

cimas, acordant-se per g rairtimitit. e

tner Use. fer preseat a la Sale
aeeyor lloseb i Aleisa la pretenda
que la Pese asea hnvia prodait
te, eritjanganr tina senrilla ron
que ki »crin remesa per la corporeii
ple, i estudiar ,de sprés, la Inee el
manera de perpetuar 1 honorar e
record de qui coasagrä lote els 'ea
lents i actiritats durant d'ea
de serle, al besalarolliament i miran
'sestee pers. 'oval: de la ciutat i Ir
cipal base de la sesa riyese& i
ele.
Formant part de la citada otea
dia es trastä, entre nitres, dels
assenagfes:
projecte de
Informe relatiu
teig de bt Si:, &lis Ferrocarrils
en el que es retereix a la era e
a la zona del port 1 emplaçameol.4
estaciú de merenderies en ele

,

renya, imposant per alió lee deguar

dirione;
Instäricia d'una cntitat narilen
la ccacetode, d'una pata de tinglado:.
Esptuaya, que, roen abres d'
retardes. s'acord&i sotalnre 1 r
pcoposta de la coadssi6 enrame/9a
la distribució de tinglados:
Projece per solidar i ampliar el
ro terminal del Die -de l'U i
ei far que ha d'iLluminar detall
l'entrada del [mere port, que s'ente
formar favatildement, autmeteatet
degada,aprotacie.
En la temió, tenint co tometetlo
tetratisulia Itt. 4111cils i
obres de reparacia i construirte
gratui i grens arerias ea:nades a
mentat DO: de l'Ese, pel furiCt
eue resma en la neutra costa clog
dies 19, 20 i.21 febrer de 90
cordi, fer una visita corporatiut
obres el dia 20 de l'actual, terter
verratei de la catästnafe, per apeé'
importäncia i encela de la labt
seda pe: reparar amaelkes avene •
tan rrlativatarnt cepa( de no.,
La visita serl purament de d
In p ut, pel dol que guarda la Jura
mutis) de la saort del sea vieep..
Cuelidint record libas, con ,i ri
-divenrs,almgJi
passä emporativameet a fer eres
inissatge de cenada la familia del
Bocal I AISIIIO. essent reinada
Silo i familia teta, als
im vire-yresideut accidental de
raciú, evite« Barrina. 1 lees els 2
el testimoni de la sera profusa
Rana, mattifustarions que f'sleü
rareent ugraides per aquella

Tni.,

atiSulica, que eurtire el des 22 cap a Pi•

/I Na g 1. fasun y ant,Cit.

R.

ds %bree d4

FABRICANT
maquintiria i eincs pel:5
Ilers inecartIes i fäbrie".
serrar, rolitxes de fusta, CO
d'untar, earagols, femelIeO cl
ragol polides, porta-broguts.
enera. Dri07iii se:11111re els
bree oferin:ents mes ayas
SOS als gran n.agatzeais
quinäria i eina moderna d
sirte de la Rkera. Margu";
San Esteban, 27, GIJON
ri c s).

do

LLITS

D

LIAt

Coastruazii 1 ooçaragii
).Vnta . 1t, 13
Mi 11 3 cli3potribles Hita 1
sella laza eemaLimics.

‘

do4 N3Epitals de París. Pe;
aeri. $itet D' AU , 23, prindir

rz&as >t. Radio grafia inctantania

visco!.

es tereosebpica. ftadieteräpia.Bruols, 46, de

advocat, DF. B. CafFISCO F9fIlliEllera EspeciAista o le
1 antic Docent de la Harvard Med ical Sclio.01. EE. CU. Tr11448 •

lia traslladat el seu despatx al
enser d'Auziás :liare, 49, pral. I,

diabUks. ValCneia, 278, pral. Dinia.rts, dijous,
do& 5Unrt St ducli.
gotze
abtes, do dos quarts

olusivament

77-4Fwee..
. Plomare°. 18 d. fobrer da 1923
r

La Plaça de Sant Agustí La Política
• L'altre dia, era el dimarts de
Carnaval, anava voltant per
aquests carrers de Barcedona, i
em vaig ensopegar a la plaça de
Sant Agustf cap allà a quarts
d Una de da nit. Aquellas. Ostra
quadrada i entaljiora i en tal dia, feia una maña
d'afecte repugnara,
Una colla de trinxaraires, potVer més de cinquanta, havien dut
un ninot farcit de palla i l'havien posat als peus del monament de l'Iscle Solar, a guisa de
víctima eapiatbria; el ninot era
"DI Carnestoltes"; el varen
ruixar d'asperit de vi iIi calaren
foc. Aquell ninot, vestit amb
quatre parraet i ainb les ganyotes de la sa y a cara de cartró tenia alguna cosa horrible de sacrifici !sumé grotesc, un al veure alió pcnsava fatalment en les
tribus del Dahomei i en aquellas
testes monstruosas de las Piles
oceàniques.
Parqué els trinxeraires teten
una gran sardana al volt ded
Garneatoltes incendiat, i començaren dc saltar com simis cantant aLld de: "A setza, a setze ei
vil El pobre Carnestoltes s'acaba de mocirl", i desvira d'aquesta canoa ea cantaren d'altres una mica mas caualles i pom-soltes.
A mi, coritas° que meneanten toles les manifestacions de
la jota popular, siguin bàrbars
o no ho siguin, melares obeeixin a una carta tradició i tinguin
un viu color pintoreac. L'enteraament i 4a crema del Carnestoltes, a cerüntinia que va paspant de moda; cada vegada va
degenezant i embrutint-se risa;
fins arribara aquesta cadena de
trinxerdres amb els l'avio plens
ie caacons idiotes. Ara que
aquests trinxeraires, d'una manera Inconsaient, aguantaven el
oc sagrat d'una tradicia, d'una
lradició poca-solita si voleu, pare) ben típica i ten pintoresca.
Pecó hem de convenir que no
lotes les places sán avinents, per
Pervir d'escenart a una cerimònia tradicional, cada rosa en son
lloc. Jo hauria agraït als enagreacats trinaaraires que aquella
crema brutal me l'haguessin anat
fer davant d'una taverna
•Bant Martí o de des Corta, en un
ainb pols i acàcies i porrons
d'aaguardent, en un aire que fes
'Ittlar de sofregit de bacallà i alioli. Aleshe1r2a la cosa hauria es.tat de primera. Rara compreneu
'que a quatre passes de la Rambla i davant d'una església parroquial aquella cerimania resellan una mira massa exótica.
La piaaa de Sant Agustt IS
Ben prestigi i ea mereix que la
gen: I; raspeen aquest prestigi.
Ara qu e . desgraciadament, el
prastigi de la plaça de Sant Agusti ni el pot veure tothom; la plata. de Sant Aguati està larnantablemant abandonada pels ulls i
per l'afeate del barcelonins, i
aire, és /in perat que valdria
pata d'esmonar-lo.
Jo no sé si A que em Ilegaixer s'Imaran fiscat en l'aire que
Id arm e lla noble plaaa. Si s'Id fixara cstie aaaur que com a barcelonins cs hi ha de caure la

i

cara de vergonya.
--manar .e

.

VOR<IINITEACIO D— ÁCCIO
Primar de tot, mirem-nos la
façana de lesglesia, sembla una
CA TAL4.2d4"
presó • o un manicomi. Es molt
Densa, dataras, a les deu del CCIpre,
trist veure aquella obra tan ben ‚jr Use a l'estatua (.leci6 Catalana
començada pela nostres avis, i folgar, 11) la reunid del ¡marine a
dentada a mig camf, amb taita aquesta Aasociació residenta al dietriete
una parat de pedra esearbotaada arte municipal.
.
de ciment i manas que semblii
L'amentivia mane /arma perf die bu
talment la víctima d'un ',erra- que ganen celeannatate emb esa baila
adulta sier a l'argnattraita deis diverirni
trSincil o d'un incendi.
No es pot negar que les por- nimba bareeleáns d'Acció Catalana.
tes de l'església san d'allò milloCONFERENCIA. Ã L'ATENET1
ret que tenim en arquitectura da
Aquest reapre, a les (lea, En Monet
l'época; dones, per qué no es pot S'erra iluret donar,) fina tenle-rho. ° a
acabar tota la rayana segons el riteetets nacceloni, descaroalant dl tema
noble astil del que ja hi ha fet? El rocialisme a Catalnaya.
•
Per qué han de passar anys
EL. "CASAL N.ICION ALISanys, en qué es gasten tants diTA" DE LES COR7'S
nene par institueions i obres pies,
per temples i capelletes expia- laCum tenias an yonciat, aren tinc:ra Hm'
conetitatiet del Casal Xarionalista de
tòries, i s'oblida la no.billssima
baniada de Les Corta.
esaaleaia de Saat Aguan, que es- fa iielt-ütni
saut al programa deis (Raerte clamant, arab Lota justicia, les actea arganitzuts
as.5 tal mono:
parqué Ii tapin aquel l mur de
A les onse Ilti n'un (letal social: Mapedra triturada i incoherent?
raca, 40).
A quina persona de las que pasAssemblea de eonetattei6. J'orlaran, en
Sea per allä -davant Ii suggerirä
non de Ja C01743aRi6, da aentp,re
la idea d'un temple veure Vestal Ibas: Gelabert, Pera jiorr,i,e i Anees, Casactual de l'església de Sant to/in, 1. per Acció Catalana, ele senyttra
AgusLI?
Puiai SiSal de Libasteis i Martí LiAcce..
• 1 creieu-me que da cosa té rales Iras de Ja tarda, "n'adiós parlit
mal; es nacessila una mica de de futbul 'entre el* patenta aquips C. D.
bona aoluntat i prou. Jo suposo Rapid contra Catantuaa, S. C., de Lee
que alada que die ho ha pensat Cords. 41 fingid:4r d partit Al board eae
molla gent, i s'ha pensat sense auelnió tie sardanes per la colla l',i»ripai
dable en solucionar-ho, però des Bareelanina. Ele ames g e eciebtartra al
nieves paraules no cree que hi esunp d'eeport3 del Cataluoya, a de Lar
siguin de mes. L'actual ractor Corta, carreta de la Travessera i Caread.
A les des de la nit, fmta patriótica a
de Sant Agusta mossèn Juan Alemany, es un dignissirn sacerdot l'estatua serial, sota et eepi;ent programa:
I.
Parlatnen1 de pregunte:in Mis poeta*
i un exemplar rector. II.a estat
una pila d'anya a Caldas de Mont- pel redactor ea cap de la rcriea /iteraria
Flamea Naves. II. Pcriument panelbuy, i a Caldas Lothom nomas
•us en dirä que elogia. Ell va re, lis per En Caries Sanaksja III. ¡'arfaconstruir en aquell potala l'es- mea per N'Agvali Ceetriie. /1'. De l'Aglésia amasada, i va fett grans mor. Paeries recitadas per Na Mari, Soobres de caritat i d'interäs per a ladas. F. 1)e la Pittria n'asir* liagides
per En Pera Gene". VI. Parloiaent per
ó.
la poblaci
¡Co Novetrro Lavarte. l'H. De Catalunya.
Per qué aquest rector de Sant Parajes patriótiguee
limides
En Pera
Agustí no reman les pedrea, a Ganar, 1711. 1'6r:tino-ni perperEn
a Safi que s'acabi la façana de Tes- ladas Fru ,.1 ,o rl JI Diacura de ...a:a:
gilésia? Es molt possible que es por En Jurel, ca.teru.
consarvin els plans antics, i si
rL -CENI'RE NACIONALISno es conserven no costar à pas
TA- DEMOCH.S7'10" DEL
gaire a un arquitecte intelligent
CLOT
el trotar una solució acceptable.
Sota aguaita deemniesseid .t.e3tä preUn cop començada Cobra de res- parant,
tant cons actiniaS, la
litzar la façana, es podria donar funde:gen;amb
a la barriada del Cell d'una enun cop de mà al monument de tina nacionalista,
la 9 1,61 sind adherir
Soler, aixecant-lo aria
O Ataata Catalana.
mica, posant- Il un punt de gràA tal finaidat e, reparteis proftertcia i traienl-li aquell aspada ai- meta una proclama, avalada amb lea efxafat que fa llästima. El mateix pürnts prcatipiotes sigoaturca:
escultor Gargallo, autor del moLiais Jlataot i Benigaer, Earie Pacanument, estic segur que ho fa- es, Antoni Bonsoats, Antoni Malea,
ria de bona gana.
Llaie Puig, Joan Floig, Juan &real, Ra1 després, quan l'arquitectura mo, Jan', Miguel Canspi, Josep Nteites,'
de la plaça Sant Agusti ha- Jcan Nogués, 1"raalCC8C 1 . 0114, Fra 'sise
guts agafat aquell to que es me- Massip, Joan Florenea, Entili Garreo,
rala, s'hi podrien plantar guaira gua Lera, Francesa Castdi g , 4 ntoni Saplantes, discretament, i amb bon lla, Ram p a Casas, Selestia 1Î ,,,,t,
gust. Podria haver-hi un jardiLa reunió de remeta:trió tiadra Une
net urbt que entonada de pri- dona petrel, dimarts, e lea des de la
mera anst la quadratura i l'aire "atila. Local: Matitanya, 7.
arrecerat de la plises..
Aleshores hi podrien jugar las
criaturas, la cosa quedarla no- Desfent una campanya
Els regidora d'Acció Catalana,
ble i digna dels barcelonins, que
ara i es ben segur que vis. la la mal intencionada hastano
hi
tanda
amb que largan del parCarnaval,
quan vingués
aniria a parar cap colla d'e trin- ta lerrouxista parla d'una supoxeraires, ni cantaria ninga anal cada intervencia dada esmentats
veu irrevera.nt, davant d'un ni- regidors en actuacions indiviselva, duals o de conjunt deis faincionot socarrimat allö de:
a setze el vi! El pobre Carnes- naris muniaipals, han de fer
constar que total afirmada 'un
toltes s'acaba de morir"aquest santa as absolutament
Josep fIlaria de Saaarra falsa i que llur actuada ha estat desenrotllada sempre d'una
•••----manera ten pública, o té des del
Conaistori o des de la Premsa,
després de Mur retirada, canse
amagar la procedSncia de les
campanyes per ells empresas, ni
consagrant-se mai a maniobres
Sr. Director:
La bella realitat que dins Acció Ca- subterrànies com la que li atribueix el sector consistorial altalana hi hagi un nucli d'intellectuals
especialitzats en cosco de política estraza ludit, el qual difícilinent podria
gera i d'História nostrada i uns recents fer amb sinceritat aquesta ma.
anides d'A. Rovira i Virgili i d'En Fer- teixa afirmada.

"e

Gaseta Femenina El lector diu...
ELS CAPELLS DE PRIMAVERA O LA PELMA VES' A
DELS CAPELLS

3

LA PUBLICITAT

1-a precocitat és la norma del nostre
ternas. Els infanta hi neixen amb una
finar de judici i tata gosadia que &ascuacerm Il ms avis. Les modas de primaran Soldevila inhan fet creme en la
/era surten en ple hivern i essent encafactibilitat que es puguin realitzar catre
ra a lesas; er.s veiem sorpresos per les
nosaltres unes publicacions a l'exemple
mea, d s h:vean que anuncien de Iluy Farde les de La Revista o les de la Saciera:a:1a del 1713: lamas.
La Catalana d'Ediciuns, on s'estudiin ab
Amb aquems anteccdents, ningú s'es- moviments i correnties d'opiniä ganerala
gartaiarit si ga:eari preguntar-nos ea yeti
i es treguin ailiaonaments dala probtealta: Cara san seis capells dc primerames de la post-guerra, o que da les favcra ?
ses históriques de la matra terra se n'abLa alla i el crin, sobre tot el crin
tinguin conctusions psicolagiques que
at:e sansinucn vigorosa:nena serveixin de fan-aman Mantilla de 123
Tassat...e. e, si alguna barcelonina ni goactituds del present i a adoptar al fasa aaap.ar anzara aquests materials tua
poi encornanar un capen de
Entre les mollas realitzacions que
va-aaara, d crespa i d'alpaca. Ninga comporta aquesta tasas i que mis tard
aaa cap Jaaecció•
s'anirien concretarla podrían iniciar-e
L , rapalla de catakerzira vorejats pei
amb l'estudi daltes personalitats polítiuna aatta u p N. un voravia, comporten ques dio l'Europa d'aval, de l'estas acUi. ,. ala i cl mínimum de guartual de variats problemas de resperit
nir:tata paaa.ala. Els capeas d'alpaca,
mundial, et c., i dele mis traitacendcwiala
La a :nt arara i eacarnpats, amb votes
mamaras histórics de nostra patria, esUr_galara dauta prinaipahnent Pur gra- tndiant llurs caractaristiques i resultats
cia a la locutor d'aqueixa tela alas
i treirtet-ne deduccions i experiancies.
taa pac uf:ha:Ida i que ara torna a esperiancies.
tar e:1 vaga.
Aquesta tasca segurament
l'el que fa a la forma, sembla cia- transcettaancia dins l'espiritualista catalana,
puix que contrilmiria superlativaque
la
"can:tatua"
tal
com
ha
esdent
ta: portada fina avui csta greument ante- mapt a fomentar optimismes entusiastas
na:aaa. Les vares s'encongeixen, el sos- i obtanir una Ilum ganaba segura en cls
te s'eula:ra i guanya importancia; al- camine a seguir i en les actituds a adoptar pel nostre próxim tiaraf.
'arias farmes campana que subsisteiaen
Peraua Li ha qui les exigeix, es tornen
J. fil. Boronat Ftsoaseas
louL,r i, mab una Ilaaaaa a darrera, tetan im aspecte de bonet.
Els turbanta, saurare cn 1, tga, almaimixen la forma d'una. capaana que va
aparnant-se cap a la nuca i $611 cosas
sadn malalties que es curen räpisobre un foire que s'adapta estra_aa- I dameat amb leinpranient del
ment al crani com son cstreaye-caps de
XAROP
Pierrot.
Pel vearr-e, era cam a a a, les canses compost arnt l'extracte de cLver
. q ue s'aVanten segneixen tabas a les ca- ses plantes medieinals quo topettfnal o capirons (els dos moto sernifiquen els bronquis curen
ve:xert per traduir la capdline france- la irritabilitat i preserven de la
tubarculosi.
sa) tetes de pattes, sobretot de puntea
d'araent, ere fóra estrany taninate'.x
Dipbsit: Farrnitcia El Siglo,
que en daanitiva l trienal íos' pelo ca- Sant Pan, 33; principals, faranäpan; pella 1 cadena guarnas crotgrcites. j cica 1 Centre4 d'específica,

Tos-Bronquitis- Asinn

LA MUSICA
EL TRIO DE BARCELONA
El Trio de Barcelona donarà
ovni, datmenge, a la tarda, a la
Sala Mozart la primera sessió
deis 'Irlas dp Beethoven executant-se el Trio aten. 4 en si be•
op. 11, el núm. 3 en do menor op 1 nü in 3 i el nem. II en mi
bemoll op. 70 núm. 2.
CONCERTS AL SALUT ESPORT
CLUB
Aval, diumenge, lindra Boa al Salut
Esport Cha, el primar deis concens organitzats per aquesta temporada, els
quals van a arrea Conservaturi dc
la Infanta Isabel.
El prarararna dispoaat per a avui armaren obres deis me.ares Luduvic,
rara, Sahumara; Mas i Serracant, Freixas, Bosch llama, Toselli, Beeiluiven,
Sanchrz Deya, etc.
El calcen can/encara a les cinc en
punt dz la tarda i mantre s'exectitin les
abre-amo es pedra entrar ni surtir de la
sala.
ASSOCIACIO Dt MUSICA DE

CAMBRA
DetWt, dilluns, rAssociació de Música
de Canana a:labrara el 11.:d carmen del
ig uala curs.
El programa d'aquesta sessió da aa
tament inMrasaant, per donar-se en
en primera audició, alguaes de les mas
suggestives obres del reputat i discuta
compositor rus Sarga Prokofieff, el qual
ha estat cridat expressamant a la amaira ciutat per a la Laerpretaci6 d'aque.stes.
Pitan Alexattian,
amb la cuoperaci5 dcl potable pianista catali Ricard Vives, completara l'inRressaut programa d'aquest comen ame
la interpre:ació de la famosa Sonata en
fa majar. de Brahms i abata interessants

obres per a yfolloacel i piano.

CRONICA DE
CULTURA
UnlversItat do Barcelona
Rector hit trames al cap ale
.1d1 Aencid ad; liniatrativa de Lleyda
Una denúncia de l'Alcalde ale Vietamée . per-la maneoide mestressa.
Aval, diitindtfge, a lee cinc
,le 14 larda, dallares dele deltables i ex'-deixebles de la mestressa Na S'aria Baldé de Torres l'obadmiran amb una ¡asió d'homenatge a l'estola del carrer de Mallorca.
— El president del Consell de
miniatres d'Espanya ha telegrafiat al Rector maalfestarit-li que
atenent el aeu desig ha contareneiat amb el ministre d'Instrucció
pública a ti d'activar els tràmits
per al lliurement de les quantitats
consignados en els pressupostos
per a material i pràctiques en
aquesta Universitat.
.
— Parque ass:steiai a la sessio inaugural del Girad °d'Alto!agio, que tindrä lloc ayuL a les
sis de le tarda, el Reatar ha delegat al Dr. Riera Villaret.
S'he ecmeedit una gratinnació anyal de mil pesantes a cada un dels professors mercantils
Josep Busquet i JuifsPirez Mdndes, de les E...malas de C.oniera'de
Barcelona i Malh'irca.
— S'ha rebsit ert aquest rectorat cl tito, ale Sesretari de l'Escola Especial de ~flan d'aguasta ciutal., a favor de IN'Eanili Solb Balda.
— El chasol gennrat, de Portrigal ha connanicat a! Rector,
mia lt mig d'abril proper vindrh
a Barcelona l'Orfeó Academia de
l'ilniversital de Coimbra.
— El president de la Cambra
Oficial d'Indastria, N'Anselm de
la Cruz. eimeol general de Xile,
ha remas ral mamila de Canilla
una serie d'o-hres d'interès.
Secletat de Bioloata do
Barcelona
Aquesta entitat celebrad ä ses8:6 científica ordinaria demä. dilluns, a la sala de la Servia de
Ciencias de l'Institut d'Estudi
Catalans, a dos quarts de set de
la tarda.
erainunicarions anunciarles. —
.1. M. Aparell per a eliminar el factor meaäniz, distensió o retracciO lulmonar en les
recargues snbre-4a influencia de
la composicia de l'aire alveolar
en la l'aspirada
'A. Pi Miar i R. Carrasco: ClueSm i a i dilució sanguínea.
M Sera, i J. Díaz- Tenorio:
Amuralles en el sistema nerviós

Crònica social Les sardanes
LA FEDERACIO PATRONAL
PA eme Censen 'directas de la Federada Patdonal va visitar ahir, a la tarda el governador, per saludar-lo i oferir la seva coLlaboració 'en les yacsLiana socials.
EL RAM DE L'AIGUA
-ocupar-se de la reglamentada
41 treball va reunirae alair al triad,
al Negocias corresponent del Goveni
civil, la Com:ssi6 Mixta ciel ram de
l'aigua.
VAGA
Per solidaritat amb cinc operaria acarniadats, es troben en vaga els obres s
de la casa Riera, del carrer de Näpols.

ELS FLEQUERS 1 FOR.NERS
Importants elements del ram de l'AI'mcntació, sobre tot fabricants de pa,
s'han retina amb delegats del Sindicat
L'aire de flequers i pér tractar d'asaamipsas interessaan relacionats
amb l'elaborada dcl pa. Voldria &conseguir-se en insertas del públic que les
fornades sortissin cl més aviat possible
per a comoditas den veras i els fabric.ants de pa no refinen les demandes
que ala obrera unen lates d'augment
de salara. El Sindicar Lliure, acose perihre cap de les =lores aconseguides i
firas demanant-ne de novas, vol mirar
pel benefici general del pablic de Barcelona i fins ara ha pusat tota la seva
bona voluntat.
IIITING A CALELLA
Eis treballadors afecsats pel lacaut
de Calcita han invitat a la Corporació
papera! de Treballadors, Unió de Sindicats Lliures, parque designi un dele
seus components per a prendre part al
sniting que se celebrará dama dilluns,
dia 19, cli aquella població i que re y estira gran importancia. La Corporació
ha designas ja un company que portará
Lt seva veu.

L'ASSEMBLEA D'EMPLEATS
1 OBRERS MUNICIPALS
Anit passada va celebrar-se a h gran
sala d'actes del Centre Autonomista de
Dapendurrm del Comerç i de la Indostria, ranunciadoassembka de l'Asaociacata d'Empleats i Obrera del Municipi.
El local eutava pie de gom a gom,
presidida la jimia de rentitat, el delegas
de lautoritat i la Pransa.
El president, senyor Jata= Aguada',
va datar cornme deis treballa que ha
realitzat la Ponaucia de Pressupostos
Aquesta, diu, va azardar fer una perita/5 a l'Ajan:amena damas/ami eb aus.
ments que creia de justicia. Taut els
regidors corn ralealde essmi assabeulats
de Im nostres aspiracions i les han trabadas malt raonables. No era el matra
propósit demanar la Huna, saló solament
al que meiem isba Tot el que hem
demanat, en bloc, está ja ararmaL
besaras va danar compte de lente-epraifaria.
M. Seres i L. Camacho: Varíe- -Vista que va tenir la Ponencia amb el
cap de la majoria, de la qua( conferentats de disposició del peritoni.
Després de la SPSSió cientif:ca cia—dar—en vara talare una irnoresai6
as procedira,a relamió de prest- raolt satisfacterm. Seau ha atorgat el
dant i secratari, a la designada que els obren de les br;gades cabresain
del Comité encarregat de cumpli- els 355 ¿les de rally, amb un jornal
mentar els acorde presos en lar rdnanum de 8 pesantes diarias. Creu
escota nassada, referent a la Pu- que les censures qua slan dirigit a
blicada de les notes en el "Cionp lAjuntarnent no temen fonarneriL Ana)
tes Rendua de la Sodetie de Dio- co rase hum ens La atorgat, en tenias
logle", i al nornenarnent de sacre- prou per comengar. Cal tenir en curnate
que s'ha recobrat part del parda: o sien
tari
La !Jipa dele Drets da els 365 dies de jornal. Ila afirgnat que
creu sincerament poder assegurar que
llene
s'clitindran mo/tes altrcs , peticiona que
Dimarts,a les deu de la vetlla, es fan
es rrunirä el Coticen Diractiu de
Malgrat ¿acer jo amic—diu el scnyor
La Miga dels Drds de Monte a
Aguadé.--de la Iluita i do tirar sempre
l'Aten ga Enciclopèdic Popular
pal cazni del mig, us recomano pruAlerten 1 Escotes Catalanes (landa i modcració, per croare que amb
Prat de la Illba
campanyes estridents no podrícin parAquest patriòtic Ateneu, pros- lamuitar denla atub aquel!, que avui
seguint la seva zampanya cultu- tvactadem en forma despectiva.
ral, ha esta/den a les seves EscoFa cunera que sala volgut suposar
tes (Amara, 359, pral.), les se- que la Junta de l'Assoc:ació havia esgüents classes de nit, desempe- tas comprada per ep-anyar els aSSOnyades per un selecto profeses,- C .IalS i curiZra d'aixö dits que en tot el
rata
Pressupost no hi ha proas diners per
Grarnätica catalana: els di- comprar a ell ni a ningú de la Junta.
marts, dijous i dissabtes, de 9 a
Acaba dernanant correcció i ordre,
10 del vespre. Matrícula gratuita. an:ca manera de qua aquesta forca que
Comptabilitat: els dilluns, di- representa l'Asseciació sia re-saya:a:la
timares i divendres. de dos quarts Avui os recoman.) disciplina i in 1:acade nou a dos quards de deu del cia; si ens enganyessin con.' atizas travespre. Matrícula, 3 pessetes al garles, us demanaria disciplina i caer--

mes.
Mecanografia: els dimarts, dijous i dissalites, de 8 a 9 del vespre; matrícula, 3..peades al mes.
eLs inscripaious poden fer-se
a la secretaria de l'entitat, Aragó,
359, pral., cada dia de 7 a 8 del
vespre.

Fets Diversos
MORT D'UN ATAC
A lis alai del toztí d'alar _fose Bertran i Baltasar, da 69 anys, va telar un
atice, murint al cap de poc.
INCENDI
A las dues de la malinada d'alar es
cala foc a nn taller de {asteria del carrer de la Traveseara, núm. 105.
L'incandi pogué asser sufocat al cap
de dura horas i maja, cremaat-se la majar part del que hi havia a resmantat
taller.
S'ignora cl valor de les parducs.
ACCIDENT DEL TaZEBALL
Vicena Burguera, de xi anys, trtimi,„
llant al taller de llibres ratIbus que er
scnyor Joaep Casan:ajó té al cariar da
Regumir, 13, 11112 maquina 11 agafa el
peu esquerre, prudtant-li mea ladra/
greta

ATROFELL
A les den, al Dispensad de Sant Audreu fou auxilia Jordi Mas Joan, blanTima habitant al atraer de Virgili, 87,
e a c Presentava una ferida can'
tilos a la regia occipital ame probaba:
fractura de la base del sana guaina
cada de greu, prtalulda per havar-lo ateo.
etllat enirunt del earrer del Llenguedoc.
El ferit ingressä a I'Melleitai
'L'autemaii fue(

gisVa parlar després el company Ornadas, de la Junta directiva. Es 'maestra
conforme amb les manifestacions que
hacia fet el President i dita que
posat par ell as el rellene de replió
de tota la Junta.
DM que segutaxen les negociara:es
amb l'Ajuntament i que l'haver obtingut el racomaxemant dels 355 dies de
jornal és la ara-nata madura d'una serie que petisa obtenir.
Malgrat aax6—diu--pm . que no sean
engailyi caes Ita succeit altres vegades,
abans (rematar el termini valdrem saber dieta ¡muera ferrita i exacta l'auginent tm.t SC . 113 dallarä.
Recomana cuntianca micra/tare a
les campanyes traqueara darrers dies CH
eh dMris, diu que la Jimia n'as estranya per cumples. Acaba dicen que
(luan es turnia a elegir regidora, es cerquin persones de judici que ellguin a
trehallar a tothout crac cubrí.
Parlaren després els companys
l'iedra. Portoiús i Palma ahundaut
en les man:festacians del anteriors i
demanant tata cuna:una absoluta per a
l'actual Junta.
El secactari 'tagala una proposicia
desmota/a tase s'auxequi la sessió remetent Eadhesió al maing pro-prasus
fase ha de cciebrar-se masa
Attans d'acabar, el presalent aen)or
Aguarla da: que surten d'ara/ a sta nimia, mis fans de qqan hi haa entrat.
No vull vos de crainanal—diu—puró
vol de discralina i els
Lateo sEapcsats a cree 211 tot go raza
us strani lea Junta i ce la nauta acatada?" Un "si" unanarte va rasca Lt respasta, quedant cana la basaba.

Mesas aqttf el moratna del festival
organitzat pel Foment de la Sardana que
se celebrara avui, diumenge, a les onza
del iban, a la Plaça de Catalunya:
• La mnacerera raspa", manch; "Ceml
de Neria", Serrat; "Una mirada", Bala. (Cobla "An Gironl").
"Lea falles seques*, Morera; "Els fa.
. drina de Sant Boi", Pares Moya; "Erapardä i IlIenieIIS, Morera. (Orted Bareelonf).
"La molinera de Plavataa Juma,' ; "El
,enyor Esteve", :S'arara; "Nit de Sant
lean", Patena. (robla 'Art Gireal").
AUDICIONS
Dir.nienge mera:
Fomant de la Sardana (bailada flamero MO), Plaza de Catalunya. robla "Art
Giroaf" i Orfe5 Barcelonl.
Waimenge tarda:

ruatrat de la Suartana, Pino del Diamant. Cobla "Barcino".
Crup Sardanfatie "Non Ladat", Pl. ca de l'Angel. Cobla "14reelona.".
Centre Nacionalista del Poble See,
Mamitas del Duero, 123. Cobla "Catira!curia".

Agrapaci6 :lardan:Lita, cerrar Perlaalept. Cobla "Art Gama":
Cama Narionalista de I. Corta (muna
de futbol Traaea¿era). Gubia • La Priaeipal Barcelocunat
Diaocage aje:
Centre A_ D. a 11, BaeabLit &ata Maulea. 25. Calda "Art Giran!".
i'reoria de ilar.—Eenmenge al mal'',
Foment Sardani•ta. Celda "lloro".
Badalon'a.—Diumenge al anta Foment
de la Sarduna. Plaga de La \ala. Cobla
-La Principal Ilandoniaa".
Divasenye elan:
Centre Moral del roble Nota Cerrar de
Pujades rantonada Mirlan _aguja. Cobis "Catalunya".

ELS TEATRES
GOTA.--COMPANYIA COBEÑA OLIVER.—"UN MATRIMONIO DE CONVENIZaiCiAa COMNDIA rrsN DU-.
MAS (pare), ADAPTACIO DEL
SEN T 011 B.EPAR.AZ
Ac imeta comedia fis urca de tantea que
ao fan ai fred ai calar; no 'acaba dan-

»mata Per6tamprc no toral,a de divertir;
la manera d'easer dote ranció ea nade
pera cualt Mucama Setabla *ea escarriafia de Murivaux, pera amsae ragadesa
Marivaux. Cc matrieneal de eonvenianeia en tatuan de altas XV. El marit 1 la
doua no co podeu morares, la vida de mumus andi ion eert elaisme, lea
!tea ole flioucir no cainteizee 'ahilara;
pere e all6 que pasee, el ano it traba que
la cera dona ou esta malsancet i a la
doua ti anata el auneis amb el marit.
anote unciese regime aerveii per bufar el
loe d'aus--ata anead ignorada i tot acaba
La, naturalineut.
Aquesta aoutialM, si vol pintar la matasa d'aas, d'a= roorn, ese tiembla molt
eout,ncioaaL La psirologin ama s'hi gasta es mal: primeta i forço eabravada. La
untan arab nial esta feta la remedia tam- •
poc mata. Lii ha abres eramema 'apara,
del pertode romántica que ara ens agraden malt, precisainent perque Ii re:em
tots els defeetes i tot l'enea de l'aman. El
mebi.noni de coureni,Mc-ici, tal com el
se t-reis el senyor Reparar, bis pernut tot
raerla i tot ei parfam, te gasa de concurra.
Qttant a l'astil i al custella que parlen
els peraonatges no es pos dirame sigui
cap join literaria.
1m Renyoecta Otivmr, fent d'ingbma,
va estar totarit be, pecó om aanbla que
manta senyareta es molt jeve, t calan
aigui mes gran el ean cand teatral no sera precisament el de la ingenua, alma .1
poper franeament dramatic.
8.
011e.-1•13

DEL MUNICIPI
Tarifa deja autor per por.
tat' al futbol
Autos de primera i segutia CaIno p ia, par portar als campa del
Reial Glut Espänyol S F, C. Barcelona, un o dos asientos, 8 pesa
actea; Cada seient suplementari,
1; colare cumplas 2 peasetes eaa
da seient.
Per anar a' l'Europa, Per un, o
dos adenia, 6 paseases; seleni
auplementari, 1 pesseta; cotxo
completa dos per itaient.
Els cotxes ife tereera categoria, pals campe Barcotona i
paayul, ~As dos adenia:, 5 pesa
setas; seient aupleuteittari, 050.
red l'Europa, un o dos seients,
4 pessides; seient suplementari,
050 pessetes.
111.

Notes de Societat
Don &Intuid Frouchtman, el
noal re infadigable i cxquiadt ara
tista creador (1..3 illtide;s en Pens
sabetu que ha sortit cap a
fla g ela i Polaina, amb l'intent •
d'adquirir de primera mä,
grana centres comerciala d'aquells paiaos, 1 e 5 palla per. a la
vinent temporada d'hivern.
senyor 1: rollo 1Aman es
guanyà en el (lacrar Saló de la Moda elogia niiiiiesetplissims,
3iSitimdint Ira les Munes de la nostra aristouriada, sine aihue de
tot el Iglú% elegant eztranger
acudí - a igual ce=1./enten.
Coneixem l'art re film del sunyor Frouehttnan ã eancrern nula
gran intares Ceuta eta treba:la
que, tan ton pemut arribi, eomeneara a produir la Uf/taifa
del Ilustra ¡aiduatrial artista,

t
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TELEGRAMES I

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

I L'Assemblea d'Ango:.

-Germaine Berton exi"
.plica perquè assassi-''
nä Màrius Plateau
París, 17.—L'autor ade Fas' sassinat de Marina Platean, Germana Berton, ha declarat davant
el jutge d'instrucció, rectificant
diferents punta de l'atestat en
Sisé se li atribula haver dit que
'moda pels seus companys de
! parta. Precisa que no. existeis
partit anarmaista, sinó solament
I individua aillats.
Donant detalla de la comissió
del crim, ha (federal: lii havia
anatamb la intenció de matar a
Maurrks o a Daudet, però en la
conversa que vaig tenir amb Platean .em vaig donar coppte que
actuat darrer era el cap del servei d'informes de l'"Action Française" i quo vigilava els elements
que jo freqüentava. Confirma
aquesta impressió quan crittä a
un dels redactors, donant-li ordres. Aleshores vaig comprendre
el papes i la impqrtiincia de Plateau com a agent executiu de la
Diga de Camelots du Red. Aleshores fou rolan em vaig decidir
a disparar contra d'ell.—Radio.
.L'AFER JUDET :: EL RETORN
DE JUDET A PARIS
París, 17.—Per a aval està anunciat
el retorn de M. Ernest Judet. Lea -director de L'Eclair, de París, el qual haurd passat la nit en un hotel immediat
a l'estac:5 de Basilea, entrará al moll d'aquesta a les sis del mati i es constittura
¡pees.
Aquesta formalitat, rápida i &ensilla,
rpassara segurament inadvertida.
judet ocupanä un departament reservat i arribar a París cap allá les dues
de la tarda.
S'han pres mesures per a evitar maníiestacions. El tren s'aturarà abans dar:llar a París i Judet entrara a la ciutat
automóbil.
Després d'ésser interrogat pel presiyient de l'Audiència, ingressarà a la
presó de la Santé.
Cop se sap, judet fou condemnat en
rebeldia per intel.ligència amb l'encmic
I residia a Suissa, peró promete venir a
constituir-se en prese per tal de fcr reveLlations sensacionals, segons dl, que
afecten a personalitats franceses.
Molts suposen que ço que Iba magut
a donar aquest pas és la confianfia ti cbtenir per aquest mitjà la impunitat —Radio.
París, 17.—Conduit per la policia, ha
aribat a Villc-sur-Mer, l'ex-director de
M. Ernest Judet.
Sortirà immediatament cap a Paris,
co ser t ‘ ncarà a la pensó de la Sante
fins que s;gu , determinada la ferrer:Sa on a d'3;cr rttat se • a comph: 'a
pena que li ha estat imposada.—Havaa.

M. JUDET ARRIBA A PAPIS
°aris, 17.—En el räpid de Basilea ha
arribat a les tres d'aquesta tarda M. Judet.
Fou conduit en autom6bil a la presó
de la Santé.—Radie.
DOS CONDEMNATS A MORT
París, 17.—El Tribunal de Casació ha
rebutjat la petició d'indult de dos con,
demnats a mort: Josep Peuzet, condemnat per l'Audiéncia de Puy de Dome per
fssassinat d'una filla seva de vuit anys,
s Marius Leget, condeinnat per l'Audiència del Sena, per !mur matat a la seca
mare per a apoderar-se del diner que
aquella li negava.—Radio.

MORT DE •MYRE. VIVIANI
París, 17.—Le Matin dóna compte de
la mort repentina de la muller de l'exr-firneiroos.S1/162,'— —
—
president del Cansen de ministres francés M. Rene Viviani.—Havas.
LA VAGA DE MINAIRES :: No
HA TIAIGUT GAIRE EXIT
París, ió.—Segons els informes arribistes al ministerio d'Obres públiques, la
vaga minaire ordenada per la Federad('
Comunista Uni'äria, ha estat molt lluny
d'eser obeida per complet.
On més gran proporció ha tingut l'atur ha estat en els districtes del Loire,
dcl Nord i del Pas de Calais, peró en el
Sud l'ami- ha estat en proporció quasi
insignificant arribmt a fracassar la
vaga en alguns indrets.—Radia.
S'HA APRIDAT A UN ACORD
ENTRE PATRONS I MINAIRES
arribat a un acord
entre els rrpresentanta deis patrona i
obrera mi/mires.
Els patrons eleven el jornal deis minaires, concedint un augment de tres
francs zs centims per dia.
El conflicte ha mied lt, dones, saludonat

/15 IRLANDA
ELS EX-COITSATENTS CROPOSEN UNA TREVA
Dublín, 17.—L'AssoelmiS d'Ex Com•
batents de l'exerclt republieá ha proleset ala 'Mera republicano 1de l'Estat Iliure la conclusió d'una treou d'un ines.—
'lavas.
L'ENTRADA AL FORT
D'ESMIRNA
Marsella, s7.—El cornanddlit del Pier.re Latí, que, com ne sap, no va pockr
entrar a Esmirna, declara que dos cuiraeats i un destroier anglesos (oren mi.
alortunata que el seu vaixell, mcrces a.
concurs d'hidroavions que el3 precedien
per a indicar-los la situació de les mi-

pes.—Radio.

D'ORIENT

LES REGIONS OCUPADES

DE FRANÇA
•

blumenge, 18 de febrer de /fe

LA PUBLICITAT

IS

la,iletirada de les i ra
alemanys temen;
tropes angleses de Rhenänia

redacta, un

projecte

El pla alemany a la 1\,..i1r consistia d provocar una repressió que excités
la pietat del món
Berlín, 17. —,Als cercles governamentals alemanys es considera que les tropes britàniques seran retirades de Rhenbnia aixf
que es trobi un pretexte convenient, puix es diu que la Ilur presència pot fer perfilar lee bones
relaciono franco-angleses. Alemanya lamentada aital dceisi6,
que deixaria França amb les
mana Iliures en els pelaos ocupats.
Els senyors Stinnes, Thyssen 1
altres industrials de la Ruhr han
conferenciat amb el canceller per
determinar les mesures a oposar
a l'embargament francés sobre
els productes metal.lúrgics
El corresponsal del' "Daily
News" a Bochum escriu que els
funcionaria alemanys que tenen
llur retir assegurat pel Govern
alemany estan disposats a continuar la resistència, pesé que no
passa el mateix amb la massa
d'obrera que desitgen treballar i
veure renàixer Factivitat industrial a la Ruhr—Radio.
HUGO STINNES DEMANA HEROIS I MARTIRS
EL PLA DEL REICH
París, 17,—El corresponsal
del "Matin" a Dusseldorf, assenyala que després de l'oeupaci6
del quarter de la policia de Seguretat alemanya, les autoritats
franceses descobriren importanta documents en els guata es
revel.la una part del programa
fixat a la policia verda per la
resistencia i que deixa endevinar
el pla del Reich, que no era altre
sind provarcar a la conca minaire aixecaments, la sagnanta
fepresió deis quals—descomptada per endavant pel Govern
alemany—hauria de produir entre les nacions un movimena
pletat.a favor dAleinanya.
Això explica la ra6 per la qual
un d'aquests dios el gran industrial Hugo Stinnes, en rebre els
periodistes alemanys, digné que
solament podria salvar-se Alemanya a torva d'herois i martirs a la conca de la Ituhr.—Ilava s.
L'ACTITUD DE M. POINCAP.E
EL CAP FRANCES NO VOL MEDIACIONS
París, 17.—Segons "Le Journal", el cap del Guvern, senyor
Poineare, ha informal al Govern
britänie que França no admetrit
cap mediaciú i proseguira rectament la seva polflica actual en
els Territoris ocupats de la Ithur
fins que el Govern de Berlin cessi en la set-a actitud incomprensible de resIstbncia.—Havas.
ELS ALEMANYS DIUEN QUE NO
HA ARRIBAT EL MOMENT DE
DEMANAR NIEDIACID
Berlín, 1;.—L'opiniú en els
centres política és que no donaría cap resultat encara una petició de mediació feta a Anglaterra.

El canceller Cuno ha declarat
que les sumes recollides per socórrer els menesterosos de la
Rug ir ascendeix a tres mil milions de mares—Horas.
ELS TRANSPORTS PER LA ZONA ANGLESA -:- LA SOLUCIO
QUE PROBABLEMENT S'ADOPTARA

Parta, 17.—L'enviat especial
de l'Agencia }lavas al Londres
confirma que la demanda francesa presentada a Londres pel
ministre d'Obres públiques senyor Le Trocquer, relativa al
tràfec ferroviari per la zona angleba de la Rühr, es fonarnenta
en la necessitat deis aliats d'assegurar els serveis de eomunicadena, la responsabilitat deis
quals va a canee del general Degoutte.
Mentre que, segons el punt tle
vista anglés, l'ocupació de la
ituhr solament podia dificultar
ol träfec ferroviari per Ittugntent
dels transports militars, pel CO8-

tat francés es prengueren les
atesores convenients per aplanar
tos dificultals, sempre de conforulitat amb el tractat de Versa!r.
les

.

ea

El gabinet britànic advocä per
Ina soluci6 interrnitja, la qual
creu que sera, adoptada per
Erario, airé es, que ele transports militars es (nein solament
per les vies principals i única-,
inent en la proporció italiano de
l'ocupació, quedant les filtre vies
ter als sreveis comercials. — Haas.
TRENNIS A PARIS
Ilrussel.lc ,,,
president
tel Consell de ministres do Bél-

gica anirä aviat a París, amb

Dussaldorf, 17. — Comunil'objecte d'entrevistar-se adíe 6i
cap del Govern francés, senyor quen de Veddau que avui han sor
tit
dos
trena de carbó, cap a setPoincaré.
Aquesta entrevista se celebra- gica, dos mes cap a Italia, tres
rä tin dele dies de la setmana
rasa cap a ,Stgasa i V111!.. cap a
Boleada.
entrant.—Ilavas.
liquesta tarda s'assegtett que
ALEMANYA ESTA DISPOSADA
:indizan altres treni cap 'a EranA ATENDRE QUALSEVOL
ça.—Ilavas.
PROPOSICIO RAONABLE
Londres, 17. —El corresponsal ELS COMUNISTES CAPITANEdel "Daily Mail" a Brusselles JATS PER RADEK A LA RUHR
assegura.que Alemanya esta dis- PER FOMENTAR LA INDISCIposada a tendre qualsevol pro- PLINA I EL COMUNISME ENTRE ELS SOLDATS FRANCEposició sobre la qüestió de la
SOIS
Ruhr i a facilitar per la seva part
les negociacions per arribar a • Dusseldorf, 17. — Segons nouna aducid del conflicte.—Ra, ticies de Berlín han arribat al
teritori de . la Ruhr 20 agitadora
dio.
comunista capitanejats pel coCONSELL DE MINISTRES FRAN
negut propagandista Radek. Els
CES -:- M. LE TROCQUER DO- susdits agitadora tenen per misNA COMPTE DE LES NEGOCIAsufí fomentar la indisciplina i el
CIONS REALITZADES PROP: comunisme entre els soldats
DEL GABINET BRITANIO
I francesos. Tota els esmentats
agitadora parlen perfectament
París, 17.—Aquest mati s'ha celebrat
Consell de ministres sota la presiden- el, francés.
L2.3 autoritata franceses han
cia del seny'or Poincaré.
El ministre d'Obres públiques donà prs mesures per tal d'evitar el
Compte als setts col.legues de les nego- contacte entre els aliadas agitaciacions realitzades a Londres respecte dors i les tropes frarideses„S'Ila
del pas deis transporta a la zona fran- donat ordre als soldats que s'abs
cesa a la Ruhr per les vies fèrrees en- tinguin de tota conversa amb estrangers i qu 3 deainguin a qualclavades a la zona anglesa d'ocupad&
sevol sospitis.—Radio.
Com a conscqüencia de les gestiona
que molt recentment slan portat a cap
ELS FRANCESOS PRENEN A
a Londres, la linia férrea de GravelotCARREO SEU LA PERCEPCIO
te que està a la zona d'ocupació angloDELS DRETSDE IMANES
sa resta a arree de les autoritats franDusseldorf, 17. — Les autoriceses per al transport de carbó i suc- tats franceses s'han incautát
viures destinats a la Ruhr.
avui de les Duanes de Dussel de
En quant a la utilització de les tres Dusseldurf.
lin:es printipals enclavades a la reg,ió
Els duaners francesos han
de Culdnia, es concediran totes les -faconfiscat dos cents mil litres
cilitats possiblcs pela anglesos.
d'alcohol desnaturalitzat i gran
Tot fa suposar que a la fi s'arribarä quantitat d'alcohol per a begua un acord sobre aquest afer entre Anglaterra i Franca, els detalla del qual
es concertaran per la via diplatnitica.
—1 lavas.

EL GABINET CUNO TE VIDA
PER POO TEMPS
Praga, 17. — El diari "Narod-

ni Polit:ka" publica una interessant corresponUncia de Berlín,
descrivint la situada del Geinet Curto i qualificant-la de rnolt

precaria.
"El senyor Cono — diu el cor,
responsa! — serä poder molt
poques setrnanes. Els partits
il'esquerra es donen compte de
Vaililatnent complet d'Alemanya
i cada. dia fan ütes Ilurdescontent. Estimen que la política del senyor Cuno es totalmera infecunda; d'aqui provenen
els seus crts d'augoixa a favor
d'una mediaci6, crides que revelen cada dia una situació mas an
gustiosa. No obstant, afekscix el
corresponsal, no da de suposar
que aquests partits tomin l'ofensiva contra el Govern.
Pel que fa al partit dell Centre Catélic, fa notar el corresponsal, el pessimisme que iradualment s'observa en aquest
uartit i influeix en la seva seda, especialment en ço que es
refereix a les noticies que r:p de
la Ruhr que desmenteixen
pre les notes optimistes public a des per da Pr:msa g,overnamen
tal.
Aquestes mesures demostren
que la resistencia dele minaires,
metallúrgics i ferroviaria disminu:ix cada dia; guanya mds terreny cada dia la cotwieciú que la
resistència passiva no conduirà
a res i la població es dóna c o m p
-tequsabjectlsrope
d'ocupad& D'aquest conjunt de
fets es desprèn la- impressii que
els dies del Gabinet Cano sin
complats."—Havas.
ELS FRANCESOS OCUPEN
GELSENKIRCHEN

Dusseldorf, 17. — Les tropes
franceses han ocupat Gelsenkirciten sense incid.2nts.
Tu.ta la polio:a wlemanya d'Essea ha eatat desarmada.—Radio.
MALGRAT LA p nolusuci0 EL
MINISTRE DE CORREUS HA
liORNAT A LA RUHR
Iterifn, 17. — L'Agència Wolff
anúncia pie, malgrat de la protableta do les autoritats francobelgues, el ministre alemany de
Corrsus, Telèfons i Telègrafs va
rissen a la regid de la Ruhr des
del dia 15 al 16 dol mati. — Ha;
vas.

EL MINISTRE D'INSTRUCCIO
PUBLICA DEL REICH TARIMA
VA A LA RUHR

Berlín, 17. — El ministre d'Ing
(rucia pública i Bellle8 Arts del
Iteiel, ha arribat a la conca de
la Ruhr.
S'allotjä i dormí a Bochuln I
avui ha començat una visita a les
escobes ptibliluase,-.13,aya&

des.
Tumbó els esmentals duaners
han pres immediatarnent a ettrrec seu la percepció dels drets
de Duati2s.—Ilavas.
L'ALCALDE DE DORNIUND

DETINGUT
Dusseldorf, 17.—Ilan estar detinguts
l'alcalde de Dormund i el cup del inuriroen'. ferroviari.—Eadio.

Bus CONDEMNES
Essen, 17.—E 1 tribunal Willlje ha condemnat a treu 1111)b de presó el burgomestre d'Oberliausen, i a una multa de
chic milions
luann direoror de la fäbrieu rhenainew,dfaliana
eleetrieitat.
—llanas.
EL RAM DE CONSTRUCCIO NO
VOL CONTRIZUIR AL SOSTENIItIENT DE LES VAGUES
París, 17.—G:in:miguen des de Dusseldorf que els obrers del ram de coas.trucctó s'han negat a contribuir a la
col.lecta dels nacionalistes pur ab sostcniment de les campanyes de vaga. — IIavas.
UNA BOMBA A ESSEN
Es3en, 17.—Prop de l'Hotel clg. Kaiserhoi esclatà aquest mati una bomba
que una mi criminal havia col.locat.
L'explassió, sortosament, no ha causat
me3 que danys
UN ACTE SABCTATGE
Essen, 1 7.—En el canal del Rhin han
estat esfondrades dues barcasses.
Ha estat detingut el propietari d'aquestes, per suposar-se que el fet respon
a un acte de sabotatge.—Ilavas.
L'ALCALDE DESSEN CONDEIVIov ar A PRESO
Essen, 17.—E1 Tribunal militar ha
condemnat el senyor Schasfer, burgmcstre d'Essen, a dos anys de presó i deu
milions de mares de multa.—Havas.
NOVES EXPULSIONS :: CAP DE

POLICIA DETINGUT

Essen, 17. —lían estat expulsats del
territuri ocupat el burgmestre i el director de la Duana de Deux Ponts, i
detinguts l'alcalde, el cap de policia i
el cap de restació de Landau.
Sense registrar-se cap incident ha estat ocupat per un destacament france3
cl quarter de policia de seguretat d'Essen, essent detingut el cap de policia i
de,armats o agents.—Havas. I
MR. CHURCHILL DIU QUE TE
CONFIANÇA "EN LA PARTIDA
QUE JUGA FRANCA
Cannes, 17.—Mr. Churchill, interrogat per un redactor del Gaulois, ha declarat que tenia confiança en la "torta,
peró interessantissima partida que Fra n
-a
está jugant en aquest moment.
Tinc confianfia en que Anglaterra
—afegi—no posará dificultats a la prudent, metódica i resalta actitud empresa
per França. —Havas.

TXITXERIN OPTIMISTA, ZINOVIEFF TOT EL CONTRARI
Moscou, 17.—Interrogat pels periodistes sobre les seves impressicins de
Lausana i de la qüestió de la Ruhr.
Txitxerin ha declarat que encara que
la tensió entre Alemanya i Franca es
molt gran no creta que s'arribi a un conflicte armat.
ginoviefi, per la seca part, és molt

pessimista, pida que acaba de declarar
als periodistes que s'està preparant una
nova guerra molt mes sangnant que la

passada.—Radio.
,
UK DOMBO DE •USSOLI 41.
SENAT ITALIA
Roma, 17.—E1 president del Consell,
senyor Mussolini, parlant al Senat, féu
constar que el fet que Anglaterra i els
Estats Units hagin arribar a Posar-se
d'acord per al pagamcnt del deute de
guerra britinc, no permet tenir grana
il.lusions sobre la possibilitat de vcure
anul.lats els dcutes de guerra, que seria molt just i d'estricta moralitat, pard no sin, (ligué, els criteris i els principia monis els que dirigeixen avui les
relaciom; entre els ralles
El senyor Mussolini desmentí que
Italia tlingi tractar d'intervenir entre
franca Akmanva. Unicament sondeja l'opinió a les principals capitals
estropees, observant que no poda marxar en aquesta direcció, no tornant a
insistir parqué aix6 baria constituir un
error gravíssint
Després de parlar de la crisi que l'existincia de l'Entente travessa, afirma
iue.4fia, que no disposa de carbó, ni
de 'gratis dipósits d'or, no pot permetre's generositats envera Alemanya, i
declarä que Italia no pot inhibir-se de
la qüestió de la Ruhr.
•
Tractà després el president del Traetat de Rapallo, el qual qualificä de deplorable, i dels arar-da de Santa Margarida, creient que aix6 no portará la
separació total d'Itälia de Zara i Dalinicia, ja que faconsegui salvar rüs
de l'idioma italiä per als seus habitants
i on hi ha l'idioma hi ha la nació.
Parlant a continuació de Fiume, el
senyor Mussolini considera secundari
que Fume arribi ésser la 75 proviaei aital'ana. L'important—digué el senyor Mussolini—és que conservi la sena
ánima italiana i el contacte del seu esperit. is a dir, nur segueixi essent italiana, pule que aixei és el que significa el conservar aquestes qualitats.
No es pot dubtar que l'execuei6 definitiva del Tractat de Rapallo és motiu de dolor per als naturals de Fume, per a Dalmàcia i per a nombrases
italiana de l'antic regne i que s'In hanrien trobat dificultats potser. peró raeMal Govern no evita les dificultats, sinó que les afronta i potser les busca i
tot.
El Pre,ident afirma que no s'Im de
ereure en l'irreparable, cena 110 lii va
eroure nema adltue desprOs de 1:1 batalla
de Canijas, quan perdA la flor de les seves
genera,iuna, El Senat roniä, es proposä
recobrar el penlizt, s'impusä fermament
un objectiu i raconsegut.
Aixt ha d'esser !Wat, sereptant el sea
destl 'luan li foil impusat per dura i ineIludible necessitat i preparant els esperits fins 1/ dominar-la un din.
Mussolini. entre eran,, oplainliments,
termina pregant al Senat que aprovés tots
els trnetats polftics i de comerc que m'al
dos aspet tes duna matoisa po litica 1 que
han do solucionar diverses q üestions de
la zwIttica
LA CAPAIMA DE COMUNS :: EL
CORONEL NALL DEMANA PERDO PER ALS ENEMICS, PERO
QUE NO S'ABANDONI ELS

AFEICS
Londres. 17. — A la Cimbra de Comuns

i contestant el discurs del diputat laborista Snowden, el qual repruvä a Franca l'haver iuningit a Alemanya condicions de pau massa rigoroses, el coronel
Nall chalará que les opinions de le yeren tat senyor eren contráries a les de la
ittimensa majoria del poble
Lairento vira ment—diga—que el Coveril britänie no hagi eregut possible
aidar Freno d'una Manero efectiva, con.'
lio feu durant lo guerra. En vista d'aixe,
es de eomprendre que es demaui el perdí, dels nostres enemics, t'ere de cap manera Iza de demanar-se que iubandeel ela
¡sastres aznies.
Aquestes permites foren acollides per
la Cambra umb una tempesta traplaudiments.—Ilavaa
A LA CAMBRA AMERICANA UN

DIPUTAT REPUBLICA DEMANA
LA IfdTERVENCIO A FAVOR
D'ALEMANYA I ALTES PROTESTEN
Washington, 17. — A la Cimbra de representants, les declaracions del diputat republicà Mr. Kemitson, detnanant
que América intervingués a favor d'Alemanya, originaren l'energica intervenció de nombrases diputats, que aprovaren l'acció de Franca.
Un altre diputat republicä, el senyor
Butler, digné que les paraul ,• s pronulidades per Kemitson no representen,
de cap manera, els scntiments del seu
partit
Darrerament els diputats demberates
senyors Bulwinkle i Winson declararen que Franca pot comptar amb la
simpatia de tota ct azuerica.us de bona

nou

de Tractat

Londres, 17.—Telegrafien de cm,
tantinoble a l'Agència Renten que, se.
gons noticies d'origen autoritzat,
semblea general d'Angora ha redacte
un non projecte de tractat, el qual ser}
sotrnis a l'aprovació de les
reivinditant els seus drets sobre m e ,
sul i Karagatch.—liavas,

LLIBRE GROC SOBRE LA C. Di
LAUSANA

-

París, 17. — El ministre de Negods
Irangers ha publicat el primer volara del

Llibre Groc, contenint els documents di.
plomitics de la F.onferincía fg41111na.—}fávat
ELS EXTREMISTES TURCS SEA.
SUREN A ISMET PAIXA PER
LES CONCESSIONS DEL PACrg
NACIONAL
Constantinoble, 17 — Les adrreres
lides d'Angora indiquen que en els ce.
cles parlamentaria continua regnant isguretud.
Lmet-paixi és molt censuras per fib,
ver fet concessions sobre el pacte sa.
dona], sobretot pela elements extronn-

tes.

Es impossible fer pronósties s obre eh
resultats de la votació a la Carnbra, rusj,
la majoria de dipthats serreta abselet
silenci sobre llur opinió persceal i ta.
peten oir l'informe d'Isenet-paixi i d
discurs de Mustati Kenia!.
S'espera que els debata 4-ran molt
moguts.
Ismet-paisri sortirà deal de Gmstaa•
tinoble cap a Angora, via a Essair,,
on es reunirá amb Mustafi Remal pzi.
ENTREVISTA DEL DELEGAT

ANGLES ANI43 ISMET PAIX8

Londres, 17.—El delegat ang's
Constantinoble, obrant en calitat d'ah
cornissari, -celebrará avui una ar.trenstus saab Ismet-paixà, el qual ha antat
a Constantinoble.
Es cren que declarará de part del sed
Govern que aquest darrer esti disposat
a signar la pau amb Turquía sobre ler
bases del Tractat de Lausana-124a

GOLLIGIONS A TRACIA
Ateoes, 17.—Un comunizet de fF.rat
MajoC de rexereit de Tracia anuas-lapo
sus produit una constó entre un (lega.
carnear de gendarmes i nombras,. mol.
tatdgis, a un vint quilúmetres al Nord
Ma
De ln tcpaila han resultat morra mes
comitatdgis i ferit un gendarcne. — Err
Veo.

Atenes, 17. —A Trisia hoz °corrige
orees euLlisions entre les trepe, regad
i Laudes de comitatdgis.—Radio.

AMNISTIA GREGA A FAVOR
DELS TURCS
Aten , s,
publicat tan dertel
atnnistiant els presoners tivils i
i els estafar5 turca que es guardasen re
1 delixtes cuales. costra Greeia-4
nasas.

Crónica Judiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL •
VISTA DE CAESM1
Davant del Tribunal ooPul ar del ('
triele de retama, a la Sacia «gasoil&
emnparegut el proces.sat pel
mieidi Eu ['ere Manir.% Sanase% te"uut

d'haver mort a Dionts Texid6
gons els autes, entre aquests
havien zessentiments, per hacer ptollit
el segun que la familia del primer &pm
fites l'aigua d'un pou 1 el dis„ 14 4..•
eam el Terid6 observes q ue in 52
del processat a'acustava a Id leva blia•
rara, va preguntar-li el 12I1 almea
T
i íe, xl idra er.qe tteli na ordvaa "
fer euge
cap;Pdany
-r un, Parg
ed 1111
veme que el propi Tesidd misia do rail
seva arnb una es.supeta, va ter un n.).
dispar, caintnnt . li el progertil alta lead
al costal esquerre del vol!, aecei,nset-:i
la jugular i ocasionant-li la mort a l'acte.
El jurat va ernetre un veredice
culpabilitat i la Sala, d'neord aruh
peticie Cara, va í undemitar al Pero
Martin Sänehea a la pena de estar»
anys. vnit mesas i un dio d., reclo.ie ore
peral i eine mil peteetes d'iademnitalwl
a la familia del mort.
Davsnt de la Sr-reíd mdarta ha .soin'
rece Manuel de Juan Clarisua, scontt
d'un reletori entrIll a una torre d el re
rece de Verdi. El juren ha eria un
dicte de culpabilitat i la Sala va modem.
nar-lo a un anys I uni dia
r resi.ti,
la indeuitracid de 206 pessetea

ASSENYALAMENTS PER A DELI
AUDIENCIA TERTtITORIAL
Sala primera.—No té Itasenyn'anolit
Sala segona.—Valls. Ajunlaukint
contra Miguel Plana.
Sala segona.—Major quantia. 11/0"ca
Josep, contra Altert Serra.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seeci8 primera —Len Drassanes i Vldb
Qaatre orals, per fart.
Seccld seg ona.—UniversitaL Tres
Jents. per estafa.
Beeel.S tercera.—sa I llospitaL 01.
Ire orals, per lesiona, estafa i furt.
SeeeiG q uorta.—Granollers. 1X4 ele
per lesiona 1 lnjGii—

eeirMel237
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t'A PUBLIÇITAT

CONFERENCrES
D'ESPANYA
El Consell de Ministres

S'aprova el projecte
de reorganització de
l'Estat Major

bcrtat condicional a a3o penats, propasada per la Comissió asessora.
Guerra.—Concedint llibertat condicional a un sentenciat de fus de Guerra i
autoritzant l'adquisició de mantes per a
recétela i l'execució d'obres en la tinta,
del tracto-eaeril de Tiattittin a Drius.
Fihances.--Coricedint á rAjuntaMent
de Segóvia el cobrament d'una dècima
sobre la contribució urbana industrial
per a dedicar-la a reformes urbanes.
Governació.—Convocant concursos per
a arrendament dedil iris destinats a Governs civils d'Orees.; Baleara, Navarra, Logroño i Lugo.
Instrucció p ública. — Aprovant el projecte danunci de subhasta del nou edifici dedicat a Estola d'Indas-teta, d'Al-

La qüestió del Marroc

La "hegira" del tinent

'Sanz.

MELILEA.-1--Se sap • qtie la n'atinad/1
del dirimente el tinent Sana Andreu peona per la posicidt del Zaio; portas a pasaaport a nom d'un stlbelit nosimmerieä
pertanyent a la legió estrangera
A tres quarts de sis han quadat reeta, vestint leiniforrae de le gionari 1 ne
unes els ministres a la Presidencia.
va infondre alspites porque dula la doA les once ha arribat el president, macumeuracies en regla; alai, dones, travesnifesta nt que hi anava aviat per hace:
ea el riu Muhrya pel pan Saf-Saf, diride despatxar abans del Consell alguno
gint-se a Urda.
expedients i telegrames, un d'aquests de
Al dia següent passä pe} Zafo un altre
condal al Nunci per la mort &asta soca
Individu litem anee de Sanz Andreu, anomara
menat Maten, que li facilita la fuglda
El cap del Govcrn ha inastit en les
AMPLIAGIO BEL CONSELL
es dirigl tambe a IIxds.
teces manifestacions daquest matt,
Es erra que el tinent Sana Andreu iba
La nota oficiosa dee Consell
•dient que el Censen seria tranquil.
explica clarament la deliberació emternat en direccia al Pera.
' Ba afegit que no tenia cap noticia que
El defeneor, comandant Sänebez Lesobre diferente assurnptes.
facilitar.
'-dee...a, 'no te noticies del parader del se.EIS qate' a telele lot-titi Herí de.
• Despres ha arribas el comte de' Rola Guerra han ocupat tota la defensats
'ManOneS.
primera part 41.3 la reunid.
EL COMUNICAT
•-Arriba aviat per a conferentiar
Amb petites modifieacions de
Zona oriental.—Ahir sortiren cornbois
amb el presidient ?—li han preguntat els
redacció
ha
quedat
aprovat
el
marltirrus cap a Alhucemas i el Penyal,
periodistes.
projecte da R. D. sobre reorga- partant dues companyies de Cerinyola,
—No. El que passa Es que se tela pernització
de
l'Estat
que
barren de rellevar les de lasa FerMejor
Cender la citació i no sabia si el Consell
nando, elli deataeades.
en a dos quarts de sis o a les cinc. Per tral de l'exereit.
• Alhucemas es (Su el rellevament
Al suprimir-se el càrrec de gaaixó he optat per un terme mig i he
neral en cap i delimitar-se tes desgarrega de part del convol.
yins,rut a les 3'to.
Al Penyal desembarca la companyia de
atribucions de FM. Comissari
—Com es troba?
Cerinyela, amb forte marejada, no pocivil, es tela Inexcusabee dictar
—Millor, encara que -sn xic feble.
guent-se sostenir a la cala era falutless
algunes regles que descansin
—Es cregué que era una malaltia ta- bre la baez, de que tot alió que ti ng ueren srallunyar-ae sesee Mera em:peina—ha observas un repórter.
emani de dlsposieions generals i barcar la eompanyia de Sant Fernando
—I quina malaltia sagastina I Hauria
orientacions de Govern serà de rellevada, que tornarä en el primer coatí"
desitgat que la tingués el que ha s naovoi, ni ter la dessearrega de ço que es p01i-4
rat aixes. A part que si hagués estat una t'exclusiva facultat de l'Alt Comissari, pasme' a la jurisdicció tava.
malaltia d'aquella aaricter no hauria
Forces de Quebdani i Candunti, ton.'
del set/ Gabinet militar la part
•
al Consell.
roant dues oolumnes, efectuaren passeigs
El senyor Silvia ha arribat desp:és, integrant que encarnava el gemilitara en direeci6 a Dar Aragay i Izuneral fi]. cap.
'dent.
mar.
—Avui sí que vine d'ole.nt. No porto
Seran molt importante les
Es féu oonvol a Sidl Messud i fanabsolutament res mes que la meva peranunciades EA. 00 encaminadas mar, peone novetat.
sona per a parlar amb eles meus coma depurar de 1.008 pública
Aciaelia—L'esquadreta Efarilland barnpanys deis assumptes d'Africa.
a la Península i al Marroc.
bardeii. ele &cola de jaimies delSO. de
El ministre de Finances ha mandasPel que respecta al fur de Bn-Strun 1 els yoltants del soco . de Tetat que li havich parlat els subalterns de Guerra, el ganeral Bazar' enten- latza i de Sebdt, sesee veme mamujes.
Tclegrafs, per a sollkitar una casada drà en la investigació.
Un avió va recondixer el front des d'Amés que seis inet ogui en les minores
En el ram civil les facultats
frau • Tissi - A•ga, sense novetatacordadas a faces .' dels subalterno.
que han d'atorgar-se a l'instruo
Zona occidental.—Res de nos/.
Els he dit une ttnia que estudiar l'ostor secan, a l'igual que al geneVISITA DE CUMPLIMENT
sumpte, perq• ié cl ministre de Finana,-s ral Picasso, les mimes atribuEl general Vives, non comandant ge,no pot deixar - se influir . pels bono de- cicms. Recaurà el nomenament
sigs.
en un magistrat del Tribunal, Su- neral de Melilla, ha complimentat el fiel
I ha ronfereneiat amb En Sileela. Tierna
En arribar el innistre d'Estat be Ir pram.
parlarä amb el president del Comen i un
ha pregun t a; jeLre la suposada
Per virtud de la 11. 0, se
Bite cap amb l'Alt Coaaissari.
sacia de la tribu de Cap Juby, coi:testoritzarä perquè sduse limitació &
t:a
Ani rä a Cartagena i d'alli directarnent
pugui exhumar totes les autohfeliila.
—No hi ha res d'aix6. Al contrari,
ritzacions que PS eonoediren a • Ha estat a Paleo En Vidal i Rito, a
prsvisament ahir vaig reine un teletzra- Governs anteriors per a l'adquienaenyar l'estandart . del Terç estranger.
rna del governador general de les possició de Wat, sulfat 1 ¡Oxee ar- Porta brodat en salí les inßIgnive de 1,9
sessions de l'Atrio Occidental, dient -tieles.
Ma banderea atub la Ilegenda "Llegionaque no hi hacia res de nota
Es concedan gran transcenris, a !Irritar; Ilegionaris, a morir". .11
El senyor Alcali Zamora ha dit que
dencia
a
aquest
acord
del
Gorever! hi han els Doras de les acciona en
rria al Conscll exp.,dients de trárnit.
vern que respon al desig exte- qué preognE part el Terç i tle rape que
rioritzat moltes vegades per con- el comandaren. El guartlom, que Es d'a,
LA NOTA 071ClOSA
trastar si ele Governs es feren gent, porta la dedicateria del &ruar.
A dos quarts de nou ha acabar el
creditors a la confiança que . 'an
L'estandart s'exposarä a Barcelona 1
donaat-se dels acords aquesta ells es dipositä.
després ea portara a aburrid, per svleA la segona part del Consell brar una -ceremonia patriótica" per re"El Conseil acaba l'estu.:i del prol'Alba s'estengué en aquAles metre'l al T'ira.
jec'e de R. D. sobre reorganització ee
qüestions preliminars deis fuNOTICIES DE MELILLA
l'E•tat Major Central de l'eximia que
turs eanvenis eonvareials.
• -la aprovat en la seca totalitat.
MELILLA. — El general Losada ha
. Finalment s'han aprtAat els
També aprovà les regles que determideis quals es conferenciat extenaament, - per telez,raf,
ncn les atribucions de n'alta Contissa- demés expedients
amb O ministre de la Guerra, sanyor Ai.
parla en la nota oficiosa.
ria en retada amb les Comandäncies geAcabat el Conselll s'han reunit cetaZasu ora . Aquest li ha cemunisat el
nei:iiic, en cumpliment del R. D. que sunometsament de oomandant general.
el president i els ministras d'Espeine el cärrec de general en cap.
— Es gestiona que ea faci a Sevilla
de la Guerra.
S'estudiaren dos projectes de Reja' tat i
l'aete d'imposar la medalla militar al
El fet de que continui en grup deaquadretes d'aviar-ió d'aquitst terordre, de Finalices i Guerra, que en terme s generals foren aprovats, encamina- aquest darrer ministeri l'Alcalä
ritori, perque bi assisteixi el Rei.
desfà
quants absurde rumore
do a depurar "us dels icnds públics
S'ha ordenat que el firmes Muley
sobre
la
irreeireulat
avui
han
la Península i Marroc, i el que es fau
Mustafa abandoni aquesta P la ga . Mareaductible
actitud
del
ministre
d'Es
de determinado autoritzacions.
ra a Ceuta en el primer vapor.
Els ministres d'Estat i Finances do- tat.
EN LOPEZ FERRER 1110 VOL
es
celebraran compte de la situacia en qué es
El pròxim Consall
TORNAR AL MARROC
Sir. Iren les negociaciens sobre convenio rk dimeeres, per informar al miEs confirma que els esforços fets pel
ccmercials.
nistre de Marina, amb assistènEs despatxaren aquests expedients:
cia de l'Alt Comissarl, dels as-. ministre d - Estat per conseguir que En
L6pez Ferrer tonal al Marroc cota sesumpte. s del Marroc.
GrOcia i Justicia.—Concessió de

Notes d 'Esports
REVISTA ESTRANGERA
1:n dels afees que esta cridat a dorar més joc, és el d'En Vermenlen,
el iamós pedestrista francas, el qual,
deelarat professional fa algun temps,
acaba d'ésser novament recalificat com
amateur per La Federació Francesa d'Atktisme.
Aquest acord, ressalta als ulls de tothom que ha estat pres solament amb
vistes a la vinent Olimpiada de 1924,
ja ime els !entres veins, mancats dekments de més positiva valor, intenten per tots els medís poder obtenir un
retultat si no esclatant, quan meny.s digne lar al sea atletisme nacional.
Arxó potser ro hauria tingut traesce ndéncia, a no éster la intervenció dels
anelesos, els (-nata pel mitjà de Ifur
"R. A. A." han protestat sorollosamera de la manera d'obrar dels seus
erl reo francesos i negant-se en absolut admetre En Vermenlen com a
tunateur pel successiu.
Water ofereix dos especies igualm rnt interessants; d'una part el que
ladria are-mimar-se intromissi6 d'uns
es trangers en els assumptes de caient
Parament easolans ; el segons ces mostea q ue ha comeneat ja la creuada contra el fals amateurisme en que mea
c onviuen la majoria d'associacions eses-e:ices d'Europa.
La diferencia sorgida entre federa653 francesas i anglesos potser que sigui solventada roes o mcnys amistosanelt en la próxima conferanc :a que
tflS i abres delegats celebraran a Lon. dres l 3 de marc; quedara, no obstant,
tel p roblema a debatre i no d'importaneia lleugera.
Es de si l'esport pot governar-se seres el criteri particular de cada Pede-

ració Nacional i, per tant, les regles
que oficialment distingeixen d'amateur
del professional poden falsejar-se segarla el gust de cada un o, pel contrari, les Federacions han de subjectar-se
co un estret punt de vista que no les
aparti gens de l'esperit °limpie, ço és,
essencialment, ,antiprofessional.
La crcuada que ve iniciant-se contra
el disfressat amateurisme de les grans
associacions esportives europees sala
iniciat a Anglaterra, no amb tota intensitat encara, pera potser que e/oh
aviat aquesta qüestió serà motín de con•
trovèrsies apassionades.
A la Pretaka anglcsa (parcialment
tumbe a la francesa, belga i suissa) ja
s'Ira plantejat diverses vegades l'estrany
amateurisme dels Clubs de helad de
Toecoesloväquia i d'Espanya; sane fet
acusacions bastant precises i que si be
per ara han caigut en el buit, manea
saber si a la reunió vinent del Comité
olímpic es debatrà l'afer d'una manera
més ampliada.
Donat el descarat professionalisme
dels nostro Clubs, no seria res d'estrany que algun dia vingui una advertencia seria i formal, les conseqüencies
de la qual serien funestes pel prestigi
ara ha assolit el futbol; l'afer Vencelen t'inda, tense (luiste, un arranjament
amistós per totes dues parts, peró no
es menys cert que aquesta trenada contra cl fals amateurisine está ja iniciada,
de fet, oficialmeni
Pel que pertoca a Catalunya, l'havem
de tenir molt present.
• ••
La tivantor que sota iota els peras
s'observa ara entre franrf ats O
a conseqüencia de l'ocupació de la Ruhr,
ha tingut igualment una repercussió es-

e

portiva. Han de celebrar-se, el maig
•
cls famosos jocs suecs a Estocoltn,
que és una mena d'olimpíada en petit.
Jli estaven adherides, entre abres, les
Federacions francesa i alemanya, fent
creare que per primera cegada després
de la gema% els atletes dels dos paisos
mesurarien Ilurs forces.
Dones ba, la Federació francesa Ira
acordat darrerament no assistir als esmentats jocs suecs, allegara restat internacional que posarla als concursants
deis dos paisos en una dificil situarle);
aquesta actitud és comentarla apassionadament en tot el món esportiu i fa
fracassar les legitimes esperances de que
Estocolm los el punt que servís de base per entaular cordials relacions entre els dirigents esportius germànics i
francesos, fent de manera que Alemanya paguéi s concórrer oficialment a les
próximo Olitnpiades de París, la participació a la qual Ii és actualment privada.
Hom ha de reconèixer que els esperits netament esportius es manifesten
contraris a aquestes expansiono purament xovinistes i que estan renyides
el significat de germanor i internacionalisme que tenen les °limpiado.

FUTBOL
EL GRAN PARTIT EUROPA - BARCELONA
Ni remuntant-nos a uns anys enrera,
Ilavors deis famosos encontres entre el
Barcelona i l'Espanyol, recordem d'un
abre que hagi despertat una expectaci6
tan formidable com la que ha despertat cl gran partit d'aquesta tarda.
El fet de trobar - se davant per davant els dos equips de torees igualado
i empatats en la puntuació del Campionat, explicà el parqué d'aquesta expectació.
La huila d'avui, per a nosaltres, catalana senil la mes bella d'enguany. Es
tracta de dos Clubs que per Ilur histo-

eretari de l'Alta Comissaria han resultat,
fina ara, infructuosos.
En Upes Ferrer din que el seeretari
t esten-él ha d'émer so polltic de la confiança d'Ea Silsela, je que el Cocern ha
preferit per al càrrec d'Alt Comisaari un
äselftie a ea laceria -I han decidit evo,*
'a no toriar •*"Tertran, que ha diradob
• l'.11ba renvli a Melle
El Gotero no cap a qui nomenar per
substituir-lo, per (uhavem sentit dir que
tal vegada recurrelxi a l'interventor En
Gonsätez.
fiüautrdga n , DE. BARCELONA
El doctor Girona i Trine, fundador de la Quinta de Salut "LA llança", de Barcelona, l'ex-preeident de la mateixa, senyor Torner, i ¡'escriptor En Santiago Vinardell, com a delegat de la Junta. Directiia d'aquella entitat
.bareelonina, a Madrid, es troben
a menéate Cort, : designats per
portar a cap els treballs preparatoris de la construcció, a Madrid; d'un Palau de la Mutualitat, que serä una Quinta de Salut per l' e stil de la que ha a la

eintrat comtal.
Aquesta nit, a ies
tatge de l'Associació de la Premisa, els dits senyors canviaran
irnpressions amb els presidents„
de les mes importante societetef,
obrares, de funcionaria i de dependenta de Madrid.
E1 president de la Quinta de
Salut. 'L'Aliança", de Barcelona,
el metge director i el gen delegat
a Madrid, senyor Ninardell, hart
donat compte al president del
C onsell que venen a funaar una
delegació a Madrid.
LAMENTACIONS DE "LA
EPOCA",,

PREMSA ASSOCIA3
: CORRESPONSALS
ha posat a la signatura el Decret nomenant comandant general de Melilla al general Vives.
Parlant del Consell d'aquesta
tarda, ha anunciat el president,
que ser tratiquil.
3 r- 1 •
'AP eniniiteri . d'n.stät< han •
manifeste que'no tehleh elo noticia due confirmes els rumore
recollits en la premsa, sobre suposada rebellió de les tribus del
Cap Juby.
— El ministre del Treball en
en mehre aquesta tarda ele periodistes ha manifestat que havia
signat la retal ordre disposant
que per l'Institut de Comerç i Indústria es faci un detingut estudi
encaminat a determinar els obstacles que s'oposen a la nostra
expansió comercial al Marroc, i
com a conseqüència de les investigacions que a l'efeote es facin,
proposi &I ministre lee mesures
• govern que al sen entendre
hauran d'adoptar-se per arribar,
a una intensificació de g PS nos'tres relacions comercials amb el

Nord d'Africa.
— El ministre de Foment ha
mangestat els periodistes que
s'havia volat ten crèdit de pesadtes 1.500.000 destinat a l'extinció del flagell de la l'agosta.
Com da natural, s'anunciä un
concurs per adquirir en un termi
ni de vuit dies el material necessari, consistent, en zenc, suports
gasolina, etz.
El resultat del concurs ha estat molt favorable puix alta fet
una economia considerable que
s'aplicarà a mes compres.
Ha afegit que dilluns es reunírä la Junta d'Abatiments per e
ocupan -se del preu del pit
L'alcalde de Madrid ha arribat
en aquest moment al despatx del
ministra'
— Es dóna el cas — ha seguit
dient el ministre — que. mentre
el quilo de pa val a Seria 45 centime, a Madrid en costa 65.
— 1 a Barcelona 75 — ha interromput l'alcalde.
Ha dit, euer úlhim, que estudia
un preu fix que mantindrà ineaornblement, i multarà als in. . .__

La Epoca dóna la ven d'alarma Pobre
rinquiet6a perviudre de la produode cerealista.
El regias de les importacions, part de
lee riada es podri ala molo, determina
una reducció dc dIttlat) beetarees en la superfteies 'sembrada.
Aquesta einomstäncia, agreujada pel
mal tenme l el fingen de 19 llagosta, hall
fet que el preu del blat sigui superior al
fractors.
gUt le en era gruns mercara de predije— Aquest matt ha despanat
ele, sense que amb prou feines guanyis
El paces ve soportant les despeses dtí. ' amb eI Rei el president del Conla producció, que impos la pertorbació
sell de ministres.
. Acabat el despatx, ha estat
del. suya passat, i supervaloritzaridi
artificial que donaren a les terres el. alts -complimentada la Reina pel marpreus ociminals als sena prodisetes. Ni
ques d'Alhucemas.
tina amparat per l'aranzel pot soportar la
comise:ancla del blat entrangen, en quant
QUE PASSA A CAP JUBV?
per a aquest s'obren les duanes, puix si la
sequedal continua I la collita de 1923 es
Les Palmes.—S'han rebut or.
Inferior a la de 1922, será precie auto- tires d'organitzar immediataritscr aquieta iroportaci6, per stren losoment un batalló d'infanteria i
fieiencia de la collita, i les (sises poden
una bateria de muntanya.
prendre proporciona catastrefiques.
S'ignora la destinació de les
L'er izan conservador convida al Cocern
diles tropes.
a qué prene-ui un pis de cuajan: que aburqui totes les articitats econesiniques que
juguen en el pothlema, i recorda la Setmana del Blat organitäasla a França
els treballa sesublants realitzats en llares
pelaras, per fer front a la crin i realista
que s'acuata.

Darrera hora

LA TASCA MINISTERIAL
El cap del Govern en rebre
avui eta periodistes ha manifestat que demà, diumenge, arribarä a Madrid el nou ministre de
Marina, vice-almirall Aznar.
Dilluns jurar el cueree i pendrä possessió del seu departame n t.
Ha dit el marques d'Alhueemas que en despatxar arob el Bel

rial netament nacionalista es fan igualmete simpätics i mereixedors d'endurse'n el títol de campions de Catalunya,
que hom sap per endavant sera ben defensat per ens.
Manca tan sols que el palie d'uns
i altres sàpiga evitar les escoltes enutjoses i desagradables que Ilur rxcessiVa passió ocasiona en partits d'actante
mena.
Esperem que el d'aquesta tarda assenyalarä una data gloriosa per .1l futbol
català.
• ••
Qui guanyarä? Aquesta es la pregunta que hom va repetint-se a teta hora;
no es mancar a la veritat si assenyalem que la gran majoria creu en un
resultat favorable al Barcelona; una
derrota d'aquest equip prendria caraeter de sensacional. Els jugadors blaugrana, conscients de Ilue responsabilitat, van a jugar-se el tot pel tot, per
tal dobtenir una vietória decisiva.
Els propósits són bells... si no hi
hagués els de l'Europa pel mig, els
quals, per la seca part van també disposats a defensar-se i a arrencar la fepruga supremacia dels blau-grana des
d'uns anys a aquesta part.
Sigui cene sigui, el match es i sera
transcendental; té tots els earäcters duna final d'un gran palde i confessem
que per la nortes part assistirem amb
més emoció al partit d'aquesta. tarda
que no a cap altre on el nom da Catalunya Id figuri accidentalment.
• ••
Els equipa exceptuant alteracions que
no són de creure, es presentaran per
l'ordre que segueix:
Barcelona: Pasqual, Planas, Surroca, Torralba, Blanco, Samitier, Piera,
V. Ofartinez, Gracia, Atareara i Sagi Barba.
Europa: Bordee', Serra, Vidal, Xavier, Pela& Artisus, Pellicer, Juliä,
Cros, Olivella i Alcäzar.
A manca d'En Larrillaga, que no ha
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Ele elemento lerrouxistes han commeMoret la República espanyola del 1873.
Posaren domas - al balee i festejaren Pacte amb un concert.
— Han eetat molt poques lee disfresles que han cenit al carrer. A la JovenSur Nacionalista da on Si hagueren
d'Estima bella els tries dieo. , Ele reverenda
pares Escolapia celebraren funciona de
desgreuge a Jarras els matins dels dies 11,
12 i 13. La tarda del 13 tingué lloc en el
gran sal6 d'espectacles del eol.leal Una
oemi6 d'humor i prestidigitacie, a can.;
rree del popular senyor Grau, que deis!
capdellä un cast - i divertit programa. 4
— ' Elemente que pertaemi i G Pa
Moaarquic ens diueu que ,r1 no - arribas
ben asad l'Alcaldia de Reial urdre
prendran molt malament loo deizaran
rastre de retal ni color que recordi llur
pamada histeria. Nausees rolen aguaste
Reial ordre i passaries que no ea poses
contrincant a En Rodea, que de Madrid
estant es treballa l'eleccie amb na entuß111.21ne exemplar.
— Encara ne hartem vißt act el renultat espiendorea que ve obtenInt la re.
tolacies de les botigues a base de :a riostra [lengua. Esas hi -convida el cae que sigui° elements no adscrita al nacionalis-_
me ele que empren la lengua nacional.
Darrerament kan eseat filete de seg üents: .J. Baraosa, sueeesaor de Miralles,
fannäcia; Alexandre Calcet, mobles;
Jota Botines, electricitat; F. VIII,, Wem, i
a mes a mds d'alma, que seria toolt Ilarg
anomenar; cal anotar el canvi d'idioma
que ha adoptat n'Antoni Ligues, gorristeria, emprant el catalä.
— Havem d'anotar art el cansi bague entre el Bane de Terrasse nooversil aqul ara en la coneguda -Banca Arlera molt necessaria unalranta navegue realitzds tota clame d'operaciona,
moltes de les (mida no ceja fent agua.
IM.
— Continua el mateix temps, tsr pisas
glicol aja(' molt poca cosa, que no es
nota pas al eamp. El riu baixa tos sita
loes ple i a la muntanya alta ha ameno
malgrat tot, el setubrat pateix de sesada(
i mea ara que es torna a recitar el f tisi.
— Sembla, per fi, que l'Ajuntansent
ha fitat la vista dels p ostres pasa.tiga,
esperant-se es procedirà a rarranjareent
iel dit Guimerà, passeig que estä en ts .nsliciona de poder-nos ocasionar algun
gust, degut al pas de l'acequia.

GIRONA
L'Associació de Música d'armes/a Huera 9UUDCia la cinguda a Girona del notabilfssim guitarrista catala Miguel Llobet, tan estimat entre els filharmenics,
per desenrotllar el programa del seu previas concert, i la del famas "Quartet de
Budapest" per la interpretada del congert storresponent al vinent mea de rnarç.
L'a nunci d'aquests importants recitals
bu estat aeollit ami) gran entusiasme per
la escalara dele socia d'aquesta benemes
risas Associacie.

PALAICOS
L'alcalde de R. O. - :- Formidable escàndol a l'Ajuntament

CONFERENCIA SUSPESA
La conferencia que En Josep
M. Pou i Sabater havia de donar
abir vespre a l'Ateneu Encic/o[tedio va haver-se de susprendre
a causa de la manch de llum,
produida per l'avaria que va
haver - In alije a la fälirica de la
Catalana d'Electricitat.

Xiulada popular
El primar dijous tingué lloe la primera
sessió municipal, presidida per l'alcalde
de Reial ordre i el regidor lerrouxista Ea
Josep Gatas.
El regklor nacionalista republicä En.
Josep Fabregns protesta contra aquest
nornenament, atlegant que era una usurpació del 'Set del poble. L'alca l de del
Rei l'interromp, manifestant-li que com

.pogut venir, arbitrara' En Contreras,
també de Castella, segons telegrama rebut ahir a les oficines de laaFederació.

ELS ALTRES PARTITS DE
CAMPIONAT

Per a la mateixa hora estan aneeCerts periódica publicaren unes ga- dato els partits Espanyol-Uni6 de Sans;
zetilles sdient que avui al mata a les Avenç -Sabadell i Atlètic - Jiipiter, als
deu, s'obriria la taquilla al camp de •camps dels Clubs primerament esmentats.
rEuropa per despatxar entrades.
El partit de l'Espattyol-Sans es iba
Degudament informats podem assegurar que la noticia és errenia total- al nou carne del primer, situat • la carretera de Sarria.
reent i, ans el contrari, els individus
del Comité Fedcratiu VIS fan avinent
A BADALONA
que tot el taquillatge està ja despatxat,
Ama camp d'esports del Badaessent inútil que les persones que no
lona jugaran cls primers equips de rEstinguin localitat vagin al camp.
panya i del Badalona.
Les següents dades són prou eloAquest partit, que revestirá malta imgaceta :
portancia, tindrá lloc a les tres de la
El Barcelona té uns 7,300 socio i tarda i estarä dedicat a
l'anee jugador
l'Europa gairebé uns 7,000; ultra aixó, del Badalona, arribat fa 'ree de Melihan estat venudes unes dues mil entralla ami) un mes de permis, N'Alexandes ; és a dir, que lógicament acudiran dre Tejedor Jora, el anal jugare en
al carneo unes setze mil persones, mal- aquest partit únic, degut a la seca esse.
grat que la cabuda no en pertneti més
ea estada e r la ciutat nadiva.
enllä d'unes deu o once mil.
Per retr e just homenatge i signifi.
La Federad() ha pres tota mena sic car-li la simpatia i admirarte, que tres
mesures per evitar alteracions i
els esportsrnans sentim pei conseqüent
tato ; les portes s'obriran a les dues de jugador, és d'esperar que el camp del
la tarda i no abans; no es permeträ,
Badalona estarà ple cam en dies de gran
de cap de les maneres l'estada del pú- solentnitat.
blic dins el clos del loc.
Pel seu bon comportament i rom a
bon jugador, lAlexandre Tejedor Jora s'ho te ben merescut; Ilastima que
no el podetn resentir aquf per • setapre
Es d'espere, que presenciarem un ladt
Dia 25 de febrer, a les tres tarda
partir, fent Valor a rhomenatge del
Camp neu del Barcelona
simpätic juar,lar.
La venda d'entrades i localltate començarà (Mutis, dia 19, •••••••11•••••nrmsesens•—•--.
919910~9.99nW
a les oficines del Club, regint els
segiients praus: lilotges, 25 Mes;
Agucsia fit, al tcatre de Novetats es
Tributia, 4; preferencies, 2; gols peojectarä la pellicula impresionada a
i laterals, 1; Entrada general, 2; la tarda del gran partit de futbal BarEntrada do soci, 1.
celona-Ettropa, amb atsistencia dels juLes localitats abonades es re-, gadors dels dos clute. Tots els que no
serraran fins les dett de la nit han pogut adquair entrada, podran d'adel dimecres; les que aquests m'esta manera admirar aquest impordies no hagin estat retirades, se- tant partit, exclusiva
d'aquesta Faite
.
ran POiad es a la venda,.
la. '

tiomenatge Gamper

1,11WWWWWIP

ilituneenate 11, de l'obrar de

PUBLICITAT

6
aletea el que Tolla dir, pula mambla.' 911*
Tolla fer un tintina. Aguad fon el motu d'un fort eseendol inerepuntase durament el. regidora radicada 1 nacionalistas republicana 1 nacionalistas.
El regidor En l raocese Torrent, en
nora de la ininoria nacionaliatn, protesta
del nomenament, manifestant que rempre
g oa ei ha un nomenameut d'enfalde de
Reial ordre, el regidor en el quid ha
reeaignt tatuen eerree expon eh; mollas
que l'han indnit a amainar, donaut-se 11111
efs que l'alcalde nomenat a l'alaineut
no h manifestat el per qué ha ataeptal
la vara de Reial redro. En laarder, en
nom de la minoria radical, es lamenta
de la pèrdua que el partit radical ha
aofert ami) el Eternal:matera que ha
tat el sal' compitas, Gafas. acalat la seva peroraci6 oferint a l'alcalde del Rei
el concurs de la mamila radical. Fai Gafas S'IliXthli del silla presidencial i diu
que si ha aaceptat aqueas cieree a pelo
atropella de què ira estnt [Ijada la minoria radical d'ençà de la constitució del
pre.nt Consistori, manifestont que ell
en l'Ajuntament anterior, del que era al.
calde-preaddent, en ela moments que Pahunde paost a la forn erial econamlea dona
treball a mollea families 0.i/sedados. Ela
regidora de les urinarios nacionalistes
nacionalistes republicano l'i ut errompen.
, manifestaat que el que ha cotnès retropell a n'En Fabregaa de no deixar-lo esposar la seca °ponla era ve a donar com
un mitin;, eonstituint aix6 un atina dat atornad. .Arub aquest rooti tt es produeix
uu fort esrandul, creuant-se parnulea forte, entre l'alcalde del Itei i eis regidors
de l'oposicin, r.ixecont l'alcalde de Retal
ordre la sesada, veient el tomb que emula la diseuss16. Una volt* ni:cc/ola lo
2essi6, el regidor nicionelista En Torreat
avança al lija del saló de !ocasiona, do.
nant un "Visca la sobirania popular" i
"Visca el legitim alcalde tt*Enric Marquen" que torea unannuemeut remita pel
notabrba pablie que emplenava l*Ajuntament. A la metida el pabiie volta l'edi.
15ci de l'Ajontameut, esperant la sortida
de l'alcalde i els toma correligionaria, 'es Seta acollida lluiprasétleia amb una forte pitada i amb crita de "Afana ¡a lc a l d e

e

del

-M1919Meeirr""

Rei".

— El dia 2 d'abril la Caixa de Pan/lana per la N'enema i Eatalvis, cel ebrar
a la nootra població au homenatge a la

GASETA LOCAL
Dia 17 de febrer de 1921
Moteo d'Oliervaoldi 7, 18, la

Bararnetre a sena 1 al nivell de la
mar, 7017; 7614; 760.8.
Tennómetre see, 1 1 1; 1 1 8;i1813.
Termbmetre hiena, 8'4; 11'4; 108.
D'Imitad (eentesiinea de saturació), 00;

40; 47.
Directió del vent, E.; 8W.; WSW.
Velocitat del vent oir medres per segun, 1; 4; 6.
Estad del cel, quasi vare; novatas; quasi a,-r.

• Classe de navols. Franlmulus; eirrua,
eirrus-stratus; eirrus.
Maxima, 202.
hlinima, 10'5.
Mlnima arran ale torra, 96.
Oseildació terroomatriea, 97. Temperatura mitja, 153.
Precipitada aguara, des de les 7 harte
del ella anterior a len 7 botes del dia de
la data, Of fl millmetreh.
Recorregut del vent en igual temps, 120
quiltinictree.
B

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetoa Dada
Ines. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres meeos;
15 els vis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
Ahir al matí va arribar Vinfant Ferran de Baviera en el vapor "Mallorca".
Després d'esmorzar a Capitania general, va marxar en atitom6bil, acompanyat del capita general i del marqués
de Vilanova i Geltril, cap a Sitges.
A la tarda va sortir cap a Cambrils
i Valencia, 'essent probable que demà,
dilluns, arribi a Madrid.

Cellers

Ki

O'5 amp. litre

MARISTANY

ARNO

Ha estat autoritzat pe! governador el
funcionament d'un hospital anomenat
"Casal per a malalts", sollic tat per la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i

i

Estalvis.

Gunninfa reparadora. — Avui, a Sant
Joas de Grada.
Cort de Maria—Avui es fa la visita
a Feagleala de Nostra Duna de l'Expetau.
e. o a lo del Bona:tetes.
DEL 131311AT

1.11 dia 25 del que rana conienenra una
missió a la parrSquin de Ilarharä, la qual
dirigir -oc n Is pares Cefart de Granollers i
/Salvador de Svtiona O. M. O. 'l'unte ti
harma uno ultra /nimia a la parniquia de
Martorell. a t Erroc deis reverenda parea
Jaciat Elanah i Josep Mentaner C. al. F.
— En la secretoria de Condes daquest blabst alma lebut de 11. I'. I'. dais
mll pesseter per al diner de Sani Pene, 1
mil per n Ii proprr-iacid de la fe.
— En Patsill Alvarez, que vestal a de
talar i ha pral; part a diferente ai11ings
agraria, baila estar rector de Retro, del
binan d'Orana , l netualment eete suspaa i erparsntat pe! Pruvirerut d'aem Ila

p

OONCEPCIO
A v a l , Ilautenge, Mirara de dos qu'uta
de sis (tu+ a la una. A la utiaaa de das
.quarta de ruft conteutari evanaelle pel reverend ecOnom. A lee vuit, mima de comunió general del Va-Crucis, amb
tica preparatöria. A les nau, els set diu,
menees Je Saut Josep. A les deu, ofiel.
A duu muleta de dotze, vi g ila a Nootra
Dona de Muntrerrat. A leo dotze salatecla mariana. A 'lot quinta d'una, platica doctrinal pel reverend doctor Iticard

prevere.
Tarda, a doe (mart. de (matra, dactrlna. A dus rotula de ala, roaarl,
Cll I werrn4 rmareamal gel lavotead *pare
Pare Blaneb, B. J.

Aran/5,

Exr.nriers

FeS1'IRITTIA7.8 PI/11 A

NENS 1 NENES

a la parraaula de la
Oneteepd4 des del 19 al 24 del corn.at.
'rindran tina a lea alado la tarda{ san espaclalment aproplata per ira coLleela.
Fa

Ira, tiraran

Material Fotogrätic

Gas - Gas -

s anir a Tpe li ...;141712

A.

Avui, al mati, el Partiell de Joventut Sant Jordi visitarú calectivament
testátue del Centre Excursionista de
Catalunya.
• Un membre de la Junta directiva donara als jo y as visitants una actuada
explicació de la tasca eminentment cultural i patriótica que acompleix tan
benemérita entitat.

4

Plaaa Real, 12, I Vidria 3
Gran varlatat en joies d'eslii
a tots preus. Objectes
per a presenta. Ftellolges d' e. marga gaaantida.—PREU . FIX.
modern i

Catarros,

ante
.
1nO i toques,se cere n rapflament

i.,

Gas

cotxe a la Inda de Sant Andreu. Es
d'una forma Ilarga, de molla cabuda
i molt semblants als del fer.Acarril de
Sarria, anal) porta central i acuse estrebs ni plataformes.'
S'asscgura que dins de pocs dies ee'n
posaran d'altres d'iguals.

eng.

J. Saludes
Plaça

Santa

1Ellair Gemanol Cimiento

La Companyia de Tramvies va posar abur en circulació un 11 . 1n tipus

l'exposiciö.de
ApLcaciones

Visiten

Anna, 17

-BARCELONA

1:1 C,rtsell directin de l'Agrupacio
d'Aficionats a l'Art "Arbre Artistic"
domiciliada a la Rambla Fabra i Puig
35, de la barriada de Sant Andreu
(districte novel ha quedat constituit en
la

forma que Segtteix:

—Tots els mala que hl ha a la pell
que molesten Una I rollt.
aria) la Crema REPENTP.N
rugen promete seno tropel].

IIMIIIMIIIMIISI•MMn•nnn•n•nnnnn•nn•n•nnn•110.4

Presidcnts, senyors Juan Rayes i janme Cadevall; secretaris, senyors Josep
Lltmart i Joaquim Pagana; tresorcr i
comptador, senyors Rarnon Bote i Ranion Camps, i vocals seniors Josep Riera, Francesa Llach, Miguel Toledano,
Tombs Pérez, Pece Basté i Molí Ro-

Ger19

Layetaus

COH.TS CATALA.NES, GI3
leleELera, MIES, TAPISSOS
LAMataliES deecració, projectes per ernlereots arastes

dríguez.

La Germandat de la Unió Professional de Dependents i Empkats del Co-

' L'Assembica general ordinäria celebrada ,e1 dia 14 del corrent per la Unió
da propietaria i industrials del roble
Nou, elegí per unanitnitat els següents
senyors per formar la Junta de govern
de l'esmerilada .entitat: Joan Serra i
Salé, president; Jenen Canyisi, vice-president; Miguel Jové, sectetari; Etnia
Diumaró, vice-secretari; Pasqual Ararin, trasorer ; Josep Piqué, comprador;
Josep Euch, Joan ,Carteres. i Ratuon
Creus, vocals.
L'asscrablea va donar patents mostees de d:sgust per la desconsideració
feta per l'Ajuntamant al districte primer i a la part latixa del dese, tata
vi-godo que en les tres darreres
tes de cloaques i empedrats del Pressupost de la De cima no alta concedit gairei cap d'aquastes nüllores que tan
convenientes sön en aquella industriosa

renovació de arrees.

barriada.
Va parlar-se tumbé del projecte
tallació de la Central eléctrica al roble
Nou, rebent la junta fonda i reelegida
en totalitat. Mimada-aldea feEcitacions

.1n1•1n11n

FIRA OFICIAL CF. 11,03TRES

17-2S mara 1023
MaRCAT ANtlaRiCA
PRIMER CORCRES NACIONAL DE 4.1,11:10RitS
DE COMERÇ FlIZFANO21-27 mara 1023

re

.;,:e2.2V22
mete de Barcelona celebrara junta ge
, el dia 23, al seu-neralgmti
estatge social, Cm t, 5, a les deu del
mati, per a l'aprovació dels comptes
,••••

CANHSER1A

SOIS
nula, 32

Crac a;orlit ea curbals;

el matra lineal, 15 pLea.
ii dipasit mea
IMPORTANT D'F.aPaNYA

Rozada 92. Pero. 7
Plaça Sta. Anta a, g
Tapinereiaa, 33

BARCELONA e,

eolmados cie 5 i i llö 5.e.
Calmaron, 54 1 Sucursal Aviny6 18
Des alarvui icdt segtients des
fastrus, Tartelts
Massapà de
Brioix,' d'ensaimada amb crema
o cabe!! d'àngel, Braeas gaario amb crema o flotilla, Coques
cFarnetlles, bares Bernard, etc.,
etc.,
D'aquf a paca dies fruites confitadas de totes C111331.1S, confitu[es, anietlles i bombona de la
-Suiza tufte', S. A.

BON-TERIFS. Quintana, 7

-lietreito, !l'inflan:no, rr.l.

similars

Jurta de govetn crAccia Popular va fer
recentment al P. Gabriel Palau i acrechut a la invitaci6 d'aquesta cuitat, va
estar el proppassat diana:res 'al sea estatge social, essend robot per les juntes
de Cortita i Patronal i nombrosos ames
i deiaebtes del fundador de rAcció So-

Rmtla Fia7s 28, bot,i23
.

dels a.ssembleistes.
Terminada rasaanblea, la nava Junta de Govern va reunir-se en sessió,
acordant nomenar III13 potiéncia assessoca per entendre en la projectada Central eléctrica, essent elegits cls senyors
següents per integrar a presta Ponencia, puix que la seva coldaboraci6 moratment i material valuesa contribuirä
molt eficaemant a tirar avant aquest
magna projecte: j'elan Girona i Vilanoca, %mora Castells i Estrada, Manuel Saladrigas i Freixa, Carleo del
Corral i.M. k G. Foret

RESTAURANT

noYea.

tat15 de Ta
cada dia te dansant de 5 a 2/1 de
ii i dinar a l'americana do 9 a 11.
Aoui, diumenge, a dos quarts de set
de

la tarda, al Centre Excursionista dé

Catalunya es donara una interesa:ar t
sessió de projeccions del Monestir de
Pudra, Toledo, Escaria! i Aranjuez,
anant a cúrrec del senyor F. Llasi.
711:Mi

Induzt-ia/s, prorluotors,

agricultura, no havou da
doblar; el costea ¿cure és
adherir-vos a la Fi - a da
N:Lastres 1 nranifeatar en
olla ;a vorara peodacioió
°reposara en el Cangrees
Nacional del • Cornere Espznyol a Ultramar las
Cattlie3 que us

i damas hmalia. El vicaeraiitlea
dental d'aquella entitat, ayear
na, va reiterar en norn de rae,:
de t o t3 ela presealg, el moda
mort del que fon el seu digne precie.

Cap Eatat civilitzat i da
mitjana p ote n clalitat Ira

dustrial Quieta avul sobra
la necessltat d'abastlr-se
ell mínela per tota ele

rodees de la soy a anta'
tat, I ee la rnatelea ma.:
nera que oada ratea ha
volgut 1 tal l'u y Fira
Mostres pramla, Espanya
ha do tenlr 1 mantenir la
sa ya cada vegada
patena almenys per Dpc,„
sar-se a l'agressIvitat
estrangera centre des
nostrce raercats, posaa
en parill a cada moniert
per la infiuéncia d'extra.
frontera cada dia mis

Intensa

- ea: -.a.Va'aaifaaa.atea.

cArt"LAGARZA.
L71E023170 Y gi93,0

Per tal de tornar la visita que la

'ample, 1'83 m.

assageu-la i l'adoplareu

10:ES \ ILANOVA t;;J;j, s

nya. Aparella ezzurnint

Gran assortit en dibulaorl

VIAJAN 1 12 WAT

El governador ha elevat a la superioritat una n'oció de la junta provizaaial
de Sanitat. demanant que s'obligui a tixar en les ampolles d'aigüer mineromedicinals i potables, cl m'en de venda, amb la qual cosa s'evitarían abonos.

30 por 100 menys que els

PARA IGUES
Porta fernsa, 10

TalliMF
/19il
11

IhNri

HEr1

Ostres.

Per cuba gasteu GAS
Per indústria gasteu GAS
Fer calefacci gasteu GAS
Par km gasteu GIS
Froccdiments maderas desconeguts fins ara a Espa-

`W:=237~e2
CARDOS

Popular.

nas

11.1

Laveu d'aeadir expoaant
els %m'at eas praductes i
ets motius que lis Tm:pede!~ conauor:r tiaras
mercats

-eralaaren~flitiSiaadeao==.,

ranyeras

I cA

39 °!. Eti 33î

Pur primera volta el C.2vara espanyol es preocupa do l'organ azache d'un
Congrio Comerc i al arnb
ocasió de la Fira do aloetaras. No havou d'abandonar el vostri lloc i a ell

ENRIC W.BA
Rda. Universitat, 37, cantonada a
la Rambla de Catalunya

MOBLES OCE10,1

rdegaracemaas

PAREZ.OQUIA Dm LA 11:111SI11.1

Xacolata Garcia-Reus

SON ELS

Noves religioses

tarda.

Alvarez Vega.

A LA ULA DE CUBA

o

Santa datad. — Sant Simpa, bistre /
märtir: Sant Eladi, blabe, i Santa Prededigna.
Qaaranta horea—Avui a Feagleada parrinda] de Para Cugnt. llores d'expo,ieie: De lea vuit del matt a les sis de la

ver fet Entrame:A del pruner plae de
aao frases.

1[21 103n2.2.11110711111•1701

o KIT A

Obituari -:- La seca -:- El Carnaval -:- Nomenament
L2 mort del servia. dosel, Sastre, eaorregada al vet poble de Maraa, ha iste,at
t eutiment aquí. a ('spannen.
A la familia tota del difunt i espcdalmeut al sea germn, mossen
notare condol.
— La malta requedat que bi ha pile
etunpa, rotrau d'una manera alarmaut el
conrou de lea treballailes i el ereiaala ut
de les plantes i smbrata, cosa d la nual
ea doten folça els nostres porosos.
— 1:aament del 5 per 109 de la enntribuci6 ove l'Esta t cspanyol ha ima/n•
ce de cobrar des d'aquest trimestre ha
'eauaat pèoim efeetre entre la listra
gent.
— El Carnaval ha transcorregut, and,
poca diferancla den nitres anys. Sama cclabrar llr,lts balo al Cabal Naziotee f .aa i
Cas ino Capeanenc.
— La nora que el unstre it luatrt colo
patrici mos e an Josep Valles Barceal ha
estat nomeizot tac:tonga de la San un rogonius Im retal rebuda per lot apq.n
amb la umfa gran satialneeiú.
r a pa
— De:manga darrer for
800 fullea "La tantea de l'ese , ta Se'n
dona una a la Casa del Poble.

Durant la seva absancia es fare carrae del tomandament de la provincia
el presidcnt d'Alicata Audiencia, scrryor

Yon,peraturca • 1Ln:insto a Pamba

im
Vi negre

tres. i entenent-ho aixi, ha subscrit dos
stands per a b próxima reunió, en els
qua). el Laboratari General de la Universitat Industrial, el qual dcpen de la 1,
Mancomunitat donare a conaxer
pabte Rita mena d'eXperiMents
així com una completa demostració de
l'extens treball que es porta a cap CO
l'esmentat Laboraron.

EI Gremi de Viatjans i Corredora
del Centre Autonomista de Darla/ti:1s
•del Corriere j de la Indústlia assabenta
a tots els 50 .:15 qte Migaja bite Ea (TI
formar part,,.de l'Exc.irsió a Parísseva
aca a Madrid no guarda relació de cap Versalles—VonErn, passin a inscritare's
el mes asile possible, pe.arad están pi omena amb la política ni arnb disgustos
peres a emplenar-se les Distes dinscripni molestias de cap nena, sinó que te
ció, les quals seran tanewks irrernistut carecter purament particular.
siblement en arribar al nombre que s'eEl senyor Raventós té el propímit
zigeix per a la formació de Pena esde tornar « a Barcelona dimecres vinent,
.per6 podria ésser que tardes alguna dies pecials.
Així mateix rgcorda a tots els insmes, puix que el nostrc governador diu
crita que per a Ilat el da. 20 han d'haque s'In 'roba molt be a Madrid!

Avul, al vespre, amb l'exprés, sortia cap a Madrid el governador civil
•
senyor Raveritós.
Aquest, en donar ahir , la noticia ala
marperiodistas els va dir que la

033ERVATORI METEOROLOOM Da LA
DIDVIORSITAT Da 9/11•CIELDNUI

velleaa.

CAPSANES

,}011••n•nnn•n

-

Amb aquest motiu, se li tributi a
1.1 sala doctas un huta» bomenan ge,
seirait al sen eastat, a la pres:denc:a,
En Falfu Molines, cap de la secció d'obrea socials de l'Assoc i ac:6 del Treball
ile Butnos Aires; el canorq;e doceor
Llobera, .baAntani jansana, president
nIe rAssemblca de la Ilancornunilat;
En Nards Pla i Deniel. diputat a
Cottfs; En Francesc Moragues, director
general de la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i Estalvis, i el president d'Acce6 Popular, En Ramon /libó, el qsai,
dirigint efusivas frases de benvihmsta
al venerat muestre, 'Invita a exercir, encara que per breas momento, novament
el seu mcstratete entre els reunits.
El P. Palau prcnuncia un eloqüent
discurs, cncarint la necessitat de fomentar l'acció social sobre la cultura cí-

vica.
Finahnent 'el doctor Llora, director d'Keció Popular, reme.morant la
gran tasca que en un caient de cultura

social havia dut a terme el P. Palau
a la nostra terra, va tenir paraules de.
ktgi per al sembrador d'idees social,
que aroi exergeix cl scu apostolat en
terres llunyanes.
Acabat lacte i després de visitar totes les dependineie, del Casal Popular,
T2 rebre el 1'. Palau nusstres d'adhesi6
i a j ecte de tots els reunits.

CORDILLERA
Vi blanc, t 1 -7 5 anua. lit.
Collera ARNO & MARISTallY
Per a Camera I idloraes, Taqui-rncea, tete., as/radien, senyor o
senyoreta, a na ta-40E25A COTS,
carror Ares, 12. Teice°. C 1 41 A.
La mas Impartan' d'Eapanya.

as

xca cl na haver assolit
maior expansió treball. lbo perdeu Vacaste,

L'Acad è mia elailiao-llomoopa
taca de Barcelona celebrara seoala cientffica el prop-vinent dimansa/ les deu de la nit. El doctor Balan continuara desenrotIlaut el seu tema.

PARAIGUES
Ferran, 14,

casa

ci I nr,
beira3

Lledico-Farmacietir

braca sessió pública inaugural lema
Iluns, a les deu de la nit, ea la çald
secre tan i

general doctor Tomas ay,

muela Regirá una memória o rara
lote els treballa portats a cap eaa4
el passat any, i el doctor"Mancel 11;
cet un treball titulo "La 11= ú
ta dintre l'escota".

Pastissería Caso!aal
PASTISSETS DE CAN
Tota dona de da casa a,
preparar Mamara els aasueies
de cacau, que serveixen cenit
pasta per al te o com a posara
poden conservar-se molt
temas. Es pesen culdadosamaa
Farina flor. . . 300 grama.
Sucre fi.
200
Cacau soluble
en polis ....
50
Lardina
150
Lleval en pols

(Balaras
2 cullera
powdea). s.
Un cop barrejades tutea te
substancies en puls, es fa faja
Ja mantega L.aRDINA, soase ee
ealfar-la massa. i e3 pasta !,
pfegat fins que la pub siga
d . vornatelencau . ~Forme. Lisk
dueix la pasta a trussaa tia
tacs da la mida d'una nos i
couen al forra sobre una Ilrase
procurant que ob fde nq
massa

va/.

NOTA. — Si es vol pot
tituirse la LARDINA per maza
ga de vaca, para la mant
LARDINA, per la seva tea
es fina i com que no tI cap
ni olor, dalla santir ea laa
la seva puresa 'l'aroma Ad aria
Attrament té l'aventatge
molt mes barata. La LAIIDat
es la t'albee de totes les manegues per a cuiita i pastissear`
Pol lt
es
quil‘e.ena atot3s ePlesasee;teaableani
queviures.

quo tal. g aita no turnara
a llre1ir,ntac - sa
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Amb motha d'eme absent de Barcelona l'Excita senyor capita ger.eral, ola
ajornat fins sI diurnenge, dia 25 de febrer, la revista reglamentZaia q/a havia de celebrar el Sometentdel districte VIII.
•••
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particularierne
ncstro país, r,ue lea ealat
saleadar • de la sena arapia vida en momea:a c r itics, cada dia es va acusaiii. mes fortantant cialtre de la rica da ariastrae; tutti ds earlatana

SEGURA

apart rerfactarrient.
termlnat 1 tirratat, aratentant eta peodertes
propia de !a ro ya crei6,
ta rnb teata r.rtardEud I en
tzta la seva diverettat
Es de dositar qua Len
eslrat los tantrequss cee
Catatuaya I de las re:gloria ispanyeetea faaneia
gruas ben dulheatatt
cantee de ta prarera
ni;astan6 Cal-liara/a: Espan/ela

rhydZTATS Elan/1A 5
27, Parenlq da Gracia, 37
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Fina al die 21 cantinuen lec
rebraaes de pr3us per
El DE TEMPORADA
&alai du

1 bon gust a praus inoreibloa
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SERVIDOS

Ea butn los 1541
Es de veu palaica ate- la a•
millor assortiera va'aeNe3
poreellana i pisa a prattS IQ'
se coa/pa j ar/eta per la baraa:
es la de Llufs INglada, de la VI

lea de les Flora, 8, y Renda
Sant Antoni, 5.

CALÉ N T/V2,::: GIte
horas

es giren gabanya a
I inrevea, s'arregien N'estila
per a 11111. Diputairló,
319, primer, xamfrà Lrusla

de erenyoa
La Fin () f cial de Mostres de la nostra eintat segueix registrant les adliesions de les mes importants signaturas
comercian d'Espanya que concorreran
en nombre extraordinari a la propera
mani restad& Constitueix ja un fet indiscutible
l'arrel que la Fira de Mostees de Barcelona va prcnent en ¡rastra terra i l'estat de perfecta compenetració fill de la
compren:3:6 més absoluta que es nota
entre les nostres dasses productores.
També las corporacions o fi cian coto
/a Mancortrunitat de Cataltraya riman donat cornete del . factor importantiesim
Tm per al desenrotllament de la matra
riquesa representen lea Fires de Mos-

elltrt:a

quo ere la prepara
eataaló formara tri gearp
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Nota: Socernanein que no
visitar aquests faagatzerns durant ca dies ee
robaixes per poder atelana:re
ganerzs de quallat, novela:
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a
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Vinagre a 75 ceniiins

Venem els millors vins
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ESPECTACLES
«TEAT RES-- -

"

abren porto de la companyia.
3. Gran exit.
Da a horas de broma continua
amb el forrados sainet
EL NUMERO lg
Exil perscnal de Ferran l'alelo. Oreas
ovacteras a Salut Bodriguer, Molde Tornan-lira. Pepeta ifite.rtas. Franerse Vide!,
Rothilt /Blanco. Manuel Prailas 1 prInr1rus part de la comp,envia. - nema,
prnicr vereist popular a dos quarts
de cine. Carcelera', represa dc Lea cadete*
de la reina 1 Luz mulas !atinas. La SP}
n'un q17 , VP eF • renn de la eren revista
Ile s,tgasel p ern ,, tez Vaya enle...1 Decorat
nos 1 presentar :3 espiendirla.
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Teleon, 3,500 A.
Avi,

diumenge, tarda, a les
tres:

LA FILLA DEL NIOLINER
A dos quarls de sis: •
LES AVENTUREG D'EN

NASSAGRAN
Nit. a les deu:
Gran érit:
La FORASTERA, 4 actes
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concert pel genial piai' nsta Emil Sauer. Obres de BachStradal, Beethoven, Schuroann,
Chopin, Sauer, Smetana.
n Wagner-Liszt.- Diurivga tar• da, segon concert (únie de tarea). Es despatza a compiaduria
per a ambdós concerts.
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Avui, diumenge, tarda,
dos quarts de quatre ,. prifuera sessió:
El cura de Longueval
les sis, sessió especial:
EL ANEGO TEDDY
Nit, a les deu
LA MORAL DEL AMOR
Dirac2res vito . n!, estrena:
LA MALA LEY
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Avui, diumerige, tres sassions.
,Tarda, a &ME quarts ve quatro i
ia les sis. "lit, a dos quarts
•deu. L'i,xit del dia, projecció
la grandiosa pel.lícula hialórica,
CESAR NORMA

'Ea el trari8eurs d • aquest gran
film s'emporta respectitater la
fries completa realitat de la vida
deis Borgias.,
NOTA: Es despataan butaques
numeradas per a la sessió de les
d'avui diumenge.

loczommorszeommommem
Gran reatre Espanyol
•
;. ' Con La de vodevil
1 grima
•

1

el
e.-pectaeles d,
O
EARTPERE I BERGL E1
Primera actriti,
O
o
AUSUFIPC.10 CASALB
Ayo!, mumonge. IS febrer. Tar- 17
14
da, a les 4. Esplendld carlell. 1. Ja N
cloral. Q. El vodevil de gran exit La E
aepona ntt do novia. "lit, a les den, II
I El vodevil de grau &II La &opone i1J
le ifit da nuvi.. o
u Denla, dilluns. tarda, El meu na- •
a no. Mill I totes les ntts, La segona 0
o
la nit de nulls.
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nmeamoomanonammoutim
Teatre V ncfbria_

Nora M'Isleta
Gran companyia d'opereta, Sarsueles 1
' riales dirigida per Ferros Valle»
Fr ancesc %lag 1 el3 mestres ¡hay 1 Contl
, A " 1-11 , clima-maga, te rebrer 1923. Grans
ncione, tarda l alt, a dos guara de
el atra,1 a tres quarta de den,
1 . "'CARCELERA&
ran axil de Josenna Creer, Manuel
uela I Francesa Elda!.
9. Exit danterprelació. La revista
LAR l'USAR LATINAS
: 11 010.1 de Salut &arroaz, Concepcid
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de diversas obres de
piano de l'eminent compositor rus
SERGE PROKOFIEFF
exactitudes per liur prapi autor, i obres de vioi piano gel
gran violonralista armeni
DIPAN ALEX't.ril
i l'exceLlent pianista
català
RICARD VIVES
Palau Música Catalana
Exalusivament per ala
socia

ti
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AFCSTOGPATIC SALO

Avui, diumenge, a la SI3Srsiö matinal, d'onze a una,
es despatxaran butaques
numeradas per a la sessiú
de les sis de la tarda
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La genlal artIsta, li1J1 del pd-

i'alace Cine
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PiLAR ALonso
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Sis
grans concerts
als
diumenges de
pe!'
Quaresrna, al ,saló de
Ti,. Organitzats per-la
Casa Werner.-Primer
e oneei .t avui. 4, a les
•
.
eme de la tarda, per la
eminent Vederista
ab Plantada, acampanyada per la distingi_
da pianista Cknii:da
Patau. Per programas
invitations a la Casa
de música "laiernar",
Rambla de Cataktuya,
72 (cantonada ValènOra).

Localitata: Casa Al/siga:Huna.
Fernando, 53, i a la taquilla del
teatre.

Mortimerbl-Ptlri-Waiiir13
ti

Aval, datan use,
d'II a 1. L'epepo:o . d'una deca (5 I
o ; Lo arena da Pab:in, del
lleial Programa Aluna; La cubas
musical; gotualitata Gaumant. ES
Tarda; V:c10e del princen do Cales
(primera). - L'amapola d'una
ES
O dona ( 7 1 8.); E tigre, per WIlliam
liart. - Dem9., dilluns, Jocelyn,
O
L'alegro mentider, 8andali, dallad
U
I
calavera.
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C I NI E: N1 E S ---Diana-Argentina•Excelsior
Avui, sessió matinal d ü nne a
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Patxinel.lis "MIRIA"
nesseue, eoc. O' o'
comiat
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Aro! dinmenge, 19, a les C4110
A petield del mabita,
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La BATALLA CELO CASTILLEJOS
amb gran apbteosi.
MISERIA 1 COMPANYIA
BALL BELO PLATERET8
Ilorleig de a Jogulnes ats infants
concurrents
BALL - URBA DIMOMI
Entrada 1 setent, una pesseta.
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1 demás enfermedades Originadas por la Arta-•
riceaoleresta e Ilittartanalien
Ele curan de un modo perfecto y radical y sil
evitan por completo tcmand0

•

RU OL

•

í-.. Les síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zwnbitios de oídos, !cita de tacto. hormigueos, vohldos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabtlidad de
-;ardcter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en fa espalda, debilidad, etc., deszpare‘
cen con rapidez usando linol. Es recomendado
Por eminencias médicas de varios países; suprime
el peligro de ser oictIma de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; Sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, conti3uando la Ineioria hasta el
total restablecimiento • y logrindose con el mismo
lana ezistencia larga con una salud envidiable.....
VENTA Segala, Rambla Flores, 14. Barcelona,
.y principales larmacisS de España, Portupl y
A rud'icas.

DECUERDAS CRUZADAS
CON MARCO ()E HIERRO

Sublime m a rc a
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Casa fundac a en 1E,714
AL CONTADO

,
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Doctor Solvré

Cochino del
que depuran la sangro y les humores, conninican a
la Miel set propiedades antiaépersit y mirrobiei
sus admirables resultados se.eaperintentan a las ri•
nitras tomas, lo mojoria emelga° hasta el completo
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Tapisses pintals

y perfetto restablec i miento de todo vl aparato g e.
nito-nrinario, earáadwa el pariente per si tolo, sin
inveecionea ni lavado, en quo haya de intervenir el
ni.Tico, y nadie so entera de so etilo rmed ad. Basta
tat-ar una caja para coseetteerse de ello.

La cama mes important
d'Espanya. Especialital en tapissus religiosas. Exposield
i.mmaneni de (madres al oil,
gratats, oleograrles, etc. Fabricad() de marca I montares No compren seuse visitar
squesia casa.
F. Intne7FALCON
Bolera, 4. final Portaierrissa.

Agente exclusi•o, rIsto

S. EN C.. Aindiada,
S.:CALA, fea utP.a de

Passeig de Gräcia, 86
Avui, diumenge, a les cinc
tarda, Pintar concert de Quaresala. Recital de SONATES i n er
EN.RIC RCIG 1 JULI E3TrV1N,
Itivilac jijn al propi estudi.

.

en jebe % 1,1. Y hiess.

Venta, 5 ptas. franco:

las Fiares.
F 41.1s, 14 Cey prinetpalet farattactas de Eb•

Princesa, 7
'
pede, Portugal y Amer,cat.
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o sense, Ballid. 63. ronda Tracto almete. liad,
Ttaveasera, 245, taller. Do
briaisr, Segnal.
noa a una.
CAmaeld radleal de la. tos
orec pal II w;anient, curaatat
aleas de la lilI, bronquilis.1
tuna, debililat gel slituala acemita coLlocadó; sap la destatintsble EMaltie, ajosRagua'
ele
llames
tIntridli tat Ce nasa ami> patead 1 tateerstamica:
artlkest. runa
do 3 0 4 1 de 7 a 8 , rte.. duble). I norrespotnEuela pn
vede a prora sufremies.
angles,
Bata;31.1,
reloj,
7,
pri-i
tes, de 10 a 11.
lisinent retina. Ronda San%
mer. Gotsulla esperlal, de ta. eas:ella 1 se un pee e!
'ere, nata. 43, despals,
:os quarts ;l'Una a dos quarts periugues. Estriare a LA
.9 a 1 1 CC 5 a 7.
de diles l'e.ites, de 12 a 1. 11:11LICI 't A i', 'unta. 2565.
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ti ira ansa nom.-Scssions de tres E
a (luan§ de quatre a ss I de Os a tb.'.
g,- de la lerda, l a les den de la alt. DI
L La eanyorsta sense por, de gran ar- e
E guillen:. Les indio-cree:ese del el- E
• nema, «mu a, 1 quinta Jornada del 31
gi JrantliOS film äziptrpruducciat dc la IN
a marca alemanya li , F. A., L'heme o
u toreo Para, titulada La Corta d'ß?. O
L1 A la si 55:0 de la nit, estrena Ce /a O
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Cada dia, tarda i
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Avul, dium,nee, seseó eStra0r- A
N dinaria ti'l La I, maii, proJeetaillidr * 8
1,3 els quart EcInque episodio de L'Ivan 11
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Vuit elegants
Lalts de disfresses
AURiGERIMA - CA:WAD°
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Dem, dilluns, debut de la
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La eminent bailarina
Clic,

23

Arta, diumeuge, sess.,) tostinal
d' 1 I a t. Tarda I nit, ormellosoS »
programes. Grans Asilo: 1.0 p1.11- O
e ruta d'argt/lite g t Interczs.ant, La PO 3
A nyoreiA senas per. La ClirtOSs Les a
A indiscrecions del cinernr. El debas ei
u E! ointure Pe Paseaseinet I quanta l'II
N Ultima Jornada del 01111 histeria a
cada lila mes eclebrat
•
nis
DOGER LA HO:4TE
•
O
A la 5 t 1 011 de la nit, esirena deis 5111
primer I senat efilsotils de Pagas 1 •
La campana da maja fin.
A
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Frontií Principal Pillare

PrILMJCUÂ AUDICIO

o PALAU DE LA GINEMAToGR.AFIA

Cctleeu dc varlepts
Avui, diumenge, grano sesD sions. A dos quarts de quito Ire i a les sis de la tarda i
O
a les deu de la nit
Projecció de notables pe1.11cules. Els 3 Veca's, filfera risteS: El celebrat artista
ES

(humeare, a les cinc de la tarda,
1.. Une amera, COMPGia els trielleS. 2.
Entrada cómica • pelo clowns Papp asid
Zeav. 3. Las tres peezetes, pels *llenes.
Acabara la Sessna amb quadro La murga dele Den tete t e/ teta Ball
del Tururut A ritire ..! A Mire!! Preus:
Butaques, 2 gesseles. Eutrada anda selent,
/ pesseta.
Aval.

Associaci5: 111us .ca Camera
ruge Dilluns, hove colmad del
I.Lam
present .fürs,
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Carrer del Pi, número
Espectacles per a Infanta
la/rece:d. 7. Ldpea. Tit p aaire, J. Anglbt.

ata. Dona presentareis) 1 re.
feretieles. Escr. RUBLICITer, núm. 4368.
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Teatre dv Nuvetats

S QA EMPORDANESA

P79

E! profeta o sa barra, per Etarles 11
Peina, dianas. colossal
Ray.
programa. Fr a us Corrents.
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lsuranl espectral
Fea. urtre,i 1 Mariscos. (1u.ntana. 7,

CONCERTS : :
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Cerepanyla de oomi‘dla
GUELL - TUDELA QUERINO - CORTE!,
(Telèfon 4134 A.

o

12

[ 11. PRINCESA

g

-

p .: \ ui, diumengc, tarda i nit: El
E

13

n

Mi III RI1011797.13,.....10.1

---r

d'opereta
1t'ira:1 com
n
payta

•

e

soriTi o A DE TsEPt -

Avui, diumenge, tarda, a un
quart de cinc. Tres extraordinaPl ris partits de pilota. Primer, a
S
o pala fraurigui i Ermita contra
O
magnírlcs
vectits
dc
la
casa
EGO
Bediola i Aguirre. Segon, a pae
ES
la. ChIsta i Jänrcgui contra Ara1-JELDY, da París,
U4
ES
quistsin i Quintana II. Tercer,
ES
.4.='ZGISZE:733:rngeiNUeiNENM21,3
trulaiiCia'ANliPläriniEd.'ZES:"
a cistella. Curticaaga i ichazo
contra Earrenechea i Eaul. Nit,
te, La senyoreta sonsa par, laTeatres Trionii 1 Marina no hi ha partit,-Datnä, dilluns,
diGcrecizes do ri:r.orne, Ti cIn'ulampee hi hatirä parilLs. - Di.
. 1 CINEMA NOU
ré, rassascinat. Nit, 6 de IT.v.Marta vinent, extraordinaria par'
tits.
pax.
Avui. La caravana de la raen,
"e''99/ISSIONNEENIINNENWIreS 2. Elicolin groom d'hotel, Cal'
gr d'Arlzona, Paraula d'or, L'epoSaló Catai.unya
FUTBOL
peia d'una dona, el 5 i 6. Nit,
tic-Palde; (D'hatea 70013 I tereet
Elanchete i L'epaaaia d'una dona.
Van
!tiadiumenge,
Torrems.
:
DE CATALUZIYA
larda, ,Cues sessions.•Elinnes 44
Avui, diumenge, (ha 18, a tes 315
projections de i s hilit delä Club. d
tI
tarda
Munir mes grandids,
Euroaa -Barcelona, camp Europa
5,000, metres, Mies Jornales, pro- rz
Espanyol-Unió, camp Espanyol
s
quatre
I
a
dos
Jei griiii-se iota, a l e
Avsne-Saitdell,
cama Avene
qliarts tha set, larda; inEs de 30 00 1
SALA :!7.0ZART
Atletto-Júpiter,
come Atlètic
per,flei a l'escena; verltäble dovassall en pr10entae16. Tot Barcelo- ve
Avui, diumenge, a les cinc de
na ',ora aquesta colossal me:urela tarda. Audició integral deis
a:1 d'art. Hit, 151 estrenes; el mi- in
TiziOS DE BEETNOVEN, a càrar, programa de liarccbdia: Soninla ES
Agent
Joven:vals tArtlotes Assoriats) tvir u rec
especial de vendes zutanaalabel Normand, el mes sensteloitzl rl
rd a p2rsorta relacionada
TRIO
DE
BARCELONA
atrevit, escenes emocionante entro N
emn pror,euiris (te Ford per
Primera sessia. Localitals a taun aerteila 1 un dir•gible Cll marza¡ ES
e /a venda d'un aparell inolt

g

G.AN TEA ['RE_ PUL LiCU

Avui, diumenge'"Ifi de gran
ball; tarda i amenitzat per la
sense rival Banda Sport, la qua'
executarà els segilants ballables:
VaIs Ona -Ctep, "Miss Venus'''.
tango "Celosa" (cuplet de Pilar
Alonso), dirigits pel simpätic
mestre Domènec Ponsa.

RESTAURANTS

'

In te grat pels quadros que oblingueren més exit a les
dties as.mentades revistes. figurant-hi rls titulats
SISIPLICISSUBUS Z3F;IGNOL ADE - !CILIO
Ariza/E - SILUETAG, LUCt.3 Y COLOIES
LA NEVUE
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Venus S port - Palace Ball

Asalto, 12. Director artistle, Francese Dereaoff. Teldfon, 3332 A - Tarda, a un
Quart de guaira; DB, a les den. Presentarla de lea ala bellisstInes artistes 1 miliors"nameros de varteints. Cada tila,
de les set a un guara de den, Aperitif
Dancing a reletrant "Foyer", 1 d'a a 4
de la minan:uta Gran Tzbarin Amer:ce.
Fans Tyndall.

de l'artístic espectacle de gra n presentació
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Empresa Earrano
Espactacies le:s-Fairrier
AVIO, tfiumenge, 18, tarda. a
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Gran Eestauralt
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COBERTS RECLAM A
375, 4'10 I 5 pessetcs.
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Gran assortit en lotes
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ESTOMAO, 1.,N4STINS,
etc.,

ele

El seu

TAULA

VALL DE SANT DANIEL Girona

CURA LES AFECCIONS
DEL FETGE, RONTONS.
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Catalunya, 20

ta

Ernpla;tos de Mä

Tge4249441

pcur l'Etranger et

:I Sucursal de

rada

tatii
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[cmingeülüli,4•Tel.4]131

i sezura de la blenorraga cró- nica. L2S recents, en Mies o tres cures, mit..
jançant aparell especial. Anbau, 5, dli a 1 i de 3 a 5. Dieb
festius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

A

Te34.7,

Para el Ent ehlmlente. 'anides tlevrino ench, tenme twela, Atlei•to
FetIdn. Datar de E•t&rnato,:ndt,testion, raid del tiendo,
Interiela, y los d.sarrt;dos que ditranan da I., itc;oirera de la sangre,
no tienen igual.

G. ALOMAR Curació ràpida

euitem•81 @KV &50181EgligliNiiii18111311MaiiiiIMIKWEWXMMIR1

r.Cruia da Sal Per3115

2,

m3nts mensuals 1 quiczencis. saló per a banqueta.

Las Indoras de PrtANDIturd, purinean la
sangre, activan la digeltion, y limpian el
eadniatto y los interttnos tstirntlian el
li.g.itto y arrojtn del sisierna la bitis y
demds secrcci.ines Es una
tnerlieina que vegula, quifica y fortalece
el sistema.

Fundada 1E51

J.MIR VIVES, S. A.

Servei a la carta. Anona-

Siempre Eficaces.
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CANVI DE PROPIETARI

Puramente Vegetale3

v

pANyos

Vila

Passatge Crèdit, 5

Cuando Quiera Vd. 'Moras,
tome ;as de Brandreth

411BIL•

MANANTIAL

MIRALLES

Bicarbonatada. cale tcosaddlea.manganosa, varle, .
tat htlniee-arsenical,

nulssima I ud.:Sales
cm la de Apollwarts.
Durant l'estiu resulta deliclosa bebent-la fresco.

EA

dipositari: JOSEP PAGANS, er.rrer Ponent, núm. 28
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pELL.ETE

RAMBLA

CATALUNYA, 15

Fi de temporada
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A

ERIA
J CORTS CATALANES, 624

Grans rebaixes

En lotes les confeccions d'armini i taup
En lotes les confeccions de skunEs
En 1013 classe de renards
En tots eis ebrios i Mueles •
En be eis altres arlicles corrents i de gran ruin
Fs curteixen 1

50 le
25 'Vio
20 lo
20 lo
15

tenyeixen tata mena de pelts
Especialitat en renards de totes classes

L'ORTOPEDIA MODERNA
BARTOMg CARCASONA
Tallers i despatx únic: Escudellers Blancs, 8 (Darrera Plaça Reial)
Telefon 3328 - Barcelona

Especialitat en la construcció de la
COTILLA Ortopédica Moderna
per corregir i guarir les escoliosis o desviacions de la
columna vertebral en tots
els seus graus
Model especial de la casa.
Braguer articulat regulador,
model especial de la casa; per

a la 'retenció absoluta de
l'hèrnia
Faixas ventrals de totes classes, per reduir el volum del
ventre
Faixa cotilla, etc.
Aparells ortopèdics i expressos per a cada malaltia. Perfeccionats i lleugers per guarir o corregir els peus, Varus

Valgum, interior o exterior
Apareils especials per a parälisi infantil-COXALGIES
Carnes, mans 1 braços artificials
Embenats de goma
per als recent nascuts
Elàstics' omoplätics per evitar el carregament d'espatlles
Esquino o punta Genus

Més de 50 anys de practica son la millar garantia
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